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คํานํา 

 
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2556 – 2565) จัดทําขึ้นตามนโยบายของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในอันที่จะจัดทําแผนระยะยาวเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย โดยได้นํากรอบแนวคิดของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่  11 
(พ.ศ. 2555 – 2559) ตลอดจนข้อมูลการมองอนาคตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2566 มาเป็นแนวทางในการจัดทํา
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2556 – 2565)  

 
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2556 – 2565) จะนําไปสู่การจัดทํา

แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย (Action Plan) ในการบริหารวิทยาเขตและหน่วยงานต่างๆ ในเชิงรุก ให้บังเกิดผลอย่างเป็น
รูปธรรม เสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างต่อเนื่องภายใต้สถานการณ์ที่เปล่ียนแปลงไป โดยมุ่งหวังให้สามารถพึ่งพาตนเองได้
อย่างมั่นคงและยั่งยืน 

 
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2556 – 2565) จัดทําขึ้นโดยการมีส่วนร่วม

ของทุกหน่วยงานและทุกวิทยาเขต โดยเริ่มดําเนินการจัดทําตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 กระบวนการในการ
จัดทําได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําภาพรวมของร่างยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระยะ10 ปี (พ.ศ. 
2556 – 2565) เมื่อวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ.2556 ณ อาคารสารนิเทศ 50 ปี และรับฟังความคิดเห็นจากประชาคมของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2556 ณ ห้องประชุมสุธรรมอารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี 
จากน้ันได้นําเสนอที่ประชุมคณบดี และสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณบดี ใน
การประชุมครั้งที่ 6/2556 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุม
ครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ทั้งนี้สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้มีมติมอบหมายให้
คณะกรรมการกําหนดนโยบาย เป้าหมาย และยุทธศาสตร์ในการพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นําแผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2556 – 2565) ไปปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับแนวนโยบายของ 
สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และนํามาสู่แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2556 – 2565) 
ฉบับนี้ 

 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอขอบคุณสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และทุกหน่วยงานที่มีส่วนร่วมในการ

จัดทําแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2556 – 2565) ฉบับนี้ ซึ่งจะเป็นกรอบแนวทางในการ
จัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้รุดหน้าตามที่ทุกฝ่ายคาดหวังในอนาคตต่อไป  
 
 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
พฤษภาคม พ.ศ. 2556 



สารบัญ 
 
            หน้า 
 
 แผนที่ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2556 – 2565) 1 
 
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์การ  เอกลักษณ์  อัตลักษณ์  2 
 
 ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป้าประสงค์ 3 
 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสรมิสร้างวิชาการให้เข้มแข็ง ทันสมัย เพ่ือการพัฒนาความกินดีอยู่ดี 4 - 6 
 
   ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างองค์ความรู้เพ่ือความเป็นเลิศและเพ่ือการใช้ประโยชน์ 7 - 8 
 
   ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริการทางวิชาการ เพ่ือสังคมและเพ่ือการพ่ึงพาตนเองได้อย่างย่ังยืน 9 - 10 
 
   ยุทธศาสตร์ที่ 4 การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมไทย 11 
   เพ่ือเชิดชูความเป็นไทยและนําพาสู่สากล 
 
   ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูประบบการบริหารองค์กรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการ 12 - 15 
   และรองรับการเปลี่ยนแปลง 
 
 เป้าหมายผลผลิตแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2556 – 2560) 16 - 18 
  
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ เป็นมหาวิทยาลยัที่มีความเป็นเลศิทางวิชาการระดบันานาชาติ มีผลงานเป็นท่ียอมรับในมาตรฐานสากล เป็นแกนน าในการระดมภมูิปัญญา
เพื่อพฒันาประเทศอยา่งยัง่ยืนและให้มอี านาจตอ่รองในประชาคมโลก 
อ านาจตอ่รองในประชาคมโลก 

วิสยัทศัน์ 

1. เสริมสร้างวิชาการให้เข้มแข็ง 
ทนัสมยั เพื่อการพฒันาคณุภาพ
ชีวิต 

ประเด็นยทุธศาสตร์ 
2. สร้างองค์ความรู้เพื่อความ
เป็นเลศิและเพื่อการใช้
ประโยชน์ 

3. บริการทางวิชาการ
เพื่อสงัคมและเพื่อการ
พึง่พาตนเองได้อยา่ง
ยัง่ยืน 

4. การอนรัุกษ์ ฟืน้ฟ ูท านบุ ารุง
ศาสนา ศิลปะ และวฒันธรรมไทย 
เพื่อเชิดชคูวามเป็นไทย และน าพาสู่
สากล 

5. ปฏิรูประบบการบริหารองค์กร
เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพการจดัการ
และรองรับการเปลีย่นแปลง 

เป้าประสงค์ 

พฒันาหลกัสตูร และพฒันาการเรียนการสอนให้ทนัสมยัและมีความ
เข้มแข็งทางวิชาการ เป็นศนูย์กลางด้านการศกึษา (Education Hub) 

ในเอเชีย สาขาที่มีความเช่ียวชาญและโดดเดน่ 

ประสทิธิผล สร้างองค์ความรู้ใหมใ่นสาขาที่มีศกัยภาพและองค์ความรู้ที่เป็นเอกลกัษณ์ของมหาวิทยาลยัเพื่อพฒันา
ความเข้มแข็งทางวิชาการและสนองตอบตอ่ความต้องการแก้ปัญหา 
และพฒันาชมุชน สงัคม และประเทศ และเป็นผู้น าในภมูิภาคอาเซียน 

แผนที่ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2556 - 2565)  

คณุภาพการบริการ พฒันาศกัยภาพและทกัษะของนิสติ  
เพื่อผลติบณัฑิตให้มีความเป็นพลเมืองโลก 

สง่เสริมการ
พฒันาวิชาการ 

สง่เสริม เผยแพร่ ท านบุ ารุงศาสนา ศิลปะ และวฒันธรรมไทย เพื่อ
พฒันาคณุภาพชีวิตและการมีจิตใจที่ดีงาม 

พฒันาระบบและ
ทรัพยากรให้ทนัสมยั 

ประสทิธิภาพ พฒันาระบบกลไกสนบัสนนุ
การบริการวิชาการ 

ปรับปรุงกลไกการท านบุ ารุงศาสนา 
ศิลปะ และวฒันธรรมไทย 

ปรับปรุงประสทิธิภาพการ
บริหารจดัการ 

พฒันาศกัยภาพอาจารย์ พฒันาองค์กร 

ปฏิรูประบบการบริหาร
งานวิจยัในมหาวิทยาลยั 

พฒันาบคุลากร สวสัดิการ สิง่แวดล้อม และกีฬา พฒันาระบบงบประมาณและการหารายได้ 

สร้างคณุคา่ทางการศกึษา งานวิจยั นวตักรรม การบริการวิชาการ การท านบุ ารุง ศาสนา ศิลปะ วฒันธรรม พฒันาบณัฑิตที่มีคณุธรรม จริยธรรม ตอบสนองความต้องการของสงัคม เป็น
ศนูย์กลางทางการศกึษา รวมทัง้พฒันาคณุภาพของมหาวิทยาลยัให้มีมาตรฐานสากล มีความเข้มแข็งสามารถพึง่พาตนเองได้อยา่งยัง่ยืน โดยบริหารจดัการให้บงัเกิดผลอยา่งเป็นรูปธรรม  
 1 

ปรับปรุงโครงสร้างองค์กร 
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เป้าหมายผลผลิตแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ในระยะ 5 ป ี(พ.ศ. 2556 – 2560) 
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เป้าหมายผลผลิตแผนยทุธศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2556 – 2560) 
 
ยุทธศาสตร์ที ่1 : เสริมสร้างวิชาการให้เข้มแข็ง ทันสมัย เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 
เป้าหมายผลผลิต  
 

ตัวชี้วัด 
เป้าหมายประจาํปี พ.ศ. 

2556 2557 2558 2559 2560 
1. ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทํา หรือประกอบอาชีพอิสระ

ภายใน 1 ป ี(สมศ.) 
85 85 86 86 87 

2. ร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก (สกอ.) 
 

55 57 59 61 63 

3. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บณัฑิตที่มีต่อบณัฑิต (สกอ.) 
 

78 80 82 84 86 

4. จํานวนนิสิตชาวต่างชาตทิี่ศึกษาในมหาวทิยาลัย (มก.) 
 

570 600 630 680 690 

5. ร้อยละความพึงพอใจของนิสิตตอ่ห้องสมุด การบริการด้าน
กายภาพ ส่ิงอํานวยความสะดวก ระบบสาธารณูปโภคและ
ความปลอดภัยของมหาวิทยาลัย (สกอ.)  

75 78 81 84 87 

 
ยุทธศาสตร์ที ่ 2 : สร้างองคค์วามรู้เพื่อความเป็นเลิศและเพือ่การใช้ประโยชน์ 
 
เป้าหมายผลผลิต  
 

ตัวชี้วัด 
เป้าหมายประจาํปี พ.ศ. 

2556 2557 2558 2559 2560 
1. จํานวนผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพมิพ์เผยแพรใ่น

ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ (สงป.)  
900 950 1,000 1,050 1,100 

2. จํานวนผลงานวิจัยและนวัตกรรม ที่ไดร้ับการจดทะเบียน
ทรัพย์สินทางปญัญาหรอือนุสิทธิบัตร (สงป.) 

15 18 21 24 27 

3. เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตอ่จํานวนอาจารย์
ประจําและนักวจิัย (สกอ.)  

400,000 450,000 500,000 550,000 600,000 

4. จํานวนงานวจิัยหรอืงานสร้างสรรค์ที่สามารถนําไปใช้
ประโยชน์และมีผลกระทบด้านบวกต่อสังคม (สมศ.) 

530 540 550 560 570 
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ยุทธศาสตร์ที ่ 3 : บริการทางวิชาการเพือ่สังคมและเพือ่การพึ่งพาตนเองได้อย่างยัง่ยืน 
 

เป้าหมายผลผลิต  
 

ตัวชี้วัด 
เป้าหมายประจาํปี พ.ศ. 

2556 2557 2558 2559 2560 
1. จํานวนโครงการบริการวิชาการแก่สังคม (สมศ.) 
 

1,000 1,100 1,200 1,300 1,400 

2. จํานวนโครงการบริการวิชาการที่นําความรู ้และประสบการณ์
จากการให้บรกิารวิชาการมาใช้พัฒนาการเรียนการสอนและ
การวจิัย (สมศ.)  

600 620 640 660 680 

 
ยุทธศาสตร์ที ่ 4 : การอนุรักษ์ ฟื้นฟ ูทํานุบํารุงศาสนา ศลิปะ และวฒันธรรมไทย เพื่อเชิดชูความเป็นไทย

และนําพาสู่สากล 
 

เป้าหมายผลผลิต  
 

ตัวชี้วัด 
เป้าหมายประจาํปี พ.ศ. 

2556 2557 2558 2559 2560 
1. จํานวนโครงการทํานุบํารงุศิลปวัฒนธรรม (สงป.)  
 

45 47 49 51 53 

2. ร้อยละความพึงพอใจของนิสิตและบุคลากรที่มีต่อการพัฒนา
สุนทรียภาพทางศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ.) 

78 81 83 85 87 

 
ยุทธศาสตร์ที ่ 5 : ปฏิรูประบบการบริหารองค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการและรองรับการเปลี่ยนแปลง 
 

เป้าหมายผลผลิต  
 

ตัวชี้วัด 
เป้าหมายประจาํปี พ.ศ. 

2556 2557 2558 2559 2560 

1. รายได้สุทธิจากการบริหารทรพัย์สิน (พันล้านบาท) 
 

1.300 1.350 1.400 1.450 1.500 

2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหาร (MIS) ของมหาวทิยาลัย  

70 71 72 73 74 

3. จํานวนศิษย์เก่าที่มีบทบาทในการสนับสนุนการดําเนินงาน
ของมหาวิทยาลัย 

10 15 20 25 30 

 



 

 
 

แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ 
ระยะ 10 ป ี(พ.ศ. 2556 – 2565) 

10-Years Strategic Plan of Kasetsart University (A.D. 2013 – 2022) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

อนุมัติจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 




