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   ตราประจ�ามหาวิทยาลัย

	 เป็นรูปวงกลม	 มีรูปพระพิรุณทรงนาคอยู่กึ่งกลางล้อมรอบด้วยกลีบบัวคว�่า	 และกลีบบัวหงาย	 และมีข้อความว่า 

“มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	พ.ศ.	๒๔๘๖”	ล้อมรอบเป็นชั้นนอกสุดตาม	พ.ร.บ.	เครื่องหมายราชการ	พุทธศักราช	๒๔๘๒	 

ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา	เมื่อวันที่	๗	พฤศจิกายน	พ.ศ.	๒๕๔๐	เล่มที่	๑๑๔	ตอนพิเศษ

   สีประจ�ามหาวิทยาลัย   

	 สีเขียวใบไม้

 

   ต้นไม้ประจ�ามหาวิทยาลัย

	 นนทรีทรงปลูก	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปลูก 

ต้นนนทร	ีจ�านวน	๙	ต้น	ณ	บรเิวณหน้าหอประชมุ	มก.	เมือ่วนัที่	 

๒๙	พฤศจิกายน	พ.ศ.	 ๒๕๐๖	 เวลา	๑๕.๓๐	น.	 Yellow	 

Flame,	Copper	Pod	tree,	Peltophorum pterocarpum  

อายุยาวนาน	ใบเขยีว	ตลอดปี	ล�าต้นแขง็แรง	เปลือกสเีทาอม	 

น�า้ตาล	ชกูิง่ก้านสาขาแผ่เรอืนยอดสูเ่บือ้งบน	ใบเป็นช่อแบบ

ขนนกสองชั้น	ดอกสีเหลือง	ออกรวมกันเป็นช่อตั้ง	ชี้ขึ้นตาม

ปลายกิ่ง	 ผลเป็นฝักแบน	ๆ	 เกลี้ยง	 ฝักอ่อนสีเขียว	 เมื่อแก่ 

ออกสีน�้าตาลแดง	ทนทานในทุกสภาพอากาศ
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   ปรัชญา

	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 เป็นสถาบันที่มีปณิธานมุ่งมั่นในการสั่งสม	 แสวงหาและพัฒนาความรู้ให้เกิดความเจริญ

งอกงามทางภูมิปัญญา	ที่เพียบพร้อมด้วยวิชาการ	จริยธรรมและคุณธรรม	ตลอดจนเป็นผู้ชี้น�าทิศทาง	สืบทอดเจตนารมณ์ 

ที่ดีของสังคมเพื่อความคงอยู่	ความเจริญ	และความเป็นอารยะของชาติ

   วิสัยทัศน์	

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สร้างสรรค์ศาสตร์แห่งแผ่นดินสู่สากล เพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

   พันธกิจ

 ๑. สร้างคนที่มีปัญญา รู้เหตุรู้ผล อยู่ในคุณธรรม และม ี

  จิตส�านึกเพื่อส่วนรวม

   ๒. สะสมภมูปัิญญา สร้างและพฒันาองค์ความรูท้ีห่ลากหลาย  

  ตลอดจนสร้างผลงานทีมี่มาตรฐานสามารถแข่งขันได้

   ๓. ร่วมพัฒนากับชุมชน และรับผิดชอบต่อสังคม

   ๔. สบืสาน ท�านบุ�ารงุศลิปะ วฒันธรรม และด�ารงอตัลกัษณ์ 

  ของมหาวิทยาลัย

 ๕. บริหารทรัพยากรมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ

   คานิยมหลัก

	 “มุ่งผลสมัฤทธิข์องงาน	สบืสานสามัคคี	มีคุณธรรม” 

				เอกลักษณ์

 “มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มุ ่งสร้างศาสตร ์

แห่งแผ่นดนิ เพื่อความกินดีอยู่ดีของชาติ”
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   อัตลักษณ ์  สมรรถนะบุคลากรของ		 	 	 	 	
		 		 	 	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

 

I - Innovation :	มีความคิดริเริ่ม	

AM - Achievement Motivation :	มุง่ผลสมัฤทธิข์องงาน	

Ka - Kasetsart Engagement : มีความผูกพันต่อ

 มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์	

S - Self Development : พฒันาความเชีย่วชาญในงานอาชพี

E - Ethics :	มีความซื่อสัตย์และจรรยาบรรณวิชาชีพ

T - Teamwork : ท�างานเป็นทีม 

 คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 ๑. มจีติส�านึกด้านคณุธรรมทีจ่�าเป็นต่อการด�าเนนิชวีติ และแสดงออกในการประพฤตปิฏบิตั ิประกอบด้วย การมวีนิยัในตนเอง  

   การยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ ความซื่อสัตย์สุจริต เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีส�านึกรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจน 

   ส�านึกความเป็น พลเมืองไทยที่พร้อมมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมโลก 

 ๒. มีหลักคิด ทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ ในศาสตร์ท่ีตนศึกษา และทักษะด�ารงชีวิตภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม สามารถ 

   เชื่อมโยงองค์ความรู้กับสรรพวิทยาการอื่น ตลอดจนสามารถประยกุต์วชิาการ เพ่ือพฒันาสร้างสรรค์ ให้เหมาะสมกับสภาพ 

   ความเป็นจริงภายใต้บริบทของสังคม 

 ๓. มีความรู้รอบและเท่าทันความเป็นไปในกระแสโลก พร้อมสร้างคณุค่าตนเองให้เหมาะสมต่อ การเปลีย่นแปลงของสังคม 

 ๔. รู้รักสามัคคี ตระหนักถึงพลังในการร่วมมือร่วมใจ ในการท�างานร่วมกับผู้อื่น

 ยุทธศาสตร์และเปาหมายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	๑๒	ป	(พ.ศ.	๒๕๖๐	-	๒๕๗๑)

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	(พ.ศ.	๒๕๖๐	-	๒๕๗๑)

ส�านึกดี
Integrity

สร้างสรรค์
Knowledge 
creation

มุ่งมั่น
Determination

สามัคคี
Unity
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เปาหมาย

พัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

ให้เป็น “มหาวิทยาลัยของศาสตร์

แห่งแผ่นดิน” ที่เข้มแข็งอย่าง 

ต่อเนื่องและยั่งยืน โดยเชื่อมโยงกับ

ศาสตร์การเกษตรซึ่งเป็นพื้นฐานของ

มหาวิทยาลัย พร้อมทั้งน้อมน�าศาสตร ์

แห่งพระราชา ศาสตร์ชุมชน และ

ศาสตร์สากล มาผสมผสานในการ

สร้างสรรค์วิชาการ และน�าไปสู่การเป็น

มหาวิทยาลัยชั้นน�า
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แผนที่ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
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โครงสร้างการบริหารของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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โครงสร้างสวนงานและหนวยงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โครงสรา้งสว่นงานและหน่วยงานมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์

วิทยาเขตกําแพงแสนมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ บางเขน

สํานักงานสภามหาวิทยาลยั

กองบริหารท่ัวไป*
กองบริหารวิชาการ       

และนิสิต*
กองบริหารการวิจัย   

และบริการวิชาการ*

กองกลาง
กองการเจ้าหน้าท่ี
กองกิจการนิสิต
กองคลัง

เกษตร กําแพงแสน*
วิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน*
วิทยาศาสตร์การกีฬา*
สัตวแพทยศาสตร์**

 

เกษตร
ประมง
วนศาสตร์
สิ่งแวดล้อม*

์

สาํนักงานอธิการบดี คณะ สาํนักงานวิทยาเขต คณะ

และบรการวชาการ*
กองบริการกลาง*

กองแผนงาน
กองยานพาหนะอาคาร           

และสถานท่ี
กองวิเทศสัมพันธ์
สถานพยาบาล มก.
สํานักการกีฬา*
สํานักงานทรัพย์สิน*
สํานักงานตรวจสอบภายใน*

สตวแพทยศาสตร**
ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ศกึษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์*

สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม 
กําแพงแสน* ศูนยเ์ทคโนโลยีชีวภาพเกษตร*

วิทยาศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์
อุตสาหกรรมเกษตร
สถาปัตยกรรมศาสตร์*
สัตวแพทยศาสตร์
เทคนิคการสัตวแพทย์*
บริหารธุรกิจ

 

สํานัก
ศูนย์

สานกงานตรวจสอบภายใน*
สํานักงานบริการวิชาการ*
สํานักงานกฎหมาย*
สํานักงานประกันคุณภาพ*

สํานักทะเบียนและประมวลผล

สํานักหอสมุด กําแพงแสน*เศรษฐศาสตร์
สังคมศาสตร์
มนุษยศาสตร์
ศกึษาศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย

วิทยาศาสตร์ ศรีราชา*

สาํนักงานวิทยาเขตสาํนัก

สถาบนั

 

คณะ

ั่ ไ

วิทยาเขตศรีราชา

ศูนย์นานาชาติสิรินธร                
เพ่ือการวิจัยพัฒนาและ

สํานักบริการคอมพิวเตอร์
สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม
สํานักหอสมุด

สถาบันวิจัยและพัฒนา                
แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สถาบันค้นคว้าและพัฒนา      
ผลิตภัณฑ์อาหาร

สถาบันค้นคว้าและพัฒนา            
ผลิตผลทางการเกษตรและ              
อุตสาหกรรมเกษตร

วทยาศาสตร  ศรราชา*
วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา*
วิทยาการจัดการ*
เศรษฐศาสตร์  ศรีราชา*
พาณิชยนาวีนานาชาติ*ศูนย์

กองบริหารทัวไป*
กองบริหารวิชาการ       

และนิสิต*
กองบริการกลาง*
 

วทิยาเขตเฉลมิพระเกยีรติ จังหวดัสกลนครเพอการวจยพฒนาและ     
ถ่ายทอดเทคโนโลยี*

ทรัพยากรธรรมชาติและ
อุตสาหกรรมเกษตร*

วิทยาศาสตร์และ
วิศวกรรมศาสตร์*

สถาบันวิทยาการข้ันสูง                              
แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์*

กองบริหารท่ัวไป*
กองบริหารวิชาการ       

และนิสิต*
ิ ิ ั

 

สาํนักงานวิทยาเขต คณะ

วทยาเขตเฉลมพระเกยรต จงหวดสกลนคร

สถาบันสมทบ

โครงการจัดต้ังวิทยาเขตสุพรรณบรุี

วศวกรรมศาสตร*
สาธารณสุขศาสตร์*
ศิลปศาสตร์และ             

วิทยาการจัดการ*

 *  ประกาศโดยสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    **  เปน็ส่วนงานท่ีขยายการดําเนินงานจากหน่วยงานเดิมที่บางเขน

กองบริหารการวิจัย   
และบริการวิชาการ*

กองบริการกลาง*
วิทยาลัยการชลประทาน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  นพรัตน์วชิระ 
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รายชื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์				

(วาระการด�ารงต�าแหน่ง ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ - ปัจจุบัน)

๑.  ดร.กฤษณพงศ์  กีรติกร

	 นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

๒. นายสัตวแพทย์ยุคล  ลิ้มแหลมทอง

	 อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

	 (๑๑	เมษายน	พ.ศ.	๒๕๖๐	-	๒๙	พฤศจิกายน	พ.ศ.	๒๕๖๑)

๓. ศาสตราจารย์ ดร.พีระศักดิ์  ศรีนิเวศน์

	 อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

	 (เริ่มด�ารงต�าแหนง	๓๐	พฤศจิกายน	พ.ศ.	๒๕๖๑)

๒ ๓

๑
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๕

๘

๑๑

๖

๙

๔

๗

๑๐

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ		

๒๑ ๓

๑. นายกฤษฎา  บุณยสมิต

๒. ศาสตราจารย์ ดร.อมเรศ  ภูมิรัตน

๓. พลเอก นายแพทย์ชุมพล  เปี่ยมสมบูรณ์

๔. ศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก  ปัทมสิริวัฒน์ 

๕. รองศาสตราจารย์สมพร  อิศวิลานนท์

๖. รองศาสตราจารย์ ดร.พีรเดช  ทองอ�าไพ    

๗. ศาสตราจารย์ ดร.พีระศักดิ์  ศรีนิเวศน์

๘. ดร.โสภณ  ภูเก้าล้วน

๙. นายสิทธิศักดิ์  วนะชกิจ    

๑๐. พลเอก วุฒินันท์  ลีลายุทธ

	 (๑๑	เมษายน	พ.ศ.	๒๕๖๐	-	๒๗	พฤศจกิายน	พ.ศ.	๒๕๖๑)

๑๑. ศาสตราจารย์ ดร.ปิยะวัติ  บุญ-หลง

	 (๑๑	เมษายน	พ.ศ.	๒๕๖๐	-	๗	มกราคม	พ.ศ.	๒๕๖๒)



17

๓

๖

๔

๗

๒

๕

๓

๔. ศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก  ปัทมสิริวัฒน์ 

๕. รองศาสตราจารย์สมพร  อิศวิลานนท์

๖. รองศาสตราจารย์ ดร.พีรเดช  ทองอ�าไพ    

๗. ศาสตราจารย์ ดร.พีระศักดิ์  ศรีนิเวศน์

๘. ดร.โสภณ  ภูเก้าล้วน

๙. นายสิทธิศักดิ์  วนะชกิจ    

๑๐. พลเอก วุฒินันท์  ลีลายุทธ

	 (๑๑	เมษายน	พ.ศ.	๒๕๖๐	-	๒๗	พฤศจกิายน	พ.ศ.	๒๕๖๑)

๑๑. ศาสตราจารย์ ดร.ปิยะวัติ  บุญ-หลง

	 (๑๑	เมษายน	พ.ศ.	๒๕๖๐	-	๗	มกราคม	พ.ศ.	๒๕๖๒)

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต�าแหนง

๑. ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์

	 รักษาการแทนอธิการบดี	

๒. นายเฉลิมเกียรติ แสนวิเศษ

	 ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย	

๓. รองศาสตราจารย์ ดร.ลดาวัลย์ พวงจิตร

	 ประธานกรรมการวิชาการ	

๔. ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี

	 นายกสมาคมนิสิตเกามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	

	 ในพระบรมราชูปถัมภ์

	 (๑๑	เมษายน	พ.ศ.	๒๕๖๐	-	๒๐	พฤศจิกายน	พ.ศ.	๒๕๖๑)

๕. นายนิพนธ์ ลิ้มแหลมทอง

	 นายกสมาคมนสิติเกามหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	ในพระบรมราชปูถมัภ์

	 (	๒๗	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	๒๕๖๒	-	ปัจจุบัน)	

๖. รองศาสตราจารย์ ดร.ชัชพล ชังชู

	 ประธานสภาพนักงาน		

	 (๓๐	มกราคม	-	๑๘	กันยายน	พ.ศ.	๒๕๖๑)	

๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นสพ.ดร.เฉลิมเกียรติ แสงทองพินิจ

	 ประธานสภาพนักงาน

	 (วาระครั้งที่	๑	:	๒๗	กันยายน	พ.ศ.	๒๕๖๑	-	

	 ๒๙	กรกฎาคม	พ.ศ.	๒๕๖๒)

	 (วาระครั้งที่	๒	:	๙	สิงหาคม	พ.ศ.	๒๕๖๒	-	ปัจจุบัน)
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๔

๕

๓

กรรมการสภามหาวิทยาลัย	ประเภทผู้บริหาร

๒

๑

๑. ดร.ด�ารงค์  ศรีพระราม

	 รองอธิการบดีฝ่ายบริหารกิจการภายใน	

๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม  แหลมสัก

	 คณบดีคณะวนศาสตร์	

๓. รองศาสตราจารย์ ดร.สมหวัง  ขันตยานุวงศ์

	 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

๔. รองศาสตราจารย์ ดร.เชษฐพงษ์  เมฆสัมพันธ์

	 คณบดีประมง

	 (๒๔	พฤศจิกายน	พ.ศ.	๒๕๖๐	-	๑๒	กรกฎาคม	พ.ศ.	๒๕๖๒	

๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนามัย  ด�าเนตร

	 คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์	

	 (๒๖	กรกฎาคม	พ.ศ.	๒๕๖๒	-	ปัจจุบัน)	
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๑. รองศาสตราจารย์ ดร.พัทธนันท์  หรรษาภิรมย์โชค 

๑. ดร.โชคชัย  เอกทัศนาวรรณ

	 นักวิชาการเกษตรเชี่ยวชาญพิเศษ

 

๒. รองศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท ดร.สุมิตร  สุวรรณ

๓. รองศาสตราจารย์ ดร.วีรชัย  พุทธวงศ์

๒. รองศาสตราจารย์ ดร.ศรปราชญ์  ธไนศวรรยางกูร

	 รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน

	 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

๓. นางสาวพัชราวดี  แพรัตกุล

	 รักษาการแทนผู้อ�านวยการส�านักงานสภามหาวิทยาลัย

	 ผู้ชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

กรรมการสภามหาวิทยาลัย	ประเภทคณาจารย์ประจ�า

กรรมการสภามหาวิทยาลัย

ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย

สายสนับสนุน

๒

๑ ๓๒

๑ ๓
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คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	(ก.บ.ม.)

๑.	อธิการบด ี    

ประธานกรรมการ

รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ดร.จงรัก  วัชรินทร์รัตน์

๒.	รองอธิการบดี	(เริ่มด�ารงต�าแหนง	วันที่	๒๖	มิถุนายน	พ.ศ.	๒๕๖๑)

กรรมการ

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารกิจการภายใน ดร.ด�ารงค์  ศรีพระราม
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รองศาสตราจารย์ ดร.ลดาวัลย์  พวงจิตร   
รองอธิการบดีฝ่ายการเงิน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุชนาถ  มั่งคั่ง  
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย รองศาสตราจารย์ ดร.สิรี  ชัยเสรี
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชด  ชมภูนิช
     สื่อสารองค์กร 
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.ท.หญิง ดร.งามลมัย  ผิวเหลือง
รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาท  เพ็ญสุภา
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนามัย  ด�าเนตร
      และโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี (๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒)

รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ                                      รองศาสตราจารย์ ดร.ชัชพล ชังชู
(เริ่มด�ารงต�าแหน่ง ๒๖ กันยายน พ.ศ .๒๕๖๑)

รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภุชงค์  อุทโยภาศ
รองอธิการบดีวิทยาเขตก�าแพงแสน รองศาสตราจารย์ ดร.ตฤณ  แสงสุวรรณ

(๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒)

รองศาสตราจารย์ ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์
(เริ่มด�ารงต�าแหน่ง ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒)

รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา รองศาสตราจารย์ ดร.ธัญญะ  เกียรติวัฒน์  
รองอธิการบดีวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ  รองศาสตราจารย์ ดร.วิไลศักดิ์  กิ่งค�า
     จังหวัดสกลนคร (๒๖ มิถุนายน - ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑)

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรพงษ์  อินทรวงศ์
(เริ่มด�ารงต�าแหน่ง ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑)

กรรมการและเลขานุการ

  รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน รองศาสตราจารย์ ดร.ศรปราชญ์  ธไนศวรรยางกูร
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๓.	หัวหน้าสวนงาน

กรรมการ

 ๑)  คณบดีคณะเกษตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุตเขตต์  นาคะเสถียร  

 ๒)  รักษาการแทนคณบดีคณะบริหารธุรกิจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชด  ชมภูนิช

(หมดวาระ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑)

ดร.ด�ารงค์  ศรีพระราม

(๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชด  ชมภูนิช  

(เริ่มด�ารงต�ารงต�าแหน่ง ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒)

 ๓)  คณบดีคณะประมง รองศาสตราจารย์ ดร.เชษฐพงษ์  เมฆสัมพันธ์   

(หมดวาระ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒)

   รักษาการแทนคณบดีคณะประมง ดร.ด�ารงค์  ศรีพระราม

(เริ่มด�ารงต�าแหน่ง ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒)

 ๔)  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.กิติมา  อินทรัมพรรย์  

 ๕)  คณบดีคณะวนศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม  แหลมสัก

  ๖)  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.อภิสิฏฐ์  ศงสะเสน  

 ๗)  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.พีรยุทธ์  ชาญเศรษฐิกุล  

(หมดวาระ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑)

   รักษาการแทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ดร.ด�ารงค์  ศรีพระราม   

(๑๙ กันยายน - ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑)

   คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.พีรยุทธ์  ชาญเศรษฐิกุล  

(เริ่มด�ารงต�าแหน่ง ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑)

 ๘)  คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.ปัทมาวดี  เล่ห์มงคล  

 ๙)  คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.วิจิตต์ศรี  สงวนวงศ์

๑๐) คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปารเมศ  ก�าแหงฤทธิรงค์  

๑๑) คณบดีคณะสิ่งแวดล้อม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรัตน์  บัวเลิศ  

(หมดวาระ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒)

   รักษาการแทนคณบดีคณะสิ่งแวดล้อม รองศาสตราจารย์ ดร.ลดาวัลย์  พวงจิตร

(เริ่มด�ารงต�าแหน่ง ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒)

๑๒) คณบดีคณะสังคมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์วัลย์  สุรินยา  

๑๓) คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คงศักดิ์  เที่ยงธรรม

๑๔) คณบดีคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ศาสตราจารย์ ดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์  

(หมดวาระ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒)

   รักษาการแทนคณบดีคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ รองศาสตราจารย์ ดร.สิรี  ชัยเสรี

(เริ่มด�ารงต�าแหน่ง ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒)

๑๕) คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร รองศาสตราจารย์ ดร.อนุวัตร  แจ้งชัด  
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๑๖) คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ ดร.สมหวัง  ขันตยานุวงศ์  

๑๗) คณบดีคณะเกษตร ก�าแพงแสน     รองศาสตราจารย์ ดร.ปภพ  สินชยกุล   

๑๘) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริพร  ศศิมณฑลกุล  

(หมดวาระ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑)

   รักษาการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนามัย  ด�าเนตร

(๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒)

   คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริพร  ศศิมณฑลกุล  

(เริ่มด�ารงต�าแหน่ง ๒๙ มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๒)

๑๙) คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ก�าแพงแสน รองศาสตราจารย์ ดร.เชาว์  อินทร์ประสิทธิ์

๒๐) รักษาการแทนคณบดีคณะศิลปศาสตร์และ    รองศาสตราจารย์ ดร.ตฤณ  แสงสุวรรณ

   วิทยาศาสตร์ (หมดวาระ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑)     

   รักษาการแทนคณบดีคณะศิลปศาสตร์และ  รองศาสตราจารย์ ดร.ลดาวัลย์  พวงจิตร    

   วิทยาศาสตร์ (๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕ กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๒)

   คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนามัย  ด�าเนตร

(เริ่มด�ารงต�าแหน่ง ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒)

๒๑) คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.วินัย  พูลศรี   

๒๒) รักษาการแทนคณบดีคณะวิทยาการจัดการ รองศาสตราจารย์ ดร.ธัญญะ  เกียรติวัฒน์   

(๒๙ มิถุนายน- ๒๕ ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑)

   รักษาการแทนคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชด  ชมภูนิช  

(๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒) 

   คณบดีคณะวิทยาการจัดการ รองศาสตราจารย์อ�านาจ  ธีระวนิช 

(เริ่มด�ารงต�าแหน่ง ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒)

๒๓) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ดร.สมจิตต์  ปาละกาศ  

(หมดวาระ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑)

   รักษาการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุชนาถ  มั่งคั่ง   

(๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒)

   คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวดี  สุ่มทอง นาคมี 

(เริ่มด�ารงต�าแหน่ง ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒)

๒๔) คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภัทรชัย  ชมพันธุ์  

(หมดวาระ  ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑)

   รักษาการแทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา รองศาสตราจารย์ ดร.ชัชพล  ชังชู

(๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒)

   คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา รองศาสตราจารย์ ดร.สถาพร  เชื้อเพ็ง 

(เริ่มด�ารงต�าแหน่ง ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒)

๒๕) คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชาติ  สุขารมณ์  

๒๖) คณบดีคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พลเรือโท นิรุทธ์  หงส์ประสิทธิ์

๒๗) คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ดร.อรอนงค์  ฐาปนพันธ์นิติกุล         
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๒๘) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศมณพร  สุทธิบาก  

๒๙) คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ดร.ศิริลักษณ์  ประสันแพงศรี  

(หมดวาระ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑)

   รักษาการแทนคณบดีคณะศิลปศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรพงษ์  อินทรวงศ์   

   และวิทยาการจัดการ (๒๗ ตุลาคม - ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑)  

   คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัททมา  สุริยกุล ณ อยุธยา

 (เริ่มด�ารงต�าแหน่ง ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑)

๓๐) คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ อาจารย์พัสกร  องอาจ  

(หมดวาระ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑)

      รักษาการแทนคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาท  เพ็ญสุภา

(๒๗ ตุลาคม - ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑)  

      คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ อาจารย์พัสกร  องอาจ  

(เริ่มด�ารงต�าแหน่ง ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑)

๓๑) ผู้อ�านวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  ชิณะวงศ์  

๓๒) ผู้อ�านวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผล ดร.มะลิวัลย์  หฤทัยธนาสันติ์

      ทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

๓๓) รักษาการแทนผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา รองศาสตราจารย์ ดร.สิรี  ชัยเสรี

      แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๔ มกราคม พ.ศ ๒๕๖๒)

   รักษาการแทนผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาท  เพ็ญสุภา

    แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (๒๕ มกราคม - ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒)

   ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภา  มหากาญจนกุล   

   แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (เริ่มด�ารงต�าแหน่ง ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒)

๓๔) ผู้อ�านวยการส�านักหอสมุด นางวนิดา  ศรีทองค�า 

๓๕) ผู้อ�านวยการส�านักทะเบียนและประมวลผล ดร.นีรนุช  ภาชนะทิพย์

๓๖) ผู้อ�านวยการส�านักบริการคอมพิวเตอร์ รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย  น�าประเสริฐชัย  

๓๗) ผู้อ�านวยการส�านักส่งเสริมและฝึกอบรม รองศาสตราจารย์ชูเกียรติ  รักซ้อน 

 (หมดวาระ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒)

      รักษาการแทนผู้อ�านวยการส�านักส่งเสริมและฝึกอบรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุชนาถ  มั่งคั่ง  

๓๘) ผู้อ�านวยการส�านักหอสมุด ก�าแพงแสน นายเรวัติ  อ�่าทอง     

๓๙) ผู้อ�านวยการส�านักส่งเสริมและฝึกอบรม ก�าแพงแสน  นางสาวกันยารัตน์  เชี่ยวเวช

      

๔.	ประธานสภาพนักงาน	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

		กรรมการ

   

๔.๑ รองศาสตราจารย์ ดร.ชัชพล  ชังชู ๓๐ มกราคม - ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

๔.๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมเกียรติ  แสงทองพินิจ เริ่มด�ารงต�าแหน่ง ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 



24

คณะกรรมการวิชาการ	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประธานกรรมการ

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
รองศาสตราจารย์ ดร.ลดาวัลย์  พวงจิตร

กรรมการ

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย รองศาสตราจารย์ ดร.สิรี  ชัยเสรี
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารกิจการภายใน ดร.ด�ารงค์  ศรีพระราม
             

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

๑. ศาสตราจารย์อังศุมาลย์  จันทราปัตย์ ๔. ศาสตราจารย์ฉัตรสุมน  พฤฒิภิญโญ
๒. ศาสตราจารย์กุณฑลี  รื่นรมย์ ๕. รองศาสตราจารย์กิจจา  อุไรรงค์
๓. ศาสตราจารย์เกียรติคุณกุลวดี  มกราภิรมย์ 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายใน

๑. รองศาสตราจารย์รัตติกรณ์  จงวิศาล ๗. รองศาสตราจารย์กิติมา  อินทรัมพรรย์
๒. รองศาสตราจารย์อุษณีย์  ลีรวัฒน์ ๘. รองศาสตราจารย์ปัทมาวดี  เล่ห์มงคล
๓. รองศาสตราจารย์สมบุญ  ศิลป์รุ่งธรรม ๙. รองศาสตราจารย์วิจิตต์ศรี  สงวนวงศ์
๔. รองศาสตราจารย์ธานี  ศรีวงศ์ชัย ๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์คงศักดิ์  เที่ยงธรรม
๕. รองศาสตราจารย์อนุวัตร  แจ้งชัด ๑๑. รองศาสตราจารย์สมหวัง  ขันตยานุวงศ์
๖. รองศาสตราจารย์อภิสิฏฐ์  ศงสะเสน 

เลขานุการ

                         ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ                     รองศาสตราจารย์ชัชรี  แก้วสุรลิขิต
                                                         

ผู้ชวยเลขานุการ

๑. ผู้อ�านวยการส�านักทะเบียนและประมวลผล ๒. เจ้าหน้าที่ส�านักทะเบียนและประมวลผล
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รายชื่อคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

๑)	วาระการด�ารงต�าแหนงตั้งแตวันที่	๑๓	มีนาคม	พ.ศ.	๒๕๖๐	-	๑๒	มีนาคม	พ.ศ.	๒๕๖๒

ประธานกรรมการ

นายเฉลิมเกียรติ  แสนวิเศษ

กรรมการ

๑. นายสัตวแพทย์จ�าเรือง  พานเพียรศิลป์                           ๑๑. นายรัชฎา  สุริยกุล ณ อยุธยา
๒. นายชาญ  ธาระวาส               ๑๒. นายโยธิน  ด�าเนินชาญวนิชย์
๓. นางชาลอต  โทณวณิก ๑๓. นายสกล  มงคลธรรมากุล
๔. นายณัฐกฤตย์  ณ ชุมพร ๑๔. นายสุเทพ  วงศ์รื่น
๕. นางสาวดาวน้อย  สุทธินิภาพันธ์ ๑๕. นายเสริมสกุล  คล้ายแก้ว
๖. ดร.ทองเปลว  กองจันทร์ ๑๖. นายอนันต์  สุวรรณรัตน์
๗. นายธนินวัฒน์  พัฒนวีรคุณ ๑๗. นายอุดม  ฐิตวัฒนะสกุล
๘. นายนิยม  ไวยรัชพานิช ๑๘. นายเอนก  บุญหนุน
๙. พลตรี ประชาพัฒน์  วัจนะรัตน์ ๑๙. นายเอนก  ปิ่นวนิชย์กุล
๑๐. นายประยุทธ  หล่อสุวรรณศิริ 

๒)	วาระการด�ารงต�าแหนง		๒๘	พฤษภาคม	พ.ศ.	๒๕๖๒	-	ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ

นายเฉลิมเกียรติ  แสนวิเศษ

กรรมการ

๑. นายกฤษณพงศ์  ศรีพงษ์พันธุ์กุล ๑๑. นางสาวดาวน้อย  สุทธินิภาพันธ์
๒. นายชาญ  ธาระวาส ๑๒. นายเสริมสกุล  คล้ายแก้ว
๓. นายสัตวแพทย์ ธานินทร์  ชีวะผลาบูรณ์ ๑๓. นายสกล  มงคลธรรมากุล
๔. นายชัย  นิมากร ๑๔. นายวิศิษฎ์  คชสิทธิ์
๕. ศาสตราจารย์พิเศษ ณัฐกฤตย์  ณ ชุมพร ๑๕. นายวิทัศน์  ศรีสุวรรณเกศ
๖. นายสินชัย  สวัสดิชัย ๑๖. นายปรีชา  ใคร่ครวญ
๗. นายอนันต์  ภู่สิทธิกุล ๑๗. นายพิพัฒน์  ชนินทยุทธวงศ์
๘. นายสุเทพ  วงศ์รื่น ๑๘. นายสัมพันธ์  ศิลปนาฏ
๙. นายสัตวแพทย์จ�าเรือง  พานเพียรศิลป์ ๑๙. เภสัชกร พิสิฐ  อุ่ยรุ่งโรจน์
๑๐. ดร.ทองเปลว  กองจันทร์
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บทสรุป
 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นสถาบนัอดุมศกึษาทีเ่ปิดสอนหลกัสตูรทางการเกษตรแห่งแรกของประเทศไทย โดยถือก�าเนดิ

มาจากโรงเรยีนฝึกหดัครปูระถมกสกิรรม เมือ่ พ.ศ. ๒๔๖๐ ต่อมาได้ขยายและยกฐานะเป็นวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ และพฒันา

เป็นมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ โดยมพีระราชบญัญตัมิหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๔๘๖ ฉบบัแรก เมือ่วนัที ่๒ กมุภาพนัธ์ 

พ.ศ. ๒๔๘๖  จากน้ันมพีระราชบญัญตัมิหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๔๑ เป็นพระราชบัญญตัท่ีิเป็นหน่วยงานราชการฉบบั

สดุท้าย เมือ่วนัที ่๒๔ มนีาคม พ.ศ. ๒๕๔๑  

ปัจจบุนัมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ได้เปลีย่นสถานภาพเป็นมหาวทิยาลยัในก�ากบัของรฐั ตามพระราชบญัญตัมิหาวทิยาลยั

เกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึง่ประกาศในราชกจิจานเุบกษา เมือ่วนัที ่๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ และมผีลบงัคับใช้ตัง้แต่วนัที่ 

๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นไป โดยมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์มฐีานะเป็นนติบิคุคล แต่ยงัคงเป็นหน่วยงานของรฐัและ

อยูใ่ต้การก�ากบัของกระทรวงศกึษาธกิาร และจากการปรับปรงุกระทรวงใหม่ ในวนัที ่๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ท�าให้ในปัจจบุนั

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์อยูภ่ายใต้การก�ากบัของกระทรวงการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม

ในช่วงปีการศกึษา ๒๕๖๑ ( สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ - กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒) มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ได้ด�าเนนิภารกิจ

หลักด้านการจดัการศกึษา การวจิยั การบริการวชิาการ การท�านบุ�ารงุศลิปะและวฒันธรรม และภารกจิด้านอืน่ๆ ดงันี้
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การบริหาร	
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ด�าเนินภารกิจเพือ่สนองนโยบายการกระจายโอกาส

ทางการศกึษา โดยมมีหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ บางเขน เป็นศูนย์กลางของการบรหิาร

และประกอบด้วยส่วนงานของมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ในเขตท้องที่เป็นวิทยาเขต ได้แก่ 

วิทยาเขตก�าแพงแสน วิทยาเขตศรีราชา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  

และโครงการจดัตัง้วทิยาเขตสุพรรณบุรี มส่ีวนงานรวมท้ังสิน้ ๔๗ ส่วนงาน ประกอบด้วย  

๒๙ คณะ ๑ วทิยาลยั  ๔ สถาบนั ๕ ส�านกังาน ๖ ส�านกั  ๒ ศนูย์ มยีทุธศาสตร์และเป้าหมาย 

ของมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ๑๒ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๑) และแผนปฏบิตัริาชการ

ประจ�าปี บญัช ีพ.ศ. ๒๕๖๑ ในการบรหิารและพฒันามหาวทิยาลยั มงีบประมาณรายจ่าย 

ของมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ประจ�าปีบญัช ีพ.ศ. ๒๕๖๑ จ�านวน ๑๕,๖๔๖.๑ ล้านบาท  

บุคลากร ๑๐,๐๘๘ คน การก่อสร้างและปรับปรุงอาคาร  จ�านวน ๒๙ รายการ ผลการ

ด�าเนนิการประเมนิคณุภาพภายในของมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ประจ�าปีการศกึษา 

๒๕๖๐ ได้ คะแนนเฉล่ีย ๔.๓๘ คะแนน ผลการประเมนิคณุธรรมและความโปร่งใสของ 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้คะแนน ๙๐.๑ คะแนน  

การจัดการศึกษา	
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีส่วนงานจัดการศึกษา ๒๙ คณะ ๑ วิทยาลัย  

มหีลกัสตูรทัง้หมด  ๕๗๐  หลกัสตูร  นสิติใหม่ ๑๘,๘๓๐ คน  นสิติทัง้หมด ๖๗,๘๑๘ คน   

และผูส้�าเรจ็การศกึษา ๑๕,๑๒๗ คน บัณฑิตระดบัปรญิญาตรีได้งานท�าร้อยละ ๘๗.๐ ผู้ใช้ 

บัณฑิตมีความพึงพอใจต่อบัณฑิตระดับปริญญาตรี  ๔.๑๔ จากคะแนนเต็ม ๕ คะแนน 

ระดับพฤติกรรมท่ีแสดงออกของบัณฑิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามอัตลักษณ์ 

ของมหาวทิยาลยั ๔.๑๘ จากคะแนนเตม็ ๕ คะแนน และนสิติมคีวามพงึพอใจต่อหลักสูตร 

และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  ๔.๐๒ จากคะแนนเต็ม ๕ คะแนน

การวิจัย
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ด�าเนนิงานภารกจิสูม่หาวทิยาลยัด้านวจิยัอย่างต่อเนือ่ง 

มีส่วนงานหลักด้านการวิจัย ๔ ส่วนงาน ได้รับการสนับสนุนทุนอุดหนุนวิจัย จ�านวน 

๑,๔๐๕,๕๑๑,๑๕๓ บาท การน�าเสนอบทความระดับนานาชาติและชาติ จ�านวน  

๔,๑๖๓ เรื่อง ทรัพย์สินทางปัญญาที่ได้รับจดทะเบียน/จดแจ้ง จ�านวน ๖๗ รายการ    

จ�านวนการอนญุาตให้ใช้สทิธใินการวจิยัและทรพัย์สนิทางปัญญา  ๔๔ รายการ  จ�านวน

งานวิจัยที่น�าไปใช้ประโยชน์ รวม ๒๗๐ ผลงานวิจัย  ผลงานการค้นพบและผลงานวิจัย

ทีส่�าคญั เช่น ชมพไูพร ไทรผ่องอ�าไพ มดปากห่างในสกลุ Myopias  ผเีสือ้กลางคนืสกลุ

เกษตรศาสตร์ ชดุอาหารเมอืงนวตักรรมอาหารภาคกลาง   นาฬิกา loT Smart Watch 

เตาย่างกึ่งอบอัจฉริยะ ต้นพันธุ์อ้อย “ปลอดโรคใบขาว” เป็นต้น
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การบริการวิชาการ	
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ด�าเนินงานภารกิจการบริการวิชาการ มุ่งสู่การเป็น

มหาวิทยาลัยที่มีความรับผิดชอบต่อรัฐและสังคม โดยสร้างความเข้มแข็งทางด้าน

วิชาการด้านการเกษตร อาหารและป่าไม้  จ�านวน ๒๘๐ โครงการ /กิจกรรม ผู้เข้า

ร่วมกิจกรรม ๑๑๙,๔๔๔ คน ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการให้บริการ

ประชาชนและเกษตรกรอย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุนการพัฒนาวิทยาเขตเพ่ือตอบ

การสนองการพัฒนาในพื้นท่ี นอกจากนี้สนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการ การ

ออกสื่อสาธารณะ โดยการเสนอแนะแก้ปัญหาสังคม การส่งเสริมงานทรัพย์สินทาง

ปัญญา  และจดัตัง้หน่วยงานร่วมทุนหรอืต่อยอดธรุกจิจากผลงานวจิยัของมหาวทิยาลยั 

การท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ในรอบปีทีผ่่านมา มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ก�าหนดให้มคีณะกรรมการท�านบุ�ารงุ

ศิลปะและวฒันธรรม และคณะท�างานด้านการท�านบุ�ารงุศลิปะและวฒันธรรม สนับสนนุ 

และติดตามผลการด�าเนินงานแผนงานด้านท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในด้าน

กิจกรรมการท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ได้ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมอย่าง

ต่อเนื่องและเป็นประจ�าทุกปี ท้ังกิจกรรมชาติและประวัติศาสตร์ การเทิดพระเกียรติ 

วัฒนธรรมการเกษตร ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยและท้องถิ่น ศาสนาและพิธีกรรม 

คุณธรรมและจริยธรรม การส่งเสริมศิลปะการแสดงไทยและสากล 

การพัฒนามหาวิทยาลัยระดับนานาชาติและระดับโลก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้พัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการในระดับสากล 

โดยเปิดหลกัสูตรนานาชาต ิจ�านวน ๔๑ หลกัสตูร   นสิติชาวต่างชาต ิ ๓๑๓  คน  บคุลากร

ชาวต่างประเทศ ๑๕๔ คน มกีารลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมอืระหว่างประเทศ  

จ�านวน ๙๓ MOU  มผีลการจัดอนัดับมหาวทิยาลยัทีส่�าคญัได้แก่ QS World University  

Rankings by Subject ๒๐๑๙ ได้รับการจัดอันดับที่ ๕๐ - ๑๐๐ ของโลก ในกลุ่ม 

สาขาวิชา Agriculture & Forestry อันดับ ๑ ติดต่อกัน ๘ ปีซ้อน ตั้งแต่ปี พ.ศ.  

๒๕๕๕ - ๒๕๖๒

การพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียว	
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ด�าเนินงานพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียวอย่างต่อเนื่อง 

โดยการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและชีวภาพ การจัดการก๊าซเรือนกระจกและ

คุณภาพอากาศ ส่งเสริมการลดการใช้พลังงาน ส่งเสริมการจัดการเพื่อลดปัญหาขยะ

หรอืของเสยี  การบรหิารจดัการน�า้ให้มปีระสทิธภิาพ การปรบัปรงุและสนบัสนนุระบบ

ขนส่งมวลชน ส่งเสรมิให้เป็นแหล่งเรยีนรูด้้านสิง่แวดล้อมสูช่มุชน และส่งเสรมิการสร้าง

ความร่วมมือด้านวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม นิสิตมีความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ ๔.๐๖ จากคะแนนเต็ม ๕ คะแนน ผลการจัดอันดับ 

UI Green Metric 2018  ได้อันดับที่ ๙๐ ของโลก จาก ๗๑๙ มหาวิทยาลัย และเป็น

อันดับ ๒ ของประเทศไทย
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การพัฒนามหาวิทยาลัยแหงเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล	
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ด�าเนินการตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ และสนบัสนนุนวตักรรมการถ่ายทอด

ความรู้ ด้านการเรียนการสอน  ผลการจัดอันดับเว็บไซต์มหาวิทยาลัย International 

Colleges & Universities : 4icu.org เมือ่เดอืนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ อยูใ่นอนัดบั ๑ ของ

ประเทศไทย อนัดบั ๘๔ ของเอเชีย และ อนัดบั ๓๙๓ ของโลก  และมผีลการด�าเนนิงาน 

สู่มหาวิทยาลัยเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลท่ีส�าคัญ เช่น ระบบการบันทึกเข้า - ออก

สถานที่และบันทึกเวลาภายในมหาวิทยาลัย เครื่องรูดบัตร EDC การจัดกิจกรรมเพื่อ 

ส่งเสริมสังคมไร้เงินสด  โปรแกรมการบริหารจัดการเกี่ยวกับทรัพยากรบุคคล (Smart 

HR by Payday) KU Application เป็นต้น

การพัฒนามหาวิทยาลัยแหงความผาสุก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ส่งเสริมและสนับสนุนให้นิสิตและบุคลากรเข้าร่วม

กิจกรรมความสุขทางกาย  (Happy Body)  กิจกรรมความสุขทางด้านจิตใจ (Happy 

Heart) กิจกรรมความสุขทางด้านสังคม (Happy Society)  กิจกรรมความสุขจากการ

ผ่อนคลาย (Happy Relax)  กิจกรรมความสุขทางสมอง (Happy Brain) กิจกรรม

ความสุขทางวัฒนธรรมและศาสนา (Happy Soul) กิจกรรมความสุขด้านการเงิน 

(Happy Money)  และกิจกรรมความสุขของครอบครัว (Happy Family)  เพื่อน�าไป

สู่มหาวิทยาลัยแห่งความผาสุก
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การบริหารจัดการทั่วไป

ในรอบปีที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรด์�าเนินงานตามยุทธศาสตร์การใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ 

อย่างยั่งยืน ทั้งด้านการบริหารนโยบายและแผน การบริหารงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ การบริหารทรัพยากรบุคคล  

การบริหารอาคารและสถานที่ การบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ และการบริหารคุณภาพของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
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	 การบริหารด้านนโยบายและแผน

 ๑.	การด�าเนินงานของสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ โดยสภามหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ท�าหน้าทีค่วบคมุกิจการทัว่ไปของมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  

มีการจัดการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ�านวน ๑๓ ครั้ง และมีผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญดังนี้

หัวข้อ ผลการด�าเนินงาน

๑.	การอนุมัติข้อบังคับ	ประกาศสภา	
	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	และค�าสั่ง	
 สภามหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์	๖๓	ฉบบั

๑.	ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	จ�านวน		๑๗		ฉบับ	
๒.	ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	จ�านวน	๓๕	ฉบับ
๓.	ค�าสั่งสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	จ�านวน	๑๑	ฉบับ

๒.	การอนุมัติหลักสูตร			
	 จ�านวน	๔๑	หลักสูตร	๘	โครงการ

๑.	หลักสูตรใหม่	จ�านวน	๔	หลักสูตร
๒.	หลักสูตรใหม่ทดแทนหลักสูตรใช้ร่วม	จ�านวน	๑๒	หลักสูตร
๓.	หลักสูตรปรับปรุง	จ�านวน	๒๒	หลักสูตร
๔.	โครงการความร่วมมือจัดการเรยีนการสอนสองปรญิญา	(Double	Degree)	จ�านวน	๘	โครงการ
๕.	ปิดโครงการภาคพิเศษ/หลักสูตร	จ�านวน	๓	หลักสูตร

๓.	การอนุมัติปริญญา ปีการศึกษา	๒๕๖๐	-	๒๕๖๑	จ�านวน	๑๓,๘๑๑	คน

๔.	การอนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์	 จ�านวน	๖	ราย

๕.	การแต่งตั้งผู้ด�ารงต�าแหน่ง
				ศาสตราจารย์เกียรติคุณ	

จ�านวน	๔	ราย

๖.	การแต่งตั้งผู้ด�ารงต�าแหน่งทางวิชาการ ๑.	ก�าหนดต�าแหน่งและแต่งตั้งบุคคลให้ด�ารงต�าแหน่งทางวิชาการ	จ�านวน	๓๒๔	ราย
๒.	เทียบต�าแหน่งทางวิชาการ	จ�านวน	๗	ราย
๓.	ทบทวนสาขาวิชาที่จะแต่งตั้งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งทางวิชาการ	จ�านวน	๗	ราย
๔.	เทียบเคียงสาขาวิชาที่จะแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งทางวิชาการ	จ�านวน	๒	ราย
๕.	เปลี่ยนแปลงวันที่แต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งทางวิชาการ	จ�านวน	๑	ราย
๖.	รับทราบการเสนอขอแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งทางวิชาการไม่ผ่าน	จ�านวน	๒๖	ราย

๗.	การแต่งตั้งผู้ด�ารงต�าแหน่งบริหาร ๑.	การแต่งตั้งรองอธิการบดี	จ�านวน	๓	ราย	
๒.	การแต่งตั้งคณบดี	และผู้อ�านวยการส�านัก	จ�านวน	๙	ราย

๘.	ด้านการบริหารมหาวิทยาลัย	 ๑.	การแต่งตัง้คณะกรรมการสรรหาผู้สมควรด�ารงต�าแหน่งอธกิารบดมีหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์	 
	 การด�าเนินการของคณะกรรมการสรรหาผูส้มควรด�ารงต�าแหน่งกรรมการสภามหาวทิยาลยั 
	 เกษตรศาสตร์ผู้ทรงคุณวุฒิ	แทนต�าแหน่งที่ว่าง
๒.	คณะท�างานพิจารณาทบทวนโครงสร้างทางการบรหิารทางวชิาการและการบรูณาการหลักสตูร  
	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๓.	การอนมุตัแิต่งตัง้คณะกรรมการนโยบายการงบประมาณ	การบรหิารการเงนิ	และทรพัย์สนิ	
	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๕.	การอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการ	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	(ก.ว.ช.)

๙.	การสรรหาผูบ้รหิารส่วนงาน	ตามข้อบงัคบั 
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยการ	
	 ก�าหนดคุณสมบัติ	หลักเกณฑ์	วิธีการ		
	 แต่งตั้ง	และถอดถอนคณบดีและ 
	 รองคณบดี	พ.ศ.	๒๕๖๑	และข้อบังคับ
	 ว่าด้วยการก�าหนดคณุสมบตั	ิหลกัเกณฑ์	 
	 วิธกีารแต่งตัง้	และถอดถอนผูอ้�านวยการ 
	 และรองผู้อ�านวยการ	พ.ศ.	๒๕๖๑

๑.	การสรรหาคณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ		
๒.	การสรรหาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์
๓.	การสรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
๔.	การสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
๕.	การสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
๖.	การสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์	ศรีราชา
๗.	การสรรหาผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๘.	การสรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
๙.	การสรรหาคณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
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	 ๒.	การจัดตั้งและปรับโครงสร้างสวนงาน

สวนงาน การจัดตั้งและปรับโครงสร้าง การอนุมัติ

คณะมนุษยศาสตร์ การขออนุมัติเปลี่ยนชื่อ	ภาควิชาศิลปาชีพ	เป็น	ภาควิชาอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวและบริการ	คณะมนุษยศาสตร์

สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วันที่	๒๕	ธันวาคม	พ.ศ.	๒๕๖๐

คณะประมง การขออนุมัติปรับโครงสร้างหน่วยงานภายในคณะประมง สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วันที่	๒๖	มีนาคม	พ.ศ.	๒๕๖๑

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ การขออนุมัติปรับโครงสร้างหน่วยงานภายในส�านักงานเลขานุการ	
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วันที่	๒๖	มีนาคม	พ.ศ.	๒๕๖๑

คณะเศรษฐศาสตร์ การขออนุมัติปิดศูนย์บัณฑิตศึกษา	คณะเศรษฐศาสตร์ สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วันที่	๓๐	เมษายน	พ.ศ.	๒๕๖๑

คณะสังคมศาสตร์ การขออนุมัติจัดตั้งศูนย์วิจัยและบริการวิชาการทางสังคมศาสตร ์
และศูนย์วิเทศสัมพันธ์และจัดการศึกษานานาชาติ	เป็นหน่วยงาน 
ในสังกัดส�านักงานเลขานุการ	คณะสังคมศาสตร์

สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วันที่	๑๖	กรกฎาคม	พ.ศ.	๒๕๖๑

สถาบันค้นคว้าและพัฒนา
ผลิตผลทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร

การขออนุมัติเปลี่ยนชื่อหน่วยงานภายในสถาบันค้นคว้าและพัฒนา
ผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วันที่	๒๗	สิงหาคม	พ.ศ.	๒๕๖๑

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา การขออนุมัติจัดตั้งภาควิชาวิทยาศาสตร์การฟื้นฟูและการเคลื่อนไหว	
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วันที่	๒๔	กันยายน	พ.ศ.	๒๕๖๑

	 ๓.	สรุปรายงานผลแผนปฏิบัติราชการประจ�าปบัญชี	พ.ศ.	๒๕๖๑
	 	 	 ๓.๑	 ตัวชี้วัด	 (Indicators)	 และค่าเป้าหมาย	 (Goals)	 ของการพัฒนาในภาพรวม	 ประจ�าปีบัญชี	 พ.ศ.	 ๒๕๖๑	

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	(รอบ	๑๒	เดือน)

ตัวชี้วัด คาเปาหมาย
ผลการ

ด�าเนินงาน

๑.	ล�าดับของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว	(Green	University)	 
ในประเทศไทย

๓ ๒

๒.	ร้อยละความส�าเร็จของการด�าเนินงานตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ	มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์	ปี	พ.ศ.	๒๕๖๐	-	๒๕๖๔	

๗๕.๐๐ ๘๒.๖๖

๓.	ร้อยละของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
	 ต่องานวิจัยทั้งหมด

๕๘.๐ ๖๘.๒๐

๔.	ล�าดับของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก	สาขาเกษตรศาสตร์และ	
วนศาสตร์	(QS	World	University	Rankings	in	Agriculture	&	Forestry)

๒๙ ๔๐

๕.	ผลงานวิจัย	สิ่งประดิษฐ์	นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์	ที่สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ	แก้ไข
ปัญหาให้สังคมและชุมชน	ตอบสนองภาคอุตสาหกรรมและตอบโจทย์ให้ประเทศ	

๘๐๐ ๖๘๘
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	 	 	 ๓.๒		 สรุปผลการด�าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ�าปีบัญชี	พ.ศ.	๒๕๖๑	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	

	 	 	 	 	 (รอบ	๑๒	เดือน)

ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด คาเปาหมาย	
ผลการ

ด�าเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่	๑	:	 
การสร้างสรรค์ศาสตร์
แห่งแผ่นดิน	เพื่อการ
พัฒนาประเทศที่ยั่งยืน

๑.	จ�านวนผลงานวิจัย	สิ่งประดิษฐ์	นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์	ที่สร้างความ
เข้มแข็งทางเศรษฐกิจ	แก้ไขปัญหาให้สังคมและชุมชน	ตอบสนองภาค	
อุตสาหกรรม	และตอบโจทย์ให้ประเทศ	

๘๐๐ ๖๘๘

๒.	ร้อยละของประชาชน/เกษตรกร	ที่สามารถน�าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการ
ประกอบอาชีพ	สร้างรายได้	วางแผนการผลิต	และการพัฒนาชุมชน	

๘๕.๐๐ ๘๕.๐๐

๓.	จ�านวนขององค์กร	กลุ่มทางสังคม	หรือชุมชนที่ได้รับประโยชน์จากบุคลากร
ของมหาวิทยาลัยในการแก้ไขปัญหาสังคม	พัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่
ของประชาชนโดยรอบมหาวิทยาลัยและจังหวัดใกล้เคียง	

๘ ๑๕

ยุทธศาสตร์ที่	๒	:	 
การพัฒนาสู่ความเป็น
เลิศทางวิชาการ 
ในระดับสากล

๑.	จ�านวนหลักสูตรนานาชาติ ๓๔ ๓๔

๒.	ร้อยละของหลักสูตรนานาชาติต่อหลักสูตรทั้งหมด ๘.๔๒ ๘.๔๒

๓.	จ�านวนผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่น�าไปใช้ประโยชน์ ๘๐๐ ๕๕๔

๔.	จ�านวนบทความวิชาการที่ตีพิมพ์อยู่ในวารสารระดับนานาชาติ	ที่ปรากฏ 
ในฐานข้อมูล	ISI/SCOPUS

๘๗๐ ๘๗๙

๕.	ระดับการพัฒนาศักยภาพของนิสิต	ให้มีความรู้และมีทักษะส�าคัญ	ตาม	21st 
Century	Skill	(ประเมินวัดการสร้างคุณลักษณะ	ทัศนคติ	และทักษะส�าคัญ
ส�าหรับการเป็นผู้น�าแห่งศตวรรษที่	21	(Analytical	Skill,	Critical	Skill,	
Communication	Skill	ที่เน้นทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ,	IT	Skill)	

๓.๐๐ ๔.๑๑

๖.	ร้อยละของผลงานวิชาการที่น�าเสนอโดยชาวต่างชาติในการประชุมวิชาการ
ในระดับภูมิภาคหรือนานาชาติ	ที่มหาวิทยาลัยเป็นผู้จัด

๑๐.๐๐ ๒๖.๔๐

ยุทธศาสตร์ที่	๓	:	 
การเพิ่มคุณภาพและ
ประสิทธิภาพการ
ด�าเนินงานตามภารกิจ

๑.	ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิต ๘๒.๐๐ ๘๓.๖๐

๒.	ร้อยละความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อการพัฒนาสุนทรียภาพทางศิลปะและ
วัฒนธรรม

๘๐.๐๐ ๗๙.๘๐

๓.	จ�านวนผลงานและนวัตกรรมสนับสนุนการปฏิบัติการ	ที่เป็นแบบอย่างที่ด ี
มีประสิทธิภาพ

๒๐ ๓๕

๔.	ร้อยละของผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมที่มีการน�าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริง	 ๕๐.๐๐ ๖๘.๐๐

ยุทธศาสตร์ที่	๔	:	 
การใช้หลักธรรมา 
ภิบาลในการบริหาร
จัดการอย่างยั่งยืน

๑.	ร้อยละของพื้นที่สีเขียวของมหาวิทยาลัย	 ๕๐.๐๐ ๔๙.๒๑

๒.	ร้อยละของบคุลากรทีไ่ด้รบัการพฒันา	และส่งเสรมิความก้าวหน้าทางวชิาการ	
และวิชาชีพตามต�าแหน่ง

๖๐.๐๐ ๒๔.๔๒

๓.	ร้อยละของผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนินงานของ
มหาวิทยาลัย

๘๔.๐๐ ๘๙.๔๙

๔.	ร้อยละของผลการประเมินการปฏิบัติงานของอธิการบดี
    หมายเหต	ุ:	ไม่ได้ด�าเนินการประเมิน

๙๖.๐๐ -

๕.	รายได้จากการบริหารทรัพย์สิน	(พันล้านบาท) ๓.๖๐ ๓.๗๒

๖.	ร้อยละของการลงทุนเพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	รองรับการเป็น
มหาวิทยาลัยแห่งเศรษฐกิจและสังคมดิจิตอล

๕.๐๐ ๑.๐๕

๗.	ระดับความผาสุกของนิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์		 ๕๐.๐๐ ๖๒.๐๐
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	 การบริหารงบประมาณแผนดินและเงินรายได้	:

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ มงีบประมาณรายรบัประกอบด้วย งบประมาณแผ่นดนิ (ได้รบัจดัสรรจากภาครฐั) และงบประมาณ

เงนิรายได้ของมหาวิทยาลยั (ได้จากภารกจิหลกั) ได้แก่ รายได้จากการจดัการศกึษา รายได้เพือ่การวิจยั รายได้จากการบรกิารวชิาการ 

รายได้จากการบริหารงานและอื่นๆ มีงบประมาณรายรับ ประจ�าบีบัญชี พ.ศ. ๒๕๖๑ รวม ๑๕,๐๕๔.๓ ล้านบาท ประกอบด้วย  

งบประมาณแผ่นดิน ๖,๑๕๖.๖ ล้านบาท (๔๑%) และงบประมาณรายรับจากเงินรายได้ ๘,๘๙๗.๗ ล้านบาท (๕๙%) งบประมาณ

รายจ่ายรวม ๑๕,๖๔๖.๑ ล้านบาท ประกอบด้วยงบประมาณแผ่นดิน ๖,๑๕๖.๖ ล้านบาท (๓๙%) และงบประมาณรายจ่าย 

จากเงินรายได้ ๙,๔๘๙.๕ ล้านบาท (๖๑%) 

งบประมาณรายจ่ายมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ�าปีบัญชี พ.ศ. ๒๕๖๑

หมวดรายจาย แผนดิน รายได้ รวม

งบบุคลากร ๓,๙๓๐.๙๑ ๑,๐๖๔.๓๘ ๔,๙๙๕.๒๙

งบด�าเนินงาน ๓๑๕.๑๘ ๒,๔๗๐.๔๔ ๒,๗๘๕.๖๒

งบลงทุน ๑,๑๐๙.๕๔ ๑,๑๓๕.๘๙ ๒,๒๔๕.๔๓

งบอุดหนุน ๘๐๑.๐๐ ๒,๘๙๙.๕๕ ๓,๗๐๐.๕๕

งบรายจ่ายอื่น - ๑,๖๘๐.๑๕ ๑,๖๘๐.๑๕

งบกลาง - ๒๓๙.๑๓ ๒๓๙.๑๓

รวม ๖,๑๕๖.๖๔ ๙,๔๘๙.๕๔ ๑๕,๖๔๖.๑๘

 

	 ๑.	การบริหารงบประมาณแผนดิน	ปงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๑

รายการ งบประมาณ	(บาท)

๑.	การสนับสนุนงบประมาณรองรับโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการจัดการศึกษาและการวิจัย	
	 ประกอบด้วย	รายการสิ่งก่อสร้างปีเดียว	จ�านวน	๔๘	รายการ

๑.๑	ปรับปรุงดาดฟ้าอาคารคณะประมง	(อาคารเมฆบุญพราหมณ์)	กรุงเทพมหานคร	
๑.๒	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารปฏิบัติการ	คณะประมง	(อาคารบุญอินทรัมพรรย์)	กรุงเทพมหานคร
๑.๓	ปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติการ	(ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล	คณะประมง)		กรุงเทพมหานคร			
๑.๔	ก่อสร้างโครงหลังคาคลุมลานกิจกรรมนิสิต	คณะประมง	กรุงเทพมหานคร
๑.๕	กั้นทางเดินระหว่างภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเลกับภาควิชาการจัดการประมง		กรุงเทพมหานคร
๑.๖	ท�าโครงหลังคาที่จอดรถข้างตึกภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล		กรุงเทพมหานคร
๑.๗	ปรับปรุงอาคารปฏิบัติการวิชาพื้นฐานคณะประมง	(อาคารสุภาพมงคลประสิทธิ์)						กรุงเทพมหานคร
๑.๘	ปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติการคณะประมง	วิทยาเขตก�าแพงแสน	จ.นครปฐม
๑.๙	ปรับปรุงอาคารวิจัยชายฝั่งอันดามัน	จ.ระนอง	(ระยะที่	๒)	
๑.๑๐	ก่อสร้างหลังคาสนามปฏิบัติการกีฬา	เพื่อพัฒนาคุณภาพนิสิต	(สนามวอลเลย์บอล)		กรุงเทพมหานคร	
๑.๑๑	ปรับปรุงห้องฝึกซ้อมกีฬาลีลาศ	กรุงเทพมหานคร	
๑.๑๒	ก่อสร้างหลังคาสนามปฏิบัติการกีฬา	เพื่อพัฒนาคุณภาพนิสิต	(สนามตะกร้อ)	กรุงเทพมหานคร									
๑.๑๓		อาคารฆ่าเชื้อ		วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ	จังหวัดสกลนคร	จ.สกลนคร	
๑.๑๔		โครงการปรับปรุงสถานที่และการให้บริการของสถานพยาบาล	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	
									วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ	จังหวัดสกลนคร		จ.สกลนคร
๑.๑๕		ปรับปรุงอาคารจรัด	สุนทรสิงห์	คณะเกษตร	กรุงเทพมหานคร
๑.๑๖		งานปรับปรุงและตกแต่งภายในอาคาร	SMC	คณะวิทยาศาสตร์	กรุงเทพมหานคร
๑.๑๗		โรงงานการผลิตพืชขั้นสูงด้วยแสงเทียม		กรุงเทพมหานคร
๑.๑๘		งานระบบปรับอากาศ	อาคารสัตว์ทดลอง	(เพิ่มเติมระยะที่	๑)	วิทยาเขตก�าแพงแสน	จ.นครปฐม
๑.๑๙		ปรับปรุงผนังภายนอกอาคารสารนิเทศ	๕๐	ปี	กรุงเทพมหานคร

๔๐๖,๗๙๖,๘๐๐

										๘๙๙,๙๐๐	
								๑,๑๓๒,๒๐๐	
								๓,๒๑๐,๑๐๐	
								๖,๒๒๘,๓๐๐	
										๕๐๒,๘๐๐
										๙๗๙,๐๐๐	
								๒,๐๒๐,๘๐๐
								๒,๐๐๔,๕๐๐
								๔,๖๗๓,๗๐๐	
								๕,๕๐๐,๔๐๐
								๑,๑๑๖,๗๐๐	
								๕,๐๔๘,๒๐๐	
								๑,๒๔๗,๔๐๐	
								๑,๑๗๘,๑๐๐	

						๓๑,๖๐๗,๑๐๐	
		๒๓,๗๖๐,๐๐๐	

						๓๒,๗๔๔,๙๐๐
๔๔,๓๑๐,๒๐๐	
๑๖,๕๙๘,๐๐๐
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๑.๒๐		ปรับปรุงอาคารศูนย์เรียนรวม	๑	กรุงเทพมหานคร
๑.๒๑		ศูนย์พักพิงและฟื้นฟูสุนัขไม่มีเจ้าของ	กรุงเทพมหานคร	
๑.๒๒		ค่าออกแบบปรับปรุง	คณะสัตวแพทยศาสตร์	กรุงเทพมหานคร
๑.๒๓		การปรับปรุงพื้นที่ชั้น	๙	อาคารเฉลิมพระเกียรติ	๖	รอบพระชนมพรรษา	กรุงเทพมหานคร
๑.๒๔		โรงเรือนต้นแบบการเพาะปลูกแบบไร้ดินเพื่อการสาธิตและการผลิต	วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ

จังหวัดสกลนคร	จ.สกลนคร
๑.๒๕		โรงเรอืนคดัแยกและบรรจุภณัฑ์ผลผลติและผลติภณัฑ์	วทิยาเขตเฉลมิพระเกียรต	ิจังหวดัสกลนคร	จ.สกลนคร
๑.๒๖		อาคารปฏิบัติการแปรรูปและเพิ่มมูลค่าการผลิตผลผลิตปศุสัตว์พร้อมระบบ	สาธารณูปโภค		

วิทยาเขตก�าแพงแสน	จ.นครปฐม
๑.๒๗		กลุ่มบ้านพัก	สถานีวิจัยเพชรบูรณ์	คณะเกษตร	ต.วังบาล	อ.หล่มเก่า	จ.เพชรบูรณ์
๑.๒๘		อาคารปฏิบัติการเกษตรและฝึกอบรม	สถานีวิจัยเขาหินซ้อน	คณะเกษตร	ต.เขาหินซ้อน

อ.พนมสารคาม	จ.ฉะเชิงเทรา
๑.๒๙		กลุ่มอาคารประกอบลานกางเต็นท์	สถานีวิจัยดอยปุย	ต.สุเทพ	อ.เมืองเชียงใหม่	จ.เชียงใหม่
๑.๓๐		ปรับปรุงสิ่งก่อสร้างบ้านพักและที่ท�าการรวม	๔	หลัง	สถานีวิจัยทับกวาง		คณะเกษตร	ต.ทับกวาง	

อ.แก่งคอย	จ.สระบุรี	
๑.๓๑		ปรับปรุงโรงเรือนสุกร	๓	หลัง	สถานีวิจัยทับกวาง	คณะเกษตร	อ.แก่งคอย	จ.สระบุรี		
๑.๓๒		ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน	บ้านพักคนงาน		ระบบไฟ	และระบบน�้า	สถานีวิจัยเขาหินซ้อน	

คณะเกษตร	ต.เขาหินซ้อน	อ.พนมสารคาม	จ.ฉะเชิงเทรา
๑.๓๓	ปรับปรุงโรงสูบน�้า	สถานีวิจัยปากช่อง	คณะเกษตร	ต�าบลปากช่อง	อ�าเภอปากช่อง	จ.นครราชสีมา
๑.๓๔		ปรับปรุงสิง่ก่อสร้างอาคารบ้านพกั	สถานวีจัิยปากช่อง	คณะเกษตร	ต.ปากช่อง	อ.ปากช่อง	จ.	นครราชสมีา	
๑.๓๕		ปรับปรุงอาคารฝึกอบรม	สถานีวิจัยและพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกร	(เพนียด)	คณะเกษตร	ต.เพนียด	

อ.โคกส�าโรง	จ.ลพบุรี	
๑.๓๖		พัฒนาพ้ืนทีส่วนสองแสน	ถนนภายใน	สถานวีจิยัดอยปยุ	คณะเกษตร	ต.สุเทพ	อ.เมอืงเชยีงใหม่	จ.เชยีงใหม่	
๑.๓๗		ระบบชลประทานส�าหรับพื้นที่แปลงวิจัยขนาด	๕	ไร่	สถานีวิจัยปากช่อง	คณะเกษตร	ต.ปากช่อง	

อ.ปากช่อง	จ.นครราชสีมา	
๑.๓๘		ระบบชลประทานส�าหรับพื้นที่แปลงวิจัยขนาด	๕	ไร่	สถานีวิจัยทับกวาง	คณะเกษตร	ต.ทับกวาง	

อ.แก่งคอย	จ.สระบุรี	
๑.๓๙		ระบบชลประทานส�าหรับพื้นที่แปลงวิจัยขนาด	๕	ไร่	สถานีวิจัยลพบุรี	(โคกเจริญ)	คณะเกษตร	

ต.ยางราก	อ.โคกเจริญ		จ.ลพบุรี	
๑.๔๐		ระบบชลประทานส�าหรบัพ้ืนทีแ่ปลงวิจยัขนาด	๕	ไร่	สถานีวจิยัและพัฒนาอาชพีแก่เกษตรกร	(เพนยีด)	

คณะเกษตร	ต.เพนียด	อ.โคกส�าโรง	จ.ลพบุรี
๑.๔๑		ระบบชลประทานส�าหรับพื้นที่แปลงวิจัยขนาด	๕	ไร่	ต.เขาหินซ้อน	สถานีวิจัยเขาหินซ้อน			

													คณะเกษตร	อ.พนมสารคาม	จ.ฉะเชิงเทรา	
๑.๔๒		ระบบชลประทานส�าหรับพื้นที่แปลงวิจัยขนาด	๕	ไร่	สถานีวิจัยเพชรบูรณ์	คณะเกษตร	ต.เข็กน้อย	

อ.เขาค้อ	จ.เพชรบูรณ์
๑.๔๓		ระบบชลประทานส�าหรับพื้นที่แปลงวิจัยขนาด	๕	ไร่	สถานีวิจัยดอยปุย	คณะเกษตร	ต.สุเทพ			

อ.เมืองเชียงใหม่	จ.เชียงใหม่
๑.๔๔		ระบบชลประทานส�าหรบัพืน้ทีแ่ปลงวจิยัขนาด	๕	ไร่	ศูนย์วจิยัข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาต	ิคณะเกษตร	

ต.กลางดง	อ.ปากช่อง		จ.นครราชสีมา
๑.๔๕		ปั๊มน�้าบาดาลพร้อมมอเตอร์และชุดควบคุมไฟฟ้า	สถานีวิจัยทับกวาง	คณะเกษตร	ต.ทับกวาง		

อ.แก่งคอย	จ.สระบุรี
๑.๔๖		อาคารประกอบร้านค้า	(จอดรถ)	สถานวีจิยัเพชรบรูณ์	คณะเกษตร		ต.วงับาล	อ.หล่มเก่า	จ.เพชรบรูณ์		
๑.๔๗		อาคารถ่ายทอดความรู้และฝึกอบรม	ศนูย์วจิยัข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาต	ิคณะเกษตร	ต.กลางดง	

อ.ปากช่อง	จ.นครราชสีมา	
๑.๔๘		ระบบชลประทานเพื่อการสาธิตและวิจัย	ศนูย์วจิยัข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาต	ิคณะเกษตร	ต.กลางดง	

อ.ปากช่อง	จ.นครราชสีมา	๑	งาน

								๑๕,๖๓๔,๘๐๐	
								๔,๙๗๙,๗๐๐

๒,๕๗๔,๕๐๐
๙๔,๐๕๐,๐๐๐										
๒,๒๖๓,๖๐๐

        
๗๙๒,๐๐๐	

								๙,๑๐๘,๐๐๐
 

								๔,๔๕๕,๐๐๐	
								๒,๔๗๕,๐๐๐

 
								๔,๔๗๕,๕๐๐	

๓,๐๑๙,๕๐๐

								๒,๒๔๗,๓๐๐	
								๒,๕๐๐,๐๐๐

										๓๐๐,๐๐๐
๒,๔๗๕,๐๐๐
๑,๙๘๐,๐๐๐	

								๕,๙๓๘,๖๐๐	
			๑,๑๘๘,๐๐๐

 
								๑,๑๘๘,๐๐๐

 
								๑,๑๘๘,๐๐๐

๑,๑๘๘,๐๐๐
 

								๑,๑๘๘,๐๐๐
 

๑,๑๘๘,๐๐๐
 

								๑,๑๘๘,๐๐๐

๑,๑๘๘,๐๐๐

										๑๙๘,๐๐๐

๒,๕๗๔,๐๐๐
๒๐,๗๙๐,๐๐๐

 
						๒๙,๗๐๐,๐๐๐							
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๒.	การสนบัสนนุด้านครุภณัฑ์การเรยีนการสอนและการวจิยั	จ�านวน	๓๘	ส่วนงาน/หน่วยงาน	จ�านวน	๔๓๕	รายการ 					๓๔๓,๗๑๔,๙๐๐	

๓.	การสนับสนุนโครงการพัฒนาก�าลังคนด้านวิทยาศาสตร์	ระยะที่	๒	(ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)	
คณะวิทยาศาสตร์

๑๔,๗๐๙,๘๐๐

๔.	การสนับสนุนการศึกษาการฝึกภาคทางทะเล	นิสิตพาณิชยนาวีนานาชาติ	คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ	 ๑๕,๓๐๐,๐๐๐

๕.	การสนับสนุนโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาส�าหรับคนพิการ				 ๙๙๐,๐๐๐

๖.	การสนับสนุนโครงการพัฒนาก�าลังคนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	(ทุนเรียนดีมนุษยศาสตร์
				และสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย)	คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์	และส�านักงานอธิการบดี

๗๑๖,๔๐๐

๗.	การสนับสนุนโครงการท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม		๓๐	หน่วยงาน	/ส่วนงาน ๓,๐๐๐,๐๐๐

๘.	การสนับสนุนโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลนและโครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม ๑๓๖,๐๐๐,๐๐๐

๙.	การสนบัสนนุค่าใช้จ่ายในการส่งเสรมิและพฒันาทางด้านสตัวแพทย์เพือ่จัดการโรคพษิสนุขับ้า ๒๓,๕๕๑,๑๐๐

๑๐.	การสนับสนุนงบประมาณด้านบูรณาการวิจัย
๑๐.๑	 โครงการวิจัยและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้าหมายของประเทศ

๑.	โครงการวิจัยและนวัตกรรมสอดคล้องกับอุตสาหกรรมและคลัสเตอร์เป้าหมายและข้อริเริ่ม
ของรัฐบาล	(สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง	มก.)

๑๐.๒	 โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม	ชุมชน	ความมั่นคง	และ
คุณภาพชีวิตประชาชนตามยุทธศาสตร์ของประเทศ
๑)		โครงการวิจัยที่สามารถน�าไปใช้ในการพัฒนาชุมชนและสังคม	(สถาบันวิจัยและพัฒนา

แห่ง	มก.	และ	สถาบันวิทยาการขั้นสูงแห่ง	มก.)
๒)		โครงการวจิยัทีส่ามารถเป็นแนวทางในการก�าหนดนโยบายของภาครฐัและหน่วยงานทีร่บัผดิชอบ	

(สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง	มก.)	
๓)		โครงการวิจัยที่สามารถสร้างนวัตกรรมทางสังคมหรือนวัตกรรมส�าหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ

ภาครัฐ	(สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง	มก.)
๑๐.๓	 โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ

๑)		โครงการวิจัยพื้นฐานเพื่อสร้างสะสมองค์ความรู้ทางด้านวิชาการเชิงลึกที่มีศักยภาพตามสาขา
การวิจัย	(สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง	มก.)

๒)		โครงการวิจัยประยุกต์เชิงลึกหรือต่อยอดเพื่อน�าไปใช้แก้ไขปัญหาการด�าเนินของหน่วยงาน	
(สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง	มก.)

๓๒๙,๒๐๒,๑๐๐
					๑๐๖,๘๐๐,๐๐๐

๕๖,๕๗๖,๖๐๐

๑๙๕,๐๐๐

๒๘,๘๐๐,๐๐๐

๒๑,๔๙๘,๔๐๐

๑๑๕,๓๓๒,๑๐๐

๑๑.	การสนับสนุนงบประมาณด้านบริการวิชาการแก่ชุมชน
๑๑.๑	อุดหนุนบริการวิชาการ	จ�านวน	๒๐	รายการ	
๑๑.๒	อุดหนุนบริการวิชาการ	(งบบูรณาการ)
	 ๑๑.๒.๑	บูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ
	 	 ๑)	 โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว
	 	 	 (๑)	 โครงการส่งเสริมศักยภาพการท่องเที่ยวเพื่อฟื้นฟูสุขภาพ	(แหล่งที่มีน�้าพุร้อน)	

(คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์)
	 ๑๑.๒.๒	บูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร
	 	 ๑)	 โครงการลดต้นทุนการผลิต	และยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรเพื่อเพิ่มโอกาส
																						ในการแข่งขันและการพัฒนาที่ยั่งยืน
	 	 	 (๑)	 โครงการยกระดับศักยภาพของสถานีวิจัยทางการเกษตร	สู่การพัฒนาประสิทธิภาพ

การผลิตของผู้ประกอบการเกษตรในโซ่อุปทานและโซ่คุณค่า	(คณะเกษตร)
	 ๑๑.๒.๓	บูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย
	 	 ๑)	 โครงการพัฒนาศักยภาพคนไทย
	 	 	 (๑)	 โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานผู้สูงอายุภาคการเกษตรเพื่อความมั่นคงในชีวิต

ทางด้านอาหาร	(คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์)
	 ๑๑.๒.๔	บูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
	 	 ๑)	 โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
	 	 	 (๑)	 โครงการพัฒนาและบ่มเพาะผู้ประกอบการเกษตรกรรุ่นใหม่ภายใต้การใช้นวัตกรรม

และเทคโนโลยีที่เหมาะสมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	เพื่อขับเคลื่อน
ไทยแลนด์	๔.๐	(คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร)

๒๗๗,๕๒๘,๘๐๐	
๙๒,๐๔๖,๓๐๐

๑๘๕,๔๘๒,๕๐๐

๘,๐๑๓,๘๐๐

๓๔,๗๕๒,๗๐๐

๙,๙๒๖,๕๐๐

๑,๗๗๒,๕๐๐
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รายการ งบประมาณ	(บาท)
	 	 	 (๒)	 โครงการจัดและบริหารเชิงบูรณาการยกระดับความสามารถด้านการใช้ภาษา

อังกฤษของกลุ่มเยาวชนและบุคลากรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
(คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ)

	 	 ๒)	 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา
	 	 	 ข้ันพืน้ฐาน	(โรงเรยีนสาธติแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์	ศนูย์วจัิยและพฒันาการศกึษา)
	 ๑๑.๒.๕	บูรณาการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม
	 	 ๑)	 โครงการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม
	 	 	 (๑)	 โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายเพื่อเสริมก�าลังด้านการจัดการปัญหาขยะอันตราย

เพื่อชุมชนเขตภาคตะวันออก	(คณะวิทยาศาสตร์	ศรีราชา)
	 ๑๑.๒.๖	บูรณาการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

	 	 ๑)	 โครงการพัฒนาและส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน
	 	 	 (๑)	 โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้พลังงานสีเขียวเพื่อใช้ทดแทนพลังงานฟอสซิล

โดยการมีส่วนร่วม	(คณะวนศาสตร์)
	 ๑๑.๒.๗	บูรณาการการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ
	 	 ๑)	 โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมการค้า	การลงทุน
	 	 	 (๑)	 โครงการการเพิ่มศักยภาพการผลิตโคเนื้ออย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย

(คณะเกษตร	ก�าแพงแสน)
																		๒)	 โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม
	 	 	 (๑)	 โครงการการก�าจัดผักตบชวาโดยเทคโนโลยีชีวภาพวิธีเพื่อแม่น�้า
	 	 	 	 ล�าคลองใสสะอาดอย่างยั่งยืน	(คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์)
	 	 ๓)	 โครงการเพิ่มศักยภาพผลิตโคเนื้อคุณภาพสูง
	 	 	 (๑)	 โครงการพัฒนาการแปรรูป	บรรจุภัณฑ์	และสื่อสารทางการตลาด
	 	 	 	 สินค้าโคขุน	(คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร

๖๖๔,๔๐๐

๓๓,๗๔๔,๖๐๐

๑๕,๕๕๙,๕๐๐

๑,๗๒๕,๓๐๐

๒๓,๓๓๗,๐๐๐

๓๙,๒๔๒,๓๐๐

๑๖,๗๔๓,๙๐๐

	 ๒.	การบริหารงบประมาณเงินรายได้	ปบัญชี	พ.ศ.	๒๕๖๑
  มหาวิทยาลัยสนับสนุนจัดสรรเงินรายได้ส่วนกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และเงินรายได้จากแหล่งอ่ืนๆ ปีบัญชี  

พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้แก่หน่วยงานในมหาวทิยาลยัตามนโยบายการพฒันาเชงิรกุของ มก.และนโยบายการพฒันา มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

เป็นจ�านวนเงนิ รวมทัง้สิน้ ๑๗๒,๐๘๘,๙๖๗ บาท เพือ่สนบัสนนุตามภารกจิหลกั ๕ ด้าน โดยเรยีงตามล�าดบัจากมากไปหาน้อย ได้แก่

(๑) ด้านบริหารจัดการ   จ�านวน ๑๒ หน่วยงาน เป็นเงิน ๑๐๔,๔๕๑,๒๒๑ บาท (ร้อยละ ๖๑)

(๒) ด้านจัดการศึกษา    จ�านวน ๑๐ หน่วยงาน    เป็นเงิน ๓๑,๐๘๖,๕๖๑ บาท (ร้อยละ ๑๘) 

(๓) ด้านวิจัย               จ�านวน ๗ หน่วยงาน     เป็นเงิน ๒๔,๗๖๑,๑๘๕ บาท (ร้อยละ ๑๔)

(๔) ด้านบริการวิชาการ  จ�านวน ๑๕ หน่วยงาน    เป็นเงิน ๗,๖๒๘,๐๐๐ บาท (ร้อยละ ๔)

(๕) ด้านท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  จ�านวน ๑ หน่วยงาน   เป็นเงิน ๔,๑๖๒,๐๐๐ บาท (ร้อยละ ๒)
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	 งบแสดงฐานะการเงิน	ประจ�าปบัญชี	พ.ศ	๒๕๖๑	และ	พ.ศ.	๒๕๖๐
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	 การบริหารทรัพยากรบุคคล

ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีบุคลากร จ�านวน ๑๐,๐๘๘ คน ประกอบด้วย พนักงานมหาวิทยาลัย 

๔,๖๑๕ คน พนักงานเงินรายได้ ๔,๑๐๒ คน ข้าราชการ ๒๗๖ คน พนักงานราชการ ๑๒๐ คน ลูกจ้างประจ�าและลูกจ้างชั่วคราว 

๖๒๓ คน ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษและผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ  ๓๕๒ คน 

	 ๑.	การพัฒนาบุคลากร

  	 	 	 ๑.๑		 ทุนพัฒนาบุคลากร

    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทางวิชาการให้แก่บุคลากรสายวิชาการและ 
สายสนับสนุนประเภทข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานเงินรายได้ และพนักงานราชการ รวมท้ังสิ้น ๔,๐๔๖ ทุน  
เป็นจ�านวนเงิน ๗๕,๑๙๔,๖๐๐ บาท 

	 	 	 ๑.๒	 การพัฒนาบุคลากร

        มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ได้ให้ความส�าคญักบัการพฒันาบุคลากรท้ังในด้านทักษะ ความรู ้ความก้าวหน้าในอาชพี
ให้แก่บคุลากรทัว่ไปและผูบ้รหิาร ตลอดจนด�าเนนิการนโยบายด้านการจดัการองค์ความรู ้ให้แก่ส่วนงานต่างๆ  เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ
ในการปฏิบัติงาน สรุปได้ดังนี้

     ๑.๒.๑ การฝึกอบรมบคุลากรทัว่ไป เช่น โครงการฝึกอบรมปฐมนเิทศพนกังานมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ โครงการ
สมัมนาเครือข่ายผูป้ฏบิติังานเกีย่วกบังานบรหิารงานบคุคล การสมัมนาบุคลากรสายสนบัสนนุและช่วยวชิาการ  โครงการสมัมนาการ
พัฒนาการบรหิารทรพัยากรบคุคลมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ เรือ่ง “การวเิคราะห์ค่างาน และการประเมนิค่างานเพือ่เข้าสู่ต�าแหน่ง
ที่สูงขึ้น” โครงการสัมมนาเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคล เรื่อง “ชี้แจงหลักเกณฑ์ระเบียบและข้อบังคับการ
บริหารงานบุคคล” โครงการ “การท�างานเป็นทีมอย่างมีความสุข (TEAM WORK HAPPINESS)” วิทยาเขตก�าแพงแสน เป็นต้น

              ๑.๒.๒ การอบรมผู้บริหาร เช่น การสัมมนาโครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ (KU Empowering Executives for Excellence) Phase 3 Effective Audit  โครงการอบรม 
ชุดความรู้ EdPEx เรื่อง เกณฑ์ EdPEx ส�าหรับผู้บริหาร  เป็นต้น

       ๑.๒.๓ การจัดการองค์ความรู้ เช่น โครงการวันแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “KU-KM Day” ครั้งที่ ๕ โครงการ
สัมมนา เรื่อง “การจัดการความรู้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒” โครงการ KU-KM Sharing จัดให้กับ
คณะกรรมการ/คณะท�างาน การจดัการความรู้ของส่วนงาน และคณะกรรมการจดัการความรู ้มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  โครงการ
สัมมนา KU-KM สัญจร เรื่อง “การติดตามผลการด�าเนินงานการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  

ในทุกวิทยาเขต เป็นต้น
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การประกวด “KU - KM BEST PRACTICE AWARDS” และ 
“KU-KM MART AWARDS” 

โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้บริหารระดับสูงสู่ความเป็นเลิศ 
Phase 3 Effective Audit

โครงการปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ประจ�าปี ๒๕๖๒ รุ่นที่ ๖๗

โครงการ “การท�างานเป็นทีมอย่างมีความสุข
(TEAM WORK HAPPINESS)” วิทยาเขตก�าแพงแสน

   ๑.๓		การปรับปรุงข้อบังคับที่เกี่ยวกับด้านบุคลากร	จ�านวน	๘	ฉบับ

    ๑.๓.๑  ข้อบงัคับมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการพจิารณาก�าหนดต�าแหน่งพนกังานมหาวทิยาลยักลุม่วชิาการ 

ประเภทคณาจารย์โรงเรียนสาธิต ให้ด�ารงต�าแหน่งอาจารย์ช�านาญการ อาจารย์ช�านาญการพิเศษ อาจารย์เชี่ยวชาญ และอาจารย์

เชี่ยวชาญพิเศษ พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

     ๑.๓.๒  ข้อบงัคับมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยคณุสมบตั ิหลกัเกณฑ์ วธิกีารแต่งตัง้และถอดถอนผูด้�ารงต�าแหน่ง

ทางวิชาการ ส�าหรับข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

     ๑.๓.๓  ข้อบงัคับมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยคณุสมบตั ิหลกัเกณฑ์ วธิกีารแต่งตัง้และถอดถอนผูด้�ารงต�าแหน่ง

ทางวิชาการ ส�าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

     ๑.๓.๔. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลส�าหรับพนักงานมหาวิทยาลัยของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

    ๑.๓.๕  ข้อบงัคับมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการพจิารณาก�าหนดต�าแหน่งพนกังานมหาวทิยาลยักลุม่วชิาการ 

ประเภทนักวิจยั ให้ด�ารงต�าแหน่งช�านาญการ ช�านาญการพเิศษ เชีย่วชาญ และเชีย่วชาญพเิศษ ลงวนัที ่๒๖ พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕๖๑

    ๑.๓.๖ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้ง และถอดถอนผู้ด�ารง

ต�าแหน่งทางวิชาการส�าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒  
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    ๑.๓.๗ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการก�าหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้ง และถอดถอน

คณบดีและรองคณบดี พ.ศ. ๒๕๖๒

     ๑.๓.๘ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการก�าหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้ง และถอดถอน

ผู้อ�านวยการและรองผู้อ�านวยการ พ.ศ. ๒๕๖๒

    ๑.๓.๙ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนการสอบสวนพิจารณาทางวินัย  

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒

	 ๒.	บุคลากรดีเดน	
  ๒.๑ บุคลากรสายวิชาการ นักวิจัยดีเด่น บุคลากรดีเด่นสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๖๑

  บุคลากรสายวิชาการและนักวิจัยดีเดน

กลุมอายุต�่ากวา	๔๐	ป	จ�านวน	๙	คน

รองศาสตราจารย์ ดร.นธกฤต  วันต๊ะเมล์ คณะมนุษยศาสตร์ ด้านการเรียนการสอน

ดร.สุดาทิพย์  แซ่ตั้น คณะอุตสาหกรรมเกษตร ด้านการบริการวิชาการ สายวิทยาศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนพล  ชื่นค้า คณะมนุษยศาสตร์ ด้านการบริการวิชาการ สายสังคมศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.ธงไทย  วิฑูรย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ด้านการวิจัย สายวิทยาศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.นธกฤต  วันต๊ะเมล์ คณะมนุษยศาสตร์ ด้านการวิจัย สายสังคมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองใส  จ�านงการ คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ด้านนวัตกรรม สายวิทยาศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ต่อศักดิ์  แก้วจรัสวิไล คณะศกึษาศาสตรแ์ละพฒันศาสตร์ ด้านการท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม

ดร.สุรัสวดี  อรุณวรากรณ์ คณะเกษตร ด้านการมีส่วนร่วมในกิจการนิสิต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนพันธุ์  สุขวิชชัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ด้านการบ�าเพ็ญประโยชน์และท�าคุณประโยชน์ 
ให้แก่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กลุมอายุตั้งแต	๔๐	ปขึ้นไป	จ�านวน	๙	คน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรพรรณ  บุตรกตัญญู  คณะศึกษาศาสตร์  ด้านการเรียนการสอน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริชัย  ส่งเสริมพงษ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ด้านการบริการวิชาการ สายวิทยาศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธิศักดิ์  ศรลัมพ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ด้านการบริการวิชาการ สายสังคมศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.เมตตา  เจริญพานิช คณะวิศวกรรมศาสตร์ ด้านการวิจัย สายวิทยาศาสตร์

ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.นวพร  สรรประเสริฐ สโนดนิ คณะมนุษยศาสตร์ ด้านการวิจัย สายสังคมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คุณยุต  เอี่ยมสอาด คณะวิศวกรรมศาสตร์ ด้านนวัตกรรม สายวิทยาศาสตร์

อาจารย์สุชาติ  จันทรสุกรี คณะศกึษาศาสตรแ์ละพฒันศาสตร์ ด้านท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาคม  บ�ารุงสุข คณะมนุษยศาสตร์ ด้านการมีส่วนรวมในกิจการนิสิต

อาจารย์สุรพล  ธัญญวิบูลย์ คณะมนุษยศาสตร์ ด้านการบ�าเพ็ญประโยชน์และท�าคุณประโยชน ์
ให้แก่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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  บุคลากรดีเดนสายสนับสนุนและชวยวิชาการ

ล�าดับ ชื่อ-สกุล กลุมงาน ต�าแหนง สวนงาน

ประเภทข้าราชการต�าแหน่งประเภทอ�านวยการระดับต้น จ�านวน  ๑ คน

๑ นางสุกัญญา		มณีเจริญ ผู้อ�านวยการ กองกลาง	ส�านักงานอธิการบดี

ประเภทข้าราชการ จ�านวน ๒ คน

๑ นางผกามาศ		ธนพัฒนพงศ์ วิชาชีพ/อ�านวยการ นักประชาสัมพันธ์ช�านาญการ กองกลาง	ส�านักงานอธิการบดี

๒ นายสุขสันต์		พันธ์ทอน บริการ ช่างเครื่องยนต์ช�านาญงาน คณะเกษตร

ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย จ�านวน ๖ คน

๑ นางพจนีย์		อังกูรดีพานิชย์ วิชาชีพ นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ช�านาญการ

ส�านักบริการคอมพิวเตอร์

๒ นายภาสพงศ์		จิตตะวนิช วิชาชีพ นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ช�านาญการ

บัณฑิตวิทยาลัย

๓ นางสุรินทร์		บัวทอง อ�านวยการ บุคลากรช�านาญการพิเศษ ส�านักบริการคอมพิวเตอร์

๔ นายวราคม		ยิ้มน้อย อ�านวยการ นักวิชาการเกษตรช�านาญการ กองยานพาหนะ	อาคารและ
สถานที่	ส�านักงานอธิการบดี

๕ นางสาวนภาพร	คล้ายมณี บริการ ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
ช�านาญงาน

ส�านักหอสมุด

๖ นายภราดร		ทองเสน บริการ ช่างเทคนิคช�านาญงาน คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ

ล�าดับ ชื่อ-สกุล กลุมงาน ต�าแหนง สวนงาน

ประเภทพนักงานเงินรายได้และพนักงานราชการ จ�านวน ๗ คน

๑ นางวรินทร์ทิพย์		ค�ามูลศรี วิชาชีพ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ส�านักงานวิทยาเขตศรีราชา

๒ ว่าที่ร้อยตรีทัศวรา		ฉัตรวิไล อ�านวยการ นักวิชาการช่างศิลป์ กองยานพาหนะ	อาคารและ
สถานที่	ส�านักงานอธิการบดี

๓ นางสาวมาลี		ใจตั้ง อ�านวยการ บรรณารักษ์ ส�านักงานวิทยาเขตศรีราชา

๔ นายณรงค์ศักดิ์		นิยมทอง บริการ ช่างไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์

๕ นางสาวนริศรา	คงข�า บริการ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ส�านักหอสมุด

๖ นางสาวลันรทม		ปัญญาคูณ บริการพื้นฐาน/
สนับสนุน/งานช่าง

พนักงานทั่วไป สถาบันค้นคว้าและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อาหาร

๗ นายยุทธชัย		สวัสดิ์พุดซา บริการพื้นฐาน/
สนับสนุน/งานช่าง

พนักงานทั่วไป สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผล
ทางการเกษตรและอุตสาหกรรม
เกษตร

ประเภทลูกจ้างประจ�า ๒ คน

๑ นางสายน�้าอ้อย		สว่างเมฆ บริการพื้นฐาน/
สนับสนุน/งานช่าง

พนักงานห้องปฏิบัติการ	ส.๓ คณะเกษตร	ก�าแพงแสน

๒ นายสุวัตร		เกษมพุก บริการพื้นฐาน/
สนับสนุน/งานช่าง

พนักงานห้องปฏิบัติการ	ส.๒ คณะวิศวกรรมศาสตร์
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	 	 	 ๒.๒	 รางวัลบุคลากรดีเดนระดับชาติ

         ๒.๒.๑ ดร.ศรันยา คุณะดิลก รับรางวัล สาขาการวิจัยและพัฒนา และ ดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์ รับรางวัล 

สาขาพลังงาน รางวัลสตรีตัวอย่าง ปี ๒๕๖๑ โครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน

        ๒.๒.๒ นางผกามาศ ธนพัฒนพงศ์ กองกลาง ส�านักงานอธิการบดี และนางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย สถาบัน 

ค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๑

        ๒.๒.๓ รองศาสตราจารย์ ดร.วษิณ ุอรรถวานชิ คณะเศรษฐศาสตร์ ได้รับรางวลั “ป๋วย อึง๊ภากรณ์” ประจ�าปี ๒๕๖๒

	 การบริหารงานอาคารและสถานที่

ในระยะเวลาทีผ่่านมา มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์มีการก่อสร้างและปรบัปรงุอาคาร เพือ่รองรบัการจดัการเรยีนการสอน การวิจยั  

และการบริการวิชาการ จ�านวน ๒๙ รายการ ดังนี้

ล�าดับ

ที่
ชื่อโครงการ

เจ้าของ

โครงการ
รายการ แหลงเงิน จ�านวนเงิน	(บาท)

๑ ปรับปรุงอาคาร
จรัดสุนทรสิงห์	
คณะเกษตร

คณะเกษตร งานระบบปรับอากาศ,	งานระบบโทรศัพท์,	
งานระบบกันซึมผนัง	หลังคา,งานตาข่ายฝ้า
เพดานชายคา,งานระแนงปิดช่อง,ท่องานระบบ,	
งานทาสีห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ

งบประมาณ
แผ่นดิน

๓๑,๖๐๗,๑๐๐.๐๐

๒ อาคารปฏิบัติการเกษตร
และฝึกอบรม	สถานีวิจัย
เขาหินซ้อน	ศูนย์วิจัยและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยกีารเกษตร 
คณะเกษตร	ต.เขาหินซ้อน	
อ.พนมสารคาม	จ.ฉะเชงิเทรา

คณะเกษตร ก่อสร้างบ้านพัก งบประมาณ
แผ่นดิน

๔,๐๙๙,๐๐๐.๐๐

๓ อาคารปฏิบัติการเกษตร
และฝึกอบรม	สถานีวิจัย 
เขาหินซ้อน	ศูนย์วิจัยและ 
ถ่ายทอดเทคโนโลยกีารเกษตร	
คณะเกษตร	ต.เขาหนิซ้อน	
อ.พนมสารคาม	จ.ฉะเชงิเทรา

คณะเกษตร งานก่อสร้างอาคาร	ค.ส.ล.	จ�านวน	๑	ชั้น	
ส�าหรับฝึกอบรมเกษตรกร	และฝึกสอนนิสิต	
ประกอบด้วยห้องอเนกประสงค์,	ห้องครัว,	
ห้องน�้า

งบประมาณ
แผ่นดิน

๒,๑๗๔,๐๐๐.๐๐

๔ ปรบัปรุงสิง่ก่อสร้างบ้านพัก 
และที่ท�าการรวม	4	หลัง	 
สถานีวิจัยทับกวาง	
คณะเกษตร	ต.ทับกวาง	
อ.แก่งคอย	จ.สระบุรี		

คณะเกษตร ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน	บ้านพักคนงาน	
ระบบไฟฟ้า	และระบบน�้า	เนื่องจากอาคาร
ของเดิมมีสภาพทรุดโทรม,	ช�ารุดเสียหายและ 
ปรบัปรงุให้มปีระสทิธภิาพในการท�างานได้มากขึน้

งบประมาณ
แผ่นดิน

๒,๘๑๐,๐๐๐	
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ล�าดับ

ที่
ชื่อโครงการ

เจ้าของ

โครงการ
รายการ แหลงเงิน จ�านวนเงิน	(บาท)

๕ ปรับปรุงโรงเรือนสุกร	๓	
หลัง	สถานีวิจัยทับกวาง	
คณะเกษตร	ต.ทับกวาง		
อ.แก่งคอย	จ.สระบุรี

คณะเกษตร ปรับปรุงโรงเรือนสุกร งบประมาณ
แผ่นดิน

๑,๘๘๐,๐๐๐.๐๐	

๖ ปรับปรุงโรงสูบน�้า	
สถานีวิจัยปากช่อง	
คณะเกษตร	ต.ปากช่อง	
อ.ปากช่อง	จ.นครราชสีมา

คณะเกษตร ปรับปรุงโรงสูบน�้า งบประมาณ
แผ่นดิน

๓๐๐,๐๐๐.๐๐

๗ ปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอาคาร
บ้านพกั	สถานวิีจยัปากช่อง	
คณะเกษตร	ต.ปากช่อง	
อ.ปากช่อง	จ.นครราชสีมา

คณะเกษตร ปรับปรุงบ้านพัก	ได้แก่	โรงอาหาร	ห้องน�้า	
และหอพักหญิง

งบประมาณ
แผ่นดิน

๒,๐๙๗,๒๐๐.๐๐

๘ ปรับปรุงอาคารฝึกอบรม	
สถานวีจิยัและพฒันาอาชีพ
แก่เกษตรกร	(เพนียด)	
คณะเกษตร	ต.เพนียด	
อ.โคกส�าโรง	จ.ลพบุรี

คณะเกษตร ปรับปรุงอาคารฝึกอบรม งบประมาณ
แผ่นดิน

๑,๕๘๐,๐๐๐.๐๐

๙ ระบบชลประทานส�าหรับ
พื้นที่แปลงวิจัยขนาด	๕	ไร่	
สถานีวิจัยปากช่อง	
คณะเกษตร	ต.ปากช่อง	
อ.ปากช่อง	จ.นครราชสีมา

คณะเกษตร ออกแบบระบบให้น�้า	และระบายน�้า	
แปลงปลูกพืชเพื่องานวิจัย

งบประมาณ
แผ่นดิน

๙๔๔,๕๐๐.๐๐	

๑๐ ระบบชลประทานส�าหรับ
พื้นที่แปลงวิจัยขนาด	๕	ไร่	
สถานวีจิยัและพฒันาอาชีพ
แก่เกษตรกร	(เพนียด)	
ต.เพนยีด	อ.โคกส�าโรง	จ.ลพบุรี

คณะเกษตร ออกแบบระบบให้น�้า	และระบายน�้า	แปลง
ปลูกพืชเพื่องานวิจัย

งบประมาณ
แผ่นดิน

๑,๑๑๕,๐๐๐.๐๐	

๑๑ ระบบชลประทานส�าหรับ
พื้นที่แปลงวิจัยขนาด	๕	ไร่	
สถานีวิจัยปากช่อง	
คณะเกษตร	ต.กลางดง	
อ.ปากช่อง	จ.นครราชสีมา

คณะเกษตร ออกแบบระบบให้น�้า	และระบายน�้า	
แปลงปลูกพืชเพื่องานวิจัย

งบประมาณ
แผ่นดิน

๑,๐๗๐,๐๐๐.๐๐	

๑๒ อาคารประกอบร้านค้า	
(จอดรถ)สถานีวิจัย
เพชรบูรณ์	ศูนย์วิจัยและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
การเกษตร	ต.วังบาล	
อ.หล่มเก่า	จ.เพชรบูรณ์

คณะเกษตร ออกแบบอาคารร้านกาแฟ	๒	ชั้น	โดยค�านึง
ถึงการใช้งานอาคาร	และความสอดคล้องกับ
ทัศนียภาพโดยรอบของสถานีวิจัย

งบประมาณ
แผ่นดิน

๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	
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ล�าดับ

ที่
ชื่อโครงการ

เจ้าของ

โครงการ
รายการ แหลงเงิน จ�านวนเงิน	(บาท)

๑๓ อาคารถ่ายทอดความรู้
และฝึกอบรม	สถานีวิจัย
ปากช่อง	คณะเกษตร	
ต.กลางดง	อ.ปากช่อง	
จ.นครราชสีมา

คณะเกษตร งานก่อสร้างอาคาร	ค.ส.ล.	จ�านวน	๒	ชั้น	
ส�าหรับฝึกอบรมเกษตรกร	และฝึกสอนนิสิต	
ประกอบด้วยห้องอเนกประสงค์,	ห้องครัว,	
ห้องน�้า

งบประมาณ
แผ่นดิน

๑๗,๖๗๐,๐๐๐.๐๐	

๑๔ ระบบชลประทานเพื่อการ 
สาธิตและวิจัย	สถานีวิจัย
ปากช่อง	คณะเกษตร	
ต.กลางดง	อ.ปากช่อง	
จ.นครราชสีมา

คณะเกษตร ออกแบบระบบให้น�้า	และระบายน�้า	 
แปลงปลูกพืชเพื่องานวิจัย

งบประมาณ
แผ่นดิน

๒๕,๓๐๐,๐๐๐.๐๐	

๑๕ งานปรับปรุงและตกแต่ง
ภายในอาคาร	SMC	
คณะวิทยาศาสตร์	
กรุงเทพมหานคร

คณะ
วทิยาศาสตร์

งานปรับปรุงและตกแต่งอาคาร งบประมาณ
แผ่นดิน

๑๙,๕๙๐,๐๐๐.๐๐	

๑๖ ก่อสร้างโครงหลังคาคลุม
ลานกิจกรรมนิสิต	
คณะประมง	กรงุเทพมหานคร

คณะประมง ก่อสร้างอาคารโครงเหลก็	เปิดโล่งมหีลงัคาคลมุ	
ส�าหรับให้นิสิตสามารถใช้ประโยชน์
ในการใช้พื้นที่ท�ากิจกรรม

งบประมาณ
แผ่นดิน

๕,๑๖๘,๐๐๐.๐๐	

๑๗ งานระบบปรับอากาศ	 
อาคารสัตว์ทดลอง	
(เพิ่มเติมระยที่	๑)	
ต.ก�าแพงแสน	อ.ก�าแพงแสน	
จ.นครปฐม

สถาบนัวจิยั
และพฒันาแห่ง
มหาวทิยาลยั

งานระบบปรับอากาศ	อาคารสัตว์ทดลอง งบประมาณ
แผ่นดิน

๓๕,๓๘๐,๐๐๐.๐๐

๑๘ ปรับปรุงผนังภายนอก
อาคารสารนิเทศ	๕๐	ปี	
กรุงเทพมหานคร

กองยาน
พาหนะอาคาร
และสถานที่

ปรับปรุงผนังภายนอกเนื่องจากผนังกระเบื้อง
เดิมช�ารุดหลุด	ก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้สัญจร

งบประมาณ
แผ่นดิน

๑๕,๐๘๘,๐๐๐.๐๐	

๑๙ ปรับปรุงอาคาร
ศูนย์เรียนรวม	๑	
กรุงเทพมหานคร

กองยาน
พาหนะ	
อาคารและ
สถานที่

ปรับปรุงภายในห้องเรียน	ห้องพักอาจารย์	
ห้องน�้า	ห้องเจ้าหน้าที่	ปรับปรุงงานระบบของ
อาคาร	และทาสีภายใน/ภายนอก

งบประมาณ
แผ่นดิน

๑๕,๖๓๔,๘๐๐.๐๐	

๒๐ ปรับปรุงห้องฝึกซ้อมกีฬา
ลีลาศ	กรุงเทพมหานคร

ส�านัก
การกีฬา

ปรบัปรงุงานพืน้	งานฝ้าเพดานซบัเสยีงสะท้อน	
งานผนังซับเสียงสะท้อน	และงานย้ายหัว	
SMOKE	DETECTION	ติดตั้งจุดใหม่

งบประมาณ
แผ่นดิน

	๘๕๐,๐๐๐.๐๐	

๒๑ ก่อสร้างหลังคาสนาม
ปฏบิตักิารกฬีา	เพือ่พฒันา
คุณภาพนสิติ	(สนามตะกร้อ)	
กรุงเทพมหานคร	

ส�านัก
การกีฬา

ก่อสร้างหลังคาคลุมสนามตะกร้อ	
พร้อมปรับปรุงพื้นสนามและพื้นที่โดยรอบ

งบประมาณ
แผ่นดิน

          
๔,๓๙๑,๔๐๗.๐๐	

๒๒ ก่อสร้างศูนย์พักพิงและ
ฟื้นฟูสุนัขไม่มีเจ้าของ	
(หลงัที	่๑)	กรงุเทพมหานคร

คณะ
เทคนิคการ
สัตวแพทย์

ออกแบบก่อสร้างอาคารใหม่	พร้อมงานระบบ	
เป็นบ้านพักสุนัข	ความสูง	๒	ชั้น

งบประมาณ
แผ่นดิน

          
๔,๖๓๐,๐๐๐.๐๐	
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ล�าดับ

ที่
ชื่อโครงการ

เจ้าของ

โครงการ
รายการ แหลงเงิน จ�านวนเงิน	(บาท)

๒๓ อาคารปฏิบัติการแปรรูป
และเพิ่มมูลค่าการผลิตผล
ผลิตปศุสัตว์พร้อมระบบ
สาธารณูปโภค	วิทยาเขต
ก�าแพงแสน	จ.นครปฐม

วิทยาเขต
ก�าแพงแสน

 งบประมาณ
แผ่นดิน

๗,๖๐๐,๐๐๐.๐๐	

๒๔ ก่อสร้างโรงเรือนเพื่อ
สนบัสนนุการเรยีนการสอน
ในการเล้ียงสตัว์น�า้เศรษฐกจิ	
กรุงเทพมหานคร	

คณะประมง ก่อสร้างอาคารโรงเรือน งบประมาณ
แผ่นดิน

๑,๔๒๒,๐๐๐.๐๐	

๒๕ ปรับปรุงอาคารเรียนและ
ปฏิบัติการ	ภาควิชาการ
จดัการประมง	กรุงเทพมหานคร

คณะประมง ต่อเติมอาคารชั้นดาดฟ้า	เพื่อการเรียน
การสอน	เช่นงานกั้นผนังห้อง,	งานไฟฟ้า,	
งานเครื่องปรับอากาศ

งบประมาณ
แผ่นดิน

๕,๕๓๐,๐๐๐.๗๗	

๒๖ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
วลยัลกัษณ์	กรงุเทพมหานคร

คณะประมง ปรับปรุงอาคาร	คสล.	๒	ชั้น	ประกอบด้วย
งานรือ้ถอน	งานระบบไฟฟ้า	งานสถาปัตยกรรม	
ระบบเครื่องปรับอากาศระบายอากาศ	
งานโครงสร้าง	งานระบบสุขาภิบาล

งบประมาณ
แผ่นดิน

๔,๘๙๐,๐๐๐.๐๐	

๒๗ ปรับปรุงอาคารเพื่อ
การเรียนการสอนและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
ปลาสวยงามและ
พรรณไม้น�้าประดับ	
กรุงเทพมหานคร

คณะประมง ปรับปรุงอาคารภายใน	ภายนอก	 งบประมาณ
แผ่นดิน

๕,๒๕๐,๓๗๕.๐๐	

๒๘ ปรับปรุงโคมไฟถนน	LED	 
พร้อมติดตั้ง	ภายใน
วิทยาเขตศรีราชา

กองยาน
พาหนะ	
อาคารและ
สถานที่

เปลี่ยนเสาไฟฟ้า	และหลอดไฟถนนเป็น 
ไฟ	LED	

เงินรายได้ ๒,๙๑๙,๐๐๐.๐๐.๐๐	

๒๙ ปรับปรุงงานระบบ
สุขาภิบาลและดับเพลิง	
งานระบบปรับอากาศ 
และระบายอากาศ	 
อาคาร	๑๗	ศนูย์เรยีนรวม	๓	 
วิทยาเขตศรีราชา

วิทยาเขต						
ศรีราชา

ปรับปรุงงานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง	
งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ	

เงินรายได้ ๑๗,๘๕๐,๐๐๐.๐๐	

๒๙ ปรบัปรงุงานระบบสขุาภบิาล
และดับเพลิง	งานระบบ
ปรับอากาศและระบาย
อากาศ	อาคาร	๑๗	ศูนย์
เรียนรวม	๓	วิทยาเขต
ศรีราชา

วิทยาเขต
ศรีราชา

ปรับปรุงงานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง	
งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ	

เงินรายได้ ๑๗,๘๕๐,๐๐๐.๐๐	
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	 การบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์

ส�านักงานทรัพย์สินในฐานะท่ีเป็นหน่วยงานหลักในการจัดหารายได้ เพื่อสนับสนุนนโยบายการบริหารจัดการเชิงรุกและการ

ด�าเนินงานตามภารกิจหลกัของมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงได้ก�าหนดนโยบายบริหารจดัการทีมุ่ง่เน้นการพฒันาขีดความสามารถ

ในการสร้างรายได้จากทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ โดยค�านึงถึงการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อมและการให้บริการอย่าง 

ต่อเนื่อง มีผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญดังนี้

รายได้	(บาท) คาใช้จาย	(บาท) ผลก�าไร	(บาท) สัดสวนคาใช้จาย/รายได้	(ร้อยละ)

๖๗,๙๐๑,๑๑๗.๕๙ ๒๑,๑๒๕,๙๒๓.๐๙ ๔๖,๗๗๕,๑๙๔.๕๐ ๓๑.๑๑

	 ๑.	การบริหารจัดการอาคาร	KU	Green
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มอบหมายให้ส�านักงานทรัพย์สินบริหารจัดการอาคาร KU Green เชิงพาณิชย์ ตั้งแต่เดือน

สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นต้นมา ซึ่งอาคารดังกล่าวมีลักษณะเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สูง ๓ ช้ัน ซ่ึงเดิมเคยใช้ประโยชน์

เพื่อผลิตภาชนะจากวัสดุธรรมชาติของคณะอุตสาหกรรมเกษตร ด้วยมีสภาพภายในอาคารเสื่อมโทรม ถูกท้ิงร้างมาช่วงหนึ่งตั้งแต่ 

ปีพ.ศ.๒๕๕๔ ดังนั้นเพ่ือปรับภูมิทัศน์ให้สวยงาม สามารถสร้างรายได้ประมาณปีละ ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้แก่มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ ส�านักงานทรัพย์สินจึงจัดสรรพื้นที่เป็น COMMUNITY Mall จัดหาร้านค้าที่มีศักยภาพตอบสนอง Life Style ของ

นิสิตและประชาคม มก. เข้ามาเปิดธุรกิจบริการด้านอาหารเพื่อสุขภาพ ความงาม สถานที่ออกก�าลังกาย  เช่น  ร้าน 7-Eleven ร้าน 

Brainwake Café Kasetsart เป็นต้น

 
	 ๒.	การบรหิารพืน้ที	่Cover	way	-	ลานเอนกประสงค์โรงอาหารกลาง	๑,	ลานจอดรถ	-	ลานเอนกประสงค์	
โรงอาหารกลาง	๒	

  งานบรหิารจัดการ ส�านักงานทรัพย์สนิ อ�านวยความสะดวกสบายในการเลอืกซ้ืออาหารรบัประทานทุกช่วงเวลาท่ีหลากหลาย 

ให้แก่นิสิต ผู้ปกครองและนกัเรยีนโรงเรยีนสาธติแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ รวมทัง้ประชาคมมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ภายใต้ 

โครงการ KU Night Food, Food truck และ Food Festival ทีค่ดัสรรอาหารคาว อาหารหวาน อาหารเพือ่สขุภาพทีส่ด ใหม่ สะอาด  

รสชาติอร่อย ไว้บริการอย่างครบครัน

	 การบริหารงานคุณภาพของมหาวิทยาลัย

					๑.	การประกันคุณภาพ	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
       

	 	 	 ๑.๑	 การเพิ่มประสิทธิภาพการประกันคุณภาพ	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

          ๑.๑.๑ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

         ๑.๑.๒ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการประเมินส่วนงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
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	 	 	 ๑.๒	 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจ�าปการศึกษา	๒๕๖๐	-	๒๕๖๑

    มหาวิทยาลัยมีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑ ทั้งในระดับหลักสูตร 

ด�าเนนิการประเมนิเป็นประจ�าทกุปีในช่วงเดอืนกรกฎาคม ระดบัวทิยาเขต ในช่วงเดอืนตลุาคม และระดบัมหาวทิยาลยั ในช่วงเดอืน

พฤศจกิายน ตามคูม่อืการประกนัคุณภาพการศกึษาภายใน ระดบัอุดมศกึษา พ.ศ. ๒๕๕๗ ทีส่�านกังานคณะกรรมการการอดุมศึกษา

ก�าหนด ส่วนระดับคณะและส่วนงานสนับสนุน ด�าเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด�าเนินการท่ีเป็นเลิศ (EdPEx)  

ฉบับปี ๒๕๕๘-๒๕๖๑ ซึ่งมีผลการประเมิน ในแต่ละระดับ ดังนี้

    ๑.๒.๑ ระดับหลกัสตูร ด�าเนินการตามระบบประกันคณุภาพการศกึษาภายใน ระดบัหลักสตูร จ�านวน ๖ องค์ประกอบ  

๑๔ ตัวบ่งชี้ ตามที่ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก�าหนด โดยในรอบปีการศึกษา ๒๕๖๐ ด�าเนินการประเมินฯ เมื่อวันที่ 

๑๕ - ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ จ�านวน ๓๙๓ หลักสูตร มีคะแนนเฉลี่ยภาพรวม ๓.๑๘ ได้คุณภาพระดับดี โดยมีหลักสูตรที่ม ี

ผลการประเมินฯ ได้คุณภาพระดับดีมาก จ�านวน ๑ หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ ๐.๒๕  ระดับดี จ�านวน ๒๘๔ หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ  

๗๒.๒๖  ระดับปานกลาง จ�านวน ๑๐๖ หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๙๗  และระดับน้อย จ�านวน ๒ หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ ๐.๕๑ 

โดยทุกหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา

          ส่วนในรอบปีการศึกษา ๒๕๖๑ ด�าเนินการประเมิน ช่วงวันที่ ๑ กรกฎาคม - ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ 

จ�านวน ๓๙๙ หลักสูตร (รวมวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์) มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คะแนนเฉลี่ย 

๓.๒๗ จากคะแนนเต็ม ๕.๐๐ คะแนน โดยทุกหลักสูตรได้มาตรฐานที่ก�าหนด มีผลการประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก ๑ หลักสูตร 

คิดเป็นร้อยละ ๐.๒๕ ระดับดี จ�านวน ๓๓๑ หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๙๖ ระดับปานกลาง จ�านวน ๖๖ หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ  

๑๖.๕๔ ระดับน้อย จ�านวน ๑ หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ ๐.๒๕ 

    ๑.๒.๒ ระดับคณะ มหาวิทยาลยัมนีโยบายในการก�ากับตดิตามคณุภาพการศกึษาระดับคณะ ผ่านกลไกการขับเคล่ือน 

โดยใช้แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการด�าเนินการที่เป็นเลิศ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุม ครั้งที่ 

๔/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ มีมติเห็นชอบให้น�าเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด�าเนินการที่เป็นเลิศ มาด�าเนินการ

ในระดับคณะ ดังนี้

         ๑) ก�าหนดให้ทุกคณะใช้ระบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศตามเกณฑ์ (EdPEx) ของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการประเมินผลการด�าเนินงานตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นต้นไป 

     ๒) ให้ยกเว้นการประเมินคุณภาพการศกึษาภายในรบัคณะตามเกณฑ์ของส�านกังานคณะกรรมการการศกึษา  

(สกอ.) แต่ให้ทุกคณะรายงานข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set) บนระบบ CHEQA Online ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ท�าหนังสือ 

ขอความเหน็ชอบจากคณะกรรมการประกนัคณุภาพภายในระดับอดุมศกึษา ในการน�าเกณฑ์คณุภาพการศกึษาเพือ่การด�าเนนิการที่

เป็นเลิศ (EdPEx) มาใช้ในการประเมนิคุณภาพการศกึษาภายในระดบัคณะของมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ตัง้แต่ปีการศกึษา ๒๕๖๑ 

เป็นต้นไป โดยส�านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา ได้มปีระกาศรายช่ือมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์เป็นสถาบันอดุมศกึษาล�าดบัที ่๒๓ 

ในการเลือกใช้เกณฑ์ EdPEx ระดบัคณะ

     ๓) ส่งเสริมให้น�าเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด�าเนินการท่ีเป็นเลิศ (EdPEx) พัฒนาไปสู่การประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย โดยเตรียมความพร้อมผู้บริหาร บุคลากร และทรัพยากรของมหาวิทยาลัยเพื่อรองรับ

นโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

    ๑.๒.๓ ระดับส่วนงานสนับสนุน มหาวิทยาลัยมีนโยบายในการก�ากับติดตามคุณภาพการศึกษาระดับส่วนงาน

สนับสนุน ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโดยใช้แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการด�าเนินการที่เป็นเลิศเช่นเดียวกับคณะ และ 

มคีูม่อืเกณฑ์คณุภาพการศกึษาสูค่วามเป็นเลศิ ระดบัส่วนงานสนบัสนนุของมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ เป็นแนวทางในการประเมนิ

ตนเองให้กับส่วนงานสนับสนุน
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    ๑.๒.๔ ระดบัวิทยาเขต ด�าเนินการตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัมหาวทิยาลยั จ�านวน ๖ องค์ประกอบ  

๑๓ ตัวบ่งชี้ ตามที่ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก�าหนด จ�านวน ๓ วิทยาเขต โดยผลการประเมินฯ ในรอบปีการศึกษา 

๒๕๖๐ ด�าเนินการระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ จ�านวน ๓ วิทยาเขต มีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ยในภาพรวม 

๔.๑๐ ได้คุณภาพระดับดี ซึ่งวิทยาเขตก�าแพงแสน มีคะแนนเฉลี่ยสูงท่ีสุด เท่ากับ ๔.๔๑ คะแนน ได้คุณภาพระดับดี รองลงมา

คือ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ ๓.๙๗ คะแนน ได้คุณภาพระดับดี ส่วนวิทยาเขตศรีราชา  

มีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด เท่ากับ ๓.๙๒ คะแนน ได้คุณภาพระดับดี ส่วนในรอบปีการศึกษา ๒๕๖๑ อยู่ระหว่างด�าเนินการ ช่วงวันที่  

๑๗ - ๓๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ 

    ๑.๒.๕ ระดับมหาวิทยาลัย ด�าเนินการตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย จ�านวน  

๖ องค์ประกอบ ๑๓ ตัวบ่งชี ้ตามทีส่�านักงานคณะกรรมการการอดุมศกึษาก�าหนด โดยผลการประเมนิคณุภาพการศกึษาภายใน ระดบั

มหาวิทยาลัย ในรอบปีการศึกษา ๒๕๖๐ ด�าเนินการเมื่อวันที่ ๕ - ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลการประเมินคุณภาพได้คะแนน

เฉลี่ย ๔.๓๘ อยู่ในระดับดี ส�าหรับรอบปีการศึกษา ๒๕๖๑  จะด�าเนินการ ในช่วงวันที่ ๖, ๗ และ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 ๒.	โครงการรางวัลคุณภาพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ครั้งที่	๑๒	ประจ�าป	พ.ศ.	๒๕๖๑
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยส�านักงานประกันคุณภาพ ได้จัดโครงการรางวัลคุณภาพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

ครัง้ที ่๑๒ ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เพือ่เป็นกลไกในการกระตุน้ให้ส่วนงานและบุคลากรเหน็ความส�าคญั มส่ีวนร่วมในการปรบัปรงุคณุภาพ 

อย่างต่อเนือ่ง และน�าไปสูก่ารแลกเปลีย่นเรยีนรูใ้นการน�าแนวปฏบิตัทิีไ่ด้รบัรางวลัไปประยกุต์ใช้ในการด�าเนนิงานของแต่ละส่วนงาน  

เพือ่ก้าวสู่การปฏบิตัทิีเ่ป็นเลศิ ดงันี้

	 	 	 ประเภทที่	๑	ผลงานดีเดน

ระดับหลักสูตร	ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ

ปริญญาตรี
๑. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้ (นานาชาติ) คณะวิศวกรรมศาสตร์
๒. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
๓. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีไทย คณะมนุษยศาสตร์
๔. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารส�าหรับชาวต่างประเทศ (นานาชาติ) คณะมนุษยศาสตร์

ปริญญาโท
๑. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน คณะสังคมศาสตร์
๒. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์
๓. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
๔. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ คณะสังคมศาสตร์
๕. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์

ปริญญาเอก
๑. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร
๒. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์
๓. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
๔. หลักสูตรศึกษาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและประเมินทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
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ระดับคณะวิชา	:	รางวัลดีเยี่ยม

๑. กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์เกษตร ได้แก่ คณะสิ่งแวดล้อม
๒. กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์
๓. กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้แก่ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

รางวัลโลและใบประกาศเกียรติคุณ

๑. โครงการบ่มเพาะคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ระยะที่ ๓ ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์
๒. โครงการก้าวหน้าสู่ความเป็นเลิศ (Grow Project ๒๕๖๒) ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร

	 	 	 ประเภทที่	๒		การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนงาน

การพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงาน	

รางวัลดีเยี่ยม	
๑.  การพัฒนาที่เรียบง่าย เน้นคุณค่า ได้คุณภาพ เตรียมพร้อม สู่ยุค eHealth โดย สถานพยาบาล ส�านักงานอธิการบดี
๒. Teaching Fee Smart Payment โดย คณะวิศวกรรมศาสตร์
รางวัลดี	
๑. การปรับปรุงกระบวนงานตอบค�าถามด้วย Free Line Chatbot โดย กองบริหารวิชาการและนิสิต ส�านักงานวิทยาเขตก�าแพงแสน
๒. ระบบโอทีออนไลน์ของส�านักบริการคอมพิวเตอร์ โดย ส�านักบริการคอมพิวเตอร์

แนวปฏิบัติที่ดี

รางวัลดี	
๑. เครือข่ายความร่วมมือห้องสมุดด้านประกันคุณภาพการศึกษา โดย ส�านักหอสมุด
๒. พัฒนาคน พัฒนางาน องค์กรก้าวหน้าอย่างยั่งยืน โดย คณะวิศวกรรมศาสตร์

นวัตกรรมสนับสนุนการปฏิบัติงาน

รางวัลดีเยี่ยม	
ระบบตรวจสอบผลการเรยีนตามโครงการสร้างหลกัสตูรผ่านเครอืข่ายอนิเตอร์เนต็ โดย กองบรหิารวชิาการและนสิิต ส�านกังานวทิยาเขตศรรีาชา
รางวัลดี	
๑. สลิปเงินเดือนออนไลน์ฉับไวด้วย KULife โดย ส�านักบริการคอมพิวเตอร์
๒. ยึดเหยียดกล้ามเนื้อน่องและฝ่าเท้าด้วยขวดยาและวัสดุเหลือใช้ โดย สถานพยาบาล ส�านักงานอธิการบดี
๓. ระบบวิเคราะห์ข้อมูลก�าหนดเวลาการขอก�าหนดต�าแหน่งทางวิชาการเพื่อการบริหารงานบุคคลแบบเชิงรุก
 ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล โดย คณะวิทยาศาสตร์

ผลงานการน�าเสนอทั้งภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์

รางวัลอันดับ ๑  เรื่อง ยึดเหยียดกล้ามเนื้อน่องและฝ่าเท้าด้วยขวดยาและวัสดุเหลือใช้ โดย สถานพยาบาล ส�านักงานอธิการบดี 
รางวัลอันดับ ๒  เรื่อง Teaching Fee Smart Payment  โดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
รางวัลอันดับ ๓  เรือ่ง การปรบัปรงุกระบวนงานตอบค�าถามด้วย Free Line Chatbot โดย กองบรหิารวชิาการและนสิติ ส�านกังานวทิยาเขตก�าแพงแสน

ผลงานการน�าเสนอเฉพาะภาคโปสเตอร์	

รางวัลอันดับ ๑  เรื่อง นวัตกรรมรากหญ้าส�าหรับการตัดกิ่งไม้สูง โดย ส�านักบริการคอมพิวเตอร์  

รางวัลอันดับ ๒  เรื่อง โครงการคุณบอกเราท�า โดย กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ส�านักงานอธิการบดี  

รางวัลอันดับ ๓  เรื่อง โครงการพัฒนาระบบการส่งใบแจ้งเงินเดือนใหม่ผ่านระบบดิจิตอล โดย กองคลัง ส�านักงานอธิการบดี 
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๓.	การประเมนิคณุธรรมและความโปรงใสในการด�าเนนิงานของหนวยงานภาครฐั	ประจ�าปงบประมาณ	 
พ.ศ.	๒๕๖๒	ได้คะแนน	๙๐.๑๐	จาก	๑๐๐	คะแนน

๓.๑ ตวัชีว้ดั OIT (จ�านวน ๔๘ ตวัชีว้ดั)   ได้คะแนน ๑๐๐ (จากคะแนนเตม็ ๑๐๐)

๓.๒ ตวัชีว้ดั IIT (วดัจากแบบสอบถามส�าหรบัผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีภายใน จ�านวน ๒๔ ข้อ) มรีายละเอยีดดงันี้

หมวด การปฏบิตัหิน้าที ่ ได้คะแนน ๘๙.๐๙

หมวด การใช้งบประมาณ  ได้คะแนน ๗๗.๙๕

หมวด การใช้อ�านาจ ได้คะแนน ๘๓.๔๓ 

หมวด การใช้ทรพัย์สนิของราชการ ได้คะแนน ๗๙.๘๑

หมวด การแก้ไขปัญหาการทจุรติ ได้คะแนน ๗๘.๐๖

๓.๓  ตวัชีว้ดั EIT (วดัจากแบบสอบถามส�าหรบัผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีภายนอก จ�านวน ๑๕ ข้อ) มรีายละเอยีดดงันี้

หมวด คณุภาพการด�าเนนิงาน ได้คะแนน ๘๒.๘๕

หมวด ประสทิธภิาพการสือ่สาร ได้คะแนน ๘๙.๕๐

หมวด การปรบัปรงุการท�างาน ได้คะแนน ๘๓.๖๔

พิธีประกาศเจตจ�านง เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด�าเนินงาน

บุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ท�ากิจกรรมประเมินออนไลน์ 
ตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

๔.	การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

  ๔.๑  ผลการจดัการความเสีย่งตามแผนบริหารความเสีย่ง ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ในระดับมหาวิทยาลัย  ระดับวิทยาเขต  

และระดับหน่วยงาน

  ๔.๑.๑ ระดับมหาวิทยาลัย มีความเสี่ยงตามแผนบริหารความเส่ียง ๕ ความเสี่ยง ด�าเนินการจัดการแล้วเสร็จ  

๓ ความเสี่ยง (๖๐%) และอยู่ระหว่างด�าเนินการ ๒ ความเสี่ยง (๔๐%)

   ๔.๑.๒ ระดบัวทิยาเขต ๓ วทิยาเขต มคีวามเสีย่งตามแผนบรหิารความเสีย่งทัง้สิน้ ๘ ความเสีย่ง ด�าเนนิการจดัการ

แล้วเสร็จ ๗ ความเสี่ยง (๘๘%) และอยู่ระหว่างด�าเนินการ ๑ ความเสี่ยง (๑๒%)

  ๔.๑.๓ ระดับหน่วยงาน จ�านวน ๕๘ หน่วยงาน มีความเสี่ยงตามแผนบริหารความเสี่ยงทั้งสิ้น ๑๘๘ ความเสี่ยง 

ด�าเนินการจัดการแล้วเสร็จ ๑๒๒ ความเสี่ยง (๖๕%) และอยู่ระหว่างด�าเนินการ ๕๓ ความเสี่ยง (๒๘%) และยังไม่ได้ด�าเนินการ 

๑๓ ความเสี่ยง (๗%)
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  ๔.๒  การจัดท�านโยบายการบริหารความเสี่ยง ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และการควบคุมภายใน ประจ�าป ี

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

  ๔.๓   สรุปจ�านวนความเสี่ยงท่ีคงเหลืออยู่ตามแผนบริหารความเส่ียง ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ .๒๕๖๒ ระดับหน่วยงาน  

ระดับวิทยาเขต และระดับมหาวิทยาลัย 

 ๔.๓.๑ จ�านวนความเสี่ยงที่คงเหลืออยู่ตามแผนบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย มีความเสี่ยงคงเหลืออยู่  

จ�านวน ๘ ความเสี่ยง 

   ๔.๓.๒ จ�านวนความเสีย่งทีค่งเหลอือยูต่ามแผนบรหิารความเสีย่งระดบัวทิยาเขต ๓ วทิยาเขต มคีวามเสีย่งคงเหลืออยู่  

จ�านวน ๘ ความเสี่ยง 

   ๔.๓.๓ จ�านวนความเสีย่งทีค่งเหลอือยูต่ามแผนบรหิารความเสีย่งของหน่วยงาน จ�านวน ๕๘ หน่วยงาน มคีวามเส่ียง 

คงเหลืออยู่ จ�านวน ๑๗๑ ความเสี่ยง 

๔.๔  การจัดท�ารายงานผลการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน ซ่ึงประกอบด้วย

  ๔.๔.๑ รายงานผลและแผนการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 

    ๔.๔.๒ รายงานผลการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกอบด้วย หนังสือรับรองการประเมินผล 

การควบคุมภายใน (แบบ ปค.๑) รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔) และรายงานการประเมิน

ผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕) ส่งปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ตามหลักเกณฑ์กระทรวง

การคลังว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส�าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

   ๔.๕. การจดัโครงการสมัมนาการบรหิารความเส่ียงและการควบคมุภายใน เมือ่วนัที ่๑๒ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ อาคาร

สารนิเทศ ๕๐ ปี มีผู้บริหารและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เข้าร่วมสัมมนารวมทั้งสิ้น ๗๘ คน 

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี	และสถาบันสมทบ

๑.	โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี

ภารกิจ ผลการด�าเนินงาน

การจัดการเรียนการสอน ๑. จัดการเรียนการสอน หลักสูตรระดับปริญญาตรี จ�านวน ๑ หลักสูตร คือ หลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว จ�านวนนิสิตทั้งหมด ๗๒ คน 

๒. จัดกิจกรรมพัฒนานิสิต เช่น การเข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมในระดับชาติ โครงการบูรณาการ 
การเรยีนรูเ้ปิดประสบการณ์นอกห้องเรยีน โครงการศึกษาดงูานนอกสถานท่ี โครงการทศันศกึษา 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การร่วมนิทรรศการ Amazing ไทยเท่ และกิจกรรมการแสดง  
๔ ภาค เป็นต้น 

การท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรม กิจกรรมปลูกข้าววันแม่..เก็บเกี่ยววันพ่อ ณ ทุ่งบางปลาม้า ปีการศึกษา ๒๕๖๑ พิธีไหว้ครู 
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
พิธีถวายเทียนพรรษา จ.สุพรรณบุรี 
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นิทรรศการ Amazing ไทยเท่ และกิจกรรมการแสดง ๔ ภาค โครงการทัศนศึกษา รายวิชา๐๓๗๖๓๑๑๑ ธุรกิจท่องเที่ยวและ
รายวิชา ๐๑๑๗๔๒๓๑ นันทนาการเบื้องต้น

พิธีถวายเทียนพรรษา จ.สุพรรณบุรี พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา ๒๕๖๑

๒.	วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนน	ีนพรัตน์วชิระ

๒.๑	 ผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญ

ภารกิจ ผลการด�าเนินงาน

๑.ด้านการบริหารองค์กร ๑. ด�าเนินงานการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล ได้แก่ โครงการการพัฒนาองค์กรสู่การเป็น
วทิยาลยัคณุธรรม BCNNV MODEL (ประกาศ MOU) โครงการพฒันาวทิยาลยัเป็นองค์กรท่ีมกีารบริหาร 
จัดการตามหลักธรรมาภิบาลและมีคุณภาพการให้บริการ

๒. การพัฒนาระบบราชการเพื่อรองรับ Thailand 4.0   
๓. ทบทวนแผนกลยุทธ์ตามแผนยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๙ - พ.ศ. ๒๕๖๓  
๔. การท�าค�ารบัรองการปฏบิตัริาชการ  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และประเมิน ๒ รอบปีงบประมาณ 

คอื รอบที ่๑/๒๕๖๒ และรอบที่ ๒/๒๕๖๒
๕. จัดท�าแผนปฏิบัติการประจ�าปีโดยถ่ายทอดจากแผนยุทธศาสตร์ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙-

๒๕๖๓ (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๒)
๖. เสรมิสร้างความร่วมมือระหว่างวทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ีนพรตัน์วชริะกบัโรงพยาบาลนพรตันราชธานี
๗. การจดัสถานทีท่�างานน่าอยูน่่าท�างาน การสร้างแรงจูงใจในการท�างาน และการส่งเสรมิสขุภาพของบุคลากร
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ภารกิจ ผลการด�าเนินงาน

๒. ด้านการผลิตบัณฑิต ๑. การวางแนวทางการรับนักศึกษาเชิงรุกเพื่อให้ได้นักศึกษาตามเป้าหมายที่ก�าหนด
๒. การสอบความรูผู้ข้อขึน้ทะเบยีนและรบัใบอนญุาตเป็นผู้ประกอบวิชาชพีการพยาบาล การผดงุครรภ์ 

ครัง้ที ่๒/๒๕๖๒ จ�านวนผู้เข้าสอบ ๗๐ คน สอบผ่าน ๘ วิชา จ�านวน ๔๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๔๓
๓. จัดกิจกรรมนันทนาการนักศึกษาเชิงสร้างสรรค์ โดยการพัฒนาบัณฑิตให้มีอัตลักษณ์บัณฑิตและ

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ การพัฒนาบัณฑิตคุณภาพให้สอดคล้องกับศตวรรษ ที่ ๒๑ นวัตกรรม
ด้านสุขภาพของนักศึกษาและค่ายภาษาอังกฤษ English Camp  โดยความร่วมมือของวิทยาลัยเครือข่าย
ภาคกลาง ๑

๔. ก�าหนดแนวทางการรับนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ สถาบันพระบรม
ราชชนก พ.ศ. ๒๕๖๒

๓. ด้านพัฒนาบุคลากร ๑. การพัฒนาบุคลากรตอบสนองนโยบายกระทรวงสาธารณสุข จ�านวน ๕ โครงการ
๒. การพัฒนาบุคลากรตอบสนองความต้องการของชุมชน จ�านวน ๓ โครงการ

๔. ด้านผลงานวิจัยและ
บริการวิชาการ

๑. ผลงานที่น�ามาใช้ประโยชน์ด้านการเรียนการสอนและบริการวิชาการ จ�านวน  ๕ เรื่อง  ประกอบด้วย
   ๑.๑ ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพการนอนหลับผู้สูงอายุชุมชนเมือง  
   ๑.๒ การพัฒนาเครื่องมือประเมินพลังสุขภาพจิตผู้สูงอายุไทย
   ๑.๓ การพัฒนานวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวมส�าหรับผู้สูงอายุชุมชนเมือง
   ๑.๔ ความรอบรู้ทางสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพตามภูมิปัญญาท้องถิ่นของนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัย

พยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ
   ๑.๕ ผลของโปรแกรมเสริมสร้างพลังอ�านาจต่อการรับรู้ความสามารถในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุของ

 เครือข่ายสุขภาพชุมชน จังหวัดสระบุรี
๒. ผลงานนวัตกรรม  ซึ่งได้รางวัลในระดับชาติ  จ�านวน ๒ เรื่อง ได้แก่ “Walker Sensor อัจฉริยะ” , 

“รถพยุงเดินอัจฉริยะ Smart walker” และน�าเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ จ�านวน ๑ เรื่อง
ได้แก่ “Beware Traction Move”

๓. การมส่ีวนร่วมการด�าเนนิงานกับคณะกรรมการจรยิธรรมการวิจยัในคน (Research Ethics Committee)

๕. ด้านบริการวิชาการ
แก่สังคม

การพัฒนาชุมชนที่วิทยาลัยตั้งอยู่ได้แก่ การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ฟื้นฟูสุขภาพ อนามัยสิ่งแวดล้อม 

๖. ด้านท�านุบ�ารุง 
ศิลปวัฒนธรรม

๑. พิธีกรรมการรับนักศึกษา เข้าแต่ละวิทยาลัยและขณะก�าหนดศึกษาอยู่
๒. กิจกรรมคืนบัณฑิตสู่แผ่นดิน
๓. โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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การพัฒนาองค์กรสู่การเป็นวิทยาลัยคุณธรรม BCNNV MODEL กิจกรรม Start up ส่งเสริมการคิดเชิงนวัตกรรม

การจัดอบรมหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลรุ่นที่ ๑๐ การพัฒนาชุมชนเข้มแข็งด้านการส่งเสริมสุขภาพ ณ ชุมชนรามอินทรา 
๘๙-๙๑ เขตคันนายาว 
 

โครงการเตรียมความพร้อมสู่สังคมผู้สูงวัยที่เหมาะสมอย่างมีคุณภาพ กิจกรรมนพรัตน์วชิระไหว้ครู
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๒.  รางวัลคุณภาพแห่งความภาคภูมิใจ 
๒.๑ รางวัลหนึ่งล้านความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒

  ๒.๒ การจัดประชุมวิชาการ ในหัวข้อ “ทิศทาง ประเด็นและแนวโน้มวิจัย นวัตกรรมทางการพยาบาลเพื่อสร้างเสริม 
สุขภาพ”  โดยความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ กบัวิทยาลัยพยาบาล กองทัพบก สมาคมพยาบาล
ทหารบก และกองการพยาบาลโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เมือ่วนัท่ี ๒๓ - ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  ณ  โรงพยาบาลพระมงกฎุเกล้า

      ๒.๓  รางวัลการน�าเสนอวิจัยแบบบรรยายดีเด่น โดย น.ส. อรวรรณ นภากาศ และคณะ นิสิตชั้นปีที่ ๔ เรื่อง “รถพยุง
เดินอัจฉริยะ Smart Walker”  

  ๒.๔   รางวัลรองชนะเลิศ การน�าเสนอผลงานนวัตกรรม ในการประชุมวิชาการระดับชาติ นวัตกรรมนักศึกษาสู่สุขภาพ
ยุคใหม่ ปี ๒๕๖๒ ในเรื่อง “Walker Sensor อัจฉริยะ” เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

รางวัลหนึ่งล้านความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน ๒๕๖๒  รางวัลการน�าเสนอวิจัยแบบบรรยายดีเด่น

รางวัลรองชนะเลิศ การน�าเสนอผลงานนวัตกรรม
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๓.	วิทยาลัยการชลประทาน

ภารกิจ ผลการด�าเนินงาน

๑. การจัดการศึกษา ๑ จัดการเรียนการสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี จ�านวนหลักสูตร ๑ หลักสูตร
    คือ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ชลประทาน 
๒. จัดกิจกรรมพัฒนานิสิต

๒.๑ การทัศนศึกษาดูงานด้านชลประทาน เมื่อวันที ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
๒.๒ หลักสูตร “ค่ายพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้น�านิสิตวิทยาลัยการชลประทาน ครั้งที่ ๓” 

เมื่อวันที่ ๖-๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒

๒. การวิจัย ๑. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาแหล่งน�า้และจัดการน�า้ในพื้นที่ลุ่มน�า้สะแกรัง : 
กรณีศึกษาพื้นที่ลุ่มน�า้ สาขาแม่น�า้สะแกรังตอนล่าง จ.อุทัยธานี

๒. การศึกษาตัวแบบพยากรณ์ปริมาณน�า้ฝน โครงการส่งน�า้และบ�ารุงรักษาทับเสลา จ.อุทัยธานี

๓.การบริการวิชาการ ๑. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศ
    ภูมิศาสตร์ขั้นสูงในงานชลประทาน”
๒. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “เทคโนโลยี Building Information Modeling”

๔.การท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ๑. ค่ายชลกรอาสา ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๕ - ๑๒ มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๒
๒. กิจกรรม จิตอาสา เราท�าความดีด้วยหัวใจ เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒

การทัศนศึกษาดูงานด้านชลประทาน การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาแหล่งน�้าและจัดการน�้าใน
พื้นที่ลุ่มน�้าสะแกรัง

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การประยุกต์ใช้ระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ขั้นสูงในงานชลประทาน”

กิจกรรม จิตอาสา เราท�าความดีด้วยหัวใจ
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ผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญของมหาวิทยาลัย

 ในรอบปีทีผ่่านมา มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ด�าเนนิภารกจิด้านการจดัการศกึษา การวจิยั การบรกิารวชิาการ การท�านุ

บ�ารงุศลิปะและวัฒนธรรม เพือ่สนบัสนนุเป้าหมายของมหาวทิยาลัยทัง้ด้านมหาวทิยาลยัสเีขียว มหาวทิยาลยัเศรษฐกจิและ

สงัคมดจิทิลั มหาวทิยาลยัวจิยั มหาวทิยาลยัระดับโลก มหาวิทยาลยัทีม่คีวามรบัผดิชอบต่อรฐัและสงัคม และมหาวิทยาลยั 

แห่งความผาสุก 

การด�าเนนิงานเป็นมหาวทิยาลัยในก�ากับของรัฐ

สภามหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ได้อนมุติัข้อบงัคบั ประกาศสภา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และค�าสัง่สภามหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  

เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๑. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
 จ�านวน ๑๗ ฉบับ 
๒. ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
 จ�านวน ๓๕ ฉบับ
๓. ค�าสั่งสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

จ�านวน ๑๑ ฉบับ
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ภาพกิจกรรมส�าคัญ	ปการศึกษา	๒๕๖๑

๑.	มหาวิทยาลัยสีเขียว

พิธีลงนามความร่วมมือโครงการ Recycle for New Hope พธิลีงนามเสรมิสร้างองค์ความรูแ้ละนวตักรรมเพือ่การจดัการพ้ืนทีส่เีขยีว

พิธีลงนามความร่วมมือโครงการน�าร่องร่วมทดสอบการใช้น�า้มันไบโอ
ดีเซล B10

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก�าแพงแสน ได้รับมอบโล่
ประกาศเกียรติคุณภายใต้โครงการ T-VER ในงาน “ร้อยดวงใจ 
ร่วมใจลดโลกร้อน” ประจ�าปี ๒๕๖๑

๒.	มหาวิทยาลัยแหงเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล

พิธีเปิดสถาบันพัฒนาศักยภาพด้านดิจิทัลเพื่ออีอีซี (Digital Academy 
Thailand – DAT)

 โครงการเรียนล่วงหน้าออนไลน์ของ มก.รุ่นที่ ๑๔
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เปิดตัวหุ่นยนต์ในอนาคต พิรุณปัญญา PirunPanya 

การสัมมนาอาจารย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ�าปี ๒๕๖๒  
เรื่อง “Digital Education and Learning for the Future “

๓.	มหาวิทยาลัยวิจัย

พิธีลงนามความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระบบมาตรฐานห้องปฏิบัติการ
ทดสอบ

พิธีลงนามขยายโครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) 
สู่ภูมิภาค

พิธีลงนามความร่วมมือการวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กัญชาเพื่อใช้
ทางการแพทย์

ความส�าเร็จในการใช้โบท็อกซ์รักษาช้างที่มีอาการกล้ามเนื้อขา
กรรไกรแข็งเกร็ง
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๔.	มหาวิทยาลัยระดับนานาชาต	ิและระดับโลก

การต้อนรับเอกอัครราชทูตแห่งราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ประจ�า
ประเทศไทย

พิธีเปิดศูนย์ความร่วมมือทางวิชาการและวัฒนธรรม (INALCO-KU 
RILC Centre)

พิธีเปิดการประชุมสภาผู้แทนนิสิต-นักศึกษา อาเซียน
ครั้งที่ ๑

โครงการอบรมภาษาจีนเบื้องต้น วิทยาเขตก�าแพงแสน

๕.	มหาวิทยาลัยที่มีความรับผิดชอบตอรัฐและสังคม

พิธีลงนามพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อศึกษาในหลักสูตรศาสตร์
แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์
สู่องค์กรแห่งนวัตกรรม
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พิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง สถานีวิทยุ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
กับกรมกิจการผู้สูงอายุ   

เสวนาทางวิชาการ “บทเรียนจากปัญหา PM 2.5 ในประเทศไทย 
เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาในอนาคต”

๖.	มหาวิทยาลัยแหงความผาสุก

การสัมมนาวิชาการ เรื่อง Fast Track สู่ต�าแหน่งช�านาญการ ความร่วมมือสร้างชมรมศูนย์ครอบครัวพอเพียงในมหาวิทยาลัย

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง “กิจกรรมร้องเพลงมหาวิทยาลัยและ 
รับน้องใหม่” มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก�าแพงแสน  
ประจาปี ๒๕๖๒” ระหว่างรองอธิการบดีวิทยาเขตก�าแพงแสน  
รองคณบดี และนายกสโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ก�าแพงแสน 
คณะเกษตร ก�าแพงแสน คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะประมง  
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ และคณะศิลปศาสตร์ 
และวิทยาศาสตร์

ประเพณีลอยกระทง  วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
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      การจัดการศึกษา 

ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีส่วนงานหลักด้านการจัดการศึกษา ๒๙ คณะ ๑ วิทยาลัย และ

หน่วยงานด้านสนับสนุนภารกิจด้านจัดการศึกษา ประกอบด้วย ส�านักทะเบียนและประมวลผล ส�านักหอสมุด ส�านัก

หอสมุด ก�าแพงแสน  กองกิจการนิสิต ส�านักงานวิทยาเขตก�าแพงแสน ส�านักงานวิทยาเขตศรีราชา และส�านักงานวิทยาเขต

เฉลิมพระเกยีรติ จังหวดัสกลนคร ร่วมกนัด�าเนินงานตามยทุธศาสตร์การเพิม่คณุภาพและประสทิธภิาพการด�าเนนิงานภารกิจ

ด้านการจัดการศึกษา โดยการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน และการพัฒนาคุณภาพนิสิต ดังนี้

หลักสูตรและการเรียนการสอน

๑.	การเปิดหลักสูตรใหม	/การปรับปรุงหลักสูตร	
  ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เปิดหลักสูตรทั้งหมด ๕๗๐ หลักสูตร โดยสภามหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ ได้อนุมัติหลักสูตรใหม่ จ�านวน ๔ หลักสูตร หลักสูตรใหม่ทดแทนหลักสูตรใช้ร่วม จ�านวน ๑๒ หลักสูตร 

หลกัสูตรปรบัปรงุ จ�านวน ๒๒ หลกัสตูร โครงการความร่วมมอืจดัการเรยีนการสอนสองปรญิญา (Double Degree) จ�านวน 

๘ โครงการ และปิดโครงการภาคพิเศษ/หลักสูตร จ�านวน ๓ หลักสูตร   
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๒.	การพัฒนาหลักสูตรและการบริหารจัดการเรียนการสอน
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้พัฒนาหลักสูตรและบริหารจัดการเรียนการสอน เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม  

โดยน้อมน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง และพฒันาระบบการศกึษาการเรยีนการสอน ให้มคีวามยดืหยุน่ รองรบักลุม่เป้าหมาย 

ที่มีความหลากหลาย ยกระดับคุณลักษณะของบัณฑิตที่จ�าเป็น ตาม 21st Century Skill  ดังนี้

  ๒.๑  การด�าเนนิงานหลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาศาสตร์แห่งแผ่นดนิเพือ่การพฒันาทีย่ัง่ยนื สภามหาวทิยาลัย

เกษตรศาสตร์ ในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ มีมติอนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวชิาศาสตร์แห่งแผ่นดินเพ่ือการพัฒนาทีย่ัง่ยนื โดยมีวัตถุประสงค์เพือ่รองรบัโครงการผลติบัณฑิตพนัธุใ์หม่ของรฐับาล และตอบรบั

กบัสถานการณ์และการเปลีย่นแปลงท่ีจะเกดิขึน้ในอนาคต ท้ังด้านการประกอบอาชีพ  การสร้างสังคมการเรยีนรู้  โดยการน�าเอกลักษณ์

ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คือ “มุ่งสร้างศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการกินดีอยู่ดีของชาติ” มาเป็นแกนหลักของรายวิชาต่างๆ   

มีการจัดการเรียนสอนหลักสูตรบูรณการข้ามศาสตร์ หลักสูตรประกาศนียบัตร (Non Degree)  ระบบการศึกษาในรูปแบบธนาคาร

หน่วยกิต และรองรับการจัดการเรียนการสอนแบบชุดวิชา (module) จ�านวน ๒๑ ชุดวิชา มีนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน จ�านวน ๒๐ คน นิสิตหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non Degree) จ�านวน ๘๗ คน

  ๒.๒  โครงงานออกแบบและสร้างสรรค์อาหาร (KU Food Design and Creation) โดยคณะอุตสาหกรรมเกษตร    

ร่วมมือกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ พัฒนาหลักสูตรเพื่อสร้างความเข้มแข็งของศาสตร์แห่งดิน  โดยจัดท�าโครงงานออกแบบและ

สร้างสรรค์อาหาร ( KU Food Design  and Creation)  ซึ่งอยู่ในรายวิชา Creation of new  food  product concept  โดยมี

เป้าหมายเพื่อร่วมกันออกแบบ สร้างสรรค์สิ่งใหม่ให้เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมอาหารตั้งแต่ อาหาร บรรจุภัณฑ์  การออกแบบกราฟิก

และสิ่งแวดล้อมต่างๆ

๒.๓ การสนับสนุนนวัตกรรมการถ่ายทอดความรู้ด้านการเรียน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน และสอดคล้อง

กับนโยบายการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล เช่น ระบบจัดการเนื้อหาการเรียนการสอนออนไลน์ EduFarm  

โครงการเรียนล่วงหน้าออนไลน์ โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นต้น
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โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย ส�านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา โครงการเรียนล่วงหน้าออนไลน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

  ๒.๔  การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ เพื่อการ

พัฒนาหลักสูตร เช่น ความร่วมมือกับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ความร่วมมือกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ธนาคารเพื่อการเกษตร

และสหกรณ์การเกษตร และส�านักงานพัฒนาและวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) เป็นต้น

๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี เสด็จไปในพิธีลงพระนามและลงนามบันทึกข้อตกลง 
ความร่วมมอืระหว่างราชวิทยาลัยจฬุาภรณ์ กับมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 

พิธีลงนามพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อศึกษาในหลักสูตรศาสตร์
แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

๓.	จ�านวนนิสิตทั้งหมด	ผู้ส�าเร็จการศึกษา		และนิสิตใหม	
  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีนิสิตทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ โดยจ�าแนกเป็นนิสิตใหม่ ๑๘,๘๓๐ คน  

นิสิตทั้งหมด ๖๗,๘๑๘ คน และผู้ส�าเร็จการศึกษา ๑๕,๑๒๗ คน (ไม่รวมสถาบันสมทบ) 
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๔.	การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ
  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ให้ความส�าคัญกบัการพฒันาบุคลากรสายวชิาการ เพือ่เพิม่พนูความรู ้ความสามารถของอาจารย์ 

เช่น โครงการประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย เขตภาคกลาง พ.ศ. ๒๕๖๒ อุดมศึกษาไทยหลังการเปลี่ยนไปของ

กระทรวง  โครงการอบรมเรื่อง “บทบาทหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาส�าหรับนิสิตยุคดิจิทัล” โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริม

สร้างประสิทธิภาพการเรียนการสอนส�าหรับอาจารย์ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายนัก

วิชาการศึกษาเพื่อรองรับไทยแลนด์ ๔.๐ โครงการประชุมสัมมนา เรื่อง “การเข้าสู่ต�าแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ กลุ่มวิชาการ ประเภทคณาจารย์ประจ�าเต็มเวลา” การสัมมนาอาจารย์ประจ�าหลักสูตรวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อ

การพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นต้น

การสัมมนาอาจารย์ประจ�าหลักสูตรวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 

โครงการประชุมสัมมนา เรื่อง “การเข้าสู่ต�าแหน่งทางวิชาการของ
พนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กลุ่มวิชาการ ประเภทคณาจารย์
ประจ�าเต็มเวลา”

การพัฒนาคุณภาพนิสิต

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีการพัฒนาคุณภาพนิสิตโดยด�าเนินงานสหกิจศึกษา และการส่งเสริมกิจการนิสิต โดยกองกิจการ

นิสิตและส่วนงานที่เกี่ยวข้องทุกวิทยาเขต สรุปได้ดังนี้   

๑.	กิจกรรมสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค ์เช่น โครงการก้าวแรกสู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน โครงการเรียนรู้สร้าง

อาชีพให้แก่นิสิต DIY โครงการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ณ บ้านของพ่อ งาน KU INNOVATION โครงการจัดท�าสื่อรณรงค์วินัยนิสิต 

ครั้งที่ ๑ การแข่งขันกีฬา วิชาการ จุลชีววิทยาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย โครงการรอบรู้การสัมภาษณ์ กิจกรรมพี่สอนน้อง โครงการ

เตรียมความพร้อมสู่นนทรีอีสาน KU.CSC.CAMP 2562 เป็นต้น
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งาน KU INNOVATION EXHIBITION   

การแข่งขันกีฬา วิชาการ จุลชีววิทยาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย 
วิทยาเขตก�าแพงแสน  

โครงการก้าวแรกสู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน  โครงการจัดท�าสื่อรณรงค์วินัยนิสิต ครั้งที่ ๑
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๒.	 กิจกรรมบ�าเพ็ญประโยชน์และรักษาส่ิงแวดล้อม	 เช่น โครงการปันรักสู่น้อง โครงการนนทรีอาสาบริจาคโลหิตเพื่อ

สภากาชาด โครงการเกษตรอาสา ตลุารวมใจ โครงการจติอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร “เราท�าความด ีด้วยหวัใจ การอบรมเยาวชน 

หลักสูตร “จิตอาสา” พระราชทาน ๙๐๔” เป็นต้น

โครงการเกษตรอาสา ตุลารวมใจ โครงการนนทรีอาสาบริจาคโลหิตเพื่อสภากาชาดไทย  

โครงการจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร “เราท�าความด ีด้วยหัวใจ” 
วิทยาเขตก�าแพงแสน

โครงการปันรักสู่น้อง  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 

๓.	กิจกรรมสงเสริมคณุธรรมและจรยิธรรม เช่น การด�าเนนิงานชมรมศนูย์ครอบครวัพอเพยีง โครงการไหว้พระเวยีนเทยีน

วันมาฆบูชา โครงการบรหิารต้นทุน สมดุลชีวิต ตามหลักแผ่นดนิ เศรษฐกิจพอเพียง พิธีไหว้ครู พิธีหล่อเทียนพรรษา มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ ก�าแพงแสน โครงการค่ายเยาวชนสมานฉันท์และการอุปถัมภ์ผู้คุ้มครองทางศาสนา เป็นต้น

พธิลีงนามความร่วมมอืสร้างชมรมศนูย์ครอบครัวพอเพยีงในมหาวทิยาลยั โครงการบรหิารต้นทนุ สมดลุชวีติ ตามหลกัแผ่นดนิ เศรษฐกจิพอเพยีง
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โครงการค่ายเยาวชนสมานฉันท์และการอุปถัมภ์ผู้คุ้มครองทางศาสนา  พิธีไหว้ครู     

๔.	 กิจกรรมสงเสรมิศลิปะและวฒันธรรม เช่น โครงการบรรพชาอปุสมบทหมูเ่พือ่เฉลมิพระเกยีรตแิละถวายเป็นพระราช

กุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรสีนิทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยูห่วั พธิหีล่อเทียนพรรษา มหาวทิยาลัย

เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก�าแพงแสน ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๖๑ ประเพณี “ปลูกข้าววันแม่ เก็บข้าววันพ่อ” ประจ�าปีการศึกษา 

๒๕๖๑ งานเทศกาลประเพณีออกพรรษาแห่ปราสาทผึ้ง จ.สกลนคร ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นต้น

พิธีตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 
รัชกาลที่ ๙

ประเพณีกองข้าว วิทยาเขตศรีราชา

โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็น
พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร 
มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

พิธีหล่อเทียนพรรษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตก�าแพงแสน ประจ�าปี ๒๕๖๒
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๕.	 กิจกรรมกีฬาและสงเสริมสุขภาพ เช่น โครงการสร้างเสริมสุขภาวะนิสิต (กิจกรรมโยคะเพื่อผ่อนคลายความเครียด) 

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน RUN for U. KU 78 โครงการเดนิ-วิง่ เกบ็ระยะทางเพือ่สขุภาพ จ�านวน ๑๖ กโิลเมตร  KU Cupid 

Day โครงการเดนิ-วิง่ งานเกษตรศาสตร์ ก�าแพงแสน มนิฮิาล์ฟมาราธอน ครัง้ที ่๗ กจิกรรมการเดนิวิง่เพือ่สขุภาพ รายวชิาบรูณาการ 

วิชาสุขภาพเพ่ือชีวิต โครงการกิจกรรม ๔๕ วันพุงจ๋าลาก่อน โครงการส่งเสริมสุขภาพจิต “ทักษะชีวิต พิชิตความสุข” วิทยาเขต 

ศรีราขา เป็นต้น

RUN	for	U.	KU	78	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร	์บางเขน โครงการเดนิ-วิง่	เกษตรศาสตร์	ก�าแพงแสน	มนิฮิาล์ฟมาราธอน	ครัง้ที	่๗

กจิกรรม	๔๕	วันพงุจ๋าลาก่อน		วทิยาเขตเฉลมิพระเกยีรต	ิจังหวดัสกลนคร	 KU	RUN	-	WE	RAP	A	BIT	วิทยาเขตศรีราชา

ผลการด�าเนินงานด้านการจัดการศึกษา

๑.	ภาวะการมีงานท�าของบัณฑิต	รุนปการศึกษา	๒๕๖๐
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ส�ารวจข้อมูลประวัติผู้ส�าเร็จการศึกษาและการมีงานท�าของบัณฑิตผ่านระบบเครือข่าย  

มีผู้ส�าเร็จการศึกษา ๑๕,๑๓๖ คน มีบัณฑิตเข้ามากรอกแบบส�ารวจข้อมูลผ่านเครือข่าย ๑๔,๐๘๗ คน  เป็นบัณฑิตที่มีงานท�าอยู่เดิม

จ�านวน ๑,๔๙๕ คน บัณฑิตที่ศึกษาต่อ ๙๖๓ คน บัณฑิตไม่ประสงค์จะท�างาน ๑,๖๓๗ คน บัณฑิตบวช ๗๙ คน และบัณฑิตเกณฑ์

ทหาร ๑๒๙ คน ดังนั้นขอบเขตที่น�ามาศึกษาครั้งนี้จึงมีจ�านวน ๙,๗๘๔ คน 
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ระยะเวลาในเก็บข้อมูล ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ภาพรวม

กันยายน - ตุลาคม ๒๕๖๑ ๕๙.๙๒ % ๖๕.๑๐% ๘๒.๕๘% ๖๐.๘๐%

มีนาคม - มิถุนายน ๒๕๖๒ ๘๗.๐๐ %

รายได้เฉลี่ย 
๑๘,๑๗๖.๗๕ บาท

๒.	การประเมินคุณภาพบัณฑิตระดับปริญญาตร	ีประจ�าป	พ.ศ.	๒๕๖๑
  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ได้ส�ารวจคุณภาพบณัฑติระดบัปรญิญาตรขีองมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 

จากนายจ้างของบณัฑติระดับปรญิญาตรีรุน่ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ซึง่ผ่านการท�างานแล้วไม่ต�า่กว่า ๑ ปี โดยเป็นผูม้งีานท�าและนายจ้าง 

๗,๙๗๗ คน ได้แบบสอบถามกลับมาจ�านวน ๒,๗๑๙ คน 

ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คุณธรรมจริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา
ความสัมพันธ์

ระหวางบุคคล

การวิเคราะห์

เชิงตัวเลข
ภาพรวม

๔.๓๘ ๔.๐๓ ๔.๐๙ ๔.๑๘ ๔.๐๐ ๔.๑๔

ระดับพฤติกรรมที่แสดงออกของบัณฑิต	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร	์ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

ส�านึกดี มุงมั่น สร้างสรรค์ สามัคคี รวม

๔.๓๗ ๔.๑๒ ๔.๐๐ ๔.๒๘ ๔.๑๘

				๓.	ความพึงพอใจของนิสิตตอหลักสูตรและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้	ประจ�าปการศึกษา	๒๕๖๑
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ส�ารวจความพึงพอใจของนิสิตต่อหลักสูตรและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ประจ�าปีการศึกษา  

๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑ - ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  มีนิสิตกรอกแบบส�ารวจข้อมูลผ่านเครือข่าย ๔๕,๐๗๕ คน พบว่า นิสิตมีความ

พึงพอใจต่อหลักสูตรและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ภาพรวม ได้คะแนนเฉลี่ย ๔.๐๒ จากคะแนนเต็ม ๕ คะแนน

หลักสูตรและอาจารย์		๔.๑๕

หลักสูตร อาจารย์

๔.๑๓ ๔.๑๘

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ระดับคณะ		๔.๐๔

สื่อ	เอกสาร

และอุปกรณ์
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ	

สาธารณปูโภค	/

ความปลอดภยั

ภูมิทัศน์	/

สิ่งแวดล้อม

๓.๙๘ ๔.๐๗ ๓.๙๘ ๔.๐๗ ๔.๑๐

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ระดับวิทยาเขต	/มหาวิทยาลัย  ๓.๙๙

ห้องสมุด

งาน

ทะเบียน

นิสิต

คอมพิวเตอร์/

อินเตอร์เนต

อนามัย/

รักษา

พยาบาล

บริการ

ด้าน

อาหาร

บริการ

สนาม

กีฬา

อาคาร

เรียน

รวม

สาธารณูปโภค

และความ

ปลอดภัย

ภูมิทัศน์

วิทยาเขต

กิจการ

นิสิต

รถ

สวัสดิการ

การ

จราจร

 ๔.๑๕  ๓.๙๑  ๓.๙๐  ๔.๐๘ ๔.๐๕ ๓.๙๗ ๔.๐๒  ๓.๙๖ ๔.๐๖ ๔.๐๔ ๓.๘๙ ๓.๘๗ 
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๔.	รางวัลนิสิตระดับนานาชาติและระดับชาต	ิด้านวิชาการ	และกิจกรรมนิสิต	

๔.๑	 ระดับนานาชาติ

 ๔.๑.๑ น.ส.อรญา บรุาไกร คณะวนศาสตร์ รบัรางวลัชนะเลิศ ๔ ประเภท  

ในการแข่งขันปืนต้นไม้ระดับนานาชาติ Thailand Tree Climbing Championship 

2018 (TTCC 2018) ได้แก่ ประเภท Aerial Recue. Belayed Speed Climb.  

Secured Footlock และ Work Climb  

 ๔.๑.๒ นักกีฬาชมรมเรือพาย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  รับรางวัล

รองชนะเลิศอันดับ ๑ เหรียญเงิน การแข่งขันเรือยาวมังกรนานาชาติ รายการ Macao 

International Dragon Boat Races 2019 เมื่อวันที่ ๖ - ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒  

ณ เขตบริหารพิเศษมาเก๊าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

 ๔.๑.๓ นายสุริยัน พลีจันทร์  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 

รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เหรียญทองแดง การแข่งขันกีฬา FLOWBOARDING 

ในรายการ ASIA FLOW TOUR 2018 Grand Final ณ สหพันธรัฐมาเลเซีย

๔.๒	 รางวัลระดับชาติ			

คณะ รางวัล	/กิจกรรม

คณะเศรษฐศาสตร์ รางวัลชนะเลศิ โครงการแก้ปัญหาผูส้งูอาย ุในงานประชุมวชิาการ การขับเคลือ่นธรุกจิเกษตรไทยเชิงรกุในประเทศ

รองชนะเลิศอันดับ ๑ การตอบปัญหาทางเศรษฐศาสตร์ 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ นายธนพล		สันติวัฒนธรรม	รับรางวัล	“นักศึกษารางวัลพระราชทาน”	ประจ�าปีการศึกษา	๒๕๖๐

คณะสังคมศาสตร์ นายวชัรวทิย์ ชยัโย คว้ารางวลัรองชนะเลิศ การประกวดสุนทรพจน์วนัพ่อแห่งชาต ิและวนัดนิโลกประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๑

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

ก�าแพงแสน

นางสาวจินตนา  แสงสว่าง รับพระราชทานเหรียญรางวัลการศึกษาดีเด่น  

คณะวิทยาการจัดการ รางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขัน 24 Hours of innovation : Regional Competition (Eastern Region) 

ระดับภูมิภาคตะวันออก

ทมี Smart Group รับรางวลัชนะเลศิ ประกวดแผน CHONBURI & SRIRACHA GRAB Campus Challenge 2018)

รางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขันตอบค�าถามทางบัญชี  ระดับประเทศ ครั้งที่ ๗ ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ศรีราชา

นายกิตติภัฎ ค�าลื่อ รางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขันสุดยอดฝีมือสายสัญญาณ Cabling Contest ปี ๗ 

รอบคัดเลือกภาคตะวันออก
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การวิจัย

ในรอบปีที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีส่วนงานหลักด้านการวิจัย ประกอบด้วย ๔ ส่วนงานประกอบด้วย 
สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร สถาบันค้นคว้าและ
พัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร และสถาบันวิทยาการขั้นสูงแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ
ส่วนงานอื่นๆ  ด�าเนินงานตามยุทธศาสตร์พัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการในระดับสากล  มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัย
วจิยัอย่างต่อเนือ่ง โดยการวจิยั นวตักรรมและสิง่ประดษิฐ์  การบรหิารและพฒันาบคุลากรและนสิติ  การบรหิารและพฒันา
โครงสร้างพื้นฐาน การสร้างความร่วมมือทางวิชาการ การบริหารและพัฒนางานวิจัย  สรุปได้ดังนี้

การด�าเนินงานไปสูมหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดตั้งสถาบันวิทยาการขั้นสูงแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๒ เพื่อ
เป็นหน่วยงานหลักในการด�าเนินการภารกิจโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ มีการบริหารจัดการในรูปแบบของ 
คณะกรรมการบริหารระดับมหาวิทยาลัย ประกอบไปด้วย ศูนย์วิทยาการขั้นสูง ๔ ศูนย์ คือ (๑) ศูนย์วิทยาการขั้นสูง
เพื่อเกษตรและอาหาร (Center for Advanced Studies for Agriculture and Food) (๒) ศูนย์วิทยาการขั้นสูงด้าน
ทรพัยากรธรรมชาติเขตร้อน(Center for Advanced Studies in Tropical Natural Resources)  (๓) ศนูย์วทิยาการขัน้สงู
ด้านนาโนเทคโนโลยเีพือ่อุตสาหกรรมเคม ีอาหาร และการเกษตร (Center for Advanced Studies in Nanotechnology  
for Chemical, Food and   Agricultural Industries) และ (๔) ศูนย์วิทยาการขั้นสูงด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (Center 
for Advanced Studies in Industrial Technology)  เพื่อด�าเนินงานวิจัย ประกอบด้วย กลุ่มวิจัยด้านเกษตรและอาหาร 
กลุ่มวิจัยด้านอุตสาหกรรม และกลุ่มวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม 
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การวิจัย	นวัตกรรม	และสิ่งประดิษฐ์	

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ด�าเนินการส่งเสริมการวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ โดยการแสวงหาทุนอุดหนุนวิจัยจาก 

หน่วยงานภายนอก ส่งเสริมการตีพิมพ์บทความในระดับชาติและนานาชาติ และจัดตั้งและพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ 

สรุปได้ดังนี้

๑.	งบประมาณโครงการวิจัย	ประจ�าปงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๑ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ ได้รับการสนับสนุนทุนอุดหนุนวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี รวม ๑,๔๐๕,๕๑๑,๑๕๓ บาท

๒.จ�านวนบทความตีพิมพ์เผยแพร

วิทยาเขต

จ�านวนบทความตีพิมพ์เผยแพร

วารสาร การประชุมวิชาการ
รวม

ทั้งหมดระดับ

นานาชาติ
ระดับชาติ รวม

ระดับ

นานาชาติ

ระดับ

ชาติ
รวม

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ๕๒๖ ๑,๑๑๙ ๑,๖๔๕ ๖๔๘ ๖๙๒ ๑,๓๔๒ ๒,๙๘๗

วิทยาเขตก�าแพงแสน ๒๒๗ ๒๐๐ ๔๒๗ ๑๗๐ ๑๒๔ ๒๙๔ ๗๒๑

วิทยาเขตศรีราชา ๔๙ ๕๔ ๑๐๓ ๘๓ ๕๐ ๑๓๓ ๒๓๖

วทิยาเขตเฉลมิพระเกยีรติ จงัหวัดสกลนคร ๒๕๖๒ ๔๐ ๑๐๒ ๔๒ ๗๕ ๑๑๗ ๒๑๙

รวมทั้งหมด ๘๖๔ ๑,๔๑๓ ๒,๒๗๗ ๙๔๓ ๙๔๑ ๑,๘๘๖ ๔,๑๖๓

รวมทั้งหมด	(ตัดซ�้า) ๗๙๗ ๑,๒๘๒ ๒,๐๗๙ ๘๖๐ ๘๔๔ ๑,๗๐๖ ๓,๗๘๕
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๓.	ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ
ในรอบปีทีผ่่านมา มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ด�าเนนิงานบรหิารจัดการเกีย่วกับการบรหิารงานศนูย์ท่ีมคีวามหลากหลายเฉพาะทาง  

และด�าเนินการจัดสรรทุนวิจัยให้กับโครงการวิจัยเฉพาะทางภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพและสร้างความพร้อม
ในการแข่งขันของประเทศ และโครงการวิจัยและพัฒนาต่อยอดเพื่อใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม เช่น ศูนย์วิทยาการ
เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรแห่งชาติ ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน ศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน เป็นต้น

การบริหารและพัฒนาบุคลากรและนิสิต	

๑.	การฝึกอบรมและกิจกรรมทางด้านการวิจัย
  ในรอบปีทีผ่่านมา มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ส่งเสรมิให้บุคลากรได้รบัการพฒันาเพือ่เสรมิสร้างความรู ้และทกัษะการวจิยั 

โดยการจัดการฝึกอบรมและกิจกรรมด้านการวิจัย เช่น โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดเตรียมต้นฉบับผลงานวิจัยเพื่อ 
ตีพมิพ์ในวารสารวชิาการนานาชาติ ครัง้ที ่๓/๒๕๖๑  เสวนาทางวชิาการ “การบรหิารจัดการงานวจัิยและทรพัย์สนิทางปัญญา” การอบรม 
หลักสูตรพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ผ่าน Multi Mentoring System ส�าหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ในมหาวิทยาลัย โครงการฝึกอบรม 
เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านการใช้เครื่องมือและเทคนิคทางวิทยาศาสตร์ของฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ การเสวนาหัวข้อ 
“แนวทางปฏบิตัสิ�าหรบัการท�าวจิยัในกญัชาทีน่กัวิจยั มก. ต้องรู”้ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏบัิตกิาร เรือ่ง การเขียนบทความวชิาการ/
วิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ประจ�าปี ๒๕๖๒ เป็นต้น

๒.	สงเสริมให้บุคลากรและนิสิตแสดงผลงานในเวทีระดับชาติและนานาชาต	ิ	
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ด�าเนินการส่งเสริมให้บุคลากรและนิสิตแสดงผลงาน จนได้รับรางวัล

ระดับชาติ และนานาชาติ เช่น

๒.๑	 รางวัลผลงานวิจัยของบุคลากร

๒.๑.๑ ระดับนานาชาติ
๑) รองศาสตราจารย์ ดร.รังสินี โสธรวิทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก�าแพงแสน รับรางวัล Best Presentation  

Award ในการประชุมระดับนานาชาติ 20th International Conference on Food Science and Nutrition (ICFSN 2018) 
ณ สาธารณรัฐฝรั่งเศส

๒) ดร.ภัทรพงษ ์ภาคภูมิ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก�าแพงแสน รับรางวัล Best Presenter งาน The 2nd 
International Conference on Informatics and Computational Sciences (ICICos 2018)  สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

 ๓) ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ปรญิญา ฉกาจนโรดม และคณะ  รบัรางวลั Best Poster Award สาขา Ceramic  
งานประชุมวิชาการและนิทรรศการนานาชาติด้านเทคโนโลยีวัสดุ ครั้งที่ ๑๐ (The 10th International Materials Science and 

Technology: MSAT-10)
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๒.๑.๒ ระดับชาติ

๑) รองศาสตราจารย ดร.ธงไทย วิฑูรย และผููชวยศาสตราจารย ดร.ศิวพล ศรีสนพันธุ คณะวิศวกรรม-

ศาสตร รับรางวัล 2019-TRF-OHEC-Scopus Research Award และ 2019 TRF-OHEC-Scopus Young Researcher Award

๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.เอกพันธ์  ไกรจักร์   คณะวิทยาศาสตร์  รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์

รุ ่นใหม่ ประจ�าปี ๒๕๖๒ จัดโดยมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์

๓) ดร.ภัทรพงษ์  ภาคภูม ิคณะวิศวกรรมศาสตร์ ์ กําแพงแสน  รบัรางวัลวิทยานิพนธยอดเยีย่ม ระดบั 

ปริญญาเอก (Research Excellence Award 2019)  

๔) รองศาสตราจารย์ ดร.สิงห์ อินทรชูโต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ รับรางวลัศิลปินร่วมสมัยดีเด่น 

“ศิลปาธร” ประจ�าปี ๒๕๖๒

  ๕) นางสาวอโรชา ทองลาว และคณะ ส�านักงานวิทยาเขตก�าแพงแสน รับรางวัลชนะเลิศ การน�าเสนอ 

ประเภทโปสเตอร์ (Poster Presentation) กลุ่มมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ การประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติ ส�าหรับบุคลากร 

สายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ ๑๑   

๖) ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ดร.ปรีดา ปรากฏมาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก�าแพงแสน รางวัลน�าเสนอผลงานวิจัย

ดีเดน การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสถาปตยกรรมศาสตร ครั้งที่ ๙ 

๒.๒	รางวัลผลงานวิจัยของนิสิต

๒.๒.๑	ระดับนานาชาติ

๑) ทีม SKUBA-Jr คณะวิศวกรรมศาสตร์ รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันประเภทหุ่นยนต์ใช้งานภายในบ้าน

อัตโนมัติ หรือ @Home (At Home) Education ในรุ่น Open Category จัดขึ้น ณ เครือรัฐออสเตรเลีย  

๒) นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ รับรางวัลชนะเลิศ ประเภท Student Design Competition Award 

ในงาน Thailand-Japan Microwave (TJMW 2018)

๓) นายพีรพัฒน์ พาหุสุวัณโณ  นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์  รางวัล Best Poster Award สาขา Material 

Technology for Environment  งานประชุมวิชาการและนิทรรศการนานาชาติด้านเทคโนโลยีวัสดุ ครั้งที่ ๑๐  

๔) นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ จากการแข่งขันโครงงานด้านเทคโนโลย ี 

Industrial Automation The 6th Delta Advanced Automation Contest ในงาน Delta Cup 2019  ณ สาธารณรัฐประชาชนจนี

    ๕) นิสติคณะเกษตร ก�าแพงแสน รบัรางวัล Best Presentation Award  โครงการ Model UN  Conference  

2018 โดยองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO)

๖) นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ก�าแพงแสน รับรางวัล Outstanding Award จาก Citizen Innovation 

ประเทศสิงคโปร์ ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๒

 ๗) น.ส.จติร์กญัญา อนนัตภกัดิ ์และ  

นายเตชินท์ เทพภูธร นิสิตคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการ 

จัดการ รับรางวัล DI PLOMA OF HONOR จากการแข่งขัน  

THE 24th Thailand’s International Culinary Cup 

(TICC) 2018
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๒.๒.๒		ระดับชาติ

คณะ รางวัล	/กิจกรรม

คณะวิศวกรรมศาสตร์		 รางวัลเหรียญทอง จากการประกวดโครงงานด้านวิศวกรรมปฐพีระดับประเทศ

รางวัล	Top	score	on	Server	Programing		งานการแข่งขันทักษะทางด้านระบบสมองกลฝังตัวชิงแชมป์
ประเทศไทย

รางวลัชนะเลศิ	การใช้ประโยชน์จากภาพถ่ายดาวเทยีม	“For	Better	Living”	งาน	GISTDA	Innovation	Day	2018

ทีม	Dongtaan	Racing	รับรางวัลชนะเลิศ	จากการแข่งขัน	TSAE	Auto	Challenge	2018-2019

รางวัล	Best	Paper	Award	งานประชุมวิชาการสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

รางวัล	Best	Manipulator	การแข่งขนัหุน่ยนต์เคลือ่นทีอ่ตัโนมติัส�าหรบัการเกษตรอจัฉรยิะ	ประจ�าปี	๒๕๖๑	

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ รางวัลชนะเลิศ การประกวดการจัดสวน เทศกาลงานดอกไม้ปาร์คนายเลิศ Nai Lert Flower & Garden

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ก�าแพงแสน

รางวลัชนะเลศิ ภาคบรรยาย สาขาวศิวกรรมศาสตร์และนวตักรรม การประชมุวชิาการ The Undergraduate 
Science and Technology Conference (5th USTC)

รางวัล ๑ เหรียญเงิน ๓ เหรียญทองแดง ในการประกวดผลงาน นักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ ระดับอุดมศึกษา 
ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจ�าปี ๒๕๖๒

๓.	รางวัลผลงานวิจัยของนิสิตและบุคลากร
  ๓.๑  นายยุรนันท์ บรรทัดจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รณฤทธิ์ ฤทธิรณ, ดร.สุรีพร ณรงค์วงศ์วัฒนา  อ.ดร.กฤษณันท์ 

มะลิทอง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก�าแพงแสน รับรางวัลบทความดีเด่น การน�าเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ ภาคบรรยาย  

กลุ่มวิศวกรรมเครื่องกล ในงานการประชุมวิชาการวิศวกรรมอาหารแห่งชาติ ครั้งที่ ๕ (FENETT’ 2019 Conference)

   ๓.๒ นางสาวสภัยา ทองงาม, นางสาวปัณฑารีย์ เทพมาลา, นางสาวสธุชิา ชิณบุตร และ  ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.กอบศกัดิ์  

กาญจนาพงศ์กุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก�าแพงแสน รับรางวัลบทความดีเด่น งานการประชุมวิชาการวิศวกรรมอาหารแห่งชาติ  

ครั้งที่ ๕ (FENETT’ 2019 Conference)

การบริหารและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย สถาบนัวจิยัและพฒันาแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ จดัตัง้ห้องปฏบิตักิารของฝ่ายเคร่ืองมอื 

และวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ที่มีความปลอดภัยตามโครงการมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย และ 

ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพเพ่ือความปลอดภัยทางชีวภาพ โดยศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีแห่งชาติ ซ่ึงสนับสนุน 

ให้อาจารย์ นักวิจัย และนิสิตของมหาวิทยาลัยเข้ามาใช้บริการได้อย่างปลอดภัย และถูกต้อง 
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ด้านระบบสารสนเทศงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศ

งานวิจัยและจัดท�าระบบฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ออนไลน์ เพื่อสนับสนุนภารกิจการวิจัย และการจัดการ

สารสนเทศงานวิจัย 

ด้านการพัฒนาสถานีวิจัย ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยคณะเกษตร ร่วมกับส่วนงาน 

ที่เกี่ยวข้องด�าเนินงานแผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร โครงการลดต้นทุนการผลิต และยกระดับมาตรฐาน

สินค้าเกษตรเพื่อเพิ่มโอกาสในการแข่งขันและการพัฒนาที่ยั่งยืน ยกระดับศักยภาพของสถานีวิจัยทางการเกษตร สู่การพัฒนา

ประสิทธิภาพการผลิตของผู้ประกอบการเกษตรในโซ่อุปทานและโซ่คุณค่า เป็นแหล่งวิจัยและปฏิบัติการทางการเกษตร ประมง 

และป่าไม้  จ�านวน ๒๑ แห่ง 

การสร้างความรวมมือทางวิชาการ	

๑.	Research	University	Network:	RUN	ระยะที่	๒	(ระยะเวลา	๕	ป	พ.ศ.	๒๕๖๑	-	๒๕๖๖)
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นเจ้าภาพจัดพิธีลงนาม บันทึกความเข้าใจเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย 

มุ่งวิจัยเพื่อประเทศไทยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน RUN for Thailand : to Sustainable Development โดยเป็นความร่วมมือ

ของ ๘ มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นเครือข่ายร่วมคิด  

ร่วมวิจัย ร่วมกันท�างานด้วยเป้าหมายเดียวกันคือ เพื่อท�าให้ประเทศไทยดีขึ้น ซึ่งเป็นมิติใหม่ของความร่วมมือโดยอาศัยพื้นฐานของ

ความจริงใจ ความเท่าเทียมกัน และความเป็นเลิศ (“SEXy way” Sincerely, Equally, Excellently)

๒.	ความรวมมือด้านการวิจัยกับหนวยงานภาครัฐและเอกชน

วันที่ เรื่อง ความรวมมือ

๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ บันทึกความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระบบมาตรฐานห้องปฏิบัติ
การทดสอบ สอบเทียบ วิจัยพัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับ
กรมวิทยาศาสตร์บริการ

๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือวิจัยและพัฒนาแปลงสาธิต 
การปลูกไม้โตเร็วเพื่อเป็นพลังงาน

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ กบั บรษิทั เอ็ม ดี 
เอก็ซ์ จ�ากดั (มหาชน)

๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อขยายโครงการเมือง
นวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) สู่ภูมิภาค 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับส�านักงาน 
คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) 
พร้อมกับหน่วยงานอื่นๆ ในเครือข่าย

๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ บนัทกึข้อตกลงทางวชิาการระหว่างมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  
โดย คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา และ สมาคมแพทย์แผนไทย
แห่งประเทศไทย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับสมาคม 
แพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย

๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ บันทึกความร่วมมือเพื่อพัฒนามาตรวัดรังสีทางชีวภาพของ

ประเทศ เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยมีความเข้มแข็งในด้าน

มาตรวัดรังสีทางชีวภาพอย่างยั่งยืน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับส�านักงาน

ปรมาณูเพื่อสันติ
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๒๐	กมุภาพนัธ์	พ.ศ.	๒๕๖๒ ความร่วมมือไตรภาคี	ในการพัฒนานวัตกรรมวิจัยด้านเกษตร
และอาหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร	์กับส�านักงาน
คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาต	ิ(สวทน.)	
และบริษัท	เอก-ชัย	ดีสทริบิวชั่น	ซิสเทม	
จ�ากัด	(Tesco	Lotus)

๒๕ มถินุายน พ.ศ. ๒๕๖๒ บันทึกความร่วมมืองานวิจัยขั้นสูงด้านเทคโนโลยีสารให้กลิ่นรส
(Flavor) จากวัตถุดิบไทยและของเหลือใช้

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ กบั KH Robert  
Group Pte. Ltd สงิคโปร์Soda Aromatic
Co., Ltd ญี่ปุ่นTakata Koryo Co., Ltd. 
ญี่ปุ่น Mitsui & Co., Ltd. ญี่ปุ่น

๑๓ มถินุายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ความร่วมมือการวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กัญชาเพื่อใช้
ทางการแพทย์

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์	กับกรมการแพทย์ 
แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	และ
องค์การเภสัชกรรม	

๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ บันทึกความร่วมมือในการด�าเนินงานเชิงบูรณาการ โครงการ
นวตักรรมการพฒันาความสามารถของเกษตรกรสมาชกิสหกรณ์โคนม  
เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและจัดการความเสี่ยงส�าหรับการผลิตโค
และธุรกิจนม : กรณีศึกษาสหกรณ์โคนมขอนแก่น จ�ากัด

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับ	ส�านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร	์
วิจัยและนวัตกรรม	(สกสว.)

ความร่วมมือไตรภาคี	ในการพัฒนานวัตกรรมวิจัยด้านเกษตรและอาหาร พิธีลงนามขยายโครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) 
สู่ภูมิภาค

ความร่วมมือการวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กัญชาเพื่อใช้ทางการแพทย์ พิธีลงนามความร่วมมือการด�าเนินงานเชิงบูรณาการ		
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การบริหารและพัฒนางานวิจัย	

๑.	งานด้านทรัพย์สินทางปัญญา	และการใช้ประโยชน์จากการวิจัย

ในรอบปีที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีทรัพย์สินทางปัญญาท่ีได้รับจดทะเบียน/จดแจ้ง จ�านวน ๖๗ รายการ  

จ�านวนการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการวิจัยและทรัพย์สินทางปัญญา ๔๔ รายการ

สิทธิบัตรการประดิษฐ์

๑. ๑๐	กรกฎาคม	
พ.ศ.	๒๕๖๒

ข้อตกลงการอนุญาตให้ใช้สิทธิในผลงานวิจัย	“กรรมวิธีการผลิตอินูลินผงที่มี
ความบริสุทธิ์”

บริษัท	อินโนไบโอไลฟ์	จ�ากัด

สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์

๑. ๘	กุมภาพันธ์	
พ.ศ.	๒๕๖๒

ข้อตกลงการใช้ประโยชน์สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ	์“ถังปฏิกรณ์ชีวภาพ
แบบใช้อากาศ”

บริษัท	คอร์ดี่ไบโอเทค	จ�ากัด
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๑. ๑ สิงหาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๑

กรรมวิธีการผลิตน�้าส้มสายชูหมักจากไวน์ผลไม้ วิสาหกิจชุมชนมัลเบอร์รี่
เขาช่องคีรีวงศ์

๒. ๒๖ ตุลาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๑

ข้อตกลงอนุญาตให้ใช้สิทธิในผลงานวิจัย เรื่อง วัสดุเพาะกล้าจากขุยมะพร้าวหมัก บรษิทั ทร ีเบย์ เพาเวอร์ จ�ากดั

๓. ๑๒ ธันวาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๑

ข้อตกลงการอนุญาตให้ใช้สิทธิในผลงานวิจัย เรื่องกรรมวิธีการผลิตข้าวเหนียวหุง
สุกเร็วจากข้าวเปลือกและข้าวกล้อง

บริษัท แพร่รุ่งเรืองอินเตอร์
ไรซ์ ๒๐๐๗ จ�ากัด

๔.-๕. ๑๗ ธันวาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๑

ข้อตกลงการอนุญาตให้ใช้สิทธิในผลงานวิจัย 
๑. เรื่อง ชุดอุปกรณ์วางไข่และฟักไข่ของหิ่งห้อยน�้าจืด 
๒. เรื่อง ชุดอุปกรณ์เลี้ยงตัวหนอนหิ่งห้อยน�้าจืด

บริษัท ฟีโนมินอน ครีเอชั่น 
จ�ากัด

๖. ๑๗ ธันวาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๑

ข้อตกลงการอนุญาตให้ใช้สิทธิในผลงานวิจัย เรื่อง กรรมวิธีการผลิตน�้าส้มสายชู
หมักจากไวน์ผลไม้

บริษัท ฟีโนมินอน ครีเอชั่น 
จ�ากัด

๗. ๓ มกราคม 
พ.ศ. ๒๕๖๒

ข้อตกลงการอนุญาตให้ใช้สิทธิในผลงานวิจัย บริษัท โรงงานฟอกหนังคุรุ 
จ�ากัด

๘. ๒๔ มกราคม 
พ.ศ. ๒๕๖๒

ข้อตกลงการอนุญาตให้ใช้สิทธิในผลงานวิจัย เรื่อง กรรมวิธีการผลิตน�้าส้มสายชู
หมักจากไวน์ผลไม้

บรษัิท พรเีม่ียม เอม็ โปรเจค็ส์
จ�ากัด

๙.-๑๐. ๒๕ มกราคม 
พ.ศ. ๒๕๖๒

ข้อตกลงการอนุญาตให้ใช้สิทธิในผลงานวิจัย
๑. เรื่อง ชุดอุปกรณ์วางไข่และฟักไข่ของหิ่งห้อยน�้าจืด
๒. เรื่อง ชุดอุปกรณ์เลี้ยงตัวหนอนหิ่งห้อยน�้าจืด

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ 
ประเทศไทย จ�ากัด

๑๑ ๓๑ มกราคม 
พ.ศ. ๒๕๖๒

ข้อตกลงการอนุญาตให้ใช้สิทธิในผลงานวิจัย เรื่อง เครื่องผลิตก้อนวัสดุเพาะเห็ด
แบบอัตโนมัติ

ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล 
ชัยแหม่ง

๑๒ ๘ กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. ๒๕๖๒

ข้อตกลงการอนุญาตให้ใช้สิทธิในอนุสิทธิบัตร เรื่อง ผลิตภัณฑ์อาหารขบเคี้ยว
จากถั่วเขียวโดยใช้เครื่องเอกซ์ทรูเดอร์

บริษัท เอิบอิ่ม แอนด์ มีฟู้ดส์ 
จ�ากัด

๑๓ ๘ กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. ๒๕๖๒

ข้อตกลงการใช้ประโยชน์อนุสิทธิบัตร "ถังปฏิกรณ์ชีวภาพแบบใช้อากาศ 
(Airlift Bioreactor)"

บริษัท คอร์ดี่ไบโอเทค จ�ากัด

๑๔ ๘ กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. ๒๕๖๒

ข้อตกลงการใช้ประโยชน์อนุสิทธิบัตร "กรรมวิธีการเพาะเลี้ยงและสกัดสารจาก
เห็ดไมตาเกะ (Grifola frondosa)”

บริษัท คอร์ดี่ไบโอเทค จ�ากัด

๑๕ ๑๒ กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. ๒๕๖๒

ข้อตกลงการอนุญาตให้ใช้สิทธิในอนุสิทธิบัตร เรื่อง ห่อหมกผงกึ่งส�าเร็จรูปจาก
ถั่วและกรรมวิธีการผลิต

บริษัท แฮชแท๊ก อินโนเวชั่น 
จ�ากัด

๑๖ ๑๒ กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. ๒๕๖๒

ข้อตกลงการอนุญาตให้ใช้สิทธิในผลงานวิจัย เรื่อง เจลทาสิวผสมสกัดจาก
สมอไทยและสมอพิเภก

บริษัท เดอะ ว้าว 
(ประเทศไทย) จ�ากัด

๑๗ ๑๔ พฤษภาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๒

ข้อตกลงการอนุญาตให้ใช้สิทธิในผลงานวิจัย “สูตรผสมเกลือสมุนไพร” บริษัท ทานสาระ จ�ากัด

๑๘ ๔	มิถุนายน	
พ.ศ.	๒๕๖๒

ข้อตกลงการอนุญาตให้ใช้สิทธิในผลงานวิจัย	“ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มน�้าขมิ้นเสริม
คอลลาเจนและกรรมวิธีการผลิต”	และ	“ผลิตภัณฑ์เจลลี่ขมิ้นเสริมคอลลาเจน
และกรรมวิธีการผลิต”

บริษัท	โฟร์	มายด์ส	จ�ากัด

๑๙-๒๐. ๒๐	มิถุนายน	
พ.ศ.	๒๕๖๒

ข้อตกลงการอนุญาตให้ใช้สิทธิในผลงานวิจัย	“โยเกิร์ตกะทิผสมเนื้อมะพร้าว
ชนิดกวน”	“โยเกิร์ตกะทิผสมเนื้อมะพร้าวแบบคงตัว”

บริษัท	ทานสาระ	จ�ากัด

๒๑ ๒๐	มิถุนายน	
พ.ศ.	๒๕๖๒

ข้อตกลงอนุญาตให้ใช้สิทธิในผลงานวิจัย	“ผลิตภัณฑ์เช็ดท�าความสะอาดช่องหู
สูตรธรรมชาติส�าหรับสัตว์เลี้ยง”	

บริษัท	เมิร์จ	คอมพาเนี่ยน	
(ประเทศไทย)	จ�ากัด
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๒๒ ๒๐	มิถุนายน	
พ.ศ.	๒๕๖๒

ข้อตกลงอนุญาตให้ใช้สิทธิในผลงานวิจัย	“แชมพูส�าหรับสุนัขสูตรธรรมชาติ	
3	IN	1”

บริษัท	เมิร์จ	คอมพาเนี่ยน	
(ประเทศไทย)	จ�ากัด

๒๓
๒๔
๒๕
๒๖	

๒๓	กรกฎาคม	
พ.ศ.	๒๕๖๒

ข้อตกลงการใช้สิทธิในผลงานวิจัย	๔	ผลงาน 
“สูตรผสมน�้าส้มสายชูหมักจากน�้าหางกะทิผสมสมุนไพร”	 
“กรรมวิธีการผลิตวุ้นสวรรค์จากน�้าหางกะทิ”	 
“กรรมวิธีการผลิตซอสปรุงรสจากกากมะพร้าวอบแห้งผสมหางกะทิสูตรดั้งเดิม” 
“กรรมวิธีการผลิตซอสปรุงรสจากน�้าหางกะทิสูตรหวานผสมเครื่องเทศ”

บริษัท	เอิร์ธบอร์น	จ�ากัด

องค์ความรู้

๑ ๑	สิงหาคม	
พ.ศ.	๒๕๖๑

สูตรและวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์วาฟเฟิลจากข้าว	จ�านวน	๓	รส	ได้แก่	รสบลูเบอร์รี่	
รสโกโก้	และรสกาแฟ

บริษัท	เอก-ชัย	ดีสทริบิวชั่น	
ซีสเทม	จ�ากัด

๒ ๑	สิงหาคม	
พ.ศ.	๒๕๖๑

กรรมวิธีการผลิตน�้าส้มสายชูหมักจากไวน์ผลไม้ วิสาหกิจชุมชนมัลเบอร์รี่
เขาช่องคีรีวงศ์

๓ ๓	กันยายน	
พ.ศ.	๒๕๖๑

ข้อตกลงการถ่ายทอดและให้ใช้ผลงานวิจัย	เรื่อง	เครื่องดื่มธัญพืชผสมวุ้นมะพร้าว
ที่มีคุณสมบัติลดไขมันในเลือด

บริษัท	เดฟเวอร์	คอร์ปอเรชั่น	
จ�ากัด

๔ ๒	ตุลาคม	
พ.ศ.	๒๕๖๑

ข้อตกลงการถ่ายทอดและให้ใช้ผลงานวิจัย	เรื่อง	อาหารเปียกส�าหรับแมวโต	
และอาหารเปียกส�าหรับแมวสูงวัย

บรษิทั	พทัยาฟูด้อนิดสัตร	ีจ�ากดั

๕ ๒๑	พฤศจิกายน
พ.ศ.	๒๕๖๑

ข้อตกลงการอนุญาตให้ใช้สิทธิในผลงานวิจัย	เรื่อง	สแนคจากข้าวไรซ์เบอร์รี่โดย
ใช้เทคโนโลยีเอกซ์ทรูชัน

บริษัท	โฟร์เอฟ	อะโกร	จ�ากัด

๖ ๑๒	ธันวาคม	
พ.ศ.	๒๕๖๑

ข้อตกลงการอนุญาตให้ใช้สิทธิในผลงานวิจัย	จ�านวน	๒	ผลงาน 
๑.	กรรมวิธีการผลิตข้าวเหนียวหุงสุกเร็วจากข้าวขาว 
๒.	กรรมวิธีการผลิตข้าวเหนียวหุงสุกเร็วจากข้าวสี

บริษัท	แพร่รุ่งเรืองอินเตอร์
ไรซ์	๒๐๐๗	จ�ากัด

๗ ๒๖	ธันวาคม	
พ.ศ.	๒๕๖๑

ข้อตกลงการถ่ายทอดและให้ใช้ผลงานวิจัย	เรื่อง	ผลิตภัณฑ์แผ่นควบคุมน�้าตาล
และต้านอนุมูลอิสระ

บริษัท	ที.เอส.ที	เฮลท์	จ�ากัด

๘. ๒๘	ธันวาคม	
พ.ศ.	๒๕๖๑

ข้อตกลงการถ่ายทอดและให้ใช้ผลงานวิจัย	เรื่อง	แผ่นวุ้นลดคอเลสเตอรอลและ
ต้านอนุมูลอิสระพร้อมบริโภค

บริษัท	ที.เอส.ที	เฮลท์	จ�ากัด

๙ ๒๑	มกราคม	
พ.ศ.	๒๕๖๒

ข้อตกลงการถ่ายทอดและให้ผลงานวิจัย	เรื่อง	ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มข้าวไรซ์เบอร์รี่
เสริมคอลลาเจนไทท์ทู

บริษัท	เดฟเวอร์	คอร์ปอเรชั่น	
จ�ากัด

๑๐ ๑		เมษายน	
เมษายน	พ.ศ.	

๒๕๖๒

บันทึกข้อตกลงการถ่ายทอดองค์ความรู้	เรื่อง	สูตรและวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์เส้น
โซบะชาใบหม่อนจากแป้งข้าวอบแห้ง

บริษัท	เอก-ชัย	ดีสทริบิวชั่น	
ซีสเทม	จ�ากัด

๑๑ ๓	เมษายน	
พ.ศ.	๒๕๖๒

ข้อตกลงการถ่ายทอดและให้ใช้ประโยชน์ผลงานวิจัย	เรื่อง	สารแซนโทน	(Xan-
thone)	จากเปลือกมังคุด

บริษัท	ควอลิตี้	พลัส	เอสเท
ติค	อินเตอร์เนชั่นแนล	จ�ากัด

๑๒ ๒๓	เมษายน	
พ.ศ.	๒๕๖๒

สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิผลงานวิจัย	“กรรมวิธีการผลิตขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มา
ในรูปเชื้อสด”	โดยใช้หัวเชื้อบริสุทธิ์ชนิดผงแห้ง”

บรษิทั	เอส.ว.ีการเกษตร	จ�ากดั

๑๓ ๒๕	เมษายน	
พ.ศ.	๒๕๖๒

บันทึกข้อตกลงการถ่ายทอดองค์ความรู้	เรื่อง	สูตรและวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์
พุดดิ้งข้าวแหล่งใยอาหารและพรีไบโอติกส์

บริษัท	เอก-ชัย	ดีสทริบิวชั่น	
ซีสเทม	จ�ากัด
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องค์ความรู้

๑๔	 ๒๕	เมษายน	
พ.ศ.	๒๕๖๒

บันทึกข้อตกลงการถ่ายทอดองค์ความรู้	เรื่อง	สูตรและวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์
โอโวฟิชโปรตีนสูงจากแหล่งไข่ขาวและเนื้อปลา

บริษัท	เอก-ชัย	ดีสทริบิวชั่น	
ซีสเทม	จ�ากัด

๑๕ ๕	กรกฎาคม	
พ.ศ.	๒๕๖๒

ข้อตกลงการถ่ายทอดและให้ใช้ประโยชน์ผลงานวิจัย 
“สูตรผลิตภัณฑ์แชมพูส�าหรับสุนัข	สูตร	๑” 
“สูตรผลิตภัณฑ์แชมพูส�าหรับสุนัข	สูตร	๒” 
“สูตรผลิตภัณฑ์แชมพูส�าหรับสุนัข	สูตร	๓”

บริษัท	บี.โมริ	เพ็ท	จ�ากัด

๑๖ ๒๔	กรกฎาคม	
พ.ศ.	๒๕๖๒

“กรรมวิธีการผลิตใบบัวบกที่มีสารออกฤทธิ์ปริมาณสูง” บรษิทั	เทพภริกัษ์พฒันา	จ�ากดั

ข้อตกลงการถ่ายทอดและให้ใช้ประโยชน์ผลงานวิจัย	เรื่อง	สารแซนโทน	
(Xanthone)	จากเปลือกมังคุด

ข้อตกลงการถ่ายทอดและให้ใช้ผลงานวิจัย	เรื่อง	อาหารเปียกส�าหรับ
แมวโต	และอาหารเปียกส�าหรับแมวสูงวัย

ข้อตกลงการอนุญาตให้ใช้สิทธิในผลงานวิจัย	เรื่องกรรมวิธีการผลิตข้าว
เหนียวหุงสุกเร็วจากข้าวเปลือกและข้าวกล้อง

ข้อตกลงการอนุญาตให้ใช้สิทธิในผลงานวิจัย	“โยเกิร์ตกะทิผสมเนื้อ
มะพร้าวชนิดกวน”	“โยเกิร์ตกะทิผสมเนื้อมะพร้าวแบบคงตัว”
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	 ๒.	จ�านวนผลงานวิจัยที่น�ามาใช้อันกอให้เกิดประโยชน์อยางชัดเจน

				๓.	ผลงานวิจัยที่นาสนใจ
  ในรอบปีที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์การพัฒนางานวิจัยสู่การผลิตผลงานวิจัย และนวัตกรรมที่สร้างมูลค่า 

เชิงพาณิชย์และเชิงนโยบาย  เช่น

  ๕.๑ เมืองนวัตกรรมอาหารภาคกลาง เป ็นความร ่วมมือระหว ่าง 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ คณะวิทยาศาสตร ์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล เช่น ชุดอาหารแคลอรีสูง ชุดอาหารแคลอรีต�่า ชุดอาหารควบคุม 

ปริมาณเกลือโซเดียม ชุดอาหารควบคุมปริมาณน�้าตาล เป็นต้น

  ๕.๒ การจัดท�าแผนและระบบบริหารความเสี่ยงภัยพิบัติแผ่นดินไหวและสึนามิในพื้นท่ีท่องเท่ียวจังหวัดชายฝั่งทะเล

อันดามัน เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ในพื้นที่ท่องเที่ยวที่ส�าคัญของจังหวัด

ชายฝั่งทะเลอันดามัน ได้แก่  ภูเก็ต พังงา กระบี่ ตรัง และ สตูล 

  ๕.๓  การพัฒนารูปแบบกิจกรรมทางกายโดยใช้เครื่องทดสอบเวลาปฏิกิริยาตอบสนองการท�างานของตาและการ

เคลื่อนไหวของร่างกายไปยังต�าแหน่งเป้าหมายผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ส�าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน

  ๕.๔  การพัฒนา ผลิต และเก็บรักษาแยมผลไม้น�้าตาลต�่า  

  ๕.๕  ขนมขบเคี้ยวจากข้าวไรซ์เบอร์รี่ โดยใช้เทคโนโลยีเอกซ์ทรูชัน”

  ๕.๖  นาฬิกา loT Smart Watch แจ้งเตือนก๊าซพิษออนไลน์

  ๕.๗  งานวิจัย “สารแซนโทนบริสุทธิ์จากเปลือกมังคุด”
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  ๕.๘  ผลิตภัณฑ์เทียบเคียงเกลือ “สูตรผสมเกลือสมุนไพร” ลดโซเดียมเพื่อสุขภาพ

  ๕.๙  ข้าวเหนียวหุงสุกเร็วปลอดสารเคมี

  ๕.๑๐ เตาย่างกึ่งอบอัจฉริยะ

  ๕.๑๑ ผลงานกระบวนการทดสอบการสร้างก๊าซไฮโตรเจนที่ผลิตจากจุลินทรีย์ด้วยแผ่นเคลือบสารผสมสังเคราะห์ 

  ๕.๑๒ ผลติภณัฑ์ธรรมชาติเพือ่สตัว์เลีย้งแสนรกัแชมพสูตูรธรรมชาตสิ�าหรบัสนุขัผวิบอบบางแพ้ง่าย แชมพสูนุขัสตูรป้องกนั

และก�าจัดเชื้อรา ผลิตภัณฑ์เช็ดท�าความสะอาดช่องหูสูตรธรรมชาติ

  ๕.๑๓ ต้นพันธุ์อ้อย “ปลอดโรคใบขาว”
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การบริการวิชาการ 

ในรอบปีทีผ่่านมา มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ด�าเนนิงานตามยทุธศาสตร์มุง่สร้างสรรค์ศาสตร์แห่งแผ่นดนิเพือ่การพฒันา

ประเทศทีย่ัง่ยนื มุง่สูก่ารเป็นมหาวทิยาลัยทีม่คีวามรบัผดิชอบต่อรฐัและสงัคม ด�าเนนิงานภารกิจการบรกิารวชิาการ โดยการ

สร้างความแขง็แกร่งทางด้านวชิาการด้านการเกษตร อาหาร และป่าไม้ การให้บรกิารประชาชนและเกษตรกรอย่างประสิทธภิาพ   

สนับสนุนการสร้างความพร้อมเพื่อสังคมผู้สูงอายุที่เข้มแข็ง สนับสนุนการพัฒนาวิทยาเขตเพื่อตอบสนองการพัฒนาในพื้นที่  

และส่งเสริมการบริการวิชาการโดยการเผยแพร่องค์ความรู้ เพื่อแก้ไขปัญหาสังคม ปัญหาสาธารณะ หรือวิกฤติระดับชาติ 

การส่งเสริมงานทรัพย์สินทางปัญญา และการบริหารจัดการด้านการพัฒนาธุรกิจ ให้แก่บุคลากร นิสิต และบุคลากรทั่วไป

	 	 	 การสร้างความแข็งแกรงด้านวิชาการด้านการเกษตร	อาหาร	และป่าไม้	และด้านอื่นๆ	
         

 ในรอบปีทผ่ีานมามหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ มโีครงการบรกิารวชิาการ ซึง่ใช้งบประมาณแผ่นดนิและงบประมาณรายได้ 

โดยส่วนงานทั้งคณะ ส�านัก สถาบัน และศูนย์ จ�านวน ๒๘๐ โครงการ/กิจกรรม ส�าหรับการบริการวิชาการหลากหลาย 

รปูแบบ เช่น การฝึกอบรม การจัดสมัมนา การจัดสอบมาตรฐาน การจดันทิรรศการ การแสดงผลงานวจิยั การประชมุวชิาการ  

เป็นต้น โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๑๑๙,๔๔๔ คน โดยมีโครงการที่ส�าคัญด้านการเกษตร อาหาร ป่าไม้ และสาขาอื่นๆ เช่น
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๑. โครงการเกษตรเพือ่ยทุธศาสตร์การพฒันา เพือ่ถ่ายทอดความรูด้้านการเกษตร ป่าไม้ และสิง่แวดล้อม จ�านวน ๕ โครงการ   

ผู้เข้าร่วมโครงการ ๒,๔๔๓ คน  

๒.  โครงการบริการวิชาการทางด้านการเกษตร โดยคณะเกษตร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จ�านวน ๒๘ โครงการ ผู้เข้าร่วม

โครงการ ๕,๑๘๖ คน

๓.  โครงการบริการวิชาการ วิทยาเขตก�าแพงแสน วิทยาเขตศรีราชา และวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร    

๔. โครงการถ่ายทอดวิธีการเพิ่มผลผลิตมันส�าปะหลังอย่างยั่งยืนของเกษตรกร โดยการบูรณาการระหว่างโรงงานแป้งมัน

ส�าปะหลังเกษตรกรผู้ปลูกมันส�าปะหลังและหน่วยงานภาครัฐ คณะเกษตร ผู้รับบริการ ๑,๔๘๒ คน 

๕.  โครงการบริการวิชาการด้านการสัตวแพทย์ ๙ โครงการ จ�านวน ๑๙ จังหวัด ผู้รับบริการ  ๘๐๔ คน 

๖.  โครงการบริการวิชาการด้านการประมงและทรัพยากรทะเล ผู้รับบริการ ๔,๕๘๙ คน

๗.  โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มมูลค่าเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันจากพืชเศรษฐกิจของประเทศไทย 

สู่ภาคเกษตร และอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม โดยสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรม

เกษตร มีผู้รับบริการ ๔๗๔ คน

๘. โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีพลังงานชีวมวลเพ่ือรองรับความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศอย่างมีดุลยภาพและยั่งยืน 

โดยสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ผู้รับบริการ จ�านวน ๓๕๐ คน

๙. โครงการพัฒนาบุคลากรและกระบวนการผลิตอุตสาหกรรมอาหารไทยฮาลาลเพื่อการส่งออก โดยสถาบันค้นคว้าและ

พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ผู้รับบริการ ๒๖,๘๔๔ คน  

๑๐. การด�าเนนิงานแผนงานบรูณาการ พัฒนาและเพิม่ประสิทธภิาพการใชพ้ลังงานทีเ่ปน็มิตรกับสิง่แวดล้อม  โครงการพัฒนา

ศูนย์การเรียนรู้พลังงานสีเขียวเพื่อใช้ทดแทนพลังงานฟอสซิลโดยการมีส่วนร่วม โดยคณะวนศาสตร์

๑๑. การด�าเนนิงานแผนงานบรูณาการ  การสร้างรายได้จากการท่องเทีย่วและบรกิาร ส่งเสรมิศกัยภาพการท่องเทีย่วเพือ่ฟ้ืนฟู

สุขภาพ (แหล่งที่มีน�้าพุร้อน) จ�านวน ๒๘ แห่ง โดยคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

๑๒. การด�าเนินงาน แผนงานบูรณาการ การพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร โดยคณะเกษตร เพื่อใช้ประโยชน์จากสถานี

วิจัยภายใต้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทั้ง ๒๑ แห่ง พัฒนาสมรรถนะทางการผลิตให้กับสถาบันเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และ 

ผู้ประกอบการเกษตรให้มีความเข้มแข็ง มั่นคง และยั่งยืนในอาชีพเกษตรกรรรม โดยยึดหลักชุมชนเกษตรกรในพื้นที่ใกล้เคียงสถานี

วิจัยเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา ในพื้นที่จังหวัดลพบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดสระบุรี จังหวัดนครปฐม จังหวัดสมุทรสงคราม 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดระนอง จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดตราด และ จังหวัดพังงา 

๑๓. โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกร และชุมชน ด้วยบริบทของศูนย์เรียนรู้ชุมชน ในพื้นที่ 

๔ จังหวัด คือ จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดอ่างทอง จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดนครปฐม โดยส�านักส่งเสริมและฝึกอบรม

	 การบริการประชาชนและเกษตรกรอยางมีประสิทธิภาพ	

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับหน่วยงานอื่นในสาขาที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมฝึกอบรมและบริการ

วิชาการ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชนและสังคม เช่น    

๑. งาน “สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ” ครั้งท่ี ๑๒ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยส�านักงานบริการวิชาการ  

น�าผู้ประกอบการภายใต้โครงการ Business Brotherhood 2561 แสดงผลิตภัณฑ์/บริการต่าง ๆ  ในงาน เช่น น�้าส้มสายชูหมักจาก

ข้าวไรซ์เบอร์รี่ผสมข้าวโพดม่วง น�้าอัดลมสมุนไพรสุขภาพ ข้าวยีสต์เพื่อสุขภาพ เป็นต้น

๒. วนัข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจ�าปี ๒๕๖๒   มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ โดยส�านกังานบรกิารวชิาการ น�าผลงานนวตักรรม

เกีย่วกบัข้าว ภายใต้แนวคดิ “ชาวนายคุใหม่ พฒันาข้าวไทย ก้าวไทยผลงาน” เมือ่วนัที ่๕ - ๗ มถินุายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ กรมการข้าว 
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 ๓. การประชุมเวทีข้าวไทย ปี ๒๕๖๑ เรื่อง “การปฏิรูปข้าวและชาวนาไทย : ถึงเวลาหรือยัง” เมื่อวันท่ี ๒๑ ธันวาคม  

พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

๔.		งานเกษตรแฟร์ ๒๕๖๒  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับส่วนงานท่ีเก่ียวข้อง จัดงานเกษตรแฟร์ ๒๕๖๒ ภายใต้  

แนวคิด “เกษตรศาสตร์น�าไทย นวัตกรรมก้าวไกล ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” เพื่อน�าผลงานนวัตกรรมจากงานวิจัย ซึ่งนักวิจัยได้ประดิษฐ ์

คิดค้นขึ้นมาในสาขาต่าง ๆ ให้เป็นที่ประจักษ์แก่ประชาชนที่ร่วมงาน อันจะน�าไปสู่การพิจารณาน�าไปใช้ประยุกต์ใช้งานเพื่อให้เกิด 

องค์ความรู้ใหม่ หรือการต่อยอดในการประกอบอาชีพ เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม - ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ บางเขน  

๕.  นิทรรศการโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา “โรงพยาบาลที่เป็นมากกว่าโรงพยาบาล”  ส�านักงานกองทุน 

สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ร่วมกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และกระทรวงสาธารณสุข จัดนิทรรศการโรงพยาบาลชุมชน 

เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ซึ่งจะเป็นต้นแบบในการพัฒนาโรงพยาบาลชุมชนท่ัวประเทศ ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 

ทางวิชาการเรื่อง โครงการวิจัยและออกแบบพัฒนาผังแม่บทและสิ่งแวดล้อมสร้างสรรค์ โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ  

๘๐ พรรษา  เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๙  ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร  เมื่อวันที่ ๗ - ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

๖.  การสมัมนา การสร้างสรรค์นวตักรรมการบรกิารภาครฐัเพือ่ขบัเคลือ่น Thailand 4.0 โดยส�านกัส่งเสรมิและฝึกอบรม เพือ่

ให้ความรู้และแนวคิดการเปลี่ยนแปลง (Concept of Change) และการสร้างสรรค์งานนวัตกรรมและนวัตกรรมการบริการ เพื่อ

เสริมสร้างทักษะนวัตกรรมด้านการบริการ ให้แก่บุคลากรภาครัฐ และเอกชน  

๗.  การเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “วิกฤติอ่าวไทย รวมใจแก้ไข มุ่งไป SDGs” มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยคณะประมง  

ร่วมกับสมาคมนิสิตเก่า มก. บัณฑิตวิทยาลัย กรมประมง และส�านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์กรมหาชน)   

๘.  โครงการตอบสนองความต้องการพัฒนาองค์กรภาครัฐและเอกชน โดยส�านักส่งเสริมและฝึกอบรม ร่วมกับหน่วยงาน 

ภาครัฐและเอกชน  ผู้เข้าร่วมอบรม ๑๐,๒๖๔ คน

	 สนับสนุนการสร้างความพร้อมเพื่อสังคมผู้สูงอายุที่เข้มแข็ง		

ความร่วมมือกับกรมกิจการผู้สูงอายุ  
กับสถานีวิทยุ ม.ก.

การด�าเนินงานแผนบูรณาการการพัฒนา
ศักยภาพคนตามช่วงวัย เพื่อพฒันาศกัยภาพ
แรงงานผูส้งูอายุ

โครงการฝึกอบรม หลักสูตรการเตรียม 
ความพร้อมของบุคลากรการไฟฟ้านครหลวง
สู่วัยเกษียณ 

	 สนับสนุนการพัฒนาวิทยาเขตเพื่อตอบสนองการพัฒนาในพื้นที่	

 	 ๑.	วิทยาเขตก�าแพงแสน		
  ๑.๑ โครงการบริการวิชาการวิทยาเขตก�าแพงแสน ได้แก่ โครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาการกินดีอยู่ดีของประชาชน

ภายใต้วิกฤตภัยแล้ง โครงการให้ความรู้เพื่อเกษตรกรผู้เลี้ยงปศุสัตว์ เสริมสร้างความมั่นคงทางด้านอาชีพแก่เกษตรกรอย่างยั่งยืน 

โครงการยกระดับสังคมสุขภาพการเกษตรอย่างยั่งยืนและสร้างทายาทเกษตรกรผู้น�า
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  ๑.๒ การด�าเนนิงานแผนบรูณาการการพฒันาศกัยภาพคนตามช่วงวยั เพือ่พฒันาศกัยภาพแรงงานผูส้งูอายภุาคการเกษตร

เพ่ือความมัน่คงในชวีติทางด้านอาหาร ของคณะศกึษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 

  ๑.๓  โครงการจงัหวดัพบประชาชน และโครงการหน่วยบ�าบัดทุกข์ บ�ารงุสขุ สร้างรอยยิม้ให้ประชาชน

 ๒.	วิทยาเขตศรีราชา		
  ๒.๑  โครงการบริการวชิาการวทิยาเขตศรีราชา ได้แก่ โครงการบรกิารวชิาการระบบบ�าบดัน�า้เสยีและการแปรรปูกากไขมนั 

จากน�้าเสียแก่ชุมชนต้นแบบในพื้นท่ี จ.ชลบุรี  โครงการบริการวิชาการเพื่อส่งเสริมคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนเทศบาลแหลมฉบัง 

โครงการบริการวชิาการเพือ่การพัฒนาเพ่ือยกระดับธรุกจิชุมชนต้นแบบในพ้ืนท่ี จงัหวดัชลบุร ีโครงการอบรมเชิงปฏบัิตกิารการพฒันา

สินค้าชุมชนตามเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์สู่ความมั่นคงทางอาหาร Thailand Food Security  โครงการบริการวิชาการให้ความรู ้

เพื่อจัดการและพัฒนาประมงชายฝั่งเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติชายฝั่งทางทะเล

  ๒.๒ การด�าเนินงานแผนงานบูรณาการเรื่อง บริหารจัดการขยะและ 

สิ่งแวดล้อม โดยคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา พัฒนาระบบเครือข่ายเพื่อเสริมก�าลังด้าน

การจัดการปัญหาขยะอันตรายเพื่อชุมชนเขตภาคตะวันออก โดยติดตั้งชุดถังหมักก๊าซ

ชีวภาพและถังหมักปุ๋ยแบบแห้งและน�้าในจังหวัดชลบุรี ฉะเชิงเทรา ระยอง จันทบุรี 

สระแก้ว ตราด และปราจีนบุรี

	 ๓.	วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ	จังหวัดสกลนคร
  ๓.๑ โครงการบริการวิชาการ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ได้แก่ โครงการฝึกอบรมเพื่อลดต้นทุนการ

ผลิตทางการเกษตร โครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ครัวเรือน โครงการฝึกอบรมเพื่อผลิตสินค้าเกษตรและอาหาร

ปลอดภยั โครงการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมทกัษะการจัดการทางการเกษตร โครงการฝึกอบรมเพือ่เพิม่คณุภาพชวีติให้แก่ครอบครวัเกษตรกร

  ๓.๒ การด�าเนินแผนงานบูรณาการ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

    ๓.๒.๑ การจัดตั้งศูนย์พัฒนาและบ่มเพาะผู้ประกอบการเกษตรกรรุ่นใหม่ภายใต้การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่

เหมาะสมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อขับเคลื่อนไทยแลนด์ ๔.o โดยคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร

           ๓.๒.๒ การยกระดับความสามารถและการสร้างทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตส�าหรับการใช้ภาษาอังกฤษของกลุ่ม

เยาวชนและบุคลากรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 

           ๓.๒.๓ การด�าเนนิงานแผนงานบรูณาการโดยการเสรมิสร้างความเข้มแขง็และยัง่ยนืให้กบัเศรษฐกจิภายในประเทศ  

พัฒนาการแปรรูป บรรจุภัณฑ์  และสื่อสารทางการตลาดสินค้าโคขุน สหกรณ์โพนยาง
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	 การสงเสริมการบริการวิชาการ	

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  โดยส่วนงานที่เกี่ยวข้องทั้งส�านัก สถาบัน คณะ  ได้ร่วมกันส่งเสริมการบริการวิชาการโดยการเผย

แพร่องค์ความรู้ โดยใช้สื่อสิ่งพิมพ์ สถานีวิทยุ สถานีโทรทัศน์  สื่อออนไลน์ (YouTube) การสัมมนาวิชาการ การเสวนาวิชาการ เพื่อ

ให้มหาวิทยาลัยได้แสดงบทบาทต่อการแก้ไขปัญหาสังคม ปัญหาสาธารณะ หรือวิกฤติระดับชาติ รวมทั้งส่งเสริมงานทรัพย์สินทาง

ปัญญา และการบริหารจัดการด้านการพัฒนาธุรกิจให้แก่บุคลากร นิสิต และบุคลากรทั่วไป

	 ๑.	การสนับสนุนการเข้ารวมกิจกรรมวิชาการ	และการออกสื่อสาธารณะ	โดยการเสนอแนะ
แก้ปัญหาสังคม	ปัญหาสาธารณะ		

วันเดือนป กิจกรรม สวนงานที่เกี่ยวข้อง

๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ การเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “วิกฤติอ่าวไทย 

รวมใจแก้ไข มุ่งไป SDGs” 

คณะประมง ร่วมกับ สมาคมนิสิตเก่า มก.  

บัณฑิตวิทยาลัย กรมประมง และส�านักงานพัฒนา

การวิจัยการเกษตร (องค์กรมหาชน)

๑๒ กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ การสัมมนา การสร้างสรรค์นวัตกรรมการบริการ

ภาครัฐเพื่อขับเคลื่อน Thailand 4.0

 ส�านักส่งเสริมและฝึกอบรม

๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ การเสวนาทางวิชาการ “บทเรียนจากปัญหา  

PM 2.5 ในประเทศไทยเพื่อป้องกันและแก้ไข

ปัญหาในอนาคต”

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยคณะสิ่งแวดล้อม 

ร่วมกับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง  

๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ความส�าเร็จของการใช้โบท็อกซ์ในการรักษา 

ช้างที่มีอาการกล้ามเนื้อขากรรไกรเเข็งเกร็ง 

อ้าปากไม่ได้เป็นรายเเรกของโลก

คณะสัตวแแพทยศาสตร์  สถาบันคชบาลแห่งชาติ  

ในพระอุปถัมภ์ฯ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ และ สถาบันโรคผิวหนัง  

กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

เสวนาทางวิชาการ “บทเรียนจากปัญหา PM 2.5 ในประเทศไทยเพื่อ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาในอนาคต”

แถลงข่าวความส�าเร็จในการใช้โบท็อกซ์รักษาช้างที่มีอาการกล้ามเนื้อ
ขากรรไกรแข็งเกร็ง
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๒.	การสงเสริมงานทรัพย์สินทางปัญญา  โดยส�านักงานบริการวิชาการ ได้ส่งเสริมงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาให้

แก่บุคลากร และประชาชนทั่วไป เช่น การบรรยาย การฝึกอบรม เป็นต้น     

สถานะ	/	บริการ สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า อื่นๆ รวม

๑. ได้รับจดทะเบียน/จดแจ้ง ๑๑ ๔๐ ๑๑ ๕  - ๖๗

๒. การยื่นค�าขอ ๒๕ ๙๕ ๑๑ ๓  - ๑๓๔

๓. การให้ค�าปรึกษา ๑๘ ๒ ๑ ๑ ๒๒

	 ๓	การบริหารจัดการด้านการพัฒนาธุรกิจ

    ๓.๑	 กิจกรรมการบมเพาะผู้ประกอบการ	และการบมเพาะผู้ประกอบการใหม

          ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Kasetsart University Business Incubation Center : KUBIC) 

งานพัฒนาธุรกิจ ส�านักงานบริการวิชาการ ด�าเนินการในโครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ (Kasetsart University Business Incubation Center : KUBIC) ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนการด�าเนินงานจาก

ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยมีระยะเวลาการด�าเนินงานรอบละ ๒ ปี และมีการประเมินผลทุกรอบ ๖ เดือน 

โดยในปีการศึกษา ๒๕๖๑ ได้มีการด�าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

    ๓.๑.๑ กิจกรรมบ่มเพาะ (University Business Incubation : UBI)

         ๑)  โครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา ปี ๒๕๖๐ (มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ - กุมภาพันธ์  

พ.ศ. ๒๕๖๒) ผู้เข้ารับการบ่มเพาะในระดับ Pre-incubatee จ�านวน ๑ ราย อยู่ระหว่างบ่มเพาะ, ระดับบริษัทเริ่มต้น (Start-up  

Company) จ�านวน ๔ ราย ผ่านการประเมนิ ๓ ราย ได้รบัการสนบัสนนุในระดบั Spin-off Company (รอบ TOR ๒๕๖๒) และระดบั 

บริษัทเต็มรูป (Spin-off Company) จ�านวน ๑ ราย 

     ๒) โครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา ปี ๒๕๖๒ (มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ - ธันวาคม  

พ.ศ. ๒๕๖๓) มี ผู้เข้ารับการบ่มเพาะในระดับ Pre-incubatee จ�านวน ๒ ราย และระดับบริษัทเริ่มต้น (Start-up Company) 

จ�านวน ๔ ราย อยู่ระหว่างบ่มเพาะ

    ๓.๑.๒ กิจกรรมชมรมผู้ประกอบการนิสิต (Kasetsart University Startup : KU-Startup)

     มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้นิสิตได้เห็นความส�าคัญของการเป็นผู้ประกอบการ การประยุกต์ 

สิ่งที่ได้ศึกษาในการเรียนมาสู่การเป็นธุรกิจและการสร้างสภาพแวดล้อมเชิงธุรกิจให้แก่นิสิต ซึ่งมีการเชื่อมโยงกับชมรมผู้ประกอบ

การนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU Startup) โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การประชุมหารือแผนการด�าเนินงานร่วมกับ KU 

Startup, กิจกรรมชมรมผูป้ระกอบการนสิติ (KU Startup) และกจิกรรมจ�าลองสถานการณ์ประกอบธรุกจิ ในงานเกษตรแฟร์ เป็นต้น

          ๓.๑.๓ กิจกรรมสร้างจิตวิญญาณ และความตระหนักสู่ความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Spirit)

     เป็นกจิกรรมประชาสัมพันธ์ภารกจิของศนูย์บ่มเพาะ ตลอดจนการเข้าร่วมกจิกรรมต่าง ๆ  เกีย่วกับการส่งเสริม 

ธุรกิจ เช่น กิจกรรมการเป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษา ดูงานกระบวนการบ่มเพาะให้แก่สถาบันอื่น, กิจกรรม Road show เผยแพร่

ประชาสัมพันธ์ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ, กิจกรรมการฝึกอบรมทักษะการประกอบอาชีพเบื้องต้น ประจ�าปี ๒๕๖๒ จ�านวน ๒ หลักสูตร
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	 	 	 ๓.๒	 โครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมเกิดใหมที่มีการเติบโตสูง	(Innovative	Startup)

     ๓.๒.๑ กิจกรรมสร้างแนวคิดและสู่รูปแบบการด�าเนินธุรกิจนวัตกรรมอย่างเข้มข้น ให้แก่นิสิต/นักศึกษา จ�านวน  

๒ กิจกรรม

       ๑) กจิกรรม UHack “Hack the Future” เมือ่วนัท่ี ๔-๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ NapLab@CU มผีูเ้ข้าร่วม  

๖๐ คน เพื่อให้นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และนักศึกษาจากสถาบันอื่นที่สนใจ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการคิดและ

สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ร่วมกัน

       ๒) กจิกรรม KU Startup Boost Camp ครัง้ที ่๓ เมือ่วนัที ่๓๐ พฤษภาคม - ๒ มถินุายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ โรงแรม 

นานาชาต ิบางแสน จ.ชลบรุ ีมผีูเ้ข้าร่วม ๘๐ คน การจัดกจิกรรมครัง้นีเ้พือ่ผู้เข้าร่วมโครงการได้รบัทราบภารกจิของศนูย์บ่มเพาะธุรกจิ  

และได้เรียนรู้กระบวนการสู่ความเป็นผู้ประกอบการ และได้น�าไอเดียมาจัดท�า Business Model Canvas และ Pitching

 ๓.๓	โครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมรายใหม	(Innovative	Startup)	:	กิจกรรมสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจ

นวัตกรรมรายใหมโดยมีบริษัทขนาดใหญเป็นพี่เลี้ยง	(Business	Brotherhood)

   เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างส�านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ  

(สวทน.) มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ และบรษัิท เบทาโกร จ�ากดั (มหาชน) เพือ่การพฒันาเพิม่ศกัยภาพผูป้ระกอบการ ซึง่ได้ด�าเนนิการ 

ฝึกอบรม และคัดเลือกผู้ประกอบการ Cluster อาหาร และเกษตร จ�านวน ๙ ราย ในการรับการเพิ่มศักยภาพให้มีนวัตกรรมท่ี 

ตอบโจทย์ และสามารถด�าเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน

		 ๓.๔	โครงการสงเสริมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์	 เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของ

ภาครัฐไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแขงขันในภาคเอกชน	(Talent	Mobility)

								 มกีารเขยีนข้อเสนอร่วมกนัระหว่างอาจารย์/นกัวจิยั	กบับรษิทัเพือ่ขอรบัการสนบัสนนุจากส�านกังานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา	ส�านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์	เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ	และแหล่งทุนอื่นๆ
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การท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ในระยะเวลาทีผ่่านมา มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ด�าเนนิงานตามยทุธศาสตร์พฒันาคณุภาพและประสทิธภิาพของการ

ด�าเนินงานภารกจิด้านการท�านบุ�ารงุศิลปะและวฒันธรรม โดยก�าหนดให้มคีณะกรรมการท�านบุ�ารงุศลิปะและวฒันธรรมและ

คณะท�างานด้านการท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ส่งเสริม สนับสนุน และติดตามการด�าเนินงานกิจกรรมท�านุบ�ารุงศิลปะ

และวฒันธรรม   รวมทัง้การส่งเสรมิการด�าเนนิงานท�านบุ�ารงุศลิปะและวฒันธรรมอย่างต่อเนือ่งทัง้กจิกรรมเกีย่วกบัชาตแิละ

ประวตัศิาสตร์ กจิกรรมการเทดิพระเกยีรต ิกจิกรรมวฒันธรรมการเกษตร กจิกรรมขนบธรรมเนยีมประเพณไีทยและท้องถิน่ 

กจิกรรมศาสนาและพธิกีรรม  กจิกรรมการส่งเสรมิคณุธรรมและจรยิธรรม และกจิกรรมส่งเสรมิศลิปะการแสดงไทยและสากล

กิจกรรมเกี่ยวกับชาติ	และประวัติศาสตร์ เช่น พิธีตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวัน

สวรรคต รัชกาลที่ ๙ โครงการวันที่ระลึกนนทรีทรงปลูก ดนตรีทรงโปรด สืบสานวันดนตรี “งานวันร�าลึกพระบาทสมเด็จ 

พระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร เสด็จพระราชด�าเนินทรงหว่านข้าว ณ เกษตรกลางบางเขน  

เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๘๙” พิธีเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติ พิธีเปิดหอประวัติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ก�าแพงแสน พิธีถวายสักการะเนื่องในวันยุทธหัตถี สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เป็นต้น
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พิธีตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 
รัชกาลที่ ๙

พิธีเปิดหอประวัติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ก�าแพงแสน

โครงการวันที่ระลึกนนทรีทรงปลูก ดนตรีทรงโปรด สืบสานวันดนตรี พิธีถวายสักการะเนื่องในวันยุทธหัตถี สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

กจิกรรมการเทดิพระเกียรต ิเช่น กจิกรรมปลกูต้นรวงผึง้เฉลิมพระเกยีรตแิละถวายพระพรชยัมงคลพระบาทสมเดจ็

พระเจ้าอยู่หัว พระวชิรเกล้าฯ เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ  

ในรัชกาลที่ ๙ พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี  เป็นต้น

๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
กิจกรรมปลูกต้นรวงผึ้งเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระวชิรเกล้าฯ เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐  

๑๐	สิงหาคม	พ.ศ.	๒๕๖๑
พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
ในรัชกาลที่ ๙
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๒ เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๒
พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวัน
พระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

๔ กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒
พิธีถวายพระพรชัยมงคล 
สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

กจิกรรมด้านวัฒนธรรมการเกษตร เช่น ประเพณ ีปลกูข้าววนัแม่ เกบ็เกีย่ววนัพ่อ ประเพณกีองข้าวและสงกรานต์

ศรีมหาราชา ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๖๑ การประกวดปลากัดไทย งานเกษตรแฟร์ ๒๕๖๒ งานปลูกข้าวประเพณีสามัคคีน้องพี่ 

นนทรีอีสาน งานเทศกาลลอยพระทีปพระราชทาน สิบสองเพ็งไทสกล จ.สกลนคร การอนุรักษ์ผ้าคราม เป็นต้น

ประเพณีเกี่ยวข้าววันพ่อ การประกวดปลากัดไทย งานเกษตรแฟร์ ๒๕๖๒

การอนุรักษ์ผ้าคราม วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ประเพณกีองข้าวและสงกรานต์ศรมีหาราชา ประจ�าปีการศกึษา ๒๕๖๑
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กิจกรรมด้านขนบธรรมเนียมประเพณีไทยและท้องถิ่น เช่น ประเพณีลอยกระทง งานสืบสานประเพณี 

สงกรานต์ในรัว้นนทร ีประจ�าปีการศกึษา ๒๕๖๑ “สงกรานต์กลางกรงุ ลัน่ทุง่บางเขน” ประเพณกีองข้าวและสงกรานต์ศรมีหาราชา  

ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๖๑ งานเทศกาลลอยพระทีปพระราชทาน สิบสองเพ็งไทสกล จ.สกลนคร เป็นต้น

งานสืบสานประเพณีสงกรานต์ในรั้วนนทรี ประจ�าปี ๒๕๖๒ งานเทศกาลลอยพระทีปพระราชทาน สิบสองเพ็งไทสกล จ.สกลนคร

กจิกรรมทางศาสนาและพธิกีรรม	เช่น การหล่อเทยีนและถวายเทยีนพรรษา พธิถีวายผ้าพระกฐนิพระราชทาน มก. ประจ�าปี 

การศกึษา ๒๕๖๑ พิธที�าบญุเนือ่งในวนัมาฆบชูา ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๖๑ กจิกรรมตกับาตร วนัปีใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โครงการค่ายเยาวชน 

สมานฉันท์และการอุปถัมภ์ผู้คุ้มครองทางศาสนา เป็นต้น 

พิธีหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา วิทยาเขตก�าแพงแสน พิธีแห่เทียนพรรษา วิทยาเขตศรีราชา

พิธีท�าบุญเนื่องในวันมาฆบูชา โครงการค่ายเยาวชนสมานฉันท์และการอุปถัมภ์ผู้คุ้มครอง 
ทางศาสนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
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กจิกรรมสงเสรมิคณุธรรมและจรยิธรรม	 เช่น งานวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ ๗๖ ป ี   

กจิกรรมนนทรสีีทอง พิธไีหว้ครปูระจ�าปีการศึกษา ๒๕๖๑ พธิบีรรพชาอปุสมบทหมูเ่พือ่เฉลมิพระเกยีรตแิละถวายเป็นพระราชกุศล   

วันสืบ นาคะเสถียร ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นต้น  

งานวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ ๗๖ ปี

กิจกรรมนนทรีสีทอง

พิธีไหว้ครูประจ�าปีการศึกษา ๒๕๖๑  วิทยาเขตศรีราชา

พธิบีรรพชาอปุสมบทหมูเ่พือ่เฉลิมพระเกยีรตแิละถวายเป็นพระราชกศุล

กจิกรรมสงเสรมิศลิปะการแสดงไทยและสากล	เช่น ละครเวที  โขน ดนตรีไทย ดนตรีสากล เป็นต้น   

การแสดงโขน	ชุดศึกอินทรชิต	ชุดพรหมาศ	งานเทศกาลดนตรีไทย
และนาฏศิลป์ไทยประยุกต์เมืองมรดกโลก	ณ	อุทยานประวัติศาสตร์
พระนครศรีอยุธยา	

การแสดงดนตรสีากล ในงานขอบคณุบุคลากร ปีการศกึษา ๒๕๖๑
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กิจการพิเศษ

ในรอบปีที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ด�าเนินกิจกรรมด้านกิจการพิเศษที่ส�าคัญ ทั้งด้านกิจกรรมพระราชวงศ์  

กิจกรรมเกี่ยวกับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒  และการสนองงานพระราชด�าริ

  กิจกรรมพระราชวงศ์

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ 

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด�าเนิน 

ไปทรงปลูกต้นไม้เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ร่วมกับผู้บริหาร  

บุคลากร และนิสิตคณะวนศาสตร ์  มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์ จ�านวน ๕ ต้น ได้แก่ ต้นรวงผึ้ง ต้นนนทร ี 

ต้นพะยูง ต้นจ�าปีสิรินธร ต้นยางนา โดยมี ดร.จงรัก 

วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ ดร.ด�ารงค์ ศรีพระราม รองอธิการบดี

ฝ่ายบริหารกิจการภายใน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม 

แหลมสัก คณบดีคณะวนศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากรและนิสิตคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เฝ้าฯ รับเสด็จ  

เมื่อวันอังคารที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ อโรคยาอุทยาน ๗๗ ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน    
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	 กิจกรรมเกี่ยวกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก	พุทธศักราช	๒๕๖๒	

	 ๑.	กจิกรรมเกีย่วกับพระราชพธิบีรมราชาภเิษก		พทุธศกัราช	๒๕๖๒	ณ	มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	บางเขน
   ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  รองอธิการบดี คณบดี ผู้อ�านวยการสถาบัน 

ผู้อ�านวยการส�านัก บุคลากร สภาผู้แทนนิสิต องค์การบริหารนิสิต ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและปลูกต้นรวงผึ้ง จ�านวน ๔๐ ต้น 

เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ บริเวณส�านักพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตร  

	 ๒.	กิจกรรมเกี่ยวกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก	พุทธศักราช	๒๕๖๒	จ.นครปฐม
  ๒.๑  พิธีเวียนเทียนสมโภชน�้าอภิเษก โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรฤทธิ์ พุทธิพิพัฒน์ขจร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย

เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาเขตก�าแพงแสน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก�าแพงแสน เข้าร่วมพิธี

เวียนเทียนสมโภชน�้าอภิเษก ณ พระวิหารหลวง องค์พระปฐมเจดีย์ 

  ๒.๒ พิธีเปิดกรวยถวายพระราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ณ จ.นครปฐม  

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อนุชยั ภญิโญภูมมินิทร์ รองอธกิารบดวีทิยาเขตก�าแพงแสน พร้อมด้วยคณะผูบ้ริหาร บุคลากร มหาวทิยาลัย

เกษตรศาสตร์ วทิยาเขตก�าแพงแสน เข้าร่วมกจิกรรมพธิเีปิดกรวยถวายพระราชสกัการะหน้าพระบรมฉายาลกัษณ์ พระบาทสมเดจ็

พระเจ้าอยู่หัว และร่วมรับชมการถ่ายทอดสดของโทรทัศน์รวมเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ณ องค์พระปฐมเจดีย์ 

  ๒.๓ กิจกรรมเพื่อแสดงความจงรักภักดี โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา รัตนทับทิมทอง ผู้ช่วยอธิการบด ี

ฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ และประกันคุณภาพฯ พร้อมด้วยบุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก�าแพงแสน ร่วมงาน 

เฉลิมฉลองการจัดกิจกรรมเพื่อแสดงความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ของ 

จ.นครปฐม ซึ่งทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ก�าแพงแสน ได้น�าสเต็กเนื้อโคขุนพันธุ์ก�าแพงแสน (KU BEEF) มาร่วมเลี้ยงรับรอง 

	 ๓.	กิจกรรมเกี่ยวกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก	พุทธศักราช	๒๕๖๒	จ.ชลบุรี
  ผู้บริหารและบุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติและ 

ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒   

	 ๔.	กิจกรรมเกี่ยวกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก	พุทธศักราช	๒๕๖๒	จ.สกลนคร
  ๔.๑ พิธีพลีกรรมตักน�้าศักดิ์สิทธิ์ ณ พระธาตุเชิงชุมวรวิหาร จ.สกลนคร โดย ดร.วัชรพงษ์ อินทรวงศ์ รองอธิการบดี 

วทิยาเขตเฉลมิพระเกยีรติ จังหวดัสกลนคร ร่วมพธิตัีกน�า้ศกัดิส์ทิธิ ์ทีใ่ช้ประกอบพระราชพธิบีรมราชภเิษก ณ พระธาตเุชงิชมุวรวหิาร  

เมื่อวันที่ ๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒

  ๔.๒ กจิกรรมจติอาสาเราท�าความดีด้วยหัวใจ  โดย ดร.ฉฐัวฒัน์ ลิมป์สรุพงษ์ ผูช่้วยอธกิารบดฝ่ีายวจิยัและบรกิารวชิาการ 

บคุลากร และนสิติ ร่วมกจิกรรมเราท�าความดีด้วยหวัใจ ท�าความสะอาดถนน เกบ็ขยะ โดยรอบอทุยานหนองหารเฉลมิพระเกียรต ิและ

ร่วมปลกูต้นไม้ เพ่ือเป็นการเฉลมิพระเกยีรติเนือ่งในมหามงคลพระบรมราชาภเิษกรชักาลท่ี ๑๐ ณ อทุยานหนองหารเฉลมิพระเกยีรติ

  ๔.๓ กิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดย ดร.วัชรพงษ์ อินทรวงศ์ รองอธิการบดีวิทยาเขต

เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ  

จังหวัดสกลนคร เข้าร่วมกิจกรรมลงนามถวายพระพรชัยมงคล พระราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว และร่วมรับชมการถ่ายทอดสดของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ณ มณฑลพิธีศาลากลาง จ.สกลนคร

  ๔.๔  โครงการเฉลิมพระเกยีรติเนือ่งในโอกาสมหามงคลพระราชพธีิบรมราชาภิเษก พทุธศกัราช ๒๕๖๒  โดย ดร.วชัรพงษ์ 

อินทรวงศ์ รองอธิการบดีวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ และกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ  

ณ ลานพระพิรุณทรงนาค 
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  ๔.๕ พธิเีปิด ๑ จังหวดั ๑ ถนน เฉลมิพระเกยีรต ิโดย นายวรีเทพ สุดแดน รกัษาการแทนผูช่้วยอธกิารบดฝ่ีายกิจการพิเศษ  

บุคลากรจิตอาสา นิสิตจิตอาสา เข้าร่วม กิจกรรมพิธีเปิด ๑ จังหวัด ๑ ถนนเฉลิมพระเกียรติ ณ ถนนนิตโย โดยน�าน�้าดื่ม และไข่ต้ม 

เข้าร่วมสมทบในการด�าเนินงาน  
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	 การสนองงานพระราชด�าริ
 

 พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จแทนพระองค์ ไปทรงเปิดงาน “โครงการหลวง ๔๙” ซึ่งมูลนิธิโครงการหลวง 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และบริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จ�ากัด (มหาชน) จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “สืบสาน รักษา ต่อยอด อย่างยั่งยืน” 

เพ่ือสืบสานรักษาและต่อยอดการด�าเนนิงานของมูลธิโิครงการหลวง ตามพระราชปณธิานของสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัมหาวชิราลงกรณ 

บดินทรเทพยวรางกูร เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิล์ด 
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การเชิดชูเกียรติ

		 	 ปริญญากิตติมศักดิ์

เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีผลงานทางวิชาการและมีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพจนเป็นที่ประจกัษ์ 
ต่อสังคม เป็นผู้ท�าคุณประโยชน์ต่อสงัคมโดยรวมทีเ่หน็ได้ชดัเจนอย่างต่อเนือ่ง เป็นทีย่อมรบัอย่างกว้างขวาง มคีณุธรรม จรยิธรรม 
และเป็นตวัอย่างทีด่ต่ีอสงัคม

สภามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ในการประชมุคร้ังที ่ ๘/๒๕๖๑ เมือ่วนัจันทร์ที ่ ๒๗ สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ มมีตเิป็น
เอกฉนัท์อนุมตัปิริญญากติติมศักด์ิแก่ผูท้รงคุณวฒุ ิดังนี้

๑. นายลักษณ์  วจนานวัช 
  ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ส่งเสริมการเกษตร)  
๒. นายพินิจ  กังวานกิจ 
  ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (เพาะเลี้ยงสัตว์น�้า)  
๓. นายรอยล  จิตรดอน 
  ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
๔. รองศาสตราจารย์สมบัติ  ขอทวีวัฒนา  
  ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร)   
๕. Professor Dr. Serge  MORAND 
  ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (เทคโนโลยีสุขภาพสัตว์) 
๖. นายประภาส  เตมียบุตร 
  ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมโยธา)
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	เกษตรศาสตร์ปราดเปรื่อง

ดร.กฤษณพงศ์ กรีติกร นายกสภามหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพธิมีอบรางวัลเข็มพระพริณุทองค�า “เกษตรศาสตร์  
ปราดเปรือ่ง” รุน่ที ่๑๗ แก่นสิิตเก่ามหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ผูป้ระสบความส�าเรจ็ ก้าวหน้าในชวีติและหน้าทีก่ารงาน จ�านวน ๑๗ ราย ดงันี้

๑.  นางสาวอัจฉรา วงศ์แสงจันทร์ KU 37 เลขาธิการส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ
๒.  นายสมเกียรติ ประจ�าวงษ์ KU 38 เลขาธิการส�านักงานทรัพยากรน�้าแห่งชาติ
๓.  นายชัยวัฒน์ ทองค�าคูณ KU 39 ปลัดกระทรวงคมนาคม
๔.  นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ KU 39 อธิบดีกรมทางหลวง
๕.  นางพรเพ็ญ วรวิลาวัณย์ KU 39 ผู้อ�านวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
๖.  นายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา KU 39 กรรมการผู้อ�านวยการใหญ่บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)
๗.  นางดวงตา ตันโช KU 40 ที่ปรึกษาส�านักงบประมาณ
๘.  นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร KU 41 ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา
๙.  นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต KU 41 อธิบดีกรมปศุสัตว์
๑๐.  นายเรืองศักดิ์ สุวารี KU 41 ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม
๑๑.  นางชุติมา หาญเผชิญ KU 43 รองเลขาธิการส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
๑๒.  นางสาวสุนันทา กังวาลกุลกิจ KU 44 เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจ�าองค์การการค้าโลก (WTO) และองค์
   การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) ณ นครเจนีวา สวิตเซอร์แลนด์
๑๓.  นายทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน
๑๔.  นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม
๑๕.  นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
๑๖.  นางสาวสมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)
๑๗.  Dr. Bounmy Phonesavanh อธิการบดีมหาวิทยาลัยจ�าปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
และมอบโล่เชดิชเูกยีรตแิก่นสิติเก่าผูเ้คยได้รบัรางวัลเกษตรศาสตร์ ปราดเปรือ่ง ซึง่ปัจจบุนัได้รบัต�าแหน่งบรหิารงานใหม่ จ�านวน ๗ ราย ดังนี้
๑.  นายลักษณ์ วจนานวัช KU 35 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๒.  นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ KU 37 ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๓.  นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร KU 39 ปลัดกระทรวงพาณิชย์
๔.  นายสุรพงษ์ เจียสกุล KU 35 รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๕.  นางสาวจริยา สุทธิไชยา KU 37 รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๖.  นายนิวัติ สุธีมีชัยกุล KU 33 ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ�ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๗.  นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา KU 40 อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

	เกษตรกล้า

 รางวัลเข็มพระพิรุณทองค�า “เกษตรกล้า” รุ่นที่ ๑ ให้แก่นิสิตเก่าผู้รอบรู้ทางการเกษตรและมีความกล้าหาญ ท�าคุณประโยชน์
ต่อสังคมและประเทศชาติ จ�านวน ๒ ราย ดังนี้

๑. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา
๒. นายวิเชียร ชิณวงษ์ หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก จังหวัดกาญจนบุรี
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รางวัลระดับมหาวิทยาลัย /รางวัลส่วนงาน / ผลงานการคน้พบ
     

		 	 รางวัลระดับมหาวิทยาลัย	/รางวัลสวนงาน	
             

๑. ส�านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับรางวัล Thailand Energy Awards 2018 ด้านอนุรักษ์พลังงาน 

ประเภทอาคารควบคุม

๒.  ส�านักงานบริการวิชาการ รับรางวัล IP Champion ประจ�าปี ๒๕๖๒ ประเภทรางวัลสถาบันอุดมศึกษาที่มีการ

บริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาดีเด่น ในงานมหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา IP FAIR 2019 ภายใต้แนวคิด GROW YOUR 

THOUGHTS ต่อยอดความคิด เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จัดโดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา

๓.  ส�านักบริการคอมพิวเตอร์ รับรางวัล IPV6 AWARD 2018 รับรางวัลการให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐาน

และบริการที่รองรับ IPV6 ในระบบ DNS/Mail/Web/DNSSEC/IPV6 logo เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

๔. งานห้องสมุด ส�านักงานวิทยาเขตศรีราชา รางวัลตราสัญลักษณ์ G-Green ทอง (ดีเยี่ยม) ระดับประเทศ ประจ�าปี 

๒๕๖๑ ซึ่งเป็นรางวัลที่ผ่านเกณฑ์การประเมินให้เป็นส�านักงานสีเขียว (Green Office) ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

๕.  อาคารหอประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัลอนุรักษ์ศิลปะสถาปัตยกรรมดีเด่นประจ�าปี ๒๕๖๑  

ประเภทอาคารสถาบันและอาคารสาธารณะ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒

๖. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก�าแพงแสน ได้รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณภายใต้โครงการ T-VER ในงาน 

“ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน” ประจ�าปี ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
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รางวัล Thailand Energy Awards 2018 ของส�านักหอสมุด รางวัล IPV6 AWARD 2018  ของส�านักงานบริการคอมพิวเตอร์ 

IP Champion ประจ�าปี ๒๕๖๒ ของส�านักงานบริการวิชาการ รางวัลตราสัญลักษณ์ G-Green ของงานห้องสมุด ส�านักงาน
วิทยาเขตศรีราชา

รางวัลพระราชทานอนุรักษ์ศิลปะสถาปัตยกรรมดีเด่นประจ�าปี ๒๕๖๑  โล่ประกาศเกียรติคุณภายใต้โครงการ T-VER ในงาน “ร้อยดวงใจ 
ร่วมใจลดโลกร้อน” ประจ�าปี ๒๕๖๑ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตก�าแพงแสน 



108

	ผลงานค้นพบ

๑.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพล สุวรรณภักดี และ รองศาสตราจารย์ ดร.สรัญญา วัชโรทัย คณะวิทยาศาสตร์ ค้นพบพืช
ชนิดใหม่ของโลก “ชมพูไพร” Thunbergia impatienoides Suwanph. & S. Vajrodaya ซึ่งถูกค้นพบในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ และตี
พิมพ์ยืนยันเป็นพืชชนิดใหม่ของโลกในปี พ.ศ. ๒๕๖๑

๒. รองศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ สงัข์แก้ว คณะวนศาสตร์ และคณะ ค้นพบไทรชนดิใหม่ของโลก “ไทรผ่องอ�าไพ” ซ่ึงตัง้ชือ่เพือ่
เป็นเกียรติแก่ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สมนึก ผ่องอ�าไพ อดีตอาจารย์ประจ�าภาควชิาป่าใหม่ คณะวนศาสตร ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
และได้ตีพิมพ์ในวารสาร Blumea 64, 2019 เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

๓.  ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.วฒันชยั ตาเสน และคณะ ค้นพบมดปากห่างในสกลุ Myopias ทีป่ระเทศไทย ๗ ชนดิ โดยเป็นการ
ค้นพบคร้ังแรกในไทย ๓ ชนดิ และเป็นการค้นพบมดชนดิใหม่ของโลก ๓ ชนดิ ซึง่ได้รบัการตพีมิพ์ในวารสาร Zootaxa ฉบบัที ่๔๕๒๖ 
เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

๔. รองศาสตราจารย์ ดร.นันทศักด์ิ ป่ินแก้ว  คณะเกษตร ก�าแพงแสน ค้นพบ ผเีส้ือกลางคืนสกุลใหม่ของโลก “Kasetsarta” ผีเส้ือ 
กลางคนืสกลุเกษตรศาสตร์ (genus Kasetsarta) ซึง่ได้รบัการตพีมิพ์ในวารสาร Zootaxa ฉบบัที ่๔๕๓๒ เมือ่วนัที ่๑๗ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
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การพัฒนามหาวิทยาลัยระดับนานาชาติและระดับโลก

 

ในระยะเวลาที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ด�าเนินการตามยุทธศาสตร์เพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพ 

การด�าเนินงานตามภารกิจ เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยระดับนานาชาติและระดับโลก โดยการพัฒนาหลักสูตรนานาชาติ และ

เสริมสร้างบรรยากาศการเรียนการสอนให้เป็นนานาชาติ การสร้างเครือข่าย พัฒนาหลักสูตรและการท�าวิจัย ด้านนานาชาติ 

รวมทัง้ขบัเคลือ่นข้อตกลงความร่วมมอื การแลกเปลีย่น การประชมุวชิาการนานาชาต ินอกจากนีย้งัมกีารด�าเนนิกจิกรรมเพือ่

เข้าสู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก โดยใช้การจัดอันดับมหาวิทยาลัย เพื่อให้เกิดมาตรฐานด้านวิชาการ และเป็นที่ยอมรับ

ในระดับนานาชาติ

		 	 การพัฒนาหลักสูตรนานาชาติ	และเสริมสร้างบรรยากาศการเรียนการสอนให้เป็น
		 	 นานาชาติ

 ในรอบปีที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดหลักสูตรนานาชาติ จ�านวน ๔๑ หลักสูตร แบ่งเป็นหลักสูตร 

ภาคปกติ ๑๘ หลักสูตร และหลักสูตรภาคพิเศษ ๒๓ หลักสูตร และสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้อนุมัติโครงการความ

ร่วมมือจัดการเรียนการสอนสองปริญญา (Double Degree) จ�านวน ๘ โครงการ ตลอดจนด�าเนินการจัดตั้งศูนย์การศึกษา

นานาชาติ เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศการเรียนการสอนให้เป็นนานาชาติ
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นอกจากน้ียังมีการจัดตั้งศูนย์ความร่วมมือทางวิชาการและวัฒนธรรม (INALCO-KU RILC Centre) ซ่ึงเป็นความร่วมมือ

ระหว่าง สถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับ สถาบันภาษา

และอารยธรรมตะวันออกแห่งชาติ (Institut National Des Langues et Civilisations Orientales -  INALCO) สาธารณรัฐ

ฝรั่งเศส มีวัตถุประสงค์เพื่อต่อยอดองค์ความรู้ในด้านการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ การอบรมพัฒนาบุคลากร นิสิตนักศึกษา 

และประชาชนทั่วไป ตลอดจนเสริมสร้างผลงานวิจัยด้านภาษาและวัฒนธรรมไปสู่เวทีนานาชาติ  

ในด้านการยกระดับทักษะทางภาษาต่างประเทศของนิสิตและบุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยส่วนงานที่เก่ียวข้อง

มีการจัดอบรมภาษาต่างประเทศให้แก่นิสิต การสอบวัดระดับภาษาอังกฤษของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การก�าหนดหลัก

เกณฑ์การขอรับเงินเพิ่มพิเศษพนักงานสายสนับสนุนที่มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ  เป็นต้น

	การสร้างเครือขาย	พัฒนาหลักสูตรและการท�าวิจัย	ด้านนานาชาติ	รวมทั้งขับเคลื่อน	
	ข้อตกลงความรวมมือ	การแลกเปลี่ยน	การประชุมวิชาการนานาชาติ			

	 ๑.	บันทึกข้อตกลงความรวมมือระหวางประเทศ	(MOU)
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้มีการด�าเนินการเจรจาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศ (MOU) เพื่อเป็นสร้าง

เครือข่ายความร่วมมือในด้านวิชาการ การวิจัย ตลอดจนการเรียนการสอน การแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ โดยใน

ปีการศึกษา ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้มีการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศ จ�านวน 93 MOU 

จาก ๗๖ สถาบันต่าง ๆ ทั่วโลก โดยมีรายละเอียดดังนี้
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ทวีป
MOU	ทั้งหมด	 MOU	เกิดขึ้น

จ�านวนสถาบัน จ�านวน	MOU จ�านวนสถาบัน จ�านวน	MOU

แอฟฟริกา ๒ ๒ - -

เอเชีย ๓๗๗ ๖๗๖ ๔๗ ๖๐

ออสเตรเลียและโอเชียเนีย ๒๓ ๕๒ ๔ ๕

ยุโรป ๑๘๓ ๓๑๒ ๒๑ ๒๔

อเมริกาเหนือ ๖๔ ๘๙ ๔ ๔

อเมริกากลาง ๒ ๒ - -

อเมริกาใต้ ๕ ๖ - -

รวม ๖๕๖ ๑๑๓๙ ๗๖ ๙๓

ข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

	 ๒.		จ�านวนบุคลากร	-	นิสิตชาวตางประเทศ	ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์			

    ๒.๑	จ�านวนบุคลากร	ชาวตางประเทศ

ทวีป จ�านวน	(คน)

แอฟฟริกา ๑๐

เอเชีย ๔๗

ออสเตรเลียและโอเชียเนีย ๕

ยุโรป ๔๒

อเมริกาเหนือ ๔๘

อเมริกาใต้ -

ไม่ระบุ ๒

รวม ๑๕๔

	 	 	 ๒.๒	จ�านวนนิสิต	ชาวตางประเทศ

ทวีป จ�านวน	(คน)

แอฟฟริกา ๙

เอเชีย ๒๘๕

ออสเตรเลียและโอเชียเนีย ๑

ยุโรป ๑๑

อเมริกาเหนือ ๔

อเมริกากลาง ๒

อเมริกาใต้ ๑

รวม ๓๑๓
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 ๓.	กิจกรรมด้านความความสัมพันธ์ระหวางประเทศ

วันเดือนป กิจกรรม

๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ดร.จงรัก	วัชรินทร์รัตน์	รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ร่วมลงนามกับ	Dr.Ma.
Socorro	M.Eala,	President	of	San	Pablo	Colleges	สาธารณรัฐฟิลิปปินส์	ในบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างทั้งสองสถาบัน		

๒๙ - ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ รองศาสตราจารย์ ดร. สิรี ชัยเสรี รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย เดินทางไปเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ 
และเยอืนหน่วยงานด้านอตุสาหกรรมของสาธารณรฐัสิงคโปร์ทีเ่ป็นต้นแบบของ SME ตามแผนการพฒันา 
บุคลากรไทยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในโครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) 
ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

 ๔ -๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี พร้อมรองอธิการบดี และผู้บริหารจากคณะ เดินทาง
เยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เพื่อพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการร่วมกันด้านการแลกเปลี่ยน
นิสิตและบุคลากรในสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์  และศาสตร์สาขาอื่นๆ 

๒	พฤศจิกายน	พ.ศ. ๒๕๖๑ ดร.จงรัก	วัชรินทร์รัตน์	รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ให้การต้อนรับ	H.E.	 
Mr.	Kees	Pieter	Rade	เอกอัครราชทูตแห่งราชอาณาจกัรเนเธอร์แลนด์ประจ�าประเทศไทย	ซึง่เดินทาง 
มาเยี่ยมชมการด�าเนินงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	เพื่อหาแนวทางในการร่วมมือทางวิชาการ

๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ จัดงาน KU Presidents Forum: In Celebration of the 76th Anniversary  
of Kasetsart University ในวาระครบรอบ ๗๖ ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
จดัข้ึนภายใต้หัวข้อ “Universities as Hubs for AI Research and Development” โดยได้รบัเกยีรต ิ
จากผู้แทนจากมหาวิทยาลัยพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศกว่า ๕๐ สถาบัน ณ หอประชุมใหญ่ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์  รักษาการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณาจารย์มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ ต้อนรับ H.E. Mr. Joseph Anthony COTTER เอกอัครราชทูตไอร์แลนด์ประจ�า
ประเทศไทย ในโอกาสการเยือนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อย่างเป็นทางการ  

๖	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	๒๕๖๒ ดร.จงรกั	วชัรนิทร์รตัน์	รกัษาการแทนอธิการบดมีหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	ให้การต้อนรับ	Professor	 
Dr.	Shohei	Sakuda	,	Dean	of	Graduate	School	of	Science	and	Engineering,	Teikyo	 
University	ประเทศญี่ปุ่น	ซึ่งเดินทางมาเยือนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	เพื่อหารือถึงแนวทางในการ
จัดท�าข้อตกลงทางวิชาการร่วมกันระหว่างสถาบัน	เมื่อวันที่	๖	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	๒๕๖๒	 
ณ	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	บางเขน

ความร่วมมือกับ		San	Pablo	Colleges สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ การต้อนรับเอกอัครราชทูตแห่งราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ประจ�า
ประเทศไทย	Mr.	Kees	Pieter	Rade
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๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒
KU Presidents Forum: In Celebration of the 76th Anniversary 
of Kasetsart University

การต้อนรับ H.E. Mr. Joseph Anthony COTTER เอกอัครราชทูต
ไอร์แลนด์ประจ�าประเทศไทย

๔ -๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เดินทางเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

การต้อนรับ	Professor	Dr.	Shohei	Sakuda	,	Dean	of	Graduate	 
School	of	Science	and	Engineering,	Teikyo	University	ประเทศญีปุ่น่

	 ๔.	ทุนศึกษาและวิจัย
  ๔.๑ โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชาด้านการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วม 

ทูลเกล้าถวายทุนพระราชทานฯ ในโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชาด้านการศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 

๒๕๖๐ - ๒๕๖๑ โดยมีผู้รับทุน ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับปริญญาโท จ�านวน ๒ ราย ประกอบด้วย  Ms. Um Dalin และ 

Ms. Ven Samnang 

  ๔.๒ ทนุทีด่�าเนนิการผ่านส�านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา (สกอ.) เช่น โครงการแลกเปลีย่นภายใต้โครงการความ

ร่วมมือทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศิลปะ ระหว่างไทยกับสาธารณรัฐออสเตรีย (ASEA-UNINET) ทุนแลกเปลี่ยนคณาจารย์

ระหว่างไทยกบัออสเตรยีภายใต้เครอืข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวทิยาลยัในทวปียโุรปกบัมหาวทิยาลยัในภมูภิาคเอเชียตะวนัออก

เฉียงใต้ (ASEA-UNINET Staff Exchange, One Month Scholarship)

  ๔.๓  ทุนจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศหรือองค์การต่างประเทศ ได้แก่ ทุนในสาขาวิชาท่ีเก่ียวข้องกับทางด้าน

เกษตรกรรม ประมง ป่าไม้ สิ่งแวดล้อม วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี และอุตสาหกรรมเกษตร จากประเทศญ่ีปุ่น สาธารณรัฐ

ประชาชนจนี และ ศนูย์ SEAMEO SEARCA ทนุให้กบันสิติมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์เพือ่ไปศกึษาต่อในระดบัปรญิญาตรี ณ Tokyo 

University of Agriculture (TUA) ประเทศญี่ปุ่น เป็นระยะเวลา ๔ ปี ในสาขา International Bio-Business Studies  และทุน

สนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการ Special Project Fund (SPF) 2018 จาก The Academic Consortium for the 21st  Century 

(AC 21)



114

	 ๕.	โครงการแลกเปลี่ยนระหวางประเทศ	
  มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ได้มกีารส่งเสรมิและสนบัสนนุแก่นสิติโดยจดัโครงการแลกเปลีย่นเพือ่เปิดโอกาสให้นสิติไทยได้

มีประสบการณ์การศึกษาในระดับสากล และให้นิสิตชาวต่างชาติเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัย ท�าให้นิสิตเกษตรได้มีโอกาสในการใช้

ภาษา ฝึกการสื่อสาร และเรียนรู้วัฒนธรรมจากนานาประเทศ 

- จ�านวนนิสิต มก. ในโครงการแลกเปลี่ยนในแต่ละประเทศ (Outbound)

ประเทศ จ�านวน	(คน) ประเทศ จ�านวน	(คน)

สาธารณรัฐฝรั่งเศส ๒๖ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ๓

สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ๘ แคนาดา ๒

สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ๖ ราชอาณาจักรเดนมาร์ก ๑

ญี่ปุ่น ๕๙ สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ ๑

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ๒ เครือรัฐออสเตรเลีย ๔

สาธารณรัฐเกาหลี ๒๒ สาธารณรัฐเช็ก ๗

สหรัฐอเมริกา ๕ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ๒๑

ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ ๑

รวม	 ๑๖๘

- จ�านวนนิสิตต่างชาติ ในโครงการแลกเปลี่ยน ที่มาศึกษา/วิจัยใน มก. (Inbound)

ประเทศ จ�านวน	(คน) ประเทศ จ�านวน	(คน)

ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ ๘ ญี่ปุ่น ๒

นิวซีแลนด์ ๑ สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล ๑

สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ๑๘ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ๒๔

รวม ๕๔

 ๖.	โครงการเสริมสร้างศักยภาพนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สูสากล
    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ด�าเนินกิจกรรมส่งเสริมความเป็นมหาวิทยาลัยไปสู่ความเป็นนานาชาติ โดยจัดท�าโครงการ

เสริมสร้างศักยภาพนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สู่สากล ประจ�าปีบัญชี พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบด้วย โครงการย่อย ๖ โครงการ 

และมีจ�านวนผู้เข้าร่วมในแต่ละโครงการ ดังนี้

โครงการยอย จ�านวนผู้เข้ารวมโครงการ	(ราย)

โครงการย่อยที่ ๑โครงการแลกเปลี่ยนนิสิตระดับปริญญาตรีเพื่อการถ่ายโอนหน่วยกิต ๑๕

โครงการย่อยที่ ๒ โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการต่างประเทศของนิสิตระดับปริญญาตรี ๔๙

โครงการย่อยที่ ๓ โครงการส่งเสริมการผลิตบทความทางวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา ๑๔

โครงการย่อยที่ ๔ โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากต่างประเทศ ๔๒

โครงการย่อยที่ ๕ โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานคู่สัญญาในต่างประเทศ ๘ โครงการ ๗๕ ราย 

โครงการย่อยที่ ๖  โครงการพัฒนาศักยภาพและกิจการนิสิตสู่สากล ๑ โครงการ ๓๙ ราย 
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โครงการยอย จ�านวนผู้เข้ารวมโครงการ	(ราย)

การจัดสรรเพิ่มเติม ประกอบด้วย

- คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ   

- คณะเกษตร   

- คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา  

- คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ภายใต้โครงการ IAESTE Thailand 

- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

- คณะวิศวกรรมศาสตร์

๓

๑๓

๓

๙

๑๑

๒

รวม ๑๑	โครงการ	๒๗๕	ราย

     

	 ๗.	โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการนิสิตวเิทศสมัพนัธ์อาสา	KU	Student	Ambassador	(KUSAm)	๒๕๖๒
  กองวเิทศสมัพันธ์ จัดโครงการอบรมเชงิปฏบิติัการนสิติ 

วิเทศสัมพันธ์อาสา KU Student Ambassador (KUSAm)  

ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นรุ่นที่ ๒ เม่ือวันท่ี ๒๗ - ๓๑  

พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ท�างานร่วมกับบคุลากรกองวเิทศสมัพนัธ์  

เพ่ือสนับสนุนงานด้านความเป็นนานาชาติของมหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ อาทิ การต้อนรับ 

อาคันตุกะต่างประเทศในโอกาสพิเศษต่างๆ การอ�านวย 

ความสะดวกในการจัดประชุมสัมมนานานาชาติ 

 ๘.	การประชุมสภาผูแ้ทนนิสติ-นักศึกษาอาเซยีน	ASEAN	Student	Council	Summit	2019
  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ โดยสภานิสิตมหาวทิยาลยั

เกษตรศาสตร์ เป็นเจ้าภาพจัดประชุมสภาผู้แทนนิสิต-นักศึกษา  

(1st Movement to the Future: EMPOWERING ASEAN 

YOUTH FOR BEING GLOBAL CITIZENS โดยมีผู้บริหาร และ 

รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตจากคณะต่าง ๆ และสภานิสิต 

นักศึกษา ที่มาร่วมประชุมประกอบด้วย ไทย ราชอาณาจักร

กมัพชูา สาธารณรฐัแห่งสหภาพพม่า เนการาบรไูนดารสุซาลาม

เวียดนาม ฟิลิปปินส์ ผู้ร่วมสังเกตการณ์จ�านวน ๑๕๐ คน
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	 ๙.	การประชุมนานาชาติ
  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ได้จดัสรรงบประมาณส�าหรบัการจดัโครงการประชุมสมัมนาวชิาการนานาชาต ิ ประจ�าปีบญัชี 

พ.ศ. ๒๕๖๒ 

โครงการ สวนงาน
มหาวิทยาลัยให้การสนับสนุน

(หนวย	:	บาท)

๑.	โครงการ	The	Regional	International	Water	Association		
	 (IWA)	Water	Reclamation	and	Reuse	

คณะวิศวกรรมศาสตร์
(ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)

๒๐๐,๐๐๐	

๒.	โครงการประชมุวชิาการคณะท�างานการจดัการของเสยี	 	
	 นานาชาต	ิสาขาภมูภิาคเอเชียครัง้ที	่๔

คณะวิศวกรรมศาสตร์
(ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)

๙๐,๐๐๐

๓.	โครงการ	The	International	Women	in	Engineering		
	 (WIE)	Conference	on	Electrical	and	Computer	
	 Engineering	(WIECON-ECE	2018)

คณะวิศวกรรมศาสตร์
(ภาควชิาวศิวกรรมไฟฟ้า)

๑๐๐,๐๐๐

๔.	โครงการประชุมวิชาการนานาชาติทางเทคโนโลยีสารสนเทศ	
	 และการสื่อสารส�าหรับระบบฝังตัว	ประจ�าปี	๒๕๖๒

คณะวิศวกรรมศาสตร์
(ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า)

๑๐๐,๐๐๐

๕.	โครงการการประชมุวชิาการนานาชาต	ิThe	36th	International		
	 Conference	of	the	Microscopy	Society	of	Thailand	

คณะวิทยาศาสตร์ ๑๐๐,๐๐๐

๖.	การประชุมวิชาการนานาชาติ	The	14th	International			
	 Symposium	of	the	Protein	Society	of	Thailand

คณะวิทยาศาสตร์ ๒๐๐,๐๐๐

๗.	โครงการการประชุมวิชาการนานาชาติ	The	International	
	 Kasetsart	University	Science	and	Technology	Annual	 
	 Research	Symposium	(I-KUSTARS)	

คณะวิทยาศาสตร์ ๑๐๐,๐๐๐

๘.	โครงการการประชมุเชิงปฏบิตักิารนานาชาต	ิInternational	
	 Workshop	on	Empowering	Agricultural	Research		 	
	 through	(Meta)	Genomics	2019	

คณะวิทยาศาสตร์ ๑๐๐,๐๐๐

๙.	โครงการประชุมนานาชาติสามมหาวิทยาลัย	 คณะศึกษาศาสตร์ ๘๐,๐๐๐

๑๐.	โครงการ	Research	Challenging	:	One	Health	in	
	 Veterinary	Technology	&	Nursing	

คณะเทคนคิการสตัวแพทย์ ๑๐๐,๐๐๐

๑๑.	โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาสู่สากล	
	 คณะเกษตร	ประจ�าปี	๒๕๖๒	

คณะเกษตร ๑๐๐,๐๐๐

๑๒.	โครงการประชุมสมัมนาเชิงวชิาการระดบันานาชาต	ิคร้ังที	่๘	
	 เรื่อง	พลังงานและสถาปัตยกรรมสีเขียว	

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ๑๐๐,๐๐๐

๑๓.	โครงการประชมุนานาชาติ	AAS	in	Asia	2019	(International	
	 Conference	AAS	in	Asia	2019	theme	:	Asia	on	the	
	 Rise-Right?)

คณะสังคมศาสตร์ ๑๕๐,๐๐๐

๑๔.	โครงการประชุมวิชาการนานาชาติ	ASEAN	Bioenergy		
	 and	Bioeconomy	Conference	2019

สถาบันค้นคว้าและพัฒนา
ผลิตผลทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร

๑๐๐,๐๐๐
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โครงการ สวนงาน
มหาวิทยาลัยให้การสนับสนุน

(หนวย	:	บาท)

๑๕.	โครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านการพัฒนา 
	 สิง่แวดล้อมและท่ีห่างไกลครัง้ที	่๑๐	และการประชุมวชิาการ	
	 นานาชาตินนทรีอีสานครั้งที่	๒	“นวัตกรรมและเทคโนโลยี
	 เพื่อคุณภาพชีวิตและสังคมที่ยั่งยืน”	

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ	 
จังหวัดสกลนคร

๘๐,๐๐๐

๑๖.	โครงการประชุมเครอืข่ายการวิจัยและพฒันาเพือ่การพัฒนา	
	 ฐานเศรษฐกิจข้าวเหนียวในอนุภูมิภาคลุ่มน�้าโขงอย่างยั่งยืน

คณะทรัพยากรธรรมชาติและ
อุตสาหกรรมเกษตร

๑๐๐,๐๐๐

๑๗.	โครงการประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติ	FRUTIC	2019 คณะอุตสาหกรรมเกษตร ๒๐๐,๐๐๐

นอกจากนี้ยังมีการสัมมนาในระดับนานาชาติ เช่น การสัมมนาวิชาการนานาชาติเรื่อง  EMAN - AP Conference ครั้งที่ ๑๐  

การสมัมนาวชิาการ นวตักรรมการเรียนการสอนภาษาฝรัง่เศสในยคุ Thailand 4.0  การประชมุนานาชาต ิEmpowering Agricultural  

Research through (Meta) Genomics 2019 เป็นต้น

	การจัดอันดับมหาวิทยาลัย		

QS World University Rankings by Subject 2019  ได้จัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกแยกตามสาขาวิชาทั้งสิ้น ๔๘ สาขาวิชา 

ซึ่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ติดอันดับโลกใน ๕ กลุ่มสาขาวิชา โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับการจัดอันดับที่ ๕๐ - ๑๐๐ 

ของโลก ในกลุ่มสาขาวิชา Agriculture & Forestry ซึ่งนับเป็นสาขาที่มีความส�าคัญพื้นฐานของประเทศไทยและเป็นความภาค

ภมูใิจอย่างยิง่ของมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ทีส่ามารถสร้างชือ่เสียงเป็นมหาวทิยาลยัระดบัโลก และถอืเป็นการจดัอนัดบัสงูสดุของ

มหาวิทยาลัยไทยที่ครองอันดับ ๑ ติดต่อกัน ๘ ปีซ้อน ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๖๒
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การพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียว

ในระยะเวลาที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ด�าเนินงานตามยุทธศาสตร์การใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหาร

จัดการอย่างยั่งยืน สู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวอย่างต่อเนื่อง ท้ังด้านการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและชีวภาพ   

การจัดการก๊าซเรือนกระจกและคุณภาพอากาศ การส่งเสริมการลดการใช้พลังงานภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

การสนับสนุนและส่งเสริมการจัดการเพื่อลดปัญหาขยะหรือของเสีย การบริหารจัดการน�้าให้มีประสิทธิภาพ การเร่งรัด 

ปรับปรุงและสนับสนุนระบบขนส่งมวลชน รถจักรยาน และเส้นทางเดินทาง การสนับสนุนและส่งเสริมให้เป็นแหล่งเรียนรู้

ด้านสิ่งแวดล้อมสู่ชุมชน และการสนับสนุนและส่งเสริมการสร้างความร่วมมือด้านวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม 

		 	 การปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพและชีวภาพ		

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดล้อม ทางกายภาพและชีวภาพ โดยพัฒนาระบบ

สาธารณูปโภค อาคารและสถานที่พื้นที่ส่วนกลาง พัฒนาอาคารเรียนรวมส่วนกลางและอาคารส่วนกลาง และการพัฒนา

พื้นที่สีเขียว เช่น กิจกรรมการปลูกต้นไม้ในวันพัฒนามหาวิทยาลัย กิจกรรมปลูกป่าไม้ โครงการปลูกต้นไม้และปลูกป่า

เฉลิมพระเกียรติ ของวิทยาเขตก�าแพงแสน  เป็นต้น
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การปลูกต้นไม้ ในวันพัฒนามหาวิทยาลัย การปลกูต้นไม้เพือ่เพิม่พืน้ทีส่เีขยีวภายในอาคารจอดรถงามวงศ์วาน	๒

โครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องใน
โอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

โครงการปลูกป่า ๓ อย่าง ประโยชน์ ๔ อย่าง 
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

	การจัดการก๊าซเรือนกระจกและคุณภาพอากาศ

 ๑.	การจัดการก๊าซเรือนกระจก	
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยส่วนงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน วิทยาเขตก�าแพงแสน และวิทยาเขต

เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เข้าร่วมกิจกรรมการบริหารจัดการและการลดการใช้ก๊าซเรือนกระจกภายในประเทศ 

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหน่วยตรวจสอบรับรอง
ด้านก๊าซเรือนกระจก

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก�าแพงแสน ได้รับมอบโล่
ประกาศเกียรติคุณภายใต้โครงการ T-VER ในงาน “ร้อยดวงใจ 
ร่วมใจลดโลกร้อน” ประจ�าปี ๒๕๖๑
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โครงการ T-VER  วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

	๒.	การจัดการคุณภาพอากาศ
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการคุณภาพอากาศ โดยเฉพาะฝุ่นละออง PM 2.5 

ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน และพื้นที่ใกล้เคียง เช่น การฉีดน�้าเพื่อลดปริมาณฝุ่นภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

บางเขน การใช้สารสนเทศเพือ่การบรหิารจัดการด้านสิง่แวดล้อมด้านคณุภาพอากาศ การจดัเสวนาวชิาการ เรือ่ง “บทเรยีนจากปัญหา  

PM 2.5 ในประเทศไทยเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาในอนาคต”เป็นต้น

พิธีรับมอบ “สถานีตรวจวัดอุตุนิยมวิทยาใกล้ผิวดินและมลสาร
ทางอากาศ” (KU TOWER)  

การติดตั้งอุปกรณ์พ่นละอองน�้า และฉีดน�้า เพื่อลดฝุ่นพิษ PM 2.5 
รอบบริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การเสวนาทางวิชาการ “บทเรียนจากปัญหา PM 2.5 ในประเทศไทย
เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาในอนาคต”

ระบบรายงานคุณภาพอากาศ PM 2.5 ของส�านักบริการคอมพิวเตอร์
และคณะสิ่งแวดล้อม
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	การสงเสริมการลดการใช้พลังงานภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ส่งเสริมการลดการใช้พลังงานภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยการจัดกิจกรรมอนุรักษ์

พลังงาน เช่น การทดสอบการใช้น�้ามันไบโอดีเซล B10 การสัมมนาเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน การปรับปรุงระบบไฟฟ้า วิทยาเขต

ศรีราชา เป็นต้น

โครงการน�าร่องร่วมทดสอบการใช้น�้ามันไบโอดีเซล	B	10 โครงการอนุรักษ์พลังงาน	ในหัวข้อ	“การสร้างจิตส�านึกการอนุรักษ์
พลังงานและการด�าเนินการจัดการพลังงาน	๘	ขั้นตอน”

ปรับปรุงโคมไฟถนน	LED	พร้อมติดตั้ง	ภายในวิทยาเขตศรีราชา

	การสนับสนุนและสงเสริมการจัดการเพื่อลดปัญหาขยะหรือของเสีย									
 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ได้สนับสนุนและส่งเสรมิการจดัการเพ่ือลดปัญหาขยะ หรือของเสยีภายในมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

เช่น การเข้าร่วมโครงการ Recycle for New Hope กิจกรรมการลดการใช้พลาสติก Application ECOLIFE การรณรงค์การใช้ถุง

ผ้าแทนถุงพลาสติก ในงานเกษตรแฟร์ กิจกรรมแยกก่อนทิ้ง วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เป็นต้น
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โครงการ Recycle for New Hope  

กิจกรรม Application ECOLIFE   

การใช้ในถุงผ้า ในงานเกษตรแฟร์ 

กิจกรรม แยกก่อนทิ้ง วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

	การบริหารจัดการน�้าภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพ		

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ด�าเนินงานการบรหิารจัดการน�า้ภายในมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ โดยการปรบัคณุภาพน�า้ในคคูลอง

ของมหาวิทยาลัย เช่น การเก็บวัชพืชน�้าและขยะตามคูคลอง  การใช้น�้าหมักบ�าบัดน�้าเสีย และติดตั้งและตัดแต่งพืชน�้า โครงการ

ฟื้นฟูและพัฒนาล�าน�้าคูคลองเพื่อสิ่งแวดล้อม ของวิทยาเขตก�าแพงแสน เป็นต้น
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การขุดลอกคูคลองบริเวณหลังตึก	KU	Home	 โครงการฟื้นฟูและพัฒนาล�าน�้าคูคลอง	เพื่อสิ่งแวดล้อม	
ของวิทยาเขตก�าแพงแสน

โครงการขุดลอกคูคลองระบายน�้าภายใน	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	บางเขน

 

	การสงเสริมการให้บริการระบบขนสง
	 มวลชน	รถจักรยาน	และเส้นทางเดิน		

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีการปรับปรุงระบบเส้นทาง

ภายในมหาวิทยาลัย และส่งเสริม การใช้จักรยานและระบบ

ขนส่งมวลชนในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  เช่น การให้บริการ

รถสวัสดิการระบบไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ KU 

Go Green  เป็นต้น

	การสนับสนุนและสงเสริมให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นต้นแบบและแหลงเรียนรู้
	ด้านสิ่งแวดล้อมสูชุมชน		

ในรอบปีที่ผ่านมา ส่วนงานในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ให้ความส�าคัญต่อการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม โดยการเข้าร่วม

กิจกรรมเก่ียวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และได้รับรางวัลระดับชาติ ซึ่งสามารถเป็นต้นแบบและแหล่งเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมสู่

ชุมชน เช่น รางวัล “Thailand Energy Awards 2018” ด้านอนุรักษ์พลังงาน ของส�านักหอสมุด รางวัลตราสัญลักษณ์ G-Green  

ทอง (ดเีย่ียม) ของห้องสมดุวทิยาเขตศรรีาชา โล่ประกาศเกยีรตคุิณภายใต้โครงการ T-VER ของ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วทิยาเขต

ก�าแพงแสน  เป็นต้น
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	การสนบัสนุนและสงเสรมิการสร้างความรวมมือด้านวชิาการการจัดการและการพฒันา
	และการสร้างเทคโนโลย	ีและนวตักรรมด้านสิง่แวดล้อม	ระหวางมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์
	กับองค์กรทั้งในระดับชาติและนานาชาติ		

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้สนับสนุนและส่งเสริมการสร้างความร่วมมือด้านวิชาการ การจัดการและการพัฒนา  และการ

สร้างเทคโนโลยี  และนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับหน่วยงานอื่นๆ   เช่น พิธีลงนามเสริมสร้าง

องค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อการจัดการพื้นที่สีเขียว พิธีลงนามความร่วมมือโครงการน�าร่องร่วมทดสอบการใช้น�้ามันไบโอดีเซล  

B 10 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหน่วยตรวจสอบรับรองด้านก๊าซเรือนกระจกการจัดการประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัย

ยั่งยืนแห่งประเทศไทย : SUN Thailand (สัญจร) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เป็นต้น

	การส�ารวจความพึงพอใจของนสิิตตอสภาพแวดล้อมมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์	
	ประจ�าปการศกึษา	๒๕๖๑			

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ โดยกองแผนงาน ได้ส�ารวจความพงึพอใจของนสิติต่อสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  

ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑ - ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้านสภาพแวดล้อมห้องเรียน ภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม 

คณะ การก�าจัดขยะและน�้าเสีย ภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมของวิทยาเขต ได้คะแนน ๔.๐๖ จากคะแนนเต็ม ๕ คะแนน

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ระดับคณะ ๔.๑๑

ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของห้องเรียน ๔.๑๓

การปรับแต่งสถานที่ภายในคณะให้สวยงาม	และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ๔.๐๗

	ความสะอาดของสถานที่และพื้นที่โดยรอบอาคาร ๔.๑๓

ความสะอาดของห้องน�้าในอาคารภายในคณะ ๔.๐๙

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ระดับวิทยาเขต	/มหาวิทยาลัย ๔.๐๒

การก�าจัดขยะและน�้าเสียภายในวิทยาเขต ๓.๘๔

การปรับแต่งสถานที่ภายในวิทยาเขตให้สวยงามและเป็นมิตร	ต่อสิ่งแวดล้อม ๔.๐๙

ความสะอาดของอาคารสถานที่และพื้นที่โดยรอบอาคาร ๔.๑๐

ความสะอาดของห้องน�้าในอาคารส่วนกลางภายในวิทยาเขตต่างๆ ๔.๐๒
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	Green	Metric	World	University	Ranking	2018

Green Metric World University Ranking 2018 ประกาศผล ณ วันที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยผลการจัดอันดับ

มหาวิทยาลัยสีเขียวโลก UI GreenMetric 2018 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้อันดับที่ ๙๐ ของโลก จาก ๗๑๙ มหาวิทยาลัย และ

เป็นอันดับ ๒ ของประเทศไทย โดยมีคะแนนรวม ที่ ๖,๘๕๐ คะแนน เท่ากับ อันดับที่ ๑ ของประเทศ
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การพัฒนามหาวิทยาลัยแห่งเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล

 ในระยะเวลาที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ด�าเนินงานตามยุทธศาสตร์การใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหาร
จัดการอย่างยั่งยืน ด้านการบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยด�าเนินการตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ทั้งด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพพันธกิจ
หลักของมหาวิทยาลัย (Super Services) พัฒนาระบบฐานข้อมูลที่มีคุณภาพและเชื่อมโยงกันได้ทั่วองค์กร (Super Data)   
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศของมหาวิทยาลัย (Super Infra) พัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้
แก่ นิสิต และบุคลากรมหาวิทยาลัย (Smart People) พัฒนาการบริหารจัดการระบบสารสนเทศ อย่างมีธรรมาภิบาล และ
เป็นสากล (Smart Governance)  

			 	 การด�าเนินการตามแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	
		 	 พ.ศ.	๒๕๖๐	-	๒๕๖๔

 คณะกรรมการการจัดท�าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดท�าแผนยุทธศาสตร์
เทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ เพือ่ผลกัดนัและยกระดบัพัฒนาการด้านสารสนเทศ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้ก้าวไปสู่การเป็น Digital University ซึ่งมีส�านักบริการคอมพิวเตอร์เป็นหน่วยสนับสนุน 
ICT ด้านการเรียนการสอน การวิจัย การพัฒนาวิชาการ ตลอดจนการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย โดยในปีการศึกษา 
๒๕๖๑ ได้มีการด�าเนินกิจกรรม/โครงการ ตาม ๕ ยุทธศาสตร์ตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ มก. โดยมีรายละเอียด
การด�าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ดังนี้
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 ๑.  พัฒนาระบบสารสนเทศ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย (Super Services) เช่น ระบบสลิป 
เงินเดือนออนไลน์พนักงานเงินรายได้ ระบบรายงานคุณภาพอากาศ มก. โมดูลเกษตรแฟร์  ในโมบายแอพ “InsideKU” โมดูล 
รายงานคุณภาพอากาศ มก. ในโมบายแอพ “InsideKU”  ระบบลงทะเบียนสัมมนา 76th Aniversary of KU Presidents Forum”    
เป็นต้น

 

 ๒. พัฒนาระบบฐานข้อมูลที่มีคุณภาพและเชื่อมโยงกัน
ได้ทัว่องค์กร (Super Data) โดยจัดท�าระบบเชือ่มโยงข้อมลูนสิติ
บัณฑิตวิทยาลัย กับฐานข้อมูลกลาง การเชื่อมโยงข้อมูลนิสิต 
และข้อมลูบคุลากรกบัระบบงานกองวเิทศสัมพนัธ์ การเช่ือมโยง 
ข้อมูลบุคลากรกับระบบ Smart P (payday) ระบบบูรณาการ
ข้อมูล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และระบบสารสนเทศเพื่อ
การบริหาร MIS/EIS

 ๓. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศของมหาวิทยาลัย (Super Infra)
   ๓.๑ ระบบเครอืข่ายแกนหลกั (core switch) ได้ปรบัปรงุขนาดช่องสญัญาณ (bandwidth) ให้สามารถรองรบัการใช้งาน 

ที่มีความต้องการเพิ่มมากขึ้นขนาด 100 G รองรับเทคโนโลยี Software-Defined Networking (SDN) ที่เพิ่มประสิทธิภาพในการ
สื่อสาร ช่วยอ�านวยความสะดวกให้แก่องค์กรส�าหรับการบริหารจัดการระบบ

   ๓.๒  ปรบัปรงุอปุกรณ์เชือ่มต่อระหว่างวทิยาเขต (router) จ�านวน ๓ วทิยาเขต รองรบัช่องสญัญาณ (bandwidth) ขนาด  
10G และรองรับเทคโนโลยี Software-Defined Networking (SDN)

   ๓.๓  ปรบัปรงุระบบเครอืข่ายห้องศูนย์ข้อมลู Datacenter โดยใช้ระบบ Software-Defined Networking (SDN) ประกอบด้วย  
SPINE Switch จ�านวน ๒ ชุด และ LEAF Switch จ�านวน ๑๐ ชุด รองรับช่องสัญญาณเครือข่าย (Bandwidth) ขนาด 40/100G

   ๓.๔ ปรบัปรงุระบบความปลอดภยับนระบบเครอืข่ายด้วย FIREWALL รองรบัเครอืข่ายขนาด 10G จ�านวน ๒ ชดุ ท�างาน
แบบ Active-Standby มีระบบตรวจจับการบุกรุก (IPS/IDS) และเพิ่มเทคโนโลยี Application Centric Infrastructure (ACI) 
จ�านวน ๓ ชุด โดยสามารถท�างานร่วมกับระบบ Software-Defined Networking (SDN) เพื่อก�าหนด Policy ของระบบเครือข่าย
ภายในห้องศูนย์ข้อมูล Datacenter ให้สามารถรองรับการให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

   ๓.๕  ปรับปรุงเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายให้เป็นระบบ Hyper converse infrastructure (HCI) จ�านวน ๘ โหนด และ
เชื่อมต่อระบบเครือข่ายขนาด 40G รองรับการให้บริการระบบสารสนเทศส่วนกลางได้อย่างมีประสิทธิภาพ

   ๓.๖  มีเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายรองรับระบบ Artificial Intelligence (AI) ที่มีประสิทธิภาพสูง ตัวเครื่องมีการ์ด GPU 
ส�าหรับใช้ประมวลผลงานทางด้านกราฟฟิก และเชื่อมต่อระบบเครือข่ายขนาด 100G



128

   ๓.๗  เพ่ิมระบบรายงานสถานะ (monitor) ทีมี่ประสทิธภิาพรองรบัการตรวจสอบสถานะของอปุกรณ์เครือข่ายได้ จ�านวน 
๓,๐๐๐ อุปกรณ์

   ๓.๘ ปรับปรุงสายใยแก้วน�าแสง เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพรองรับความเร็วเครือข่ายระดับ 10 Gbps และเส้นทางส�ารอง 
จ�านวน ๓ เส้นทาง ได้แก่  (๑) ส�านกับรกิารคอมพวิเตอร์ - คณะวทิยาศาสตร์ ขนาด 24 cores (๒) ส�านกัหอสมดุ - คณะวทิยาศาสตร์ 
ขนาด 24 cores  และ (๓) อาคารระพีสาคริก - ศูนย์เรียนรวม ขนาด 24 cores

   ๓.๙ เพิม่ช่องสญัญาณการเชือ่มต่อระบบเครือข่ายอินเทอร์เนต็ ขนาน 10/3 Gbps  เพือ่รองรบัการขยายตวัของการใช้งาน 
และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการให้บริการ

   ๓.๑๐ เพิ่มขนาดโควต้าการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต นิสิต เพิ่มจาก 10G เป็น 20G และบุคลากรเพิ่มจาก 10G เป็น 
40G เพื่อรองรับการใช้งานที่มีความต้องการเพิ่มมากขึ้น

      ๓.๑๑ เปิดให้บรกิารระบบยนืยนัตวับุคคลส่วนกลาง KU ALL-Login คอืการให้บรกิารยนืยนัตวับคุคล (authentication)  
ในรูปแบบ Single Sign-On ทีร่องรบัการให้ผูใ้ช้งานลงชือ่เข้าใช้งานระบบ (Login) ครัง้เดยีว แล้วสามารถเข้าใช้งานระบบหลายระบบได้ 
โดยไม่ต้องลงช่ือเข้าใช้งานซ�า้ เพิม่ความปลอดภยัท่ีเป็นมาตรฐานกลาง ลดระยะเวลา และความยุง่ยากในการเข้าใช้งาน

 ๔. พฒันาศกัยภาพด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ ให้แก่ นสิติ และบคุลากรมหาวทิยาลยั (Smart People) 
   ๔.๑ โครงการอบรมคอมพวิเตอร์ให้แก่บคุลากร มหาวทิยาลยัเกษตรศาสร์ ประจ�าปีการศกึษา ๒๕๖๑-๒๕๖๒ เป็นการจดั 

อบรมเชงิปฏบิตักิาร แก่บคุลากรเป็นประจ�าทกุปี ปีละประมาณ ๓๐ หลกัสตูร  
      ๔.๒ Digital Literacy ส�าหรบันสิติ มก. ประจ�าปีการศกึษา ๒๕๖๑-๒๕๖๒ เป็นการจดัอบรมบรรยายและปฏบิติัการ  

แก่นสิติ มก. เป็นประจ�าทกุปี ปีละประมาณ ๑๕-๒๐ หลกัสตูร ท�าให้นสิติมคีวามพร้อมด้านการใช้ดจิทิลัอย่างสร้างสรรค์ ปลอดภยั  
สามารถน�าไปใช้กบัชวีติประจ�าวนัได้และเตรยีมความพร้อมในการออกไปประกอบอาชพีเมือ่จบการศกึษา 

     ๔.๓ โครงการ Data science ส�าหรบัผูบ้รหิาร และ นกัวเิคราะห์ข้อมลู เป็นการจัดอบรมบรรยายและปฏบัิตกิาร การประยกุต์ใช้ 
วิทยาศาสตร์ข้อมูลในองค์กรเพื่อสร้างศักยภาพการแข่งขัน (Apply Data Science for Building Competitive Advantage)  
สร้างความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกับ Data Science และการประยกุต์ใช้ Data Science เพือ่การวเิคราะห์และใช้ประโยชน์จากข้อมลู 
ทัง้หลักการพืน้ฐานและเทคนคิการเกบ็และวเิคราะห์ข้อมลูขนาดใหญ่ ให้แก่ระดบัผูบ้ริหารและบคุลากรด้านดจิทิลัขององค์กร โดยแบ่ง
เป็นหลกัสตูรส�าหรบักลุม่ผูบ้รหิาร ๓ รุน่ๆ ละ ๘๐ คน และ กลุม่นกัวเิคราะห์ข้อมลู ๓ รุน่ๆ ละ ๓๐ คน

       ๔.๔ โครงการ Trend talk เป็นการจัดเสวนา พดูคยุ ระหว่างวทิยากรรบัเชญิทีม่คีวามรูแ้ละประสบการณ์จรงิ กบั นสิิต 
และบคุลากรของมหาวทิยาลยัอย่างเป็นกนัเอง เนือ้หาการเสวนาเกีย่วกับให้ความรู้ด้านเทคโนโลยดีจิทัิลยคุใหม่ โดยมหัีวข้อเน้นถงึ
ประเดน็ด้านดจิทิลัทีก่�าลงัเป็นทีส่นใจ และมผีลกระทบกบัสงัคม สงัคมออนไลน์ และภัยคกุคามทางไซเบอร์ เป็นต้น จัดเป็นประจ�า 
ทกุเดอืน ๆ ละ ๑ ครัง้ ประมาณครัง้ละ ๒ ช่ัวโมง ผูร้บัฟังประมาณ ๔๐-๑๐๐ คน

       ๔.๕  โครงการบรกิาร สนบัสนนุ และเผยแพร่ความรูด้้านเทคโนโลยสีารสนเทศ ปีการศกึษา ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒
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 ๕. พัฒนาการบริหารจัดการระบบสารสนเทศอย่างมีธรรมาภิบาล และเป็นสากล (Smart Governance) มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ยงัให้ความส�าคัญกบัการบริหารจัดการระบบสารสนเทศอย่างมีธรรมาภิบาล โดยได้ค�านงึถึงสทิธส่ิวนบุคคล การใช้ข้อมูล

ส่วนบคุคล และการเผยแพร่ข้อมลูต่าง ๆ โดยได้มกีารออกประกาศมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ เรือ่ง มาตรการในการเผยแพร่ข้อมลู 

ของมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ต่อสาธารณะ วนัที ่๒๖ มถินุายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เพือ่ให้การเปิดเผยข้อมลูต่าง ๆ ของมหาวทิยาลยัมคีวาม

โปร่งใส ถูกต้อง ครบถ้วน ชดัเจน และเป็นปัจจุบนั

 นอกจากนนีม้หาวทิยาลยัยงัให้ความส�าคญักบักฎหมายข้อมลูส่วนบุคคล ท้ังของนสิติ และบุคลากร โดยมกีารปฏบัิตติามกฎหมาย

ข้อมลูส่วนบคุคลทัง้ของไทยและต่างประเทศอย่างเคร่งครดั เช่น พ.ร.บ. คุม้ครองข้อมลูส่วนบคุคล พ.ศ. ๒๕๖๒The EU General Data 

Protection Regulation (GDPR) เป็นต้น

 การสนับสนุนนวัตกรรมการถายทอดความรู้	ด้านการเรียนการสอน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีการสนับสนุนวัตกรรมการถ่ายทอดความรู้ ด้านการเรียนสอน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียน 

การสอน และสอดคล้องกบันโยบายการเป็นมหาวิทยาลัยทางการพฒันามหาวทิยาลยัแห่งเศรษฐกจิและสงัคมดจิทิลั เช่น ระบบจัดการเนือ้หา 

การเรียนการสอนออนไลน์ EduFarm โครงการเรียนล่วงหน้าออนไลน์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กิจกรรมการพัฒนาทักษะ 

การสร้างรายวิชาการเรียนออนไลน์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย ส�านักงาน 

คณะกรรมการการอดุมศกึษาเป็นต้น

ระบบจัดการเนื้อหาการเรียนการสอนออนไลน์ EduFarm โครงการเรียนล่วงหน้าออนไลน์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กิจกรรมการพัฒนาทักษะการสร้างรายวิชาการเรียนออนไลน์ โครงการมหาวทิยาลยัไซเบอร์ไทย ส�านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา
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	การจัดอันดับมหาวิทยาลัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

	๑.	การจัดอันดับเว็บไซต์มหาวิทยาลัย	International	Colleges	&	Universities	:	4icu.org
  การจดัอันดบัเวบ็ไซต์มหาวทิยาลยั โดย uniRank ™ (4icu.org ) เป็นการจดัอนัดบัความนยิมของมหาวทิยาลยัและวทิยาลยั

นานาชาติ จากมหาวิทยาลัย และวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วโลก ๑๓,๖๐๐ แห่ง ทั่วโลก โดยพิจารณาจากความนิยมของเว็บไซต์ในแง่ของ

การเข้าชม ความไว้วางใจ และการเชื่อมโยงที่มีคุณภาพ มีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน และมีการ Update ข้อมูลข่าวสารที่สม�่าเสมอ 

โดยในปี 2019 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับการจัดอันดับดังนี้

รอบการจัดอันดับ อันดับไทย อันดับเอเชีย อันดับโลก

มกราคม ๒๕๖๒ ๓ ๑๑๕ ๕๘๑

กรกฎาคม ๒๕๖๒ ๑ ๘๔ ๓๙๓

	๒.	การจัดอันดับเว็บไซต์มหาวิทยาลัย	Cybermetric	Lab
  การจัดอันดับเว็บไซต์มหาวิทยาลัย ตามเกณฑ์ของ Webometrics (Cybermetric Lab) เป็นการกระตุ้นทั้งสถาบันและ 

นกัวิชาการให้มเีวบ็ทีแ่สดงกจิกรรมอย่างถกูต้อง มนีโยบายการเข้าถึงท่ีเปิดกว้างและโปร่งใส ส่งเสรมิการเพิม่ปรมิาณและคณุภาพของ

สิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ โดยก�าหนดใช้เกณฑ์ในการจัดอับดับ ๔ ด้าน คือ Presence, Visibility, Transparency และ Excellence 

รอบการจัดอันดับ อันดับไทย อันดับเอเชีย อันดับโลก

มกราคม ๒๕๖๒ ๔ ๑๖๕ ๗๘๘

กรกฎาคม ๒๕๖๒ ๔ ๑๕๖ ๗๗๐

	ผลงานที่ส�าคัญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

๑. โครงการพิรุณปัญญา เป็นโครงการพัฒนาเทคโนโลยีระบบอัจฉริยะ smart assistant ที่ประมวลผลข้อมูลจาก ระบบ Data 

warehouse  แบบ Single super data ของมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ โดยตัง้เป้าในการสร้างเครือ่งมอืแบบบรกิารด้านการบริหาร

จัดการแบบชาญฉลาดโดยใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) เทคโนโลยี Big Data Analytic โดยออกแบบให้เชื่อมโยงกับผู้ใช้ด้วย

เทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น การประมวลผลภาษาธรรมชาติ ผ่าน Chat Bot หรือ Google Assistant เหมือนระบบสิรีบน iPhone

๒. ความร่วมมือเร่ืองการทดสอบเทคโนโลยี ๕G กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และองค์กรด้านเทคโนโลยีการสื่อสารทั้งรัฐ

และเอกชนกว่า ๔๐ ราย เพื่อผลักดันให้เกิดการทดสอบการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี ๕G (5G Use Case) อย่างเป็นรูปธรรม  

ในบริเวณพื้นที่ศูนย์ทดสอบ ๕G พื้นที่ EEC ซึ่งตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา (5G Testbed @Sriracha) 

โดยได้จัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานให้พร้อมรองรับการลงทุนด้านดิจิทัลเพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกความร่วมมือนี้

เป็นการขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมบนเทคโนโลยี ๕G
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เปิดตัวหุ่นยนต์ในอนาคต พิรุณปัญญา PirunPanya พิธีเปิดสถาบันพัฒนาศักยภาพด้านดิจิทัลเพื่ออีอีซี (Digital Academy 
Thailand - DAT)

 การด�าเนินงานสูมหาวิทยาลัยเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล

ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ลงนามความร่วมมือกับธนาคารไทยพาณิชย์ ในการพัฒนาระบบ Digital Society @KU  
เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๐  เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการบริหารมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ และเตรียมความพร้อม
ของนิสิตและบคุลากรของมหาวทิยาลยัในการเข้าสูส่งัคมไร้เงนิสดตามนโยบายของรฐับาล นัน้ ปัจจบัุนสรปุผลการด�าเนนิงานได้ดงันี้

๑. ID Card ส�าหรับจัดท�าบัตรประจ�าตัวนิสิต และบุคลากรของมหาวิทยาลัย  
๒.  Access Control สนับสนุนจัดซื้ออุปกรณ์ Hardware Software และค่าติดตั้งพัฒนาระบบการบันทึกเข้า-ออกสถานที่

และบนัทกึเวลาภายในมหาวทิยาลยั เพือ่รองรบัการใช้บตัรประจ�าตวันสิติและบุคลากร  โดยก�าหนดให้มเีครือ่งอ่านบตัร  เครือ่งอ่าน 
QR Code หรือ Bar card เครื่องอ่านหน้าบุคคล

๓. สนับสนุนให้เกิดสังคมไร้เงินสด เช่น Tablet Application ส�าหรับร้านค้าต่างๆ เครื่องรูดบัตร EDC ในการให้บริการร้าน
ค้าภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นต้น

๔. สนับสนุนลงทุนระบบอ�านวยความสะดวกต่างๆให้นิสิตและบุคลากรและบุคคลท่ัวไปเข้าใช้บริการ ประกอบด้วย ระบบ
ออกเอกสารทางการศึกษา (Kiosk)  รถสวัสดิการประเภทใช้ไฟฟ้า (EV Car)  ระบบการบริหารจัดการจอดรถ  (Car Parking)  และ
ระบบล็อกเกอร์อัจฉริยะ (Smart Locker)  

๕. โครงการนวัตกรรมที่ธนาคารไทยพาณิชย์สนับสนุน 
  ๕.๑ การจัดกจิกรรม เพือ่กระตุน้ให้เกดิการรบัรู้และประสบการณ์จริงในการสร้างสงัคมไร้เงินสดภายในมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์
   ๕.๒  โปรแกรมการบริหารจัดการเกีย่วกบัทรพัยากรบุคคล  

(Smart HR by Payday) ซึง่มหาวทิยาลยัท�าการ Go Live KU Smart P  
10 Features เมือ่วนัที ่๑ มนีาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบด้วย 10 Module  
คือ ระบบเงินเดือน ระบบเวลากะงาน ระบบใบลา ระบบค่าล่วงเวลา  
ระบบสวัสดิการ ระบบค่าลงเวร ระบบค่าสอน ระบบค่าตอบแทน 
ระบบบัญชีเงินกู้ธนาคาร และระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน

  ๕.๓  KU Application เป็น Application เพื่อให้นิสิต 

บุคลากร บุคคลทั่วไป ได้ใช้บริการภายในมหาวิทยาลัย
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การพัฒนามหาวิทยาลัยแห่งความผาสุก

ในรอบปีทีผ่่านมา มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ด�าเนนิงานยทุธศาสตร์การใช้หลกัธรรมาภิบาลในการบรหิารจดัการอย่าง
ยัง่ยืน  โดยส่งเสรมิและสนบัสนนุกจิกรรมความสขุทางด้านร่างกาย ( Happy Body) ความสุขทางด้านจติใจ (Happy Heart)  
ความสุขทางด้านสงัคม (Happy Society)  ความสขุจากการผ่อนคลาย (Happy Relax)  ความสขุทางสมอง (Happy Brain) 
ความสุขทางวัฒนธรรมและศาสนา (Happy Soul) ความสุขด้านการเงิน (Happy Money) และความสุขของครอบครัว 
(Happy Family) ให้แก่นิสิตและบุคลากร เพื่อให้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งความผาสุก 

		 	 ความสุขทางด้านรางกาย	(Happy	Body)
 

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดสภาพแวดล้อมทีเ่อือ้ต่อความสขุทางด้านร่างกายของบคุลากรและนสิติ โดยการจดัให้ 
มีห้องเรียน ห้องน�้า โรงอาหาร สถานพยาบาล หอพัก อาคารที่พักอาศัยบุคลากร สนามกีฬา การก�าจัดขยะและน�้าเสีย  
ระบบไฟฟ้า ระบบประปา และจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสุขทางด้านร่างกาย (Happy Body) 

การบริการด้านอาหาร การจัดอบรมร้านค้าโรงอาหารกลาง	๑-๒		โครงการอิ่มอกอิ่มใจ	โครงการ	KU	NIGHT	EAT&READ

การดูแลรักษาพยาบาล โครงการตรวจสุขภาพประจ�าปี	โครงการอบรมปฐมพยาบาลและการใช้ยาเบื้องต้น

การออกก�าลังกาย	 เกษตรศาสตร์วิ่งเฉลิมพระเกียรติฯ	“RUN	for	U.	KU	78”	ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์	 
มินิมาราธอน	ครั้งที่	๑๒กิจกรรม ๔๕ วันพุงจ๋าลาก่อน    

สุขภาพจิตใจ โครงการส่งเสริมสุขภาพจิต “ทักษะชีวิต พิชิตความสุข” วิทยาเขตศรีราชา การสัมมนาคุณค่าของ
ชีวิต เรื่อง ใจบันดาลแรง อึด ฮึด สู้
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โครงการอิ่มอกอิ่มใจ	วิทยาเขตก�าแพงแสน กจิกรรม ๔๕ วนัพงุจ๋าลาก่อน วทิยาเขตเฉลมิพระเกยีรต ิจงัหวัดสกลนคร

โครงการตรวจสุขภาพประจ�าปี		 การสัมมนา คุณค่าของชีวิต เรื่อง ใจบันดาลแรง อึด ฮึด สู้

 ความสุขทางใจ	(Happy	Heart)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยส่วนงานที่เกี่ยวข้องได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างความสามัคคี ความสัมพันธ์ และการมีน�้าใจ 

ของเพ่ือนร่วมงานในมหาวิทยาลัย เพื่อเสริมสร้างความสุขทางใจ เช่น  โครงการแข่งขันกีฬาบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์ บางเขน ประจ�าปี ๒๕๖๒ โครงการแข่งขันกีฬาบุคลากรภายในวิทยาเขตก�าแพงแสน ประจ�าปี ๒๕๖๒ โครงการ 

ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ การแข่งขนัฟตุบอลประเพณบุีคลากร มก. งานขอบคณุบุคลากรมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ประจ�าปี ๒๕๖๑ 

เป็นต้น

งานขอบคุณบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ�าปี ๒๕๖๑  โครงการแข่งขันกีฬาบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	
บางเขน	ประจ�าปี	๒๕๖๒					 
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โครงการปฐมนเิทศพนกังานมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ประจ�าปี ๒๕๖๒ โครงการแข่งขันกีฬาบุคลากรภายในวิทยาเขตก�าแพงแสน	 
ประจ�าปี	๒๕๖๒

 
	ความสุขทางด้านสังคม	(Happy	Society)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนิสิตและบุคลากร เช่น ระบบ

ป้องกันอัคคีภัย ระบบรักษาความปลอดภัย หอพักนิสิต อาคารที่พักอาศัยบุคลากร ระบบการจราจร การให้บริการรถสวัสดิการ    

เป็นต้น ทั้งนี้มหาวิทยาลัยได้สนับสนุนให้ทุกส่วนงานจัดกิจกรรมความรับผิดชอบเพื่อสังคม (CSR) ทั้งการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ 

ส่ิงแวดล้อม การฝึกอบรมและการเผยแพร่ความรู ้และการช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัและการบรจิาค เช่น โครงการปันรกัสูน้่อง โครงการ

เปิดห้องสมุดสู่ชุมชน เป็นต้น 

รถสวัสดิการระบบไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

KU Go Green

โครงการปันรักสู่น้อง  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน  

	ความสุขจากการผอนคลาย	(Happy	Relax)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เอื้อต่อการเสริมสร้างความสุขจากการผ่อนคลาย เช่น  

ห้องสมุด สนามกีฬา สวนสาธารณะ เป็นต้น และจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสุขจากการผ่อนคลาย เข่น โครงการสร้างเสริมสุข

ภาวะนิสิต (กิจกรรมโยคะเพื่อผ่อนคลายความเครียด) เป็นต้น
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กิจกรรมปลูกต้นไม้ กิจกรรมโยคะเพื่อผ่อนคลายความเครียด

	ความสุขทางสมอง	(Happy	Brain)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยส่วนงานที่เกี่ยวข้องเสริมสร้างความสุขทางสมอง โดยจัดให้มีส่วนงานเสริมสร้างความรู้และ

บริการวิชาการให้แก่บุคลากรและนิสิตในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และการส่งเสริมความรู้ด้วยตนเอง การเสริมสร้างความ

ก้าวหน้าในการท�างาน  เช่น โครงการสมัมนาวชิาการ เรือ่ง Fast Track สูต่�าแหน่งช�านาญการ โครงการอบรมภาษาจีนของวทิยาเขต

ก�าแพงแสน เป็นต้น

โครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง Fast Track สู่ต�าแหน่งช�านาญการ โครงการอบรมภาษาจีนเบื้องต้น  วิทยาเขตก�าแพงแสน 

Love Reading Fair 2018 โครงการ “การท�างานเป็นทีมอย่างมีความสุข (TEAM WORK  
HAPPINESS)” วิทยาเขตก�าแพงแสน
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	ความสุขทางวัฒนธรรมและศาสนา	(Happy	Soul)

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยส่วนงานทีเ่ก่ียวข้องจดักจิกรรมการท�านบุ�ารงุศลิปะและวฒันธรรม การปลกูฝังจรยิธรรมให้กบั

บุคลากรและนิสิต เพื่อก่อให้เกิดความสุขทางวัฒนธรรมและศาสนา เช่น

การเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา พิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน		กิจกรรมวันมาฆบูชา		กิจกรรมวันวิสาขบูชา			

การท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประเพณีสงกรานต์,		งานเทศกาลประเพณีออกพรรษาแห่ปราสาทผึ้ง จ.สกลนคร ประจ�าปี ๒๕๖๑    
โครงการไหว้พระเวียนเทียนวันมาฆบูชา  

การปลูกฝังจริยธรรม โครงการส่งเสริมการศึกษาธรรมและปฏิบัติธรรม	(หลักสูตรวิทันตสาสมาธิส�าหรับบุคลากร),	
โครงการอุปสมบทหมู่ภาคฤดูร้อน	ปีการศึกษา	๒๕๖๑	การบรรยายธรรม	เรื่อง	
“ปฐมธรรมจากพุทธวจน	เพื่อการด�าเนินชีวิต”

ประเพณีสงกรานต์ พิธีไหว้ครู	

การบรรยายธรรม	เรื่อง	“ปฐมธรรมจากพุทธวจน	เพื่อการด�าเนินชีวิต” พิธีท�าบุญเนื่องในวันมาฆบูชา

	ความสุขด้านการเงิน	(Happy	Money)

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยส่วนงานที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสุขด้านการเงินให้แก่นิสิตและบุคลากร  

ทั้งการก�าหนดค่าตอบแทนที่ได้รับแต่ละเดือนอย่างเพียงพอ มาตรการให้ความช่วยเหลือด้านการเงิน และกิจกรรมส่งเสริมด้าน 

ความพอเพยีงเช่น กองทุนส�ารองเลีย้งชพี การประกนักลุม่ส�าหรบับคุลากรมหาวทิยาลยั กองทุนพฒันานสิติ โครงการเรยีนรูเ้ศรษฐกจิ

พอเพียง ณ บ้านของพ่อ เป็นต้น 
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	ความสุขของครอบครัว	(Happy	Family)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยส่วนงานที่เกี่ยวข้องด�าเนินกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ด้านครอบครัวของบุคลากร

และนิสิตกับมหาวิทยาลัย เช่น โครงการอิ่มบุญสุขใจไปกับสวัสดิการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กิจกรรมเดินวิ่งเกษตรศาสตร์ 

ก�าแพงแสน มินิฮาล์ฟมาราธอน โครงการพบผู้ปกครอง ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๖๒ เป็นต้น
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บันทึก








