สารบัญ

หน้า
๖
๑. ข้อมูลทั่วไปของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๖
๑.๑ ประวัติของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๖
๑.๒ ข้อมูลพื้นฐาน                                                                    
๘
๑.๓ ที่ตั้งของมหาวิทยาลัยในส่วนกลางและภูมิภาค
                
๙
๑.๔ ตราประจ�ำมหาวิทยาลัย สีประจ�ำมหาวิทยาลัย  
ต้นไม้ประจ�ำมหาวิทยาลัย                                                   
๑.๕ ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เอกลักษณ์                            
๑.๖ ค่านิยมหลัก อัตลักษณ์ คุณลักษณะบัณฑิต
         ที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์                      
๑.๗ ยุทธศาสตร์และเป้าหมายมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ๑๒ ปี    
๑.๘ แผนที่ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

๑๑
๑๓

๒. โครงสร้างการบริหารงานและคณะกรรมการมหาวิทยาลัย
๒.๑ โครงสร้างการบริหารของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์          
๒.๒ โครงสร้างส่วนงานและหน่วยงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๒.๓ คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์                  
๒.๔ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์                
๒.๕ คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๒.๖ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

๑๔
๑๔
๑๕
๑๖
๒๑
๒๔
๒๕

๓. บทสรุปผู้บริหาร

๒๗
๓๓

๔. กิจกรรมเกี่ยวกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
พุทธศักราช ๒๕๖๒
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๑๐
๑๑

๕. กิจกรรมเกี่ยวกับพระราชวงศ์และการสนองงานพระราชด�ำริ
๕.๑ กิจกรรมเกี่ยวกับพระราชวงศ์
๕.๒ การสนองงานพระราชด�ำริ

หน้า
๓๖
๓๗
๓๘

๖. การเชิดชูเกียรติ
๖.๑ ปริญญากิตติมศักดิ์
๖.๒ เกษตรศาสตร์ ปราดเปรื่อง รุ่นที่ ๑๔                                                     

๓๙
๔๐
๔๐

๗. การบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับการเป็นมหาวิทยาลัย
ในก�ำกับของรัฐ

๔๒

๘. การบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย
๘.๑ การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
๘.๒ การบริหารจัดการงบประมาณ
๘.๓ การบริหารจัดการเงินและการคลัง                                     
๘.๔ การบริหารด้านนโยบายและแผน
๘.๕ การบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
๘.๖ การบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์
๘.๗ การปรับปรุงและพัฒนากระบวนงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ของหน่วยงาน

๔๔
๔๕
๔๗
๔๙
๕๑
๕๒
๕๔
๕๔

๙. การประเมินผลงานมหาวิทยาลัย
๙.๑ การประเมินคุณภาพการศึกษา
๙.๒ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�ำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ  
๙.๓ การจัดอันดับมหาวิทยาลัย

๕๕
๕๖
๕๘

๑๐. การจัดการศึกษา
		 ๑๐.๑ หลักสูตรและการเรียนการสอน  
๑๐.๑.๑ การพัฒนาหลักสูตร
๑๐.๑.๒ นิสิตใหม่ นิสิตทั้งหมดและผู้ส�ำเร็จการศึกษา  
          ๑๐.๑.๓ การประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร
           ๑๐.๑.๔ ภาวะการมีงานท�ำของบัณฑิต รุน่ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
๑๐.๑.๕ การประเมินคุณภาพบัณฑิตระดับปริญญาตรี  
ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

๖๐
๖๑
๖๑
๖๒
๖๔
๖๔
๖๔
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๕๘

หน้า
๑๐.๑.๖ จ�ำนวนผลงานนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา                            
                  
ที่พิมพ์หรือเผยแพร่
๑๐.๑.๗ การส่งเสริมการขยายโอกาสทางการศึกษา
            ๑๐.๑.๘ การพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิตที่จ�ำเป็นตาม
					
21st Century Skills
๑๐.๑.๙ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชา
ศาสตร์แห่งดินเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน    
๑๐.๑.๑๐ การพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นนานาชาติ                                            
๑๐.๒ การพัฒนาคุณภาพนิสิต

๖๕

๑๑. การวิจัย
		 ๑๑.๑ การด�ำเนินงานสู่การวิจัยระดับแนวหน้าของโลก
๑๑.๒ การพัฒนางานวิจัยสู่การผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรม
ที่สร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์
๑๑.๓ การเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ
             และเอกชนเพื่อพัฒนางานวิจัย                                   
๑๑.๔ การสนับสนุนให้คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต
น�ำเสนอผลงานและเข้าร่วมแข่งขันในเวทีระดับสากล         

๖๙
๗๐
๗๑

๑๒. การบริการวิชาการ
๑๒.๑ การส่งเสริมผลงานมหาวิทยาลัยในเชิงพาณิชย์
              เชิงสาธารณะ และเชิงนโยบาย                                   
๑๒.๒ การพัฒนาฐานข้อมูลที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
              มีความเชี่ยวชาญสู่ประชาชนและสังคม                        
๑๒.๓ การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ในพื้นที่โดยรอบมหาวิทยาลัย
๑๒.๔ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ
              และเอกชน เพื่อการพัฒนางานบริการวิชาการ

๗๘
๗๙

l
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๖๕
๖๖
๖๖
๖๖
๖๖

๗๖
๗๗

๘๐
๘๑
๘๕

หน้า
๑๓. การท�ำนุบ�ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
๑๓.๑ การด�ำเนินงานแผนท�ำนุบ�ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
๑๓.๒ กิจกรรมที่ส�ำคัญด้านการท�ำนุบ�ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

๘๖
๘๗
๘๘

๑๔. วิเทศสัมพันธ์
๑๔.๑ การเสริมสร้างบรรยากาศการเรียนการสอนและ
จัดสภาพแวดล้อมให้เป็นนานาชาติ                                 
๑๔.๒ สร้างเครือข่ายพันธมิตรในการพัฒนาหลักสูตร             
            และการท�ำวิจัย รวมทั้งข้อตกลงความร่วมมือ
การแลกเปลี่ยน การประชุมวิชาการนานาชาติ

๙๐
๙๑

๑๕. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม
๑๕.๑ การบริหารจัดการด้านคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม            
๑๕.๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิต
๑๕.๓ การพัฒนาสิ่งแวดล้อม

๙๔
๙๕
๙๕
๙๙

๑๖. ผลงานเด่นของส่วนงาน
๑๗. ภาคผนวก
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๙๑

๑๐๓
๑๐๗

๑. ข้อมูลทั่วไป
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๑.๑ ประวัติของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรทางการเกษตรแห่งแรกของประเทศไทย โดยถือ
ก�ำเนิดมาจากโรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรม เมือ่ พ.ศ. ๒๔๖๐ ต่อมาได้ขยายและยกฐานะเป็นวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ
พัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๔๘๖ ฉบับแรก เมือ่ วันที่
๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๘๖ จากนัน้ มีพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๔๑ เป็นพระราชบัญญัตทิ เี่ ป็น
หน่วยงานราชการฉบับสุดท้าย ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้เปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัย
ในก�ำกับของรัฐตามพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมีฐานะเป็นนิตบิ คุ คล แต่ยงั คงเป็นหน่วยงาน
ของรัฐและอยูใ่ ต้การก�ำกับของกระทรวงศึกษาธิการ และจากการปรับปรุงกระทรวงใหม่ ในวันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
ท�ำให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อยู่ภายใต้การก�ำกับของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

๑.๒ ข้อมูลพื้นฐาน
ในปีบญ
ั ชี พ.ศ. ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ดำ� เนินภารกิจเพือ่ สนองนโยบายการกระจายโอกาสทางการศึกษา
โดยมีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน เป็นศูนย์กลางของการบริหาร ประกอบด้วยส่วนงานของมหาวิทยาลัย ที่ตั้งอยู่
ในเขตท้องที่ เป็นวิทยาเขต จ�ำนวน ๓ วิทยาเขต ได้แก่ วิทยาเขตก�ำแพงแสน วิทยาเขตศรีราชา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสกลนคร และโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี
ปัจจุบันมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีส่วนงานรวมทั้งสิ้น ๔๗ ส่วนงาน ประกอบด้วย ๒๙ คณะ ๒ วิทยาลัย ๔ สถาบัน
๔ ส�ำนักงาน ๖ ส�ำนัก ๒ ศูนย์ ด้านการบริหารงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถือเป็น
องค์กรสูงสุด ท�ำหน้าที่ควบคุมกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยท�ำหน้าที่
บริหารงานมหาวิทยาลัย โดยมีอธิการบดีเป็นประธาน มียุทธศาสตร์และเป้าหมายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ๑๒ ปี
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๑) และแผนปฏิบตั กิ ารประจ�ำปีบญ
ั ชี พ.ศ. ๒๕๖๒ ในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย เปิดหลักสูตร
ภาคปกติและพิเศษทั้งหมด จ�ำนวน ๕๘๓ หลักสูตร นิสิตทั้งหมด จ�ำนวน ๖๗,๑๒๐ คน นิสิตใหม่ จ�ำนวน ๑๘,๖๗๑ คน
ผู้ส�ำเร็จการศึกษา จ�ำนวน ๑๕,๒๓๓ คน บุคลากร จ�ำนวน ๑๐,๐๖๘ คน พื้นที่รวม ๒๔,๘๓๓ ไร่
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มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

๕๐ ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
คณะ/วิทยาลัย สถาบัน ส�ำนักงาน ส�ำนัก ศูนย์ พื้นที่ (ไร่)

๑๕/๒		 ๔
หลักสูตร

๑

นิสิตใหม่

๔ ๑ ๘๔๘

นิสิตทั้งหมด

ผู้ส�ำเร็จการศึกษา

๓๙๔ ๑๐,๑๕๘ ๓๔,๙๘๖ ๗,๙๒๗
วิทยาเขตก�ำแพงแสน

๑ หมู่ ๖ ถ.มาลัยแมน ต.ก�ำแพงแสน อ.ก�ำแพงแสน จ.นครปฐม
คณะ

ส�ำนักงาน

หลักสูตร

นิสิตใหม่

๕

๑		

๑๐๘ ๔,๐๘๐

ส�ำนัก

ศูนย์

๒

๑

นิสิตทั้งหมด

พื้นที่ (ไร่)

๗,๙๕๑
ผู้ส�ำเร็จการศึกษา

๑๔,๙๓๘ ๓,๒๑๕

วิทยาเขตศรีราชา

๑๙๙ ม.๖ ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
คณะ

ส�ำนักงาน

๑		

๑๙๙

หลักสูตร

นิสิตใหม่

นิสิตทั้งหมด

๕

๔๖

๓,๐๑๓

พื้นที่ (ไร่)
ผู้ส�ำเร็จการศึกษา

๑๐,๕๗๐ ๒,๕๐๓

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

๕๙ หมู่ ๑ ถ.วปรอ ๓๖๖ ต.เชียงเครือ อ.เมือง จ.สกลนคร
คณะ

ส�ำนักงาน

๑		

๔,๑๒๙

หลักสูตร

นิสิตใหม่

นิสิตทั้งหมด

๔

๓๓

๑,๓๑๓

พื้นที่ (ไร่)

๖,๔๔๘

ผู้ส�ำเร็จการศึกษา

๑,๕๘๘

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี

๙๘ หมู่ ๑๑ ต.โคกคราม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี
พื้นที่ (ไร่)

๗๖๑

หลักสูตร

๒

นิสิตใหม่

๑๐๗		

นิสิตทั้งหมด

๑๗๘

7
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๑.๓ ที่ตั้งของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในสวนกลางและภูมิภาค
ส่วนกลาง/วิทยาเขต/โครงการจัดตั้ง

33
13

๑. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร  
๒. วิทยาเขตก�ำแพงแสน จ.นครปฐม
๓. วิทยาเขตศรีราชา จ.ชลบุร  ี
๔. วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร จ.สกลนคร
๕. โครงการจัดตัง้ วิทยาเขตสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี

24

23

4

14

5

12

2

21
28 36

32

19

20

16

1

18
3

22

6

7

30

27
26

๖. สถานีวจิ ยั ประมงศรีราชา จ.ชลบุรี
๗. สถานีวจิ ยั ประมงคลองวาฬ จ.ประจวบคีรขี นั ธ์
๘. สถานีวจิ ยั ประมงสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม
๙. สถานีวจิ ยั วนศาสตร์พงั งา จ.พังงา
๑๐. สถานีวจิ ยั เพือ่ การพัฒนาชายฝัง่ อันดามัน จ.ระนอง
๑๑. สถานีวจิ ยั วนเกษตรตราด จ.ตราด
๑๒. สถานีวจิ ยั กาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี
๑๓. สถานีวจิ ยั ดอยปุย จ.เชียงใหม่
๑๔. สถานีวจิ ยั เพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
๑๕. สถานีวจิ ยั สิทธิพรกฤดากร จ.ประจวบคีรขี นั ธ์
๑๖. สถานีวจิ ยั ปากช่อง จ.นครราชสีมา
๑๗. ศูนย์วจิ ยั ข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ จ.นครราชสีมา
๑๘. สถานีวจิ ยั เขาหินซ้อน จ.ฉะเชิงเทรา
๑๙. สถานีวจิ ยั ลพบุรี (โคกเจริญ) จ.ลพบุรี
๒๐. สถานีวจิ ยั และพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกร (เพนียด) จ.ลพบุรี
๒๑. สถานีวจิ ยั ประมงก�ำแพงแสน จ.นครปฐม
๒๒. สถานีวจิ ยั ทับกวาง จ.สระบุรี

17

29 8

15

สถานีวิจัย / ศูนย์วิจัย

25

11
27
35

31

37

10

9

๑๖ สถานีวิจัย
๑ ศูนย์วิจัย

34

สถานีฝึกนิสิต

๔ โรงพยาบาลสัตว์
๔ สถานีวิทยุ

โรงพยาบาลสัตว์

สถานีวิทยุ ม.ก.

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
๒๓. สถานีฝกึ นิสติ วนศาสตร์ ๒๗. โรงพยาบาลสัตว์บางเขน ๓๑. สถานีวทิ ยุ ม.ก. บางเขน

๓๕. โรงเรียนสาธิต ฯ ศูนย์วจิ ยั และ
กรุงเทพมหานคร
ห้วยคอกม้า จ.เชียงใหม่
กรุงเทพมหานคร
พัฒนาการศึกษา บางเขน
๒๔. สถานีฝกึ นิสติ วนศาสตร์ ๒๘. โรงพยาบาลสัตว์
๓๒. สถานีวทิ ยุ ม.ก. ขอนแก่น
กรุงเทพมหานคร
ก�ำแพงแสน จ.นครปฐม
ห้วยทาก จ.ล�ำปาง
จ.ขอนแก่น
๒๕. สถานีฝกึ นิสติ วนศาสตร์ ๒๙. โรงพยาบาลสัตว์หนองโพ ๓๓. สถานีวทิ ยุ ม.ก. เชียงใหม่ ๓๖. โรงเรียนสาธิต ฯ ศูนย์วจิ ยั และ
พัฒนาการศึกษา ก�ำแพงแสน
จ.ราชบุรี
วังน�ำ้ เขียว จ.นครราชสีมา
จ.เชียงใหม่
จ.นครปฐม
๒๖. สถานีฝกึ นิสติ วนศาสตร์ ๓๐. โรงพยาบาลสัตว์หวั หิน ๓๔. สถานีวทิ ยุ ม.ก. สงขลา
๓๗. โครงการการศึกษาพหุภาษา
จ.ประจวบคีรขี นั ธ์
ห้วยยาง จ.ประจวบคีรขี นั ธ์
จ.สงขลา
ศูนย์วจิ ยั และพัฒนาการศึกษา
จ.ชลบุรี
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๑.๔ ตราประจํามหาวิทยาลัย สีประจํามหาวิทยาลัย ต้นไม้ประจํามหาวิทยาลัย

ตราประจ�ำมหาวิทยาลัย
เป็นรูปวงกลม มีรปู พระพิรณ
ุ ทรงนาคอยูก่ งึ่ กลางล้อมรอบด้วยกลีบบัวคว�ำ ่ และกลีบบัวหงาย และมีขอ้ ความว่า
“มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๔๘๖” ล้อมรอบเป็นชั้นนอกสุดตาม พ.ร.บ. เครื่องหมายราชการ
พุทธศักราช ๒๔๘๒ ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๐ เล่มที่ ๑๑๔
ตอนพิเศษ

สีประจ�ำมหาวิทยาลัย

สีเขียวใบไม้

ต้นไม้ประจ�ำมหาวิทยาลัย

นนทรีทรงปลูก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงปลูกต้นนนทรี จ�ำนวน ๙ ต้น ณ บริเวณหน้าหอประชุม มก.
เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๐๖ เวลา ๑๕.๓๐ น.
Yellow Flame, Copper Pod tree, Peltophorum pterocarpum อายุยาวนาน ใบเขียว ตลอดปี
ล�ำต้นแข็งแรง เปลือกสีเทาอมน�้ำตาล ชูกิ่งก้านสาขาแผ่เรือนยอดสู่เบื้องบน ใบเป็นช่อแบบขนนกสองชั้น
ดอกสีเหลือง ออกรวมกันเป็นช่อตั้ง ชี้ขึ้นตามปลายกิง่ ผลเป็นฝักแบน ๆ เกลีย้ ง ฝักอ่อนสีเขียว เมือ่ แก่
ออกสีนำ�้ ตาลแดง ทนทานในทุกสภาพอากาศ
9
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๑.๕ ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เอกลักษณ์

SA

RT UNIV

ER

ปรัชญา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นสถาบันที่มีปณิธานมุ่งมั่นในการสั่งสม แสวงหาและพัฒนาความรู้
ให้เกิดความเจริญงอกงามทางภูมิปัญญา ที่เพียบพร้อมด้วยวิชาการ จริยธรรมและคุณธรรม
ตลอดจนเป็นผูช้ นี้ ำ� ทิศทาง สืบทอดเจตนารมณ์ทดี่ ขี องสังคมเพือ่ ความคงอยู่ ความเจริญ และความ
เป็นอารยะของชาติ

วิสัยทัศน์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สร้างสรรค์ศาสตร์แห่งแผ่นดินสู่สากล เพื่อพัฒนาประเทศอย่าง
ยั่งยืน

พันธกิจ
๑. สร้างคนที่มีปัญญา รู้เหตุรู้ผล อยู่ในคุณธรรม และมีจิตส�ำนึกเพื่อส่วนรวม
๒. สะสมภูมปิ ญ
ั ญา สร้างและพัฒนาองค์ความรูท้ หี่ ลากหลาย ตลอดจนสร้างผลงานทีม่ มี าตรฐาน
สามารถแข่งขันได้
๓. ร่วมพัฒนากับชุมชน และรับผิดชอบต่อสังคม
๔. สืบสาน ท�ำนุบ�ำรุงศิลปะ วัฒนธรรม และด�ำรงอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
๕. บริหารทรัพยากรมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ

เอกลักษณ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มุ่งสร้างศาสตร์แห่งแผ่นดิน เพื่อความกินดีอยู่ดีของชาติ
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๑.๖ ค่านิยมหลัก อัตลักษณ์ และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของ 		
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ค่านิยมหลัก
มุง่ ผลสัมฤทธิข์ องงาน สืบสานสามัคคี มีคณ
ุ ธรรม

IDKU

อัตลักษณ์
ส�ำนึกดี
Integrity

มุ่งมั่น

Determination

สร้างสรรค์
Knowledge
creation

สามัคคี
Unity

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๑. มีจติ ส�ำนึกด้านคุณธรรมทีจ่ ำ� เป็นต่อการด�ำเนินชีวติ และแสดงออกในการประพฤติปฏิบตั ิ ประกอบด้วย การมีวนิ ยั
ในตนเอง การยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ ความซื่อสัตย์สุจริต เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีส�ำนึก
รับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนส�ำนึกความเป็นพลเมืองไทยทีพ
่ ร้อมมีสว่ นร่วมรับผิดชอบต่อสังคมโลก
๒. มีหลักคิด ทักษะทางวิชาการและวิชาชีพในศาสตร์ทตี่ นศึกษา และทักษะด�ำรงชีวติ ภายใต้สงั คมพหุวฒ
ั นธรรม
สามารถเชือ่ มโยงองค์ความรูก้ บั สรรพวิทยาการอืน่ ตลอดจนสามารถประยุกต์วชิ าการ เพือ่ พัฒนาสร้างสรรค์
ให้เหมาะสมกับสภาพความเป็นจริงภายใต้บริบทของสังคม
๓. มีความรูร้ อบและเท่าทันความเป็นไปในกระแสโลก พร้อมสร้างคุณค่าตนเองให้เหมาะสมต่อการเปลีย่ นแปลงของสังคม
๔. รูร้ กั สามัคคี ตระหนักถึงพลังในการร่วมมือร่วมใจ ในการท�ำงานร่วมกับผูอ้ นื่

๑.๗ ยุทธศาสตรและเปาหมายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ๑๒ ป
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๑)
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๑)
ยุทธศาสตร์ที่ ๑
ยุทธศาสตร์ที่ ๒
ยุทธศาสตร์ที่ ๓
ยุทธศาสตร์ที่ ๔

การสร้างสรรค์ศาสตร์แห่งแผ่นดิน เพือ่ การพัฒนาประเทศทีย่ งั่ ยืน
การพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการในระดับสากล
การเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการด�ำเนินงานตามภารกิจ
การใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน
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เป้าหมาย
พัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ให้เป็น “มหาวิทยาลัยของศาสตร์
แห่งแผ่นดิน” ทีเ่ ข้มแข็งอย่าง
ต่อเนือ่ งและยัง่ ยืน โดยเชือ่ มโยงกับ
ศาสตร์การเกษตรซึง่ เป็นพืน้ ฐานของ
มหาวิทยาลัย พร้อมทัง้ น้อมน�ำศาสตร์
แห่งพระราชา ศาสตร์ชมุ ชน และ
ศาสตร์สากล มาผสมผสานในการ
สร้างสรรค์วชิ าการ และน�ำไปสูก่ ารเป็น
มหาวิทยาลัยชัน้ น�ำ
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๑.๘ แผนที่ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระยะ ๑๒ ปี
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๑)

๑. การสร้างสรรค์
ศาสตร์แห่งแผ่นดิน
เพื่อการพัฒนา		
ประเทศที่ยั่งยืน

๒. การพัฒนาสู่
ความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ
ในระดับสากล

๓. การเพิ่มคุณภาพ
และประสิทธิภาพ
การดำ�เนินงาน
ตามภารกิจ

๔. การใช้หลักธรรมาภิบาล
ในการบริหารจัดการ
อย่างยั่งยืน

พัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้เป็น “มหาวิทยาลัยของศาสตร์แห่งแผ่นดิน” ที่เข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง
และยั่งยืน โดยเชื่อมโยงกับศาสตร์การเกษตร ซึ่งเป็นพื้นฐานของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งน้อมนำ�ศาสตร์
แห่งพระราชา ศาสตร์ชุมชน และศาสตร์สากล มาผสมผสานในการสร้างสรรค์วิชาการและนำ�ไปสู่การเป็น
มหาวิทยาลัยชั้นนำ�

สร้างความแข็งแกร่งทาง
วิชาการด้านการเกษตร
อาหารและป่าไม้

วิจัยในศาสตร์แห่งแผ่นดินที่
ตอบสนองต่อเป้าหมายได้
รวดเร็วและใช้งานวิจัยชี้นำ�สังคม

พัฒนานิสิตให้มีความรู้
ก้าวหน้าทันสมัย มีคุณธรรม
และจริยธรรมตามอัตลักษณ์
ของ มก.

บริหารจัดการแบบ
องค์รวมเชิงรุก

พัฒนาหลักสูตรและรายวิชา
ให้ทันสมัยดึงดูดผู้สนใจศึกษา
ทั้งในรูปแบบหลักสูตร
Non-Degree และ Degree

ประสิทธิภาพ

ส่งเสริมให้นิสิตนำ�
องค์ความรู้ไปสร้าง
ชุมชนต้นแบบ
ในท้องถิ่น

วิจัยนวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์ที่จะนำ�ไปสู่
ความเป็นเลิศทางวิชาการ

สนับสนุน
วิทยาเขตให้
ตอบสนอง
การพัฒนา
ในพื้นที่

สร้างความร่วมมือ
ทางวิชาการกับ
หน่วยงานระดับชาติ
และนานาชาติ

พัฒนาระบบ
การรักษา สืบทอด
และต่อยอดองค์
ความรู้ที่สำ�คัญ
ในแต่ละสาขาวิชา

เพิ่มบุคลากรระดับ
หลังปริญญาเอก
เพื่อเร่งผลิตผลงาน
วิชาการคุณภาพ

เพิ่มประสิทธิภาพ
ของระบบบริหาร
งานทั้งระบบ

พัฒนาองค์กร

คุณภาพ
การบริการ

ประสิทธิผล

เป้าประสงค์

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สร้างสรรค์ศาสตร์แห่งแผ่นดินสูส่ ากล เพือ่ พัฒนาประเทศอย่างยัง่ ยืน

ประชาสัมพันธ์
รวมพลังศิษย์เก่า
มาร่วมพัฒนา
ประเทศ

พัฒนาทรัพย์สิน
เพื่อสร้างรายได้
และแสวงหา/ระดมทุน
วิจัยจากภายนอก

ยกระดับคุณภาพ
มาตรฐานทาง
วิชาการให้เท่าเทียม
ในทุกวิทยาเขต

พัฒนาผู้บริหาร
ทุกระดับเข้าสู่
ความเป็น
ธรรมาภิบาล

พัฒนาเข้าสู่
สำ�นักงาน
อิเล็กทรอนิกส์
(e-Office)
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๒. โครงสร้างการบริหารและรายนามคณะกรรมการมหาวิทยาลัย
๒.๑ โครงสร้างการบริหารของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะกรรมการตรวจสอบประจํา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อธิการบดี
คณะกรรมการ
วิชาการ

คณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
สภาพนักงาน

รองอธิการบดี
วิทยาเขต

รองอธิการบดี

คณะกรรมการ
ประจำ�วิทยาเขต

ผู้ช่วยอธิการบดี

ผูอ้ ำ�นวยการ
สำ�นักงานอธิการบดี

ผู้อำ�นวยการ
กอง/สำ�นักงาน

คณบดี/ผูอ้ ำ�นวยการ
คณะ/วิทยาลัย/
สถาบัน/สำ�นัก

คณะกรรมการประจำ�
คณะ/วิทยาลัย/
สถาบัน/สำ�นัก

ผูอ้ ำ�นวยการ
สำ�นักงานวิทยาเขต

รองคณบดี/รองผูอ้ ำ�นวยการ
คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/สำ�นัก

ผูช้ ว่ ยคณบดี/ผูช้ ว่ ยผูอ้ ำ�นวยการ
คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/สำ�นัก

หัวหน้าภาควิชา

หัวหน้าสำ�นักงานเลขานุการ
คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/สำ�นัก
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ผู้อำ�นวยการกอง

๒.๒ โครงสร้างส่วนงานและหน่วยงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สำ�นักงานสภามหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
สำ�นักงานอธิการบดี

วิทยาเขตกำ�แพงแสน

คณะ

กองกลาง
กองการเจ้าหน้าที่
กองกิจการนิสติ
กองคลัง
กองแผนงาน
กองยานพาหนะ อาคาร
และสถานที่
กองวิเทศสัมพันธ์
สถานพยาบาล มก.
สำ�นักการกีฬา
สำ�นักงานทรัพย์สนิ
สำ�นักงานตรวจสอบ
ภายใน
สำ�นักงานบริการวิชาการ
สำ�นักงานกฎหมาย
สำ�นักงานประกันคุณภาพ

สำ�นักงานวิทยาเขต

เกษตร
ประมง
วนศาสตร์
สิง่ แวดล้อม
วิทยาศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์
อุตสาหกรรมเกษตร
สถาปัตยกรรมศาสตร์
สัตวแพทยศาสตร์
เทคนิคการสัตวแพทย์
บริหารธุรกิจ
เศรษฐศาสตร์
สังคมศาสตร์
มนุษยศาสตร์
ศึกษาศาสตร์
วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย

กองบริหารทัว่ ไป
กองบริหารการศึกษา     
กองบริหารการวิจยั และ
บริการวิชาการ
กองบริการกลาง
กองบริหารกิจการนิสติ
กองบริหารทรัพย์สนิ

ศูนย์
ศูนย์นานาชาติสริ นิ ธร
เพือ่ การวิจยั พัฒนาและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี

เกษตร กำ�แพงแสน
วิศวกรรมศาสตร์ กำ�แพงแสน
วิทยาศาสตร์การกีฬา
สัตวแพทยศาสตร์*
ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

สำ�นัก
สำ�นักส่งเสริมและ
ฝึกอบรม กำ�แพงแสน
สำ�นักหอสมุด
กำ�แพงแสน

ศูนย์
ศูนย์เทคโนโลยีชวี ภาพเกษตร

วิทยาเขตศรีราชา

สำ�นัก
สำ�นักบริหารการศึกษา
สำ�นักบริการคอมพิวเตอร์
สำ�นักส่งเสริมและฝึกอบรม
สำ�นักหอสมุด

คณะ

สถาบัน
สถาบันวิจยั และพัฒนา                
แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถาบันค้นคว้าและพัฒนา      
ผลิตภัณฑ์อาหาร
สถาบันค้นคว้าและพัฒนา
ผลิตผลทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร
สถาบันวิทยาการขัน้ สูง
แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สำ�นักงานวิทยาเขต

คณะ

กองบริหารทัว่ ไป
กองบริหารวิชาการ       
และนิสติ
กองบริการกลาง

วิทยาศาสตร์  ศรีราชา
วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
วิทยาการจัดการ
เศรษฐศาสตร์  ศรีราชา
พาณิชยนาวีนานาชาติ

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี
สถาบันสมทบ
วิทยาลัยการชลประทาน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  นพรัตน์วชิระ

สำ�นักงานวิทยาเขต

คณะ

กองบริหารทัว่ ไป
กองบริหารวิชาการ       
และนิสติ
กองบริหารการวิจยั
และบริการวิชาการ
กองบริการกลาง

ทรัพยากรธรรมชาติและ
อุตสาหกรรมเกษตร
วิทยาศาสตร์และ
วิศวกรรมศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ศิลปศาสตร์และ        
วิทยาการจัดการ

* ขยายการดำ�เนินงานมาจากงานเดิมทีบ่ างเขน
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๒.๓ คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๒๐)
(วาระการด�ำรงต�ำแหน่ง ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ - ปัจจุบัน)

ดร.กฤษณพงศ์  กีรติกร
นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พีระศักดิ์  ศรีนิเวศน์
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(เริ่มด�ำรงต�ำแหน่ง ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑)

นายสัตวแพทย์ยุคล  ลิ้มแหลมทอง
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑)
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กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

นายกฤษฎา  บุณยสมิต

ศาสตราจารย์ ดร.อมเรศ  ภูมิรัตน

พลเอก นายแพทย์ ชุมพล  เปี่ยมสมบูรณ์

ศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก  ปัทมสิริวัฒน์

รองศาสตราจารย์สมพร  อิศวิลานนท์

รองศาสตราจารย์ ดร.พีรเดช  ทองอ�ำไพ

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พีระศักดิ์  ศรีนิเวศน์

ดร.โสภณ  ภูเก้าล้วน

นายสิทธิศักดิ์  วนะชกิจ

ศาสตราจารย์ ดร.ปิยะวัติ  บุญ-หลง
(๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒)

พลเอก วุฒินันท์  ลีลายุทธ
(๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑)
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กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต�ำแหน่ง

ดร.จงรัก  วัชรินทร์รัตน์
รักษาการแทนอธิการบดี

นายเฉลิมเกียรติ  แสนวิเศษ
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
ครัง้ ที่ ๑ : ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
ครั้งที่ ๒ : ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ - ปัจจุบัน

รองศาสตราจารย์ ดร.ลดาวัลย์  พวงจิตร
ประธานกรรมการวิชาการ

นายนิพนธ์  ลิ้มแหลมทอง
ดร.วิฑูรย์  สิมะโชคดี
นายกสมาคมนิสติ เก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นายกสมาคมนิสติ เก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ในพระบรมราชูปถัมภ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์
(๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ปัจจุบัน)
(๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑)
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นสพ.
ดร.เฉลิมเกียรติ  แสงทองพินิจ
ประธานสภาพนักงาน
ครั้งที่ ๑ : ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
ครั้งที่ ๒ : ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ปัจจุบัน

กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร

ดร.ด�ำรงค์  ศรีพระราม
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารกิจการภายใน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม  แหลมสัก
คณบดีคณะวนศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.สมหวัง  ขันตยานุวงศ์
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนามัย  ด�ำเนตร
คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
(๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ - ปัจจุบัน)

รองศาสตราจารย์ ดร.เชษฐพงษ์  เมฆสัมพันธ์
คณบดีประมง
(๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒)
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กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจ�ำ

รองศาสตราจารย์
ดร.พัทธนันท์  หรรษาภิรมย์โชค

รองศาสตราจารย์  นาวาอากาศโท
ดร.สุมิตร  สุวรรณ

รองศาสตราจารย์ ดร.วีรชัย  พุทธวงศ์

กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน

ดร.โชคชัย  เอกทัศนาวรรณ
นักวิชาการเกษตรเชี่ยวชาญพิเศษ
๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๓๐ กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๒

นายชูโชติ  ชูเจริญ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ช�ำนาญการ
๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ - ปัจจุบัน

รองศาสตราจารย์ ดร.ศรปราชญ์  ธไนศวรรยางกูร
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นางสาวพัชราวดี  แพรัตกุล
รักษาการแทนผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
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๒.๔ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.บ.ม.)
(พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๒๕)

๑. อธิการบดี

ประธานกรรมการ
รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์

๒. รองอธิการบดี (เริ่มด�ำรงต�ำแหน่ง วันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑)
กรรมการ
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารกิจการภายใน
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
รองอธิการบดีฝ่ายการเงิน
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์และสื่อสารองค์กร
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต
รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
และโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี
รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ
รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศ
รองอธิการบดีวิทยาเขตก�ำแพงแสน

ดร.ด�ำรงค์ ศรีพระราม
รองศาสตราจารย์ ดร.ลดาวัลย์ พวงจิตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุชนาถ มั่งคั่ง
รองศาสตราจารย์ ดร.สิรี ชัยเสรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชด ชมภูนิช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์น.ท.หญิง ดร.งามลมัย ผิวเหลือง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาท เพ็ญสุภา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนามัย ด�ำเนตร

			

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

(๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒)

รองศาสตราจารย์ ดร.ชัชพล ชังชู
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภุชงค์ อุทโยภาศ
รองศาสตราจารย์ ดร.ตฤณ แสงสุวรรณ

			

รองศาสตราจารย์ ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์

			

(เริ่มด�ำรงต�ำแหน่ง ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒)

รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา
รองอธิการบดีวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

รองศาสตราจารย์ ดร.ธัญญะ เกียรติวัฒน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรพงษ์ อินทรวงศ์

กรรมการและเลขานุการ
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน

รองศาสตราจารย์ ดร.ศรปราชญ์ ธไนศวรรยางกูร
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๓. หัวหน้าส่วนงาน
กรรมการ
๑) คณบดีคณะเกษตร
๒) รักษาการแทนคณบดีคณะบริหารธุรกิจ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุตเขตต์ นาคะเสถียร
ดร.ด�ำรงค์ ศรีพระราม

			

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

			

ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชด ชมภูนิช

			

(เริ่มด�ำรงต�ำรงต�ำแหน่ง ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒)

๓) คณบดีคณะประมง

รองศาสตราจารย์ ดร.เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์

			

(หมดวาระ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒)

รักษาการแทนคณบดีคณะประมง

ดร.ด�ำรงค์ ศรีพระราม

			

(๑๓ กรกฎาคม - ๒๖ สิงหาคม พ ศ. ๒๕๖๒)

คณบดีคณะประมง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ

			

(เริ่มด�ำรงต�ำแหน่ง ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒)

๔) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
๕) คณบดีคณะวนศาสตร์
๖) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
๗) คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
๘) คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
๙) คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์
๑๐) คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
๑๑) คณบดีคณะสิ่งแวดล้อม

รองศาสตราจารย์ ดร.กิติมา อินทรัมพรรย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม แหลมสัก
รองศาสตราจารย์ ดร.อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน
รองศาสตราจารย์ ดร.พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล
รองศาสตราจารย์ ดร.ปัทมาวดี เล่ห์มงคล
รองศาสตราจารย์ ดร.วิจิตต์ศรี สงวนวงศ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปารเมศ ก�ำแหงฤทธิรงค์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรัตน์ บัวเลิศ

			

(หมดวาระ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒)

		 รักษาการแทนคณบดีคณะสิ่งแวดล้อม

รองศาสตราจารย์ ดร.ลดาวัลย์ พวงจิตร

			

(๓๐ มิถุนายน - ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒)

คณบดีคณะสิ่งแวดล้อม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรัตน์ บัวเลิศ

			

(เริ่มด�ำรงต�ำแหน่ง ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒)

๑๒) คณบดีคณะสังคมศาสตร์
๑๓) คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์
๑๔) คณบดีคณะเทคนิคการสัตวแพทย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์วัลย์ สุรินยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คงศักดิ์ เที่ยงธรรม
ศาสตราจารย์ ดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์

			

(หมดวาระ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒)

		 รักษาการแทนคณบดีคณะเทคนิคการสัตวแพทย์

รองศาสตราจารย์ ดร.สิรี ชัยเสรี

			

(๒๖ กรกฎาคม - ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒)

		 คณบดีคณะเทคนิคการสัตวแพทย์

ศาสตราจารย์ ดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์

			

(เริ่มด�ำรงต�ำแหน่ง ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒)

๑๕) คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร

รองศาสตราจารย์ ดร.อนุวัตร แจ้งชัด
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๑๖) คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
๑๗) รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์
		
๑๘) คณบดีคณะเกษตร ก�ำแพงแสน
๑๙) รักษาการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
			
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
		
๒๐) คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ก�ำแพงแสน
๒๑) รักษาการแทนคณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
			
คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
			
๒๒) คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
๒๓) รักษาการแทนคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
		
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
		
๒๔) รักษาการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา
		
		 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา
		
๒๕) รักษาการแทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
		
		 คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
		
๒๖) คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา
๒๗) คณบดีคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ
๒๘) คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร
๒๙) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
๓๐) คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
๓๑) คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์
๓๒) ผู้อ�ำนวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
๓๓) ผู้อ�ำนวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตร
		 และอุตสาหกรรมเกษตร
๓๔) รักษาการแทนผู้อ�ำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.สมหวัง ขันตยานุวงศ์
รองศาสตราจารย์ ดร.ลิลลี่ กาวีต๊ะ
(เริ่มด�ำรงต�ำแหน่ง ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒)

รองศาสตราจารย์ ดร.ปภพ สินชยกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนามัย ด�ำเนตร
(หมดวาระ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริพร ศศิมณฑลกุล
(เริ่มด�ำรงต�ำแหน่ง ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒)

รองศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินทร์ประสิทธิ์
รองศาสตราจารย์ ดร.ลดาวัลย์ พวงจิตร
(๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนามัย ด�ำเนตร
(เริ่มด�ำรงต�ำแหน่ง ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒)
รองศาสตราจารย์ ดร.วินัย พูลศรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชด ชมภูนิช

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

รองศาสตราจารย์อ�ำนาจ ธีระวนิช

(เริ่มด�ำรงต�ำแหน่ง ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุชนาถ มั่งคั่ง

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

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวดี สุ่มทอง นาคมี

(เริ่มด�ำรงต�ำแหน่ง ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒)

รองศาสตราจารย์ ดร.ชัชพล ชังชู

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

รองศาสตราจารย์ ดร.สถาพร เชื้อเพ็ง

(เริ่มด�ำรงต�ำแหน่ง ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชาติ สุขารมณ์
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พลเรือโท นิรุทธ์ หงส์ประสิทธิ์
ดร.อรอนงค์ ฐาปนพันธ์นิติกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศมณพร สุทธิบาก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัททมา สุริยกุล ณ อยุธยา
ดร.พัสกร องอาจ
รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ชิณะวงศ์
ดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์
รองศาสตราจารย์ ดร.สิรี ชัยเสรี

(หมดวาระ ๒๔ มกราคม พ.ศ ๒๕๖๒)
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รักษาการแทนผู้อ�ำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
		 แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
		 ผู้อ�ำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
		 แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๓๕) ผู้อ�ำนวยการส�ำนักหอสมุด
๓๖) ผู้อ�ำนวยการส�ำนักบริหารการศึกษา
๓๗) ผู้อ�ำนวยการส�ำนักบริการคอมพิวเตอร์
๓๘) ผู้อ�ำนวยการส�ำนักส่งเสริมและฝึกอบรม
			
รักษาการแทนผู้อ�ำนวยการส�ำนักส่งเสริมและฝึกอบรม
			
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักส่งเสริมและฝึกอบรม
			
๓๙) ผู้อ�ำนวยการส�ำนักหอสมุด ก�ำแพงแสน
๔๐) ผู้อ�ำนวยการส�ำนักส่งเสริมและฝึกอบรม ก�ำแพงแสน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาท เพ็ญสุภา
(๒๕ - ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภา มหากาญจนกุล
(เริ่มด�ำรงต�ำแหน่ง ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒)
นางวนิดา ศรีทองค�ำ
ดร.นีรนุช ภาชนะทิพย์
รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย น�ำประเสริฐชัย
รองศาสตราจารย์ชูเกียรติ รักซ้อน
(หมดวาระ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุชนาถ มั่งคั่ง
(๓๐ มิถุนายน - ๒๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒)
รศ.สุวิสา พัฒนเกียรติ
(เริ่มด�ำรงต�ำแหน่ง ๒๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒)
นายเรวัติ อ�่ำทอง
นางสาวกันยารัตน์ เชี่ยวเวช

๔. ประธานสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมเกียรติ แสงทองพินิจ

		 ๒.๕ คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
		

(พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๒๘)
ประธานกรรมการ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
รองศาสตราจารย์ ดร.ลดาวัลย์ พวงจิตร

กรรมการ
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารกิจการภายใน

รองศาสตราจารย์ ดร.สิรี ชัยเสรี
ดร.ด�ำรงค์ ศรีพระราม
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กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
๑. ศาสตราจารย์ ดร.อังศุมาลย์ จันทราปัตย์
๒. ศาสตราจารย์ ดร.นภดล ร่มโพธิ์
๓. ศาสตราจารย์เกียรติคุณกุลวดี มกราภิรมย์

๔. ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ
๕. รองศาสตราจารย์ ดร.กิจจา อุไรรงค์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายใน
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.รัตติกรณ์ จงวิศาล
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.อุษณีย์ ลีรวัฒน์
๓. รองศาสตราจารย์ ดร.สมบุญ ศิลป์รุ่งธรรม
๔. รองศาสตราจารย์ ดร.ธานี ศรีวงศ์ชัย
๕. รองศาสตราจารย์ ดร.อนุวัตร แจ้งชัด
๖. รองศาสตราจารย์ ดร.อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน

๗. รองศาสตราจารย์ ดร.กิติมา อินทรัมพรรย์
๘. รองศาสตราจารย์ ดร.ปัทมาวดี เล่ห์มงคล
๙. รองศาสตราจารย์ ดร.วิจิตต์ศรี สงวนวงศ์
๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คงศักดิ์ เที่ยงธรรม
๑๑. รองศาสตราจารย์ ดร.สมหวัง ขันตยานุวงศ์

เลขานุการ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

รองศาสตราจารย์ ดร.ชัชรี แก้วสุรลิขิต

ผู้ช่วยเลขานุการ
๑. ผู้อ�ำนวยการส�ำนักบริหารการศึกษา

๒. เจ้าหน้าที่ส�ำนักบริหารการศึกาษา

		 ๒.๖ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
			(พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๒๔)
๑. วาระการด�ำรงต�ำแหน่งตั้งแต่วันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
ประธานกรรมการ
นายเฉลิมเกียรติ แสนวิเศษ

กรรมการ
๕. นางสาวดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์
๖. ดร.ทองเปลว กองจันทร์
๗. นายธนินวัฒน์ พัฒนวีรคุณ
๘. นายนิยม ไวยรัชพานิช

๑. นายสัตวแพทย์จ�ำเรือง พานเพียรศิลป์
๒. นายชาญ ธาระวาส
๓. นางชาลอต โทณวณิก
๔. นายณัฐกฤตย์ ณ ชุมพร
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๙. พลตรี ประชาพัฒน์ วัจนะรัตน์
๑๐. นายประยุทธ หล่อสุวรรณศิริ
๑๑. นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา
๑๒. นายโยธิน ด�ำเนินชาญวนิชย์
๑๓. นายสกล มงคลธรรมากุล
๑๔. นายสุเทพ วงศ์รื่น

๑๕. นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว
๑๖. นายอนันต์ สุวรรณรัตน์
๑๗. นายอุดม ฐิตวัฒนะสกุล
๑๘. นายเอนก บุญหนุน
๑๙. นายเอนก ปิ่นวนิชย์กุล

๒) วาระการด�ำรงต�ำแหน่งตัง้ แต่วนั ที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
ประธานกรรมการ
นายเฉลิมเกียรติ แสนวิเศษ

กรรมการ
๑. นายกฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล
๒. นายชาญ ธาระวาส
๓. นายสัตวแพทย์ธานินทร์ ชีวะผลาบูรณ์
๔. นายชัย นิมากร
๕. ศาสตราจารย์พิเศษ ณัฐกฤตย์ ณ ชุมพร
๖. นายสินชัย สวัสดิชัย
๗. นายอนันต์ ภู่สิทธิกุล
๘. นายสุเทพ วงศ์รื่น
๙. นายสัตวแพทย์จ�ำเรือง พานเพียรศิลป์
๑๐. ดร.ทองเปลว กองจันทร์

๑๑. นางสาวดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์
๑๒. นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว
๑๓. นายสกล มงคลธรรมากุล
๑๔. นายวิศิษฎ์ คชสิทธิ์
๑๕. นายวิทัศน์ ศรีสุวรรณเกศ
๑๖. นายปรีชา ใคร่ครวญ
๑๗. นายพิพัฒน์ ชนินทยุทธวงศ์
๑๘. นายสัมพันธ์ ศิลปนา
๑๙. เภสัชกร พิสิฐ อุ่ยรุ่งโรจน์
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		 ๓.๑ การบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กบั การเป็นมหาวิทยาลัย
			 ในก�ำกับของรัฐ
เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้เปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในก�ำกับของรัฐ
ตลอดระยะเวลา ๔ ปีที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้อนุมัติข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และค�ำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ�ำนวน ๑๗๒ ฉบับ
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านนโยบายและการบริหารจัดการที่ส�ำคัญ เช่น การปรับปรุงโครงสร้าง
การบริหารงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน
และทรัพย์สิน การบริหารจัดการด้านวิชาการ เป็นต้น
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		 ๓.๒ การบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย
๓.๒.๑ การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล

		 ในปีบัญชี พ.ศ. ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีบุคลากร จ�ำนวน ๑๐,๐๖๘ คน จ�ำแนกเป็นบุคลากร
สายวิชาการ จ�ำนวน ๓,๕๕๖ คน และบุคลากรสายสนับสนุน จ�ำนวน ๖,๕๑๒ คน บุคลากรสายวิชาการส่วนใหญ่ตำ� แหน่งอาจารย์
บุคลากรสายสนับสนุนส่วนใหญ่ต�ำแหน่งช�ำนาญการและช�ำนาญงาน (ไม่รวมบุคลากรที่ไม่มีต�ำแหน่งวิชาการ)
			 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำ� หนดให้มรี ะบบการบริหารผลการปฏิบตั งิ านในการบริหารและพัฒนาบุคลากร
ส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ มีบุคลากร
ดีเด่นระดับมหาวิทยาลัย ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ จ�ำนวน ๕๐ คน บุคลากรรับรางวัลระดับชาติและนานาชาติ จ�ำนวน ๑๐ คน

๓.๒.๒ การบริหารจัดการงบประมาณ

		 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีงบประมาณรายจ่าย ประจ�ำปีบญ
ั ชี พ.ศ. ๒๕๖๒ จ�ำนวน ๑๓,๗๓๖.๔ ล้านบาท
ประกอบด้วย งบประมาณแผ่นดิน ๔,๙๒๕.๕ ล้านบาท (๓๕.๘๖%) และเงินรายได้ ๘,๘๑๐.๙ ล้านบาท (๖๔.๑๔%)

			

๓.๒.๒.๑ การบริหารจัดการงบประมาณแผ่นดิน ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รบั จัดสรรงบประมาณแผ่นดินเพือ่ การบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย
ด้านการจัดการศึกษา การวิจัย และการบริการวิชาการ จ�ำนวน ๑,๓๐๔.๓ ล้านบาท โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
รองรับโครงสร้างพืน้ ฐานเพือ่ การจัดการศึกษาและการวิจยั มากทีส่ ดุ รองลงมาคือการสนับสนุนด้านครุภณ
ั ฑ์การเรียนการสอน
และการวิจัย การสนับสนุนงบประมาณด้านบูรณาการวิจัย การบริการวิชาการแก่ชุมชน และงบประมาณด้านอื่นๆ

๓.๒.๒.๒ การบริหารจัดการงบประมาณเงินรายได้ ประจ�ำปีบัญชี พ.ศ. ๒๕๖๒

					
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้สนับสนุนจัดสรรเงินรายได้สว่ นกลางมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์
และเงินรายได้จากแหล่งอืน่ ๆ ให้แก่หน่วยงานในมหาวิทยาลัยเพือ่ การพัฒนามหาวิทยาลัยให้บรรลุตามนโยบายการพัฒนา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เชิงรุก และนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัย ทั้งด้านการบริหารจัดการ วิจัย การจัดการศึกษา
การบริการวิชาการ และท�ำนุบ�ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม เป็นจ�ำนวนเงินทั้งสิ้น ๒๒๓,๖๕๑,๓๓๖ บาท

๓.๒.๓ การบริหารจัดการการเงินและการคลัง

		 สถานะทางการเงินของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อเปรียบเทียบระหว่างปีงบประมาณ สิ้นสุดวันที่ ๓๐
กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ และวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ พบว่า สินทรัพย์รวม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เพิม่ ขึน้
๑.๘๐ % มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ๖.๙๐ % ในขณะที่รายได้ลดลง ๓.๐๓ % อย่างไรก็ตามมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็ได้รับ
เงินอุดหนุนวิจัยเพิ่มขึ้น ๒๖.๖๗ % ส่วนผลการด�ำเนินงาน พบว่ารายได้สุทธิลดลง ๔๙.๗๖ % อันเนื่องมาจากการได้รับ
จัดสรรเงินอุดหนุนของรัฐบาลลดลง ประกอบกับมหาวิทยาลัยมีคา่ ใช้จา่ ยบุคลากรเพิม่ ขึน้ ในส่วนของรายได้ของมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ เพิม่ ขึน้ ๓.๘๒ % จากรายได้การขายสินค้า การให้บริการ โครงการพัฒนาวิชาการ เงินอุดหนุนวิจยั และค่าเช่าอืน่ ๆ
ส่วนค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ๖.๙๐ % เนื่องจากค่าใช้สอย ค่าสาธารณูปโภค และค่าใช้จ่ายบุคลากร

๓.๒.๔ การบริหารด้านนโยบายและแผน

		 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ติดตามผลการด�ำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ�ำปีบัญชี พ.ศ. ๒๕๖๒
พบว่า ตัวชี้วัดของการพัฒนาในภาพรวม จ�ำนวน ๖ ตัวชี้วัด มีผลการด�ำเนินงานสูงกว่าเป้าหมาย จ�ำนวน ๓ ตัวชี้วัด และ
ตัวชีว้ ดั ทีม่ ผี ลการด�ำเนินงานต�ำ่ กว่าค่าเป้าหมาย จ�ำนวน ๒ ตัวชีว้ ดั และตัวชีว้ ดั ทีไ่ ม่ได้ดำ� เนินการประเมิน จ�ำนวน ๑ ตัวชีว้ ดั
ส่วนตัวชี้วัดในระดับยุทธศาสตร์ จ�ำนวน ๒๐ ตัวชี้วัด มีผลการด�ำเนินงานสูงกว่าเป้าหมาย จ�ำนวน ๑๐ ตัวชี้วัด ผลการ
ด�ำเนินงานใกล้เคียงหรือเท่ากับเป้าหมาย (ร้อยละ ๙๐-๑๐๐) จ�ำนวน ๒ ตัวชีว้ ดั ผลการด�ำเนินงานต�ำ่ กว่าเป้าหมาย (น้อยกว่า
ร้อยละ ๙๐) จ�ำนวน ๖ ตัวชี้วัด และตัวชี้วัดที่ไม่ด�ำเนินการประเมิน จ�ำนวน ๒ ตัวชี้วัด
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๓.๒.๕ การบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยส�ำนักบริการคอมพิวเตอร์ยกระดับพัฒนาการด้านสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้ก้าวไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยทางด้านเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล โดยการพัฒนา
โครงสร้างพืน้ ฐานด้านสารสนเทศของมหาวิทยาลัย (Super Infra) จนได้รบั รางวัล IPV6 AWARD 2018 และพัฒนาเว็บไซต์
จนได้รับการจัดอันดับเว็บไซต์มหาวิทยาลัยโดย 4icu.org อันดับ ๑ ของประเทศไทยเมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
ตลอดจนพัฒนาระบบบูรณาการข้อมูลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารอย่างต่อเนื่อง

๓.๒.๖ การบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยส�ำนักงานทรัพย์สิน และส่วนงานที่เกี่ยวข้องพัฒนาขีดความสามารถ
ในการสร้างรายได้จากทรัพย์สนิ และสิทธิประโยชน์ จัดหาสินค้าและบริการ เพือ่ รองรับความต้องการของนิสติ บุคลากร
และบุคคลภายนอก เช่น ศูนย์ผลิตภัณฑ์นม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์หนังสือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อาคารพักอาศัยของบุคลากร การให้บริการพื้นที่เช่าร้านค้า และเริ่มมีการน�ำแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์มาเพิ่มมูลค่า
ต้นทุนเดิมที่มหาวิทยาลัยมีอยู่ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

๓.๒.๗ การปรับปรุงและพัฒนากระบวนงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของหน่วยงาน

			 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดโครงการรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๑๒
ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เพือ่ ส่งเสริมการปรับปรุงกระบวนการท�ำงานของหน่วยงาน โดยมีผลงานทีน่ า่ สนใจ เช่น บัตรผ่าน
กิจกรรม Online Kaizen เพื่อบริหารลูกหนี้เงินยืมระยะสั้น เป็นต้น นอกจากนี้ส�ำนักบริการคอมพิวเตอร์ ยังได้
ร่วมกับส่วนงานที่เกี่ยวข้องพัฒนาและปรับปรุงระบบสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการ
วิชาการ ให้แก่นิสิตและบุคลากร เช่น ระบบสลิปเงินเดือนออนไลน์ พนักงานเงินรายได้ ระบบรายงานคุณภาพอากาศ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระบบสารสนเทศธนาคารหน่วยกิต เป็นต้น

		 ๓.๓ การประเมินผลงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับ
หลักสูตร โดยทุกหลักสูตรได้มาตรฐานที่ก�ำหนด ระดับคณะและส่วนงานสนับสนุน ใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษา
เพื่อการด�ำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) และระดับมหาวิทยาลัย ได้คะแนนเฉลี่ยจากการประเมินของคณะกรรมการ
๔.๖๒ คะแนน ปัจจุบันมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีนโยบายการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อการ
ด�ำเนินการที่เป็นเลิศ ตามแนวทางการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศตามเกณฑ์ EdPEx มาประยุกต์ใช้ในส่วนงานระดับคณะ
และระดับส่วนงาน มีการก�ำหนดตัวชีว้ ดั กลางของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สำ� หรับคณะ เพือ่ ใช้สำ� หรับการจัดอันดับ
มหาวิทยาลัยในระดับชาติและนานาชาติ
ด้านการจัดอันดับมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ด�ำเนินการสู่การจัดอันดับมหาวิทยาลัยหลาย
กิจกรรม โดยมีกิจกรรมเด่น เช่น QS World University Ranking by Subject สาขา Agriculture & Forestry
อันดับที่ ๑ ของประเทศไทย และอันดับที่ ๕๘ ของโลก
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		 ๓.๔ การจัดการศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีนโยบายในการจัดการศึกษามุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่มีความรับผิดชอบต่อรัฐ
และสังคม และมหาวิทยาลัยระดับโลก เปิดหลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี ประกาศนียบัตร ปริญญาโท
และปริญญาเอก จ�ำนวนรวม ๕๘๓ หลักสูตร เพิ่มขึ้นมากกว่าปีการศึกษา ๒๕๖๑ จ�ำนวน ๑๓ หลักสูตร นิสิตทั้งหมด
จ�ำนวน ๖๗,๑๒๐ คน นิสิตใหม่ จ�ำนวน ๑๘,๖๗๑ คน ผู้ส�ำเร็จการศึกษา จ�ำนวน ๑๕,๒๓๓ คน มีการขยายโอกาสทางการ
ศึกษาให้แก่นกั เรียนทัว่ ไป นักเรียนทีม่ พี น้ื ทีใ่ กล้วทิ ยาเขต และนักเรียนทีม่ คี วามสามารถพิเศษ ซึง่ ส่งผลให้เป็นมหาวิทยาลัย
ที่มีผู้สมัครเข้าศึกษาต่อมากที่สุด จ�ำนวน ๑๔๐,๑๙๗ คน การจัดตั้งวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์เพื่อจัดการเรียนการสอน
หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าศาสตร์ แ ห่ ง แผ่ น ดิ น เพื่ อ การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น และหลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต ร
(Non Degree) เพื่อรองรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต นอกจากนี้ได้เปิดหลักสูตรนานาชาติ จ�ำนวน ๓๙ หลักสูตร ส่งเสริมความ
ร่วมมือด้านการจัดการเรียนสองปริญญากับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ เสริมสร้างบรรยากาศการเรียนการสอนให้เป็น
นานาชาติ เพื่อพัฒนาสู่ความเป็นนานาชาติและมหาวิทยาลัยระดับโลก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๖๑
ทุกหลักสูตรได้มาตรฐานที่ก�ำหนด มีหลักสูตรระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาดีเด่น จ�ำนวน ๑๓ หลักสูตร หลักสูตรที่
มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๕๘ จ�ำนวน
๒ หลักสูตร นิสิตระดับปริญญาตรี ได้งานท�ำ ๘๗.๒๕ % นายจ้างมีความพึงพอใจต่อบัณฑิตระดับปริญญาตรีระดับมาก
(๔.๑๔ คะแนน) บัณฑิตระดับปริญญาตรี มีพฤติกรรมการแสดงออกตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย “ส�ำนึกดี มุ่งมั่น
สร้างสรรค์ สามัคคี” ระดับบ่อยมาก (๔.๑๘ คะแนน) นิสิตมีความรู้และมีทักษะที่ส�ำคัญตาม 21 st Century Skills
ได้คะแนน ๔.๕๒ คะแนน นิสิตระดับบัณฑิตศึกษามีการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในวารสารและการประชุมระดับชาติและ
นานาชาติ จ�ำนวน ๒,๒๔๙ ผลงาน นิสิตรับรางวัลด้านวิชาการและกิจกรรมนิสิตระดับนานาชาติ จ�ำนวน ๒ รางวัล
ด้านการพัฒนานิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ด�ำเนินงานตามแผนพัฒนานิสิต ๑๐ ปี โดยมีกิจกรรมเด่น เช่น
การนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในการพัฒนานิสิต สามารถนําความรูต่าง ๆ ที่ได้ไปใช
ในการพัฒนาชุมชนและทองถิ่น และจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพ เพื่อเตรียมนิสิตให้มีวุฒิภาวะทางอาชีพพร้อมสู่
โลกการท�ำงาน เป็นต้น

		 ๓.๕ การวิจัย
ในรอบปี ที่ ผ ่ า นมา มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ ไ ด้ ก� ำ หนดนโยบายการเป็ น มหาวิ ท ยาลั ย วิ จั ย ต่ อ เนื่ อ ง โดยมี
การด�ำเนินงานมุ่งสู่การวิจัยระดับแนวหน้าของโลก (Global and Frontier Research) ตามนโยบายของกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สร้างและส่งเสริมนักวิจัยที่มีคุณภาพ โดยในปีบัญชี พ.ศ. ๒๕๖๑
ได้รับจัดสรรจากงบประมาณแผ่นดิน ๓๒๙.๒ ล้านบาท รายได้ของมหาวิทยาลัย ๑๔.๗๙ ล้านบาท ตลอดจนการแสวง
แหล่งทุนวิจยั ภายนอกมหาวิทยาลัยทัง้ องค์กรภาครัฐ องค์กรอิสระ และองค์กรต่างประเทศ จ�ำนวนรวม ๑,๐๒๔.๒๙ ล้านบาท
และได้รับจัดสรรงบประมาณวิจัยตามแผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจ�ำปีบัญชี พ.ศ. ๒๕๖๒ จ�ำนวน
๒๒๙.๗๖ ล้านบาท ก่อให้เกิดผลงานการค้นพบระดับโลกและงานวิจัยที่ประโยชน์ต่อสังคมจ�ำนวนมาก เช่น ไทรผ่องอ�ำไพ
เมืองนวัตกรรมอาหาร การพัฒนาหน้ากากป้องกันสารเคมี-ชีวะส�ำหรับพลประจ�ำรถถังเพื่อใช้ในประเทศ โครงการวิจัย
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การพัฒนากลุม่ พืช “กัญชา” การใช้โบท็อกซ์รกั ษาช้างทีม่ อี าการกล้ามเนือ้ ขากรรไกรแข็งเกร็งอ้าปากไม่ได้ เป็นต้น บทความ
ตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติ จ�ำนวน ๔,๑๖๓ เรื่อง บทความวิชาการที่ตีพิมพ์อยู่ในวารสารระดับนานาชาติ ที่ปรากฏ
ในฐานข้อมูล ISI/SCOPUS จ�ำนวน ๑,๓๕๘ เรื่อง ทรัพย์สินทางปัญญาที่ได้รับจดทะเบียน/จดแจ้ง จ�ำนวน ๖๗ รายการ
จ�ำนวนการอนุญาตให้ใช้สทิ ธิในการวิจยั และทรัพย์สนิ ทางปัญญา ๔๔ รายการ โดยมีผลงานวิจยั เด่นทีไ่ ด้ถา่ ยทอดเทคโนโลยี
ให้ภาคเอกชนด้านเทคโนโลยีด้านอาหารและเทคโนโลยีชีวภาพ ซึ่งเป็นจุดเด่นและความเข้มแข็งของมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ เช่น สารแซนโทน (Xanthone) จากเปลือกมังคุด โยเกิร์ตกะทิผสมเนื้อมะพร้าวชนิดกวน เป็นต้น มีบุคลากร
ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ จ�ำนวน ๑๑ รางวัล และนิสิตได้รับรางวัลระดับนานาชาติ จ�ำนวน ๑๑ รางวัล

		 ๓.๖ การบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยส่วนงานที่เกี่ยวข้องผลักดันผลงานมหาวิทยาลัยสู่สังคมในเชิงพาณิชย์ เชิงสาธารณะ
และเชิงนโยบายให้แก่ชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนให้บริการวิชาการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ในพื้นที่ใกล้เคียงวิทยาเขต มีผลงานเด่น เช่น รางวัล IP Champion ประจ�ำปี ๒๕๖๒ ของส�ำนักงานบริการวิชาการ
โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรือ่ ง (Smart Farmer) กิจกรรมการพัฒนาผูส้ งู อายุ การเสวนาทางวิชาการ : บทเรียนจาก
ปัญหา PM 2.5 ในประเทศไทยเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาในอนาคต โครงการเสริมสร้างชุมชนบางกระเจ้าสู่ความยั่งยืน
ปี ๒๕๖๒โครงการศูนย์การเรียนรูเ้ พือ่ การท่องเทีย่ วเชิงอนุรกั ษ์การเกษตร สร้างความยัง่ ยืนของวิถเี กษตรแนวใหม่ โครงการ
จัดตั้งสถาบันพัฒนาศักยภาพ Digital เพื่อ AEC โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรม :
เครื อ ข่ า ยวิ จั ย และเสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพ ศพก. ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ตอนบน โดยมี ป ระชาชนและเกษตรกร
ทีส่ ามารถน�ำความรูไ้ ปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพ และการพัฒนาชุมชน ๘๗.๐๐% จ�ำนวนขององค์กร กลุม่ ทางสังคม
หรื อ ชุ ม ชนที่ ไ ด้ รั บ ประโยชน์ จ ากบุ ค ลากรของมหาวิ ท ยาลั ย ในการแก้ ไขปั ญ หาสั ง คม โดยรอบมหาวิ ท ยาลั ย และ
จังหวัดใกล้เคียง จ�ำนวน ๒๐ กลุ่ม /ชุมชน

๓.๗ การท�ำนุบ�ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
		
ในรอบปีที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก�ำหนดให้มีแผนงานด้านท�ำนุบ�ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจ�ำปี
บัญชี พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีผลการด�ำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้ ๑ โครงการ นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้บุคลากร
และนิสิตเข้าร่วมกิจกรรมการท�ำนุบ�ำรุงศิลปะและวัฒนธรรมทั้งด้านกิจกรรมชาติ ประวัติศาสตร์ การเทิดพระเกียรติ
วัฒนธรรมการเกษตร ขนบธรรมเนียมประเพณี คุณธรรมและจริยธรรม ศิลปะการแสดงของไทยและสากลอย่าง
ต่อเนื่องเป็นประจ�ำทุกปี
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๓.๘ วิเทศสัมพันธ์
		 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ส่งเสริมงานวิเทศสัมพันธ์เพื่อความเป็นนานาชาติ และมหาวิทยาลัยระดับโลก โดยการ
จัดตั้งหน่วยงานเพื่อส่งเสริมความเป็นนานาชาติ เช่น ศูนย์ความร่วมมือทางวิชาการและวัฒนธรรม (INALCO-KU RILC)
สถาบันภาษา เป็นต้น สร้างเครือข่ายพันธมิตรในการพัฒนาหลักสูตรและการท�ำวิจยั ก่อให้เกิดบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ จ�ำนวน ๑,๒๓๖ ฉบับ จาก ๖๙๘ สถาบัน บันทึกความร่วมมือในรอบปีบญั ชี พ.ศ. ๒๕๖๒ จ�ำนวน ๕๙ สถาบัน
นิสิตต่างชาติเข้ามาศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา จ�ำนวน ๓๖๐ คน นิสิตต่างชาติในโครงการแลกเปลี่ยน
ในแต่ละประเทศ (Outbound) จ�ำนวน ๑,๒๒๔ คน และโครงการแลกเปลี่ยนที่มาศึกษา/วิจัยใน มก. (Inbound) จ�ำนวน
๓๑๒ คน โครงการประชุม การสัมมนาวิชาการ การฝึกอบรมระดับนานาชาติ เช่น World Ant Forum Bangkok 2019
โครงการ International Center for Development Communication (ICDC) เป็นต้น

๓.๙ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม
		 ในรอบปีผา่ นมา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้พฒ
ั นาคุณภาพชีวติ ของนิสติ และบุคลากร โดยมุง่ สูก่ ารเป็นมหาวิทยาลัย
แห่งความผาสุก ตามลักษณะองค์กรแห่งความผาสุก และพัฒนาสภาพแวดล้อมสูก่ ารเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวอย่างต่อเนือ่ ง
ซึ่งส่งผลให้นิสิตมีความพึงพอใจต่อคุณภาพชีวิต และสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในช่วงปีการศึกษา
๒๕๕๙ - ๒๕๖๑ มีแนวโน้มสูงขึน้ ทุกด้าน และได้อนั ดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก UI GreenMetric 2019 ที่ ๘๑ ของโลก และ
เป็นอันดับ ๒ ของประเทศไทย
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๔. กิจกรรมเกี่ยวกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
		 พุทธศักราช ๒๕๖๒

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยส่วนงานที่เกี่ยวข้องทั้งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน วิทยาเขต
ก�ำแพงแสน วิทยาเขตศรีราชา และวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ได้เข้าร่วมกิจกรรมเกีย่ วกับ
พระราชพิธบี รมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยการเข้าร่วมกิจกรรมของหน่วยงานภาครัฐและกิจกรรม
ที่จัดโดยส่วนงาน เช่น การปลูกต้นไม้ การจัดนิทรรศการ เป็นต้น
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		 ๔.๑ กิจกรรมเกี่ยวกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒
			 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน และวิทยาเขต
๔.๑.๓ กิ จ กรรมเกี่ ย วกั บ พระราชพิ ธี บ รมราชาภิ เ ษก
พุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยวิทยาเขตศรีราชาจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้
เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหา
มงคลพระราชพิธบี รมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ จังหวัด
ชลบุรี
๔.๑.๔ กิ จ กรรมเกี่ ย วกั บ พระราชพิ ธี บ รมราชาภิ เ ษก
พุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
สกลนคร เข้ า ร่ ว มจั ด กิ จ กรรมพิ ธี พ ลี น�้ ำ ตั ก น�้ ำ ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์
ณ พระธาตุเชิงชุมวรวิหาร จังหวัดสกลนคร กิจกรรมจิตอาสา
เราท�ำความดีดว้ ยหัวใจ กิจกรรมอันเกีย่ วเนือ่ งกับงานพระราชพิธี
บรมราชาภิเษก ณ มณฑลพิธีศาลากลาง จังหวัดสกลนคร
โครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี
บรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ พิธีเปิด ๑ จังหวัด ๑ ถนน
เฉลิมพระเกียรติ ณ จังหวัดสกลนคร

๔.๑.๑ กิ จ กรรมเกี่ ย วกั บ พระราชพิ ธี บ รมราชาภิ เ ษก
พุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน โดย
ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ ผูบ้ ริหารมหาวิทยาลัย บุคลากร และนิสติ ปลูกต้น
รวงผึ้ง จ�ำนวน ๔๐ ต้น ณ ส�ำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรม
การเกษตร
๔.๑.๒ กิ จ กรรมเกี่ ย วกั บ พระราชพิ ธี บ รมราชาภิ เ ษก
พุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยวิทยาเขตก�ำแพงแสน เข้าร่วมกิจกรรม
พิธีเวียนเทียนสมโภชน�้ำอภิเษก พิธีเปิดกรวยถวายพระราช
สักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
และกิจกรรมเพื่อแสดงความจงรักภักดี พุทธศักราช ๒๕๖๒
ณ จังหวัดนครปฐม

		๔.๒ กิจกรรมเกี่ยวกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒
			 ระดับคณะ
๔.๒.๑ คณะเกษตร จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ
และถวายพระพรชัยมงคล เนือ่ งในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี
บรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ และกิจกรรมปลูกต้นไม้
ประจ�ำศูนย์และสถานีวิจัยเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส
มหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ๒๕๖๒
๔.๒.๒ คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการเทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสนิ ทรมหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยูห่ วั เนือ่ งในโอกาสพระราชพิธบี รมราชาภิเษก
๔.๒.๓ คณะประมง จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีคณะ
ประมง ณ วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร จังหวัดนนทบุรี กิจกรรม
ปล่อยสัตว์น�้ำคืนสู่ธรรมชาติ ณ วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร
จังหวัดนนทบุรี และกิจกรรมปลูกต้นรวงผึ้ง จ�ำนวน ๒๐๐ ต้น
ณ บริเวณคณะประมง และสถานีต่าง ๆ ในสังกัดคณะประมง

๔.๒.๔ คณะวนศาสตร์ จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสนิ ทรมหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยูห่ วั เนือ่ งในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
๖๗ พรรษา ด้วยการปลูกป่า จ�ำนวน ๑๐๐ ไร่ ณ พื้นที่สาธิต
การปลูกป่าสวนป่านิเวศเศรษฐกิจ
๔.๒.๕ คณะเศรษฐศาสตร์ จัดนิทรรศการ “เฉลิมพระเกียรติ
เนือ่ งในโอกาสมหามงคลพระราชพิธบี รมราชาภิเษก พุทธศักราช
๒๕๖๒” และร่ ว มกั น เพิ่ ม พื้ น ที่ สี เ ขี ย วโดยปลู ก ต้ น โมก
ณ คณะเศรษฐศาสตร์
๔.๒.๖ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ด�ำเนินกิจกรรมเทิด
พระเกียรติ รัชกาลที่ ๑๐ โดยการตกแต่งรอบรัว้ ด้วยธงสีเหลือง
ตราสัญลักษณ์ และจัดโต๊ะหมู่ เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีที่มี
ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
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๔.๒.๗ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดโครงการค่ายอาสา
พัฒนาศิลปะและวัฒนธรรมพืน้ ถิน่ สัญจร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสนิ ทร
มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ชุมชนท่าฉลอม
จ.สมุทรสาคร
๔.๒.๘ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ปลูกต้นรวงผึง้ ต้นไม้มงคล
ประจ�ำรัชสมัย รัชกาลที่ ๑๐
๔.๒.๙ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก�ำแพงแสน ปลูกต้นรวงผึง้
ต้นไม้มงคลประจ�ำรัชสมัย รัชกาลที่ ๑๐

๔.๒.๑๐		คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา จัดสถานที่ลงนาม
ถวายพระพร เนือ่ งในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสนิ ทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้า
เจ้าอยูห่ วั พร้อมพระราชประวัติ
๔.๒.๑๑		คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา จัดกิจกรรมเนื่องใน
โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
โดยการจัดพานพุ่มผ้าเงินทอง โต๊ะหมู่ถวายเครื่องราชสักการะ
ธงชาติ สมุดลงนามถวายพระพรและพานดอกไม้
		๔.๒.๑๒		คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์และร่วมกันสวมเสื้อสีเหลือง

KASETSART UNIVERSITY
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๕. กิจกรรมเกี่ยวกับพระราชวงศ์และ
		 การสนองงานพระราชด�ำริ
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มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ได้ด�ำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวกับพระราชวงศ์ และการสนองพระราชด�ำริ
โดยการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ และการสนองงานพระราชด�ำริ

KASETSART UNIVERSITY
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ER

		 ๕.๑ กิจกรรมเกี่ยวกับพระราชวงศ์

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด�ำเนินไปทรงปลูก
ต้นไม้เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ร่วมกับผู้บริหาร บุคลากร และนิสิตคณะวนศาสตร์ จ�ำนวน ๕ ต้น ได้แก่ ต้นรวงผึ้ง
ต้นนนทรี ต้นพะยูง ต้นจ�ำปีสิรินธร ต้นยาง เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ อโรคยาอุทยาน ๗๗ ปี มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ บางเขน

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี เสด็จแทนพระองค์ ไปทรงเปิดงาน “โครงการหลวง
๕๐” เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์กรุงเทพฯ โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ
มูลนิธิโครงการหลวง และส่วนงานที่เกี่ยวข้องจัดงาน “โครงการหลวง ๕๐” ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เมื่อวันที่ ๙ - ๑๘
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

นอกจากนี้ยังมีการด�ำเนินงานด้านการท�ำนุบ�ำรุงศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการเทิดพระเกียรติเป็นประจ�ำ
และต่อเนื่องทุกปี เช่น พิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ การถวายพระพรพระเจ้า
วรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เป็นต้น
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๕.๒ การสนองงานพระราชด�ำริ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยคณะสัตวแพทยศาสตร์ ให้การรักษาสุนขั เกรทเดน จ�ำนวน ๑๓ ตัว ทีถ่ กู เจ้าของปล่อย
ให้อดอาหาร และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับไว้ดูแลรักษาเป็นสุนัขในพระบรมราชานุเคราะห์
นอกจากนี้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยศูนย์นานาชาติ
สิรินธรเพื่อการวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นหน่วย
ประสานงานหลักด้านการสนองงานตามพระราชด�ำริ ได้แก่
๑. มูลนิธิโครงการหลวง
๒. คณะกรรมการพิเศษเพือ่ ประสานงานโครงการอันเนือ่ ง
			 มาจากพระราชด�ำริ (กปร.)
๓. สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ
			 สืบสานแนวพระราชด�ำริ
๔. มูลนิธิพระดาบส
๕. โครงการอนุรกั ษ์พนั ธุกรรมพืชอันเนือ่ งมาจากพระราชด�ำริ
			 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
			 (อพ.สธ.)
๖. โครงการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศไม้สัก มหาวิทยาลัย
			 เกษตรศาสตร์
๗. โครงการความร่วมมือทางวิชาการเพือ่ พัฒนามหาวิทยาลัย
			 จ�ำปาสัก
๘. โครงการจัดตัง้ สถานีวจิ ยั ฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
			 ด้านการเกษตรและทรัพยากรป่าไม้ ณ เมืองปากซอง
			 แขวงจ�ำปาสัก

๙. โครงการวิจัยและพัฒนาวานิลลา (Vanilla)
๑๐.		โครงการวิจยั พหุสมั พันธ์คนกับไก่ Human-Chicken
					Multi-Relationships Research Project (HCMR)
					โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริในเจ้าชายอากิฌิ
					โนโนมิ ย า ฟู มิ ฮิ โ ตะ แห่ ง ประเทศญี่ ปุ ่ น ภายใต้
					พระราชู ป ถั ม ภ์ ใ นสมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ
					สยามบรมราชกุมารี
๑๑.		โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัย
					เกษตรศาสตร์ วิ ท ยาเขตเฉลิ ม พระเกี ย รติ
					จั ง หวั ด สกลนคร และแผนกกสิ ก รรมและป่ า ไม้
					แขวงสะหวั น นะเขต สาธารณรั ฐ ประชาธิ ป ไตย
					ประชาชนลาว
๑๒.		โครงการจั ด ตั้ ง สถาบั น เทคโนโลยี ก� ำ ปงสปื อ
					ราชอาณาจักรกัมพูชา
		๑๓.		โครงการพิเศษนครราชสีมา
		๑๔. โครงการพิเศษจังหวัดสุรินทร์ในพระด�ำริพระเจ้า
					หลานเธอ พระองค์เจ้าอาทิตยาทรกิตติคุณ
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๖. การเชิดชูเกียรติ
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ในรอบปีที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีการมอบปริญญากิตติมศักดิ์ แด่ผู้มีความรู้
ความสามารถ และเกษตรศาสตร์ปราดเปรื่อง ส�ำหรับศิษย์เก่าที่ท�ำคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติ
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			 ๖.๑ ปริญญากิตติมศักดิ์
สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ มีมติเป็นเอกฉันท์
อนุมัติให้ปริญญากิตติมศักดิ์ ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้
๑. นายอนันต์ สุวรรณรัตน์
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (พืชไร่)
๒. รองศาสตราจารย์วันทนา อยู่สุข
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิทยาศาสตร์ทางทะเล)
๓. รองศาสตราจารย์ชูเกียรติ ทรัพย์ไพศาล
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมทรัพยากรน�้ำ)
๔. รองศาสตราจารย์มนตรี ค�้ำชู
ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมชลประทาน)
๕. นายสง่า ดามาพงษ์
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิทยาศาสตร์การอาหาร)
๖. นายสุทธิพงษ์ สุริยะ
ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (นวัตกรรมการท่องเที่ยว)
๗. นางปราโมทย์ ชนะชัย
ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์

			 ๖.๒ เกษตรศาสตร์ ปราดเปรื่อง รุ่นที่ ๑๘
๑. ศาสตราจารย์สนิท อักษรแก้ว
KU20 ประธานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส�ำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๒. นางสาวเรณู ตังคจิวางกูร
KU31 สมาชิกวุฒิสภา
๓. นาวาโทวิรุฬห์ โชติบุตร
KU34 กรรมการผู้จัดการบริษัท โชติจินดา คอนซัลแตนท์ จ�ำกัด
๔. นายศักดิ์ชัย วีรศักดิ์วัฒนา
KU34 กรรมการผู้จัดการบริษัท ธนาเคม (กรุงเทพฯ) จ�ำกัด
๕. นายประลอง ด�ำรงค์ไทย
KU37 อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๖. นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์
KU38 อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๗. นายส�ำราญ สาราบรรณ์
KU40 อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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๘. นายอรรถพล เจริญชันษา
KU43 อธิบดีกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๙. นางสาวนันธิกา ทังสุพานิช
KU44 อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน
๑๐. นายสุรสีห์ กิตติมณฑล
KU44 อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๑๑. รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน
ปริญญาโท คณะอุตสาหกรรมเกษตร อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
๑๒. นายวันชัย สอนศิริ
ปริญญาโท คณะสังคมศาสตร์ สมาชิกวุฒิสภา
๑๓. พลตรี มนัส แถบทอง
ปริญญาโท คณะสังคมศาสตร์ ผู้อ�ำนวยการสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
๑๔. นางสาวเบญจพร ชาครานนท์
ปริญญาโท คณะเกษตร อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
๑๕. นายสาโรจน์ วสุวานิช
EX-MBA รุ่น ๕ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี
๑๖. นางชไมมาศ ชาติเมธากุล
EX-MBA รุ่น ๙ ประธานบริษัท สุขภัณฑ์คริสตินา (ประเทศไทย) จ�ำกัด
๑๗. นายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย
EX-MBA รุ่น ๑๕ ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
๑๘. นายสมพงษ์ ปรีเปรม
EX-MBA รุ่น ๑๙ ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
๑๙. นายชัย นิมากร
ปริญญาเอก คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ประธานกรรมการอ�ำนวยการ บริษัท แกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป จ�ำกัด
๒๐. นายก้องศักด ยอดมณี
ปริญญาเอก คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย

			 ๖.๓ นิสิตเก่าผู้ประสบความส�ำเร็จและสร้างชื่อเสียงให้แก่
				 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๑. นางสาวสมฤดี จิตรจง
KU42 คณะสังคมศาสตร์ รองผู้ว่าการด้านบริหารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
๒. นายศิริปกรณ์ เชี่ยวสมุทร
KU45 คณะศึกษาศาสตร์ รองผู้ว่าการด้านดิจิทัล วิจัย และพัฒนา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
๓. นางสาวสมฤดี ศรีจรรยา
ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ดีเอ็มเอส คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด
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๗. การบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
		 กับการเป็นมหาวิทยาลัยในก�ำกับของรัฐ

SA

RT UNIV

ในรอบปีที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้บริหารมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยในก�ำกับ
ของรัฐ โดยการอนุมตั ขิ อ้ บังคับ กฎระเบียบ ทีเ่ กีย่ วข้อง ก่อให้เกิดนโยบายและการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ
เช่น โครงสร้างบริหารงานของมหาวิทยาลัย การบริหารและพัฒนาบุคคล การบริหารและพัฒนาวิจัยและ
บริการวิชาการ เป็นต้น
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เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เปลี่ยน
สถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในก�ำกับของรัฐ ตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมีฐานะเป็น
นิตบิ คุ คลอยูภ่ ายใต้การก�ำกับของรัฐ เป็นหน่วยงานรัฐทีย่ งั คงได้รบั
การจัดสรรงบประมาณจากงบประมาณแผ่นดินตามพระราชบัญญัติ
วิธกี ารงบประมาณอย่างเพียงพอทีจ่ ะประกันคุณภาพการศึกษา
ไว้ได้ และมีความเป็นอิสระในการบริหารงานด้านต่าง ๆ ทัง้ การบริหาร
งานบุคคล บริหารงบประมาณและทรัพย์สนิ และบริหารวิชาการ
ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้
อนุมัติใช้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศสภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และค�ำสัง่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จ�ำนวน ๖๓ ฉบับ ประกอบด้วย
๑. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ�ำนวน ๑๗ ฉบับ
ประกอบด้วย ข้อบังคับกลุ่มบริหารงานทั่วไป จ�ำนวน ๗ ฉบับ
กลุม่ บริหารงานบุคคล จ�ำนวน ๙ ฉบับ และกลุม่ การเงิน จ�ำนวน
๑ ฉบับ
๒. ประกาศสภามหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ จ� ำ นวน
๓๕ ฉบับ ประกอบด้วย กรรมการสภามหาวิทยาลัย จ�ำนวน ๕ ฉบับ
คณะกรรมการวิชาการ จ�ำนวน ๑ ฉบับ คณะกรรมการสรรหา
ผูบ้ ริหารส่วนงาน จ�ำนวน ๒๑ ฉบับ คณะท�ำงาน/คณะอนุกรรมการ/
คณะกรรมการประจ�ำส่วนงาน จ�ำนวน ๕ ฉบับ การจัดตัง้ ส่วนงาน/
การปรับโครงสร้างส่วนงาน จ�ำนวน ๒ ฉบับ และประกาศอื่น ๆ
จ�ำนวน ๑ ฉบับ

๓. ค�ำสัง่ สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ�ำนวน ๑๑ ฉบับ
		 ปัจจุบนั มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มกี ารอนุมตั ขิ อ้ บังคับ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
และค� ำ สั่ ง มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ เพื่ อ รองรั บ การเป็ น
มหาวิทยาลัยในก�ำกับของรัฐ จ�ำนวนรวม ๑๗๒ ฉบับ ก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงด้านนโยบายและการบริหารจัดการที่ส�ำคัญ เช่น
๑. การปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานของมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ เช่น คณะกรรมการตรวจสอบประจ�ำมหาวิทยาลัย
การได้มาซึ่งต�ำแหน่งของผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้บริหารของ
ส่วนงานทั้งคณะ ส�ำนัก สถาบัน เป็นต้น
๒. การบริหารงานบุคคล ประกอบด้วย การสรรหาและการ
บรรจุแต่งตัง้ การพ้นจากต�ำแหน่ง การพัฒนาบุคลากร สวัสดิการ
และสิทธิประโยชน์ การเปลี่ยนสถานภาพของข้าราชการและ
ลูกจ้างประจ�ำเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
๓. การบริหารงบประมาณ การเงินและทรัพย์สนิ การตรวจสอบ
ภายใน
๔. การบริหารการวิจยั และบริการวิชาการ ด้านการบริหาร
ทุนอุดหนุนวิจัยและการพัฒนาวิชาการ
๕. การบริหารวิชาการ ด้านการจัดการศึกษาและการประกัน
คุณภาพการศึกษา
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๘. การบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนภารกิจ
		 ของมหาวิทยาลัย

SA

RT UNIV

ในรอบปีที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ด�ำเนินงานตามยุทธศาสตร์การเพิ่มคุณภาพและ
ประสิทธิภาพการด�ำเนินงานตามภารกิจ และยุทธศาสตร์การใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ
อย่างยัง่ ยืน ทัง้ ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล การบริหารจัดการงบประมาณ การบริหารจัดการ
การเงินและการคลัง การบริหารงานด้านโยบายและแผน การบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
การบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ การปรับปรุงและพัฒนากระบวนงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ
หน่วยงาน
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ER

		 ๘.๑ การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
๘.๑.๑ ทรัพยากรบุคคล
				ในปีบัญชี พ.ศ. ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีบุคลากร จ�ำนวน ๑๐,๐๖๘ คน จ�ำแนกเป็นบุคลากร
สายวิชาการ จ�ำนวน ๓,๕๕๖ คน (๓๔.๙๗ %) และบุคลากรสายสนับสนุนจ�ำนวน ๖,๕๑๒ คน (๖๔.๐๔ %) เมื่อเปรียบเทียบ
จ�ำนวนของบุคลากร ปีบัญชี พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๒ พบว่า จ�ำนวนบุคลากรภาพรวมและสายสนับสนุนมีแนวโน้มลดลง

ปีบัญชี พ.ศ.
๒๕๕๘
๒๕๕๙
๒๕๖๐
จ�ำนวน (คน)
๑๐,๖๕๖
๑๐,๕๗๑
๑๐,๒๙๕
ที่มา : ข้อมูลสถิติบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กองการเจ้าหน้าที่

๒๕๖๑
๑๐,๑๕๒

๒๕๖๒
๑๐,๐๖๘

ที่มา : ข้อมูลสถิติบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กองการเจ้าหน้าที่

ในรอบปีที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีบุคลากรสายวิชาการ ๓,๕๕๖ คน โดยแบ่งเป็นอาจารย์ จ�ำนวน ๑,๗๐๑ คน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ�ำนวน ๑,๒๓๔ คน รองศาสตราจารย์ จ�ำนวน ๕๙๑ คน และศาสตราจารย์ จ�ำนวน ๓๐ คน คิดเป็นอัตราส่วน
อาจารย์ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ : รองศาสตราจารย์ : ศาสตราจารย์ เท่ากับ ๔๗.๘๔: ๓๔.๗๐: ๑๖.๖๒ : ๐.๘๔
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ที่มา ข้อมูลสถิติบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กองการเจ้าหน้าที่

ในรอบปีที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีบุคลากร
สายสนับสนุน ๖,๕๑๒ คน มีตำ� แหน่งช�ำนาญการและช�ำนาญงาน
จ�ำนวน ๙๖๗ คน ต�ำแหน่งปฏิบตั งิ าน / ปฏิบตั กิ าร จ�ำนวน ๖๙๙ คน
ต�ำแหน่งช�ำนาญการพิเศษ /ช�ำนาญงานพิเศษ จ�ำนวน ๒๗๓ คน
และเชี่ยวชาญ / เชี่ยวชาญพิเศษ จ�ำนวน ๒๕ คน และบุคลากร
ที่ไม่มีต�ำแหน่งวิชาการ จ�ำนวน ๔,๕๔๘ คน (ดูรายละเอียด
เพิ่มเติมในภาคผนวก หน้า ๑๐๘)

สนับสนุนและช่วยวิชาการทุกปี ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ มีบุคลากร
ดีเด่นระดับมหาวิทยาลัย จ�ำนวน ๕๐ คน บุคลากรสร้างชือ่ เสียง
รับรางวัลระดับชาติและนานาชาติ จ�ำนวน ๑๐ คน (รายละเอียด
อยู่ในภาคผนวกหน้า ๑๒๕-๑๒๗)
ด้านการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรเพือ่ ให้ได้
ต�ำแหน่งสูงขึน้ นัน้ มหาวิทยาลัยได้อนุมตั ขิ อ้ บังคับว่าด้วยคุณสมบัติ
หลักเกณฑ์ วิธกี ารแต่งตัง้ และถอดถอนผูด้ ำ� รงต�ำแหน่งทางวิชาการ
ส�ำหรับข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๑ และจัด
กิจกรรมพัฒนาต�ำแหน่งวิชาการ เช่น โครงการสัมมนาวิชาการ
เรื่อง Fast Track สู่ต�ำแหน่งช�ำนาญการ โครงการศาสตราจารย์
แบบก้าวกระโดด เป็นต้น ปัจจุบันได้พิจารณาอนุมัติต�ำแหน่ง
ทางวิชาการและแต่งตัง้ ต�ำแหน่งทางวิชาการ ประจ�ำปีบญั ชี พ.ศ. ๒๕๖๒
ประกอบด้วย ต�ำแหน่งศาสตราจารย์ จ�ำนวน ๒๓ คน รองศาสตราจารย์
จ�ำนวน ๕๕ คน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ�ำนวน ๒๑๔ คน
นอกจากนี้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ยังให้
ความส�ำคัญต่อการจัดการความรู้ เพื่อน�ำไปสู่องค์กรแห่งการ
เรียนรู้ โดยพัฒนาระบบการรักษา สืบทอด ต่อยอดองค์ความรู้
และพัฒนานวัตกรรมระบบการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge
Management) อย่างต่อเนื่อง

๘.๑.๒ การบริหารผลการปฏิบัติงาน
(PMS : Performance Management System)

					 มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ ก� ำ หนดให้ มี
ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน (PMS : Performance
Management System) ในการบริหารและพัฒนาบุคลากร
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ในรอบปีที่ผ่านมา มีส่วนงานที่มีการ
ด�ำเนินงานตามระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน จ�ำนวน
๔๐ ส่วนงาน จาก ๔๓ ส่วนงาน คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๘๙ ส่วนงาน
ที่มีการด�ำเนินงานจัดท�ำแผนพัฒนารายบุคคล จ�ำนวน ๒๘
ส่วนงาน จาก ๔๓ ส่วนงาน คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๒๒

๘.๑.๓ การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ส่งเสริมและ
พัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนให้
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ ทั้งด้านความรู้ ทักษะ
ทางภาษา และเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งพัฒนาผู้บริหาร
ทุกระดับเข้าสู่ความเป็นธรรมาภิบาล ตลอดจนส่งเสริมและ
ขวัญและก�ำลังใจของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย โดยการคัด
เลือกบุคลากรดีเด่นสายวิชาการ นักวิจัยดีเด่น บุคลากรสาย
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โครงการการจัดทำ�สื่อเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้

โครงการอบรมชุดความรู้ EdPEx เรื่อง เกณฑ์ EdPEx สำ�หรับผู้บริหาร

๘.๒ การบริหารจัดการงบประมาณ

๔,๙๒๕.๕ ล้านบาท (๓๕.๘๖%) และเงินรายได้ ๘,๘๑๐.๙
ล้านบาท (๖๔.๑๔%) เมื่อจ�ำแนกตามหมวดรายจ่ายพบว่า
ส่วนใหญ่เป็นงบบุคลากร ๔,๒๘๕.๔ ล้านบาท (๓๑.๒๐%)
รองลงมาคือ งบอุดหนุน ๓,๓๗๒.๒ ล้านบาท (๒๔.๕๕%)
			
เมื่อพิจารณาจากสัดส่วนระหว่างบประมาณ
แผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ของงบประมาณประจ�ำปี
บัญชี พ.ศ. ๒๕๖๒ จ�ำแนกตามหมวดรายจ่ายพบว่า ในส่วนงบ
บุคลากร ซึ่งใช้งบประมาณแผ่นดินเป็นหลัก โดยมีสัดส่วนงบ
ประมาณแผ่นดินต่อเงินรายได้ = ๗๓.๑ : ๒๖.๙ ส่วนงบด�ำเนิน
งานมีสดั ส่วนจากเงินรายได้สงู กว่างบประมาณแผ่นดิน = ๙๐.๑ :
๙.๙ ดังนี้

			
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีงบประมาณ
รายรับประกอบด้วย งบประมาณแผ่นดิน (ได้รับจัดสรรจาก
รัฐบาล) และงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ได้แก่
รายได้จากการจัดการศึกษา รายได้เพื่อการวิจัย รายได้จากการ
บริการวิชาการ รายได้จากการบริหารงานและอืน่ ๆ มีงบประมาณ
รายรับ ประจ�ำปีบัญชี พ.ศ. ๒๕๖๒ รวม ๑๓,๗๓๖.๔ ล้านบาท
ประกอบด้วย งบประมาณแผ่นดิน ๔,๙๒๕.๕ ล้านบาท (๓๕.๘๖%)
และเงิ น รายได้ ๘,๘๑๐.๙ ล้ า นบาท (๖๔.๑๔%) ส� ำ หรั บ
งบประมาณรายจ่าย ประจ�ำปีบัญชี พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบด้วย
งบบุคลากร งบด�ำเนินงาน งบลงทุน งบรายจ่ายอืน่ และงบกลาง
รวม ๑๓,๗๓๖.๔ ล้านบาท ประกอบด้วย งบประมาณแผ่นดิน
หมวดรายจ่าย
งบบุคลากร
งบด�ำเนินงาน
งบลงทุน
งบอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น
งบกลาง
รวม

แผ่นดิน

รายได้

รวม

ร้อยละ

๓,๑๓๒.๑
๒๖๗.๙
๙๓๙.๗
๕๘๕.๘
๔,๙๒๕.๕

๑,๑๕๓.๓
๒,๔๔๐.๒
๙๔๕.๘
๒,๗๘๖.๔
๑,๑๖๐.๐
๓๒๕.๒
๘,๘๑๐.๙

๔,๒๘๕.๔
๒,๗๐๘.๑
๑,๘๘๕.๕
๓,๓๗๒.๒
๑,๑๖๐.๐
๓๒๕.๒
๑๓,๗๓๖.๔

๓๑.๒๐
๑๙.๗๒
๑๓.๗๓
๒๔.๕๕
๘.๔๔
๒.๓๗
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(หน่วย : ล้านบาท)
สัดส่วนระหว่างงบประมาณแผ่นดิน
ต่อเงินรายได้
๗๓.๑ : ๒๖.๙
๙.๙ : ๙๐.๑
๔๙.๘ : ๕๐.๒
๑๗.๔ : ๘๒.๖
๐.๐ : ๑๐๐.๐
๐.๐ : ๑๐๐.๐
๓๕.๙ : ๖๔.๑
(ข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓)

		๘.๒.๒ การบริหารงบประมาณเงินรายได้

		 ๘.๒.๑ การบริหารงบประมาณแผ่นดิน
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ประจ�ำปีบัญชี พ.ศ. ๒๕๖๒

		 ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ ได้รบั จัดสรรงบประมาณแผ่นดิน เพือ่ การบริหาร
และพัฒนามหาวิทยาลัยด้านการจัดการศึกษา การวิจยั และการ
บริการวิชาการ จ�ำนวน ๑,๓๐๔,๓๗๑,๑๐๐ บาท โดยได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณรองรับโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการจัดการ
ศึกษาและการวิจยั มากทีส่ ดุ จ�ำนวน ๔๐๖,๗๙๖,๘๐๐ บาท คิดเป็น
ร้อยละ ๓๑.๑๘ การสนับสนุนด้านครุภัณฑ์การเรียนการสอน
และการวิ จั ย จ� ำ นวน ๔๐๔,๘๑๘,๗๐๐ บาท ในสั ด ส่ ว น
ใกล้เคียงกัน การสนับสนุนงบประมาณด้านบูรณาการวิจยั จ�ำนวน
๒๒๙,๗๖๔,๙๐๐ บาท การสนับสนุนงบประมาณด้านบริการ
วิชาการแก่ชมุ ชน จ�ำนวน ๘๘,๔๕๗,๖๐๐ บาท และงบประมาณ
ด้านอื่นๆ จ�ำนวน ๑๗๔,๕๓๓,๑๐๐ บาท (รายละเอียดอยู่ใน
ภาคผนวกหน้า ๑๐๙- ๑๑๐)

		 ในปี บั ญ ชี พ.ศ. ๒๕๖๒ มหาวิ ท ยาลั ย
เกษตรศาสตร์ ได้ ส นั บ สนุ น จั ด สรรเงิ น รายได้ ส ่ ว นกลาง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และเงินรายได้จากแหล่งอื่น ๆ
ให้แก่หน่วยงานในมหาวิทยาลัย เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย
ให้บรรลุตามนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เชิงรุก และนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เป็นจ�ำนวนเงินทั้งสิ้น ๒๒๓,๖๕๑,๓๓๖ บาท ประกอบด้วย
นโยบายการพั ฒ นาเชิ ง รุ ก ของมหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์
จ�ำนวน ๓๕ รายการ จ�ำนวนเงินทั้งสิ้น ๖๐,๙๕๔,๘๖๐ บาท
และนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ�ำนวน
๑๖๙ รายการ จ�ำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๖๒,๖๙๖,๔๗๖ บาท ซึ่ง
สามารถจ�ำแนกตามภารกิจหลัก ๕ ด้าน ของมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ ดังนี้
		 (๑) ด้านบริหารจัดการ จ�ำนวน ๑๖ ส่วนงาน
						 เป็นเงิน ๑๑๖,๐๙๙,๒๕๖ บาท
						 (๕๑.๙๑ %)
		 			 (๒) ด้านวิจัย จ�ำนวน ๘ ส่วนงาน
						 เป็นเงิน ๖๘,๐๖๗,๒๘๐ บาท
						 (๓๐.๔๓%)
			 (๓) ด้านจัดการศึกษา จ�ำนวน ๑๔ ส่วนงาน
						 เป็นเงิน ๒๖,๔๔๕,๓๘๐ บาท
						 (๑๑.๘๒%)
		 			 (๔) ด้านบริการวิชาการ จ�ำนวน ๗ ส่วนงาน
						 เป็นเงิน ๙,๒๔๓,๙๕๐ บาท
						 (๔.๑๓ %)
		 			 (๕) ด้านท�ำนุบ�ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
						 จ�ำนวน ๑ หน่วยงาน เป็นเงิน
						 ๓,๗๙๕,๔๗๐ บาท (๑.๗๐%)
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		 ๘.๓ การบริหารจัดการการเงินและการคลัง

(รายละเอียดอยู่ในภาคผนวกหน้า ๑๑๑)
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ที่มา ข้อมูลประกอบการประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๑๒/ ๒๕๖๒ วันที่ ๙ ธันวาคม
พ.ศ. ๒๕๖๒

		 ในส่วนของเงินเหลือจ่ายสะสมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ วันที่ ๓๐
กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ พบว่า มีเงินเหลือจ่ายสะสม จ�ำนวน ๗,๐๒๐.๗๕ ล้านบาท
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			 ๘.๔ การบริหารด้านนโยบายและแผน
				

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ติดตามผลการด�ำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ�ำปีบัญชี พ.ศ. ๒๕๖๒ พบว่า

		
๑) ตัวชี้วัดของการพัฒนาในภาพรวม จ�ำนวน ๖ ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดมีผลการด�ำเนินงานตั้งแต่ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป
๑. ล�ำดับของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัย
สีเขียว (Green University) ในประเทศไทย
๒. ร้อยละความส�ำเร็จของการด�ำเนินงานตามแผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
๓. ร้อยละของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติต่องานวิจัยทั้งหมด

หมายเหตุ มีตัวชี้วัดที่ไม่ได้รับการประเมิน จ�ำนวน ๑ ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดที่มีผลการด�ำเนินงานต�่ำกว่าค่าเป้าหมาย
๑. ล�ำดับของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก
สาขาเกษตรศาสตร์และวนศาสตร์ (QS World University Rankings
in Agriculture & Forestry)
๒. ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ ที่สร้างความ
เข้มแข็งทางเศรษฐกิจ แก้ไขปัญหาให้สังคมและชุมชน ตอบสนอง
ภาคอุตสาหกรรมและตอบโจทย์ให้ประเทศ

		๒) ตัวชี้วัดในระดับยุทธศาสตร์ จ�ำนวน ๒๐ ตัวชี้วัด

ผลการด�ำเนินงานใกล้เคียง
ผลการด�ำเนินงานต�่ำกว่าเป้าหมาย
หรือเท่ากับเป้าหมาย
(น้อยกว่าร้อยละ ๙๐)
(ร้อยละ ๙๐ - ๑๐๐)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การสร้างสรรค์ศาสตร์แห่งแผ่นดิน เพื่อการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน
๑. ร้อยละของประชาชนและเกษตรกร ที่สามารถน�ำความรู้
๑. จ�ำนวนผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม
ไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพ สร้างรายได้ วางแผน
และงานสร้างสรรค์ ที่สร้างความเข้มแข็งทาง
การผลิต และการพัฒนาชุมชน
เศรษฐกิจ แก้ไขปัญหาให้สังคมและชุมชน
๒. จ�ำนวนขององค์กร กลุม่ ทางสังคม หรือชุมชนทีไ่ ด้รบั ประโยชน์
ตอบสนองภาคอุตสาหกรรมและตอบโจทย์
จากบุคลากรของมหาวิทยาลัยในการแก้ไขปัญหาสังคม
ให้ประเทศ
พัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนโดยรอบ
มหาวิทยาลัยและจังหวัดใกล้เคียง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการในระดับสากล
๑. จ�ำนวนบทความวิชาการที่ตีพิมพ์อยู่ในวารสารระดับ
๑. จ�ำนวนหลักสูตรนานาชาติ ๑. ร้อยละของหลักสูตรนานาชาติต่อหลักสูตร
นานาชาติ ที่ปรากฏในฐานข้อมูล ISI/SCOPUS
ทั้งหมด
๒. ระดับการพัฒนาศักยภาพของนิสติ ให้มคี วามรูแ้ ละมีทกั ษะ
๒. จ�ำนวนผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ส�ำคัญ ตาม 21 st Century Skill
ที่น�ำไปใช้ประโยชน์
๓. ร้อยละของผลงานวิชาการทีน่ ำ� เสนอโดยชาวต่างชาติในการ
ประชุมวิชาการในระดับภูมภิ าคหรือนานาชาติทมี่ หาวิทยาลัย
เป็นผู้จัด
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการด�ำเนินงานตามภารกิจ
๑. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิต
๑. ร้อยละความพึงพอใจของนิสติ ๑. ร้อยละของผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมที่มี
๒. จ�ำนวนผลงานและนวัตกรรมสนับสนุนการปฏิบัติการ
ทีม่ ตี อ่ การพัฒนาสุนทรียภาพ
การน�ำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริง
ที่เป็นแบบอย่างที่ดีมีประสิทธิภาพ
ทางศิลปะและวัฒนธรรม
ผลการด�ำเนินงานสูงกว่าเป้าหมาย
(สูงกว่าร้อยละ ๑๐๐)
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ผลการด�ำเนินงานใกล้เคียง
หรือเท่ากับเป้าหมาย
(ร้อยละ ๙๐ - ๑๐๐)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ การใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน
ผลการด�ำเนินงานสูงกว่าเป้าหมาย
(สูงกว่าร้อยละ ๑๐๐)

ผลการด�ำเนินงานต�่ำกว่าเป้าหมาย
(น้อยกว่าร้อยละ ๙๐)

๑. ร้อยละของพืน้ ทีส่ เี ขียวของมหาวิทยาลัย
๒. ร้อยละของผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

๑. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาและ
ส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการ และวิชาชีพ
ตามต�ำแหน่ง
๒. ร้อยละของการลงทุนเพือ่ พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ รองรับการเป็นมหาวิทยาลัย
แห่งเศรษฐกิจและสังคมดิจิตอล

ด�ำเนินงานของมหาวิทยาลัย
๓. รายได้จากการบริหารทรัพย์สนิ

หมายเหตุ มีตัวชี้วัดที่ไม่ได้รับการประเมิน จ�ำนวน ๒ ตัวชี้วัด

(รายละเอียดอยู่ในภาคผนวกหน้า ๑๑๒ - ๑๑๓)

				
ในรอบปีที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีการจัดตั้งและปรับโครงสร้างส่วนงาน/หน่วยงาน จ�ำนวนรวม
๖ ส่วนงาน โดยแบ่งเป็น การจัดตั้งส่วนงาน จ�ำนวน ๑ ส่วนงาน และปรับโครงสร้าง จ�ำนวน ๕ ส่วนงาน (รายละเอียดอยู่ใน
ภาคผนวกหน้า ๑๑๔)

			 ๘.๕ การบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
				
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยคณะกรรมการ
การจั ด ท� ำ แผนแม่ บ ทเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ได้ จั ด ท� ำ แผน
ยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ เพื่อผลักดันและยกระดับพัฒนาการ
ด้านสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้ก้าวไปสู่การ
เป็น Digital University ซึ่งมีส�ำนักบริการคอมพิวเตอร์เป็น
หน่วยสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานด้านสารสนเทศของมหาวิทยาลัย (Super Infra) อย่าง
ต่อเนื่อง จนได้รับรางวัล IPV6 AWARD 2018 การให้บริการ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตพืน้ ฐานและบริการทีร่ องรับ IPV6 นอกจากนี้
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้พัฒนาเว็บไซต์ เพื่อให้นักศึกษา
นานาชาติ และเจ้าหน้าทีด่ า้ นการศึกษาเข้าใจเกีย่ วกับมหาวิทยาลัย

และวิทยาลัยนานาชาติมากยิ่งขึ้น จนได้รับผลการจัดอันดับ
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย International Colleges & Universities :
4 icu.org อันดับ ๑ ของประเทศไทย เมือ่ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

รางวัล IPV6 AWARD 2018

การจัดอันดับเว็บไซต์มหาวิทยาลัย International Colleges & Universities : 4icu.org
รอบการจัดอันดับ

อันดับไทย

อันดับเอเชีย

อันดับโลก

มกราคม 2019
กรกฎาคม 2019

๓
๑

๑๑๕
๘๔

๕๘๑
๓๙๓
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ในรอบปีทผี่ า่ นมา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โดยส�ำนักบริการคอมพิวเตอร์ ร่วมกับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
บูรณาการการท�ำงานระหว่างส่วนงานที่มีภารกิจใกล้เคียงกัน
หรือเสริมกัน และพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารของ
มหาวิทยาลัย เช่น
				
๑) ระบบบูรณาการข้อมูล เป็นระบบรายงาน
ข้อมูลสรุปภาพรวมของมหาวิทยาลัย ทั้ง ๔ ด้าน ได้แก่ ด้าน
บุคลากร การศึกษา การเงิน และงานวิจยั จาก Data warehouse
			 ๒) จัดท�ำระบบเชือ่ มโยงข้อมูลระหว่างฐานข้อมูลกลาง
และระบบ KU-ISEA เพื่อใช้งานในระบบประเมินการเรียนการ
สอน ระบบเกรดออนไลน์ และระบบทรานสคริปต์เอกสารรับรอง
ต่อไป
				
๓) จัดท�ำระบบเชื่อมโยงข้อมูลนิสิตบัณฑิต
วิทยาลัยกับฐานข้อมูลกลาง
				
๔) การเชือ่ มโยงข้อมูลนิสติ และข้อมูลบุคลากร
กับระบบงานกองวิเทศสัมพันธ์
				
๕) การเชื่ อ มโยงข้ อ มู ล บุ ค ลากรกั บ ระบบ
Smart P (payday)
				
๖) ระบบบู ร ณาการข้ อ มู ล มหาวิ ท ยาลั ย
เกษตรศาสตร์ ๔ ด้าน คือ การบริหารการเงิน การบริหารการ
ศึกษา การบริหารทรัพยากรบุคคล และการบริหารงานวิจัย
		
๗) ระบบสารสนเทศเพือ่ การบริหาร MIS/EIS
โดยมีการประมวลผลข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลบูรณาการของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU Integrated Data) ๔ ด้าน คือ
การบริหารการเงิน การบริหารการศึกษา การบริหารทรัพยากร
บุคคล และการบริหารงานวิจัยในรูปแบบ dashboard

				
๘) โครงการพิรณ
ุ ปัญญา เป็นโครงการพัฒนา
เทคโนโลยีระบบอัจฉริยะ smart assistant ทีป่ ระมวลผลข้อมูล
จากระบบ Data warehouse แบบ Single super data ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์
(AI) เทคโนโลยี Big Data Analytic โดยออกแบบให้เชือ่ มโยงกับ
ผูใ้ ช้ดว้ ยเทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น การประมวลผลภาษาธรรมชาติ
ผ่าน Chat Bot หรือ Google Assistant เหมือนระบบสิรี
บน iPhone เปิดตัว เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒
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			 ๘.๖ การบริหารทรัพย์สนิ และสิทธิประโยชน์

				
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยส�ำนักงานทรัพย์สิน และส่วนงาน
ที่เกี่ยวข้อง มีการบริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ การจัดหาสินค้าและ
บริ ก าร เพื่ อ รองรั บ ความต้ อ งการของนิ สิ ต บุ ค ลากร และบุ ค ลากรภายนอก
โดยการให้ บ ริ ก ารสิ น ค้ า และผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข องมหาวิ ท ยาลั ย ทั้ ง ศู น ย์ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ น ม

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และศูนย์หนังสือ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การให้บริการ
อาคารพักอาศัยของบุคลากร การให้บริการ
พืน้ ทีเ่ ช่าร้านค้า การให้บริการพืน้ ทีต่ ลาดนัด
ร้านค้าในงานเกษตรประจ�ำปี และเริ่ม
มี ก ารน� ำ แนวคิ ด เศรษฐกิ จ สร้ า งสรรค์
มาเพิ่มมูลค่าต้นทุนเดิมที่มหาวิทยาลัย
มี อ ยู ่ ใ ห้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง สุ ด พั ฒ นา
รูปแบบการให้บริการผ่านระบบออนไลน์
และปรั บ ปรุ ง โครงสร้ า งส่ ว นงานให้ มี
ความคล่องตัว ตามแนวทางการบริหาร
มหาวิทยาลัยในก�ำกับของรัฐ จากผลการ
ด�ำเนินงานของส�ำนักงานทรัพย์สินเมื่อ
ปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๖๑ พบว่ า มี ร ายได้
๖๗,๙๐๑,๑๑๗.๕๙ บาท มีค่าใช้จ่าย
๒๑,๑๒๕,๙๒๓.๐๙ บาท และมีผลก�ำไร
๔๖,๗๗๕,๑๙๔.๕๐ บาท

			 ๘.๗ การปรับปรุงและพัฒนากระบวนงาน เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพของหน่วยงาน
				
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จดั โครงการรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เพือ่ กระตุ้นให้ส่วนงานและบุคลากรเห็นความ
ส�ำคัญของการปรับปรุงการปฏิบัติงาน โดยมีผลงานทีน่ า่ สนใจ เช่น การพัฒนา Mobile
Application เพื่อขับเคลื่อน Smart KU Kaizen เพื่อบริหารลูกหนี้เงินยืมระยะสั้น
บัตรผ่านกิจกรรม Online เป็นต้น (รายละเอียดเพิ่มเติมในภาคผนวกหน้า ๑๒๕)
				
นอกจากนี้ ส�ำนักบริการคอมพิวเตอร์ ร่วมกับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
พัฒนาและปรับปรุงระบบสนับสนุนการจัดการเรียน การวิจัย และการบริการวิชาการ
เพื่ออ�ำนวยความสะดวกให้แก่นิสิต และบุคลากร

ระบบงบประมาณเงินแผ่นดิน

ระบบรายงานคุณภาพอากาศ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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ระบบสลิปเงินเดือนออนไลน์
พนักงานเงินรายได้

ระบบสารสนเทศธนาคารหน่วยกิต

S

ET

SI

KA

TY

๙. การประเมินผลงานมหาวิทยาลัย
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ในรอบปีที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เข้ารับการประเมินผลงานมหาวิทยาลัย ทั้งในด้าน
การประกันคุณภาพการศึกษา การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�ำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ และการจัดอันดับมหาวิทยาลัย
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			 ๙.๑ การประเมินคุณภาพการศึกษา

			 ๒.๓ ส่งเสริมให้นำ� เกณฑ์คณ
ุ ภาพการศึกษา
เพื่อการด�ำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) พัฒนาไปสู่การประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย
๓. ระดับส่วนงานสนับสนุน มหาวิทยาลัย
มีนโยบายในการก�ำกับติดตามคุณภาพการศึกษาระดับส่วนงาน
สนับสนุน ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโดยใช้แนวทางการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาเพื่อการด�ำเนินการที่เป็นเลิศเช่นเดียวกับ
คณะ และมีคู่มือเกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศระดับ
ส่วนงานสนับสนุนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นแนวทาง
ในการประเมินตนเองให้กับส่วนงานสนับสนุน
				
๔. ระดั บ วิ ท ยาเขต ด� ำ เนิ น การตามระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย จ�ำนวน
๖ องค์ประกอบ ๑๓ ตัวบ่งชี้ ตามทีส่ ำ� นักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาก�ำหนด
๕. ระดับมหาวิทยาลัย ด�ำเนินการตามระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย จ�ำนวน
๕ องค์ประกอบ ๑๐ ตัวบ่งชี้ ตามทีส่ ำ� นักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาก�ำหนด โดยผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย
๔.๖๑ ได้ คุ ณ ภาพดี ม าก การประเมิ น ของคณะกรรมการ
มีคะแนนเฉลี่ย ๔.๖๒ ได้คุณภาพดีมาก (รายละเอียดอยู่ใน
ภาคผนวกหน้า ๑๑๔)
		
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีนโยบายการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการด�ำเนินการที่
เป็นเลิศ ตามแนวทางการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ตามเกณฑ์
EdPEx (Education Criteria for Performance Excellence)
มาประยุกต์ใช้ในส่วนงานระดับคณะ และระดับส่วนงานสนับสนุน
และพัฒนาการด�ำเนินงานมาอย่างต่อเนือ่ ง โดยแบ่งมุมมองการ
พิจารณาเป็น ๒ มิติ คือ เชิงนโยบาย และเชิงปฏิบัติ ดังนี้
		
๑. เชิงนโยบาย : ผ่านความเห็นชอบในการ
ด�ำเนินการผ่านที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ ( ก.บ.ม.) และที่ ป ระชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย
เกษตรศาสตร์ ดังนี้
			 ๑.๑ การก�ำหนดตัวชีว้ ดั กลางของมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ เพื่อการขับเคลื่อนการด�ำเนินการที่เป็นเลิศ
ระดับคณะ โดยขอให้คณะด�ำเนินการจัดเก็บข้อมูลตามตัวชี้วัด
ทั้ง ๒๔ ตัวชี้วัด และรายงานผลการด�ำเนินงานต่อมหาวิทยาลัย
เพื่อรวบรวมเป็นข้อมูลส�ำหรับน�ำไปใช้จัดอันดับมหาวิทยาลัย
(University Ranking) ในระดับชาติ และระดับนานาชาติ

				
มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ มี ก ารประเมิ น
คุณภาพการศึกษาภายใน ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ทั้งใน
ระดับหลักสูตร ระดับวิทยาเขต และระดับมหาวิทยาลัย ตาม
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก�ำหนด
ส่วนระดับคณะและส่วนงานสนับสนุน ด�ำเนินการตามเกณฑ์
คุณภาพการศึกษาเพือ่ การด�ำเนินการทีเ่ ป็นเลิศ (EdPEx) ฉบับปี
๒๕๕๘ - ๒๕๖๑ ซึ่งมีผลการประเมินดังนี้
				
๑. ระดั บ หลั ก สู ต ร ด� ำ เนิ น การตามระบบ
ประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน ระดั บ หลั ก สู ต ร จ� ำ นวน
๖ องค์ประกอบ ๑๔ ตัวบ่งชี้ ตามที่ส�ำนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาก�ำหนด จ�ำนวน ๓๙๙ หลักสูตร (รวมวิทยาลัย
บูรณาการศาสตร์) มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร คะแนนเฉลี่ย ๓.๒๗ จากคะแนนเต็ม ๕.๐๐
คะแนน โดยทุกหลักสูตรได้มาตรฐานทีก่ ำ� หนด มีผลการประเมิน
ได้คุณภาพระดับดีมาก จ�ำนวน ๑ หลักสูตร ระดับดี จ�ำนวน
๓๓๑ หลักสูตร ระดับปานกลาง จ�ำนวน ๖๖ หลักสูตร ระดับน้อย
จ�ำนวน ๑ หลักสูตร
				
๒. ระดับคณะ มหาวิทยาลัยมีนโยบายในการ
ก� ำ กั บ ติ ด ตามคุ ณ ภาพการศึก ษาระดับ คณะ ผ่านกลไกการ
ขับเคลื่อนโดยใช้แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการ
ด�ำเนินการที่เป็นเลิศ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการ
ประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑
มีมติเห็นชอบให้นำ� เกณฑ์คณ
ุ ภาพการศึกษา เพือ่ การด�ำเนินการ
ที่เป็นเลิศ มาด�ำเนินการในระดับคณะ ดังนี้
						 ๒.๑ ก�ำหนดให้ทกุ คณะใช้ระบบการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศตามเกณฑ์ (EdPEx) ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการประเมินผลการด�ำเนินงาน
ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นต้นมา
			 ๒.๒ ให้ยกเว้นการประเมินคุณภาพการ
ศึกษาภายในระดับคณะตามเกณฑ์ของส�ำนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา แต่ให้ทกุ คณะรายงานข้อมูลพืน้ ฐาน (Common
Data Set) บนระบบ CHEQA Online และน�ำเกณฑ์คุณภาพ
การศึกษาเพื่อการด�ำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) มาใช้ในการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะของมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นต้นมา
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			 ๑.๒ แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เพือ่ การด�ำเนินการทีเ่ ป็นเลิศ ระดับคณะ และส่วนงานสนับสนุน
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ส่วนงานสามารถ
เลื อ กรู ป แบบการด� ำ เนิ น งานที่ เ หมาะสมกั บ บริ บ ทองค์ ก ร
แบ่งเป็น ๓ รูปแบบ ดังนี้
				 รูปแบบที่ ๑ ด�ำเนินการตามโครงการ
คลินิกให้ค�ำปรึกษาที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด
				 รูปแบบที่ ๒ ต้องการที่ปรึกษาจาก
ภายนอกมหาวิทยาลัย
				 รูปแบบที่ ๓ ต้องการประเมินตาม
เกณฑ์ EdPEx เต็มรูปแบบ ๗ หมวด
						 ๑.๓ แนวทางในการด�ำเนินงานส�ำหรับสถาบัน
อุดมศึกษาทีน่ ำ� เกณฑ์ EdPEx ไปใช้ในการพัฒนาองค์การทางการ
ศึกษาสู่ความเป็นเลิศ และประกันคุณภาพการด�ำเนินงานของ
องค์การ
				 ๑.๓.๑ คณะทีด่ ำ� เนินการตามโครงการ
คลินิกให้ค�ำปรึกษาที่มหาวิทยาลัยจัดให้ รวมถึงคณะที่ขอรับ
ค�ำปรึกษาจากที่ปรึกษาภายนอกมหาวิทยาลัย รายงานข้อมูล
ตาม Template รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย
เกณฑ์ EdPEx ของส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
				 ๑.๓.๒ คณะที่ด�ำเนินการในโครงการ
ก้าวหน้าสู่ความเป็นเลิศ (Grow Project) ของส�ำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ให้รายงานผลการด�ำเนินการ
ในโครงการ
		
๒. เชิงปฏิบัติ : ผ่านการด�ำเนินงานตามแผน
ปฏิบัติการของส�ำนักงานประกันคุณภาพ ประจ�ำปีบัญชี พ.ศ.
๒๕๖๑ - ๒๕๖๒ ดังนี้

			 ๒.๑ โครงการผลิ ต สื่ อ เพื่ อ สร้ า งความรู ้
ความเข้าใจและแนวทางในการน�ำ EdPEx ไปใช้เพื่อพัฒนา
คุณภาพการบริหารของส่วนงาน
			 ๒.๒ โครงการคลินิกให้ค�ำปรึกษา เพื่อให้
ค�ำแนะน�ำช่วยเหลือ และติดตามความก้าวหน้าในการพัฒนา
ปรับปรุงของคณะ และส่วนงานสนับสนุน
			 ๒.๓ โครงการสร้างส่วนงานต้นแบบเพื่อ
พัฒนาสู่ความเป็นเลิศ เพื่อสร้างหน่วยงานต้นแบบที่มีการน�ำ
หลักการบริหารคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx
			 ๒.๔ โครงการเตรียมความพร้อมของระบบ
และกลไกการประเมินคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา
เพื่อการด�ำเนินการสู่ความเป็นเลิศ
				
		 ๒.๕ โครงการประเมินคุณภาพการศึกษา
เพื่อการด�ำเนินการที่เป็นเลิศ ส�ำหรับปีการศึกษา ๒๕๖๑ ได้
น�ำเครื่องมือในการประเมินตนเองแบบง่าย (Simplified SelfAssessment Tool) มาให้คณะ และส่วนงานสนับสนุนได้ลอง
วิเคราะห์ตนเอง และหาช่องว่าง (Gap) เพื่อจัดท�ำแผนปรับปรุง
ผลจากการรวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์ตนเองทั้งในระดับคณะ
และส่วนงานสนับสนุน พบว่า ส่วนใหญ่ประเมินตนเองที่ระดับ
๐-๒ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๕ คะแนน
				 ๒.๖ โครงการอบรมชุดความรู้ EdPEx เพือ่
พัฒนาศักยภาพบุคลากรในระบบคุณภาพของมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ ทีม่ งุ่ สูก่ ารขับเคลือ่ นมหาวิทยาลัยสูค่ วามเป็นเลิศ
				 ๒.๗ โครงการพัฒนาศักยภาพทีป่ รึกษาด้าน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพือ่ การด�ำเนินการทีเ่ ป็นเลิศ
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			 ๙.๒ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�ำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
		
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รบั การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด�ำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้คะแนน ๙๐.๑๐ จาก
๑๐๐ คะแนน
		
๓.๑ ตั ว ชี้ วั ด OIT (จ� ำ นวน ๔๘ ตั ว ชี้ วั ด )
ได้คะแนน ๑๐๐ (จากคะแนนเต็ม ๑๐๐)
		
๓.๒ ตัวชีว้ ดั IIT (วัดจากแบบสอบถามส�ำหรับ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน จ�ำนวน ๒๔ ข้อ)
				 หมวด การปฏิบัติหน้าที่
							 ได้คะแนน ๘๙.๐๙
				 หมวด การใช้งบประมาณ
							 ได้คะแนน ๗๗.๙๕
				 หมวด การใช้อ�ำนาจ
							 ได้คะแนน ๘๓.๔๓

				 หมวด การใช้ทรัพย์สินของราชการ
							 ได้คะแนน ๗๙.๘๑
				 หมวด การแก้ไขปัญหาการทุจริต
							 ได้คะแนน ๗๘.๐๖
				
๓.๓ ตัวชีว้ ดั EIT (วัดจากแบบสอบถามส�ำหรับ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก จ�ำนวน ๑๕ ข้อ) มีรายละเอียดดังนี้
					 หมวด คุณภาพการด�ำเนินงาน
							 ได้คะแนน ๘๒.๘๕
					 หมวด ประสิทธิภาพการสื่อสาร
							 ได้คะแนน ๘๙.๕๐
					 หมวด การปรับปรุงการท�ำงาน
							 ได้คะแนน ๘๓.๖๔

			 ๙.๓ การจัดอันดับมหาวิทยาลัย

				
๙.๓.๑ QS World University Rankings
 						 www.topuniversities.com ได้
ประกาศผลการจั ด อั น ดั บ มหาวิ ท ยาลั ย โลก ๑๐๐๐ อั น ดั บ
โดยส�ำนักจัดอันดับ Quacquarelli Symonds (QS) Ltd.
lesi มหาวิทยาลัยชั้นน�ำของโลกประจ�ำปี 2020 (QS World
University Rankings 2020) พบว่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มีผลการจัดอันดับโลกที่ ๘๐๑-๑๐๐๐ และอันดับที่ ๕ ของไทย
(รายละเอียดอยู่ในภาคผนวกหน้า ๑๑๕)

				
๙.๓.๒ ผลการจั ด อั น ดั บ มหาวิ ท ยาลั ย โลก
แยกตามกลุ่มสาขาวิชา
								 ในปี 2019 QS ได้ดำ� เนินการจัดอันดับ
มหาวิทยาลัยโลกแยกตามสาขาวิชา (QS World University
Ranking by Subject) จ�ำนวนทัง้ สิน้ ๔๘ สาขาวิชา โดยมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์มีผลการจัดอันดับโลก จ�ำนวน ๕ สาขาวิชา ได้แก่
Agriculture and Forestry อันดับที่ ๕๘ Environmental
sciences อันดับที่ ๒๙๕ Biological sciences อันดับที่ ๕๐๔
Engineering-Mechanical, Aeronautical&Manufacturing
อันดับที่ ๔๕๗ และ Business & Management Studies
อยู่ในอันดับที่ ๔๗๗ (รายละเอียดอยู่ในภาคผนวกหน้า ๑๑๕)
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๙.๓.๓ การจัดอันดับเว็บไซต์มหาวิทยาลัยโดย
4icu.org
								 เว็บไซต์ https://www.4icu.org หรือ
uniRank เป็นเว็บไซต์ชอื่ ดังของการจัดอันดับเว็บไซต์มหาวิทยาลัย
ทั่วโลก โดยมีรายงานผลการจัดอันดับปีละ ๒ ครั้ง ได้แก่ เดือน
มกราคมและเดือนกรกฎาคม ปัจจุบันการด�ำเนินการ uniRank
University Ranking™ อยู่ภายใต้การก�ำกับดูแลของ IREG
Observatory on Academic Ranking and Excellence
ได้ประกาศการจัดอันดับ “2019 Asian University Ranking”
พบว่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีผลการจัดอันดับโลกที่ ๓๙๓
ผลการจัดอันดับของทวีปเอเชียที่ ๘๔ และครองอันดับที่ ๑ ของ
ประเทศไทย (รายละเอียดอยู่ในภาคผนวกหน้า ๑๑๖)

				
๙.๓.๔ ผลการจั ด อั น ดั บ มหาวิ ท ยาลั ย โลก
Times Higher Education
						 Times Higher Education (THE)
สถาบันจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก ประเทศอังกฤษ ได้ท�ำการ
จั ด อั น ดั บ มหาวิ ท ยาลั ย ที่ มี ร ะบบการศึ ก ษาดี ที่ สุ ด ในเอเชี ย
ประจ�ำปี 2019 (Times Higher Education Asia University
Rankings 2019) พบว่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้อนั ดับโลก
ที่ ๑,๐๐๑+ และอยู่อันดับที่ ๖ ของประเทศไทย (รายละเอียด
อยู่ในภาคผนวกหน้า ๑๑๖)

KASETSART UNIVERSITY
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๑๐. การจัดการศึกษา
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ในปีพ.ศ. ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีส่วนงานหลักด้านการจัดการศึกษา ๒๙ คณะ
๒ วิทยาลัย และหน่วยงานด้านสนับสนุน ร่วมกันด�ำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
ทางวิชาการในระดับสากล ยุทธศาสตร์การเพิม่ คุณภาพและประสิทธิภาพการด�ำเนินงานตามภารกิจ และ
ยุทธศาสตร์การสร้างสรรค์ศาสตร์แห่งแผ่นดินเพือ่ การพัฒนาประเทศทีย่ งั่ ยืนด้านการจัดการศึกษา โดย
การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน และการพัฒนาคุณภาพนิสติ เพือ่ ด�ำเนินงานสูเ่ ป็นมหาวิทยาลัย
ที่มีความรับผิดชอบต่อรัฐและสังคม และมหาวิทยาลัยระดับโลก
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ER

			 ๑๐.๑ หลักสูตรและการเรียนการสอน

					 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีนโยบายในการสร้างความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ โดยมุง่ สูก่ ารเป็นมหาวิทยาลัย
ทีม่ คี วามรับผิดชอบต่อรัฐและสังคม และมหาวิทยาลัยในระดับโลก มีคณะกรรมการวิชาการเสนอแนะการก�ำหนดนโยบายและแผน
พัฒนาทางวิชาการ และก�ำกับดูแลคุณภาพและมาตรฐานทางวิชาการ

			 ๑๐.๑.๑ การพัฒนาหลักสูตร

ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เปิดสอนหลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ จ�ำนวน ๕๘๓ หลักสูตร
โดยแบ่งเป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี จ�ำนวน ๒๕๖ หลักสูตรระดับประกาศนียบัตร จ�ำนวน ๑ หลักสูตร ระดับปริญญาโท จ�ำนวน ๒๑๗
หลักสูตร และระดับปริญญาเอก จ�ำนวน ๑๐๙ หลักสูตร คิดเป็นสัดส่วนหลักสูตรทีเ่ ปิดสอน จ�ำแนกตามระดับการศึกษาปริญญาตรี :
ประกาศนียบัตรบัณฑิต : ปริญญาโท : ปริญญาเอก = ๔๓.๙ : ๐.๒ : ๓๗.๒: :๑๘.๗
จ�ำนวนหลักสูตร จ�ำแนกตามระดับปริญญา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ - ๒๕๖๒

ปีการศึกษา

จ�ำนวน (หลักสูตร)

๒๕๕๘
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒

๕๔๒
๕๖๑
๕๘๘
๕๗๐
๕๘๓

ระดับปริญญา

จ�ำนวน (หลักสูตร)

ปริญญาตรี
ประกาศนียบัตร
ปริญญาโท
ปริญญาเอก

๒๕๖
๑
๒๑๗
๑๐๙

ในปีการศึกษา ๒๕๕๘-๒๕๖๒ มีการเปิดหลักสูตรประกาศนียบัตร จ�ำนวน ๑ หลักสูตร
ที่มา : ข้อมูลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ - ๒๕๖๑ และข้อมูล
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีบัญชี พ.ศ. ๒๕๖๓ กองแผนงาน

จ�ำนวนหลักสูตรที่เปิดสอน ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ที่มา : ข้อมูลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีบัญชี พ.ศ. ๒๕๖๓ กองแผนงาน (ณ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒)
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ในรอบปีการศึกษา ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีการเปิดหลักสูตรใหม่ทางด้านการเกษตร
สถาปัตยกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และสังคมศาสตร์ รวมจ�ำนวน ๙ หลักสูตร การอนุมัติบรรจุหลักสูตรไว้ในแผน
พัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) จ�ำนวน ๙ หลักสูตร การปรับปรุงหลักสูตร จ�ำนวน ๖๑ หลักสูตร และ
ปิดหลักสูตร จ�ำนวน ๖ หลักสูตร (รายละเอียดอยู่ในภาคผนวกหน้า ๑๑๗)

			 ๑๐.๑.๒ นิสิตใหม่ นิสิตทั้งหมด ผู้ส�ำเร็จการศึกษา ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๖๒
						 ๑) นิสิตใหม่

				 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีนสิ ติ ใหม่ จ�ำนวน ๑๘,๖๗๑ คน จ�ำแนกเป็นระดับปริญญาตรี จ�ำนวน ๑๖,๔๖๖ คน
ประกาศนียบัตร จ�ำนวน ๒๖ คน ปริญญาโท จ�ำนวน ๑,๙๙๗ คน และปริญญาเอก จ�ำนวน ๑๘๒ คน โดยมีสัดส่วนของนิสิตใหม่
จ�ำแนกตามระดับการศึกษาปริญญาตรี : ประกาศนียบัตรบัณฑิต : ปริญญาโท : ปริญญาเอก = ๘๘.๒ : ๐.๑ : ๑๐.๗ : ๑.๐
(ณ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒)
จ�ำนวนนิสิตใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ - ๒๕๖๒ จ�ำแนกตามระดับปริญญา

ที่มา ข้อมูลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ - ๒๕๖๑ และข้อมูลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีบัญชี พ.ศ. ๒๕๖๓ กองแผนงาน
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						 ๒) นิสิตทั้งหมด

				 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีนิสิตทั้งหมด ๖๗,๑๒๐ คน จ�ำแนกเป็นระดับปริญญาตรี ๕๘,๙๐๔ คน
ประกาศนียบัตร ๒๖ คน ปริญญาโท ๖,๘๔๙ คน ปริญญาเอก ๑,๓๔๑ คน โดยมีสัดส่วนของนิสิตทั้งหมดจ�ำแนกตามระดับ
การศึกษาปริญญาตรี : ประกาศนียบัตรบัณฑิต : ปริญญาโท : ปริญญาเอก = ๘๗.๘ : ๐.๐๔ : ๑๐.๒ : ๒.๐ (ณ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒)
จ�ำนวนนิสิตทั้งหมด ปีการศึกษา ๒๕๕๘ - ๒๕๖๒ จ�ำแนกตามระดับปริญญา

ที่มา ข้อมูลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ - ๒๕๖๑ และข้อมูลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีบัญชี พ.ศ. ๒๕๖๓ กองแผนงาน

						 ๓) ผู้ส�ำเร็จการศึกษา

				 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มผี สู้ ำ� เร็จการศึกษา ๑๕,๒๓๓ คน จ�ำแนกเป็นระดับปริญญาตรี จ�ำนวน ๑๓,๑๑๕ คน
ประกาศนียบัตร จ�ำนวน ๒๖ คน ปริญญาโท จ�ำนวน ๑,๘๕๙ คน และปริญญาเอก ๒๓๓ คน โดยมีสดั ส่วนของผูส้ ำ� เร็จการศึกษา
จ�ำแนกตามระดับการศึกษาปริญญาตรี : ประกาศนียบัตรบัณฑิต : ปริญญาโท : ปริญญาเอก = ๘๖.๑ : ๐.๒ : ๑๒.๒ : ๑.๕
(ณ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒)
ผู้ส�ำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ - ๒๕๖๒ จ�ำแนกตามระดับปริญญา

ที่มา ข้อมูลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ - ๒๕๖๑ และข้อมูลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีบัญชี พ.ศ. ๒๕๖๓ กองแผนงาน

				 ทั้งนี้ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๔๘๖ - ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีจ�ำนวนศิษย์เก่า รวม ๒๙๘,๐๘๐ คน
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			 ๑๐.๑.๓ การประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร

๑๐.๑.๕ การประเมินคุณภาพบัณฑิต
				 มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ มี ผ ลการ ระดับปริญญาตรี ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจ�ำปี
การศึกษา ๒๕๖๑ คะแนนเฉลี่ย ๓.๒๗ จากคะแนนเต็ม ๕.๐๐
คะแนน โดยทุกหลักสูตรได้มาตรฐานที่ก�ำหนด มีหลักสูตร
ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ได้รับรางวัลคุณภาพ
ดี ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๖๑ จ�ำนวน ๑๓ หลักสูตร หลักสูตร
ที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
อุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๕๘ จ�ำนวน
๒ หลักสูตร (รายละเอียดในภาคผนวกหน้า ๑๒๔ )

			 ๑) นายจ้ า งมี ค วามพึ ง พอใจต่ อ บั ณ ฑิ ต
ระดับปริญญาตรีภาพรวมในระดับมาก (๔.๑๔ คะแนน) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า นายจ้างมีความพึงพอใจในระดับ
มากที่สุด ด้านคุณธรรมและจริยธรรม (๔.๓๘ คะแนน) รองลง
มาคือ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลฯ (๔.๑๘ คะแนน)

			 ๑๐.๑.๔ ภาวะการมีงานท�ำของบัณฑิต
รุ่นปีการศึกษา ๒๕๖๐

			 จากการส�ำรวจภาวะการหางานท�ำของบัณฑิต
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่นปีการศึกษา ๒๕๖๐ จ�ำนวน
๑๕,๑๓๖ คน โดยมีผู้บันทึกข้อมูล จ�ำนวน ๑๔,๐๘๗ คน พบว่า
บัณฑิตระดับปริญญาตรีได้งานท�ำ ๕๙.๙๒ % และบัณฑิตศึกษา
ได้งานท�ำ ๖๘.๐๖ % ต่อมามีการส�ำรวจภาวะการหางานท�ำ
ส�ำหรับบัณฑิตปริญญาตรี ครัง้ ที่ ๒ เมือ่ เดือนมิถนุ ายน พ.ศ. ๒๕๖๒
ได้งานท�ำเพิม่ ขึน้ จากการส�ำรวจครัง้ แรก ๒๗ % รวมเป็น ๘๗.๒๕ %
ท�ำงานตรงสาขา ๗๖.๙๐ % รายได้เฉลี่ย ๑๘,๑๗๖.๗๕ บาท

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนายจ้างต่อบัณฑิตระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนายจ้างต่อบัณฑิตระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๑
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			 ๒) บัณฑิตระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ มีพฤติกรรมการแสดงออกตามอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย “ส�ำนึกดี มุง่ มัน่ สร้างสรรค์ สามัคคี” ระดับบ่อยมาก
(๔.๑๘ คะแนน) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า บัณฑิตมีการ
แสดงออกด้านส�ำนึกดี มากที่สุด (๔.๓๗ คะแนน) รองลงมาคือ
ความสามัคคี (๔.๒๘ คะแนน)

และนานาชาติ รวม ๒,๒๔๙ ผลงาน โดยมีผลงานประเภท
วิทยานิพนธ์เผยแพร่ในการประชุมวิชาการระดับชาติมากที่สุด
จ�ำนวน ๖๕๓ เรื่อง รองลงมาคือ ผลงานประเภทวิทยานิพนธ์
ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ จ�ำนวน ๕๕๔ เรื่อง ส่วนผลงาน
ประเภทการศึกษาค้นคว้าอิสระ เผยแพร่ในสื่ออิเล็กทรอนิกส์
มากที่สุด จ�ำนวน ๒๘๕ เรื่อง (รายละเอียดอยู่ในภาคผนวก
หน้า ๑๑๘)

			 ๑๐.๑.๗ การส่งเสริมการขยายโอกาส
ทางการศึกษา

		 ในปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๖๒ มหาวิ ท ยาลั ย
เกษตรศาสตร์ได้กำ� หนดการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
ในสถาบันอุดมศึกษา (Thai University Central Admission
System: TCAS) ระดับปริญญาตรี โดยส่งเสริมการศึกษาให้แก่
นักเรียนทั่วไป นักเรียนที่มีอยู่เขตพื้นที่ / โรงเรียนในเครือข่าย
และนั ก เรี ย นที่ มี ค วามสามารถพิ เ ศษ จ� ำ นวน ๕ ประเภท
ประกอบด้วย รอบที่ ๑ Portfolio รอบที่ ๒ โควตา รอบที่ ๓
รับตรงร่วมกัน รอบที่ ๔ Admission และรอบที่ ๕ รับตรงอิสระ
โดยมีโครงการที่รับเข้าศึกษาและกลุ่มเป้าหมายที่ส�ำคัญ เช่น
โครงการเรียนล่วงหน้า โครงการช้างเผือก โควตารับตรงเขต
พื้นที่ โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือและโรงเรียนเครือข่าย
โครงการเมล็ดพันธุ์ศาสตร์แห่งแผ่นดิน โครงการลูกพระพิรุณ
เป็นต้น ซึง่ ส่งผลให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นมหาวิทยาลัย
ที่มีผู้สมัครเข้าศึกษาต่อมากที่สุด จ�ำนวน ๑๔๐,๑๙๗ คน จาก
จ�ำนวนการรับสมัคร ๓๒,๕๕๔ คน มีนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี
เพิ่มขึ้นมากกว่าปีการศึกษา ๒๕๖๑ ร้อยละ ๑.๕๔ และเกิดการ
ขยายโอกาสการศึ ก ษาต่ อ ไปในภู มิ ภ าคต่ า งๆ ทั้ ง ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคกลาง และภาคตะวันออก
โดยเห็นได้จากภูมิล�ำเนาของนิสิตทั้งหมดของมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ มีความสัมพันธ์กับที่ตั้งวิทยาเขต โดยเฉพาะ
นิ สิ ต วิ ท ยาเขตเฉลิ ม พระเกี ย รติ จั ง หวั ด สกลนคร มากกว่ า
ร้อยละ ๘๐ มีภูมิล�ำเนาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รองลงมา
คือ นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน มีภู มิ ล�ำ เนา
ในกรุงเทพมหานคร นิสิตวิทยาเขตก�ำแพงแสน มีภูมิล�ำเนา
จากภาคตะวั น ตก นิ สิ ต วิ ท ยาเขตศรี ร าชา มี ภู มิ ล� ำ เนาใน
ภาคตะวันออก ยกเว้นนิสิตโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี
มีภูมิล�ำเนาในกรุงเทพมหานคร (รายละเอียดอยู่ในภาคผนวก
หน้า ๑๑๗)

ค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการแสดงออกของบัณฑิตระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๕๙ - พ.ศ. ๒๕๖๑

พฤติกรรมการแสดงออกของบัณฑิตระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๑

			 ๑๐.๑.๖ จ�ำนวนผลงานนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่

			 ในปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๖๑ มหาวิ ท ยาลั ย
เกษตรศาสตร์มีจ�ำนวนผลงานนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ทีต่ พี มิ พ์หรือเผยแพร่ในวารสาร / การประชุมวิชาการ ระดับชาติ
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			 ๑๐.๑.๘ การพัฒนาคุณลักษณะของ
บัณฑิตที่จ�ำเป็นตาม 21 st Century Skills

			 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยส่วนงานที่
เกีย่ วข้องได้พฒ
ั นาระบบการศึกษา และระบบการเรียนการสอน
เพือ่ ยกระดับคุณลักษณะของบัณฑิตทีจ่ ำ� เป็นตาม 21 st Century
Skills โดยการพัฒนาหลักสูตร การอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารเพือ่ พัฒนา
ทักษะและเทคนิคการสอนที่ทันสมัยในศตวรรษที่ ๒๑ ส�ำหรับ
อาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การจัดกิจกรรมเสริมทักษะ
ด้านภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ การส่งเสริมและสนับสนุน
นวัตกรรมการถ่ายทอดความรูด้ า้ นการเรียน เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ
การเรียนการสอน โดยมีระดับการพัฒนาศักยภาพนิสิตให้มี
ความรูแ้ ละมีทกั ษะทีส่ ำ� คัญตาม 21 st Century Skills ได้คะแนน
๔.๕๒ จากคะแนนเต็ม ๕ คะแนน

๑๐.๑.๙ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนา
ที่ยั่งยืน

ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ เปิดหลักสูตรนานาชาติ จ�ำนวน ๓๙ หลักสูตร
แบ่งเป็น ปริญญาตรี จ�ำนวน ๑๑ หลักสูตร ปริญญาโท จ�ำนวน
๑๓ หลักสูตร และปริญญาเอก จ�ำนวน ๑๕ หลักสูตร ส่งเสริม
ความร่วมมือด้านการจัดการเรียนสองปริญญากับมหาวิทยาลัย
ในต่างประเทศ และจัดสภาพแวดล้อมให้เป็นนานาชาติ เช่น
การสอบวัดระดับภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การอบรมภาษาต่างประเทศ เป็นต้น

			 มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ ไ ด้ จั ด ตั้ ง
วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ เมื่อปีการศึกษา ๒๕๖๑ เพื่อจัดการ
เรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาศาสตร์แห่ง
แผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และหลักสูตรประกาศนียบัตร
ชุดวิชา ศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน อันเป็นการ
ส่งเสริมการเรียนรูต้ ลอดชีวติ อย่างเต็มรูปแบบ เพือ่ ให้สอดคล้อง
กับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์“มุ่งสร้างศาสตร์
แห่งแผ่นดิน เพื่อความกินดีอยู่ดีของชาติ” และสอดคล้อง
นโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาของไทยในการสร้างบัณฑิตพันธุ์
ใหม่ ในภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ มีนิสิตหลักสูตรปริญญาตรี
จ�ำนวน ๘๖ คน นิสิตหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non Degree)
จ�ำนวน ๑๒๗ คน และการจัดการเรียนการสอนแบบชุดวิชา
(module) จ�ำนวน ๒๑ ชุดวิชา

			 ๑๐.๒ การพัฒนาคุณภาพนิสิต

		 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยกองกิจการนิสติ
จัดท�ำแผนพัฒนานิสิต ๑๐ ป (๒๕๖๐-๒๕๖๙) ให้สอดคล้องกับ
วิสยั ทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ระยะ ๑๒ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๑) ประกอบด้วยกิจกรรม
๕ ประเภท ได้ แ ก่ กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม คุ ณ ลั ก ษณะบั ณ ฑิ ต
ที่ พึ ง ประสงค์ ที่ ก� ำ หนดโดยสถาบั น กิ จ กรรมกี ฬ าหรื อ การ
ส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมบ�ำเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิง่ แวดล้อม
กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม กิจกรรมส่งเสริม
ศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งในรอบปีที่ผ่านมา มีผลการด�ำเนินงาน
ที่ส�ำคัญตามแผนปฏิบัติการประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เช่น

			 ๑๐.๑.๑๐ การพัฒนามหาวิทยาลัย
สู่ความเป็นนานาชาติ

				 มหาวิทยาศาสตร์ให้ความส�ำคัญต่อการ
พัฒนาด้านหลักสูตร และการเรียนการสอนสูค่ วามเป็นนานาชาติ
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๑๐.๒.๑ การนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในการพัฒนานิสิต
เพื่อใหมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และพึ่งพาตนเองได้ สามารถนําความรูต่าง ๆ ที่ได้ไปใช
ในการพัฒนาชุมชนและทองถิ่น

		 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยกองกิจการนิสิต และส่วนงานระดับคณะ ส่งเสริมและพัฒนานิสิตด้าน
เศรษฐกิจพอเพียง ทั้งการให้ความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงแก่นิสิต การส่งเสริมกิจกรรมด้านจิตอาสา การบ�ำเพ็ญประโยชน์/
รักษาสิ่งแวดล้อม และการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและการบริจาค

โครงการบริหารต้นทุนสมดุลชีวิตตามหลักแผ่นดินเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนานิสิต ด้านจิตอาสา คณะบริหารธุรกิจ

			 ๑๐.๒.๒ จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพ เพื่อเตรียมนิสิตให้มีวุฒิภาวะทางอาชีพพร้อม
สู่โลกการท�ำงาน
		 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยส�ำนักงาน
บริ ก ารวิ ช าการได้ จั ด กิ จ กรรมเพื่ อ พั ฒ นานิ สิ ต เพื่ อ เป็ น
ผู้ประกอบการ กิจกรรมสร้างแนวคิดและสู่รูปแบบการด�ำเนิน
ธุรกิจนวัตกรรมอย่างเข้มข้น ให้แก่นิสติ /นักศึกษา เช่น กิจกรรม
ชมรมผู้ประกอบการนิสิต (Kasetsart University Startup :
KU-Startup) กิจกรรม UHack “Hack the Future” กิจกรรม
KU Startup Boost Camp เป็นต้น
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				นอกจากนี้ ม หาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์
ยังได้ส่งเสริมและพัฒนานิสิตทั้งด้านวิชาการ และกิจกรรมนิสิต
อย่างต่อเนื่อง ท�ำให้มีนิสิตรับรางวัลทั้งในระดับนานาชาติและ
ระดับชาติ โดยมีนิสิตได้รับรางวัลดีเด่นระดับนานาชาติ จ�ำนวน
๒ รางวัล (รายละเอียดอยู่ในภาคผนวกหน้า ๑๓๑)
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ในรอบปีที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีส่วนงานหลักด้านการวิจัย ประกอบด้วย ๔ ส่วนงาน
ประกอบด้ ว ย สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นาแห่ ง มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ สถาบั น ค้ น คว้ า และพั ฒ นา
ผลิตภัณฑ์อาหาร สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร และ
สถาบันวิทยาการขัน้ สูงแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับส่วนงานอืน่ ๆ ด�ำเนินงานภารกิจด้านการวิจยั
มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยอย่างต่อเนื่อง โดยด�ำเนินงานสู่การวิจัยระดับแนวหน้าของโลก (Global
and Frontier Research) ทั้งด้านการพัฒนางานวิจัยสู่การผลิตผลงานวิจัย และนวัตกรรมที่สร้างมูลค่า
เชิงพาณิชย์และเชิงนโยบาย การสร้างความร่วมมือ และเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานภาค
รัฐและเอกชนเพื่อพัฒนางานวิจัย และการสนับสนุนให้คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต น�ำเสนอผลงานและ
เข้าร่วมแข่งขันในเวทีระดับสากล
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			 ๑๑.๑ การด�ำเนินงานสู่การวิจัยระดับแนวหน้าของโลก
					 (Global and Frontier Research)

				
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีนโยบายด�ำเนินโครงการพลิกโฉมระบบการอุดมศึกษา
ของประเทศไทย (Reinventing University System) ตัง้ แต่ปงี บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป โดยคณะท�ำงานขับเคลื่อน
และติดตามนโยบายรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ด้านคุณภาพการศึกษา) ได้เชิญ
สถาบันการศึกษาเข้าร่วมการประชุมหารือแนวทางการจัดท�ำงบประมาณ ด้านการอุดมศึกษาตามมาตรา ๔๕ (๓) แห่งพระราชบัญญัติ
การอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒
					 มาตรา ๔๕ (๓) แห่งพระราชบัญญัตกิ ารอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ การท�ำค�ำขอและการจัดสรรงบประมาณ ส�ำหรับ
การอุดมศึกษา “งบลงทุนและงบเงินอุดหนุน เพื่อน�ำมาใช้ในการพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษา และการผลิตก�ำลังคน
ระดับสูงเฉพาะทาง ตามความต้องการของประเทศ และเงินอุดหนุนจากกองทุนส่งเสริม วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม ตามกฎหมาย
ว่าด้วยสภานโยบายการ อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ เพื่อใช้ในการพัฒนาวิทยาศาสตร์ การวิจัยและการ
สร้างนวัตกรรม”
					 สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓
มติเห็นชอบให้กำ� หนดวิสยั ทัศน์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี พ.ศ. ๒๕๗๐ คือ “มหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ วิจยั และสร้างนวัตกรรม
ระดับโลก เพือ่ การพัฒนาอย่างยัง่ ยืนบนพื้นฐานของศาสตร์แห่งแผ่นดิน” โดยก�ำหนดจุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ เป็นมหาวิทยาลัยระดับแนวหน้าของโลก (Global and Frontier Research)
						 ๑๑.๑.๑ มหาวิทยาลัยระดับแนวหน้าของโลก (Global and Frontier Research)

นิยาม

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

					 ๑๑.๑.๒ โครงการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถขั้นสูงของก�ำลังคนทางด้านเกษตร วิทยาศาสตร์ สังคม
และสิง่ แวดล้อม สูก่ ารเป็นมหาวิทยาลัยชัน้ น�ำของโลก (World Class University) กิจกรรมที่ ๗ : การสร้างเสริมและการเคลือ่ นย้าย
บุคลากรศักยภาพสูง เพือ่ ช่วยสร้างความเข้มแข็งให้ภาคเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน ได้แก่ Domestic & International Academic
& Research Mobility และ Talent Mobility
			
								 ๑) วัตถุประสงค์โครงการ : เพือ่ เพิม่ ศักยภาพและขีดความสามารถขัน้ สูงของบุคลากร / นักวิจยั และนิสติ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้มคี วามเข้มแข็งทางวิชาการขัน้ สูง น�ำไปสูก่ ารพัฒนาภาคเศรษฐกิจ สังคมและชุมชน ทางด้านการเกษตร
วิทยาศาสตร์ สังคมและสิ่งแวดล้อม
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						 ๒) ผลการประเมินตนเองภาพรวม และกลุ่มสาขา

สรุปผลการประเมินตนเอง ภาพรวมและกลุ่มสาขา

						 ๓) กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ์
กิจกรรม
๑. แลกเปลี่ยนบุคลากร/นิสิต หลังปริญญาเอก
(Post-Doctoral) เพื่อพัฒนาศักยภาพทางการวิจัย
ขั้นสูง
๒. พัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนและการวิจัย
เชิญนักวิจยั /ผูเ้ ชีย่ วชาญ/ศาสตราจารย์ ผูไ้ ด้รบั รางวัล
Nobel Prize บรรรยาย/ร่วมวิจัย (พิเศษ)/พัฒนา
หลักสูตรแนวหน้าระดับสากล
๓. จัดเสวนา/ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เพือ่ สร้าง
ความร่วมมือด้านการวิจยั และเครือข่ายทางวิชาการ
กับต่างประเทศ ที่เป็นรูปธรรม

ผลผลิต

ผลลัพธ์

๑. นักวิจัยระดับหลังปริญญาเอก
๑. ผลการจัดอันดับสถาบันอุดมศึกษาระดับโลก
(Post-Doctoral)
(QS World University Ranking) อยู่ใน
๒. ผลงานตีพิมพ์ในฐาน Scopus
ระดับ World Class University
๓. การอ้างอิง (Citation) และเพิ่ม
๒. ภาคเศรษฐกิจและสังคมระดับประเทศ
H-Index
เกิดความเข้มแข็ง จากการนำ�ผลงานวิจัย
๔. บุคลากร/นักวิจยั และนิสติ มหาวิทยาลัย ไปใช้ประโยชน์
เกษตรศาสตร์ เข้าร่วมโครงการ
๕. ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้รับการพัฒนา
ให้มีศักยภาพขั้นสูงด้านการวิจัย
ร่วมกับภาครัฐและเอกชน

(ที่มา : โครงการสานพลังเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พลิกโฉมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๐ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓)

			 ๑๑.๒ การพัฒนางานวิจัยสู่การผลิตผลงานวิจัย และนวัตกรรมที่สร้างมูลค่า
					 เชิงพาณิชย์และเชิงนโยบาย
			 ๑๑.๒.๑ งบประมาณอุดหนุนการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี

			
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รบั การสนับสนุนงบประมาณอุดหนุนการวิจยั และถ่ายทอดเทคโนโลยี ประจ�ำปีบญ
ั ชี
พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๑ จ�ำนวน ๑,๙๕๖ - ๒,๓๔๖ ล้านบาท โดยได้รับการสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดินเฉลี่ย
๒๕๗ ล้านบาทต่อปี และได้รบั การจัดสรรรายได้ของมหาวิทยาลัยเฉลีย่ ๒๑ ล้านบาทต่อปี และการมีการแสวงหาทุนวิจยั จากภายนอก
ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ โดยแบ่งเป็น ทุนองค์กรรัฐ องค์กรอิสระและเอกชนเฉลีย่ ๗๗๔ ล้านบาทต่อปี และต่างประเทศ เฉลีย่
๗๒.๘ ล้านบาทต่อปี
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จ�ำนวนงบประมาณวิจัย จ�ำแนกตามแหล่งทุน ประจ�ำปีบัญชี พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๑ (หน่วย : ล้านบาท)

ที่มา: รายงานประจ�ำปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ๒๕๕๘ - ๒๕๖๑ กองแผนงาน

			
ในปีบัญชี พ.ศ. ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ได้รับการสนับสนุนงบประมาณอุดหนุนการวิจัย
และถ่ายทอดเทคโนโลยี จ�ำนวน ๑,๔๐๕.๕๑ ล้านบาท โดยได้รบั
การสนับสนุนการวิจยั จากเงินงบประมาณแผ่นดิน เป็นจ�ำนวนเงิน
๓๒๙.๒๐ ล้านบาท และได้รบั จัดสรรรายได้ของมหาวิทยาลัย ๑๔.๗๙
ล้านบาท และมีความสามารถในการแสวงทุนจากส่วนงานอื่นๆ
ได้แก่องค์กรรัฐ จ�ำนวน ๗๔๔.๔๒ ล้านบาท องค์กรอิสระและ
เอกชน จ�ำนวน ๒๐๘.๔ ล้านบาท และองค์กรต่างประเทศ จ�ำนวน
๗๑.๔๓๕ ล้านบาท (รายละเอียดอยู่ในภาคผนวกหน้า ๑๑๙)

		 ๑๑.๒.๒ แผนงานบูรณาการวิจัยและ
นวัตกรรม ประจ�ำปีบัญชี พ.ศ. ๒๕๖๒

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พัฒนางานวิจยั
สู่การผลิตผลงานวิจัย และนวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์
และเชิงนโยบาย เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการ
สร้างความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ที่ ๘ ตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ของกระทรวง
ศึกษาธิการ การผลิตและพัฒนาก�ำลังคน รวมทั้งงานวิจัย และ
นวัตกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาประเทศ
โดยได้รบั จัดสรรงบประมาณแผ่นดิน จ�ำนวน ๒๒๙,๗๖๔,๙๐๐ บาท
คิดเป็นร้อยละ ๔.๖๖ ของงบประมาณแผ่นดิน ประจ�ำปีบัญชี
พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนี้
			
๑) การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความ
มั่งคั่งทางเศรษฐกิจ จ�ำนวน ๒๐ โครงการ
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				 ๑.๑) แผนบูรณาการนวัตกรรมเกษตร
อัจฉริยะและการใช้ประโยชน์เพื่อเกษตรสมัยใหม่สร้างความ
สามารถในการแข่งขัน จ�ำนวน ๑๖ โครงการ เช่น การประยุกต์
เทคโนโลยีชีวภาพและนวัตกรรมการเกษตรเพื่อเพิ่มผลผลิต
ปาล์มน�้ำมัน และเพิ่มผลผลิตคุณภาพมังคุดในเขตพื้นที่ภาคใต้
การศึกษาศักยภาพของอนุภาคเงินขนาดนาโนทีไ่ ด้จากกระบวนการ
ชี ว สั ง เคราะห์ ใ นการควบคุ ม การเน่ า เสี ย ของผลไม้ ห ลั ง การ
เก็บเกี่ยว โครงการการสร้างความมั่นคงของอาหารโปรตีน
(เนื้อ, นม และไข่) ด้วยนวัตกรรมและความยั่งยืน เป็นต้น
				 ๑.๒) แผนบูรณาการนวัตกรรมอาหาร
แห่งอนาคตและส่วนผสมอาหารฟังก์ชันสู่เชิงพาณิชย์ จ�ำนวน
๔ โครงการ เช่น เมืองนวัตกรรมอาหารภาคกลาง การพัฒนา
เทคโนโลยีและเครือ่ งจักรอินฟิวชัน่ สูญญากาศแห้งแบบใหม่เพือ่
เพิม่ คุณค่าของเมล็ดข้าวหอมมะลิ การเพิม่ ประสิทธิภาพการรอด
ชีวิตของแบคทีเรียโปรไบโอติกในระบบทางเดินอาหารจ�ำลอง
และระหว่างการเก็บรักษาในผลิตภัณฑ์อาหารโดยการห่อหุ้ม
เซลล์และเคลือบเซลล์ เป็นต้น
			
๒) การวิจยั และนวัตกรรม เพือ่ การพัฒนา
สังคมและสิ่งแวดล้อม จ�ำนวน ๔๔ โครงการ
		 ๒.๑) แผนบูรณาการต้นแบบมหาวิทยาลัย
เพื่อพัฒนาสังคมไทยและสังคมผู้สูงวัยอย่างยั่งยืนในศตวรรษที่
๒๑ จ�ำนวน ๔ โครงการ เช่น การพัฒนานวัตกรรมทางสังคม
เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างยั่งยืน สูงวัย ๔.๐:
การพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุสู่ความมั่นคงทางเศรษฐกิจของ
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ชุมชนและสังคมไทย รูปแบบการพัฒนาสุขภาพและคุณภาพ
ชีวิตของผู้สูงอายุแบบมีส่วนร่วม เป็นต้น
		 ๒.๒) แผนบูรณาการการพัฒนาเกษตรกร
ผูป้ ระกอบการเกษตรกรยุค ๔.๐ เพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถในการ
แข่งขัน จ�ำนวน ๒๗ โครงการ เช่น การวิจัยและนวัตกรรมการ
ผลิตโคเพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันของเกษตรกรไทย
รองรับการค้าเสรี การทดสอบ วิเคราะห์โมเดลปีกและระบบฉีด
พ่นเพื่อน�ำไปออกแบบและสร้างอากาศยานไร้คนส�ำหรับฉีดพ่น
ยาในการเกษตรอัจฉริยะ การสร้างสรรค์มลู ค่าในผลิตภัณฑ์และ
การจัดการท่องเที่ยวบนฐานอัตลักษณ์ของชุมชนเพื่อการมีชีวิต
ที่ดีบนแผ่นดินเกิดของกลุ่มชาติพันธุ์ เป็นต้น
				 ๒.๓) แผนบู ร ณาการการพั ฒ นาและ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพือ่ ยกระดับบริการสุขภาพและคุณภาพชีวติ
จ�ำนวน ๙ โครงการ เช่น การพัฒนาขัว้ ไฟฟ้าอย่างง่ายจากสารประกอบ
รูพรุนฮาโลอีไซด์เพื่อใช้ในการตรวจวัดหาปริมาณสารออกฤทธิ์
ระงับประสาทในยาฆ่าแมลงทีอ่ าจตกค้างในอาหารหรือเครือ่ งดืม่
สุขภาพ ลิ้นอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะแบบพกพา: นวัตกรรม
ทางด้านอาหารในแนวทางเวชศาสตร์การป้องกันเพือ่ สุขภาพทีด่ ี
ของผู้บริโภคและเพื่อคงอัตลักษณ์รสชาติอาหาร เป็นต้น
				 ๒.๔) แผนบูรณาการการบริหารจัดการ
ลุ่มน�้ำที่เหมาะสมตามภูมิสังคมอย่างยั่งยืน จ�ำนวน ๑ โครงการ
คือ ความหลากหลายของแมลงน�ำ้ ทีอ่ ทุ ยานแห่งชาติแก่งกระจาน
จังหวัดเพชรบุรี
		 ๒.๕) แผนบูรณาการการพัฒนาเทคโนโลยี
และการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤต
สิ่งแวดล้อม จ�ำนวน ๒ โครงการ ได้แก่ ปอเทืองเพื่อการผลิต
พลังงานชีวภาพ สังคมพืชและสมบัตขิ องดินภายหลังเหตุการณ์
ธรณีพิบัติภัยสึนามิ ๑๔ ปี ในพื้นที่ป่าชายหาดบริเวณสถานีวิจัย
เพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน จังหวัดระนอง
		 ๒.๖) แผนบูรณาการเทคโนโลยีเพื่อ
การพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชนและการกระจายความ
เจริญสู่ภูมิภาค จ�ำนวน ๑ โครงการ คือ การศึกษาผลของวิธีการ
ตกแต่งและโครงสร้างผ้าต่อประสิทธิภาพในการตกแต่งน�้ำมัน
หอมระเหยบนผ้าไหมด้วยเทคนิคไมโครเอนแคปซูเลชั่น
			
๓) การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้าง
องค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ จ�ำนวน ๕๗ โครงการ
				 ๓.๑) แผนบูรณาการเทคโนโลยีชวี ภาพ
จากความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทยเพือ่ เพิม่ ความ
สามารถในการแข่งขันของประเทศ จ�ำนวน ๑๒ โครงการ เช่น ศูนย์

เชือ้ พันธุกรรมพืชแห่งประเทศไทย การปรับปรุงพันธุม์ นั ส�ำปะหลัง
เพือ่ ศักยภาพทนแล้งและน�ำ้ ท่วมหลัง การปรับปรุงพันธุส์ บั ปะรด
สีลูกผสมโดยการเหนี่ยวน�ำให้กลายพันธุ์ด้วยรังสี เป็นต้น
				 ๓.๒) แผนบูรณาการการพัฒนาวัสดุใหม่
และเซ็นเซอร์เพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร จ�ำนวน
๖ โครงการ เช่น การสังเคราะห์ฟลูออเรสเซนต์รเี ซปเตอร์ตวั ใหม่
ที่มีอนุพันธ์ไบฟีนอลิกแดนซิลส�ำหรับการตรวจวัดแอนไอออน
การวิจัยและพัฒนาวัสดุธรรมชาติในการปรับปรุงสมบัติเชิงกล
ของยางธรรมชาติเพือ่ ผลิตยางรองกันสัน่ สะเทือน การประดิษฐ์
เครื่องวัดอัตราการสังเคราะห์แสงของพืช เป็นต้น
				 ๓.๓) แผนบูรณาการการประยุกต์ใช้
นาโนเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้เกษตรกรและ
อุตสาหกรรมไทย จ�ำนวน ๕ โครงการ เช่น นวัตกรรมเซลลูโลส
จากใบสับปะรดเหลือทิ้งจากเกษตรกรรมนวัตกรรมแบบครบ
วงจรเพื่อการใช้ประโยชน์ก๊าซเรือนกระจกจากอุตสาหกรรม
ฐานชีวภาพในประเทศไทย การสังเคราะห์อนุภาคนาโนของซิงค์
ออกไซด์ไร้มลพิษเพื่องานเกษตรสีเขียว เป็นต้น
		 ๓.๔) แผนบูรณาการการวิจยั และพัฒนา
องค์ค วามรู้ใหม่เพื่อการต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ จ�ำ นวน ๒๓
โครงการ เช่น การพัฒนาสารชีวภาพและสารชีวภัณฑ์จากรา
ทะเลเพื่อควบคุมโรคพืชที่ส�ำคัญของพืชเศรษฐกิจ การประยุกต์
เทคโนโลยีจโี นมเพือ่ ความยัง่ ยืนของอุตสาหกรรมการเพาะเลีย้ ง
ปลากะพงขาว การก�ำจัดมลพิษทีเ่ ป็นโลหะจากน�ำ้ โดย PVA/HA/
Fe3O4 สารแม่เหล็กคอมโพสิต เป็นต้น
		 ๓.๕) แผนบูรณาการ การวิจยั ด้านคลัง
ข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการทุกภาคส่วน จ�ำนวน ๑ โครงการ
ได้แก่ อิทธิพลของน�ำ้ ทะเลหนุนต่อสมบัตดิ นิ ในพืน้ ทีเ่ กษตรกรรม
ที่ราบลุ่มภาคกลางตอนล่าง
				 ๓.๖) แผนบูรณาการการวิจยั และพัฒนา
การใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพของไทยเพื่อ
ความเป็นอยูท่ ดี่ ขี องคนไทย จ�ำนวน ๑๐ โครงการ เช่น การคัดเลือก
และประเมินศักยภาพของ Feacalibacterium praunitzii
เพื่อเป็นโปรไบโอติกส์ส�ำหรับโรคเบาหวาน การคัดแยกและ
ศึกษาคุณลักษณะของแบคทีเรียย่อยปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอน
และทนโลหะหนักจากดินในเหมืองสังกะสี ความหลากหลาย
และศั ก ยภาพการผลิ ต สารกลุ ่ ม แคโรที น อยด์ ข องสาหร่ า ย
สีเขียวสกุล Trentepohlia ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว
จังหวัดเชียงใหม่ เป็นต้น
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การวิจัยและนวัตกรรมการผลิตโคเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันของเกษตรกรไทยรองรับการค้าเสรี

เมืองนวัตกรรมอาหารภาคกลาง

การพัฒนาหน้ากากป้องกันสารเคมี-ชีวะ ส�ำหรับพลประจ�ำรถถัง
เพื่อใช้ในประเทศ

โครงการการสร้างความมั่นคงของอาหารโปรตีน (เนื้อ, นม และไข่)
ด้วยนวัตกรรมและความยั่งยืน

การพัฒนาเครื่องล�ำเลียงทะลายปาล์มน�้ำมันชนิดผ่อนแรง

การประยุกต์เทคโนโลยีชีวภาพและนวัตกรรมการเกษตรเพื่อเพิ่มผลผลิต
ปาล์มน�้ำมัน และเพิ่มผลผลิตคุณภาพมังคุดในเขตพื้นที่ภาคใต้

“One KU Cannabis” โครงการวิจัยการพัฒนากลุ่มพืช “กัญชา”
ศูนย์เชื้อพันธุกรรมพืชแห่งประเทศไทย

การพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาสาหรับการเปลี่ยนก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ให้เป็นสารเคมีมูลค่าเพิ่ม
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		 ๑๑.๒.๓ ผลงานค้นพบ

		 รองศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ สังข์แก้ว
คณะวนศาสตร์ และคณะ ค้นพบไทรชนิดใหม่ของโลก “ไทรผ่องอ�ำไพ”
และได้ตีพิมพ์ในวารสาร Blumea 61, 2019 เมื่อวันที่ ๑๔
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

มีผลงานวิจัยเด่นที่ได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ภาคเอกชน เพื่อน�ำ
สู่เชิงพาณิชย์ ซึ่งเป็นจุดเด่นและความเข้มแข็งของมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ ด้านเทคโนโลยีดา้ นอาหารและเทคโนโลยีชวี ภาพ
เช่น สารแซนโทน (Xanthone) จากเปลือกมังคุด โยเกิร์ตกะทิ
ผสมเนือ้ มะพร้าวชนิดกวน ผลงานวิจยั “สูตรผสมเกลือสมุนไพร”
ถังปฏิกรณ์ชีวภาพแบบใช้อากาศ เป็นต้น

		 ๑๑.๒.๔ ทรัพย์สินทางปัญญา และการ
ใช้ประโยชน์จากการวิจัย

		 ในรอบปีการศึกษา๒๕๖๑ทีผ่านมา
่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีทรัพย์สินทางปัญญาทีได่ ้รับ
จดทะเบียน/จดแจ้ง จ�ำนวน ๖๗ รายการ จ�ำนวนการอนุญาตให้ใช้
สิทธิในการวิจัยและทรัพย์สินทางปัญญา จ�ำนวน ๔๔ รายการ
(ข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ส�ำนักงาน
บริการวิชาการ)
		 ในรอบปีทผี่ า่ น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ข้อตกลงการถ่ายทอดและให้ใช้ประโยชน์ผลงานวิจัย เรื่อง สารแซนโทน
(Xanthone) จากเปลือกมังคุด

พิธีลงนามอนุญาตให้ใช้สิทธิในผลงานวิจัย เรื่อง “โยเกิร์ตกะทิผสม
เนื้อมะพร้าวชนิดกวน”
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			 ๑๑.๓ การเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
					 เพื่อพัฒนางานวิจัย
			 ๑๑.๓.๑ Research University Network: RUN ระยะที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๖
		 Research University Network: RUN
เป็นความร่วมมือของ ๘ มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหิดล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยนเรศวร
ซึ่งในรอบปีที่ผ่านมาได้ร่วมกันจัดกิจกรรมด้านการวิจัย เช่น

พิธีล งนามความร่ว มมือ (MOU) ระหว่างจังหวัดพิษ ณุ โ ลก
และเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (RUN) งาน
Thailand Research Expo 2019 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ทางวิ ช าการการขยายผลการศึ ก ษาวิ จั ย เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมในเชิงพาณิชย์ระหว่างกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกับ
เครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย เป็นต้น

		๑๑.๓.๒ ความร่วมมือด้านการวิจยั กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพือ่ การพัฒนาการวิจยั เช่น
วันที่

เรื่อง

ความร่วมมือ

๒๐ กุมภาพันธ์ ความร่วมมือไตรภาคี ในการพัฒนานวัตกรรมวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบาย
พ.ศ. ๒๕๖๒
ด้านเกษตรและอาหาร
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) และ
บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จ�ำกัด (Tesco Lotus)
๑๓ มิถุนายน ความร่วมมือการวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กัญชา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
พ.ศ. ๒๕๖๒
เพื่อใช้ทางการแพทย์
ทางเลือก และองค์การเภสัชกรรม
๒๗ สิงหาคม ความร่วมมือด้านการศึกษา การวิจยั และการบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และส�ำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและ
พ.ศ. ๒๕๖๒
วิชาการ เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
ภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

ความร่วมมือการวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กัญชา เพื่อใช้ทางการแพทย์

งาน Thailand Research Expo 2019

KASETSART UNIVERSITY
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๑๑.๔ การสนับสนุนให้คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต น�ำเสนอผลงานและ
					 เข้าร่วมการแข่งขันในเวทีระดับสากล
			

นิสิตได้รับรางวัลระดับชาติและนานาชาติ โดยมีบุคลากรได้รับ
รางวัลระดับนานาชาติ จ�ำนวน ๔ รางวัล (รายละเอียดอยู่ใน
ภาคผนวกหน้า ๑๒๘ - ๑๓๐) และนิสติ ได้รบั รางวัลดีเด่นระดับนานาชาติ
จ�ำนวน ๑๑ รางวัล (รายละเอียดอยูใ่ นภาคผนวกหน้า ๑๓๒ - ๑๓๓)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยสถาบันวิจยั
และพัฒนาแห่ง มก. ได้จดั ระบบการสนับสนุนให้คณาจารย์และ
นักวิจัยน�ำเสนอผลงานในระดับนานาชาติ โดยการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งในการน�ำเสนอผลงานวิจัยในการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ การพัฒนาบุคลากรด้านการเขียนผล
งานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ การมอบรางวัลผลงาน
วิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ท�ำให้มีบทความตีพิมพ์เผย
แพร่ในวารสารและการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
จ�ำนวน ๔,๑๖๓ เรือ่ ง โดยมีการตีพมิ พ์ในวารสารระดับนานาชาติ
จ�ำนวน ๘๖๔ เรือ่ ง การประชุมนานานาชาติ จ�ำนวน ๙๔๓ เรือ่ ง
(รายละเอียดอยู่ในภาคผนวกหน้า ๑๑๙) มีบทความวิชาการ
ที่ตีพิมพ์อยู่ในวารสารระดับนานาชาติ ที่ปรากฏในฐานข้อมูล
ISI/SCOPUS จ�ำนวน ๑,๓๕๘ เรื่อง
		 นอกจากนีย้ งั ได้สง่ เสริมให้บคุ ลากรและนิสติ
เข้าร่วมน�ำเสนอผลงาน การแข่งขันนวัตกรรม สิง่ ประดิษฐ์ ผลงาน
วิจัย โดยการประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยของบุคลากรที่มีผลงาน
วิจยั และงานสร้างสรรค์ดเี ด่น การคัดเลือกบุคลากรสายวิชาการ
ด้านการวิจยั และนักวิจยั ดีเด่น โครงการเสริมสร้างนวัตกรรมนิสติ
(KU Innovation Exhibition) การยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา
ให้แก่นิสิตที่มีผลงานเด่นด้านนวัตกรรม เป็นต้น บุคลากรและ
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ในรอบปีทผี่ า่ นมา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ดำ� เนินงานภารกิจการบริการวิชาการ โดยใช้ ยุทธศาสตร์
มุ่งสร้างสรรค์ศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่มีความรับ
ผิดชอบต่อรัฐและสังคม โดยการส่งเสริมผลงานมหาวิทยาลัยสู่สังคมในเชิงพาณิชย์ เชิงสาธารณะ และ
เชิงนโยบาย พัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศจากองค์ความรู้ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีความเชี่ยวชาญ
สู ่ ป ระชาชนและสั ง คม การบริ ก ารวิ ช าการเพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ของประชาชนในพื้ น ที่ โ ดยรอบ
มหาวิทยาลัย และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อการพัฒนางาน
บริการวิชาการ
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			 ๑๒.๑ การส่งเสริมผลงานมหาวิทยาลัยสู่สังคมในเชิงพาณิชย์ เชิงสาธารณะ
					 และเชิงนโยบาย

			 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยส่วนงานที่เกี่ยวข้องส่งเสริมผลงานมหาวิทยาลัยสู่สังคมในเชิงพาณิชย์
เชิงสาธารณะ และเชิงนโยบาย ด้านการเกษตร อาหาร ป่าไม้ สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์สุขภาพ ให้แก่ชุมชนและสังคม โดยมีผลการ
ด�ำเนินงานตามแผนปฏิบตั กิ าร ประจ�ำปีบญ
ั ชี พ.ศ. ๒๕๖๒ ทีส่ ำ� คัญคือ ประชาชนและเกษตรกร ทีส่ ามารถน�ำความรูไ้ ปใช้ประโยชน์
ในการประกอบอาชีพ สร้างรายได้ วางแผนการผลิต และการพัฒนาชุมชน ๘๗.๐๐% สูงกว่าค่าเป้าหมายทีก่ ำ� หนดไว้ คือ ๘๕.๐๐ %
โดยมีกิจกรรมเด่นดังนี้
		 ๑๒.๑.๑ การส่งเสริมผลงานวิจัยในเชิงพาณิชย์
			
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ส่งเสริมผลงาน
ของมหาวิทยาลัยสู่สังคมทั้งในเชิงพาณิชย โดยมีส�ำนักงาน
บริการวิชาการ เป็นหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการด้าน
การพัฒนาธุรกิจ โดยใช้ผลงานมหาวิทยาลัยในการถ่ายทอด
เทคโนโลยีในการบริหารและพัฒนางานด้านทรัพย์สนิ ทางปัญญา
และการใช้ประโยชน์จากการผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง จนได้
รับรางวัล IP Champion ประจ�ำปี ๒๕๖๒ จากกรมทรัพย์สิน
ทางปัญญา
รายการ

ปีการศึกษา ๒๕๕๘

ปีการศึกษา ๒๕๕๙

ปีการศึกษา ๒๕๖๐

ปีการศึกษา ๒๕๖๑

ผลงานวิจัยที่ได้รับจดทะเบียน
จ�ำนวนผลงานที่อยู่ระหว่างการจดทะเบียน

๗๕
๕๘

๔๕
๘๗

๔๕
๑๐๖

๖๗
๑๓๔

นอกจากนีย้ งั มีการส่งเสริมการน�ำผลงานวิจยั
ของมหาวิทยาลัยที่ได้อนุสิทธิบัตรไปใช้ประโยชน์ในโครงการ
หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ (Kasetsart University Business Incubation
Center : KUBIC) เช่น เครื่องอบเนื้อสัตว์ เจลแต้มสิวสาบเสือ
น�้ำส้มสายชูหมักจากทุเรียน เป็นต้น (รายละเอียดอยู่ในภาค
ผนวกหน้า ๑๒๐)

			
๑) โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง
(Smart Farmer) โดยคณะเกษตร น�ำองค์ความรูด้ า้ นการเกษตร
ถ่ายทอดสูเ่ กษตรกร เพือ่ ยกระดับและพัฒนาศักยภาพเกษตรกร
ไทยสูก่ ารเป็นเกษตรปราดเปรือ่ ง โดยมีเกษตรกรได้รบั การพัฒนา
และยกระดับความสามารถให้เป็นเกษตรกรปราดเปรือ่ ง Smart Famer
จ�ำนวน ๕๕๔ คน เกิดแหล่งเรียนรู้ ๒๘ หน่วยเรียนรู้ และเครือข่าย
การพัฒนาเกษตรกรปราดเปรือ่ งในพืน้ ทีเ่ ป้าหมาย ๒๕ เครือข่าย
			
๒) การบริ ก ารวิ ช าการด้ า นสั ต วแพทย์
ตามแผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี เช่น
โครงการบริการวิชาการทางสัตวแพทย์เพื่อชุมชนของสโมสร
นิสติ คณะสัตวแพทยศาสตร์ โครงการกิจกรรมเพือ่ สังคมด้านการ
ให้ความรู้ การให้วัคซีนควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าและการควบคุม
ประชากรสัตว์เลี้ยงใน ต.ช่องสาลิกา ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้น

		 ๑๒.๑.๒ การส่งเสริมผลงานมหาวิทยาลัยในเชิงสาธารณะ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้สง่ เสริมผลงาน
วิจัยไปใช้สาธารณะ โดยน�ำองค์ความรู้ที่เกิดจากการวิจัยด้าน
การเกษตร ป่าไม้ และสิ่งแวดล้อมไปถ่ายทอดให้กับเกษตรกร
และประชาชนในพื้นที่ และสร้างชุมชนต้นแบบการเรียนรู้ เช่น
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๓) การพั ฒ นาผู ้ สู ง อายุ มหาวิ ท ยาลั ย
เกษตรศาสตร์ให้ความส�ำคัญต่อการส่งเสริมและพัฒนาผูส้ งู อายุ
โดยก�ำหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของแผนปฏิบัติการประจ�ำปี พ.ศ
๒๕๖๒ เช่น การอบรมหลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุทางอากาศ
ของสถานีวทิ ยุ ม.ก. การพัฒนาสมรรถนะส�ำหรับผูส้ งู อายุในการ
ใช้สื่อสังคมออนไลน์ในชีวิตประจ�ำวันส�ำหรับผู้สูงอายุชุมชน
บางบัว โดยคณะศึกษาศาสตร์ โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการ
เตรียมความพร้อมของบุคลากรการไฟฟ้านครหลวงสูว่ ยั เกษียณ
จัดโดย ส�ำนักส่งเสริมและและฝึกอบรม เป็นต้น
		 ๑๒.๑.๓ การส่งเสริมผลงานมหาวิทยาลัยในเชิงนโยบาย
			
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ส่งเสริมผลงานมหาวิทยาลัยในเชิงนโยบาย โดยการเข้ากิจกรรมทางวิชาการ
การออกสื่อสาธารณะและการเสวนาวิชาการเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ หรือเสนอแนะแนวทางการพัฒนาและแก้ไขปัญหา
ในเชิงนโยบายด้านการเกษตร ประมง และสิ่งแวดล้อม เช่น การเสวนาทางวิชาการ เรื่อง วิกฤติอ่าวไทย รวมใจแก้ไข มุ่งไป SDGs
การเสวนาทางวิชาการ บทเรียนจากปัญหา PM 2.5 ในประเทศไทยเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาในอนาคต การเสวนาทางวิชาการ
เรื่อง แบน ๓ สาร อะไรจะเกิดขึ้นกับภาคเกษตรกรรมไทย เป็นต้น

			 ๑๒.๒ การพัฒนาฐานข้อมูลที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีความเชี่ยวชาญ
					 สู่ประชาชนและสังคม
		 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ โดยส�ำนักหอสมุด มก. ได้พัฒนาฐานข้อมูล
สารสนเทศองค์ความรูเ้ ช่น การเกษตร อาหาร ป่าไม้ วิศวกรรมศาสตร์
เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ประชาชนและสังคม ดังนี้
		 ๑. โครงการพัฒนาคลังความรู้ดิจิทัลและ
ฐานข้อมูลจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพือ่ การสร้าง
ฐานความรูท้ ี่เข้มแข็งของมหาวิทยาลัย และเพื่อการใช้ประโยชน์
ทั้งในเชิงการอ้างอิงทางวิชาการ ตลอดจนการเผยแพร่สู่สังคม
ได้อย่างเป็นรูปธรรม ปัจจุบันมีผลงานทั้งหมดในคลังความรู้
ดิจิทัล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ�ำนวน ๙๓,๙๓๒ รายการ
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		 ๒. โครงการห้องสมุดเพื่อเกษตรกรไทย
จัดท�ำเพื่อเปิดโอกาสให้เกษตรกรได้เข้าถึงคลังความรู้ดิจิทัล
ด้านการเกษตร และระบบบริการตอบค�ำถาม “กูรเู กษตรศาสตร์”
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรน�ำความรู้ไปใช้
ประโยชน์ เพื่อพัฒนาการผลิตทางการเกษตรบนฐานความรู้
ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ตามนโยบาย Thailand 4.0

ระบบบริการคลังความรู้ดิจิทัลด้านการเกษตร

		 ๑๒.๓ การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่
				 โดยรอบมหาวิทยาลัย
		 ๑๒.๓.๑ การให้บริการของสถานีวิจัย
ศูนย์วิจัย สถานีฝึกนิสิต โรงพยาบาลสัตว์ และ
สถานีวิทยุ ม.ก.

ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ ๓ จังหวัด (ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี
สระแก้ว) การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง : การขยายพันธุ์พืช
โดยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเบื้องต้น ครั้งที่ ๑ สถานีวิจัย
ดอยปุย การผลิตผลสตรอเบอร์รี่ เพื่อรองรับการฝึกงานของ
นิสิต/นักศึกษาและส่งเสริมการท่องเที่ยว สถานีวิจัยเพชรบูรณ์
เป็นต้น

					 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีสถานีวิจัย
ศูนย์วิจัย สถานีฝึกนิสิต โรงพยาบาลสัตว์ และสถานีวิทยุ ม.ก.
กระจายอยู่ตามภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศไทย จ�ำนวนรวม
๒๙ แห่ง ส่งเสริมให้บุคลากรและนิสิตใหบริการวิชาการเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในบริเวณใกล้เคียง มีผลการ
ด�ำเนินงานตามแผนปฏิบตั กิ าร ประจ�ำปีบญั ชี พ.ศ. ๒๕๖๒ ทีส่ ำ� คัญ
คือ จ�ำนวนขององค์กร กลุม่ ทางสังคม หรือชุมชนทีไ่ ด้รบั ประโยชน์
จากบุคลากรของมหาวิทยาลัยในการแก้ไขปัญหาสังคม พัฒนา
คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนโดยรอบมหาวิทยาลัย
และจังหวัดใกล้เคียง จ�ำนวน ๒๐ กลุม่ /ชุมชน สูงกว่าค่าเป้าหมาย
ที่ก�ำหนดไว้คือ จ�ำนวน ๑๒ กลุ่ม /ชุมชน
			 ๑) การบริการวิชาการของศูนย์และสถานี
วิจัยด้านการเกษตรในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ลพบุรี ฉะเชิงเทรา
เพชรบูรณ์ นครราชสีมา ประจวบคีรีขันธ์ กาญจนบุรี ตราด
นครราชสีมา พังงา เช่น โครงการพระดาบสสัญจร โครงการ
ผลิตและขยายพันธุม์ นั ส�ำปะหลังของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
และการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตต่อหน่วยพื้นที่

			 ๒) การบริการวิชาการของสถานีวจิ ยั ประมง
ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม นครปฐม
และพังงา เช่น โครงการ ปตท.สผ. ปันความรูส้ เู่ ยาวชนรักษ์บา้ นเกิด
ครั้งที่ ๕ ในจังหวัดพังงา เป็นต้น
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		 ๑๒.๓.๓ การบริการวิชาการของ
วิทยาเขตก�ำแพงแสน

			 ๓) การบริการวิชาการของสถานีฝึกนิสิต
ในจังหวัดเชียงใหม่ ล�ำปาง นครราชสีมา ประจวบคีรีขันธ์
เช่น โครงการสัมมนาความรู้ด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม จังหวัดเชียงใหม่ เป็นต้น
			 ๔) การบริการวิชาการของโรงพยาบาลสัตว์
คณะสัตวแพทยศาสตร์ ในเขตกรุงเทพมหานคร จังหวัดนครปฐม
จังหวัดราชบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เช่น โครงการการ
บริการตรวจรักษา ป้องกันโรค และควบคุมประชากรเพื่อ
แก้ไขปัญหาสุนัขและแมวจรจัดของโรงพยาบาลสัตว์หัวหินและ
โรงพยาบาลสัตว์ก�ำแพงแสน เป็นต้น
			 ๕) การบริการวิชาการของสถานีวทิ ยุ ม.ก.
ส�ำนักส่งเสริมและฝึกอบรม ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จังหวัด
เชียงใหม่ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดสงขลา เช่น ความร่วมมือ
ระหว่างกรมกิจการผูส้ งู อายุกบั สถานีวทิ ยุ ม.ก. ในต�ำบลแม่เหียะ
จังหวัดเชียงใหม่ เป็นต้น

				 ๑) โครงการบริ ก ารวิ ช าการของ

วิทยาเขตก�ำแพงแสน ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๖๑

							 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
ก�ำแพงแสน ด�ำเนินงานบริการวิชาการให้แก่ชุมชนในพื้นที่ตาม
ตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
ก�ำแพงแสน ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๓) โดยมีผลการ
ด�ำเนินแบ่งออกเป็น ๒ ระดับคือ

					 ๑.๑) ระดั บ วิ ท ยาเขต ด� ำ เนิ น การ
วางแผนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในท้องถิ่น จัดท�ำ
โครงการศูนย์การเรียนรูเ้ พือ่ การท่องเทีย่ วเชิงอนุรกั ษ์การเกษตร
สร้างความยั่งยืนของวิถีเกษตรแนวใหม่ ภายใต้หัวข้อ “เที่ยวไม่
ไกล ไปก�ำแพงแสน”โดยได้รบั งบประมาณจากส�ำนักงบประมาณ
และกระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬา เพือ่ ส่งเสริมการท่องเทีย่ ว
และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านบริการวิชาการให้แก่ผู้ที่สนใจ
กระตุ้นเศรษฐกิจสร้างมูลค่าจากวิถีของชุมชนแบบยั่งยืน และ
พัฒนาความรู้ทักษะวิชาชีพ กระตุ้นเศรษฐกิจยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยจัดตั้งศูนย์การ
เรียนรูเ้ พือ่ การท่องเทีย่ วเชิงท่องเทีย่ วของส่วนงาน และกิจกรรม
การบริการวิชาการเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เช่น โครง
การทองเที่ยวเกษตรเชิงอนุรักษ์ของคณะเกษตร ก�ำแพงแสน
โครงการทองเที่ยวเกษตรเชิงอนุรักษแบบครบวงจรของคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ก�ำแพงแสน เป็นต้น

		 ๑๒.๓.๒ โครงการเสริมสร้างชุมชน
บางกระเจ้า สู่ความยั่งยืน ปี พ.ศ. ๒๕๖๒

				 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยความ
ร่วมมือจากส่วนงานในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
น� ำ องค์ ค วามรู ้ ที่ เ ป็ น จุ ด เด่ น ของส่ ว นงานไปพั ฒ นาพื้ น ที่
คุง้ บางกระเจ้า อ�ำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ภายใต้
กรอบด�ำเนินงานและวางเป้าหมายการพัฒนาเพื่อให้ตรงตาม
ความต้องการของชุมชน ๖ มิตไิ ด้แก่ ด้านการพัฒนาพืน้ ทีส่ เี ขียว
ด้านการจัดการน�้ำเสียและการกัดเซาะริมตลิ่ง ด้านการจัดการ
ขยะ ด้านการส่งเสริมอาชีพ ด้านการท่องเที่ยว พัฒนาเยาวชน
การศึกษา และวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง
และเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
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					 ๑.๒) ระดับส่วนงาน โดยความร่วมมือ
จากส�ำนักส่งเสริมและฝึกอบรม ก�ำแพงแสน ร่วมกับส่วนงานที่
เกี่ยวข้องจัดกิจกรรมดังนี้
					 ๑.๒.๑) โครงการพัฒนาเกษตรกร
ปราดเปรื่อง (Smart Farmer) กิจกรรม : การยกระดับ และ
พัฒนาศักยภาพเกษตรกรไทยสู่การเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง
(Smart Farmer) ด้วยต้นแบบเทคโนโลยีการผลิตทางการ
เกษตรสมัยใหม่ โครงการยอยที่ ๖ โครงการพัฒนาสินคาเกษตร
เพื่อรองรับการเป็นผู้ประกอบการเกษตรในยุคไทยแลนด ๔.๐
สามารถถายทอดเทคโนโลยีใหความรูและทักษะการพัฒนา
สินคา เกษตรและผูป ระกอบการเกษตร โดยการจัดฝกอบรมและ
ศึกษาดูงานตามปัญหาและความตอ งการของผูเ ขา ร่วมโครงการ
จ�ำนวน ๑๒ หลักสูตร ใหแกเกษตรกรรุนใหม (Young Smart
Farmers) และประชาชนผูสนใจทั่วไป จ�ำนวน ๕๕๑ คน
					 ๑.๒.๒) โครงการสรางและพัฒนา
ศักยภาพบุตรเกษตรกร โรงเรียนบุตรเกษตรกร ภายใตความ
อุปถัมภของกองทุนระเบียบ คณะเกษตร เพื่อบุตรเกษตรกร
มูลนิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยน�ำเครือข่ายเกษตรกร
รุ  น ใหม  ที่ ไ ด  รั บ การพั ฒ นาและประสบความส� ำ เร็ จ ในการ
ประกอบอาชีพการท�ำการเกษตร มาเปน วิทยากรและเปน พีเ่ ลีย้ ง
ใหแก่นักเรียนของโรงเรียนวัดหนองศาลา (ประชานุกูล) อ�ำเภอ
ก�ำแพงแสน จังหวัดนครปฐม จ�ำนวน ๓๔ คน

				 ๑.๑) แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่
ระดับภาคตะวันออก โครงการพัฒนากระบวนการเตรียมวัตถุดบิ
ส�ำหรับอุตสาหกรรมแปรรูปผักและผลไม้ทเี่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม
ด้วยเทคโนโลยีสะอาด โดยคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา
				 ๑.๒) แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่
ระดับภาค โครงการพัฒนาระบบสร้างเสริมขีดความสามารถ
ของอุตสาหกรรม เพื่อสนับสนุนการพัฒนาภาคตะวันออกเป็น
ฐานเศรษฐกิจชั้นน�ำของเอเชีย โดยคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา
ถ่ายทอดความรูด้ า้ นมาตรฐานห้องปฏิบตั กิ ารและการสอบเทียบ
ให้ แ ก่ ผู ้ ป ฏิ บั ติ ง านด้ า นการตรวจสอบในเขตอุ ต สาหกรรม
ภาคตะวันออก จ�ำนวน ๗ หลักสูตร มีผู้เข้าร่วมอบรม จ�ำนวน
๑๘๐ คน
				 ๑.๓) แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่
ระดับภาค โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายเพือ่ เสริมก�ำลังการใช้
ประโยชน์ แ ละการสร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม จากขยะมู ล ฝอยชุ ม ชน
เขตภาคตะวันออกและพื้นที่เชื่อมต่อ โดยคณะวิทยาศาสตร์
ศรีราชา จัดอบรมให้ความรู้และส่งมอบถังหมักปุ๋ย จ�ำนวน
๙ ชุมชน จัดอบรมการตรวจเชื้อจุลินทรีย์ในอาหารและน�้ำดื่ม
ให้โรงเรียน ติดตัง้ ชุดอุปกรณ์ตรวจวัดข้อมูลอุตนุ ยิ มวิทยาระดับ
ผิวดินทัง้ ๕ พืน้ ที่ และจัดอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารเสริมสร้างศักยภาพ
เครือข่ายชุมชนด้านการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ให้แก่ชุมชนใน ๕ พื้นที่ป่า ๕ จังหวัด
			 ๒) โครงการบริการวิชาการให้กบั โรงพยาบาล
แหลมฉบัง โดยการจัดท�ำแผนที่ดวยเทคโนโลยี GNSS ใหแก่
โรงพยาบาลแหลมฉบัง และการอบรมการวางแผนทางการเงิน
และค า ใช จ  า ยด า นสุ ข ภาพให แ ก่ บุ ค ลากรและคนไข ข อง
โรงพยาบาลแหลมฉบัง
			 ๓) โครงการจัดตัง้ สถาบันพัฒนาศักยภาพ
Digital เพื่อ AEC ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จากส�ำนักงาน
สงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เริ่มด�ำเนินการในป พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีกจิ กรรมหลักได้แก่ การจัดตัง้ สถาบัน DAT การ
วิเคราะห์ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของการจัดตั้ง สถาบัน
และการพัฒนาหลักสูตรด้านดิจทิ ลั เพือ่ ฝึกอบรมแรงงานในพืน้ ที่
EEC ปัจจุบันมีผู้เข้ารับการอบรมทั้งหมด จ�ำนวน ๖ หลักสูตร
จ�ำนวน ๕๐๗ คน (กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒) ท�ำให้แรงงานทักษะ
ด้านดิจิทัลเพิ่มขึ้น โดยผลการวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางการ
ลงทุนด้านเศรษฐศาสตร์ สามารถประเมินมูลค่าผลประโยชน์
ทางเศรษฐกิจ จากเงินเดือนที่แรงงานได้เพิ่มขึ้นเป็นจ�ำนวน
ทั้งสิ้น ๓๕,๘๘๖,๘๑๑ บาท/ปี

		๑๒.๓.๔

การบริการวิชาการของ
วิทยาเขตศรีราชา

			 ๑) การด�ำเนินงานตามแผนงานบูรณาการ
พัฒนาพื้นที่ระดับภาค
				 มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ โดย
วิทยาเขตศรีราชา ได้รับงบสนับสนุนตามแผนงานบูรณาการ
พัฒนาพื้นที่ระดับภาคตะวันออก จ�ำนวน ๒ โครงการ คือ
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			 ๔) โครงการพั ฒ นาศู น ย์ ท ดสอบ 5G
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ได้รบั การสนับสนุน
จากกระทรวงดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คม เป็ น การวาง
โครงสรา งพืน้ ฐานรองรับเทคโนโลยี 5G ในพืน้ ที่ EEC สอดคลอง
และเป็นประโยชนต อ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ ม (SMEs)
ทีอ่ ยูใ นจังหวัดชลบุรี และแรงงานดิจทิ ลั กลุม แรงงานในพืน้ ที่ EEC

					 ๓) ชุ ม ชนป่ า รั ก น�้ ำ ที่ มี ชี วิ ต วิ ท ยาเขต
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เป็นการให้บริการวิชาการ
ด้านการเกษตรและพัฒนาคุณภาพชีวติ ให้แก่ประชาชนในชุมชน
ภายใตโ ครงการปา รักน�ำ้ อันเนือ่ งมาจากพระราชด�ำริ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
			 ๔) ชุมชนลุ่มน�้ำก�่ำที่มีชีวิต เป็นการให้
บริการวิชาการด้านการเกษตรและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่
ประชาชนในพื้นที่จังหวัดสกลนคร

		 ๑๒.๓.๔ การบริการวิชาการของ
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

(ทีม่ า : ข้อมูลการบริการวิชาการของวิทยาเขต
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๖๑)

			 ๑) การด�ำเนินงานตามแผนงานบูรณาการ
พัฒนาพื้นที่ระดับภาค
				 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิทยาเขต
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ได้รบั งบสนับสนุนตามแผนงาน
บูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค จ�ำนวน ๒ โครงการคือ
				 ๑.๑) แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่
ระดั บ ภาค โครงการพั ฒ นาการจั ด การขยะอิ น ทรี ย ์ ชุ ม ชน
โดยการใช้ น วั ต กรรมและเทคโนโลยี ที่ เ หมาะสมตามหลั ก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน โดย
คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ พัฒนาหลักสูตรการ
จัดการขยะอินทรีย์ชุมชน จ�ำนวน ๓ หลักสูตร พัฒนาศูนย์
จัดการขยะอินทรียช์ มุ ชนโดยหนอนแมลงวันลาย จ�ำนวน ๖ แห่ง
ฝึกอบรม จ�ำนวน ๓ หลักสูตร ผู้รับบริการ ๕๘๐ คน
				 ๑.๒) แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่
ระดับภาค โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตร กิจกรรม : เครือข่ายวิจยั และเสริมสร้างศักยภาพ ศพก.
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ โดยคณะทรัพยากรธรรมชาติ
และอุตสาหกรรมเกษตร สร้างศูนย์ชีวภัณฑ์เพื่อการผลิตอย่าง
ยั่งยืน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จ�ำนวน ๑๓ ศูนย์
สร้างหลักสูตรฝึกอบรม จ�ำนวน ๔ หลักสูตร และเกิดการพัฒนา
ศักยภาพเกษตรกร จ�ำนวน ๕๙๗ คน
			 ๒) การพัฒนาชุมชนดาวล้อมเดือน เป็น
โครงการให้บริการวิชาการด้านเกษตรและพัฒนาคุณภาพชีวิต
แก่ชุมชนโดยรอบวิทยาเขตในพื้นที่ต�ำบลเชียงเครือและต�ำบล
อุ่นจาน

			 นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม โดยการสนับสนุนและพัฒนา
นิสิตน�ำองค์ความรู้ไปพัฒนาท้องถิ่นทั้งกิจกรรมด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวติ และสิง่ แวดล้อม และกิจกรรมด้านการฝึกอบรมและ
การเผยแพร่ความรู้ให้แก่สังคม

ค่ายอาสาเผยแพร่ความรู้และเทคโนโลยีทางการเกษตรสู่ชนบท
ครั้งที่ ๑๖ คณะเกษตร

โครงการกิจกรรมให้ค�ำปรึกษาและบริการข้อมูลด้านการเงินแก่องค์กร
ชุมชนอิสลาม จังหวัดตรัง คณะบริหารธุรกิจ
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๑๒.๔ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
				 เพื่อการพัฒนางานบริการวิชาการ
		

วันเดือนปี

กิจกรรม

ส่วนงานที่เกี่ยวข้อง

๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒

โครงการการขับเคลื่อนเศรษฐกิจอุตสาหกรรมอาหาร
อย่างยั่งยืนด้วยการพัฒนาบุคลากรเฉพาะทางและ
การถ่ายโอนความรู้ข้ามพรมแดน
๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ การเสวนาทางวิชาการ “บทเรียนจากปัญหา PM 2.5
ในประเทศไทยเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาในอนาคต”
๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ความสำ�เร็จของการใช้โบท็อกซ์ในการรักษาช้างที่มี
อาการกล้ามเนื้อขากรรไกรเเข็งเกร็งอ้าปากไม่ได้เป็น
รายเเรกของโลก
๒๕ มีนาคม ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
๒๖ กุมภาพันธ์ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

การอบรม หลักสูตรนักบริหารการพาณิชย์ระดับสูง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสำ�นักงานคณะกรรมการ
นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
(สวทน.)
คณะสิ่งแวดล้อม ร่วมกับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
คณะสัตวแแพทยศาสตร์ สถาบันคชบาลแห่งชาติ
ในพระอุปถัมภ์ฯ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ และสถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์
กระทรวงสาธารณสุข
สำ�นักส่งเสริมและฝึกอบรม กำ�แพงแสนและสถาบันกรม
พระจันทบุรีนฤนาถ และกระทรวงพาณิชย์
สำ�นักส่งเสริมและฝึกอบรมและการประปานครหลวง

การจัดอบรมหลักสูตร “การพัฒนาพนักงานระดับ
๕ กลุ่มวิชาชีพหลัก กลุ่มวิชาชีพสนับสนุน”
ความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และการกีฬาแห่งประเทศไทย
ความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาสถานศึกษาและ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และบริษัทกลุ่มเซ็นทรัล จำ�กัด
ชุมชน ให้สอดคล้องกับบริบทและนโยบายของรัฐ
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๑๓. การท�ำนุบ�ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
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ในระยะเวลาที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ด�ำเนินงานตามยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพ
และประสิทธิภาพของการด�ำเนินงานภารกิจด้านการท�ำนุบ�ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยก�ำหนดให้มี
คณะกรรมการท�ำนุบ�ำรุงศิลปะและวัฒนธรรมและคณะท�ำงานด้านการท�ำนุบ�ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
ส่งเสริม สนับสนุน และติดตามการด�ำเนินงานแผนงานท�ำนุบ�ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
ด้านการท�ำนุบ�ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้สร้างจิตส�ำนึกความเป็นไทย
ร่วมกันอนุรกั ษ์และท�ำนุบำ� รุงศิลปวัฒนธรรม และภูมปิ ญ
ั ญา ให้มนั่ คงและยัง่ ยืน และสร้างสรรค์นวัตกรรม
ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม รวมทั้งส่งเสริม ท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย โดยการส่งเสริม
และสนับสนุนให้บุคลากรและนิสิตเข้าร่วมกิจกรรมชาติ ประวัติศาสตร์ และการเทิดพระเกียรติ กิจกรรม
วัฒนธรรมการเกษตร กิจกรรมขนบธรรมเนียมประเพณีไทยและท้องถิ่น กิจกรรมศาสนาและพิธีกรรม
กิจกรรมคุณธรรมและจริยธรรม และกิจกรรมศิลปะการแสดงไทยและสากล
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		 ๑๓.๑ การด�ำเนินงานแผนท�ำนุบ�ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

			 ในรอบปีที่ผ่าน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก�ำหนดให้มีคณะกรรมการด้านท�ำนุบ�ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
และคณะท�ำงานด้านท�ำนุบ�ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อจัดท�ำแผนงาน และติดตามประเมินผล โดยก�ำหนดให้ให้แผนด้าน
ท�ำนุบ�ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ใน ๔ มิติ คือ การสร้างจิตส�ำนึกความเป็นไทย การสืบสานท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรม การปรับปรุง
กระบวนการเรียนรู้ การจัดการองค์ความรู้เข้ากับศาสตร์ด้านอื่น ๆ ทั้งด้านการเรียนการสอน การวิจัยการบริการวิชาการ และ
รวมไปถึงการส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรม เพือ่ การท�ำนุบำ� รุงศิลปะและวัฒนธรรม มีผลการด�ำเนินงานดังนี้ (รายงานการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๖๑)
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

เป้าหมาย

กลยุทธ์ที่ ๑ สร้างจิตส�ำนึกความเป็นไทย ร่วมกันอนุรักษ์และท�ำนุบ�ำรุงศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาให้มั่นคง และยั่งยืน
เป้าประสงค์ที่ ๑ บุคลากรและนิสิตมีส่วนร่วม
ร้อยละของโครงการที่มีผู้เข้าร่วมเป็นไป
ร้อยละ ๗๕
ในการอนุรักษ์ เห็นคุณค่าและท�ำนุบ�ำรุงศิลปะ
ตามเกณฑ์เป้าหมายที่ก�ำหนด
และวัฒนธรรม และภูมิปัญญาให้มั่นคงและยั่งยืน ร้อยละของโครงการที่บรรลุเป้าหมาย
ร้อยละ ๗๕
สามารถสร้างจิตส�ำนึกให้แก่ผู้เข้าร่วม ในด้าน
การอนุรักษ์ การท�ำนุบ�ำรุงศิลปะ และวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาไทย
กลยุทธ์ที่ ๒ การสร้างสรรค์นวัตกรรมให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม รวมทั้งส่งเสริม ท�ำนุบ�ำรุง ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย
เป้าประสงค์ที่ ๒.๑ ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้
จ�ำนวนโครงการที่มีการจัดการเรียนรู้ การวิจัย
๕๐ โครงการ
การวิจัย การบริการวิชาการ เพื่อการท�ำนุบ�ำรุง การบริการวิชาการ เพื่อการท�ำนุบ�ำรุงศิลปะและ
ศิลปะและวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย
เป้าประสงค์ที่ ๒.๒ ส่งเสริมนวัตกรรมเพื่อการท�ำนุ จ�ำนวนโครงการที่ส่งเสริมนวัตกรรม
๔ โครงการ
บ�ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย
เพื่อการท�ำนุบ�ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาไทย

87
ร า ย ง า น ป ร ะ จ ำ � ปี พ. ศ. ๒ ๕ ๖ ๒

ผลการประเมิน
ร้อยละ ๑๐๐
ร้อยละ ๕๓.๓

๔๐ โครงการ

๓ โครงการ

		 ๑๓.๒ กิจกรรมที่ส�ำคัญด้านการท�ำนุบ�ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

๑๓.๒.๑ กิจกรรมเกี่ยวกับชาติ ประวัติศาสตร์ และเทิดพระเกียรติ เช่น พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พิธีตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ ๙
พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นต้น

พิธีตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ ๙

พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

		๑๓.๒.๒ กิจกรรมด้านวัฒนธรรมการเกษตร เช่น งานเทศกาล
ข้าวใหม่และประเพณีลงแขกเกีย่ วข้าว ประจ�ำปี ๒๕๖๒ การประกวด
สัตว์พนื้ บ้าน การอนุรกั ษ์ผา้ ย้อมคราม การอนุรกั ษ์ผา้ ไทย เป็นต้น

๑๓.๒.๓ กิจกรรมด้านขนบธรรมเนียมประเพณีไทย
และท้องถิ่น เช่น ประเพณีสงกรานต์ เทศกาลลอยพระประทีป
พระราชทาน สิบสองเพ็งไทสกล จังหวัดสกลนคร เป็นต้น

งานเทศกาลข้าวใหม่และประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว ประจ�ำปี ๒๕๖๒

งานสืบสานประเพณีสงกรานต์ในรั้วนนทรี

การประกวดปลากัด งานเกษตรแฟร์ ๒๕๖๒

เทศกาลลอยพระประทีปพระราชทาน สิบสองเพ็งไทสกล จังหวัดสกลนคร
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		 ๑๓.๒.๔ กิจกรรมทางศาสนาและพิธีกรรม เช่น พิธี
ท�ำบุญเนือ่ งในวันมาฆบูชา โครงการค่ายเยาวชนสมานฉันท์และ
การอุปถัมภ์ผู้คุ้มครองทางศาสนา พิธีแห่เทียนพรรษา เป็นต้น

		 ๑๓.๒.๕ กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม เช่น
งานวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ ๗๖ ปี พิธี
ไหว้ครู โครงการบรรพชาอุปสมบทหมูเ่ พือ่ เฉลิมพระเกียรติและ
ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นต้น

พิธีแห่เทียนพรรษา วิทยาเขตศรีราชา

งานวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ ๗๖ ปี

โครงการค่ายเยาวชนสมานฉันท์และการอุปถัมภ์ผู้คุ้มครองทางศาสนา
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็น
พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหา
วชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

๑๓.๒.๖ กิจกรรมส่งเสริมศิลปะการแสดงไทยและสากล เช่น ละครเวที โขน ดนตรีไทย ดนตรีสากล เป็นต้น

โครงการศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษาครั้งที่ ๑๙

โครงการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ
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ในรอบปี ที่ ผ ่ า นมา มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ ด� ำ เนิ น งานด้ า นวิ เ ทศสั ม พั น ธ์ ต ามยุ ท ธศาสตร์
การพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการในระดับสากล มุ่งสู่เป็นมหาวิทยาลัยระดับนานาชาติและระดับโลก
โดยเสริมสร้างบรรยากาศการเรียนการสอนและจัดสภาพแวดล้อมให้มีความเป็นนานาชาติ และสร้าง
เครือข่ายพันธมิตรในการพัฒนาหลักสูตรและการท�ำวิจัย รวมถึงการขับเคลื่อนข้อตกลงความร่วมมือ
การแลกเปลี่ยน การประชุมวิชาการนานาชาติ
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ER

		 ๑๔.๑ การเสริมสร้างบรรยากาศการเรียนการสอน และจัดสภาพแวดล้อม
				 ให้เป็นนานาชาติ

				
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีการจัดตั้งหน่วยงานและส่วนงานเพื่อเสริมสร้างบรรยากาศการเรียนการสอน
และจัดสภาพแวดล้อมให้เป็นนานาชาติ เช่น ศูนย์การศึกษานานาชาติ สถาบันภาษา คณะมนุษยศาสตร์ ศูนย์ความร่วมมือทางวิชาการ
และวัฒนธรรม (INALCO-KU RILC) โดยด�ำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การยกระดับทักษะทางภาษาต่างประเทศของนิสติ และบุคลากร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การสอบวัดระดับภาษาอังกฤษของนิสติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การก�ำหนดหลักเกณฑ์การขอรับเงิน
เพิ่มพิเศษพนักงานสายสนับสนุนที่มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ การส่งเสริมกิจกรรมนานาชาติระหว่างประเทศ เป็นต้น

พิธีเปิดศูนย์ความร่วมมือทางวิชาการและวัฒนธรรม

โครงการอบรมภาษาจีนเบื้องต้น วิทยาเขตก�ำแพงแสน

๑๔.๒ สร้างเครือข่ายพันธมิตรในการพัฒนาหลักสูตรและการท�ำวิจยั รวมถึง
				 การขับเคลื่อนข้อตกลงความร่วมมือ การแลกเปลี่ยน การประชุม
				 วิชาการนานาชาติ
		

		 ๑๔.๒.๑ กิจกรรมด้านความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ

			 ในรอบปีทผี่ า่ นมา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เสริมสร้างเครือข่ายด้านการพัฒนาหลักสูตร และการวิจัย โดย
จัดกิจกรรมด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เช่น
วันเดือนปี

กิจกรรม

KU Presidents Forum: In Celebration of the 76th Anniversary
of Kasetsart University

๑ กุมภาพันธ์
พ.ศ. ๒๕๖๒

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดงาน KU Presidents
Forum: In Celebration of the 76th Anniversary
of Kasetsart University ในวาระครบรอบ ๗๖ ปี
แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๑๑ กรกฎาคม ดร.จงรัก วัชรินทร์รตั น์ รักษาการแทนอธิการบดี
พ.ศ. ๒๕๖๒
พร้อมด้วยคณะผูบ้ ริหารและคณาจารย์มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ ต้อนรับ H.E. Mr.Joseph Anthony
COTTER เอกอัครราชทูตไอร์แลนด์ประจ�ำประเทศไทย
ในโอกาสการเยือนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อย่าง
เป็นทางการ
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		 ๑๔.๒.๒ จ�ำนวนบันทึกความร่วมมือระหว่างประเทศ
จ�ำนวนบันทึกความร่วมมือระหว่างประเทศ
ปีบัญชี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ปีบัญชี พ.ศ. ๒๕๖๒
๘๐๐

๗๐๐ ๖๗๖

๗๖๑

ปบญ
ั ชี พ.ศ. ๒๕๖๑
ปบญ
ั ชี พ.ศ. ๒๕๖๒

๖๐๐
๕๐๐
๔๐๐
๓๐๐

๓๑๒ ๓๒๑

๒๐๐
๑๐๐
๐

๕๒ ๕๓

๙๗ ๙๙

๒

๒

(หน่วย : ฉบับ)

			 มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ มี บั น ทึ ก
ความร่วมมือ MOU ทีเ่ กิดขึน้ ในรอบปีบญ
ั ชี พ.ศ.๒๕๖๒ จ�ำนวน
๗๘ ฉบั บ จาก ๕๙ สถาบั น โดยมื ท วี ป เอเชี ย มากที่ สุ ด
๔๘ สถาบัน รองลงมาคือ ทวีปยุโรป ๙ สถาบัน ทวีปออสเตรเลีย
และโอเชียเนีย และอเมริกาเหนือ ทวีปละ ๑ สถาบัน (รายละเอียด
อยู่ในภาคผนวกหน้า ๑๒๑)

ในรอบปี บั ญ ชี พ.ศ. ๒๕๖๒ มหาวิ ท ยาลั ย
เกษตรศาสตร์ มีบันทึกความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ ทัง้ หมด ๑,๒๓๖ ฉบับ จาก ๖๙๘ สถาบัน
โดยมีทวีปเอเชียมากที่สุด จ�ำนวน ๔๑๕ สถาบัน
รองลงมาคื อ ยุ โรป จ� ำ นวน ๑๘๕ สถาบั น
อเมริกาเหนือ จ�ำนวน ๖๕ สถาบัน (รายละเอียด
อยู่ในภาคผนวกหน้า ๑๒๑)

๖๑ คน ทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย จ�ำนวน ๓ คน และ
ทวีปอเมริกา จ�ำนวน ๒๙ คน และเมื่อพิจารณาระดับประเทศ
พบว่าเดินทางไปร่วมกิจกรรมประเทศญี่ปุ่นมากที่สุด จ�ำนวน
๓๐๒ คน รองลงมาคือ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
จ�ำนวน ๒๑๑ คน และสาธารณรัฐประชาชนจีน จ�ำนวน ๑๖๖ คน
(รายละเอียดอยู่ในภาคผนวกหน้า ๑๒๒)
			 ๓) จ�ำนวนนิสิตต่างชาติ ในโครงการแลก
เปลี่ยนที่มาศึกษา/วิจัยใน มก. (Inbound)
					 ในปีบญ
ั ชี พ.ศ. ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์มีจ�ำนวนนิสิตต่างชาติ ในโครงการแลกเปลี่ยน
ที่มาศึกษา/วิจัยใน มก. (Inbound) จ�ำนวน ๓๑๒ คน โดยมา
จากทวีปเอเชียมากที่สุด จ�ำนวน ๑๙๔ คน คน รองลงมาคือ
ทวีปยุโรป จ�ำนวน ๑๑๑ คน ทวีปอเมริกา จ�ำนวน ๕ คน และ
ทวีปแอฟริกา จ�ำนวน ๒ คน และเมือ่ พิจารณาระดับประเทศพบ
ว่ามาจากประเทศญี่ปุ่นมากที่สุด จ�ำนวน ๗๐ คน รองลงมาคือ
สาธารณรัฐฝรัง่ เศส จ�ำนวน ๕๒ คน และสาธารณรัฐประชาชนจีน
จ�ำนวน ๒๙ คน (รายละเอียดอยู่ในภาคผนวกหน้า ๑๒๓)
					 ๔) โครงการเสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพนิ สิ ต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สู่สากล
						 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จดั สรร
งบประมาณโครงการเสริมสร้างศักยภาพนิสิตมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์สู่สากล ประจ�ำปีบัญชี พ.ศ. ๒๕๖๒ จ�ำนวน
๖ กิจกรรม รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๙๖๘,๒๗๗.๕๐ บาท มีนิสิต
เข้าร่วมโครงการทั้งหมด ๒๘๗ คน

		 ๑๔.๒.๓ จ�ำนวนนิสิต

			 ๑) จ�ำนวนนิสิตชาวต่างชาติ ประจ�ำปี
การศึกษา ๒๕๖๒
				 มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ มี นิ สิ ต
ชาวต่างชาติศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา
จ�ำนวน ๓๖๐ คน โดยมาจากทวีปเอเชียมากทีส่ ดุ จ�ำนวน ๓๒๙ คน
รองลงมาคือ ทวีปแอฟริกา จ�ำนวน ๑๔ คน ทวีปยุโรป จ�ำนวน
๑๐ คน ทวีปอเมริกาเหนือ และอเมริกาใต้ จ�ำนวน ๖ คน
และออสเตรเลีย จ�ำนวน ๑ คน เมื่อจ�ำแนกเป็นระดับคณะ
พบว่า เป็นนิสิตคณะมนุษยศาสตร์มากที่สุด รองลงมาเป็น
คณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะอุตสาหกรรมเกษตร (รายละเอียด
อยู่ในภาคผนวกหน้า ๑๒๑)
				 ๒) จ�ำนวนนิสติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ในโครงการแลกเปลี่ยนในแต่ละประเทศ (Outbound)
							 ในปีบัญชี พ.ศ. ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์มีนิสิตในโครงการแลกเปลี่ยนในแต่ละประเทศ
(Outbound) จ�ำนวน ๑,๒๒๔ คน โดยเดินทางไปร่วมกิจกรรม
ทวีปเอเชียมากทีส่ ดุ จ�ำนวน ๑,๑๓๑ คน รองลงมาคือ ทวีปยุโรป
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						 ๔.๑) แลกเปลีย่ นนิสติ ระดับปริญญาตรี
เพื่อการถ่ายโอนหน่วยกิตจ�ำนวน ๒๓ คน
					 ๔.๒) พัฒนาศักยภาพด้านการต่างประเทศ
ของนิสิตระดับปริญญาตรี จ�ำนวน ๗๖ คน
					 ๔.๓) ส่งเสริมการผลิตบทความทาง
วิชาการระดับบัณฑิตศึกษา จ�ำนวน ๘ คน
						 ๔.๔) พัฒนาศักยภาพด้านการต่างประเทศ
ของนิสิตระดับปริญตรี จ�ำนวน ๑๒ คน
						 ๔.๕) ความร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการกั บ
หน่วยงานคู่สัญญาในต่างประเทศ จ�ำนวน ๑๖๘ คน

						 ๔.๖) พัฒนาศักยภาพและกิจการนิสติ
สูส่ ากล : องค์กรการบริหารองค์การนิสติ สภาและนายกสโมสรนิสติ

					๕)

Research through (Meta) genomics 2019 เป็นต้น
(รายละเอียดอยู่ในภาคผนวกหน้า ๑๒๓)
					 นอกจากนี้ ส�ำนักส่งเสริมและฝึกอบรม
ได้จัดโครงการ International Center for Development
Communication (ICDC) เพือ่ ถ่ายทอดวิชาการของมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ รวมถึ ง องค์ ก รที่ เ กี่ ย วข้ อ งในการเสริ ม สร้ า ง
ขีดความสามารถในการพัฒนาอย่างยั่งยืนในภาคเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศไปสู่นานาชาติ โดยในปีการศึกษา ๒๕๖๑
มีหลักสูตรที่จัดอบรม จ�ำนวน ๓๖ หลักสูตร จ�ำนวนผู้เข้าอบรม
๖๓๒ คน

โครงการประชุม การสัมมนา
วิชาการ การฝึกอบรมระดับนานาชาติ

					 มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ โดย
ส่วนงานทีเ่ กีย่ วข้องร่วมกันส่งเสริมการประชุม การสัมมนาวิชาการ
และการฝึกอบรมระดับนานาชาติ โดยสนับสนุนงบประมาณ
ส�ำหรับการประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติ ประจ�ำปีบัญชี
พ.ศ. ๒๕๖๒ รวมเป็นเงินทัง้ สิน้ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท และส่งเสริม
การจัดประชุมระดับนานาชาติและระดับโลก เช่น การประชุม
มดโลก World Ant Forum Bangkok 2019 การประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ Deammonification 2019 การประชุม
เชิงปฏิบัติการนานาชาติ เรื่อง Empowering Agricultural

The 10th International Conference on Environmental and Rural
Development and the 2nd Nontri International Conference on
Environmental and Rural Development

World Ant Forum Bangkok 2019

การประชุมทางวิชาการนานาชาติทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารส�ำหรับระบบฝังตัว ครั้งที่ ๑๐

การประชุมวิชาการนานาชาติ
Deammonification 2019
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โครงการ International Center for
Development Communication (ICDC)

๑๕. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม

ในระยะเวลาที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พัฒนาคุณภาพชีวิตโดยใช้ยุทธศาสตร์การใช้
หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน สู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งความผาสุก ตามลักษณะ
องค์กรแห่งความผาสุก ประกอบด้วย ๑) สุขภาพดี ๒) รู้จักผ่อนคลาย ๓) คุณธรรม ๔) การรู้จักใช้เงิน
เป็น ๕) ครอบครัวดี ๖) การมีน�้ำใจ ๗) การใฝ่หาความรู้ และ ๘) สังคมดี
ในด้านสิง่ แวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ดำ� เนินงานพัฒนาสูก่ ารเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวอย่าง
ต่อเนือ่ งทัง้ ด้านการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและชีวภาพ การจัดการก๊าซเรือนกระจกและคุณภาพ
อากาศ การส่งเสริมการลดการใช้พลังงานภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การสนับสนุนและส่งเสริม
การจัดการเพือ่ ลดปัญหาขยะหรือของเสีย การบริหารจัดการน�ำ้ ให้มปี ระสิทธิภาพ การเร่งรัด ปรับปรุงและ
สนับสนุนระบบขนส่งมวลชน รถจักรยาน และเส้นทางเดินทาง การสนับสนุนและส่งเสริมให้เป็นแหล่งเรียนรู้
ด้านสิง่ แวดล้อมสู่ชุมชน และการสนับสนุนและส่งเสริมการสร้างความร่วมมือด้านวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม
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		 ๑๕.๑ การบริหารจัดการด้านคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม

		 ในรอบปีผ่านมา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้พัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมของคณะและวิทยาเขต โดยพบว่าผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อสภาพแวดล้อมของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในช่วงปีการศึกษา ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑ ทั้งด้านคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมพบว่ามีแนวโน้มสูงขึ้นทุกด้าน
(รายละเอียดอยู่ในภาคผนวกหน้า ๑๒๔)

ค่าเฉลี่ยปีการศึกษา ๒๕๕๙ ๓.๙๑

ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ๓.๙๖

ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ๔.๐๒

ที่มา รายงานความพึงพอใจของนิสิตต่อหลักสูตรและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๕๙-๒๕๖๑ กองแผนงาน

				 ส�ำหรับความพึงพอใจของนิสิตต่อคุณภาพ
ชีวติ และสิง่ แวดล้อมในปีการศึกษา ๒๕๖๑ นิสติ มีความพึงพอใจ
มากที่สุดเรื่อง ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ ภูมิทัศน์คณะ กองทุน
สนับสนุนการศึกษา และสิ่งที่มหาวิทยาลัยต้องปรับปรุงและ
พัฒนา ๓ ล�ำดับสุดท้ายคือ ระบบประปาและน�้ำดื่ม ระบบการ
จราจร และระบบการก�ำจัดขยะและน�้ำเสีย
		๑๕.๒

การพัฒนาคุณภาพชีวิต

การแข่งขันฟุตบอล STREET SOCCER

		๑๕.๒.๑ สุขภาพดี
					 มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ มี ก ารจั ด
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมที่ท�ำให้บุคลากรและนิสิตสุขภาพดี
โดยการจัดให้มหี อ้ งเรียน ห้องน�ำ้ โรงอาหาร สถานพยาบาล หอพัก
อาคารทีพ่ กั อาศัยบุคลากร สนามกีฬา การก�ำจัดขยะและน�ำ้ เสีย
ระบบไฟฟ้า ระบบประปา และจัดกิจกรรมเพือ่ เสริมสร้างความสุข
ทางด้านร่างกายและสุขภาพใจ เช่น โครงการอิ่มสุขด้วยรัก
โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก การแข่งขัน
ฟุตบอล STREET SOCCER สานสัมพันธ์ ๒๓ ปี นนทรี เป็นต้น

โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก
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		๑๕.๒.๒

รู้จักผ่อนคลายสิ่งต่าง ๆ ในการ
ด�ำเนินชีวิต และการท�ำงาน

๑๕.๒.๓ คุณธรรม

			 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยส่วนงาน
ทีเ่ กีย่ วข้องจัดกิจกรรมการท�ำนุบำ� รุงศิลปะและวัฒนธรรม เพือ่
การปลูกฝังจริยธรรมและคุณธรรมให้บุคลากรและนิสิต เช่น
กิจกรรมวันมาฆบูชา พิธีท�ำบุญบ�ำเพ็ญกุศลถวายเป็นพุทธบูชา
เนื่องในวันวิสาขบูชา โครงการขับเคลื่อนนิสิต พลังจิตอาสา
เป็นต้น

				 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้จัดสภาพ
แวดล้อมทางกายภาพที่เ อื้อต่อการเสริมสร้างความสุขจาก
การผ่ อ นคลายจากสิ่ ง ต่ า ง ๆ ในการด�ำ เนิ น ชี วิ ต และการ
ท�ำงาน เช่น ห้องสมุด สนามกีฬา สวนสาธารณะ KOMMONS
พื้นที่สร้างสรรค์เพื่อชาวเกษตรศาสตร์ และจัดกิจกรรมเพื่อ
เสริมสร้างความสุขจากการผ่อนคลาย เข่น โครงการพุธหรรษามา
ออกก�ำลังกาย ครั้งที่ ๓ โครงการสร้างเสริมสุขภาวะนิสิต
(กิจกรรมโยคะเพื่อผ่อนคลายความเครียด) เป็นต้น

พิธีท�ำบุญเนื่องในวันมาฆบูชา

อโรคยาอุทยาน ๗๗ ปีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โครงการขับเคลื่อนพลังนิสิต พลังจิตอาสา

๑๕.๒.๔ การรู้จักใช้เงินเป็น

			 มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ โดยส่ ว น
งานที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสุขด้านการเงินให้
แก่นิสิตและบุคลากร ทั้งการก�ำหนดค่าตอบแทนที่ได้รับแต่ละ
เดือนอย่างเพียงพอ มาตรการให้ความช่วยเหลือด้านการเงิน
เช่น กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ การประกันกลุ่มส�ำหรับบุคลากร
มหาวิทยาลัย กองทุนพัฒนานิสติ และส่งเสริมด้านเศรษฐกิจพอ
เพียงให้แก่นสิ ติ เช่น โครงการบริหารต้นทุน สมดุลชีวติ ตามหลัก
แผ่นดิน เศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น

โครงการสร้างเสริมสุขภาวะนิสิต
(กิจกรรมโยคะเพื่อผ่อนคลายความเครียด)
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กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ

โครงการบริหารต้นทุน สมดุลชีวิต ตามหลักแผ่นดิน เศรษฐกิจ พอเพียง

		 ๑๕.๒.๖ การมีน�้ำใจ

		 ๑๕.๒.๕ ครอบครัวดี

			 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยส่วนงาน
ที่เกี่ยวข้องด�ำเนินกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ด้าน
ครอบครัวของบุคลากรและนิสิตกับมหาวิทยาลัย เช่น โครงการ
อิ่ ม บุ ญ สุ ข ใจไปกั บ สวั ส ดิ ก าร มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์
โครงการพบผู้ปกครอง ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๖๒ เป็นต้น

			 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยส่วนงาน
ที่เกี่ยวข้องได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างความสามัคคี ความสัมพันธ์
และการมีนำ�้ ใจของเพือ่ นร่วมงาน เช่น โครงการ Happy Time :
Happy Birth Day โครงการแข่ ง ขั น กี ฬ าบุ ค ลากรภายใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ การแข่งขัน
ฟุตบอลประเพณีบุคลากร มก. กีฬาประเพณีชาวเรือ-ชาวไร่
ประจ�ำปี ๒๕๖๒ เป็นต้น

โครงการอิ่มบุญสุขใจไปกับสวัสดิการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โครงการ Happy Time : Happy Birth Day ส�ำนักหอสมุด ก�ำแพงแสน

โครงการพบผู้ปกครอง ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๖๒

โครงการแข่งขันกีฬาบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
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๑๕.๒.๗ การใฝ่หาความรู้

๑๕.๒.๘ สังคมดี

			 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยส่วนงาน
ที่เกี่ยวข้อง เสริมสร้างความรู้และบริการวิชาการให้แก่บุคลากร
และนิสิตในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้เกิดความใฝ่รู้เพื่อ
พัฒนาตนเอง เช่น โครงการ Proud to be KU โครงการสัมมนา
วิชาการ เรื่อง Fast Track สู่ต�ำแหน่งช�ำนาญการ การอบรม
ภาษาจีน โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การอบรมคอมพิวเตอร์ส�ำหรับ
บุคลากรและบุคคลทั่วไป เป็นต้น

			 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดสภาพ
แวดล้อมทางกายภาพ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนิสิตและ
บุคลากร เช่น ระบบป้องกันอัคคีภยั ระบบรักษาความปลอดภัย
หอพักนิสิต อาคารที่พักอาศัยบุคลากร ระบบการจราจร การให้
บริการรถสวัสดิการ เป็นต้น
			 นอกจากนี้ ม หาวิ ท ยาลั ย สนั บ สนุ น ให้
ทุ ก ส่ ว นงานจั ด กิ จ กรรม เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ความรั บ ผิ ด ชอบเพื่ อ
สังคมของมหาวิทยาลัย (USR) ทั้งการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม การฝึกอบรมและการเผยแพร่ความรู้ และการ
ช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยและการบริจาค เช่น โครงการปันรักสูน่ อ้ ง
โครงการเปิดห้องสมุดสู่ชุมชน โครงการขับเคลื่อนพลังนิสิต
พลังจิตอาสา เป็นต้น

โครงการ Proud to be KU

การบริหารจัดการหอพัก

การอบรมคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตก�ำแพงแสน

โครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชนจัดกิจกรรมจิตอาสา
สร้างฝายชะลอน�้ำ
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		 ๑๕.๓ การพัฒนาสิ่งแวดล้อม

		 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ดำ� เนินงานสูก่ าร
เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวอย่างต่อเนือ่ งทัง้ ด้านการจัดการสถานที่
และโครงสร้างพื้นฐาน พลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมอิ ากาศ ของเสีย น�ำ้ การขนส่ง และการศึกษา ท�ำให้มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ ได้อนั ดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก UI GreenMetric
2019 ที่ ๘๑ ของโลก และเป็นอันดับ ๒ ของประเทศไทยต่อเนือ่ ง
เป็นปีที่ ๒ โดยมีคะแนนรวม ๗,๒๗๕ คะแนน
โครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องใน
โอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

		 ๑๕.๓.๑ การปรับปรุงและพัฒนาสภาพ
แวดล้อมทางกายภาพและชีวภาพ

			 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ปรับปรุง
และพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพและชีวภาพ โดยพัฒนา
ระบบสาธารณูปโภค อาคารและสถานทีพ่ นื้ ทีส่ ว่ นกลาง พัฒนา
อาคารเรียนรวมส่วนกลางและอาคารส่วนกลาง และการพัฒนา
พืน้ ทีส่ เี ขียว เช่น กิจกรรมการปลูกต้นไม้ในวันพัฒนามหาวิทยาลัย
กิจกรรมปลูกป่าไม้ โครงการปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
ของวิทยาเขตก�ำแพงแสน เป็นต้น
การปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในอาคารจอดรถ

๑๕.๓.๒ การจัดการก๊าซเรือนกระจกและคุณภาพอากาศ

			 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน วิทยาเขตก�ำแพงแสน และวิทยาเขต
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เข้าร่วมกิจกรรมการบริหารจัดการและการลดการใช้ก๊าซเรือนกระจกภายในประเทศ

โครงการ T-VER วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหน่วยตรวจสอบรับรอง
ด้านก๊าซเรือนกระจก

		 ด้านการจัดการคุณภาพอากาศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยส่วนงานที่เกี่ยวข้องบริหารจัดการคุณภาพ
อากาศ โดยเฉพาะฝุ่นละออง PM 2.5 ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน และพื้นที่ใกล้เคียง เช่น การฉีดน�้ำเพื่อลด
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ปริมาณฝุ่นภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน การใช้สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมด้านคุณภาพอากาศ
การจัดเสวนาวิชาการ เรื่อง “บทเรียนจากปัญหา PM 2.5 ในประเทศไทยเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาในอนาคต”

การติดตัง้ อุปกรณ์พน่ ละอองน�ำ้ และฉีดน�ำ้ เพือ่ ลดฝุน่ พิษ
PM 2.5 รอบบริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ระบบรายงานคุณภาพอากาศ PM 2.5
ของส�ำนักบริการคอมพิวเตอร์และคณะสิ่งแวดล้อม

		 ๑๕.๓.๓ การส่งเสริมการลดการใช้
พลังงาน ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

๑๕.๓.๔ การสนับสนุนและส่งเสริม
การจัดการเพื่อลดปัญหาขยะหรือของเสีย

			 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ส่งเสริม
การลดการใช้พลังงานภายในหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยการ
จัดกิจกรรมอนุรักษ์พลังงาน เช่น การทดสอบการใช้น�้ำมันไบโอ
ดีเซล B10 การสัมมนาเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน เป็นต้น

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้สนับสนุนและส่งเสริม
การจัดการเพื่อลดปัญหาขยะหรือของเสียภายในมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ เช่น การเข้าร่วมโครงการ Recycle for New Hope
การรณรงค์การใช้ถงุ ผ้าแทนถุงพลาสติกในงานเกษตรแฟร์ กิจกรรม
แยกก่อนทิง้ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เป็นต้น

โครงการน�ำร่องร่วมทดสอบการใช้น�้ำมันไบโอดีเซล B10

โครงการอนุรักษ์พลังงาน “การสร้างจิตส�ำนึกการอนุรักษ์พลังงานและ
การด�ำเนินการจัดการพลังงาน ๘ ขั้นตอน”

โครงการ Recycle for New Hope
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การใช้ถุงผ้า ในงานเกษตรแฟร์

		 ๑๕.๓.๕ การบริหารจัดการน�้ำภายใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพ

๑๕.๓.๖ การส่งเสริมการให้บริการระบบ
ขนส่งมวลชน รถจักรยาน และเส้นทางเดิน
		

			 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ดำ� เนินงานการ
บริหารจัดการน�้ำภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยการ
ปรับคุณภาพน�้ำในคูคลองของมหาวิทยาลัย เช่น การเก็บวัชพืช
น�้ำและขยะตามคูคลอง การใช้น�้ำหมักบ�ำบัดน�้ำเสีย และติดตั้ง
และตัดแต่งพืชน�้ำ โครงการฟื้นฟูและพัฒนาล�ำน�้ำคูคลองเพื่อ
สิ่งแวดล้อมของวิทยาเขตก�ำแพงแสน เป็นต้น

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีการปรับปรุงระบบเส้น
ทางภายในมหาวิทยาลัย และส่งเสริมการใช้จักรยานและระบบ
ขนส่งมวลชนในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เช่น การให้บริการ
รถสวัสดิการระบบไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ KU
Go Green เป็นต้น

การขุดลอกคูคลองระบายน�ำ้ ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

การให้บริการรถสวัสดิการระบบไฟฟ้า

โครงการฟื้นฟูและพัฒนาล�ำน�้ำคูคลอง เพื่อสิ่งแวดล้อม
ของวิทยาเขตก�ำแพงแสน

การปรับปรุงเส้นทางจักรยาน

		๑๕.๓.๗

การสนับสนุนและส่งเสริมให้
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นต้นแบบและ
แหล่งเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมสู่ชุมชน

			 ในรอบปีทผี่ า่ นมา ส่วนงานในมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ ไ ด้ ใ ห้ความส�ำคัญ ต่อการอนุรัก ษ์สิ่งแวดล้อม
โดยการเข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และ
ได้รับรางวัลระดับชาติ ซึ่งสามารถเป็นต้นแบบและแหล่งเรียนรู้
ด้านสิ่งแวดล้อมสู่ชุมชน เช่น รางวัลตราสัญลักษณ์ G-Green
ทอง (ดีเยี่ยม) ของห้องสมุดวิทยาเขตศรีราชา เป็นต้น
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		 ๑๕.๓.๘ การสนับสนุนและส่งเสริมการสร้างความร่วมมือด้านวิชาการ การจัดการและการ
พัฒนา และการสร้างเทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กับองค์กรทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

			 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้สนับสนุนและส่งเสริมการสร้างความร่วมมือด้านวิชาการ การจัดการและ
การพัฒนา และการสร้างเทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับหน่วยงานอื่น ๆ
เช่น พิธีลงนามความร่วมมือโครงการน�ำร่องร่วมทดสอบการใช้น�้ำมันไบโอดีเซล B10 โครงการสัมมนาความร่วมมือทางวิชาการ
ด้านการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว เป็นต้น

พิธีลงนามความร่วมมือโครงการน�ำร่องร่วมทดสอบการใช้น�้ำมัน
ไบโอดีเซล B10

โครงการสัมมนาความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาเครือข่าย
ห้องสมุดสีเขียว
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๑๖. ผลงานเด่นของส่วนงาน
SA

RT UNIV

ในรอบปีที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยส่วนงานระดับคณะ สถาบัน ส�ำนัก มีผลงานเด่น
ทั้งด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการท�ำนุบ�ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
อันเป็นประโยชน์ต่อสังคม และสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย
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ER

ส่วนงาน
คณะเกษตร

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์

คณะเศรษฐศาสตร์

ผลงานเด่น
๑. การด�ำเนินงานแผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิต
ภาคการเกษตร ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โครงการ
พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) กิจกรรม
ยกระดับและพัฒนาศักยภาพเกษตรกรไทยสูก่ ารเป็นเกษตรกร
ปราดเปรื่อง (Smart Famer) ด้วยต้นแบบเทคโนโลยี
การผลิตทางการเกษตรสมัยใหม่โครงการ “การถ่ายทอด
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรทีเ่ หมาะสมเพือ่ คนเมือง”
๒. ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างหน่วยงาน ภายใต้โครงการ “กระบวนการสร้างสรรค์ในการใช้ทรัพยากรอย่าง
ยั่งยืน เพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจหมุนเวียนอย่างแท้จริง” ระหว่างคณะเกษตร กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
(สส.) และส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
๓. โครงการ “นวัตกรรมการพัฒนาความสามารถของเกษตรกรสมาชิกสหกรณ์โคนม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และ
จัดการความเสี่ยง ส�ำหรับการผลิตโคและธุรกิจนม : กรณีศึกษาสหกรณ์โคนมขอนแก่น จ�ำกัด”
๑. อาจารย์ศรุติ โพธิไ์ ทร ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ฐิตวิ ฒุ ิ ชัยสวัสดิอ์ ารี
และอาจารย์จตุพล อังศุเวช สถาปนิกผูอ้ อกแบบอนุรกั ษ์/
ปรับปรุงอาคารหอประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รางวัลอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจ�ำปี ๒๕๖๑

๒. ฉะเชิงเ(ท)รา: ผลงานจากโครงการออกแบบเพื่อพัฒนาเมืองฉะเชิงเทราภายใต้โครงการ International
Architectural Design Workshop 2019 (IADW 2019)
๓. การออกแบบในโครงการออกแบบพื้นที่ KU night food บริเวณโรงอาหารภาคค�่ำจุดที่ ๒
๑. ศตวรรษกาลร�ำลึก ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร” เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ “ขับขาน
ดนตรี ประดิษฐ์สอื่ สร้างสรรค์ภาษาไทย” การบรรยายปาฐกถาพิเศษ, การประกวดสือ่ สร้างสรรค์ภาษาไทย และ
การประกวดร้องเพลง (เพลงที่ประพันธ์โดยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร)
๒. คอนเสิร์ต นันทบุรี คีตกาล องค์ภูมิพล ธ สถิตฟ้า สถิต
ในดวงใจไทยนิรนั ดร์ ณ ข่วงเมืองน่าน โรงเรียนน่านปัญญา
นุกูล จังหวัดน่าน

๓. งานแสดงดนตรีถวายความร�ำลึก “49 in Memory ในความทรงจ�ำนิรันดร์”
๔. ละครเวทีคณะมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ ๒๗ “Bless You Bully! ต�ำนานลับ คลับขี้แกล้ง” ส�ำนักพิพิธภัณฑ์และ
วัฒนธรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๕. งานแสดงดนตรี “กทม.ร้อยใจภักดิ์ ร้องบรรเลงเพลงของพ่อ” โดยวงดุริยางค์ฟิลฮาร์โมนิค กรุงเทพมหานคร
(Bangkok Philharmonic Orchestra)
๑. รองศาสตราจารย์อุ่นกัง แซ่ลิ้ม วิทยากรร่วมการเสวนาในหัวข้อ “เศรษฐกิจใต้ดิน กฎหมายและบุหรี่ไฟฟ้า
ในประเทศไทย”
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ อรรถวานิช วิทยากรในการเสวนา หัวข้อ “การขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์ชาติและปฏิรปู
ประเทศด้านการจัดการมลพิษทางอากาศ PM. 2.5 ทั้งระบบ”
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ส่วนงาน
คณะสังคมศาสตร์
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
คณะเกษตร ก�ำแพงแสน

คณะวิศวกรรมศาสตร์
ก�ำแพงแสน

ผลงานเด่น
รางวัลสนับสนุนคณาจารย์ที่สามารถตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ
โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจอุตสาหกรรมอาหารอย่างยั่งยืนด้วยการพัฒนาบุคลากรเฉพาะทางและการถ่ายโอน
ความรู้ข้ามพรมแดน
๑. การรับรองพันธุก์ ระเจีย๊ บก�ำแพงแสนลูกผสม เปิดพันธุใ์ หม่
จ�ำนวน ๑๒ สายพันธุ์ โดยกรมวิชาการเกษตร

๒. การเสวนาวิชาการ เรื่อง “กิจกรรมพัฒนามาตรฐานคุณภาพสินค้าภายใต้โครงการเที่ยวเพชรสมุทรคีรี
ตามวิถีประชารัฐ” และการน�ำเสนอผลงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโครงการฯ จ�ำนวน ๒๔ กลุ่ม
๓. การประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารการขับเคลือ่ นและการขยายผลการจัดการทีด่ นิ อย่างยัง่ ยืนในระดับประเทศและระดับ
ภูมิภาค
ผลงาน Smart Agricultural ประกอบด้วย โรงเรือนอัจฉริยะ
หุน่ ยนต์ปลูกต้นไม้ หุน่ ยนต์เก็บเกีย่ วต้นไม้ เครือ่ งตรวจทุเรียน
ประมง ๔.๐

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

โครงการ Run for Andaman 2018

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการ
จัดการ
สถาบันค้นคว้าและพัฒนา
ผลิตผลทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร

รางวัลชนะเลิศ Learning Innovation for Social Award ผสานการจัดท�ำนวัตกรรมสือ่ ประชาสัมพันธ์ การพัฒนา
นวัตกรรมผ้าไหมย้อมคราม จังหวัดสกลนคร โดย ดร.ภูริชชญา แตปรเมศามัย
๑. โครงการวิจยั “การพัฒนาฟิลม์ตา้ นอนุมลู อิสระและยับยัง้ เชือ้ จุลนิ ทรียจ์ ากคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสทีม่ กี ารเติม
สารสกัดกรดฟินอลิกและนาโนเซลลูโลสจากชานอ้อยส�ำหรับการประยุกต์ใช้ทางเวชส�ำอาง”
๒. ผลงานวิจัยที่มีการต่อยอดเชิงพาณิชย์ เช่น ผลิตภัณฑ์
แผ่นควบคุมน�้ำตาลและต้านอนุมูลอิสระ สารแซนโทน
(Xanthone) จากเปลือกมังคุด แผ่นวุน้ ลดคอเลสเตอรอล
และต้านอนุมูลอิสระพร้อมบริโภค

๓. กิจกรรมเด่น เช่น การจัดประชุมวิชาการนานาชาติ ABB 2019 การประกวดผลิตภัณฑ์ทเี่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม
Thailand Green design Award 2019 เป็นต้น
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		 ๑. จ�ำนวนบุคลากร
		 ๑.๑ จ�ำนวนบุคลากร จ�ำแนกตามประเภทบุคลากร ประจ�ำปีบัญชี พ.ศ. ๒๕๕๘ - พ.ศ. ๒๕๖๒
ปีบัญชี พ.ศ.

สายวิชาการ

สายสนับสนุน

รวม

๒๕๖๒

๓,๕๕๖

๖,๕๑๒

๑๐,๐๖๘

๒๕๖๑

๓,๕๒๘

๖,๖๒๔

๑๐,๑๕๒

๒๕๖๐

๓,๕๕๘

๖,๗๓๗

๑๐,๒๙๕

๒๕๕๙

๓,๖๘๓

๖,๘๘๘

๑๐,๕๗๑

๒๕๕๘

๓,๖๖๖

๖,๙๙๐

๑๐,๖๕๖

ที่มา: กองการเจ้าหน้าที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

		 ๑.๒ จ�ำนวนบุคลากรสายวิชาการ จ�ำแนกตามต�ำแหน่งวิชาการ ประจ�ำปีบญ
ั ชี พ.ศ. ๒๕๕๘ - พ.ศ. ๒๕๖๒
ปีบัญชี พ.ศ.

ศาสตราจารย์

รองศาสตราจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

อาจารย์

รวม

๒๕๖๒

๓๐

๕๙๑

๑,๒๓๔

๑,๗๐๑

๓,๕๕๖

๒๕๖๑

๒๙

๕๙๗

๑,๒๕๗

๑,๖๔๕

๓,๕๒๘

๒๕๖๐

๓๑

๖๔๔

๑,๒๘๐

๑,๖๐๓

๓,๕๕๘

๒๕๕๙

๔๓

๗๑๓

๑,๓๑๔

๑,๖๑๓

๓,๖๘๓

๒๕๕๘

๕๒

๗๐๓

๑,๓๓๑

๑,๕๘๐

๓,๖๖๖

ที่มา: กองการเจ้าหน้าที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

		๑.๓ จ�ำนวนบุคลากรสายสนับสนุน จ�ำแนกตามต�ำแหน่ง ประจ�ำปีบัญชี พ.ศ. ๒๕๕๘ - พ.ศ. ๒๕๖๒
ปีบัญชี เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญ ชำ�นาญการ ชำ�นาญการ ปฏิบัติการ ชำ�นาญงาน ชำ�นาญงาน ปฏิบัติงาน
พ.ศ.
พิเศษ
พิเศษ
พิเศษ

อื่น ๆ

รวม

๒๕๖๒

๑

๒๔

๒๕๖

๘๘๘

๖๔๐

๑๗

๗๙

๕๙

๔,๕๔๘

๖,๕๑๒

๒๕๖๑

๑

๓๒

๒๘๗

๙๑๕

๕๔๒

๒๑

๙๐

๖๑

๔,๖๗๕

๖,๖๒๔

๒๕๖๐

๑

๓๗

๓๑๐

๙๓๗

๕๓๓

๒๕

๙๑

๖๓

๔,๗๔๐

๖,๗๓๗

๒๕๕๙

๑

๔๐

๓๓๕

๙๕๐

๕๑๒

๓๑

๙๙

๖๕

๔,๘๕๕

๖,๘๘๘

๒๕๕๘

๑

๔๖

๓๔๙

๙๕๖

๔๙๘

๓๕

๑๐๕

๗๐

๔,๙๓๐

๖,๙๙๐

ที่มา: กองการเจ้าหน้าที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓
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๒. การบริหารงบประมาณแผ่นดิน ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

รายการ
๑. การสนับสนุนงบประมาณรองรับโครงสร้างพืน้ ฐานเพือ่ การจัดการศึกษาและการวิจยั ประกอบด้วย รายการสิง่ ก่อสร้าง
ปีเดียว จ�ำนวน ๒๑ รายการ
๑.๑ ก่อสร้างโรงเรือนเพือ่ สนับสนุนการเรียนการสอนในการเลีย้ งสัตว์นำ�้ เศรษฐกิจ (คณะประมง : ภาควิชาเพาะเลีย้
สัตว์น�้ำ)
๑.๒ ปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติการ ภาควิชาการจัดการประมง (คณะประมง : ภาควิชาการจัดการประมง)
๑.๓ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารวลัยลักษณ์ (คณะประมง : ส�ำนักงานเลขานุการ)
๑.๔ ปรับปรุงอาคารเพือ่ การเรียนการสอนและถ่ายทอดเทคโนโลยีปลาสวยงามและพรรณไม้นำ�้ ประดับ (คณะประมง :
ส�ำนักงานเลขานุการ)
๑.๕ ปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติการ (อาคารบุญอินทรัมพรรย์) (คณะประมง : ส�ำนักงานเลขานุการ)
๑.๖ อาคารศูนย์เสริมสร้างพลังการเรียนรู้สู่อนาคตวนกรไทย (คณะวนศาสตร์ : ส�ำนักงานเลขานุการ)
๑.๗ งานระบบปรับอากาศ อาคารสัตว์ทดลอง (เพิ่มเติมระยะที่ ๒) (สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. : ส�ำนักงาน
เลขานุการ)
๑.๘ โครงการหลังคาคลุมดาดฟ้าหอพักพุทธชาด (กองกิจการนิสิต : ส�ำนักงานเลขานุการ)
๑.๙ ปรับปรุงหลังคาอาคารวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬา (ส�ำนักการกีฬา : ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์การกีฬา)
๑.๑๐ ปรับปรุงอาคารศูนย์เรียนรวม ๓ (กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ : ส�ำนักงานเลขานุการ)
๑.๑๑ ปรับปรุงคูน�้ำและระบบระบายน�้ำบริเวณถนนระพีสาคริก ถนนชูชาติ และถนนจักรพันธ์ (กองยานพาหนะ
อาคารและสถานที่ : ส�ำนักงานเลขานุการ)
๑.๑๒ ปรับปรุงท่อรวบรวมน�้ำเสียถนนชูชาติก�ำภู (กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ : ส�ำนักงานเลขานุการ)
๑.๑๓ โครงการก่อสร้างสระว่ายน�้ำ (ส�ำนักการกีฬา : สระจุฬาภรณวลัยลักษณ์)
๑.๑๔ ปรับปรุงอาคารเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร อาคาร A และ อาคาร B (คณะเกษตร ก�ำแพงแสน :
ส�ำนักงานเลขานุการ)
๑.๑๕ โครงการงานครุภัณฑ์ประกอบอาคารศูนย์เรียนรวม ๔ (ส�ำนักงานวิทยาเขตก�ำแพงแสน : กองบริหารวิชาการ
และนิสิต)
๑.๑๖ โครงการปรับปรุงอาคารงานอนามัย (ส�ำนักงานวิทยาเขตก�ำแพงแสน : กองบริหารวิชาการและนิสิต)
๑.๑๗ โครงการปรับปรุงอาคารหอพักตึก A, B, C และ D ส�ำนักส่งเสริมและฝึกอบรม ก�ำแพงแสน (ส�ำนักส่งเสริม
และฝึกอบรม ก�ำแพงแสน : ส�ำนักงานเลขานุการ)
๑.๑๘ โครงการศูนย์พักพิงและฟื้นฟูสุนัขไม่มีเจ้าของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์(คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ :
ส�ำนักงานเลขานุการ)
๑.๑๙ โครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียนคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ (คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ : ส�ำนักงาน
เลขานุการ)
๑.๒๐ ก่อสร้างเส้นทางจักรยานคอนกรีตเสริมเหล็กโดยรอบอุทยานบัว (ส�ำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสกลนคร : ส�ำนักงานเลขานุการ)
๑.๒๑ ห้องปฏิบัติการชีวนิรภัย ระดับ ๒ (คณะสัตวแพทยศาสตร์ : ส�ำนักงานเลขานุการ)
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งบประมาณ (บาท)
๔๐๖,๗๙๖,๘๐๐
๑,๔๒๒,๐๐๐
๖,๙๔๐,๐๐๐
๖,๐๒๗,๐๐๐
๖,๐๓๖,๘๐๐
๑๒,๐๐๐,๐๐๐
๑๙,๘๐๓,๐๐๐
๕๓,๐๘๒,๓๐๐
๕,๐๗๓,๓๐๐
๓,๔๔๒,๖๐๐
๒๖,๕๗๑,๘๐๐
๑๖,๘๐๒,๐๐๐
๑๙,๗๖๖,๐๐๐
๑๐,๐๐๐,๐๐๐
๕,๖๗๕,๖๐๐
๔๖,๗๐๖,๗๐๐
๑๕,๐๐๐,๐๐๐
๑๕,๗๑๙,๐๐๐
๙,๕๐๐,๐๐๐
๒๕,๓๑๐,๐๐๐
๒๗,๔๒๓,๐๐๐
๑๕,๐๐๐,๐๐๐

รายการ
๒. การสนับสนุนด้านครุภัณฑ์การเรียนการสอนและการวิจัย จ�ำนวน ๓๕ ส่วนงาน/หน่วยงาน จ�ำนวน ๓๗๘ รายการ
๓. การสนับสนุนโครงการพัฒนาก�ำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ ระยะที่ ๒ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)
๔. การสนับสนุนการศึกษาการฝึกภาคทางทะเล นิสิตคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ
๕. การสนับสนุนโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาส�ำหรับคนพิการ
๖. การสนับสนุนโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลนและโครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม
๗. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาทางด้านสัตวแพทย์เพื่อจัดการโรคพิษสุนัขบ้า
๘. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๙. การสนับสนุนโครงการเกษตรเพื่อยุทธศาสตร์การพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
๑๐. การสนับสนุนงบประมาณด้านบูรณาการวิจัย
๑๐.๑ โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ
๑๐.๒ โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
๑๐.๓ โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ
๑๑. การสนับสนุนงบประมาณด้านบริการวิชาการแก่ชุมชน
๑๑.๑ อุดหนุนบริการวิชาการ (งบบูรณาการ)
๑๑.๑.๑ แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร
			
๑) โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)
				 (๑) โครงการยกระดับและพัฒนาเกษตรกรไทยสูก่ ารเป็นเกษตรกรปราดเปรือ่ ง (Smart Farmer)
					 ด้วยต้นแบบเทคโนโลยีการผลิตทางการเกษตร (คณะเกษตร)
			
๒) โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
				 (๑) โครงการเครือข่ายวิจยั และเสริมสร้างศักยภาพ ศพก. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒
			 (คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร)
๑๑.๑.๒ แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
			
๑) โครงการแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาคตะวันออก
				 (๑) โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายเพือ่ เสริมก�ำลังการใช้ประโยชน์และการสร้างมูลค่าเพิม่ จาก
			 ขยะมูลฝอยชุมชนเขตภาคตะวันออกและพืน้ ทีเ่ ชือ่ มต่อ (คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา)
			
๒) โครงการพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรและการค้าผลไม้ภาคตะวันออก
				 (๑) โครงการการพัฒนากระบวนการเตรียมวัตถุดบิ ส�ำหรับอุตสาหกรรมแปรรูปผักและผลไม้
			 ทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อมด้วยเทคโนโลยีสะอาด (คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา)
			
๓) โครงการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
				 (๑) โครงการการพัฒนาระบบสร้างเสริมขีดความสามารถของอุตสาหกรรมเพือ่ สนับสนุนการ
			 พัฒนาภาคตะวันออกเป็นฐานเศรษฐกิจชัน้ น�ำของเอเชีย (คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา)
			
๔) โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม
				 (๑) โครงการศูนย์พฒ
ั นาการจัดการขยะอินทรียช์ มุ ชนโดยการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี
					 ทีเ่ หมาะสมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพือ่ การพัฒนาชุมชนทีย่ งั่ ยืน
					 (คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์)
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งบประมาณ (บาท)
๔๐๔,๘๑๘,๗๐๐
๑๒,๘๘๒,๘๐๐
๑๕,๓๐๐,๐๐๐
๙๙๐,๐๐๐
๖๔,๐๐๐,๐๐๐
๓๑,๔๖๗,๓๐๐
๓๘,๐๙๓,๐๐๐
๑๑,๘๐๐,๐๐๐
๒๒๙,๗๖๔,๙๐๐
๑๒๘,๔๐๕,๔๐๐
๗๒,๔๑๙,๕๐๐
๙๑,๙๔๐,๐๐๐
๘๘,๔๕๗,๖๐๐
๘๘,๔๕๗,๖๐๐
๓๘,๖๓๓,๓๐๐
๓๓,๐๕๙,๐๐๐

๕,๕๗๔,๓๐๐
๔๙,๘๒๔,๓๐๐
๒๔,๔๘๗,๘๐๐

๘,๒๓๘,๐๐๐

๑๒,๕๓๒,๔๐๐

๔,๕๖๖,๑๐๐

		๓. สถานะการเงิน ปีงบประมาณ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ที่มา : ข้อมูลประกอบการประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๑๒/ ๒๕๖๒ วันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒

KASETSART UNIVERSITY
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		 ๔. รายงานผลการด�ำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ�ำปีบัญชี พ.ศ. ๒๕๖๒
		 ๔.๑ ตัวชี้วัดของการพัฒนาในภาพรวม
ตัวชี้วัด
๑. ล�ำดับของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการจัดอันดับ
มหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) ในประเทศไทย
๒. ร้อยละความส�ำเร็จของการด�ำเนินงานตามแผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
๓. ร้อยละของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติต่องานวิจัยทั้งหมด
๔. ล�ำดับของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัย
โลก สาขาเกษตรศาสตร์และวนศาสตร์ (QS World University
Rankings in Agriculture & Forestry)
๕. ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่สร้างความ
เข้มแข็งทางเศรษฐกิจ แก้ไขปัญหาให้สังคมและชุมชนตอบสนอง
ภาคอุตสาหกรรมและตอบโจทย์ให้ประเทศ
๗. ระดับความผาสุกของนิสติ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หมายเหตุ : ไม่ได้ด�ำเนินการประเมิน

เป้าหมาย
ประจำ�ปีบัญชี
พ.ศ. ๒๕๖๒
๓

ผลการดำ�เนินงาน
ประจำ�ปีบัญชี
พ.ศ. ๒๕๖๒
๒

๘๐.๐๐

๘๙.๔๐

๑๑๑.๗๕

๕๙.๐๐

๗๐.๗๘

๑๑๙.๙๗

๒๘

๕๘

๗.๑๔

๘๒๐

๕๑๑

๖๒.๓๒

๗๐.๐๐

-

-

ร้อยละของการ
บรรลุเป้าหมาย
๑๕๐.๐๐

		 ๔.๒ ตัวชี้วัดในระดับยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัด

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ๑. จ�ำนวนผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและ
การสร้างสรรค์ศาสตร์
งานสร้างสรรค์ที่สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ
แห่งแผ่นดิน เพือ่ การพัฒนา แก้ไขปัญหาให้สังคมและชุมชน ตอบสนองภาค
ประเทศที่ยั่งยืน
อุตสาหกรรม และตอบโจทย์ให้ประเทศ
๒. ร้อยละของประชาชนและเกษตรกร ที่สามารถน�ำ
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพ สร้าง
รายได้ วางแผนการผลิต และการพัฒนาชุมชน
๓. จ�ำนวนขององค์กร กลุ่มทางสังคม หรือชุมชนที่
ได้รับประโยชน์จากบุคลากรของมหาวิทยาลัยใน
การแก้ไขปัญหาสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตความ
เป็นอยู่ของประชาชนโดยรอบมหาวิทยาลัยและ
จังหวัดใกล้เคียง

เป้าหมาย
ประจำ�ปีบัญชี
พ.ศ. ๒๕๖๒
๘๒๐

ผลการดำ�เนินงาน
ประจำ�ปีบัญชี
พ.ศ. ๒๕๖๒
๕๑๑

๘๕.๐๐

๘๗.๐๐

๑๐๒.๓๕

๑๒

๒๐

๑๖๖.๖๗
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ร้อยละของการ
บรรลุเป้าหมาย
๖๒.๓๒

ประเด็นยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัด

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ๑. จ�ำนวนหลักสูตรนานาชาติ
การพัฒนาสูค่ วามเป็นเลิศ ๒. ร้อยละของหลักสูตรนานาชาติต่อหลักสูตรทั้งหมด
ทางวิชาการในระดับสากล
๓. จ�ำนวนผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่น�ำไปใช้
ประโยชน์
๔. จ�ำนวนบทความวิชาการที่ตีพิมพ์อยู่ในวารสาร
ระดับนานาชาติทปี่ รากฏในฐานข้อมูล ISI/SCOPUS
๕. ระดับการพัฒนาศักยภาพของนิสิต ให้มีความรู้
และมีทักษะส�ำคัญตาม 21 st Century Skills
๖. ร้อยละของผลงานวิชาการทีน่ ำ� เสนอโดยชาวต่างชาติ
ในการประชุมวิชาการในระดับภูมภิ าคหรือนานาชาติ
ที่มหาวิทยาลัยเป็นผู้จัด
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ๑. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิต
การเพิ่มคุณภาพและ
๒. ร้อยละความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อการพัฒนา
ประสิทธิภาพการ
สุนทรียภาพทางศิลปะและวัฒนธรรม
ด�ำเนินงานตามภารกิจ
๓. จ�ำนวนผลงานและนวัตกรรมสนับสนุนการปฏิบตั กิ าร
ที่เป็นแบบอย่างที่ดีมีประสิทธิภาพ
๔. ร้อยละของผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมที่มีการ
น�ำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ๑. ร้อยละของพื้นที่สีเขียวของมหาวิทยาลัย
การใช้หลักธรรมาภิบาล ๒. ร้อยละของบุคลากรทีไ่ ด้รบั การพัฒนา และส่งเสริม
ในการบริหารจัดการ
ความก้าวหน้าทางวิชาการ และวิชาชีพตามต�ำแหน่ง
อย่างยั่งยืน
๓. ร้อยละของผลการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด�ำเนินงานของมหาวิทยาลัย
๔. ร้อยละของผลการประเมินการปฏิบัติงานของ
อธิการบดี
หมายเหตุ : ไม่ได้ด�ำเนินการประเมิน
๕. รายได้จากการบริหารทรัพย์สิน (พันล้านบาท)
๖. ร้อยละของการลงทุนเพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ รองรับการเป็นมหาวิทยาลัย
แห่งเศรษฐกิจและสังคมดิจิตอล
๗. ระดับความผาสุกของนิสิตและบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หมายเหตุ : ไม่ได้ด�ำเนินการประเมิน

เป้าหมาย
ประจำ�ปีบัญชี
พ.ศ. ๒๕๖๒
๔๐
๙.๐๐
๘๒๐

ผลการดำ�เนินงาน
ประจำ�ปีบัญชี
พ.ศ. ๒๕๖๒
๓๙
๖.๖๙
๒๓๘

๙๐๐

๑,๓๕๘

๑๕๐.๘๙

๓.๕๐

๔.๕๒

๑๒๙.๑๔

๑๕.๐๐

๒๘.๓๙

๑๘๙.๒๗

๘๒.๐๐
๘๒.๐๐

๘๒.๒๐
๘๐.๘๐

๑๐๐.๒๔
๙๘.๕๔

๒๕

๒๗

๑๐๘.๐

๕๑.๐๐

๒๘.๕๗

๕๖.๐

๕๓.๐๐
๖๕.๐๐

๕๗.๐๐
๕๗.๘๗

๑๐๗.๕
๘๙.๐๓

๘๕.๐๐

๙๐.๑๐

๑๐๖.๐๐

๙๖.๐๐

-

-

๓.๖๕
๕.๐๐

๔.๓๘
๐.๗๔

๑๒๐.๐๐
๑๔.๘๐

๗๐.๐๐

-

-
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ร้อยละของการ
บรรลุเป้าหมาย
๙๗.๕๐
๗๔.๓๓
๒๙.๐๒

		 ๕. การจัดตั้งและปรับโครงสร้างส่วนงาน ประจ�ำปีบัญชี พ.ศ. ๒๕๖๒
ส่วนงาน
การจัดตั้งและปรับโครงสร้าง
๑. สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง การขออนุมัติจัดตั้งฝ่ายมาตรฐานการวิจัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันวิจยั และพัฒนาแห่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๒. คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา การขออนุมตั ิจัดตั้งศูนย์วิจัยและบริการวิศวกรรม
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
๓. คณะบริหารธุรกิจ
การขออนุมัติปรับโครงสร้างส�ำนักงานเลขานุการ
คณะบริหารธุรกิจ
๔. คณะสิ่งแวดล้อม
การขออนุมัติปรับโครงสร้างหน่วยงานภายในส�ำนักงาน
เลขานุการ คณะสิ่งแวดล้อม
๕. วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์
การขออนุมัติจัดตั้งวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์
๖. ส�ำนักบริหารการศึกษา

การขออนุมัติเปลี่ยนชื่อ ส�ำนักทะเบียนและประมวลผล
เป็น ส�ำนักบริหารการศึกษา และปรับโครงสร้างองค์กร

การอนุมัติ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒
สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

		 ๖. ผลการประเมินมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา ๒๕๖๑
องค์ประกอบคุณภาพ
๑. การผลิตบัณฑิต
๒. การวิจัย
๓. การบริการวิชาการ
๔. การทำ�นุบำ�รุงศิลปะ
และวัฒนธรรม
๕. การบริหารจัดการ
รวม
ผลการประเมิน

คะแนนการประเมินเฉลี่ย
ผลผลิต
ปัจจัยนำ�เข้า
กระบวนการ
SAR กรรมการ SAR กรรมการ SAR กรรมการ
๓.๙๖
๓.๙๖
๕.๐๐
๕.๐๐
๓.๒๗
๓.๒๗
๔.๕๔
๕.๐๐
๕.๐๐
๔.๕๕
๕.๐๐
๕.๐๐
๕.๐๐
๕.๐๐
๔.๑๕
ดี

๓.๙๖
ดี

๕.๐๐
๕.๐๐
ดีมาก

๕.๐๐
๕.๐๐
ดีมาก

๔.๒๗
ดี

๓.๒๗
ดี

SAR
๔.๒๔
๔.๗๐
๕.๐๐
๕.๐๐
๕.๐๐
๔.๖๑

ผลการประเมิน
รวม
กรรมการ SAR กรรมการ
๔.๒๔
ดี
ดี
๕.๐๐
ดีมาก
ดีมาก
๕.๐๐
ดีมาก
ดีมาก
๕.๐๐
ดีมาก
ดีมาก
๕.๐๐
๔.๖๒

ดีมาก
ดีมาก

ดีมาก
ดีมาก

หมายเหตุ ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ องค์ประกอบที่ ๒ พิจารณาเฉพาะตัวบ่งชีท้ ี่ ๒.๑ (ยกเว้นการประเมิน ตัวบ่งชี้ ๒.๒ และ ๒.๓ เนือ่ งจาก
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ การประเมินคุณภาพฯ ระดับคณะ เลือกประเมินด้วยเกณฑ์ EdPEx ดังนั้น การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน
จึงยกเว้นการตรวจประเมินตัวบ่งชี้ดังกล่าว
ที่มา : QA.KU NEWS จดหมายข่าวส�ำนักงานประกันคุณภาพ ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๑๒ ประจ�ำเดือนธันวาคม ๒๕๖๒
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		 ๗. การจัดอันดับมหาวิทยาลัย
ที่มา : ส�ำนักงานประกันคุณภาพ ณ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

		 ๗.๑ QS World University Rankings
University

2020
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๒๔๗ ()
มหาวิทยาลัยมหิดล
๓๑๔ ()
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
๖๐๑-๖๕๐ ()
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
๖๐๑-๖๕๐ ()
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๘๐๑-๑๐๐๐ (=)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
๘๐๑-๑๐๐๐ (=)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ๘๐๑-๑๐๐๐ (=)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
๘๐๑-๑๐๐๐ (=)

2019
๒๗๑ ()
๓๘๐ ()
๖๕๑-๗๐๐ ()
๖๐๑-๖๕๐ (=)
๘๔๗ ()
๘๐๑-๑๐๐๐ (=)
๘๐๑-๑๐๐๐(=)
๘๐๑-๑๐๐๐ (=)

World Ranking
2018
2017
๒๔๕ ()
๒๕๒ ()
๓๓๔ ()
๒๘๓ ()
๕๕๑-๖๐๐ (=) ๕๕๑-๖๐๐ (=)
๖๐๑-๖๕๐ () ๕๕๑-๖๐๐ (=)
๗๖๙ ()
๗๓๓ ()
๘๐๑-๑๐๐๐ () ๗๐๑+ (=)
๘๐๑-๑๐๐๐ ()
๗๐๑+ (=)
๘๐๑-๑๐๐๐ () ๗๐๑+ (=)

2016
๒๕๓
๒๙๕
๕๕๑-๖๐๐
๖๐๑-๖๕๐
๖๙๘
๗๐๑+
๗๐๑+
๗๐๑+

		๗.๒ QS World University Ranking by Subject
Subject
Agriculture & Forestry

Biological Science

Business & Management Studies

Environmental Science
Engineering - Mechanical,
Aeronautical & Manufacturing

University
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยมหิดล
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2019
๕๘
๑๐๑-๑๕๐
๑๕๑-๒๐๐
๒๐๑-๒๕๐
๒๐๑-๒๕๐
๒๐๑-๒๕๐
๒๐๑-๒๕๐
๔๐๑-๔๕๐
๕๐๔
๑๕๑-๓๐๐
๒๕๑-๓๐๐
๓๐๑-๓๕๐
๓๐๑-๓๕๐
๔๗๗
๑๕๑-๒๐๐
๒๐๑-๒๕๐
๒๙๕
๒๐๑-๒๕๐
๓๐๑-๓๕๐
๓๐๑-๓๕๐
๓๕๑-๔๐๐
๔๕๗
๔๕๑-๕๐๐
๔๕๑-๕๐๐
๔๕๑-๕๐๐

		 ๗.๓ การจัดอันดับเว็บไซต์มหาวิทยาลัยโดย 4icu.org
World Rank
๓๙๓
๓๙๙
๕๙๘
๕๗๔
๖๒๑
๗๐๕
๘๖๔
๙๗๗
๙๘๖
๑๒๕๐

๑ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๒ มหาวิทยาลัยมหิดล
๓ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๔ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
๕ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
๖ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
๗ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
๘ มหาวิทยาลัยนเรศวร
๙ มหาวิทยาลัยบูรพา
๑๐ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี

กรกฎาคม 2019
Asia Rank
๘๔
๘๘
๑๐๓
๑๓๐
๑๔๖
๑๗๓
-

Thai Rank
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

๗.๔ ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก Times Higher Education
อันดับโลก

มหาวิทยาลัย

2019
๖๐๑-๘๐๐ ()
๘๐๑-๑,๐๐๐ (=)
๘๐๑-๑,๐๐๐ ()
๘๐๑-๑,๐๐๐ ()
๘๐๑-๑,๐๐๐()
๑,๐๐๑+ ()
๑,๐๐๑+ ()
๑,๐๐๑+ ()

มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ ธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

๑,๐๐๑+(=)
๑,๐๐๑+ ()
๑,๐๐๑+()
๑,๐๐๑+()
๑,๐๐๑+()
๑,๐๐๑+ ()

116
Annual Report 2019

2018
๕๐๑-๖๐๐
๘๐๑-๑,๐๐๐
๖๐๑-๘๐๐
๖๐๑-๘๐๐
๖๐๑-๘๐๐
๘๐๑-๑,๐๐๐
๘๐๑-๑๐๐๐
๘๐๑ - ๑๐๐๐
๑,๐๐๑+
๘๐๑ - ๑,๐๐๐
-

อันดับไทย
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔

		 ๘. การปรับปรุงหลักสูตร ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๖๑
การพัฒนาหลักสูตร
ผลการดำ�เนินงาน
๑. การปรับปรุงหลักสูตร ๖๑ หลักสูตร
๒. การเปิดหลักสูตรใหม่ ๑. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชีบริหาร
จ�ำนวน ๙ หลักสูตร ๒. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
๓. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงบูรณาการ
๔. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
๕. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
๖. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
๗. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
๘. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
๙. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
๓. การอนุมัติบรรจุ
๑. หลักสูตรประกาศนียบัตรขั้นสูงทางสัตวแพทย์ (หลักสูตรพหุวิทยาการ)
หลักสูตรไว้ในแผน ๒. หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง
พัฒนาการศึกษา
๓. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตร์สัตว์อุตสาหกรรม
ระดับอุดมศึกษา
๔. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงบูรณาการ
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ๕. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
จ�ำนวน ๙ หลักสูตร ๖. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีระบบเกษตร
๗. หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง
๘. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเกษตรและชุมชน
๙. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกษตร (Joint Degree Program กับ Yamaguchi University ประเทศญีป่ นุ่ )
๔. การปิดหลักสูตร
จ�ำนวน ๖ หลักสูตร
ที่มา : ส�ำนักบริหารการศึกษา ณ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

		๙. จ�ำนวนการรับสมัครผูเ้ ข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
(ที่มา : รายงานการวิเคราะห์ข้อมูล การสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (Thai University Central Admission System:
TCAS) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำ�ปีการศึกษา ๒๕๗๒ , สำ�นักบริหารการศึกษา )

		 ๙.๑ ข้อมูลการรับสมัครภาพรวม ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยอื่น ๆ
มหาวิทยาลัย

จำ�นวนการรับ

ผู้สมัคร

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
ขอนแก่น
เชียงใหม่
มหิดล
ธรรมศาสตร์
สงขลานครินทร์

๑๐,๓๕๗
๓๒,๕๕๔
๑๖,๑๒๒
๑๓,๔๓๐
๖,๕๓๙
๑๒,๑๘๗
๔๔,๒๖๘

๕๖,๙๐๙
๑๔๐,๑๙๗
๘๒,๗๙๙
๗๑,๙๗๑
๒๕,๘๐๙
๙๔,๗๑๘
๗๒,๙๖๕

๖,๒๗๘
๑๗,๑๓๕
๘,๐๖๔
๗,๕๑๖
๓,๓๕๓
๙,๓๑๗
๗,๘๕๖

117
ร า ย ง า น ป ร ะ จ ำ � ปี พ. ศ. ๒ ๕ ๖ ๒

% ของผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
(เทียบกับจำ�นวนรับ)
๖๐.๖
๕๒.๖
๕๐.๐
๕๖.๐
๕๑.๓
๗๖.๕
๑๗.๗

		๙.๒ ข้อมูลการรับสมัคร TCAS4 Admission ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒ จ�ำแนกตามมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
ขอนแก่น
เชียงใหม่
มหิดล
ธรรมศาสตร์
สงขลานครินทร์

จำ�นวนการรับ
๒๕๖๐ ๒๕๖๑
๒,๘๘๑ ๒,๔๕๔
๑๒,๑๖๓ ๖,๔๘๒
๒,๗๓๓ ๔,๖๕๒
๓,๙๑๙ ๒,๑๐๑
๒,๑๕๒ ๑,๙๙๓
๕,๑๓๗ ๔,๒๑๗
๘,๑๑๙ ๙,๑๐๔

๒๕๖๒
๒,๑๒๒
๙,๕๒๑
๒,๗๕๓
๒,๐๙๑
๒,๐๔๖
๔,๐๕๕
๗,๒๕๔

๒๕๖๐
๑๒,๔๐๐
๓๙,๙๘๒
๑๗,๒๑๙
๑๗,๗๑๒
๗,๕๑๐
๑๘,๒๘๑
๑๔,๑๕๘

ผู้สมัคร
๒๕๖๑
๑๐,๓๗๙
๒๘,๘๓๓
๑๑,๒๘๒
๘,๗๗๕
๕,๖๔๔
๑๘,๐๙๙
๗,๔๑๑

๒๕๖๒
๑๕,๑๕๒
๓๘,๒๔๑
๑๘,๒๔๘
๑๑,๓๒๔
๙,๓๘๕
๒๕,๐๘๖
๑๒,๕๑๙

ผู้มิสิทธิ์เข้าศึกษา
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒
๒,๘๗๙ ๒,๓๗๗ ๑,๗๔๙
๑๐,๐๙๔ ๕,๙๙๔ ๖,๑๓๙
๒,๖๒๗ ๒,๖๐๓ ๑,๗๔๖
๓,๗๙๓ ๑,๖๗๖ ๑,๕๙๒
๑,๙๘๑ ๑,๓๕๕ ๑,๒๕๗
๔,๘๒๕ ๓,๐๘๔ ๓,๒๐๖
๓,๘๓๗ ๒,๑๔๙ ๒,๐๖๖

ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ไม่ได้หกั จ�ำนวนผูส้ ละสิทธิ์ (ซึง่ สละสิทธิไ์ ด้ตลอดเวลา)

๙.๓ นิสิตทั้งหมด จ�ำแนกตามภูมิล�ำเนา และวิทยาเขต
กรุงเทพ
ตะวัน ตะวันออก
กลาง
มหานคร
ออก เฉียงเหนือ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ๑๒,๓๙๘ ๔,๖๕๐ ๒,๑๒๖ ๓,๑๖๘
บางเขน
วิทยาเขตก�ำแพงแสน
๓,๘๘๐ ๑,๙๓๕
๕๖๕ ๑,๐๓๘
วิทยาเขตศรีราชา
๒,๘๓๒ ๑,๗๑๕ ๓,๑๓๓ ๑,๐๓๑
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
๔๑๑
๒๗๖
๑๑๗ ๕,๕๒๙
จังหวัดสกลนคร
โครงการจัดตั้งวิทยาเขต
๗๗
๖๒
๑
๘
สุพรรณบุรี
ที่มา : รายงานนิสติ ใหม่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐
ส่วนกลาง /วิทยาเขต

เหนือ

ตะวันตก

๒,๔๒๗

๒,๓๓๙

ต่าง
รวม
ประเทศ
๓,๑๖๔
๑๓๖ ๓๐,๔๐๘

๖๗๘
๕๓๘
๑๔๖

๕,๑๘๙
๖๐๔
๑๑๙

๑,๐๓๖
๑,๒๒๕
๒๓๓

๕

๔๒

๓

ใต้

๙ ๑๔,๓๓๐
๔ ๑๑,๐๘๒
๑๗ ๖,๘๔๘
-

๑๙๘

		 ๑๐. จ�ำนวนผลงานของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในวารสาร/
				 การประชุมวิชาการ ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๖๑
จ�ำนวนผลงานของนิสิตที่ส�ำเร็จการศึกษา ที่ตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ในสื่ออิเล็กทรอนิกส์/วารสาร/การประชุมวิชาการ
(ประเภทการศึกษาค้นคว้าอิสระ)
ที่
๑
๒
๓
๔

ประเภทการเผยแพร่
วารสารระดับชาติ
ประชุมวิชาการระดับชาติ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
สื่ออิเล็กทรอนิกส์
รวม

ที่มา : บัณฑิตวิทยาลัย ณ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

สรุปจ�ำนวนผลงานของนิสิตที่ส�ำเร็จที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่
ในวารสาร/การประชุมวิชาการ
(ประเภทวิทยานิพนธ์)

จำ�นวน (เรื่อง)
๕๘
๑๑๕
๑
๒๘๕
๔๕๙

ที่
๑
๒
๓
๔

ประเภทการเผยแพร่
วารสารระดับชาติ
วารสารระดับนานาชาติ
ประชุมวิชาการระดับชาติ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
รวม
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จำ�นวน (เรื่อง)
๕๕๔
๓๔๑
๖๕๓
๒๔๒
๑,๗๙๐

		 ๑๑. งบประมาณทุนอุดหนุนวิจยั มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ�ำปีบญ
ั ชี พ.ศ. ๒๕๖๑
ประเภททุน/แหล่งทุน
รวมทั้งสิ้น
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
งบประมาณแผ่นดิน (ทุนอุดหนุนวิจัย มก.)
เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย
เงินรายได้ของส่วนงาน
ทุนส่วนตัว
แหล่งทุนอื่น
องค์กรรัฐ
องค์กรอิสระและเอกชน
องค์กรต่างประเทศ

จำ�นวนโครงการ
๑,๕๙๓
๘๖๖
๓๘๑
๘๐
๒๑๒
๑๙๓
๗๒๗
๔๖๙
๑๙๕
๖๓

งบประมาณ (บาท)
๑,๔๐๕,๕๑๑,๑๕๓
๓๘๑,๒๑๕,๐๗๘
๓๒๙,๒๐๒,๑๐๐
๑๔,๗๙๔,๐๗๐
๒๕,๖๒๒,๑๙๗
๑๑,๕๙๖,๗๑๑
๑,๐๒๔,๒๙๖,๐๗๕
๗๔๔,๔๒๔,๙๕๑
๒๐๘,๔๓๕,๘๗๐
๗๑,๔๓๕,๒๕๔

ร้อยละ
๑๐๐.๐
๒๗.๑
๒๓.๔
๑.๑
๑.๘
๐.๘
๗๒.๙
๕๓.๐
๑๔.๘
๕.๑

ที่มา : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

		 ๑๒. จ�ำนวนบทความตีพมิ พ์เผยแพร่ระดับชาติและนานาชาติ ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๖๑
จำ�นวนบทความตีพิมพ์เผยแพร่
วารสาร (เรื่อง)
การประชุมวิชาการ (เรื่อง)
วิทยาเขต
ระดับ
ระดับ
รวม
รวม
นานาชาติ ระดับชาติ
นานาชาติ ระดับชาติ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
๕๒๖
๑,๑๑๙
๑,๖๔๕
๖๔๘
๖๙๒
๑,๓๔๒
วิทยาเขตก�ำแพงแสน
๒๒๗
๒๐๐
๔๒๗
๑๗๐
๑๒๔
๒๙๔
วิทยาเขตศรีราชา
๔๙
๕๔
๑๐๓
๘๓
๕๐
๑๓๓
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ๒,๕๖๒
๔๐
๑๐๒
๔๒
๗๕
๑๑๗
รวมทั้งหมด
๘๖๔
๑,๔๑๓
๒,๒๗๗
๙๔๓
๙๔๑
๑,๘๘๖
รวมทั้งหมด (ตัดซ�้ำ)
๗๙๗
๑,๒๘๒
๒,๐๗๙
๘๖๐
๘๔๔
๑,๗๐๖
ที่มา : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

KASETSART UNIVERSITY
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รวม
ทั้งหมด
๒,๙๘๗
๗๒๑
๒๓๖
๒๑๙
๔,๑๖๓
๓,๗๘๕

		 ๑๓. โครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา
๑๓.๑ โครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา (มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ - กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒)

หมายเหตุ
อนุสิทธิบัตร

อนุสิทธิบัตร

อนุสิทธิบัตร

ถ่ายทอด
องค์ความรู้

Spin-off
Company

Start-up Company

Preincubate

สถานภาพการบ่มเพาะ ลำ�ดับ
ชื่อผู้เข้ารับการบ่มเพาะ
ชื่อกิจการ
ผลิตภัณฑ์
Pre1 นายวิสิทธิ์ ฉัตรอโณทัย
บริษัท โคจิ ไทยแลนด์
เครื่องอบเนื้อสัตว์
นายสมศักดิ์ นกศิริ
(จ�ำกัด)
น.ส.สหพร แบบประดับ
นายอรรถพล ทวาเรศเรืองคาม
ST1 น.ส.สุมาลี สรรค์ศิริกุล
บริษัท เฮิร์บ รีพับลิค จ�ำกัด ผลิตภัณฑ์แอนตี้ แอคเน่
(เจลแต้มสิวสาบเสือ)
ST2 นายนิธิ จารุวร และ
บริษัท ออโต้เมทริกซ์ จ�ำกัด ผลิตภัณฑ์ออโต้แมทริกซ์ AI
นายรชดี ชื่นภักดี
(Autometrix Program trade)
หุ้นอัตโนมัติ
ST3 น.ส.กานดารัตน์ ล�้ำจุมจัง และ บริษัท ออล ไซแอนซ์
๑. ตู้ลามินาร์ส�ำหรับเพาะเลี้ยง
นายชัยยุทธิ์ พงษ์พิทักษ์โสภณ แอสโซซิเอทส์ จ�ำกัด
เนื้อเยื่อแบบปลอดเชื้อ
๒. การบริการซ่อมแซมอุปกรณ์
วิทยาศาสตร์/เครื่องบด
ตัวอย่างแบบรวดเร็วรวดเร็ว
ST4 นายเจษฐ์ นิ่มสุวรรณ์ และ
บริษัท ไทยสมบูรณ์ ฟู้ดส์ มิรินจากข้าวไทย
น.ส.กนิษฐา โพธิวราพรรณ
แอนด์ โปรดักส์ จ�ำกัด
SP1 นายณัฐพงศ์ ใจกล้า
บริษัท โทฟู เทค จ�ำกัด
Hardware & Software
Management Solution

๑๓.๒ โครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา (มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ - ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓)

Start-up Company

Pre-incubate

สถานภาพการบ่มเพาะ ลำ�ดับ
ชื่อผู้เข้ารับการบ่มเพาะ
Pre1 นางสาวกุลิสรา ศรุตธนภิญโญ
นายสมชาย เชาว์ดนี ายภูวาเดช
โหราเมือง
นายอัคราวัฒน์ ทักษิณาทิพย์
Pre2 น.ส.กุสุมาลย์ ช่วยสงคราม
นายเกียรติชัย วรมุขกุล
ST1 นายสฐิปกรณ์ วิบูลย์ประพันธ์
นายเทพชัย ปานเจริญ
นายธนพงศ์ งานรุ่งเรือง
ST2 ดร.ปิยนารถ ศรชัย
นายวุฒิภัทร บุญญะถาวรชัย
ST3
ST4

ชื่อกิจการ
บริษัท ซัปเลอร์ จ�ำกัด

ผลิตภัณฑ์
“ซัปเลอร์” บริการจัดงานศพ
สัตว์เลี้ยงครบวงจร

บริษัท ออล ไซแอนซ์
แอสโซซิเอทส์ จ�ำกัด
บริษัท แพชชั่น บิลเดอร์
จ�ำกัด

น�้ำส้มสายชูหมักจากทุเรียน และ อนุสิทธิบัตร
ผลิตภัณฑ์จากน�้ำส้มสายชู
Nisit Generation
(นิสิต เจเนอเรชั่น)

บริษัท ทีเอสที เฮลท์ จ�ำกัด งานวิจัยผลิตภัณฑ์อาหารเสริม อนุสิทธิบัตร
สุขภาพในชือ่ “อีทมี (EAT ME)”
และ ผลิตภัณฑ์ลดคอเลสเตอรอล
“CHEW D”
บริษทั อินโนไบโอไลฟ์ จ�ำกัด อาหารและเสริมอาหารไบโอ
สิทธิบัตร
ไฟเบอร์เพื่อสุขภาพ “INELIFE”

น.ส.มลนพรรษ สงค์พิมพ์
นายรุ่งโรจน์ สงค์พิมพ์
นายพูล สงค์พิมพ์
นายภานุวัฒน์ ตรีวีรานุวัฒน์ บริษทั ชิปสเปซ (ประเทศไทย) Shipspace Fulfilment
นายภานุวัส พัชนี และ
จ�ำกัด
น.ส.ชญานิษฐ์ โพธิครูประเสริฐ

ทีม่ า : ส�ำนักงานบริการวิชาการ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

หมายเหตุ
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		 ๑๔. จ�ำนวน MOU ทั้งหมด และ MOU ที่เกิดขึ้นในรอบปีบัญชี พ.ศ. ๒๕๖๒

ทวีป
แอฟริกา
เอเชีย
ออสเตรเลียและโอเชียเนีย
ยุโรป
อเมริกาเหนือ
อเมริกาใต้
รวม

MOU ทั้งหมด
ณ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒
จำ�นวน (สถาบัน)
จำ�นวน MOU (ฉบับ)
๒
๒
๔๑๕
๗๖๑
๒๓
๕๓
๑๘๕
๓๒๑
๖๕
๙๐
๘
๙
๖๙๘
๑,๒๓๖

MOU เกิดขึ้นระหว่าง
(๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒)
จำ�นวน (สถาบัน)
จำ�นวน MOU (ฉบับ)
๔๘
๖๗
๑
๑
๙
๙
๑
๑
๕๙
๗๘

ที่มา : กองวิเทศสัมพันธ์ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

		 ๑๕. จ�ำนวนนิสิต
๑๕.๑ จ�ำนวนนิสิตชาวต่างชาติ ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ภาคต้น ๓๖๐ คน
วิทยาเขต /คณะ /ทวีป
รวม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
เกษตร
เทคนิคการสัตวแพทย์
บริหารธุรกิจ
ประมง
มนุษยศาสตร์
วนศาสตร์
วิทยาศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์
ศึกษาศาสตร์
เศรษฐศาสตร์
สถาปัตยกรรมศาสตร์
สังคมศาสตร์
สัตวแพทยศาสตร์
สิ่งแวดล้อม
อุตสาหกรรมเกษตร

ยุโรป
๑๐
๑๐
๑

อเมริกาเหนือ
และอเมริกาใต้
๖
๔
๑

๑

๑
๑

๑
๑

๑

๖
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ออสเตรเลีย เอเชีย
๑
๑
๑

๓๒๙
๒๗๙
๔๐
๑
๑๒
๑๑
๕๑
๘
๙
๔๓
๔
๑๘
๒
๒
๒๐
๖
๔๓

แอฟริกา

รวม

๑๔
๑๓
๔

๓๖๐
๓๐๗
๔๗
๑
๑๔
๑๒
๕๑
๘
๙
๔๕
๕
๒๐
๒
๒
๒๗
๗
๔๗

๒

๑
๑
๔

วิทยาเขต /คณะ /ทวีป

ยุโรป

วิทยาเขตก�ำแพงแสน
เกษตร ก�ำแพงแสน
วิทยาศาสตร์การกีฬา
วิศวกรรมศาสตร์ ก�ำแพงแสน
สัตวแพทยศาสตร์ ก�ำแพงแสน
โครงการสหวิทยาการ
วิทยาเขตศรีราชา
วิทยาการจัดการ
เศรษฐศาสตร์ ศรีราชา
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
ทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร
ศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์

อเมริกาเหนือ
และอเมริกาใต้
๒
๑
๑

ออสเตรเลีย เอเชีย

แอฟริกา

รวม

๑
๑

๓๔
๒๔
๒
๖
๒
๑๐
๕
๔
๑
๑๔
๘
๓
๒
๑

๓๑
๒๒
๒
๕
๒
๙
๕
๔
๑
๑๔
๘
๓
๒
๑

๑

ทีม่ า : ส�ำนักบริหารการศึกษา ณ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

๑๕.๒ จ�ำนวนนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในโครงการแลกเปลี่ยนในแต่ละประเทศ (Outbound)
ประจ�ำปีบัญชี พ.ศ. ๒๕๖๒ จ�ำนวน ๑,๒๒๔ คน
ทวีปเอเชีย ๑,๑๓๑ คน
ราชอาณาจักรกัมพูชา
สาธารณรัฐเกาหลี
สาธารณรัฐประชาชนจีน
ญี่ปุ่น
ไต้หวัน
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
มาเลเซีย
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
สาธารณรัฐสิงคโปร์
สาธารณรัฐอินเดีย
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

๕
๖๐
๑๖๖
๓๐๒
๑๒๒
๙
๓๓
๒๑๑
๑๐๓
๓๘
๖
๗๖

ทวีปยุโรป ๖๑ คน
สาธารณรัฐเช็ก
๖
ราชอาณาจักรเบลเยี่ยม
๒
สาธารณรัฐโปรตุเกส
๓
สาธารณรัฐฝรั่งเศส
๑๓
สาธารณรัฐฟินแลนด์
๑๐
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ๔
ราชอาณาจักรสเปน
๔
สาธารณรัฐสโลวัก
๑
สมาพันธรัฐสวิส
๓
ราชอาณาจักรสวีเดน
๑
สหราชอาณาจักร
๖
สาธารณรัฐออสเตรีย
๒
อังกฤษ
๔
สาธารณรัฐอิตาลี
๒

ทีม่ า : กองวิเทศสัมพันธ์ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒
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ทวีปออสเตรเลีย ๓ คน ทวีปอเมริกา ๒๙ คน
นิวซีแลนด์
๓
แคนาดา
๑
สาธารณรัฐชิลี
๑
สหรัฐอเมริกา
๒๗

๑๕.๓ จ�ำนวนนิสติ ต่างชาติ ในโครงการแลกเปลีย่ น ทีม่ าศึกษา/วิจยั ใน มก. (Inbound) ประจ�ำปีบญั ชี พ.ศ. ๒๕๖๒ จ�ำนวน ๓๑๒ คน
ทวีปเอเชีย ๑๙๔ คน
ราชอาณาจักรกัมพูชา
สาธารณรัฐเกาหลี
สาธารณรัฐประชาชนจีน
ญี่ปุ่น
ไต้หวัน
สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
มาเลเซีย
สหพันธรัฐรัสเซีย
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
สาธารณรัฐอินเดีย
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

๑
๒๒
๒๙
๗๐
๖
๔
๒
๗
๑
๒๓
๑
๒๘

ทวีปยุโรป ๑๑๑ คน
สาธารณรัฐเช็ก
สาธารณรัฐเซอร์เบีย
เนเธอร์แลนด์ (ดัช)
ราชอาณาจักรเดนมาร์ก
สาธารณรัฐบัลแกเรีย
ราชอาณาจักรเบลเยียม
สาธารณรัฐโปแลนด์
สาธารณรัฐฝรั่งเศส
สาธารณรัฐฟินแลนด์
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
โรมาเนีย
สมาพันธรัฐสวิส
ราชอาณาจักรสวีเดน
สาธารณรัฐแอลเบเนีย

๑
๑
๘
๓
๒
๑
๑
๕๒
๑๒
๑๙
๑
๑
๘
๑

ทวีปแอฟริกา ๒ คน
สาธารณรัฐตูนิเซีย
๑
สาธารณรัฐมาลี
๑

ทวีปอเมริกา ๕ คน
สาธารณรัฐชิลี
๑
สหรัฐเม็กซิโก
๑
สหรัฐอเมริกา
๒
สาธารณรัฐฮอนดูรัส
๑

ที่มา : กองวิเทศสัมพันธ์ ณ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

		 ๑๖. โครงการประชุมและการสัมมนาวิชาการนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โครงการ
๑. โครงการ The Regional International Water Association (IWA) Water Reclamation and Reuse
๒. The International Women in Engineering (WIE) Conference on Electrical and Computer
Engineering (WIECON-ECE 2018)
๓. โครงการประชุมวิชาการนานาชาติทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำ�หรับระบบฝังตัว
ประจำ�ปีบัญชี พ.ศ. ๒๕๖๒
๔. The 36th International Conference of the Microscopy Society of Thailand
๕. The 14th International Symposium of the Protein Society of Thailand
๖. The International Kasetsart University Science and Technology Annual Research Symposium
(I-KUSTARS)
๗. International Workshop on Empowering Agricultural Research through (Meta) genomics 2019

ส่วนงาน
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ Western
Sydney University, Australia
๘. AAS in Asia 2019 (International Conference AAS in Asia 2019 theme : Asia on the Rise-Right ) คณะสังคมศาสตร์
๙. The 10th International Conference on Environmental and Rural Development and the 2nd วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
Nontri International Conference on Environmental and Rural Development
จังหวัดสกลนคร
๑๐. โครงการประชุมเครือข่ายการวิจยั และพัฒนาเพือ่ การพัฒนาฐานเศรษฐกิจข้าวเหนียวในอนุภมู ภิ าคลุม่ น�ำ้ โขง คณะทรัพยากรธรรมชาติและ
อย่างยั่งยืน
อุตสาหกรรมเกษตร
๑๑. โครงการประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติ FRUTIC 2019
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
๑๒. การสัมมนานานาชาติ EMAN - AP Conference ครั้งที่ ๑๐
คณะบริหารธุรกิจ
๑๓. การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Deammonification 2019
คณะวิศวกรรมศาสตร์
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๑๗. ความพึงพอใจของนิสติ ต่อคุณภาพชีวติ และสิง่ แวดล้อมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
			 ปีการศึกษา ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑
คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม
๑. ห้องเรียน
๒. สาธารณูปโภคคณะ
๓. ภูมิทัศน์คณะ
๔. ห้องสมุด และแหล่งเรียนรู้
๕. การบริการอนามัย
๖. การบริการด้านอาหาร
๗. การบริการด้านสนามกีฬา
๘. อาคารเรียนรวม
๙. ระบบป้องกันอัคคีภัยวิทยาเขต
๑๐. ระบบไฟฟ้าวิทยาเขต
๑๑. ระบบน�้ำประปาและน�้ำดื่ม
๑๒. การก�ำจัดขยะและน�้ำเสีย
๑๓. ความปลอดภัยในวิทยาเขต
๑๔. ภูมิทัศน์วิทยาเขต
๑๕. กองทุนสนับสนุนการศึกษา
๑๖. ระบบการจราจร
คะแนนเฉลี่ย

ปีการศึกษา ๒๕๕๙
๓.๙๗
๓.๙๗
๓.๙๙
๔.๐๖
๓.๙๙
๓.๙๔
๓.๘๗
๓.๙๒
๓.๙๕
๓.๙๐
๓.๘๕
๓.๗๕
๓.๗๙
๓.๙๖
๓.๙๗
๓.๗๓
๓.๙๑

ปีการศึกษา ๒๕๖๐
๔.๐๓
๔.๐๒
๔.๐๔
๔.๑๐
๔.๐๓
๓.๙๘
๓.๙๑
๓.๙๖
๓.๙๙
๓.๙๕
๓.๘๙
๓.๘๐
๓.๙๑
๓.๙๙
๔.๐๒
๓.๘๑
๓.๙๖

ปีการศึกษา ๒๕๖๑
๔.๐๗
๔.๐๗
๔.๑๐
๔.๑๕
๔.๐๘
๔.๐๕
๓.๙๗
๔.๐๒
๔.๐๖
๔.๐๐
๓.๙๕
๓.๘๔
๓.๙๘
๔.๐๖
๔.๐๙
๓.๘๗
๔.๐๒

		 ๑๘. รางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ ที่ ๑๓ ประจ�ำปี ๒๕๖๒
ประเภทที่ ๑ ผลงานดีเด่นประจำ�ปีการศึกษา ๒๕๖๑
ระดับปริญญาตรี ๑. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา (๔ ปี) คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
๒. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์
๓. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
๔. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
๕. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ คณะวิทยาศาสตร์
ระดับปริญญาโท ๑. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้ คณะวนศาสตร์
๒. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชและพิษวิทยาทางการสัตวแพทย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์
๓. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาชาวิชาการวิจัยและประเมินทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
๔. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์
๕. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาชาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ คณะสังคมศาสตร์
๖. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาชาวิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์
ระดับปริญญาเอก ๑. หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและประเมินทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
๒. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
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รางวัลพิเศษ

รางวัลดีเยี่ยม

รางวัลดี

ประเภทที่ ๑ ผลงานดีเด่นประจำ�ปีการศึกษา ๒๕๖๑
คณะทีส่ ามารถบริหารจัดการก้าวสูค่ วามเป็นเลิศ จากโครงการบ่มเพาะคุณภาพของสำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
๑) โครงการก้าวหน้าสูค่ วามเป็นเลิศ (Grow Project 2562) ระยะที่ ๓ ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
๒) โครงการก้าวหน้าสู่ความเป็นเลิศ (Grow Project 2563) ได้แก่ คณะศึกษาศาสตร์คณะเกษตร กำ�แพงแสน
หลักสูตรทีม่ คี ณ
ุ ภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ประจำ�ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ได้แก่
๑) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาชาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ ๒๕๕๖ คณะวิทยาศาสตร์
๒) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ คณะสังคมศาสตร์
ประเภทที่ ๒ การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนงาน
๑. การพัฒนา Mobile Application เพื่อขับเคลื่อน Smart KU สำ�นักบริการคอมพิวเตอร์
๒. การพัฒนาระบบโปรแกรมการเบิกเงินและโอนเงินจัดสรรค่าอำ�นวยการโครงการพัฒนาวิชาการ มก. แบบอัตโนมัติ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
๓. บัตรผ่านกิจกรรม Online กองกิจการนิสิต สำ�นักงานอธิการบดี
๔. Kaizen เพื่อบริหารลูกหนี้เงินยืมระยะสั้นโดย คณะวิศวกรรมศาสตร์
๑. การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการให้บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
๒. การพัฒนาและปรับปรุงขัน้ ตอนการลงลายมือชือ่ ในแบบลงทะเบียนเรียน/แบบยืนยันจำ�นวนเงินกองทุนให้กยู้ มื เพือ่ การศึกษา
สำ�นักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
๓. ระบบเบิกจ่ายวัสดุอัตโนมัติ (Automatic material disburse system)สำ�นักงานวิทยาเขตศรีราชา

		๑๙. บุคลากรรับรางวัลระดับชาติ /นานาชาติ
		๑๙.๑ บุคลากรสายวิชาการ นักวิจยั ดีเด่น บุคลากรดีเด่นสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ ประจ�ำปี ๒๕๖๒

• บุคลากรสายวิชาการ นักวิจัยดีเด่น
นางปวีณา อ่อนใจเอื้อ
นางสาวบุษรา พัฒนศิริ
รองศาสตราจารย์วิษณุ อรรถวานิช
นายธนา ไม้หอม

กลุ่มอายุต�่ำกว่า ๔๐ ปี จ�ำนวน ๙ คน
คณะศึกษาศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิวพงศ์ ธีรอ�ำพน

คณะเศรษฐศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชวาล วงศ์ชูสุข

คณะวิทยาศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชาวลิต มิตรสันติสุข
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิง อักษร แสงเทียนชัย คณะสัตวแพทยศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจคุณ แสงทองพราว
นางสาวภคพร สาทลาลัย
นางสาวหทัยชนก กันตรง

คณะเกษตร

ด้านการเรียนการสอน
ด้านการบริการวิชาการสายวิทยาศาสตร์
ด้านการบริการวิชาการสายสังคมศาสตร์
ด้านการวิจัยและนวัตกรรม
ด้านการวิจัยสายวิทยาศาสตร์
ด้านการวิจัยและนวัตกรรม
ด้านการวิจัยสายสังคมศาสตร์
ด้านการวิจัยและนวัตกรรม
ด้านนวัตกรรมสายวิทยาศาสตร์
ด้านการท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรม
ด้านการมีส่วนร่วมในกิจการนิสิต

ด้านการบ�ำเพ็ญประโยชน์และ
ท�ำคุณประโยชน์ให้แก่ มก.
คณะเกษตร ก�ำแพงแสน
นักวิจัยดีเด่น ด้านการบริการวิชาการ
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร นักวิจัยดีเด่น ด้านการวิจัยสายวิทยาศาสตร์
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กลุ่มอายุตั้งแต่ ๔๐ ปีขึ้นไป จ�ำนวน ๙ คน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิง อุสุมา เจิมนาค
คณะสัตวแพทยศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รณฤทธิ์ ฤทธิรณ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก�ำแพงแสน
นายสมหมาย อุดมวิทิต
คณะเศรษฐศาสตร์
รองศาสตราจารย์รังสินี โสธรวิทย์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก�ำแพงแสน

ด้านการเรียนการสอน
ด้านการบริการวิชาการ สายวิทยาศาสตร์
ด้านการบริการวิชาการ สายสังคมศาสตร์
ด้านการวิจัยและนวัตกรรม ด้านการวิจัย
สายวิทยาศาสตร์
ด้านการวิจัยและนวัตกรรม ด้านการวิจัย
ด้านการวิจัยและนวัตกรรม
ด้านนวัตกรรมสายวิทยาศาสตร์
ด้านการท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรม
ด้านการมีส่วนร่วมในกิจการนิสิต
ด้านการบ�ำเพ็ญประโยชน์และ
ท�ำคุณประโยชน์ให้แก่ มก.
นักวิจัยดีเด่น ด้านการบริการวิชาการ

รองศาสตราจารย์ฐิติมา พุฒิทานันท์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริญญา ฉกาจนโรดม

คณะเศรษฐศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์

นายจิณณวัตร มั่นทรัพย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมพรรณ สุจารินพงค์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัญญา เหล่าอนันต์ธนา

คณะมนุษยศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์

นางรังสิมา ชลคุป

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผล
ทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร นักวิจยั ดีเด่น ด้านการวิจยั สายวิทยาศาสตร์
สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัย นักวิจัยดีเด่น ด้านการบ�ำเพ็ญประโยชน์
เกษตรศาสตร์
และท�ำคุณประโยชน์ให้แก่ มก.

นางวิภา สุโรจนะเมธากุล
นางสาวกฤตยา เพชรผึ้ง

• บุคลากรดีเด่นสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ ประจ�ำปี ๒๕๖๒
ข้าราชการ
ประเภทอ�ำนวยการระดับต้น
๑ นางชิดชนก สายชุ่มอินทร์
ประเภทวิชาชีพ/อ�ำนวยการ
๑ นางสาวอรวรรณ์ บุตรดี
๒ นายเกษม วงค์แสน

หัวหน้าส�ำนักงานเลขานุการ

ส�ำนักบริการคอมพิวเตอร์

นักวิทยาศาสตร์ ช�ำนาญการ
คณะสัตวแพทยศาสตร์
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ช�ำนาญการพิเศษ ส�ำนักบริการคอมพิวเตอร์
ลูกจ้างประจำ�

กลุ่มงานบริการพื้นฐาน/สนับสนุน/งานช่าง
๑ นางกัญญา ทองสิบ
พนักงานพิมพ์ ส.๓
๒ นายทิตย์ ล้านสม
ช่างไม้ ช.๒
๓ นายสมาน ทองแท้
ช่างไฟฟ้า ช.๒
พนักงานมหาวิทยาลัย
กลุ่มงานวิชาชีพ
๑ นางสาวถิรนันท์ ด�ำรงค์สอน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ช�ำนาญการ
๒ นางสาวปทิดา รัตนอารีกุล
เภสัชกร ช�ำนาญการ
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คณะเกษตร
ส�ำนักงานอธิการบดี
ส�ำนักงานวิทยาเขตก�ำแพงแสน

ส�ำนักหอสมุด
ส�ำนักงานอธิการบดี

อ�ำนวยการ
๑ นางสาวอโรชา ทองลาว
๒ นางสาวนภัสนันท์ เลื่อนราม
๓ นางสมสุข นูหาร
๔ นายพรชัย ยอดเศรณี
บริการ
๑ นายอดิศร ศิริสุรักษ์
๒ นายเอนก สุขเจริญ
บริการพื้นฐาน/สนับสนุน/งานช่าง
๑ นางพรรณปพร วิชญะเดชา
๒

นายนพดล ระโยธี

นักวิชาการศึกษา ช�ำนาญการพิเศษ
นักวิชาการเกษตร
นักวิชาการศึกษา ช�ำนาญการพิเศษ
วิศวกร

ส�ำนักงานวิทยาเขตก�ำแพงแสน
ส�ำนักงานวิทยาเขตศรีราชา
บัณฑิตวิทยาลัย
ส�ำนักบริการคอมพิวเตอร์

ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช�ำนาญงาน
ช่างเครื่องยนต์ ช�ำนาญงานพิเศษ

ส�ำนักงานอธิการบดี
ส�ำนักงานวิทยาเขตก�ำแพงแสน

พนักงานธุรการ ส.๓

คณะเกษตร

พนักงานห้องสมุด ส.๑

ส�ำนักหอสมุด

พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ และพนักงานราชการ
วิชาชีพ
๑
๒

นายวัชระ ค�ำมูลศรี
นางสุวารี นิ่มนวล

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
พยาบาล

ส�ำนักงานวิทยาเขตศรีราชา
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

อ�ำนวยการ
๑

นางสาวภมรมาศ ทองหล่อ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

๒

นางสาวสมใจ หกหนู

นักเอกสารสนเทศ

ส�ำนักหอสมุด

๓

นายสารัมภ์ ค�้ำเมฆ

นักประชาสัมพันธ์

ส�ำนักส่งเสริมและฝึกอบรม ก�ำแพงแสน

๑

นางสาวจิรวดี วิรัตนโท

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

ส�ำนักหอสมุด

๒

นายวีระ รักษาอยู่

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

ส�ำนักงานอธิการบดี

บริการ

บริการพื้นฐาน/สนับสนุน/งานช่าง
๑

นายประจวบ เทียมญาติ

พนักงานทั่วไป

ส�ำนักงานอธิการบดี

๒

นายวิชิต คงแจ่ม

พนักงานทั่วไป

ส�ำนักงานวิทยาเขตก�ำแพงแสน

๓

นายสมาน กันภัย

พนักงานทั่วไป

คณะศึกษาศาสตร์

๔

นายฉรรณ์ นันจรัส

พนักงานรักษาความปลอดภัย

ส�ำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

KASETSART UNIVERSITY
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		 ๑๙.๒ รางวัลบุคลากรดีเด่นระดับนานาชาติและระดับชาติ
คณะเกษตร

อาจารย์ศรันยา เผือกผ่อง
รางวัล “สตรีตัวอย่างแห่งปี” ประจ�ำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ สาขาการวิจัยและพัฒนา มูลนิธิเพื่อสังคมไทย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ
รางวัลนักสัตวบาลดีเด่น (สายวิชาการ ) ประจ�ำปี ๒๕๖๑ สมาคมนักสัตวบาลแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณะวิทยาศาสตร์
รองศาสตราจารย์นงนุช สุขวารี
อาจารย์ผู้สอนดีเด่นจากวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชัย เงินแสงสรวย
ครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ระดับอุดมศึกษา ปี ๒๕๖๒ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ อรุณศรีโสภณ
รางวัล ๗ เหรียญทองและ ๑ เหรียญเงิน
The 1st SEASF Master Swimming Championships SCM Jakarta Series 2019
คณะเศรษฐศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ อรรถวานิช
รางวัล “ป๋วย อึ๊งภากรณ์” ประจ�ำปี ๒๕๖๒
คณะ
รองศาสตราจารย์ ดร.สิงห์ อินทรชูโต
สถาปัตยกรรมศาสตร์ รางวัลศิลปาธร ประจ�ำปี ๒๕๖๒ สาขาศิลปะการออกแบบ กระทรวงวัฒนธรรม
คณะวิทยาศาสตร์และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศมณพร สุทธิบาก
วิศวกรรมศาสตร์
รางวัลคนดีศรีอีสานปีที่ ๓๘
ส�ำนักงานอธิการบดี
นางผกามาศ ธนพัฒนพงศ์
รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจ�ำปี ๒๕๖๑
สถาบันค้นคว้าและ
นางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย
พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจ�ำปี ๒๕๖๑

		 ๑๙.๓ รางวัลของบุคลากรด้านการวิจัยระดับนานาชาติและระดับชาติ
			

๑๙.๓.๑ ระดับนานาชาติ

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภีรพรรณ ดิษฐเนตร
รางวัลการน�ำเสนอผลงานแบบปากเปล่ายอดเยี่ยม งานประชุม
The 7th International Conference on Nano and Materials Science (ICNMS2019) ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
ดร.รติพร มั่นพรหม
รางวัล Best Poster Award การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
10th International Conference on Materials for Advanced Technologies (ICMAT2019) ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ดร.จักรกฤษณ์ พลราชม
รางวัล Awards of Excellent Paper
The 10th International Conference on Environmental and Rural
สถาบันค้นคว้าและพัฒนา นางสาวประภัสสร รักถาวร
ผลทางการเกษตรและ
รางวัลโปสเตอร์ดีเด่น งานประชุมวิชาการนานาชาติ ASEAN Bioenergy and Bioeconomy Conference 2019
อุตสาหกรรมเกษตร
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๑๙.๓.๒ ระดับชาติ

คณะเกษตร

คณะวนศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะศึกษาศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์

“เครื่องล�ำเลียงทะลายปาล์มน�้ำมันชนิดผ่อนแรง”
ดร.ปิยะพงษ์ ศรีวงษ์ราช
รางวัลเหรียญทองแดง การประกวด ผลงานนวัตกรรมอุดมศึกษา ประจ�ำปี ๒๕๖๒
“อนาคตสิมิลัน บนความสมดุลของการท่องเที่ยว”
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรรชนี เอมพันธุ์ และ ดร.อุษารดี ภู่มาลี
รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
รองศาสตราจารย์ ดร.ครศร ศรีกุลนาถ
รางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ 2018 TWAS Prize for Young Scientists in Thailand สาขาชีววิทยา
“การบูรณะโบราณสถานเพื่อรากฐานการอนุรักษ์อย่างยั่งยืน”
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาสกร ปนานนท์
รางวัลวิจัยดีเด่น ประจ�ำปี ๒๕๖๑ ด้านสาธารณะ ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
“ความหลากหลาย นิเวศวิทยา และวิวัฒนาการของไบรโอไฟต์ และไลเคนส์”
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพันธ์ ไกรจักร์
รางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจ�ำปี ๒๕๖๒
“การบูรณะโบราณสถานเพื่อรากฐานการอนุรักษ์อย่างยั่งยืน”
ศาสตราจารย์ ดร.อมร พิมานมาศ
รางวัลวิจยั ดีเด่น ประจ�ำปี ๒๕๖๑ ด้านสาธารณะ ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม
“การพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาส�ำหรับการเปลี่ยนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้เป็นสารเคมีมูลค่าเพิ่ม”
รองศาสตราจารย์ ดร.ธงไทย วิฑูรย์
รางวัลวิจยั ดีเด่น ประจำ�ปี ๒๕๖๑ ด้านพาณิชย์ สำ�นักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม
“หุ่นยนต์ส�ำหรับการขูดหน้ายางรถยนต์อัตโนมัติในกระบวนการผลิตยางหล่อดอก”
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนะ รักษ์ศิริ
รางวัลวิจยั ดีเด่น ประจำ�ปี ๒๕๖๑ ด้านพาณิชย์ สำ�นักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม
รองศาสตราจารย์ ดร.ธงไทย วิฑูรย์
รางวัล 2019 TRF-OHEC-Scopus Researcher Awards
การประชุมนักวิจัยรุ่นใหม่..พบ..เมธีวิจัยอาวุโส สกว. ครั้งที่ ๑๘
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวพล ศรีสนพันธุ์
รางวัล 2019 TRF-OHEC-Scopus Researcher Award For New Scholar
การประชุมนักวิจัยรุ่นใหม่..พบ..เมธีวิจัยอาวุโส สกว. ครั้งที่ ๑๘
อาจารย์ปัญญา เหล่าอนันต์ธนา
รางวัลที่ ๑ การประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
น.ส.จีรนันท์ เพ็ญจันทร์ นายณรงค์ศักดิ์ นิยมทอง นางดารณี ยงยืน นางสมบูรณ์ ยอดล�้ำ นายปริญญา บุญทัน
นายสมพงษ์ พวงดอกไม้ และนายยงยุทธ อินนุรักษ์
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การประชุมวิชาการ วิจัยระดับชาติส�ำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ ๑๑
รองศาสตราจารย์ ดร.พร้อมพิไล บัวสุวรรณ
รางวัล The Outstanding Paper Emerald literati Award for Excellence 2019
รองศาสตราจารย์ ดร.รัตติกรณ์ จงวิศาล
รางวัลนักวิจยั ดีเด่น การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครัง้ ที่ ๑

129
ร า ย ง า น ป ร ะ จ ำ � ปี พ. ศ. ๒ ๕ ๖ ๒

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

ดร.สุดาทิพย์ แซ่ตั้น
รางวัลวิทยานิพนธ์ระดับดีเด่น ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
งาน “วันนักประดิษฐ์ ๒๕๖๒”
อาจารย์ เจนณัช สดไสย์ และ รองศาสตราจารย์ ดร.รังรอง ยกส้าน
รางวัลที่ ๓ ประเภทต้นแบบบรรจุภัณฑ์ใหม่ยังไม่มีการวางจ�ำหน่ายในท้องตลาด การประกวดบรรจุภัณฑ์ ประจ�ำปี
๒๕๖๒ (ThaiStar Packaging Awards 2019)
คณะเกษตร ก�ำแพงแสน “การปรับปรุงพันธุ์กระเจี๊ยบแดงก�ำแพงแสน”
นางอุทัยวรรณ ด้วงเงิน
รางวัลเกียรติยศด้านสร้างสรรค์ การประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.)
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา ปรากฏมาก น.ส.สุภาภรณ์ กลิ่นเกษร และ นายฤทธิพร กล้าหาญ
ก�ำแพงแสน
รางวัลการน�ำเสนอบทความวิจัย ภาคบรรยาย ระดับดี การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๔ ด้านสารสนเทศ
การเกษตร การจัดการ บริหารธุรกิจ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรินาฏ น้อยพิทักษ์ และ นายณฤดล ผอูนรัตน์
รางวัล popular vote โปสเตอร์ การประชุมวิชาการโครงงานวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๕ ประจ�ำปี ๒๕๖๒
คณะศิลปศาสตร์และ
“ผลงานผลิตภัณฑ์ต้นแบบข้าวไทยเสริมโปรไบโอติค”
วิทยาศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรัณย์ พรหมสาย
รางวัลประกาศเกียรติคุณผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
“ผลงานการเพาะเลี้ยงเห็ดกระถินพิมานเพื่อผลิตสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ”
ดร.อาร์ม อันอาตม์งาม
“รางวัลเหรียญเงินนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจ�ำปี ๒๕๖๒
สถาบันค้นคว้าและพัฒนา ดร.วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต
ผลิตผลทางการเกษตร
ทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและรางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร์ มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริม
และอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาศาสตร์ ประเทศไทย ครั้งที่ ๒๕ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๑
ดร.วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล และคณะ
รางวัลชมเชย การน�ำเสนอผลงานวิจัย (โปสเตอร์)
การประชุมวิชาการ “ทรัพยากรธรรมชาติ สารสนเทศภูมิศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม นเรศวร ครั้งที่ ๓”
ส�ำนักงานวิทยาเขต
นางสาวอโรชา ทองลาว และคณะ
ก�ำแพงแสน
รางวัลชนะเลิศ การน�ำเสนอประเภทโปสเตอร์ (Poster Presentation) กลุ่มมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
การประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติ ส�ำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ ๑๑
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		 ๒๐. รางวัลนิสติ
		 ๒๐.๑ รางวัลนิสิตด้านวิชาการ และกิจกรรมนิสิต
๒๐.๑.๑ ระดับนานาชาติ
คณะ
คณะเกษตร

รางวัล /กิจกรรม

นางสาวนันทพร เครือทราย
รางวัลชมเชยและรางวัล Engagement รางวัลที่ ๗
Monsoon SIM Enterprise Resource Planning Competition 2019
มหาวิทยาลัยกษตรศาสตร์ นักกีฬาชมรมเรือพาย
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เหรียญเงิน รายการ Macao International Dragon Boat Races 2019
ณ เขตบริหารพิเศษมาเก๊าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

๒๐.๑.๒ รางวัลระดับชาติ
คณะ
คณะบริหารธุรกิจ

รางวัล /กิจกรรม
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ ๑ การแข่งขันตอบค�ำถามทางบัญชีระดับประเทศ ครั้งที่ ๗ ประจ�ำปี ๒๕๖๒
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ ๑ การประกวดเขียนเรียงความปีที่ ๓ “พลังงานไทย เพื่อใคร”
คณะมนุษยศาสตร์
รางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขันพับกระดาษโอริงามิ ครั้งที่ ๕
คณะศึกษาศาสตร์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ประเภททีม และประเภทบุคคล โครงการประกวดทักษะฝีมืองานการเรือน
(คหกรรมศาสตร์) ครั้งที่ ๓
คณะเศรษฐศาสตร์
รางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน โครงการ “K Capstone Internship 2019”
คณะอุตสาหกรรมเกษตร รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันวิชาการ การน�ำเสนอแผนธุรกิจ งาน Biot Games ครั้งที่ ๒๙
รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันการตอบปัญหาวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (FoSTAT- Nestie Quiz Bowl)
คณะศิลปศาสตร์และ
รางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศ การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ (AUCC)
วิทยาศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
นางสาวจินตนา แสงสว่าง รับเหรียญรางวัลการศึกษาดีเด่น กองทุนเพื่อการศึกษาและวิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์
ก�ำแพงแสน
ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ๓ เหรียญทอง การแข่งขันเรือพาย ประเภทเรือยาวมังกร กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๖
ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์
คณะวิทยาการจัดการ
รางวัลชนะเลิศ โครงการ Workshop และประกวดแผนสื่อสารการตลาด Milketing การตลาดต่อยอด
“นมไทย-เดนมาร์ค” From Gen Z to Gen X
คณะทรัพยากรธรรมชาติ ๒ เหรียญทอง จากการแข่งขันบรรจุพันธุ์ลูกปลา และการเข้าด้ามจอบเตรียมแปลง โครงการประเพณี ๔ จอบ
และอุตสาหกรรมเกษตร แห่งชาติ ครั้งที่ ๓๖
คณะศิลปศาสตร์
รางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวและโรงแรม ครั้งที่ ๖
และวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ๑๙ เหรียญทอง ๓๔ เหรียญเงิน ๕๐ เหรียญ การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๖
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		 ๒๐.๒ รางวัลของนิสิตด้านการวิจัย
๒๐.๒.๑ ระดับนานาชาติ
คณะประมง

คณะวนศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะสิ่งแวดล้อม

นางสาวณัฐกานต์ กลิ่นโลกัย และ นายธิติ เพชรธ�ำรงชัย
รางวัล Best Presenter
งาน The 3rd International Symposium on Marine and Fisheries Research 2019
นางสาวสุจิรา ศรศูงเนิน
รางวัลการน�ำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ Best Poster Award ณ ประเทศเกาหลีใต้
ทีม SKUBA-Jr
๑. รางวัลแชมป์โลกและรางวัล Overall Highest Score การแข่งขัน RoboCup 2019 ประเภทหุน่ ยนต์ใช้งาน
ภายในบ้านอัตโนมัติ หรือ @Home (At Home) Education รุน่ Open Category ณ เครือรัฐออสเตรเลีย
๒. รางวัลแชมป์โลก จากการแข่งขัน RoboCup 2019 ประเภทหุน่ ยนต์ใช้งานภายในบ้านอัตโนมัติ หรือ @Home
(At Home) รุ่น Education ณ ประเทศญี่ปุ่น
นายสิทธันต์ ว่องเจริญ
รางวัล Best Oral Presentation การประชุมวิชาการนานาชาติ Pure and Applied Chemistry International
Conference 2019
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑
การแข่งขันโครงงานด้านเทคโนโลยี Industrial Automation The 6th Delta Advanced Automation Contest
ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน
รางวัลอันดับ ๓ Best Construction Cost Award รางวัลอันดับ ๔ Best Aesthetics Award และ
รางวัลอันดับที่ ๕
การแข่งขันสะพานเหล็กจ�ำลองแห่งเอเชีย ครั้งที่ ๑๒ ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
นายภาคิน มาสกุลรัตน์ และ นางสาวฤทัยรัตน์ น้อยคนดี
รางวัล Student Paper Award. The 2nd International Conference on Environment, Livelihood
and Services

คณะอุตสาหกรรมเกษตร รางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน 2019 CARPIGIANI Gelato-Baking competition งาน International Food
Creative Competition ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน
นายวศิน ถิตย์สถาน
รางวัล Best Poster Presentation Award
งาน 29th IAPRI Symposium on Packaging : The Netherlands
คณะวิศวกรรมศาสตร์ รางวัล Outstanding Award จาก Citizen Innovation ประเทศสิงคโปร์ ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจ�ำปี ๒๕๖๒
ก�ำแพงแสน
คณะทรัพยากรธรรมชาติ รางวัล Outstanding Technical Content Award และรางวัล Third Prize โครงการ Asia Pacific
และอุตสาหกรรมเกษตร Agriculture Student Summit (APASS) AND Asia Pacific Agriculture Undergraduate Project
Competition, National Pingtung University of Science and Technology ณ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)
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๒๐.๒.๒ ระดับชาติ
คณะ

รางวัล /กิจกรรม

คณะวิศวกรรมศาสตร์

รางวัลชนะเลิศ การประกวดสิ่งประดิษฐ์ ระดับอุดมศึกษา หัวข้อเพื่อทุกชีวิตปลอดภัยบนท้องถนน
รางวัล Best Paper Award งานประชุมวิชาการสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
รางวัล Top Score on Server Programming, Top Score on Systems Engineering และรางวัล
Friendship Award การแข่งขันทักษะทางด้านระบบสมองกลฝังตัวชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ ๑๓
(TESA Top Gun Rally 2019)
๓ รางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน TSAE Auto Challenge 2018-2019
รางวัลดีเด่น การประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีสนับสนุนการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
รางวัลระดับดีมาก และรางวัลเหรียญเงิน การประกวดข้อเสนอโครงการผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา
ประจ�ำปี ๒๕๖๒ ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๒
รางวัลชนะเลิศ โครงการ The Comprehensive Course in Japan Business Innovation งาน Japan
Job Fair 2019
คณะสิ่งแวดล้อม
รางวัลชมเชย ประเภทการ์ตูนสัญลักษณ์ (Mascot) โครงการทะเลไทยไร้ขยะ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ รางวัลชนะเลิศการจัดสวน Nai Lert Flower&Garden Art Fair 2019
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ๘ รางวัล การประกวด ThaiStar Packaging Awards 2019 และตัวแทนเข้าประกวด AsiaStar Packaging Awards
๒ รางวัลชนะเลิศ การน�ำเสนอผลงานในธีม “กรีน อยู่ ดี” งาน Architect Expo’19
คณะวิศวกรรมศาสตร์ รางวัลชนะเลิศ ภาคบรรยาย สาขาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม
ก�ำแพงแสน
The Undergraduate Science and Technology Conference (5th USTC)
คณะศิลปศาสตร์และ รางวัลชนะเลิศ การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์
วิทยาศาสตร์
คณะทรัพยากรธรรมชาติ รางวัลชนะเลิศ โครงการประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร ปีที่ ๑๑ (ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
และอุตสาหกรรมเกษตร รางวัลชนะเลิศ การประกวดนวัตกรรมเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสับปะรดเพื่อต่อยอดสู่วิสาหกิจชุมชน
คณะวิทยาศาสตร์และ รางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ ประเภทคอนกรีตสีเขียว การแข่งขันคอนกรีตเพื่อสิ่งแวดล้อม ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
วิศวกรรมศาสตร์
รางวัล Best innovation การแข่งขันหุ่นยนต์เก็บมะม่วง งาน Thailand ๔.๐ in The making
งานวิทยาศาสตร์กลางเมือง ขับเคลื่อนไทยสู่ประเทศนวัตกรรม
รางวัล Rookle Award 15 th Auto Challenge 2019 Student Formula

KASETSART UNIVERSITY
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