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ข้อมูลทั่วไป

  ประวัติความเป็นมา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรทางการเกษตร 

แห่งแรกของประเทศไทย โดยถือก�าเนิดมาจากโรงเรียนเกษตราธิการ เมื่อ พ.ศ. 2451 

และเปลี่ยนเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรม เมื่อ พ.ศ. 2460 ต่อมาได้ขยายและ 

ยกฐานะเป็นวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมี 

พระราชบญัญัตมิหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2486 ฉบับแรก เมือ่วนัที ่2 กมุภาพนัธ์ 

พ.ศ. 2486 ซึ่งถือว่าเป็นวันก่อตั้งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จากนั้นมีพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2541 เป็นพระราชบัญญัติที่เป็นหน่วยงานราชการ

ฉบับสุดท้าย ต่อมาในปี พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้เปลี่ยนสถานภาพ

เป็นมหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

พ.ศ. 2558 โดยมีฐานะเป็นนิติบุคคล แต่ยังคงเป็นหน่วยงานของรัฐและอยู่ใต้การก�ากับ

ของกระทรวงศึกษาธิการ และจากการปรับปรุงกระทรวงใหม่ ในวันที่ 2 พฤษภาคม  

พ.ศ. 2562 ท�าให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อยู ่ภายใต้การก�ากับของกระทรวง 

การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม
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ข้อมูลพื้นฐาน

ในปีบัญชี พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ด�าเนินภารกิจเพื่อสนองนโยบายการกระจายโอกาสทางการศึกษา โดยมี

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขนเป็นศูนย์กลางของการบริหาร ประกอบด้วยส่วนงานของมหาวิทยาลัย ที่ต้ังอยู่ในเขตท้องท่ีเป็น

วิทยาเขต 3 วิทยาเขต ได้แก่ วิทยาเขตก�าแพงแสน วิทยาเขตศรีราชา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร และโครงการ 

จัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี 

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีส่วนงานรวมท้ังสิ้น 47 ส่วนงาน ประกอบด้วย 29 คณะ 2 วิทยาลัย 4 สถาบัน  

4 ส�านักงาน 6 ส�านัก 2 ศูนย์ มีสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถือเป็นองค์กรสูงสุด ท�าหน้าที่ควบคุมกิจการทั่วไปของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยท�าหน้าที่บริหารงานมหาวิทยาลัย โดยมีอธิการบดีเป็นประธาน  

มีแผนปฏิบัติการประจ�าปีบัญชี พ.ศ. 2564 ในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย เปิดหลักสูตรภาคปกติและพิเศษทั้งหมด 600 

หลักสูตร นิสิตทั้งหมด 70,056 คน นิสิตใหม่ 19,170 คน ผู้ส�าเร็จการศึกษา 14,404 คน บุคลากร 9,964 คน พื้นที่รวม 33,328 ไร่
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  ที่ตั้งของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในส่วนกลางและภูมิภาค

 5 วิทยาเขต/โครงการจัดตั้ง 

1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร

2 วิทยาเขตก�าแพงแสน จ.นครปฐม

3 วิทยาเขตศรีราชา จ.ชลบุรี

4 วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร จ.สกลนคร

5 โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี

 

 17 สถานีวิจัย/ศูนย์วิจัย

6 สถานีวิจัยประมงศรีราชา จ.ชลบุรี

7 สถานีวิจัยประมงคลองวาฬ จ.ประจวบคีรีขันธ์

8 สถานีวิจัยประมงสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม

9 สถานีวิจัยวนศาสตร์พังงา จ.พังงา

10 สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน จ.ระนอง

11 สถานีวิจัยวนเกษตรตราด จ.ตราด

12 สถานีวิจัยกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี

13 สถานีวิจัยดอยปุย จ.เชียงใหม่

14 สถานีวิจัยเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์

15 สถานีวิจัยสิทธิพรกฤดากร จ.ประจวบคีรีขันธ์

16 สถานีวิจัยปากช่อง จ.นครราชสีมา

17 ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ จ.นครราชสีมา

18 สถานีวิจัยเขาหินซ้อน จ.ฉะเชิงเทรา

19 สถานีวิจัยลพบุรี (โคกเจริญ) จ.ลพบุรี

20 สถานีวิจัยและพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกร (เพนียด) จ.ลพบุรี

21 สถานีวจิยัประมงก�าแพงแสน จ.นครปฐม

22 สถานีวิจัยทับกวาง จ.สระบุรี

 8 สถานีฝึกนิสิต

23 สถานีฝึกนิสิตวนศาสตร์ห้วยคอกม้า จ.เชียงใหม่

24 สถานีฝึกนิสิตวนศาสตร์ห้วยทาก จ.ล�าปาง

25 สถานีฝึกนิสิตวนศาสตร์วังน�้าเขียว จ.นครราชสีมา

26 สถานีวิจัยและฝึกนิสิตวนศาสตร์หาดวนกร จ.ประจวบคีรีขันธ์

27 สถานีวิจัยและฝึกนิสิตวนศาสตร์ตราด จ.ตราด

28 สถานีวิจัยและฝึกนิสิตวนศาสตร์พังงา จ.พังงา

29 สถานีวิจัยและฝึกนิสิตวนศาสตร์สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา

30 สถานีวิจัยและฝึกนิสิตวนศาสตร์ก�าแพงแสน จ.นครปฐม

  4 โรงพยาบาลสัตว์

31 โรงพยาบาลสตัว์บางเขน กรุงเทพมหานคร 

32 โรงพยาบาลสตัว์ก�าแพงแสน จ.นครปฐม

33 โรงพยาบาลสัตว์หนองโพ จ.ราชบุรี

34 โรงพยาบาลสตัว์หวัหนิ จ.ประจวบคีรีขันธ์

  4 สถานีวิทยุ

35 สถานีวิทยุ ม.ก. บางเขน กรงุเทพมหานคร

36 สถานีวิทยุ ม.ก. ขอนแก่น จ.ขอนแก่น

37 สถานีวิทยุ ม.ก. เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

38 สถานีวิทยุ ม.ก. สงขลา จ.สงขลา

  2 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

39 โรงเรียนสาธิต ฯ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา บางเขน กรุงเทพมหานคร

40 โรงเรียนสาธิต ฯ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ก�าแพงแสน จ.นครปฐม

41 โครงการการศึกษาพหุภาษา โรงเรียนสาธิต ฯ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา  

  จ.ชลบุรี 
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วิทยาเขตก�าแพงแสน  
จังหวัดนครปฐม

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดสกลนคร จังหวัดสกลนคร

วิทยาเขตศรีราชา
จังหวัดชลบุรี

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี 
จังหวัดสุพรรณบุรี

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน  
กรุงเทพมหานคร

7,951 ไร่848 ไร่

4,829 ไร่

531 ไร่

761 ไร่
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ตราประจ�ามหาวิทยาลัย

เป็นรปูวงกลม มรีปูพระพริณุทรงนาคอยูก่ึง่กลางล้อมรอบด้วยกลบีบวัคว�า่ และกลบีบัวหงาย 

และมข้ีอความว่า “มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๔๘๖” ล้อมรอบเป็นชั้นนอกสุด

ตาม พ.ร.บ. เครื่องหมายราชการ พุทธศักราช ๒๔๘๒ ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๐ เล่มที่ ๑๑๔ ตอนพิเศษ

สีประจ�ามหาวิทยาลัย

สีเขียวใบไม้

ต้นไม้ประจ�ามหาวิทยาลัย : ต้นนนทรี

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

ทรงปลูกต้นนนทร ี9 ต้น ณ บรเิวณหน้าหอประชมุ มก. เมือ่วนัท่ี 29 พฤศจกิายน 2506 

เวลา 15.30 น.

ชื่อวิทยาศาสตร์

Yellow Flame, Copper Pod tree, Peltophorum pterocarpum

ลักษณะ

อายุยาวนาน ใบเขียว ตลอดปี ล�าต้นแข็งแรง เปลือกสีเทาอมน�้าตาล ชูกิ่งก้านสาขา 

แผ่เรือนยอดสู่เบือ้งบน ใบเป็นช่อแบบขนนกสองชัน้ ดอกสเีหลอืง ออกรวมกนัเป็นช่อตัง้  

ชีข้ึน้ตามปลายกิง่ ผลเป็นฝักแบน ๆ  เกลีย้ง ฝักอ่อนสเีขยีว เมือ่แก่ออกสนี�า้ตาลแดง ทนทาน

ในทกุสภาพอากาศ

  ตราประจ�ามหาวิทยาลัย สีประจ�ามหาวิทยาลัย ต้นไม้ประจ�ามหาวิทยาลัย

   อัตลักษณ์นิสิตและ บุคลากร

 ส�านึกดี Integrity มุ่งมั่น Determination สร้างสรรค์ Knowledge Creation สามัคค ีUnity                                                       

     

I D K U
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ปรัชญา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นสถาบันที่มีปณิธานมุ่งมั่นในการสั่งสม เสาะแสวงหา และพัฒนาความรู้ให้เกิดความเจริญงอกงาม 

ทางภูมิปัญญาท่ีเพียบพร้อมด้วยวิชาการ จริยธรรมและคุณธรรม ตลอดจนเป็นผู้ชี้น�าทิศทาง สืบทอดเจตนารมณ์ที่ดีของสังคม  

เพื่อความคงอยู่ ความเจริญ และความเป็นอารยะของชาติ

วิสัยทัศน์

1. สร้างองค์ความรู้จากงานวิจัย 

นวัตกรรม และถ่ายทอดเทคโนโลยี

เพื่อการพัฒนาและเพิ่มขีดความ

สามารถในการแข่งขันของประเทศ

1. การสร้างสรรค์

ศาสตร์แผ่นดนิ 

เพ่ือการพฒันา

ประเทศอย่างยั่งยืน

2. การพัฒนา

สู่ความเป็นเลิศ

ทางวิชาการ

ในระดับสากล

4. การใช้หลัก

ธรรมาภิบาล

ในการบริหาร

จัดการอย่าง

ยั่งยืน

5. เพิ่มศักยภาพ

ในการบริหารและ

จัดการทรัพยากร

เพื่อรองรับการ

เปลี่ยนแปลง

2. สร้างสมรรถนะก�าลังคนเพื่อรองรับ  

 การเปลี่ยนแปลงของประเทศและ  

 ของโลกในทุกช่วงวัย

3. สร้างต้นแบบสังคมแห่งการเรียนรู้  

 เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต สังคม

 และชุมชน

2. บัณฑิตมีคุณภาพตามมาตรฐาน  

 สากล และเป็นมหาวิทยาลัยของ

 ปวงชนที่เปิดโอกาสให้ประชาชน

มีส่วนร่วมในการพัฒนา 

3. มหาวิทยาลัยแห่งสังคมฐานความรู้

 บนพื้นฐานพหุวัฒนธรรม และ

 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

 พอเพียง โดยให้ประชาชนมีโอกาส  

 เข้าถึงความรู้ได้อย่างหลากหลาย

รูปแบบ

3. การเพิ่มคุณภาพ

และประสิทธิภาพ

การด�าเนินงาน

ตามภารกิจ

พ
ันธ

กิจ
ยุท

ธศ
าส

ตร
์

เป
้าป

ระ
ส
งค

์

1. งานวิจัย งานสร้างสรรค์ และ

นวัตกรรม ที่มีคุณภาพ มีการ

ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง และได้รับ

การยอมรับในระดับนานาชาติ และ

มีศักยภาพสามารถตอบโจทย์การ

พฒันาทางการเกษตร อาหาร 

ป่าไม้ ประมง สัตวแพทย์ และ

อุตสาหกรรมเป้าหมายของไทย

มหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ 

วิจัย และสร้างนวัตกรรมระดับโลก 

เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานของ

ศาสตร์แห่งแผ่นดิน

อัตลักษณ์องค์กร

สร้างสรรค์ศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการกินดีอยู่ดีของชาติและของประชาคมโลก

  ปรัชญา วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ อัตลักษณ์องค์กร
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  แผนปฏิบัติการ 4 ปี ( พ.ศ. 2564 - 2567) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

1. การสร้างสรรค์ศาสตร์

แห่งแผ่นดนิ เพ่ือการพัฒนา

ประเทศที่ยั่งยืน

1.1 สร้างเครือข่ายความร่วมมือและเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่า หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย  

 หน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน กลุ่มอุตสาหกรรมเครือข่าย  และภาคประชาชน เพื่อพัฒนา 

 หลกัสตูรบรูณาการ หลกัสูตรตามความโดดเด่นของคณะและวทิยาเขต และพฒันาหลักสตูรเพือ่การเรยีนรู ้

 ตลอดชีวิต พัฒนางานวิจัยและงานบริการวิชาการ รวมทั้งผลักดันผลงานของมหาวิทยาลัยเพื่อการ 

 ถ่ายทอดเทคโนโลยี สู่การขับเคล่ือนเศรษฐกิจ ที่ตอบสนองนโยบายของรัฐในการแก้ไขปัญหาด้าน 

 การเกษตร อาหาร ป่าไม้ ประมง ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วิศวกรรมศาสตร์ พลังงานและ 

 วิทยาศาสตร์สุขภาพ แก่ชุมชนและสังคม

1.2 พัฒนาระบบการศึกษา การเรียนการสอนให้มีความยืดหยุ่น รองรับกลุ่มเป้าหมาย

1.3 สนบัสนนุให้คณาจารย์ นักวจัิย นสิิต และบคุลากรในส่วนงานต่าง ๆ  ของมหาวิทยาลัยเข้าไปเป็นก�าลงัหลกั 

 ในการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมของชมุชน สร้างการมส่ีวนร่วมของชมุชน และสร้างชมุชนต้นแบบ พฒันา 

 คณุภาพชวีติ ความเป็นอยูข่องประชาชนบรเิวณโดยรอบมหาวทิยาลยั วทิยาเขต ศนูย์ และสถาน ีตลอดจน 

 จังหวัดใกล้เคียงให้ดียิ่งขึ้น พัฒนาสถานีวิจัยของ มก.ให้เป็นศูนย์ถ่ายทอดองค์ความรู้  

1.4 พฒันาฐานข้อมลูสารสนเทศจากองค์ความรูท้ีม่หาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ มคีวามเชีย่วชาญ พัฒนาระบบ 

 สื่อสารสังคมในทุกศาสตร์และทุกด้านเพื่อชี้น�าประเทศ โดยมุ่งเน้นด้านการเกษตร อาหาร ป่าไม้ ประมง  

 สิง่แวดล้อม  สตัวแพทย์ ทรพัยากรธรรมชาต ิวศิวกรรม พลงังานและวทิยาศาสตร์สขุภาพ เพือ่ใช้ในการ 

 เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และถ่ายทอดสู่ประชาชนและสังคม

2. การพฒันาสูค่วามเป็นเลศิ 

ทางวิชาการในระดับสากล

2.1  การบรูณาการการเรยีนการสอนและการวจิยัข้ามศาสตร์เพือ่ให้มคีวามหลากหลายและมีมาตรฐานวชิาการ 

 ในระดับสากล

2.2  พฒันางานวิจัยสูก่ารผลติผลงานวจัิยและนวัตกรรมท่ีสร้างมูลค่าในเชงิพาณชิย์และในเชงินโยบาย สามารถ 

 ตอบโจทย์ท่ีเป็นประเด็นเด่นของไทย พร้อมทั้งตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานนวัตกรรมสู่สาธารณะได้อย่าง 

 กว้างขวาง ทั้งในระดับชาติและระดับสากล

2.3  พฒันาศกัยภาพและความพร้อม (Mobility) ของอาจารย์ บคุลากรและนสิติสู่สากล พฒันาทกัษะทางภาษา

     เพื่อรองรับการบริการนิสิตต่างชาติและบุคลากรต่างชาติ

2.4  สร้างเครอืข่ายความร่วมมอื (Networking) ทางการศึกษา และการวจิยักบัสถาบนัการศกึษาต่างประเทศ  

     และส่งเสริมให้นิสิตชาวต่างประเทศมาศึกษาภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

3. การเพิ่มคุณภาพและ

ประสทิธิภาพการด�าเนนิงาน 

ตามภารกิจ

3.1  พฒันาระบบบรหิารงานบคุคลเพือ่การบรหิารจดัการ การมอบหมายภาระงาน และการประเมนิบุคลากร 

 อย่างเป็นธรรมและเป็นระบบ สามารถวดัผลได้ รวมทัง้สร้าง Well-being การท�างานอย่างมคีวามสขุ

3.2  พฒันาความสอดคล้องและความเชือ่มโยงกระบวนการท�างานแต่ละภารกจิ ท้ังระบบ เพ่ือเพิม่ประสิทธภิาพ 

 ของหน่วยงาน

3.3  สร้างจติส�านกึความเป็นไทยร่วมกบัการอนรุกัษ์และท�านุบ�ารงุศลิปะ วัฒนธรรมและภูมปัิญญาให้มัน่คงและ 

 ยัง่ยืน

3.4  สร้างสรรค์นวตักรรมเชงิสังคม เพือ่ส่งเสรมิการท�านบุ�ารงุศลิปวัฒนธรรมและภมูปัิญญาไทย

3.5  เสรมิสร้างสขุภาวะทางกายและจติใจให้กบับคุลากรและนสิิต

รายงานประจ�าปี 2564 l มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

0010.indd   11 14/9/2565   15:33:05



Annual Report 2021Kasetsart University 2021
12

 4. การใช้หลกัธรรมาภบิาล 

ในการบริหารจัดการ 

อย่างยั่งยืน

4.1  การปรับปรงุโครงสร้างองค์กร ทีเ่หมาะสมกับภารกจิหลกัของส่วนงาน เพ่ือการบริหารอย่างมปีระสทิธิภาพ

4.2   การจดัระบบการเงนิและบัญช ีการบรหิารงบประมาณ ทีโ่ปร่งใส ตรวจสอบได้ มปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล

4.3  การบรหิารงานมุง่สูค่วามเป็นเลศิ และการขบัเคลือ่น EdPEx อย่างเป็นรปูธรรม และพฒันาระบบการประกนั

      คณุภาพการศกึษาระดบัหลักสตูร (KU-IQA)

4.4  การติดตามประสิทธภิาพการถ่ายทอดแผนสูก่ารปฏบิตัิ  

5. การเพิ่มศักยภาพในการ 

บริหารและจัดหาทรัพยากร

เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง

5.1  จดัตัง้กองทนุเพือ่การพฒันามหาวทิยาลยั  

5.2  พฒันาระบบการบรหิารจดัการทรพัย์สินทางปัญญา

5.3  พฒันาการจดัหารายได้โดยเพิม่ประสิทธภิาพการใช้ทรพัยากรและทรพัย์สนิของมหาวทิยาลยั

5.4  เพิม่ประสทิธภิาพการใช้ทรัพยากรทีด่นิ พืน้ทีใ่ช้สอย สิง่ปลกูสร้าง และทรพัย์สิน 

5.5  การบริหารเพือ่รองรบัการเปลีย่นแปลงและภาวะวกิฤตอย่างฉบัพลนั 

รายงานประจ�าปี 2564 l มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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  โครงสร้างการบริหารของมหาวิทยาลัย
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  โครงสร้างส่วนงานและหน่วยงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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  คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร 

นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นายกฤษฎา บุณยสมิต 

กรรมการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ทรงคุณวุฒิ

ศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ทรงคุณวุฒิ

รองศาสตราจารย์ ดร.พีรเดช ทองอ�าไพ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ทรงคุณวุฒิ

รองศาสตราจารย์สมพร อิศวิลานนท ์

กรรมการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ทรงคุณวุฒิ

ศาสตราจารย์ ดร.อมเรศ ภูมิรัตน

กรรมการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ทรงคุณวุฒิ

(11 เมษายน 2560 - 24 สงิหาคม 2564)

ศาสตราจารย์ ดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์ 

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์และ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ทรงคุณวุฒิ

พลเอก นายแพทย์ ชุมพล 

เปี่ยมสมบูรณ์ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายสิทธิศักดิ์ วนะชกิจ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ทรงคุณวุฒิ

(11 เมษายน 2560 - 11 กนัยายน 2564)

พลเอก วุฒินันท์ ลีลายุทธ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ทรงคุณวุฒิ 

(เร่ิมด�ารงต�าแหน่ง 11 กันยายน 2564)

ดร.โสภณ ภูเก้าล้วน 

กรรมการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ทรงคุณวุฒิ

ศาสตราจารย์ ดร.เจริญศักดิ์ 

โรจนฤทธิ์พิเชษฐ์ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ทรงคุณวุฒิ
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นายชุมพล พรประภา 

กรรมการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ทรงคุณวุฒิ

(18 มกราคม 2563 - 11 กนัยายน 2564)

ศาสตราจารย์ ดร.สนิท อักษรแก้ว 

กรรมการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ทรงคุณวุฒิ 

(เริ่มด�ารงต�าแหน่ง 18 มกราคม 2563)

นายเอ็นนู ซื่อสุวรรณ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ทรงคุณวุฒิ 

(เริ่มด�ารงต�าแหน่ง 18 มกราคม 2563)

นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัย

โดยต�าแหน่ง

นางโสภาวรรณ มงคลธรรมากุล

กรรมการสภามหาวิทยาลัย

โดยต�าแหน่ง

(เริม่ด�ารงต�าแหน่ง 2 กมุภาพนัธ์ 2564)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมเกียรติ 

แสงทองพินิจ

กรรมการสภามหาวิทยาลัย

โดยต�าแหน่ง

(27 พฤศจิกายน 2561 - 

12 มกราคม 2564)

รองศาสตราจารย์ยืน ภู่วรวรรณ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ทรงคุณวุฒิ 

(เริ่มด�ารงต�าแหน่ง 18 มกราคม 2563)

รองศาสตราจารย์ ดร.อาชัญญา 

รัตนอุบล 

กรรมการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ทรงคุณวุฒิ 

(18 มกราคม 2563 - 11 กนัยายน 2564)

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัย

โดยต�าแหน่ง

นายนิพนธ์ ลิ้มแหลมทอง 

กรรมการสภามหาวิทยาลัย

โดยต�าแหน่ง 

(27 กุมภาพันธ์ 2562 - 

1 กุมภาพันธ์ 2564)

รองศาสตราจารย์ ดร.ลดาวัลย์ 

พวงจิตร 

กรรมการสภามหาวิทยาลัย

โดยต�าแหน่ง

รองศาสตราจารย์ ดร.วีระเกษตร 

สวนผกา 

กรรมการสภามหาวิทยาลัย

โดยต�าแหน่ง 

(เริ่มด�ารงต�าแหน่ง 13 มกราคม 2564)

16
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ดร.ด�ารงค์ ศรีพระราม 

กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

ประเภทผู้บริหาร

รองศาสตราจารย์ ดร.อภิสิฏฐ์ 

ศงสะเสน 

กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

ประเภทผู้บริหาร

รองศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท 

ดร.สุมิตร สุวรรณ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

ประเภทคณาจารย์ประจ�า

รองศาสตราจารย์ ดร.บญัชา ขวญัยืน 

กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

ประเภทคณาจารย์ประจ�า

รองศาสตราจารย์ ดร.ศรปราชญ์ 

ธไนศวรรยางกูร 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์

(29 พฤษภาคม 2560 - 

15 กุมภาพันธ์ 2564)

นางสาวพัชราวดี แพรัตกุล

ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนามัย 

ด�าเนตร 

กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

ประเภทผู้บริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปารเมศ 

ก�าแหงฤทธิรงค์ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

ประเภทผู้บริหาร

รองศาสตราจารย์ ดร.บดินทร์ 

รัศมีเทศ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

ประเภทคณาจารย์ประจ�า

นางพงศ์พงา เนตรหาญ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย

สายสนับสนุน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานินทร์ 

คงศิลา 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์

(เริ่มด�ารงต�าแหน่ง 29 มีนาคม 2564 ) 
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1. อธิการบดี     

ประธานกรรมการ

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ดร.จงรัก   วัชรินทร์รัตน์

2. รองอธิการบดี

กรรมการ

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ดร.ด�ารงค์  ศรีพระราม

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รองศาสตราจารย์ ดร.ลดาวัลย์  พวงจิตร   

รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุชนาถ  มั่งคั่ง  

รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาท  เพ็ญสุภา  

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนาอย่างยั่งยืน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รัชด  ชมภูนิช

รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและกิจการเพื่อสังคม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม  แหลมสัก                      

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ รองศาสตราจารย์ ดร.ชัชพล  ชังชู

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบัณฑิตขั้นสูงและโครงการจัดตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.สมหวัง  ขันตยานุวงศ์   

 วิทยาเขตสุพรรณบุรี

รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภุชงค์  อุทโยภาศ

  (30 กรกฎาคม 2563 - 28 กุมภาพันธ์ 2564)

  รองศาสตราจารย์ ประดนเดช  นีละคุปต์

  (เริ่มด�ารงต�าแหน่ง 1 มีนาคม 2564) 

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและสร้างสรรค์ รองศาสตราจารย์ ดร.สุตเขตต์  นาคะเสถียร

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานินทร์  คงศิลา

 และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รองอธิการบดีวิทยาเขตก�าแพงแสน รองศาสตราจารย์ ดร.อนุชัย  ภิญโญภูมิมินทร์

รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสรี  กุญแจนาค

รองอธิการบดีวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรพงษ์  อินทรวงศ์

กรรมการและเลขานุการ

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน รองศาสตราจารย์ ดร.ศรปราชญ์  ธไนศวรรยางกูร

  (10 สิงหาคม 2563 - 15 กุมภาพันธ์ 2564) 
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รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานินทร์  คงศิลา

 และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (เริ่มด�ารงต�าแหน่ง 8 มีนาคม 2564)

3. หัวหน้าส่วนงาน

กรรมการ

1) คณบดีคณะเกษตร รองศาสตราจารย์ ดร.ธานี  ศรีวงศ์ชัย  

2) คณบดีคณะบริหารธุรกิจ รองศาสตราจารย์ ดร.ศศิวิมล  มีอ�าพล

3) คณบดีคณะประมง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริยัน  ธัญกิจจานุกิจ

4) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธงรบ  รื่นบรรเทิง  

5) คณบดีคณะวนศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กอบศักดิ์  วันธงไชย

6) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.อภิสิฏฐ์  ศงสะเสน  

7)  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.พีรยุทธ์  ชาญเศรษฐิกุล  

8) คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.ปัทมาวดี  เล่ห์มงคล  

9) คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.วิจิตต์ศรี  สงวนวงศ์

10) คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปารเมศ  ก�าแหงฤทธิรงค์  

11) คณบดีคณะสิ่งแวดล้อม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรัตน์  บัวเลิศ  

12) คณบดีคณะสังคมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.ท.หญิง ดร.งามลมัย  ผิวเหลือง  

13) คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คงศักดิ์  เที่ยงธรรม

14) คณบดีคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ศาสตราจารย์ ดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์  

15) คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร รองศาสตราจารย์ ดร.อนุวัตร  แจ้งชัด  

16) คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ ดร.ศรีจิตรา  เจริญลาภนพรัตน์  

17) รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.ลิลลี่  กาวีต๊ะ

18) คณบดีคณะเกษตร ก�าแพงแสน     รองศาสตราจารย์ ดร.ปภพ  สินชยกุล   

19) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริพร  ศศิมณฑลกุล  

20) คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ก�าแพงแสน รองศาสตราจารย์ ดร.เชาว์  อินทร์ประสิทธิ์

21) คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนามัย  ด�าเนตร

22) คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.วินัย  พูลศรี  

23) คณบดีคณะวิทยาการจัดการ รองศาสตราจารย์อ�านาจ  ธีระวนิช

24) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวดี  สุ่มทอง นาคมี

25) คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา รองศาสตราจารย์ ดร.สถาพร  เชื้อเพ็ง

26) คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชาติ  สุขารมณ์  

27) คณบดีคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรินยา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา

28) คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภสิทธิ์  สิทธาพานิช

29) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพ  กัญญาค�า

30) คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัททมา สุริยกุล ณ อยุธยา

31) คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ดร.พัสกร  องอาจ  

32) ผู้อ�านวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร   ดร.พิศมัย  ศรีชาเยช  

33) ผู้อ�านวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทาง ดร.พิลาณี  ไวถนอมสัตย์

      การเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

รายงานประจำาปี 2564มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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34) ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภา  มหากาญจนกุล                     

      มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

35) ผู้อ�านวยการส�านักหอสมุด นางวนิดา  ศรีทองค�า 

36) ผู้อ�านวยการส�านักบริหารการศึกษา ดร.นีรนุช  ภาชนะทิพย์

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

38) ผู้อ�านวยการส�านักส่งเสริมและฝึกอบรม รองศาสตราจารย์สุวิสา  พัฒนเกียรติ

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

40) ผู้อ�านวยการส�านักส่งเสริมและฝึกอบรม ก�าแพงแสน ดร.กันยารัตน์  เชี่ยวเวช 

4. ประธานสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร.วีระเกษตร  สวนผกา

  คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประธานกรรมการ

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

รองศาสตราจารย์ ดร.ลดาวัลย์  พวงจิตร

                                               

กรรมการ

รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาท  เพ็ญสุภา

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบัณฑิตขั้นสูง รองศาสตราจารย์ ดร.สมหวัง  ขันตยาวงศ์

 และโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี

 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

1. ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรสุมน  พฤฒิภิญโญ 4. สัตวแพทย์หญิง เกศินี  ไกรครุฑรี

2. ศาสตราจารย์ ดร.นภดล  ร่มโพธิ์  5. ดร.อรสา  ภาววิมล

3. ศาสตราจารย์จริยา  จันทร์ไพแสง
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กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายใน

1. รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร  กิจปรีชาวนิช  7. รองศาสตราจารย์ ดร.ปัทมาวดี  เล่ห์มงคล

2. รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อศักดิ์  แก้วจรัสวิไล 8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริยัน  ธัญกิจจานุกิจ 

3. รองศาสตราจารย์ ดร.อุษณีย์  ลีรวัฒน์ 9. รองศาสตราจารย์ ดร.อ�านาจ  ธีระวนิช 

4. รองศาสตราจารย์ ดร.รัตติกรณ์  จงวิศาล 10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนามัย  ด�าเนตร 

5. รองศาสตราจารย์ ดร.อภิสิฏฐ์  ศงสะเสน  11. รองศาสตราจารย์ ดร.ศรีจิตรา  เจริญลาภนพรัตน์

6. รองศาสตราจารย์ ดร.พีรยุทธ์  ชาญเศรษฐิกุล

 

เลขานุการ

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ                     รองศาสตราจารย์ ดร.นวลวรรณ  สุนทรภิษัช

ผู้ช่วยเลขานุการ

1. ผู้อ�านวยการส�านักบริหารการศึกษา

2. เจ้าหน้าที่ส�านักบริหารการศึกษา

  คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประธานกรรมการ

ดร.ประพัฒน์  ปัญญาชาติรักษ์

กรรมการ

1. ดร.กฤษณพงศ์  ศรีพงษ์พันธุ์กุล 11. ดร.ดาวน้อย  สุทธินิภาพันธ์

2. ดร.ชาญ  ธาระวาส 12. นายเสริมสกุล  คล้ายแก้ว

3. นายสัตวแพทย์ ธานินทร์  ชีวะผลาบูรณ์ 13. นายสกล  มงคลธรรมากุล

4. ดร.ชัย  นิมากร 14. นายวิศิษฎ์  คชสิทธิ์

5. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ณัฐกฤตย์  ณ ชุมพร 15. ดร.วิทัศน์  ศรีสุวรรณเกศ

6. นายสินชัย  สวัสดิชัย 16. นายปรีชา  ใคร่ครวญ

7. นายอนันต์  ภู่สิทธิกุล 17. นายพิพัฒน์  ชนินทยุทธวงศ์

8. นายสุเทพ  วงศ์รื่น 18. นายสัมพันธ์  ศิลปะนาฎ

9. นายสัตวแพทย์ จ�าเรือง  พานเพียรศิลป์ 19. เภสัชกร ดร.พิสิฐ  อุ่ยรุ่งโรจน์

10. ดร.ทองเปลว  กองจันทร์

รายงานประจำาปี 2564มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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ผลงานเด่น

  การจัดอันดับมหาวิทยาลัย   

UI Green Metric world University Ranking

The Times Higher Education Impact Rankings 2021
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กลุ่มอุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต
- เกษตรเพื่อชีวิตและสุขภาพ
- การผลิตเนื้อโคคุณภาพสูง
- การผลิตผลิตผลจากสัตว์เพื่อความ
 มั่นคง และยั่งยืนทางอาหาร
- ผู้ประกอบการผลิตพืชระบบเกษตร
   อัจฉริยะ

ธุรกิจใหม่
-  การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเครื่องดื่ม
 จากผัก ผลไม้ และธัญชาติ
- การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจผลิตปุ๋ย
-  การเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าเศรษฐกิจและสัตว์น�้า
   สวยงาม
- จิตวิทยาเพื่อการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
- ธุรกิจการป่าไม้

การพัฒนาอย่างยั่งยืน
- การดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัย 
- การพัฒนาชุมชนเพื่อความยั่งยืน
- สังคมแห่งความสุขของผู้สูงอายุ
 ในศตวรรษที่ 21 

อุตสาหกรรมดิจิทัล
-  วิทยาการข้อมูลเชิงธุรกิจ
- วิทยาการข้อมูลทางชีววิทยา
 และชีวสารสนเทศ

เกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ
- บูรณาการการผลิตข้าวไทยเพื่อความปลอดภัยอาหาร

                                    

� ถั่วดอยดอกม่วงก่องกานดา 

� หอยทากจิ๋วปากแตรชนิด Angustopila pallgergelyi 

� ชาฤๅษีเขาใหญ่ 

� โคพีพอดสกุล Tropodiaptomus  megahyaline 

 Saetang, Sanoamuang & Maiphae, 2021

� ปลิงตรีศูล    

� แมลงชีปะขาว “เข็ม” ชนิดใหม่ของโลก   

� กุ้งเต้นคงเสมา    

� หนามแน่ขาวอัมไพ

  ผลงานค้นพบ  

  วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ : ชุดวิชา (Non-degree)
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  ผลงานวิจัยที่รับรางวัล

เกษตร อาหาร ป่าไม้ สิ่งแวดล้อม
ระดับนานาชาติ

� Synbio Total RICE  (สาธารณรัฐประชาชนจีน)

ระดับชาติ

� วัสดุเชิงประกอบซีเมนต์มีพลังสะสมรวมในการผลิตต�่าเป็นพิเศษส�าหรับ

 สถาปัตยกรรมสีเขียว

� โรคไวรัสทิลาเปียเลค จากการค้นพบสู่องค์ความรู้เพื่อการป้องกันและควบคุมโรคอย่างยั่งยืน 

วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

� การพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาส�าหรับการเปลี่ยนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้เป็นสารเคมีมูลค่าเพิ่ม

� การเพิ่มประสิทธิภาพและเสถียรภาพของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดเพอรอฟสไกต์ ท่ีเตรียมด้วยเทคนิคการพิมพ์ภายใต้ 

 บรรยากาศที่มีความชื้นสูงโดยการใช้เยื่อเลือกผ่านอิเล็กโทรสปันพอลิเมอร์เป็นวัสดุด้านทานความชื้น 

� การประยกุต์ใช้สารประกอบแรร์เอร์ิธออกไซด์เป็นสารตัวเติมในวัสดุเชงิประกอบพอลเิมอร์ส�าหรบัลดทอนและก�าบงัอนภุาค 

 นิวตรอน

วิทยาศาสตร์สุขภาพ
ระดับนานาชาติ   

� ”Avan Propo Bee” (ประเทศไต้หวัน) 

� ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดีซีแอล (สาธารณรัฐโครเอเชีย 

 และประเทศไต้หวัน) 

� แผ่นวุ้นลดคลอเลสเตอรอลและต้านอนุมูลอิสระธรรมชาติ 

 จากผง “Super Healthy powder” CHEW D 

 (ประเทศไต้หวัน) 

ระดับชาต ิ  

� หุ่นยนต์โรยละอองฆ่าเชื้อ

� เครื่องใช้บนโต๊ะอาหารส�าหรับผู้สูงอายุ
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  ผลงานวิจัยเด่น

� กรรมวิธีการผลิตเส้นใยป่านศรนารายณ์ทอร่วมกับฝ้าย 

� การพัฒนาพันธุ์กล้วยไม้สกุลหวายทนต่อน�้าเค็ม

� ชุดทดสอบอินทรียวัตถุในดิน   

� เครื่องกะเทาะเมล็ดแมคคาเดเมีย   

� มะเขือเทศสีดาสายพันธุ์ KU-Pink (เคยูพิงค์) 649 

 ต้านทานโรคใบหงิกเหลือง  

� ชุดเทคโนโลยีทันสมัยเพื่อเพิ่มผลผลิตข้าว 

� B-Share Smart Box   

� เรือเก็บขยะลอยน�้าชนิดไอพ่น KU Trash Sweeper V3 

� การพัฒนาเรือไฟฟ้า ส�าหรับการขนส่งและการท่องเที่ยวทางน�้า 

� ความส�าเร็จในการผ่าตัดนิ่วอุดตันทางเดินปัสสาวะในช้างเป็นครั้งที่สองของโลก    

� ผลิตภัณฑ์ครีมแก้สิว ฝ้า  จากไพล เดย์ครีม ไนท์ครีม (SK NATURE)  

  ผลงานวิจยัท่ีส่งผลกระทบ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ปี 2564  ระดบั Gold และ Silver

ระดับ Gold  (ผลกระทบระดับสูงมาก)

� ตู้ตรวจความดันบวกเพื่อเก็บสิ่งส่งตรวจ  

ระดับ Silver (ผลกระทบระดับสูง)

� การผลิตโคขุนคุณภาพสูงจากโคนมเพศผู้

� เครื่องมือการประเมินความหลากหลายพันธุกรรมและวางแผนจับคู่ผสมพันธุ์ของกวางผา เพื่อวางแผน

 อนุรักษ์และปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ

� ระบบการบริหารจัดการอ่างเก็บน�้าเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรและการใช้ประโยชน์จากแหล่งน�้าอย่างยั่งยืน

� สารออกฤทธิ์ลดคอเลสเตอรอลและต้านอนุมูลอิสระมูลค่าสูงจากธรรมชาติ เพื่อผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ

� ห้องบ่มและเทคนิคการบ่มผลไม้ประโยชน์ 7 อย่าง 

รายงานประจ�าปี 2564มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
25

0010.indd   25 14/9/2565   15:33:23



Annual Report 2021Kasetsart University 2021
26

การน�าองค์ความรู้
ไปบริการชุมชน 

(Health Care เทคโนโลยี
ด้านต่างๆ)

การสร้างและพัฒนา
Creative Economy

(การยกระดับ
การท่องเที่ยว)

การส่งเสริมด้าน
สิ่งแวดล้อม Circular 
Economy (การเพิ่ม

รายได้หมุนเวียน
ให้กับชุมชน)

ผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดจาก

การจ้างงานโครงการ U2T

346.62 ล้านบาท         

     140 ต�าบล 27 จังหวัด 643 นักศึกษา 1,323 บณัฑิตจบใหม่          665 ประชาชน

ผลลัพธ์ภายใต้โครงการ U2T

พัฒนา
หลักสูตร

พัฒนาทักษะ
บุคลากร

ถ่ายทอด
องค์ความรู้

Social Lab

เป้าหมาย
การพัฒนา
ที่ชัดเจน

เครือข่าย
การพัฒนา

Big Data

คณุภาพชวีติ
พฒันา เศรษฐกจิ
และสิง่แวดล้อม

ผลกระทบ
เชิงสังคม

การพัฒนาสัมมาชีพ
และสร้างอาชีพใหม่

  โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต�าบลแบบบูรณาการ 2563 

การจ้างงาน

ต�าบลที่เป็นพื้นที่จัดการศึกษา    6 ต�าบล    6 อ�าเภอ    5 จังหวัด

การด�าเนินงาน  
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  ศูนย์บริการฉีดวัคซีน KU สู้ COVID-19
 

โครงการที่ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ประจ�าปีบัญชี พ.ศ. 2564

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

โครงการจดัตัง้ศูนย์เครอืข่ายในการผลติและพัฒนาบคุลากรส�าหรบั

อุตสาหกรรมเป้าหมายเพื่อรองรับความต้องการของอุตสาหกรรม 

ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

�  แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

�  ผู้รับผิดชอบ คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ

�  ผลการด�าเนินงาน : การจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น ให้กับนิสิต 

 คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ 35 หลักสูตร มีผู้เข้าอบรม 1,164 คน 

รายงานประจำาปี 2564มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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โครงการการพฒันาศกัยภาพการผลติปลานิลในกระชงัโดยการใช้เทคโนโลยีภูมิคุม้กันโรคข้ันสูงเพือ่บรรเทา

ปัญหาการเกิดโรคในพื้นที่อีสานตอนบนลุ่มน�้าโขง

�  แผนงานบูรณาการ พัฒนาพื้นที่ระดับภาค (ตะวันออกเฉียงเหนือ)

�  ผู้รับผิดชอบ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร

�  ผลการด�าเนินงาน

 - วัคซีนเชื้อตายแบบ autogenous vaccine ที่พัฒนาตามวัคซีนต้นแบบ Strep-KU1 โดยใช้เชื้อ Streptococcus 

  agalactiae 

 - เกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลในกระชัง สามารถลดปัญหาการเกิดโรค และมีผลผลิตจากการเลีย้งปลาที่ได้รับวัคซีนและรายได้  

  เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 15

โครงการนวัตกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวหอมมะลิ

�  แผนงานบูรณาการ พัฒนาพื้นที่ระดับภาค (ตะวันออกเฉียงเหนือ)

�  ผู้รับผิดชอบ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร

�  ผลการด�าเนินงาน

 - ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มผงข้าวส�าเร็จรูปผสมผงผักเคล  

 - ผลิตภัณฑ์แป้งบราวนี่ส�าเร็จรูปปราศจากกลูเตนจากข้าวหอมมะลิ  

 - ผลิตภัณฑ์ข้าวต้มข้าวกล้องงอกกึ่งส�าเร็จรูปโซเดียมต�่า 4 รสชาติ  

  

โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

อาหารและส่วนผสมอาหารฟังก์ช่ันต้นแบบส�าหรบัผูป้ระกอบการในอตุสาหกรรม 

อาหารภายใต้เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) ส่วนขยาย ต่อเนื่อง

ปีที่ 2 

�  แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า

�  ผู้รับผิดชอบ คณะอุตสาหกรรมเกษตร

�  ผลการด�าเนินงาน

 - การจัดงานเปิดตัวเมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

  เมื่อวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2564

 - การจัดตั้ง Virtual Food Ingredient Library และ Packaging Library

รายงานประจ�าปี 2564 l มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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  รางวัลนิสิต

คนต้นแบบ

�  นิสิตดีเด่น คนพิการต้นแบบ ประจ�าปี 2563 

 นายอังกูร ชัยนิมิตวัฒนา วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์  

� นิสิตเยาวชนคนต้นแบบ ด้านความสัมพันธ์ระหว่าง

   ประเทศ วันเยาวชนแห่งชาติ ประจ�าปี 2563 : 

 นายพงศกร สิริอัคคะโชติ คณะศึกษาศาสตร์

 

ด้านการศึกษาและพัฒนานิสิต

� ชนะเลิศ การประกวดขับร้องเพลงกล่อมลูกภาคกลาง 

   วันแม่แห่งชาติ คณะศึกษาศาสตร์

� รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขัน Agricultural-Challenge 

   Case Competition คณะเศรษฐศาสตร์

� ชนะเลิศการประกวดโครงงานสหกิจศึกษาระดับเครือข่าย ประจ�าปี  

 2564 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

� ชนะเลิศเกม FIFA Online 4 (Sport) และเกม MINDCRAFT  

 (creative) การแข่งขันอีสปอร์ตของมหาวิทยาลัย รายการ AIS 5G ESPORTS U-LEAGUE 2020 คณะวิทยาการจัดการ

� ชนะเลิศการแข่งขัน Thailand Cyber Top Students 2021 คณะวิศวกรรมศาสตร์

ด้านวิจัย

� Certificate of Recognition International Packaging  

 Design Student Competition คณะอุตสาหกรรมเกษตร

� E-Poster Presentation Award ประเภท Advanced Ceramic 

   Materials (Ceramic and Glass Technology)  

 คณะวิศวกรรมศาสตร์

� Best Oral Presentation Award The 9th Joint Conference  

 on Renewable Energy and Nanotechnology  (JCREN 2020) 

 คณะวิศวกรรมศาสตร์

� Conference Oral Best Paper BUDAPEST 19th International 

 Conference on Agricultural, Chemical,  Biological and Environmental Sciences (ACBES-21) 

 คณะวิศวกรรมศาสตร์

� ชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดการออกแบบและก่อสร้างอย่างยั่งยืน Lafarge Holcim Awards 2020 , 

   Asia region ประเภท Next Generation Prize คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

รายงานประจำาปี 2564มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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  รางวัลบุคลากร

บุคลากรดีเด่น

� อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจ�าปี 2563 สาขารับใช้สังคม : รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

� “รางวัลสุรินทราชา”ในฐานะนักแปลดีเด่นประจ�าปี 2564 : รองศาสตราจารย์ ดร.กนกพร นุ่มทอง คณะมนุษยศาสตร์  

� รางวัล “ผู้น�าการเปลี่ยนแปลงด้านน�้า” ปี 2564 ส�านักงานทรัพยากรน�้าแห่งชาติ : รศ.ดร.บัญชา ขวัญยืน 

 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก�าแพงแสน

รางวัลวิจัย

� ราง วัลและเงินทุนช ่วยเหลือการวิ จัยด ้านวิทยาศาสตร ์และ 

 เทคโนโลยี ครั้งที่ 26 มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร ์

 ประเทศไทย 1,735,000 บาท : คณะเกษตร คณะวิทยาศาสตร์  

 คณะศิลปศาสตร ์และวิทยาศาสตร ์  คณะวิศวกรรมศาสตร ์    

 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรม 

 เกษตร สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

� Best Paper Award in Automotive, Aerospace and Marine  

 Engineering (AME). The 11th Thai Society of Mechanical  

 Engineers, International Conference on Mechanical Engineering (ICoME 2020) : อาจารย์และนิสิต 

 คณะวิศวกรรมศาสตร์

� รางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจ�าปีงบประมาณ 2564  

 - รางวัลผลงานวิจัยระดับดีเด่น สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา : รองศาสตราจารย์ ดร.นายสัตวแพทย์ วิน สุรเชษฐพงษ์  

  และคณะ 

 - รางวัลผลงานวิจัยระดับดีมาก สาขาวิศวกรรมและอุตสาหกรรมวิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.ธงไทย วิฑูรย์ และคณะ

 - รางวัลผลงานวจิยัระดบัด ีสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณติศาสตร์ : รองศาสตราจารย์ ดร.เกยีรตศิกัด์ิ แสนบญุเรอืง  

  และคณะ

 - รางวัลผลงานวิจัยระดับดี สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศ์เทพ ประจงทัศน์  

  และคณะ

 - รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น รางวัลประกาศเกียรติคุณ สาขาสังคมวิทยา : รองศาสตราจารย์ ดร.สิงห์ อินทรชูโต  

  และคณะ

รายงานประจ�าปี 2564 l มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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บทสรุปผู้บริหาร
 ในรอบปีบญัช ีพ.ศ. 2564 ทีผ่่านมา มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์มกีารบรหิารทรพัยากรเพือ่สนบัสนนุการด�าเนนิงานของมหาวทิยาลยั  

การจัดการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการและสังคม และการท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ดังนี้

  การบริหารทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการด�าเนินงานของมหาวิทยาลัย

 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์มบีคุลากร  9,964 คน ส่วนใหญ่เป็นต�าแหน่งสายสนบัสนนุ  โดยมีรายได้ของมหาวทิยาลัย 13,984.89 

ล้านบาท โดยมีสัดส่วนมาจากงบประมาณเงินรายได้ประมาณ 52 % โดยมีรายรับจากการขายสินค้าบริการ ในส่วนการจัดการศึกษา

สูงสุด

 

บุคลากร 

รายได้  13,984.89 ล้านบาท 

 

33,,772288,,  

3377..44%%
66,,223366,,  

6622..66%%

สสาายยววิชิชาากกาารร    สสาายยสสนนับับสสนนุนุน เเออกก    โโทท      ตตรรีี      
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   ด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีพื้นที่ส�าหรับการ

เรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 33,328 ไร่ ในรอบ

ปีท่ีผ่านมามีการก่อสร้างอาคารแล้วเสร็จ 3 อาคาร ได้แก่ อาคารปฏิบัติการเพื่อนวัตกรรมสิ่งแวดล้อม  

คณะส่ิงแวดล้อม อาคารเรียนรู้และพัฒนานิสิต คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ และอาคารปฏิบัติการ 

แมคคาทรอนิกส์เกษตร คณะเกษตร มีการใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารจัดการด้านการจัดการ

เรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรม มีทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ 

869,724 รายชื่อ 1,039,829 รายการ ฐานข้อมูลเพื่อการเรียนการสอนและการวิจัย โดยการบอกรับ  24 รายการ ฐานข้อมูลประเภท

เครื่องมือ 5 รายการ ฐานข้อมูลทีส่�านักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมบอกรับ 11 ฐาน และฐานข้อมูล

ทีส่�านักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมให้บริการสืบค้นโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม 3 ฐาน

  การจัดการศึกษา  

 มหาวทิยาลยัเปิดหลกัสตูรระดบัปรญิญาตร ีประกาศนยีบตัร 

ปรญิญาโท ประกาศนยีบตัรชัน้สงู และปรญิญาเอก 600 หลกัสตูร  

หลักสูตรนานาชาติ 43 หลักสูตร ประกาศนียบัตรชุดวิชา (non- 

degree) 15 ชดุวิชา นสิติทัง้หมด 70,056 คน นสิติใหม่ 19,170 คน  

ผู้ส�าเร็จการศึกษา 14,404 คน ผู้เรียนหลักสูตรประกาศนียบัตร

ชุดวิชา 472 คน นักเรียนระดับต�่ากว่าอุดมศึกษา 7,644 คน  

นิสิตระดับปริญญาตรีมีงานท�า 74.0 % นายจ้างมีความพึงพอใจ 

ต่อบณัฑติระดบัปรญิญาตรรีะดบัมาก (4.31 คะแนน) บณัฑติระดับ 

ปริญญาตรีมีพฤติกรรมการแสดงออกตามอัตลักษณ์ของ

มหาวทิยาลยั “ส�านึกด ีมุง่มัน่ สร้างสรรค์ สามคัคี” ระดบับ่อยมาก  

(4.37 คะแนน) นสิติระดบับณัฑติศึกษามกีารตพีมิพ์หรอืเผยแพร่ 

ในวารสารและการประชุมระดับชาติและนานาชาติ 1,830 เรื่อง

 นอกจากนีย้งัมกีารส่งเสรมิและพฒันาสิง่สนบัสนนุการเรยีนรู้ 

เพื่อพัฒนานิสิต เช่น ทุนการศึกษา กองทุนสวัสดิภาพนิสิต   

การให้บริการการช่วยเหลือนิสิตพิเศษ การสนับสนุนกิจกรรม

นสิติและกิจการนสิติ โดยนสิติมคีวามพงึพอใจต่อสภาพแวดล้อม

การเรียนรู ้ของมหาวิทยาลัยในระดับคณะและมหาวิทยาลัย 

ในระดับมาก (3.97 และ 3.91 ตามล�าดับ)  

ประกาศนียบัตร
ชั�นสูง, 1, 0.1%

ปร�ญญาโท,
226, 37.7%

ประกาศนียบัตร, 1, 0.1%

ปร�ญญาเอก,
99, 16.5%

รวม 600 หลักสูตร

ปร�ญญาตร�,
273, 45.5%

ระดับการ

ศึกษา
นิสิตใหม่ นิสิตทั้งหมด

ผู้ส�าเร็จการ

ศึกษา 

รวม 19,170 70,056 14,404

ตรี 16,996 61,768 12,590

ปบ. 4 15 10

โท 1,914 6,919 1,621

ปบ.ชั้นสูง 3 3 -

เอก 253  1,351 183
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  การวิจัย

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ก�าหนดนโยบายการด�าเนิน

งานมุ่งสู่การวิจัยระดับแนวหน้าของโลก (Global and Frontier 

Research) มีงบประมาณที่ใช้การบริหารงานวิจัย ประจ�าปีบัญชี  

2564 1,513 ล้านบาท โดยมากกว่าร้อยละ 50 เป็นเงินอุดหนุน

รัฐบาลและ PMU มีบทความตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติ 

2,560 เรื่อง

        นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังส่งเสริมและพัฒนาผลงานวิจัย

ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และมีผลงานวิจัยได้รับรางวัลในระดับ

  การบริการวิชาการและสังคม

 

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยส่วนงานที่เกี่ยวข้องผลักดัน 

ผลงานมหาวิทยาลัยสู่สังคมในเชิงพาณิชย์ เชิงสาธารณะ และ

เชิงนโยบาย ให้แก่ชุมชนและสังคม ตลอดจนให้บริการวิชาการ

และพฒันาคณุภาพชวีติของประชาชนในพืน้ทีใ่กล้เคยีงวทิยาเขต

อย่างต่อเนือ่ง โครงการพฒันาวชิาการ 822 โครงการ งบประมาณ 

1,798 ล้านบาท มผีลงานทีส่�าคญั เช่น การพฒันาระบบการบรหิาร 

จัดการทรัพย์สินทางปัญญา  โครงการประกวดสุดยอดธุรกิจ

นวตักรรมประเทศไทยรอบภมูภิาค รายการ “นลิมงักร” การเสวนา 

ทางวชิาการ 2021 : PM 2.5 มจัจรุาชเงยีบ การจดัตัง้ศนูย์เครอืข่าย 

ชาติและนานาชาติทั้งด้านการเกษตร สิ่งแวดล้อม วิศวกรรมและ

วิทยาศาสตร์สุขภาพอย่างต่อเนื่อง เช่น Synbio Total RICE   

Avan Propo Bee ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดีซีแอล วัสดุเชิง

ประกอบซีเมนต์มีพลังสะสมรวมในการผลิตต�่าเป็นพิเศษส�าหรับ

สถาปัตยกรรมสีเขียว การพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาส�าหรับการ

เปลีย่นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้เป็นสารเคมมีลูค่าเพิม่ หุน่ยนต์

โรยละอองฆ่าเชื้อ เป็นต้น

ในการผลิตและพัฒนาบุคลากรส�าหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย

เพื่อรองรับความต้องการของอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาพิเศษ

ภาคตะวันออก เป็นต้น 

 ในช่วงสถานการณ์ ไวรัสโคโรนา 2019 มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์พัฒนานวัตกรรมเร่งด่วนเพื่อแก้ไขสถานการณ์

แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID - 19 การให้บริการศูนย์บริการ

ฉีดวัคซีน KU สู้ COVID - 19 การด�าเนินงานโครงการยกระดับ

เศรษฐกิจและสังคมรายต�าบลแบบบูรณาการ และการสนับสนุน

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตนิสิต บุคลากร และประชาชนทั่วไป

 

ทุนภายนอก,
403,598,102,

26.7%

งบประมาณมหาว�ทยาลัย,
261,541,546,

17.3%

นานาชาติ ชาติ

เง�นอุดหนุนรัฐบาล,
848,560,089,

56.1%

ภาพรวม 1,513,699,737 บาท

งบประมาณที่ใชการบร�หารงานว�จัย บทความตีพ�มพในระดับชาติและนานาชาติ

1,031,
40.3%

1,529,
59.7%2,560
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  การท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรม

      มหาวิทยาลัยมีโครงการด้านการท�านุศิลปะและวัฒนธรรม  

104 โครงการ มีผลการด�าเนินงานตามแผนงานด้านท�านุบ�ารุง

ศลิปะและวฒันธรรม ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกอบด้วย  

2 กลยุทธ์ และ 4 ตัวชี้วัด มีผลการด�าเนินงานสูงกว่าหรือเท่ากับ 

ค่าเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ ร้อยละ 70 ขึ้นไป  3 ตัวชี้วัด (ร้อยละ 75 

ของการบรรลุผลตามเป้าหมายตัวชี้วัด) มีผลการด�าเนินงานที่

ส�าคญั เช่น นทิรรศการเสมือนจรงิ “พระไตรปิฎกบาลีสูส่ากลและ 

สมัมนาผ่านระบบ Zoom Meeting สารคดคีอนเสร์ิต “วฒันธรรม 

น�าไทย: 140 ปี หลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง)” พิธี

อัญเชิญพระประธาน “พระพุทธพิพิธธรรม วิสุทธิ์” ประดิษฐาน 

ณ พุทธอุทยานเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต

ก�าแพงแสน เป็นต้น 

  

สูงกวารอยละ 70

รอยละ 70
ของคาเปาหมาย

ต่ำกวารอยละ 70

รอยละความสำเร�จของตัวช�้วัด

131.7

1 2 3 4

145.7

50.0

80.4

ล�าดับ ชื่อตัวชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย
ผลการ

ด�าเนินงาน

ร้อยละ

ความส�าเร็จ

1 ร้อยละของโครงการที่มีผู้เข้าร่วมเป็นไปตามเกณฑ์เป้าหมายที่ก�าหนด ร้อยละ 70 92.2 131.7

2

ร้อยละของโครงการที่บรรลุเป้าหมายสามารถสร้างจิตส�านึกให้แก่

ผู้เข้าร่วม ในด้านการอนุรักษ์ การท�านุบ�ารุงศิลปะ วัฒนธรรม และ

ภูมิปัญญาไทย

ร้อยละ 75 60.3 80.4

3
โครงการที่มีการจัดการเรียนรู้ การวิจัย หรือการบริการวิชาการ  

เพื่อการท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย
โครงการ 35 51 145.7

4
โครงการที่ส่งเสริมนวัตกรรมเพื่อการท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรม

และภูมิปัญญาไทย
โครงการ 4 2 50.0
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ผลการด�าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจ�าปีบัญชี พ.ศ. 2564 

 
 05

04

03

02

01
การสรางสรรคศาสตรแหงแผนดิน 

เพ��อการพัฒนาประเทศที่ยั�งยืน

การพัฒนาสูความเปนเลิศทางว�ชาการ

ในระดับสากล

การเพ��มคุณภาพและประสิทธิภาพการดำเนินงาน

ตามภารกิจ

การใชหลักธรรมาภิบาลในการบร�หารจัดการ

อยางยั�งยืน

การเพ��มศักยภาพในการบร�หารและ

จัดหาทรัพยากรเพ��อรองรับการเปลี่ยนแปลง

รายงานประจ�าปี 2564 l มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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    (หน่วย : จ�านวนตัวชี้วัด)

ร้อยละความส�าเร็จตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

ภาพรวม ยุทธศาสตร์ที่ 1

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 5

สถานะการบรรลุเป้าหมายของแผนปฏิบัติการประจ�าปีบัญชี พ.ศ. 2564

ยุทธศาสตร์ที่ 1

บรรลุเป้าหมาย

ต�่ากว่าค่าเป้าหมาย

ต�่ากว่าค่าเป้าหมายขั้นวิกฤต

ยุทธศาสตร์ที่ 2

ยุทธศาสตร์ที่ 3

ยุทธศาสตร์ที่ 4

ยุทธศาสตร์ที่ 5
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สูงกวารอยละ 80 ต่ำกวารอยละ 80

รอยละความสำเร�จของตัวช�้วัด

รอยละ 80
ของคาเปาหมาย

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

433.3
380.2

110.0 120.8

293.3

31.0

320.0

100.0
160.8

833.3

110.0

การสร้างสรรค์ศาสตร์แห่งแผ่นดิน เพื่อการพัฒนา
ประเทศที่ยั่งยืน01 

  ในรอบปีทีผ่่านมา มหาวทิยาลยัด�าเนนิงานตามยทุธศาสตร์ที ่1 การสร้างสรรค์ศาสตร์แห่งแผ่นดนิ เพือ่การพฒันาประเทศทีย่ัง่ยนื 

ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์  และ 11 ตัวชี้วัด มีผลการด�าเนินงานสูงกว่าหรือเท่ากับค่าเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ร้อยละ 80 ขึ้นไป 10 ตัวชี้วัด 

(ร้อยละ 90.9 ของการบรรลุผลตามเป้าหมายตัวชี้วัด)  

38
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รายงานประจำาปี 2564มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ล�าดับ ชื่อตัวชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย
ผลการ

ด�าเนินงาน

ร้อยละ

ความส�าเร็จ

1 หลกัสตูรใหม่/หลกัสตูรทีม่กีารปรบัปรงุและพฒันาขึน้ จากการมส่ีวนร่วม 

จากนิสิตเก่า ผู้ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

หลักสูตร 30 130 433.3

2 ผู้เรียน ประชาชน วัยท�างาน และผู้สูงอายุ ที่ศึกษาในหลักสูตร Double 

Degree, Joint Degree, Duo degree, Non-Degree, Upskill/ 

Reskill/New skill, หลักสูตร GSPP, หลักสูตร Flagship, Module 

Degree หลักสูตรที่พัฒนาศักยภาพวิชาชีพบัณฑิตศึกษาที่พัฒนา

คุณวุฒิวิชาชีพ 

คน 2,000 7,603 380.2

3 มาตรฐานวิชาการ/วิชาชีพ/ อุตสาหกรรม/ปฏิบัติการ ในระดับชาติและ

นานาชาติ (KU Standard)

มาตรฐาน 10 11 110.0

4 ผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ และผลงานนวัตกรรมที่ช่วยแก้ไขปัญหา

และน�ามาใช้อันก่อให้เกิดประโยชน์อย่างชัดเจน 

เรื่อง 260 314 120.8

5 การประชุมสัมมนา Focus Group ร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง  

เพื่อแก้ปัญหาและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม 

ครั้ง 30 88 293.3

6 ผลกระทบของความร่วมมือกับนิสิตเก่า องค์กรภาครัฐและภาคเอกชน

ตลอดจน สถานประกอบการ

คน 100,000 31,020 31.0

7 พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนสมัยใหม่ ยืดหยุ่น การเรียนการสอน

ออนไลน์ การปรับโครงสร้างการเรียนการสอนแบบหลายทางเลือก  

การจัดการเรียนการสอนแบบ Work-based Learning หรือ 

Project- Based Learning  ระบบการเรียนการสอน Free Shopping  

จัด Learning Material ให้มีความหลากหลายและการใช้ IT ส่งเสริม

การเรยีน และการจดัสร้างห้องเรยีน Living Class Room (นวตักรรม

การเรียนการสอน)

หลักสูตร 50 160 320.0

8 ศกัยภาพการยกระดบัการพฒันาอย่าง ยัง่ยนืให้แก่ชมุชน ทีส่่วนงานและ

หน่วยงาน เป็นศนูย์กลางในการบรกิาร วชิาการ การถ่ายทอดองค์ความ

รูสู้ส่งัคมและประชาชน เพือ่พฒันาอาชพีและยกระดบัคณุภาพชวีติ และ

สิ่งแวดล้อม (ต�าบลที่มหาวิทยาลัยด�าเนินการพัฒนาถ่ายทอดความรู้)

ต�าบล 140 140 100.0

9 Smart Farmers/Start Up/ Entrepreneur คน 500 804 160.8

10 ข้อมูลสารสนเทศที่เผยแพร่ให้ประชาชนใช้ประโยชน์ (Big Data) ฐานข้อมูล 3 25 833.3

11 การถ่ายทอดองค์ความรูสู้ป่ระชาชน ชมุชน และสงัคม เพือ่พฒันา แก้ไข

ปัญหา และชี้น�าประเทศ (โครงการตามแผนงานบูรณาการและแผนงาน

ยุทธศาสตร)์

โครงการ 10 11 110.0
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สร้างเครือข่ายความร่วมมือและเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่า หน่วยงานภายใน

มหาวิทยาลัย หน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน กลุ่มอุตสาหกรรมเครือข่าย และ 

ภาคประชาชน เพ่ือพัฒนาหลกัสูตรบูรณาการ หลักสูตรตามความโดดเด่นของคณะและ

วทิยาเขต และพฒันาหลกัสตูรเพือ่การเรยีนรูต้ลอดชีวิต พัฒนางานวิจัยและงานบริการวิชาการ 

รวมทั้งผลักดันผลงานของมหาวิทยาลัยเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยี สู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจ  

ที่ตอบสนองนโยบายของรัฐในการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร อาหาร ป่าไม้ ประมง ทรัพยากร 

ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วิศวกรรมศาสตร์ พลังงานและวิทยาศาสตร์สุขภาพ แก่ชุมชนและสังคม 

กลยุทธ์ที่ 1.1

การพัฒนาหลักสูตรที่มีคุณภาพ หลักสูตรพิเศษ หลักสูตรที่พัฒนาศักยภาพทางวิชาชีพบัณฑิตศึกษา  

การพัฒนาระบบการจัดการศึกษาข้ามวิทยาเขต สถาบันและประเทศ โดยการมีส่วนร่วมของนิสิตเก่า  

ผู้ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน และมุ่งเน้น Double Degree, Joint Degree, Duo Degree,  

Non-Degree, Upskill, Reskill, New skill, หลักสูตร GSPP, Module Degree

� หลกัสตูรใหม่/หลกัสตูรทีม่กีารปรบัปรงุและพฒันาขึน้จากการมส่ีวนร่วมจากนสิติเก่า ผูป้ระกอบการ

หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 130 หลักสูตร (เป้าหมาย 30 หลักสูตร)

� ผู้เรียน ประชาชน วัยท�างาน และผู้สูงอายุ ท่ีศึกษาในหลักสูตร Double Degree, Joint

Degree, Duo Degree, Non-Degree, Upskill/Reskill/New skill, หลักสูตร GSPP,

หลักสูตร Flagship, Module Degree หลักสูตรที่พัฒนา ศักยภาพวิชาชีพบัณฑิตศึกษา

ที่พัฒนา คุณวุฒิวิชาชีพ 7,603 คน (เป้าหมาย 2,000 คน)

หลักสูตร

36 โครงการ

    10 หลักสูตรใหม 
120  หลักสูตรปรับปรุง

25 คณะ 128 สาขา

§ ปร�ญญาเอก 29 สาขา

§ ปร�ญญาโท 99 สาขา

คณะ / สำนัก /
สถาบัน / ว�ทยาลัย

3 โครงการ 15 สาขาว�ชา

Joint
Degree

Non-
Degree

GSPP
Double /

Dual Degree 

Upskill
Reskill

New skill
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คณะ /วิทยาลัย รายชื่อหลักสูตรใหม่ 

1. คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลชีวการแพทย์ (หลักสูตรพหุ

วิทยาการ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563

2. คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการและเทคโนโลยีพอลิเมอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 

หลักสูตรพหุวิทยาการ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564

3. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาแอทเลติกเทรนนิงและวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563

4. คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564

5. คณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564

6. คณะมนุษยศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลีธุรกิจ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565

7. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564

8. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564

9. วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564

10. คณะศิลปศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพฤกษนวัตกรรม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565

  โครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

� การแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์และเพื่อการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร

แพทยศาสตร์บัณฑิต มก.

�  การพัฒนาหลักสูตรเชิงบูรณาการส�าหรับการสร้างบัณฑิตขั้นสูง ร่วมกับส่วนงานต่าง ๆ

� การพิจารณาคัดเลือกโรงพยาบาลร่วมสอนหลักคือ โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร จังหวัดสกลนคร

โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรี  

� การจัดตั้งส�านักงานโครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ มก. ณ คณะวิทยาศาสตร์ ชั้น 6 อาคาร

ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ 60 พรรษา

� การรับจัดสรรอัตราก�าลังจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

� การจัดท�าเล่มหลักสูตร (มคอ.2)

� การท�าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และกระทรวงสาธารณสุข
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มาตรฐานวิชาการ/วิชาชีพ/อุตสาหกรรม/ปฏิบัติการ ในระดับชาติและนานาชาติ  

11 มาตรฐาน (เป้าหมาย 10 มาตรฐาน)  

	� การรับรองมาตรฐานทางวิชาการ  

 มหาวิทยาลัยมีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2563 367 หลักสูตร พบว่า หลักสูตร 

ผ่านมาตรฐานครบทุกหลักสูตร โดยมีหลักสูตรได้ผลการประเมินคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก 6 หลักสูตร ระดับดี 338 หลักสูตร  

และ ระดับปานกลาง 23 หลักสูตร  

 ปีการศึกษา 2563 มีหลักสูตร 

ได้รับการรับรองมาตรฐานจากองค์กร 

ที่ได้รับการยอมรับระดับนานาชาติ 2 

หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร ์และ

เทคโนโลยีการอาหาร (Bachelor of 

Science Program in Food Science 

and Technology) และหลักสูตร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

วิทยาศาสตร์การอาหาร (Master of 

Science Program in Food Science)  

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

	� การรับรองมาตรฐานสินค้าและบริการ (KU STANDARD)  

 ส�านักงานบริการวิชาการได้เริ่ม

ด�าเนินการจัดท�าการรับรองมาตรฐาน

สนิค้าและบรกิาร เมือ่วนัที ่24 พฤศจิกายน  

พ.ศ. 2563 และมกีารประกาศใช้หลกัเกณฑ์  

และมาตรฐาน ดังนี้

การส่งเสริมมาตรฐานวิชาการ/วิชาชีพ/อุตสาหกรรม/ปฏิบัติการในระดับชาติและนานาชาติ (KU Standard) 
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	� การรับรองมาตรฐานด้านวิชาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ 

ส�านักส่งเสริมและฝึกอบรม ก�าแพงแสน ได้ส่งเสริมและพัฒนาการรับรองมาตรฐานด้านวิชาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ เช่น  

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาวิชาชีพเกษตรกรปราดเปรื่อง สาขานักส่งเสริมการเกษตร เป็นต้น

	� การรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการ

� ห้องปฏบิตักิารทดสอบเชือ้เพลงิชวีมวลและผลติภณัฑ์ สถาบนัค้นคว้าและพฒันาผลติผลทางการเกษตรและอตุสาหกรรมเกษตร

� ศนูย์บรกิารประกนัคณุภาพ สถาบนัค้นคว้าและพฒันาผลติภณัฑ์อาหาร ได้รบัการรบัรองเป็นห้องปฏิบัตกิารทีผ่่านการรับรอง

ความสามารถตามมาตรฐาน ISO/IEC 2005 : 17025

� ศูนย์บริการประกันคุณภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ได้รับการรับรองตามข้อก�าหนดและเง่ือนไขการ

รับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบด้านการแพทย์และสาธารณสุข ของส�านักงานมาตรฐานห้องปฏิบัติการในด้านทดสอบ

อาหาร (หมายเลขทะเบียน 49-1089)

	� การรบัรองมาตรฐานด้านอตุสาหกรรมต่างๆ เช่น มาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรมวงกบและกรอบบานโลหะส�าหรบัประตู

และหน้าต่าง : หน้าต่างอะลูมิเนียม  เป็นต้น
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การผลักดันผลงานวิจัยเชิงบูรณาการศาสตร์ ด้านการเกษตร อาหาร ป่าไม้ ประมง ทรัพยากรธรรมชาติ  

ส่ิงแวดล้อม วิศวกรรมศาสตร์ พลังงาน และวิทยาศาสตร์สุขภาพ สู่การใช้ประโยชน์ ร่วมกับอุตสาหกรรม 

ที่มีศักยภาพสูงในการผลักดันงานวิจัยของส่วนงานสู่ภาคการผลิตและร่วมมือท�าวิจัยที่แก้ปัญหาเร่งด่วน 

กับภาคเอกชน ชุมชน และสงัคม  

	� การส่งเสริมผลงานวิจยั ผลงานสร้างสรรค์ และ ผลงานนวตักรรมทีช่่วยแก้ไขปัญหาและน�ามาใช้อนัก่อให้เกดิประโยชน์

อย่างชัดเจน

เขิงนโยบายหรือ

ระดับประเทศ   

� คู่มือมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมธรรมชาติประเภทภูเขา

� ภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดชัยนาทกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

� มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมธรรมชาติประเภทน�้าตก

� การย่อยสลายของซากพืชในสวนป่าไม้โตเร็วที่ปลูกเพื่อผลิตพลังงานชีวมวล

� พันธุกรรมของปลาทูประชากรอ้างอิงเพื่อการจัดการประมงอย่างยั่งยืนบริเวณอ่าวไทย

เชิงสาธารณะ

� มันส�าปะหลังพันธุ์เกษตรศาสตร์ 80

� อินคลูชั่นบอดี้โรคไข้หัดสุนัขในสเมียร์เลือด

� การสร้าง web site ภูมิแพ้อาหาร http://ifrpd foodallergy.com

� การติดตามโรคของทุเรียนในเขตภาคตะวันออกและภาคใต้ของประเทศไทย

� การพัฒนาวิชาสมรรถนะหลักเพื่อสุขภาพหนึ่งเดียวส�าหรับนิสิตหลากสาขา

เชิงพาณิชย์

� แคปซูลเลือดจระเข้ เพื่อปรับสมดุลระบบเลือดรายแรกของโลก

� ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดเม็ดจากสมุนไพรและกรรมวิธีการผลิต

� การเตรียมกระจกท�าความสะอาดตัวเองด้วยเทคนิคสปัตเตอริงส�าหรับกระจกเงาส่องหลังรถยนต์

� คุกกี้ชนิดแข็งจากผลไม้บดละเอียดและกรรมวิธีการผลิต

� การพัฒนานวัตกรรมแบบแปลนอาคารอเนกประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวต�าบลหัวป่า อ�าเภอพรหมบุรี  

จังหวัดสิงห์บุรี

 ด้านการน�าผลงานวจัิยทีน่�าไปใช้ในภาคอุตสาหกรรม ส�านกังานบรกิารวชิาการ ด�าเนนิงานโครงการการบ่มเพาะผู้ประกอบการ และ

การบ่มเพาะผู้ประกอบการใหม่ โดยมีการน�าผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ไปต่อยอดในอุตสาหกรรมด้านต่างๆ  

� ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบ�ารุงสมอง BRAHMIX (อนุสิทธิบัตร)

�	ผลติภณัฑ์เสรมิอาหาร BIO FIBER Capsule, น�า้เชือ่ม BIO FIBER

(ผลิตภัณฑ์ต่อเนื่อง), เครื่องดื่มน�้าผัก และผลไม้สกัดเย็นเสริม

ใยอาหาร และขนมควบคุมน�้าหนักสุนัขเสริมใยอาหารจากผง

ไบโอไฟเซอร์ (อนุสิทธิบัตร)

ผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ และผลงานนวัตกรรมที่ช่วยแก้ไขปัญหาและน�ามาใช้  

อันก่อให้เกิดประโยชน์อย่างชัดเจน 314 เรื่อง (เป้าหมาย 260 เรื่อง) 
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รายงานประจำาปี 2564มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

	� การประชุมสัมมนา Focus Group ร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือแก้ปัญหา และสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจ  

และสังคม

  มหาวิทยาลัยมีการขับเคลื่อนกระบวนการด้านงานวิจัย และการบริการวิชาการเพื่อรับใช้สังคม พัฒนาท้องถิ่น และแก้ไข

ปัญหาเพือ่สร้างความมัน่คงทางเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศไทย โดยจัดให้มโีครงการ/กจิกรรมการประชมุสมัมนา Focus Group  

ร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ เช่น ภาครัฐบาล ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ และประชาชน เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหา ก�าหนดแนวทางในการแก้ไข

ปัญหาร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ  

การประชุมสัมมนา Focus Group ร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ปัญหา และสร้าง

ความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม 88 ครั้ง (เป้าหมาย 30 ครั้ง)
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เกษตร ป่าไม้ ประมง 

สิ่งแวดล้อม

� การเสวนาทางวิชาการเรื่อง "วิกฤต...โรคลัมปี สกิน โรคระบาดในสัตว์"

� การเสวนาทางวิชาการแบบออนไลน์ โอกาสในวิกฤต? ฝ่าโควิดเพื่อต่อชีวิตอุตสาหกรรมประมงไทย

� การเสวนาทางวิชาการเรื่อง จับตาพื้นที่เสี่ยงพร้อมมาตรการเตรียมรับมือ "น�้าท่วม" ประเทศไทย

วิทยาศาสตร์สุขภาพ

� การสัมมนาเรื่อง นวัตกรรมการสกัดกัญชงและการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์สมุนไพร

� การเสวนาทางวิชาการ 2021 : PM 2.5 มัจจุราชเงียบ

� โครงการเสวนาเรื่องความปลอดภัยอาหารกับโรคโควิด- 19

การส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการกับนิสิตเก่า และสถานประกอบการ เพื่อการพัฒนา Talent Mobility 

และสนบัสนุนกจิกรรมของนสิติเก่า ตลอดจนสมาคมนสิติเก่ามหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถมัภ์ 

โดยมุ่งเน้นนวัตกรรมหลักสูตร การสร้างอาชีพและรายได้

�	การเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการหรอืคณะท�างานของมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ เช่น กรรมการสภามหาวทิยาลัย คณะกรรม 

การส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย สมาคมศิษย์เก่าของคณะ เป็นต้น

		� การบริจาคเงินและทรัพย์สิน 

� การบริจาคทุนและสิ่งของให้กับประชาชนที่ได้รับผล

กระทบในสถานการณ์ COVID- 19

� การบริจาคทุนและส่ิงของส�าหรับศูนย์บริการวัคซีน

KU ของศิษย์เก่าและสมาคมนิสิตเก่า มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  

	�	การเข้าร่วมพธิกีาร / กจิกรรมต่างๆ ของ มหาวทิยาลยั / 

ส่วนงาน

� พธิวีางพวงมาลาออนไลน์ งานวนัสถาปนา มหาวทิยาลยั

เกษตรศาสตร์ ครบรอบ 78 ปี

� KU VIRTURAL RUN

� โครงการวิทยากรอาสาส�าหรับศิษย์เก่า

� โครงการศษิย์เก่า มก. ช่วยงานศนูย์ฉดีวคัซนี KU สูโ้ควดิ

นิสิตเก่าร่วมพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 31,020 คน (เป้าหมาย 100,000 คน)
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แต่อย่างไรก็ตามภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงท�าให้มหาวิทยาลัย 

มกีารยกเลกิการจดักจิกรรมหรอืปรบัเปลีย่นรปูแบบเป็นการประชมุออนไลน์เพือ่หลกีเลีย่งความแออดั และรวมกลุม่ในการท�ากจิกรรม

ร่วมกัน ท�าให้การมีส่วนร่วมของศิษย์เก่าลดลง

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาอุปกรณ์ การสอน สื่อการสอน หลักสูตร 

Sandbox ในรูปแบบต่าง ๆ ที่รองรับกลุ่มเป้าหมาย

 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโคโรนาไวรัส 2019 ท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตแบบใหม่ (New Normal) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จึงให้ความส�าคัญและปรับตัวด้วยการออกแบบการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน  

รวมทัง้วางแผนการรบัมอืกบัภาวะหยดุชะงกัทางการศกึษา (Education Disruption) เพือ่ให้การจดัการเรยีนการสอนสามารถด�าเนนิ

ไปได้ตามปกติและส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต ดังนี้ 

� การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์

 มหาวิทยาลยัจดัการเรยีนการสอน

ออนไลน์ที่มีความเป็นมาตรฐานทางการ

ศึกษาเช่นเดียวกับการเรียนการสอน

ในชั้นเรียน เน่ืองจากการเรียนการสอน

ออนไลน์มีการจัดผู ้สอนท่ีรับผิดชอบ 

ในรายวิชาชุดเดียวกับการเรียนการสอน

ในชั้นเรียน  และมีการเตรียมความพร้อม

ระบบการเรียนการสอนออนไลน์และการ

สอบออนไลน์ไว้ล่วงหน้า เช่น edufarm, 

Google Classroom, Microsoft Team   

เป็นต้น

พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนสมัยใหม่ ยืดหยุ่น การเรียนการสอนออนไลน์ การปรับ 

โครงสร้างการเรยีนการสอนแบบหลาย ทางเลอืก การจดัการเรยีนการสอนแบบ Work-based  

Learning หรอื Project-Based Learning ระบบการเรยีนการสอน Free Shopping จดั Learning  

Material ให้มีความหลากหลายและการใช้ IT ส่งเสริมการเรียนและการจัดสร้างห้องเรียน 

Living Class Room : นวตักรรมการเรยีนการสอน 160 หลักสูตร (เป้าหมาย 50 หลกัสตูร)

พัฒนาระบบการศึกษา การเรียนการสอนให้มีความยืดหยุ่น รองรับกลุ่มเป้าหมาย

กลยุทธ์ที่ 1.2
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� ส่วนงาน

 มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์โดยส่วนงานระดบัคณะมกีารปรับรปูแบบการเรยีนการสอนโดยการเตรียมแพลตฟอรม์การเรียน

รู้ดิจิทัล (Digital Learning Platform) เพื่อใช้ในการเรียนการสอนและการจัดการเรียนรู้ให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง เช่น 

คณะ รูปแบบการเรียนการสอน

คณะเกษตร การพัฒนาระบบการเรียนการสอนแบบ Active Learning/Creative Learning 5 รายวิชา

คณะอุตสาหกรรมเกษตร การเรียนการสอน ในรูปแบบ online Work-based Learning หรือ Project-based Learning 

3 หลักสูตร

คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา - คลิปวีดีโอผ่าน Facebook (สาขาฟิสิกส์)

- การสาธิตรายวิชาปฏิบัติการวิชาเคมีผ่าน Live สด

- การเรียนนอกห้องเรียนของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

- โครงการยกระดับมาตรฐานการจัดสอบด้วยวิธีดิจิทัล

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา การจัดการเรียนการสอนออนไลน์

การสอบออนไลน์ การจัดการเรียนออนไลน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา

การส่งเสริมการบริการวิชาการที่เน้นการท�างานร่วมกับชุมชน เพื่อยกระดับ คุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่  

โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ การเพิ่มรายได้ การพัฒนาคุณภาพชีวิต และคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

สนับสนุนให้คณาจารย์ นักวิจัย นิสิต และบุคลากรในส่วนงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเข้าไป 

เป็นก�าลังหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน 

และสร้างชุมชนต้นแบบ พัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนบริเวณโดยรอบ

มหาวิทยาลัย วิทยาเขต ศูนย์ และสถานี ตลอดจนจังหวัดใกล้เคียงให้ดียิ่งขึ้น พัฒนาสถานีวิจัย

ของ มก. ให้เป็นศูนย์ถ่ายทอดองค์ความรู้

กลยุทธ์ที่ 1.3
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ศักยภาพการยกระดับการพัฒนาอย่างย่ังยืนให้แก่ชุมชนที่ส่วนงานและหน่วยงาน  

เป็นศูนย์กลางในการบริการวิชาการ การถ่ายทอดองค์ความรู้สู ่สังคม และประชาชน 

เพื่อพัฒนาอาชีพและยกระดับคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม: ต�าบลท่ีมหาวิทยาลัย 

ด�าเนินการพัฒนาถ่ายทอดองค์ความรู้ 140 ต�าบล (เป้าหมาย 140 ต�าบล)

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ โดยการสนบัสนนุงบประมาณจากกระทรวงการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร์ 

วิจัยและนวัตกรรมด�าเนินการโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต�าบลแบบบูรณาการ (1 ต�าบล 1 มหาวิทยาลัย) โดยมี 

รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและกิจการเพื่อสังคม เป็นผู้รับผิดชอบหลัก และแบ่งเขตพื้นที่ในการด�าเนินงานโครงการ ออกเป็น  

17 คลัสเตอร์ ครอบคลุมพื้นที่ 27 จังหวัด 140 ต�าบล และมีส�านักงานบริการวิชาการติดตามผลการด�าเนินการ  

การสร้างความร่วมมอืและพฒันาวทิยาเขต/สถานวีจิยั ให้เชือ่มโยงกบัชมุชนและร่วมกนัพฒันาต้นแบบชุมชน 

ตลอดโซ่อปุทานเกษตรกรทีป่ระสบความส�าเรจ็ การสร้างงานพัฒนากบักลุม่จงัหวดั โดยพัฒนาความร่วมมอื

กับวิสาหกิจชุมชนและเอกชนในพื้นที่ รวมทั้งสร้างแรงจูงใจให้กับบุคลากรและนิสิตสร้างนวัตกรรม      

�	การให้บรกิารของศูนย์วจิยั สถานีวจิยั สถานฝึกนสิติ  

 มหาวิทยาลัยมีศูนย์วิจัย สถานีวิจัย สถานีฝึกนิสิต  

ที่กระจายตามภูมิภาคต่างๆ ของประเทศ รวม 25 แห่ง เพ่ือให้ 

บริการ พื้นท่ี/แปลงทดลองวิจัย ค้นคว้าวิจัยตามความต้องการ 

ของชุมชน ซึ่งเป็นการสนับสนุนการท�าวิจัยของ อาจารย์ นักวิจัย  

นิสิตทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ตลอดจนให้บริการ 

วิชาการส�าหรับชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียง

Smart Farmers/Start Up/ Entrepreneur 804 คน (เป้าหมาย 500 คน)

การประชุมเครือข่ายจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน “ผลิตผลและผลิตภัณฑ์อะโวคาโดแบบครบวงจร ต�าบลปากช่อง ”

49

0010.indd   49 14/9/2565   15:33:51



Annual Report 2021Kasetsart University 2021

� การพัฒนากลุ่มเกษตรกร

 ส�านักส่งเสริมและฝึกอบรม ก�าแพงแสน ร่วมกับส�านักงานส่งเสริมและ

พัฒนาการเกษตรเขตท่ี 2 และคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ส่งเสริมและ

พัฒนาเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และสถาบันเกษตรกร ในเขตภาคกลางและ 

ภาคตะวนัตก 30 ชมุชน เช่น กลุม่วสิาหกจิบ้านหนองไม้งาม (เกษตรกรผูป้ลกูข้าวป่ิน

เกษตร) ต.ทุ่งบัว อ.ก�าแพงแสน จ.นครปฐม กลุ่มผู้ปลูกข้าวปิ่นเกษตร ต.ไผ่หูช้าง  

อ.บางเลน จ.นครปฐม กลุ่มวิสาหกิจ ต.บางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม เป็นต้น  

� การพัฒนาผู้ประกอบการ

		� การพัฒนาผู้ประกอบการส�าหรับนิสิต บุคลากร และประชาชนทั่วไป

� กิจกรรมการบ่มเพาะผูป้ระกอบการ และการบ่มเพาะผูป้ระกอบการใหม่

ประกอบด้วย ผูป้ระกอบการระดบั Pre-incubate 2 ราย บรษิทัเริม่ต้น

(Startup Company) 1 ราย บรษิทัเตม็รปูแบบ (Spin-off Company)

3 ราย

� กิจกรรมชมรมผูป้ระกอบการนสิติ (Kasetsart University Startup :

KU-Startup)

� กิจกรรมสร้างจิตวิญญาณ และความตระหนักสู่ความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Spirit)

		� โครงการส่งเสรมิศกัยภาพผูป้ระกอบการธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ ระหว่างกจิการขนาดใหญ่ และมหาวิทยาลยั (Business  

Brotherhood) โดยมผีูป้ระกอบการเข้าร่วมการน�าเสนอแผนธรุกจิ 8 ราย และได้พจิารณารบัเข้ากระบวนการพฒันาศักยภาพ  3 ราย  

		� โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการนิสิตให้เกิดธุรกิจสตาร์ทอัพ (KU-SS) โดยมีการจัดการการแข่งขัน Pitching 

idea ผ่านโปรแกรม WebEX โดยมีผู้ประกอบการนิสิตเข้าร่วมกิจกรรม 69 คน 

		� โครงการ Startup Thailand League โดยความร่วมมือระหว่างส�านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ส่งเสริม 

และสนับสนุนนิสิต นักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อพัฒนาแผนธุรกิจให้สามารถพัฒนาตนเองเพื่อเป็น 

วิสาหกิจเริ่มต้น (startup) โดยมีการแข่งขัน Pitching ไอเดียธุรกิจแบบออนไลน์ ผ่านระบบ WebEX เพื่อหาสุดยอดไอเดีย  

โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 10 ทีม
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		� โครงการการแข่งขันสุดยอดธุรกิจนวัตกรรมประเทศไทย (นิลมังกร  

แคมเปญ) โดยเป็นความร่วมมอืระหว่างมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ และส�านกังาน 

นวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) จัดการแข่งขัน SME ที่เป็นนวัตกรรม ที่จะผลิตสินค้า 

โดยใช้นวัตกรรมและมีการสร้าง brand โดยโครงการนี้เน้นสินค้านวัตกรรมของ  

SME ในแต่ละภมูภิาค และคดัเลอืกมาภมูภิาคละ 30 ผลติภณัฑ์ รวม 120 ผลติภณัฑ์  

และท�าการ train และ coach จนได้ภมูภิาคละ 5 ผลติภณัฑ์ น�ามาแข่งขันเป็น รายการ 

นิลมังกร the reality ทั้งสิ้น 20 ผลิตภัณฑ์ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ 294 ธุรกิจ 

จาก 42 จังหวัด          

การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศจากองค์ความรู้ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีความเชี่ยวชาญ

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยส่วนงาน /หน่วยงาน ได้พัฒนาข้อมูลสารสนเทศจากองค์ความรู้ด้านการเกษตร อาหาร ป่าไม้  

ประมง สิง่แวดล้อม สตัวแพทยศาสตร์ ทรพัยากรธรรมชาต ิวศิวกรรม พลงังาน และวทิยาศาสตร์สขุภาพ แก่ประชาชนและสงัคม เช่น 

คลงัความรูด้จิทิลั มก. : คลังความรูเ้กษตรศาสตร์ สู ้COVID- 19 ศนูย์สนเทศทางการเกษตรแห่งชาต ิคลงัความรูด้จิทิลัด้านการเกษตร 

(Agricultural Knowledge Base) ศนูย์ข้อมลูทางการเกษตร ห้องสมดุส่วนผสมอาหารเสมอืน (virtual food ingredient library) 

ระบบรายงานคุณภาพอากาศ เป็นต้น

ข้อมูลสารสนเทศที่เผยแพร่ให้ประชาชนใช้ประโยชน์ (Bigdata) 25 ฐานข้อมูล 
(เป้าหมาย 3 ฐานข้อมูล)

พัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศจากองค์ความรู้ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีความเชี่ยวชาญ 

พัฒนาระบบสื่อสารสังคมในทุกศาสตร์และทุกด้านเพื่อชี้น�าประเทศ โดยมุ่งเน้นด้านการเกษตร 

อาหาร ป่าไม้ ประมง สิ่งแวดล้อม สัตวแพทยศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ วิศวกรรม พลังงาน

และวทิยาศาสตร์สขุภาพ เพือ่ใช้ในการเผยแพร่ ประชาสัมพนัธ์ และถ่ายทอดสู่ประชาชนและสงัคม

กลยุทธ์ที่ 1.4
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การน�าองค์ความรู้สื่อสารสู่ประชาชน ชุมชน และสังคม เพื่อพัฒนา แก้ไขปัญหาและชี้น�าประเทศ โดยมุ่งเน้น

การน�าไปใช้ประโยชน์ และน�าองค์ความรู้สู่การก�าหนดนโยบายเพื่อชี้น�าประเทศ

มหาวิทยาลัยได้ด�าเนินงานแผนงานบูรณาการ และแผนงานยุทธศาสตร์ ประจ�าปีบัญชี พ.ศ. 2564 เช่น

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

� โครงการจัดตั้งศูนย์เครือข่ายในการผลิตและพัฒนาบุคลากรส�าหรับ

อตุสาหกรรมเป้าหมายเพือ่รองรบัความต้องการของอตุสาหกรรมในเขตพฒันาพเิศษ

ภาคตะวนัออก เพือ่รองรบัเขตเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออก (Eastern Economic 

Corridor, EEC) เป็นแผนยทุธศาสตร์ของประเทศไทยภายใต้ไทยแลนด์ 4.0 โดยคณะ

พาณิชยนาวีนานาชาติ 

� โครงการการพฒันาศกัยภาพการผลติปลานลิในกระชงัโดยการใช้เทคโนโลยี

ภูมิคุ้มกันโรคขั้นสูงเพื่อบรรเทาปัญหาการเกิดโรคในพื้นที่อีสานตอนบนลุ่มน�้าโขง  

โดยคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร  

� โครงการนวัตกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวหอมมะลิ โดยคณะ

ทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร   

� โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการวิเคราะห์เชิงลึก และพัฒนาผลิตภัณฑ์

อาหารและส่วนผสมอาหารฟังก์ชันต้นแบบส�าหรับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม

อาหารภายใต้เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) ส่วนขยายต่อเนื่องปีท่ี 2 

โดยคณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์ คณะประมง สถาบันค้นคว้าและ

พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร และสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและ

อุตสาหกรรมเกษตร

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

� โครงการยกระดับศูนย์เรียนรู้เชิงวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์-เกษตร ในพื้นที่ภาคกลาง ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง

สถาบันการศึกษาและกลุ่มปราชญ์เกษตรกรเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต เฟสที่ 1 โดยคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์    

� โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรี

สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดย

คณะสัตวแพทยศาสตร์

52

โครงการตามแผนงานบูรณาการ 11 โครงการ (เป้าหมาย 10 โครงการ)
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 มหาวิทยาลัยด�าเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการในระดับสากล  ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์  และ 

8 ตัวชี้วัด มีผลการด�าเนินงานสูงกว่าหรือเท่ากับค่าเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ร้อยละ 80 ขึ้นไป 6 ตัวชี้วัด (ร้อยละ 75 ของการบรรลุผล 

ตามเป้าหมายตัวชี้วัด) 

100.0
120.3

73.6

10.0

158.0

430.0

56.4

117.5
141.0

สูงกวารอยละ 80 ต่ำกวารอยละ 80

รอยละความสำเร�จของตัวช�้วัด

1 2 3 4 5 6 7.1 7.2 8

รอยละ 80 
ของคาเปาหมาย
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   การพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการในระดับสากล02
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ล�าดับ ชื่อตัวชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย
ผลการ

ด�าเนินงาน

ร้อยละของ

ความส�าเร็จ

1 ผลสัมฤทธิ์การบูรณาการการเรียนการสอนและการวิจัยข้ามศาสตร์ 

ร่วมกับส่วนงาน/หน่วยงาน ที่มีมาตรฐานวิชาการในระดับสากล 

โครงการ/

หลักสูตร

5 5 100.0

2 บุคลากรด้านการวิจัยขั้นสูงสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน�าของโลก คน 300 361 120.3

3 ผลงานตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ ผลงาน 2,500 1,841 73.6

4 ผลการจดัอนัดับมหาวทิยาลยัระดบัโลก (QS Ranking by Subject  

ด้านการเกษตรและป่าไม้ ด้านสัตวแพทยศาสตร์ ด้านเศรษฐศาสตร์

และบริหารธุรกิจ ด้านชีววิทยา ด้านวิศวกรรม เครื่องกล  

ด้านวิศวกรรมการบิน ด้านเคมี ด้านศึกษาศาสตร์ ด้านสิ่งแวดล้อม 

ด้านสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ (อันดับ)  

ผลการ

จัดอันดับ

10 1 10.0

5 ผลงานวจิยัและนวตักรรมท่ีสร้างมลูค่าในเชงิพาณชิย์และเชงินโยบาย 

ทั้งภาคการเกษตร และภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งตอบโจทย์ประเทศ

ในภาพรวม (นวัตกรรม / สิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร)

ผลิตภัณฑ์ 50 79 158.0

6 การได้รับเชิญเป็นวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ทรงคุณวุฒิในเวที

นานาชาติ 

คน 30 129 430.0

7 ศักยภาพความพร้อมของอาจารย์บุคลากร และนิสิตในระดับสากล

7.1 นิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพนิสิต 

      มก. สู่สากล / Online International Conference)

7.2 ผู้รับทุน Inbound และ Outbound

คน

คน

5,000

80

2,820

94

56.4

117.5

8 เครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรต่างประเทศในภูมิภาคต่าง ๆ 

ที่ด�าเนินการอยู่ (Active) 

ข้อตกลง/

MOU

400 564 141.0

การสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ ข้ามศาสตร์เพื่อให้มี

ความหลากหลาย และมีมาตรฐานวิชาการในระดับสากล

การบูรณาการการเรียนการสอนและการวิจัยข้ามศาสตร์เพื่อให้มีความหลากหลายและ

มีมาตรฐาน วิชาการในระดับสากล

กลยุทธ์ที่ 2.1

ผลสัมฤทธิ์การบูรณาการการเรียนการสอนและการวิจัยข้ามศาสตร์ ร่วมกับส่วนงาน/

หน่วยงานที่มีมาตรฐานวิชาการใน ระดับสากล 5 โครงการ / หลักสูตร(เป้าหมาย  

5 โครงการ/หลักสูตร)
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	� Dual Degree หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา

วิชาวิทยาศาสตร์การประมงและเทคโนโลยี (หลักสูตรนานาชาติ) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ Master of Agriculture 

(Aquaculture) หรือ Master of Engineering (Aquatic 

Products Processing and Storage) หรือ Master of 

Medicine (Microbiological and Biochemical Pharmacy)

ของ Ocean University of China สาธารณรัฐประชาชนจีน ใน

ปีการศึกษา 2563 มีผู้ส�าเร็จการศึกษา 1 คน 

	� โครงการจัดการเรียนการสอนปริญญาร่วม (Joint 

Degree Program) ด้านวิทยาศาสตร์เกษตร เป็นความร่วม

มือระหว่างคณะเกษตร ก�าแพงแสน กับ Nagoya University 

ประเทศญี่ปุ่น

	� International Double Degree Program (IDDP)

เป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะ

วศิวกรรมศาสตร์ และ RMIT University เมอืงเมลเบร์ิน ประเทศ

ออสเตรเลีย โดยโครงการมีวัตถุประสงค์เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มี

ทกัษะทัง้ด้านวศิวกรรมการบนิและอวกาศ และด้านบรหิารจดัการ

ธุรกิจ  ในปีการศึกษา 2563 มีผู้ส�าเร็จการศึกษา 15 คน

	� ความตกลงร่วมมือวิจัยด้านผลึกเหลวอวกาศ (Liquid 

Crystals) ระหว่างคณะวิทยาศาสตร์ กับองค์การบริหารการ

บินและอวกาศแห่งชาติ หรือ องค์การนาซา (NASA)  เพื่อสร้าง

ความร่วมมือวิจัยทั้งในภาคพื้นดินและในสภาวะไร้แรงโน้มถ่วง

บนอวกาศ ณ สถานีอวกาศนานาชาติ (International Space 

Station) ในปี 2566

	� โครงการสร้างกลุม่วจิยักบัมหาวทิยาลยัชัน้น�าของประเทศ 

ในรูปแบบของเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพ่ือการวิจัย 

(RUN) เป็นความร่วมมือระหว่าง 8 มหาวิทยาลัยวิจัย โดย

การประสานความร่วมมือและสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ

ด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ถ่ายทอดองค์ความรู  ้

และเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมให้ระบบอุดมศึกษาของประเทศ

สามารถสร้างกลุ่มเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย 

ตลอดจนยกระดบัมาตรฐานมหาวทิยาลยัของประเทศให้ทดัเทยีม

ในระดบันานาชาตริวมทัง้ร่วมกนัพฒันาศกัยภาพนกัวจิยั บณัฑติ

ศึกษา นักศึกษาและบุคลากรทางการวิจัยให้เกิดการบูรณาการ

องค์ความรู้ทางด้านการวิจัย การแลกเปลี่ยนและใช้ทรัพยากร 

ตลอดจนปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสร้างและขยายเครือข่าย

ความร่วมมือด้านการวิจัยกับมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ท้ังในภาครัฐ 

และภาคเอกชน รวมถึงในระดับชาติและนานาชาติ

การเพ่ิมศกัยภาพและขดีความสามารถข้ันสงูของก�าลังคนทางด้านการเกษตร อาหาร ป่าไม้ ประมง สิง่แวดล้อม 

สตัวแพทยศาสตร์ ทรพัยากรธรรมชาต ิวศิวกรรม พลงังาน และวทิยาศาสตร์สขุภาพ สูก่ารเป็นมหาวทิยาลยั

ชั้นน�าของโลก (World Class University)
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� บคุลากรด้านการวิจยัขัน้สูงสูก่ารเป็นมหาวิทยาลัยช้ันน�าของโลก 361 คน (เป้าหมาย 300 คน)

� ผลงานตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ 1,841 ผลงาน (เป้าหมาย 2,500 คน)

� ผลการจดัอันดบัมหาวิทยาลัยระดบัโลก (QS Ranking by Subject 1 อนัดับจาก 10 อนัดับ
(เป้าหมาย 10 อันดับ)

0010.indd   55 14/9/2565   15:33:57

กลยุทธ�ท่ี  2.2



Annual Report 2021Kasetsart University 2021

สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 2563/2 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 มีมติเห็นชอบให้ก�าหนด 

วสิยัทศัน์มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ปี พ.ศ. 2570 คอื “มหาวทิยาลยัแห่งการเรยีนรู ้วจิยั และสร้างนวตักรรมระดบัโลก เพือ่การพฒันา

อย่างยั่งยืนบนพื้นฐานของศาสตร์แห่งแผ่นดิน” โดยก�าหนดจุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นมหาวิทยาลัย

ระดับแนวหน้าของโลก (Global and Frontier Research) มีผลการด�าเนินงานในรอบ 6 เดือน ดังนี้

	� พฒันาผลงานวจิยัและเร่งรดัการผลติผลงานตพีมิพ์ (Publication) ในวารสารวชิาการระดบัชาตแิละนานาชาต ิด้านเกษตรและ

อาหาร รวมถงึสาขาทีเ่กีย่วข้อง คอื อตุสาหกรรมเกษตร ประมง วนศาสตร์ สิง่แวดล้อม และสตัวแพทยศาสตร์ สูก่ารเป็นมหาวิทยาลัย

ชั้นน�าของโลก และปรับระบบการบริหาร

จัดการการวิจัยขั้นสูง การเพิ่มศักยภาพ

ก�าลังคนข้ันสูง และปรับระบบนิเวศท่ีเอ้ือ 

ต่อการตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ  

สร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการ 

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้ ง

แลกเปลี่ยนถ่ายโอนความรู ้เชิงลึกและ

เทคโนโลยีขั้นสูงข้ามพรมแดน และเผย

แพร่องค์ความรู้ โดยใช้โครงการพัฒนา 

ศักยภาพด้านการวจิยัขัน้สงูในต่างประเทศ  

(Outbound Exchange)”  

	� พัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนและการวิจัยขั้นสูงด้านเกษตรและอาหารส�าหรับอนาคต  

� การส่งเสรมิการสร้างผลงานทางวชิาการระดบันานาชาตร่ิวมกบัอาจารย์ต่างชาตแิบบเตม็เวลา (Visiting Professor) พฒันา

ศักยภาพการเรียนการสอนและการวิจัย

ขั้นสูงสาขา Agriculture and Forestry 

โดยการเชิญศาสตราจารย์ ผู้เชี่ยวชาญ  

นักวิจัย หรือผู ้ได ้รับรางวัลระดับโลก  

มาปฏิบัติงานในประเทศไทยเป็นระยะเวลา  

3 - 6 เดือน เพื่อถ ่ายทอดวิทยาการ 

ขั้นสูงให้แก่บุคลากร นักวิจัย นักวิจัยหลัง

ปริญญาเอก นักวิจัยหลังปริญญาโท  

และนิสิต

การส่งเสริมบุคลากรด้านการวิจัยขั้นสูงสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน�าของโลก  

รายงานประจ�าปี 2564 l มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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� โครงการยกระดับและพัฒนางานวิจัยขั้นสูงร่วมกับอาจารย์ต่างชาติแบบทางไกลออนไลน์ (Collaborating Professor)

เพื่อยกระดับและพัฒนางานวิจัยขั้นสูงสาขา Agriculture and Forestry ได้แก่ สาขาเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร ประมง  

วนศาสตร์ ส่ิงแวดล้อม สัตวแพทยศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือสาขาที่เก่ียวข้อง ที่เป็นรากฐานด้านวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีเชิงลึก (Deep Sciences  

and Technologies) หรืองานวิจัย

ส�าหรับอนาคต (Frontier Research) 

โดยเชิญศาสตราจารย์ ผู ้ เชี่ยวชาญ  

นักวิจัย หรือผู ้ได ้รับรางวัลระดับโลก  

ท�าหน้าทีเ่ป็น Collaborating professor 

ให้ค�าปรึกษาเพื่อยกระดับและพัฒนางาน

วิจัย ผ่านประชุมทางไกลออนไลน์ เพื่อ

เร่งรัดการผลิตผลงานตีพิมพ์ในวารสาร

วิชาการระดับนานาชาติ

� การจัดประชุม สัมมนาวิชาการ โดยระบบ Video conference ระดับนานาชาติ และภายในประเทศ พร้อมทั้งสนับสนุน

การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการด�าเนินงานรูปแบบเครือข่าย (Network) และรูปแบบอื่น ๆ เพื่อสร้างความร่วมมือด้านการวิจัย 

ขั้นสูงกับเครือข่ายทางวิชาการกับต่างประเทศ ซ่ึงในกิจกรรมนี้มีผู้เสนอโครงการจัดประชุมเพื่อสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยขั้นสูง

กับเครือข่ายทางวิชาการกับต่างประเทศ 23 กิจกรรม

 ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยระดับโลก (QS Ranking by Subject) โดยส�านักจัดอันดับ Quacquarelli Symonds (QS) Ltd.  

โดยพิจารณาจากข้อมูล 8 ด้านดังนี้คือ 1) Academic reputation 2) Employer reputation 3) Faculty/student ratio  

4) Citations per faculty 5) International faculty ratio and international student ratio 6) Paper per faculty

7) Inbound exchange student และ 8) Outbound exchange student

ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยระดับโลก  

QS Ranking by Subject (อันดับ)
เป้าหมาย ค.ศ. 2020  ค.ศ. 2021

 รวมผลการจัดอันดับ 10 1 1

1. ด้านการเกษตรและป่าไม้ (Agri& Forest) ไม่เกิน 50 51-100 63

2. ด้านสัตวแพทยศาสตร์ (Vet) 1 ใน 3 ของประเทศไทย อันดับ 2  ของไทย อันดับ 2 ของไทย

3 ด้านเศรษฐศาสตร์ (Economics) 1 ใน 3 ของประเทศไทย อันดับ 3 ของไทย  อันดับ 5 ของไทย

4 ด้านบริหารธุรกิจ (Business) ไม่เกิน 350 >500

5 ด้านชีววิทยา (Bio Sci) ไม่เกิน 350 500-451 500-451

6 ด้านวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน

     (EnMechanical,Aeronautical&Manufacturing)

ไม่เกิน 350 500-451 500-451

  7 ด้านเคมี (Chem.) ไม่เกิน 350 450-401 500-451

 8 ด้านศึกษาศาสตร์ (Education) ไม่เกิน 350 >500 >500

  9 ด้านสิ่งแวดล้อม (Env.) ไม่เกิน 200 280 350-301

  10 ด้านสารสนเทศและคอมพิวเตอร์(Comp & IT) ไม่เกิน 400 >500 >500

 การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก  
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� การจัดสรรทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อการตี 

พมิพ์ผลงานวทิยานพินธ์ในวารสารวชิาการระดบันานาชาติ

ให้กับคณาจารย์และนิสิตระดับปริญญาโทและเอก

� โครงการ “การเพิ่มต้นฉบับเชิงรุกเพื่อตีพิมพ์ในระดับ

นานาชาติ

� รางวลัผลงานวิจยัตพีมิพ์ระดบันานาชาต ิ (ส่วนงาน นกัวจิยั

รุ่นเยาว์ และ นักวิจัยผู้สร้างสรรค์)

� การสัมมนาเรื่อง Citation อย่างไร เพื่อยกอันดับ

มหาวิทยาลัยโลกของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 ผลงานตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ  

พัฒนางานวิจัยสู่การผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่สร้างมูลค่าในเชิงพาณิชย์และ 

ในเชิงนโยบาย สามารถตอบโจทย์ที่เป็นประเด็นเด่นของไทย พร้อมทั้งตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน

นวัตกรรมสู่สาธารณะได้อย่างกว้างขวาง ทั้งในระดับชาติและระดับสากล

กลยุทธ์ ที่ 2.3

ผลงานวจิยัและนวตักรรมทีส่ร้างมลูค่าในเชงิพาณชิย์และเชงินโยบายทัง้ภาคการเกษตร 

และภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งตอบโจทย์ประเทศในภาพรวม 79 ผลติภณัฑ์ (เป้าหมาย 

50 ผลิตภัณฑ์)

 ส�านักงานบริการวิชาการซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่สร้างมูลค่าในเชิงพาณิชย์ มีผลงานวิจัย

เด่นที่ได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ภาคเอกชนเพื่อน�าสู่เชิงพาณิชย์ทางด้านเทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีการเกษตร และเทคโนโลยี

ชีวภาพ รวมถึงด้านวิศวกรรมศาสตร์ เช่น    

การส่งเสรมิและพัฒนาผลงานวิจัยและนวตักรรมทีส่ร้างมูลค่าในเชิงพาณชิย์และเชิงนโยบาย ทัง้ภาคการเกษตร 

และภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งตอบโจทย์ประเทศในภาพรวม

รายงานประจ�าปี 2564 l มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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เทคโนโลยีการอาหาร

และการเกษตร

� ผลิตภัณฑ์ผงปรุงรสลดโซเดียมจากสมุนไพรไทย

� สูตรผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อส่งเสริมสุขภาพการนอนหลับ

� ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดเม็ดจากสมุนไพรและกรรมวิธีการผลิต

� อาหารเสริมจากข้าวหมักด้วยเชื้อราคล้ายยีสต์สกุลโมแนสคัสเพื่อป้องกันโรคหลอดเลือดเลี้ยงหัวใจ

� กากมันส�าปะหลังโปรตีนสูง

� เตาย่างอาหารชนิดหมุนวนรอบ

� เตาเครื่องวัดความชื้นเมล็ดพันธุ์พืช EE-KU

เทคโนโลยีชีวภาพ

� ชุดทดสอบเชื้อฟิดัลโคลิฟอร์มแบคทีเรียเอสเซอริเซีย โคไล (Escherichia coli) แบบปฏิกิริยาเดียว

� สายพันธุ์แบคทีเรียปฏิปักษ์ Bacillus amyloliquefaciens S20A1 และแนวทางการผลิตสารออกฤทธิ์

ชีวภาพส�าหรับการปลูกข้าวในระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ 

� องค์ประกอบฐานเซลลูโลสบริโภคได้ที่ผ่านการสังเคราะห์ส�าหรับการผลิตสารเคลือบไข่สด

� เครื่องฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยการให้ความร้อนแบบโอห์มมิคส�าหรับอาหารในระดับสเตอริไรเซชัน

� เครื่องฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยการให้ความร้อนแบบโอห์มมิคส�าหรับอาหารในระดับสเตอริไรเซชันแบบอัตโนมัติ

วิศวกรรมศาสตร์

ห้องความดันบวกชนิดอัดอากาศผ่านวัสดุกรองจากด้านบนลงด้านล่างแบบเคลื่อนที่ได้

การส่งเสริมการเป็นวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ และผู้ทรงคุณวุฒิในเวทีนานาชาติ 

การส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนิสิตและบุคลากรในระดับสากล

การได้รับเชิญเป็นวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ และผู้ทรงคุณวุฒิในเวทีนานาชาติ 129 คน  

(เป้าหมาย 30 คน) 

พัฒนาศักยภาพและความพร้อม (Mobility) ของอาจารย์ บุคลากรและนิสิตสู่สากล 

พัฒนาทักษะทางภาษาเพื่อรองรับการบริการนิสิตต่างชาติและบุคลากรต่างชาติ

กลยุทธ์ที่ 2.4

� นิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพนิสิต มก. สู่สากล /Online International

Conference 2,820 คน (ค่าเป้าหมาย 5,000 คน)

� จ�านวนผู้รับทุน Inbound และ Outbound 94 คน (ค่าเป้าหมาย 80 คน)
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การสร�างเครือข�ายความร�วมมือทางการศึกษา และการวิจัยกับสถาบันการศึกษา
ต�างประเทศ

กลยุทธ์ ที่ 2.5

� เครือข่ายความร่วมมือกบัองค์กรต่างประเทศในภมิูภาคต่าง ๆ  ทีด่�าเนินการอยู ่ (Active)

564 ข้อตกลง (เป้าหมาย 400 ข้อตกลง/MOU)

	� การพัฒนาศักยภาพด้านต่างประเทศของนิสิตและ 

บุคลากร

� โครงการนิสิตวิเทศสัมพันธ์อาสา

� โครงการอบรมทางภาษาต่างประเทศให้กับนิสิตและ

บุคลากร

� โครงการ Speak Up Challenge: KU  Students

Perspective on Critical Global Issues

	� การสนับสนุนโครงการเสริมสร้างศักยภาพนิสิตของ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สู ่ความเป็นสากล ประจ�าป ี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยจัดสรรให้ผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น  

144 ราย   

	� การส่งเสริมให ้นิสิตและบุคลากรเข ้าร ่วมกิจกรรม

นานาชาติ เช่น  การแข่งขันระดับนานาชาติ การประชุมวิชาการ

นานาชาติ เป็นตน้

KU Online International Academic Forum: In Celebration of 

the 78th  Anniversary of Kasetsart University

Conference Oral Best Paper.BUDAPEST 19th International 

Conference on Agricultural, Chemical, Biological and 

Environmental Sciences 

การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษา และการวิจัยกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ
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 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีการก�าหนดนโยบายในการเสริมสร้าง และสนับสนุนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กร 

ต่างประเทศด้านการศึกษาและการวิจัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นนานาชาติ  

การต้อนรับ นายทูมูร์ อามาร์ซานา (H.E. Mr. Tumur Amarsanaa) 

เอกอัครราชทูตมองโกเลียประจ�าประเทศไทย และคณะ

    งาน Activating KU’s International Networks  

 ทั้งนี้ในปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีความร่วมมือกันในหลากหลายรูปแบบ เช่น การเปิดโอกาสให้นิสิตไปฝึกงานกับองค์กรพันธมิตร 

ในต่างประเทศ การส่งนิสิตไปแลกเปลี่ยนระหว่างกันกับมหาวิทยาลัยชั้นน�า การมอบทุนการศึกษาโดยมหาวิทยาลัยจากต่างประเทศ 

การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และบุคลากรทางการศึกษาระหว่างประเทศ เกิดผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญดังนี้

1 นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการแลกเปลี่ยนในแต่ละประเทศ 33 คน (ทวีปเอเชีย 5 คน, ทวีปยุโรป 26 คน และ 

ทวีปอเมริกาเหนือ 2 คน )

2 นิสิตต่างชาติ โครงการแลกเปลี่ยนที่มาศึกษา/วิจัยในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 129 คน

3 โครงการทูลเกล้าฯ ถวายทุนพระราชทานในโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชาตามพระราชด�าริสมเด็จ 

พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจ�าปี พ.ศ. 2564 9 ทุน

4 โครงการทุนการศึกษาระยะสั้นส�าหรับนักศึกษากลุ ่มประเทศอาเซียนเพ่ือเฉลิมฉลองในวาระโอกาสที่ มก. ครบรอบ 80 ปี  

ในปีการศึกษา 2564 มีผู้ผ่านการคัดเลือกจากคณะเข้ารับทุน 17 คน 
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   การเพิม่คณุภาพและประสทิธภิาพการด�าเนนิงานตามภารกจิ   03
 ในรอบปีที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยด�าเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการด�าเนินงานตามภารกิจ   

ประกอบด้วย 5 กลยุทธ์ และ 6 ตัวช้ีวัด มีผลการด�าเนินงานสูงกว่าหรือเท่ากับค่าเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ต้ังแต่วันที่ร้อยละ 80 ขึ้นไป  

6 ตัวชี้วัด (ร้อยละ 100 ของการบรรลุผลตามเป้าหมายตัวชี้วัด) 

ล�าดับ ชื่อตัวชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย
ผลการ

ด�าเนินงาน

ร้อยละ

ความส�าเร็จ

1 ร้อยละของประสิทธิภาพการมอบหมายงาน ร้อยละ 80 86.9 108.6

2 การพัฒนาบุคลากรในทุกระดับบุคลากรที่เข้าสู่ต�าแหน่งทางวิชาการ

และวิชาชีพ 

คน 400 544 136.0

3 ประสิทธิภาพกระบวนการท�างาน

(เรื่องที่มีปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการท�างาน )

งาน/

กระบวนงาน

15 190 1,266.7

4 ผลสัมฤทธิ์การท�านุบ�ารุงศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาของชาต ิ

(ร้อยละของโครงการที่บรรลุเป้าหมายในการอนุรักษ์การท�านุบ�ารุง

ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย)

ร้อยละ 75 82.7 110.3

5 นวัตกรรมเพื่อการท�านุบ�ารุงศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย  

(นวัตกรรมเพื่อการท�านุบ�ารุงศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย) 

ผลิตภัณฑ์ 5 22 440.0

6 สุขภาพกายและสุขภาพจิตใจของบุคลากรและนิสิต

- ร้อยละของบุคลากรและนิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสร้างความ 

 เข้มแข็งทางร่างกายและอารมณ์ (ร้อยละ)

- ดัชนีความสุขของบุคลากรและนิสิต 

ร้อยละ

ร้อยละ

50

60

74.2

77.0

148.4

128.3

108.6 136.0 110.3

440.0

148.4 128.3

1,266.7

รอยละ 80 
ของคาเปาหมาย

 

สูงกวารอยละ 80 ต่ำกวารอยละ 80

รอยละความสำเร�จของตัวช�้วัด

1 2 3 4 5 6.1 6.2
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   มหาวิทยาลัยได้ก�าหนดให้มีระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management System) เพื่อมอบหมายงาน

ที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ของบุคลากร และใช้ในการก�ากับติดตามไห้เป็นไปตามข้อตกลงการปฏิบัติงาน

ระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา 

   มหาวิทยาลัยได้ก�าหนดนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุน ตลอดจนให้ความส�าคัญต่อการเข้าสู่ต�าแหน่งทางวิชาการของ

คณาจารย์ นกัวจัิยและบคุลากร และจดักจิกรรมส่งเสรมิและพฒันาบคุลากรเพือ่สูค่วามก้าวหน้าทางวชิาการให้แก่บคุลากรสายวชิาการ

และสายสนับสนุน เช่น 

	� โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ต�าแหน่งทางวิชาการ ส�าหรับบุคลากรสายวิชาการ ครั้งที่ 3-1  

	� โครงการฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิาร เรือ่ง “เทคนคิการวจิยัเพือ่สร้างองค์ความรู้ สูก่ารพฒันางานประจ�า Routine to Research” 

	� การอบรมเชงิปฎบิตักิาร เส้นทางสูต่�าแหน่งวชิาการของพนกังานมหาวทิยาลยั กลุม่วชิาการ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต 

  เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร   

 การอบรมเชิงปฎิบัติการ เส้นทางสู่ต�าแหน่งวิชาการของพนักงาน

มหาวิทยาลัย กลุ่มวิชาการ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ 

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง“เทคนิคการวิจัย เพื่อสร้างองค์

ความรู้สู่การพัฒนางานประจ�า Routine to Research”

การพัฒนาการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารส่วนงานและทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นรูปธรรม โดยมุ่งเน้น

ประสิทธิภาพงาน ความรวดเร็ว ความโปร่งใส ความถูกต้องและเชื่อถือได้

พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลเพื่อการบริหารจัดการ การมอบหมายภาระงาน และการประเมิน

บุคลากรอย่างเป็นธรรมและเป็นระบบ สามารถวัดผลได้ รวมทั้งสร้าง Well-being การท�างาน

อย่างมีความสุข

กลยุทธ์ที่ 3.1

� ร้อยละของประสิทธิภาพการมอบหมายงาน ร้อยละ 86.9 (เป้าหมาย ร้อยละ 80)

� จ�านวนบุคลากรที่เข้าสู่ต�าแหน่งทางวิชาการและวิชาชีพ 544 คน (เป้าหมาย 400 คน)

การพัฒนาบุคลากรในทุกระดับต�าแหน่งทางวิชาการและวิชาชีพ 
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 เมื่อปีบัญชี พ.ศ. 2564 มีผลการอนุมัติความก้าวหน้าทางวิชาการของบุคลากรวิชาการและสนับสนุนวิชาการ รวม 544 คน   

ประกอบด้วย สายวิชาการ (กลุ่มวิชาการ ประเภทคณาจารย์ประจ�าเต็มเวลา) 191 คน สายวิชาการ (กลุ่มวิชาการ ประเภทนักวิจัย)   

17 คน สายสนับสนุน (กลุ่มวิชาชีพ กลุ่มอ�านวยการและเชี่ยวชาญเฉพาะ และกลุ่มบริการ) 336 คน

 มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ โดยส่วนงานทีเ่กีย่วข้อง ทัง้กองการเจ้าหน้าที ่ และส�านกังานวทิยาเขต ได้พฒันาสขุภาวะในการท�างาน 

ดังนี้

ด้านอาชีพ � โครงการบริหารจัดการคนเก่ง KU KPS TALENT MANAGEMENT

� โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ประจ�าป ี2564

� โครงการพัฒนาอาจารย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สู่ความเป็นอาจารย์มืออาชีพ 

ด้านสังคม � โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ เรื่อง รวมพลัง สร้างสรรค์งาน เพื่อพัฒนา มก.  

 และสังคม

� โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อยกระดับการท�างานในศตวรรษที่ 21 

   หัวข้อ “การสื่อสารเพื่อสร้างความร่วมมือบนความแตกต่างอย่างสร้างสรรค์”

ด้านการเงิน � โครงการ Tollway Loan  

� การประกันสุขภาพกลุ่มภาคสมัครใจ  

� การช่วยเหลือบุคลากรผู้ประสบภัยอันเนื่องมาจากการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID- 19)   

ด้านกายภาพ การให้บริการด้านอาหาร สถานพยาบาล สถานที่ออกก�าลังกาย และสวนสาธารณะ

ด้านชุมชน กิจกรรมจิตอาสา ศูนย์ฉีดวัคซีน COVID- 19  

โครงการบริหารจัดการคนเก่ง KU KPS TALENT MANAGEMENT กิจกรรมจิตอาสา ศูนย์ฉีดวัคซีน COVID- 19

การพัฒนาสุขภาวะในการท�างาน (well-being)

รายงานประจ�าปี 2564 l มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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 � การบริหารเทคโนโลยีและสารสนเทศ

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีการบริหารงานด้านสารสนเทศ การพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพ การพัฒนา

ระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) และระบบการประมวลผลด้วยชุดข้อมูลเพียงชุดเดียว (Single Data) เพื่อรองรับภารกิจ 

ของมหาวิทยาลัยและวิทยาเขตให้มีประสิทธิภาพ 

พัฒนาความสอดคล้องและความเชื่อมโยงกระบวนการท�างานแต่ละภารกิจทั้งระบบ 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของหน่วยงาน

กลยุทธ์ที่ 3.2

เร่ืองทีม่ปีรับปรงุประสิทธิภาพ 190  งาน/กระบวนงาน  (เป้าหมาย 15 งาน/ กระบวนงาน)

การปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการท�างาน ให้มีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกันในแต่ละภารกิจ 

โดยมุ่งเน้นความรวดเร็ว ความคล่องตัว ความถูกต้อง การลดระยะเวลา การลดขั้นตอน การใช้เทคโนโลยี 

และระบบฐานข้อมูล

  การวิจัย 
 ระบบสืบค้นข้อมูลงานวิจัย  ระบบบริหารจัดการ
โครงการวิจัย  ระบบติดตามงานวิจัย  ระบบงาน
วิจัยและงานสร้างสรรค์  ระบบบริหารเงินอุดหนุน
วิจัยภายนอก มก.   

  ทรัพยากรบุคคล
 ระบบสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย
 ระบบการขอต�าแหน่งทางวิชาการของ
พนักงานมหาวิทยาลัย

  การบริการวิชาการ  
 ระบบฐานข้อมูลพัฒนาวิชาการ
 ระบบบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา

  งบประมาณและการเงิน
 ระบบงบประมาณเงินรายได้  ระบบงบประมาณแผ่นดิน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   ระบบสารสนเทศบัญชี (ERP) 
 ระบบแผนบริหารงบประมาณครุภัณฑ์ ICT 

  ระบบอื่นๆ 
 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS /EIS)
 ระบบบูรณาการข้อมูล  ระบบสารสนเทศเพื่อ
การประกันคุณภาพ  ระบบประชุม
อิเล็กทรอนิกส์  ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์   ระบบวิเทศสัมพันธ์  

  การจัดการศึกษา 
 ระบบสารสนเทศบริหารการศึกษา (KUISEA)
 ระบบสารสนเทศนิสิต  ระบบสารสนเทศ 
  ธนาคารหน่วยกิต  
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 � โครงการรางวัลคุณภาพ ประจ�าปี บัญชี พ.ศ. 2564  

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยส�านักพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยง จัดโครงการรางวัลคุณภาพ ประจ�าปีบัญชี  

พ.ศ. 2564 เพื่อเป็นกลไกกระตุ้นให้ทุกส่วนงานและบุคลากรเห็นความส�าคัญและมีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการ

ด�าเนินงานต่าง ๆ ในแต่ละพันธกิจให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่วางไว้ 
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สร้างจิตส�านึกความเป็นไทยร่วมกับการอนุรักษ์และท�านุบ�ารุงศิลปะ วัฒนธรรม 

และภูมิปัญญาให้มั่นคงและยั่งยืน

กลยุทธ์ที่ 3.3

โครงการทีบ่รรลุเป้าหมายในการอนุรกัษ์การท�านุบ�ารงุศิลปวฒันธรรม และภมูปัิญญาไทย 

 ร้อยละ 82.7 (เป้าหมาย ร้อยละ 75)

การเสริมสร้างจิตส�านึกความเป็นไทย ร่วมกันอนุรักษ์และท�านุบ�ารุงศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาให้มั่นคง

และยั่งยืน โดยมุ่งเน้นความภาคภูมิใจ ความรู้ ภูมิปัญญา และวัฒนธรรมท้องถิ่น

กระบวนการ ส่วนงาน/หน่วยงาน

ระบบบริหารจัดการค�าร้องออนไลน์แบบเบ็ดเสร็จ “DigiDocs By Grads Plus  บัณฑิตวิทยาลัย

ระบบยืน่ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ (System for Submitting English Test Score: SET-Scores) กองบริหารการศึกษา

ส�านักงานวิทยาเขตก�าแพงแสน

ระบบแจ้งคะแนนสอบออนไลน์ : Alert แจ้งทันทีที่แอป NisitKU แบบรายบุคคล ส�านักบริการคอมพิวเตอร์

ระบบฝึกงานนิสิตออนไลน์ VTN KU คณะเทคนิคการสัตวแพทย์

ระบบ Kaset Check In : เช็คอินง่ายๆ สไตล์เกษตรเช็คอิน  ส�านักบริการคอมพิวเตอร์

ระบบขอเอกสารทางการศึกษาและตรวจสอบข้อมูลผ่าน QR CODE ออนไลน์ มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์    

กองบริหารวิชาการและนิสิต 

ส�านักงานวิทยาเขตศรีราชา
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ขนบธรรมเนียม ประเพณี และศาสนา �  พธิอีญัเชญิพระประธาน “พระพทุธพพิธิธรรมวสิทุธิ”์ ประดษิฐาน ณ พทุธอทุยานเกษตร 

� นทิรรศการเสมอืนจรงิ “พระไตรปิฎกบาลสีูส่ากลและสมัมนาผ่านระบบ Zoom Meeting 

� เทศกาลลอยพระประทีปพระราชทานสิบสองเพ็งไทสกล
ภาษาและวรรณกรรม � การประกวดแข่งขันคัดลายมือส�าหรับเยาวชน ประจ�าปี พุทธศักราช 2563
ศิลปกรรมและโบราณคดี � โครงการภาพวาดประกวดคลองเปรม
การละเล่น ดนตร ีและ พกัผ่อนหย่อนใจ � รายการเกษตรสังคีตสถานีวิทยุ มก. 

� สารคดีคอนเสิร์ต “วัฒนธรรมน�าไทย: 140 ปี หลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง)” 

� งานแสดงดนตรี วง KASETSART WIND SYMPHONY
ความเป็นอยู่และวิทยาการ � พิธีปลูกข้าววันแม่แห่งชาติ ประจ�าปี 2564
ประวัติศาสตร์ � กจิกรรมครบรอบ 58 ปี วนัท่ีระลกึวนันนทรทีรงปลกู ดนตรทีรงโปรด สบืสานวนัทรงดนตรี

สร้างสรรค์นวัตกรรมเชิงสังคม เพื่อส่งเสริมการท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย

กลยุทธ์ที่ 3.4

นวตักรรมเพ่ือการท�านุบ�ารงุ ศิลปะ วฒันธรรมและภมิูปัญญาไทย 22 ผลติภณัฑ์ 

(เป้าหมาย 5 ผลติภณัฑ์)

การส่งเสริมนวัตกรรมเพื่อการท�านุบ�ารุงศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย โดยมุ่งเน้นการใช้ประโยชน์

การแพทย์แผนไทย � การเสริมสร้างอาชีพด้วยผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องส�าอางจากทรัพยากรท้องถิ่นสู่ชมชน 

 ต้นแบบเพื่อการพัฒนาตนเองอย่างยั่งยืน

�  การพัฒนาสูตรและแปรรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เวชส�าอาง 

�  นวัตกรรมพัฒนาฟ้าทะลายโจรตามมาตรฐาน GAP ภูพานไพล

อาหาร �  E-sarn Gastronomy

การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม �  การพัฒนานวัตกรรมสินค้าที่ระลึกชุมชนเชิงสร้างสรรค์

�  โครงการจัดท�าข้อมูลการพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์ม เพื่อยกระดับการฟื้นฟูการท่องเที่ยวไทยหลังภาวะ 

 โควิด 19 ในชุมชนเมืองโบราณอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

งานฝีมือและหัตถกรรม นวัตกรรมผ้าไหม และผ้าฝ้ายย้อมคราม จังหวัดสกลนคร

รายงานประจ�าปี 2564 l มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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E-sarn Gastronomy โครงการจัดท�าข้อมูลการพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์ม เพื่อยกระดับการ

ฟื้นฟูการท่องเที่ยวไทยหลังภาวะโควิด 19 ในชุมชนเมืองโบราณอู่ทอง 

จังหวัดสุพรรณบุรี

      

การเสริมสร้างอาชีพด้วยผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องส�าอางจาก

ทรัพยากรท้องถิ่นสู่ชมชนต้นแบบเพื่อการพัฒนาตนเองอย่างยั่งยืน

นวัตกรรมผ้าไหม และผ้าฝ้ายย้อมคราม จังหวัดสกลนคร

การเสริมสร้างสุขภาวะทางกายและจิตใจให้กับบุคลากรและนิสิต

การเสริมสร้างสุขภาวะทางกายและจิตใจให้กับบุคลากรและนิสิต

กลยุทธ์ที่ 3.5

� บุคลากรและนิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสร้างความเข้มแข็งทางร่างกาย และอารมณ์   

 ร้อยละ 74.2 (เป้าหมาย ร้อยละ 50)

� ดัชนีความสุขของบุคลากรและนิสิต ร้อยละ 77.0 (เป้าหมาย ร้อยละ 60)
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  ในระยะเวลาที่ผ่านมาและช่วงสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- 19) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ปรับ 

รูปแบบการบริหารจัดการด้านการความผาสุกและพัฒนาองค์กรสู่ความผาสุข โดยกิจกรรมส่งเสริมสุขภาวะและจิตใจให้กับนิสิต 

ยุควิถีชีวิตแห่งการเปลี่ยนแปลง  

 การจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมที่ท�าใหบุคลากรและนิสิตสุขภาพดี โดยการจัดให้มีการบริการด้านอาหาร การดูแลสุขภาพและ

อนามัย และจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสุขทางด้านร่างกายและสุขภาพใจให้บุคลากรทั้งภาวะปกติและสถานการณ์การระบาด

ของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- 19)

โครงการอบรมให้ความรู้ เรื่อง «การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

และการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน”

การให้บริการฉีดวัคซีน ส�าหรับบุคลากรและนิสิต

 การจดัสภาพแวดล้อมทีเ่อือ้ต่อการสร้างความสขุจากการผ่อนคลายจากสิง่ต่าง ๆ  ในการด�าเนนิชวิีต และการท�างาน เช่น ห้องสมดุ 

สนามกฬีา  สวนสาธารณะ และจดักจิกรรมเพือ่เสรมิสร้างความสขุจากการผ่อนคลายทัง้ด้านสขุภาพกายและสขุภาพจิตของบคุลากร

และนิสิต               

                          
NONTRI E-SAN VIRTUAL RUN SEASON 2 การอบรมออนไลน์ เรื่อง เทคนิคการจัดการ 

“ภาวะความซึมเศร้า” และ“ความวิตกกังวล” ใน

เด็กและวัยรุ่น

 สุขภาพดี (Happy Body)

 การผ่อนคลาย (Happy Relax)
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คุณธรรม (Happy Soul)

ใช้เงินเป็น (Happy Money)

 การส่งเสริมให้บุคลากรและนิสิตเข้าร่วมกิจกรรมท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรมท้ังด้านคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมการพัฒนา

คุณลักษณะนิสิตที่พึงประสงค์ กิจกรรมพัฒนาบุคลากร เพื่อการปลูกฝังจริยธรรมและคุณธรรม 

โครงการสร้างสรรค์ความดีจากนิสิต KU พิธีเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา ณ พุทธอุทยานเกษตร

 การจดักจิกรรมเสรมิสร้างความสขุด้านการเงนิให้แก่นสิติและบคุลากร ทัง้การก�าหนดค่าตอบแทนทีไ่ด้รบัแต่ละเดอืนอย่างเพยีงพอ  

และมาตรการให้ความช่วยเหลือด้านการเงิน 

	� กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ 

	� การประกันกลุ่มส�าหรับบุคลากร 

	� ทุนพัฒนานิสิต / กองทุนสวัสดิภาพนิสิต 

	� การมอบทุนช่วยเหลือนิสิตที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย  

	� การส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง   

 	� โครงการเส้นทางสู่อาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ กิจกรรม Smart Project (เสวนาเรื่องเงิน (ไม่ลับ) ฉบับนัก (เริ่ม) ลงทุน) 

	� โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการายใหม่ ร่วมใจสู้โควิด 19 ส�าหรับนิสิตและบุคลากร

การพัฒนาพื้นท่ีบริเวณหอพักนิสิต ให้เป็นพื้นที่การเกษตร โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการรายใหม่ ร่วมใจสู้โควิด 19 

ส�าหรับนิสิตและบุคลากร
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 การสนับสนุนกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ด้าน

ครอบครัวของบุคลากรและนิสิตกับมหาวิทยาลัย

 

 การมีน�้าใจ สนับสนุนกิจกรรมเสริมสร้างความสามัคคี ความสัมพันธ์ และการมีน�้าใจของบุคลากรและนิสิต

โครงการนิสิต KU อาสาสู้โควิด ค่ายวิศวกรรมไฟฟ้าอาสาพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 10

 ครอบครัวที่ดี (Happy Family)

 น�้าใจงาม (Happy Heart)
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การหาความรู้ (Happy Brain)
     

 การเสริมสร้างความรู้และบริการวิชาการให้แก่บุคลากรและนิสิตในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้เกิดความใฝ่รู้เพื่อพัฒนาตนเอง  

เช่น  การอบรมภาษาต่างประเทศส�าหรบันสิติและบคุลากร กจิกรรมพฒันาบุคลากร  การอบรมคอมพวิเตอร์ส�าหรบับคุลากรและนสิติ 

เป็นต้น

โครงการพัฒนาอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สู่ความเป็นอาจารย์

มืออาชีพ

โครงการเสริมสร้างการเป็นผู้ประกอบการ กิจกรรมเสริมสร้างอาชีพ

 

 การจดัสภาพแวดล้อมทางกายภาพ เพือ่ส่งเสรมิคณุภาพชวีติของนสิติและบคุลากร  เช่น หอพกันสิติ อาคารทีพ่กัอาศยับคุลากร 

เป็นต้น และจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความรับผิดชอบเพื่อสังคมของมหาวิทยาลัย (CSR) 

การจัดสภาพแวดล้อมหอพักนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน การมอบเครื่องครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ให้กองร้อยต่อสู้อากาศยานที่ 2  

กองพันต่อสู้อากาศยานที่ 12 วิทยาเขตศรีราชา

สังคมดี (Happy Society)
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   การใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน   04
 มหาวิทยาลัยด�าเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 4 การใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน  ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์ 

และ 5 ตัวชี้วัด มีผลการด�าเนินงานสูงกว่าหรือเท่ากับค่าเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ตั้งแต่วันที่ร้อยละ 80 ขึ้นไป  5 ตัวชี้วัด (ร้อยละ 100 ของ

การบรรลุผลตามเป้าหมายตัวชี้วัด)

ล�าดับ ชื่อตัวชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย
ผลการ

ด�าเนินงาน

ร้อยละ

ความส�าเร็จ

1 ร้อยละของผลสัมฤทธิ์ในการบูรณาการโครงการและภารกิจ ร้อยละ 80 75.5 94.4

2 ผลการรับรองงบการเงินตามมาตรฐานของส�านักงานการตรวจเงิน

แผ่นดิน 

ผลการ

รับรอง

1 1 100.0

3 ร้อยละของส่วนงานทีใ่ช้ EdPex ในการบรหิารงานและผ่านการประเมิน ร้อยละ 30 100.0 333.3

4 ผลการประเมนิคณุธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนินงานของมหาวิทยาลัย ร้อยละ 94 90.1 95.7

5 ร้อยละของผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานตามแผน (แผนปฏิบัติการ

ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มก.) 

ร้อยละ 80 78.0 97.5

 

 

 

สูงกวารอยละ 80 ต่ำกวารอยละ 80

รอยละความสำเร�จของตัวช�้วัด

94.4

1

95.7

4

97.5

5

100.0

2

333.3

3

รอยละ 80
ของคาเปาหมาย

การปรับปรุงโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสมกับภารกิจหลักของส่วนงาน เพื่อการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ที่ 4.1

ผลสัมฤทธิ์ในการบูรณาการโครงการและภารกิจ  ร้อยละ 75.5 (เป้าหมาย ร้อยละ 80)
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 มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์มกีารบรูณาการโครงสร้างและภารกจิให้เหมาะสม และมปีระสทิธภิาพ  โดยการจดัตัง้และปรบัโครงสร้าง

ส่วนงาน 6 หน่วยงาน ดังนี้

การจัดตั้งหน่วยงานใหม่ การปรับโครงสร้าง

1. ศูนย์ทดสอบประตู หน้าต่าง และระบบผนังกระจก

   ส�าหรับงานอาคาร

1. สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและ

 อุตสาหกรรมเกษตร

2. ศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์เพื่อสุขภาพ

 คณะวิทยาศาสตร์

2. คณะประมง

3. ศูนย์นวัตกรรมวัคซีนและชีวภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3. คณะวิทยาศาสตร์

การจัดระบบการเงินและบัญชี การบริหารงบประมาณ ที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

กลยุทธ์ที่ 4.2

ผลการรับรองงบการเงนิได้รบัการรับรองจากส�านกังานการตรวจเงินแผ่นดนิ 
(เป้าหมาย การรบัรองจากส�านักงานการตรวจสอบเงนิแผ่นดิน)

การปรับปรุง พัฒนาระบบการเงินและบัญชี ที่มีมาตรฐาน มีความถูกต้อง โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้

     ในรอบปีที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยได้ปรับปรุงและพัฒนาระบบ

การเงินและบัญชี การบริหารงบประมาณ ตลอดจนพัฒนา

บุคลากรทางด้านบัญชีและการเงินให้มีความรู้ความสามารถใน

การปฏิบัติงานได้อย่างเต็มศักยภาพ  

     และเมื่อวันท่ี 21 มีนาคม พ.ศ. 2565 ผู้ตรวจสอบบัญชี

ได้ตรวจสอบรายงานการเงินของมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ 

(มหาวิทยาลัย) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 

30 กันยายน  2564

โครงการสัมมนาเรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร

 งบแสดงผลการด�าเนนิงานทางการเงนิ งบแสดงการเปล่ียนแปลงสนิทรพัย์สทุธ/ิส่วนทนุ ส�าหรบัปีสิน้สดุวนัเดยีวกันและหมายเหตุ

ประกอบงบการเงิน รวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ  และเห็นว่า รายงานการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของมหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์(มหาวทิยาลยั) ณ วนัที ่30 กนัยายน 2564 และผลการด�าเนนิงานส�าหรบัปีส้ินสดุวันเดยีวกนัโดยถกูต้องตามท่ีควรในสาระ

ส�าคญัตามมาตรฐานการบญัชภีาครัฐและนโยบายการบญัชภีาครฐัทีก่ระทรวงการคลงัก�าหนด ส่วนรายงานการเงนิของมหาวทิยาลยั

เกษตรศาสตร์ ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่น ได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข  
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งบแสดงฐานะการเงิน ประจ�าปีบัญชี พ.ศ. 2564

รายได้ 13,984.89 ล้านบาท 

 

สินทรัพย์ หนี้สิน ทุน (ณ 30 กันยายน 2564) รวม 35,575.21 ล้านบาท

สินทรัพยไมหมุนเว�ยน

55.9%

19,870.83 ลานบาท

สินทรัพยหมุนเว�ยน

44.1%

15,704.38 ลานบาท

อื่นๆ

0.5%

73.64 ลานบาท

ลูกหนี้อื่นระยะสั�น 

5.0%

787.63 ลานบาท

เง�นลงทุนระยะสั�น

48.7%

7,640.57 ลานบาท

เง�นสดและรายการ

เทียบเทาเง�นสด

45.8%

7,202.53 ลานบาท

หนี้สิน

18.9%

6,740.99 ลานบาท

ทุน

81.1%

28,834.22 ลานบาท

ทุนประเดิม

29.2%

8,265.59 ลานบาท

ทุนสะสมหมุนเว�ยน

70.8%

20,568.63 ลานบาท

13.9%

1.6% 6.2%

10.6%

25.9%

41.8 %4488..33  %%  

5511..77  %%  

งบประมาณแผนดิน,

6,757.50 ลานบาท

งบประมาณเง�นรายได,

7,227.39 ลานบาท

รายไดจากเง�นอุดหนุน

และเง�นบร�จาก 119.82 ลานบาท

รายไดขายสินคา
และบร�การ

1,002.42 ลานบาท

รายได
เง�นอุดหนุนว�จัย
767.79 ลานบาท

รายไดคาธรรมเนียม
การศึกษา

3,023.25 ลานบาท

รายไดโครงการพัฒนาว�ชาการ
1,869.39 ลานบาท

รายไดอื่น 444.72 ลานบาท
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รายงานประจำาปี 2564มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 เมื่อวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ ประกาศนโยบายการพัฒนาระบบ

คณุภาพมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ โดยมเีป้าหมายทีส่�าคญั 3 ประการ คอื 1) ตอบโจทย์พนัธกจิและความเป็นตัวตนของมหาวทิยาลัย 

2) สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน และ 3) บูรณาการกับยุทธศาสตร์ชาติ 

	� การพฒันาโมเดลระบบคุณภาพมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ (KUQS) ได้แก่ การประเมนิตนเองด้วย KUQS Self-Assessment 

และการวเิคราะห์เรือ่งทีต้่องปรบัปรงุโดยใช้ Storyboard และพัฒนาหลกัสตูรทีป่รกึษาภายในองค์กร (IC) มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

เพื่อเป็นกลไกส�าคัญ

	� การพัฒนาตัวชี้วัดผลลัพธ์หมวด 7 พัฒนาตัวชี้วัดผลลัพธ์หมวด 7 ระดับมหาวิทยาลัย 67 ตัวชี้วัด และระดับคณะ  

72 ตัวชี้วัด  

	� โครงการก้าวหน้าสู่ความเป็นเลิศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU GROW) โดยแบ่งเป็นกลุ่มท้าทาย และกลุ่มพัฒนาต่อเนื่อง 

ดังนี้

การส่งเสริมการขับเคลื่อน EdPex ในการบริหารงาน

ส่วนงานที่ผ่านการประเมินด้วยระบบ EdPex ร้อยละ 100 (เป้าหมายร้อยละ 30)

การบริหารงานมุ่งสู่ความเป็นเลิศ และการขับเคลื่อน EdPEx อย่างเป็นรูปธรรม และพัฒนา

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร (KU-IQA)

กลยุทธ์ที่ 4.3
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กลุ่มท้าทาย (10 ส่วนงาน )

� สร้างต้นแบบความส�าเร็จของส่วนงาน  

� พัฒนาส่วนงานตามโมเดลระบบคุณภาพ KUQS    

� ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกในการให้ค�าแนะน�า และติดตามความ 

 ก้าวหน้า 

� จัดท�าโครงการพัฒนาปรับปรุงที่ยกระดับคุณภาพองค์กรสู่การ 

 แข่งขัน 

กลุ่มพัฒนาต่อเนื่อง (32 ส่วนงาน)  

� พัฒนารูปแบบการส่งเสริมส่วนงานให้เกิดการพัฒนาอย่าง 

 ต่อเนื่องและยกระดับเข้าสู่กลุ่มท้าทาย

� จัดท�าโครงการพัฒนาปรับปรุงในเรื่องที่ส�าคัญ 

   5-3 เรื่อง และวัดผลส�าเร็จได้

ระดับหลักสูตร (KU-IQA)

� การประเมินคุณภาพตามการด�าเนินการตามเกณฑ์มาตรฐาน 

หลักสูตร ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 มีหลักสูตรได้ผลการ 

ประเมินคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก 6 หลักสูตร ระดับดี 338 หลักสูตร  

และระดับปานกลาง 23 หลักสูตร ทั้งนี้ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย 

มีคะแนนเฉลี่ย 3.45 คะแนน

�  การให้ความรู้และชี้แจงเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา

 -  โครงการให้ความรูเ้ก่ียวกบัเกณฑ์การประเมนิคณุภาพการศึกษา

ภายใน ระดับหลักสูตร  

 - โครงการการให้ค�าปรึกษาการจัดท�า Gap Identification 

Criteria 1- 8     

 - การให้ค�าปรึกษาและชี้แจงการจัดท�า SAR 

� การประเมนิคณุภาพการศกึษาภายใน ระดบัหลกัสตูร ตามเกณฑ์ 

AUN-QA   

 -  องค์ประกอบที ่1 การก�ากับให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน หลกัสตูร  

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรที่ก�าหนด โดยมีผลการประเมินจากคณะกรรมการประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA  

ทั้ง 24 หลักสูตร ผ่านเกณฑ์มาตรฐานดังกล่าว        

 - องค์ประกอบที่ 2 ผลการด�าเนินงานของหลักสูตรตามเกณฑ์ 

AUN-QA การประเมินคุณภาพระดับหลักสูตรในองค์ประกอบท่ี 2  

องค์ประกอบ(โดยไม่มีการรายงานคะแนน) 

� ขอรบัรองการประเมนิคณุภาพการศึกษาระดบันานาชาต ิ เป็นหลักสูตรที่ได้รับรองมาตรฐานจากองค์กรที่ได้รับการยอมรับระดับนานาชาติ  

ปีการศึกษา 2563 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และหลักสูตรวิทยา

ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร  

  

ระดับวิทยาเขต ระดับมหาวิทยาลัย

� การด�าเนินงานทั้ง 3 วิทยาเขต  ให้ด�าเนินการตามระบบการประกัน 

 คุณภาพที่มหาวิทยาลัยก�าหนด 

� การรายงานผลการด�าเนินงาน 

   - ข้อมูลพื้นฐานของวิทยาเขต

   - ผลการด�าเนินงานตามพันธกิจและการจัดการความเสี่ยง

  ของวิทยาเขต 

   - ผลการด�าเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 

  ประจ�าปีการศึกษา 2562  

   - ผลการด�าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของมหาวิทยาลัย  

� คณะกรรมการพจิารณาการประเมนิคณุภาพในภาพรวม พร้อมให้ 

 ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพองค์กรให้มีประสิทธิภาพ

� การด�าเนินการตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับ 

 มหาวิทยาลัย      

� การรายงานผลการด�าเนินงาน  

   - ข้อมูลพื้นฐานของมหาวิทยาลัย   

   - ผลการด�าเนินงานตามพันธกิจและการจัดการความเสี่ยง

  ของมหาวิทยาลัย  

    - ผลการด�าเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 

  ประจ�าปีการศึกษา 2562  

    - รายงานผลการด�าเนนิงานเพือ่การพฒันาคณุภาพสูค่วามเป็นเลศิ  

  และผลการด�าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของมหาวิทยาลัย

 � คณะกรรมการให้ข้อเสนอแนะในภาพรวม และข้อเสนอแนะวาระ

 เร่งด่วนที่ส�าคัญ

การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
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รายงานประจำาปี 2564มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ใช้หลกัธรรมาภบิาลในการบรหิารจัดการ มกีารด�าเนนิงานทีส่อดคล้องกบัยุทธศาสตร์ชาตว่ิาด้วยการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2564 - 2560) และเพื่อเป็นการสนับสนุน ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส และ

ภาพลักษณ์ในการด�าเนินงานของผู้บริหาร ด�าเนินการดังนี้

	� การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการด�าเนินงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

	� การก�าหนดนโยบายในการบรหิารงานเพือ่ส่งเสริมคณุธรรมและความโปร่งใสของผูบ้รหิารในทกุระดบั ได้แก่ นโยบายด้านความ 

  โปร่งใส ด้านความพร้อมรับผิด ด้านความปลอดภัยจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร  

  ด้านคุณธรรมการท�างานในองค์กร และด้านการสื่อสารภายในองค์กร

	� การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนินงานของมหาวิทยาลัย

การจัดท�าหนังสือข้อตกลงคุณธรรมและความโปร่งใส 

เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและรับรองการเป็นผู้ไม่มีส่วน

ได้เสียส่วนเสียในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

การประกาศเจตจ�านงคุณธรรม และความโปร่งใสในการ ด�าเนินงานของ มก. 

ประจ�าปีบัญชี 2564 เมื่อวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2564

 ทั้งนี้ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนินงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ได้รับ 90.1 คะแนน เมื่อเปรียบเทียบคะแนนกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พบว่าลดลง 3.99 คะแนน 

การบริหารงานมุ่งสู่ความเป็นเลิศ มีความโปร่งใส เป็นธรรมในการปฏิบัติงาน

ผลการประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใสในการด�าเนินงานของมหาวิทยาลัย 

ร้อยละ 90.1 (เป้าหมาย ร้อยละ 94)
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 มหาวิทยาลยัได้ตดิตามประสิทธภิาพการถ่ายทอดแผนไปสูก่ารปฏบิตัขิองส่วนงาน ทัง้ในรอบ 6 เดอืนและ 12 เดอืน โดยมเีป้าหมาย 

แผนผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานตามปฏิบัติการประจ�าปีบัญชี พ.ศ. 2564 ร้อยละ 80 ผลการด�าเนินงานพบว่า มีผลสัมฤทธิ์ในการ

ปฏิบัติงานตามแผนร้อยละ 78.0

การติดตามประสิทธิภาพการถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติ

กลยุทธ์ที่ 4.4

ผลสมัฤทธิใ์นการปฏบัิตงิานตามแผน(แผนปฏบัิตกิารประจ�าปี) ร้อยละ 78.0 

(เป้าหมาย ร้อยละ 80)
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รอยละ 80
ของคาเปาหมาย

สูงกวารอยละ 80 ต่ำกวารอยละ 80

รอยละความสำเร�จของตัวช�้วัด

86.1

1

96.3

5

125.0

6

541.2

3

0.0

2

142.5

4

	 มหาวิทยาลัยด�าเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่	5	 การเพิ่มศักยภาพในการบริหารและจัดหาทรัพยากรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง	

ประกอบด้วย	5	กลยุทธ์	5	โครงการ/กิจกรรม	และ	6	ตัวชี้วัด	มีผลการด�าเนินงานสูงกว่าหรือเท่ากับค่าเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ตั้งแต่วัน

ที่ร้อยละ	80	ขึ้นไป	5	ตัวชี้วัด	(ร้อยละ	83.3	ของการบรรลุผลตามเป้าหมายตัวชี้วัด)
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ล�าดับ ชื่อตัวชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย
ผลการ

ด�าเนินงาน

ร้อยละ

ความส�าเร็จ

1 กองทุนเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย (กองทุน 

Endowment Fund)

บาท 500,000,000 430,639,509.5 86.1

2 กองทุนเพื่อการวิจัยและนวัตกรรม บาท 100,000,000 อยู่ระหว่างด�าเนิน

การ

0.0

3 พฒันาระบบการบริหารจดัการ ทรัพย์สนิทางปัญญา 

- รายได้จากนวัตกรรม และการจัดการทรัพย์สิน 

 ทางปัญญา 

บาท 100,000,000 541,231,191 541.2

4 ผลการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากนวัตกรรมของ

มหาวิทยาลัยรายได้จากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

บาท 800,000,000 1,140,306,698 142.5

5 ผลการพัฒนาประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรที่ดิน 

พื้นที่ใช้สอย สิ่งปลูกสร้าง และทรัพย์สิน 

- ร้อยละของความส�าเร็จในการพัฒนาการใช ้

 ประโยชน์ทรัพยากรที่ดิน พื้นที่ใช้สอย  

 สิ่งปลูกสร้าง และทรัพย์สิน (ร้อยล(Creative  

 Innovation) 

- อัตราการคงอยู่ของผู้ประกอบการ

ร้อยละ

ร้อยละ

30 96.3 96.3

6 ร้อยละของความส�าเร็จในการบริหารโครงการ 

เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและภาวะวิกฤตอย่าง

ฉับพลัน 

ร้อยละ 80.0 100 125.0

 ในรอบปีที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีกองทุนเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย ประกอบด้วย กองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์และกองทุนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 60 ปี และกองทุนอื่น ๆ กองทุนพัฒนานิสิต กองทุนส่วนงาน (เป็นกองทุนที่ 

คงเงินต้น ใช้เฉพาะดอกผลในการด�าเนินการ) และกองทุนที่ส่วนงานจัดตั้งขึ้นตามระเบียบว่าด้วยการจัดตั้งกองทุนของส่วนงาน 

ในสังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 ส�าหรับการด�าเนินงานกองทุนเพื่อการวิจัยและนวัตกรรม อยู่ระหว่างการก�าหนดนโยบาย ศึกษาข้อมูลต่าง ๆ อย่างรอบด้าน  

รวมทั้งการจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อท�าหน้าที่ในการบริหารกองทุน วางแผน และก�าหนดแนวทางในการจัดตั้งกองทุนเพื่อพัฒนาการ

พัฒนามหาวิทยาลัย และกองทุนเพื่อการวิจัยและนวัตกรรม

การจัดตั้งกองทุนเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยและกองทุนเพื่อการวิจัยและนวัตกรรม

จัดตั้งกองทุนเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย

กลยุทธ์ที่ 5.1

� กองทุนเพ่ือการพฒันามหาวทิยาลัย 430,639,509.5 บาท (เป้าหมาย 500,000,000 บาท)

� กองทนุเพ่ือการวจิยัและนวตักรรม อยูร่ะหว่างด�าเนนิงาน (เป้าหมาย 100,000,000 บาท) 
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พัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา

พัฒนาการจัดหารายได้โดยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย

กลยุทธ์ที่ 5.2

กลยุทธ์ที่ 5.3

 ส�านักงานบริการวิชาการพัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อสนับสนุนการขอรับความ

คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาผ่านระบบออนไลน์ (e-filing) ในประเภทสิทธิบัตรการรประดิษฐ์ สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์  

อนสุทิธบิตัร ลขิสทิธิ ์และเครือ่งหมายการค้า รวมถึงมรีะบบรายงานส�าหรับผูบ้รหิาร (Dashboard) เพือ่ใช้ในการประกอบการตดัสินใจ  

เพื่อเป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล และการจัดการนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสู่การ

ขยายผลอย่างมีประสิทธิภาพ  ปัจจุบันมีค�าขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในฐานข้อมูลฯ รวมทั้งสิ้น 1,875 ค�าขอ

การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา

รายได้จากนวัตกรรม และการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา 541,231,191 บาท 

(เป้าหมาย 100,000,000 บาท)

พัฒนาการจัดหารายได้โดยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรและทรัพย์สิน

ของมหาวิทยาลัย 1,140,306,698 บาท (เป้าหมาย 800,0000 บาท)
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ส่วนงาน ผลิตภัณฑ์

สถาบันค้นคว้าและพัฒนา

ผลิตภัณฑ์อาหาร
� โปรตีนเกษตร � ผลิตภัณฑ์เคลิคัพ � ผงโรยข้าว � น�้าปลาหวาน � ไวน์เกษตร � ข้าวกาบา  

� ข้าวแกงทอดกึ่งส�าเร็จรูป � Fruit Vinegar Drink � ผลิตภัณฑ์น�้าสมุนไพร � ข้าวตูเอ็กซ์เพรส  

� อาหารเช้า Morning Pop

ศูนย์ผลิตภัณฑ์นม

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
� นมพาสเจอร์ไรส์ � นมเปรี้ยว � ไอติมโยเกริ์ต � น�้าดื่มบรรจุขวด 

สถาบันค้นคว้าและพัฒนา

ผลิตภัณฑ์การเกษตรและ

อุตสาหกรรมเกษตร

� ผลติภัณฑ์เครือ่งส�าอาง KAPIOKU � ผลติภณัฑ์แป้งข้าวหอมมะลิ GENGIGRAIN � ผลติภณัฑ์ 

เพื่อสุขภาพจากสมุนไพร Plai  Siam � CAJEPUT CLEANSING WATER � CAJEPUT 

CLEANSING Gel � CAJEPUT ANTI-ACNE Serum

ศูนย์หนังสือ � หนังสือ � กระบอกน�้า � เสื้อยืดกระเป๋าผ้า � กรอบรูป � ปฏิทิน � ผ้าคลุม � หน้ากากอนามัย 

วิทยาเขตก�าแพงแสน � การพัฒนาโครงการผลิตน�้านมโคพรีเมียม

การพัฒนาการยกระดับผลิตภัณฑ์จากนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยผ่านกระบวนการสร้างมูลค่าเพิ่มแบบ

ครบวงจรขึ้นสู่ผลิตภัณฑ์มาตรฐานระดับพรีเมี่ยม

การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรที่ดิน พื้นที่ใช้สอย สิ่งปลูกสร้าง และทรัพย์สิน

เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรที่ดิน พื้นที่ใช้สอย สิ่งปลูกสร้าง และทรัพย์สิน

กลยุทธ์ที่ 5.4

อัตราการคงอยู่ของผู้ประกอบการ ร้อยละ 96.3 (เป้าหมายร้อยละ 30)

  ส�านกังานทรพัย์สนิพฒันาการใช้ประโยชน์ทรพัยากรทีดิ่น พืน้ทีใ่ช้สอย สิง่ปลกูสร้าง และทรัพย์สนิ โดยการให้เช่าทีด่นิและอาคาร

พสัด ุการบรหิารจดัการโรงอาหาร มก. การจัดบรกิารอาคารทีพ่กัและห้องพกัอาศยับคุลากร การบรหิารจดัการทีจ่อดรถและลานจอด

รถ นอกจากนีย้งัมมีาตรการลดค่าเช่าให้กับผูป้ระกอบการในช่วง โควดิ- 19 เพือ่เพิม่อตัราการคงอยูข่องผูป้ระกอบการ โดยการก�าหนด

มาตรการลดหย่อนค่าเช่า การส่งเสรมิก�าลงัใจส�าหรบัผูป้ระกอบการร้านคา้ การจดับรกิารด้านการตรวจและรบัวคัซนี covid- 19  และ

การจัดบริการด้านสื่อ และการประชาสัมพันธ์ธุรกิจ   
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 ในส่วนวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร โดยงานทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มีการด�าเนินการเพิ่มแหล่งรายได้จากการ

บริหารสินทรัพย์ โดยการเพิ่มกิจกรรมการหารายได้ ณ อุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ได้แก่ การให้บริการ 

รถจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว การให้บริการจักรยานน�้า (เรือเต่า) การจ�าหน่ายสินค้า Outlet ในส่วนของหอพักนิสิตและอาคารชุด 

พักอาศัยบุคลากรนั้น เพิ่มการให้บริการเครื่องซักผ้า เครื่องอบผ้า การให้เช่าพื้นที่เพื่อติดตั้งตู้สะดวกซื้อ เป็นต้น 

KU Revenue มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ร้าน KU CSC  วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

 � การบริหารจัดการ และรับมือวิกฤติในสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

	� การปรับเปลี่ยนวิธีการท�างาน โดยให้บุคลากรปฏิบัติงานในที่พักของตนเอง  (Work From Home)  

	� การก�าหนดแนวทางส�าหรับส่วนงานในการมอบหมายการปฏิบัติงาน ใน - นอกสถานที่ตั้ง 

การบริหารเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและภาวะวิกฤตอย่างฉับพลัน

การบริหารเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและภาวะวิกฤตอย่างฉับพลัน

กลยุทธ์ที่ 5.5

ความส�าเร็จในการบรหิารโครงการเพือ่รองรบัการเปลีย่นแปลงและภาวะวกิฤตอย่างฉับพลนั 

ร้อยละ 100 (เป้าหมาย ร้อยละ 80.0)

การบริหารและพัฒนาบุคลากร
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	� การปรับเปลี่ยนรูปแบบงานให้เป็นในลักษณะออนไลน์  

	� การพัฒนา/ปรับปรุงระบบสารสนเทศให้รองรับสถานการณ์ COVID- 19 

	� โครงการ virtual Training เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน      

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
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	� การฉีดวัคซีนป้องกัน COVID- 19 ให้นิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

	� การปรับปรุงสภาพแวดล้อมการเรียนการสอนและการบริการต่างๆ เพื่อรองรับนโยบาย Physical Distancing

	� การสนับสนุนการใช้พื้นที่มหาวิทยาลัยเป็น Public Park แบบเว้นระยะห่างแก่ชุมชนแวดล้อม

	� การให้บริการด้านค�าปรึกษาและแนวทางการส่งเสริมสุขภาวะแก่นิสิตและบุคลากร

	� การฉีดน�้ายาฆ่าเชื้อแอลกอฮอล์ในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

    

	� การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 

	� การสอบตามความพร้อมของนิสิตรายบุคคล  

	� การบริการการศึกษาแบบ Online One-Stop Service  

	� กองทุนสวัสดิภาพนิสิต COVID- 19

	� การยกเว้น ลดหย่อน ขยายเวลาค่าธรรมเนียมหอพัก  

	� การผ่อนช�าระค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคฤดูร้อน   

	� กิจกรรมพัฒนานิสิตออนไลน์

	� หุ่นยนต์โรยละอองยาฆ่าเชื้อ “น้องนนทรี”

	� หุ่นยนต์และกล้อง AI เตือนคนไม่สวมหน้ากากอนามัย

	� ระบบพ่นน�้ายาฆ่าเชื้อโรคแบบซูเปอร์สเปรย์

	� นวัตกรรมต้นแบบยูนิตท�าฟันพ่นน�้้ายาฆ่าเช้ือโควิด- 19  

  ให้ปลอดเชื้อภายใน 10 นาที

	� การสร้างนวัตกรรมชุมชนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 

  และบรรเทาผลกระทบจากโควิด- 19 พื้นท่ีจังหวัดสกลนคร

	� The Impact of COVID- 19 on Domestic Violence on Children and Women

	� The Behavior of Thai Tourists after COVID- 19 Situation

การพัฒนาสุขภาวะองค์กร

การจัดการเรียนการสอน  

การพัฒนานิสิต

การวิจัย
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	� โครงการพฒันาศกัยภาพผูป้ระกอบการใหม่ ร่วมใจสูโ้ควดิ

	� การมอบน�้าใจช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก 

  สถานการณ์การติดเชื้อโควิด- 19

	� โครงการกุ้งไทย สู้ภัยโควิด- 19

	� เว็บชีวิตวิถีใหม่และความฉลาดทางดิจิทัล

	� การเตรียมสถานที่กักกันส�าหรับผู้ที่เฝ้าระวังสังเกตอาการ 

  จากเชื้อไวรัส COVID- 19

	� ศูนย์บริการฉีดวัคซีน KU สู้ COVID- 19

 � การบรหิารเพือ่รองรบัการเปลีย่นแปลงและภาวะวกิฤต อย่างฉับพลนัภายใต้สถานการณ์ Digital Disruption

 การก�าหนดมาตรการรกัษาความมัน่คงปลอดภยัเวบ็ไซต์โดยใช้มาตรฐานการรกัษาความปลอดภัยของข้อมูลข้ันสงูด้วยเทคโนโลย ี

Secured Socket Layer (SSL) 

	� การปรับปรุงระบบ Firewall

	� การติดตั้ง Software ป้องกัน Virus ที่มีประสิทธิภาพสูง 

	� การติดตั้ง Scan Virus Software บนเครื่อง Server  

	� One KUWiN

	� ปรับปรุงระบบตรวจสอบการลงชื่อเข้าใช้อินเทอร์เน็ต

	� การก�าหนดรหัสผ่านเพื่อความปลอดภัย

การบริการวิชาการและสังคม

มาตรการ และวิธีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

การใช้เทคโนโลยีเสริมที่น�ามาใช้ในการรักษา ความมั่นคงปลอดภัย
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การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรและนิสิตให้มีความรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงและสร้างทักษะดิจิทัล

	�	Digital Day จดัอบรมเชงิปฏบิตักิารเพือ่ให้ความรู้ด้านการใช้เคร่ืองมือทางดจิทัิลเพือ่การเรียนการสอน ผ่าน Webex และ nontrilive  

  990 คน

	�	Trend Talk จสัมัมนา และบรรยายพเิศษ ในหวัข้อการเปล่ียนแปลงทางด้านเทคโนโลยท่ีีทันสมัย ผ่านระบบ webex และ nontrilive  

  350 คน

	�	โครงการ KU NEXT : Digital Literacy by OCS ส�าหรับนิสติ

	�	โครงการ KU Together : พฒันาทักษะดจิทัิลให้แก่บุคลากร มก. 390 คน

	�	โครงการทดสอบสมรรถนะด้านดจิทิลั ส�าหรบันสิติมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ โดยมผีูร้บัประกาศนยีบตัร KU Digital Literacy  

  215 คน

	�	โครงการ KU Data Driven Competition เป็นการสนบัสนนุส่งเสรมิให้บคุลากรของมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ มคีวามเข้าใจ  

  และความพร้อม ในการขบัเคลือ่นงานด้านการวเิคราะห์ข้อมูล ภายใต้โครงการประกวดผลงานด้านนวตักรรมไอที ครัง้ที ่2 ภายใต้ หวัข้อ  

  “KU Data Driven Competition”
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สารสนเทศ และภาพกิจกรรมเด่นประจ�าปี    

3,728
สายวิชาการ

6,236
สายสนับสนุน

ข้าราชการ
ลูกจ้างชั่วคราว

พนักงานเงินรายได้ 

ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ 
ลูกจ้างประจ�า

พนักงานมหาวิทยาลัย

ลูกจ้างชาวต่างประเทศ

ผู้มีความรู้ความสามารถ

216 282
6 128 45 343

4,689
4,255

  บุคลากร ประจ�าปีบัญชี พ.ศ. 2564 : 9,964 คน

  งบประมาณรายจ่าย : 14,553.4 ล้านบาท

งบกลาง   1.8%

35.2 %

64.8 %

1,276.10

2,725.00

123.5

274.5

0

0

793.5

1,243.80

 

 

 

 

 

งบประมาณรายได

ทาบนาล 1.434,9

นิดนผแณามะรปบง 

ทาบนาล 3.911,5 

73.2%

26.8%

4.3%

95.6%

61.0%

39.0%

7.8%

92.2%

0.0%

100.0%

0.0%

100.0%

%6.91   นางนินเำดบง

%0.41   นุทงลบง

%6.23   รกาลคุบบง

%3.42   นุนหดุอนง�เบง

%7.7   น่ือยาจยารบง

3,477.50

3,254.71

1,121.90

262.9

)ทาบนาล : ยวนห(
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ภ
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ตรี 192  ตรี 81

โท 155 ปบ. 1

ปบ. ชั้นสูง 1 โท 71

เอก 82  เอก 17

99
1

1

226

273

นสิติทัง้หมด   70,056  คน 

ผูส้ำเรจ็การศกึษา     1144,,440044  คคนน  

 

ภาคปกติ

ภาคพเิศษ
ป.ตรี

บัณฑติศกึษา

45,688 

16,080 

ภาคปกติ

ภาคพเิศษ
ป.ตรี

บัณฑติศกึษา

8,853 

3,737 

ภาคปกติ

ภาคพเิศษ

ป.ตรี

บัณฑติศกึษา

  

 

นสิติใหม่  19,170  คน

4,230

12,766

1,200 

974 

4,072 

4,216 

754 

1,060 

2,174

11.3 %

16,996

88.7 %

บัณฑิตศึกษา

8,288

11.8 %

บัณฑิตศึกษา

1,814

12.6 %

บัณฑิตศึกษา

ป. ตร�

61,768

88.2 %

ป. ตร�

12,590

87.4 %

ป. ตร�

  หลักสูตรนานาชาติ ปีการศึกษา 2564 : 43 หลักสูตร

  นิสิตใหม่ นิสิตทั้งหมด ผู้ส�าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2564
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  หลักสูตร ปีการศึกษา 2564 : 600 หลักสูตร

  ปริญญาตรี  ปริญญาโท ปริญญาเอก

14 16 13
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268 304
65

2,549 

258 
51 

800 

2,481 

158  73  

637  

ปกติ นานานาชาติ ภาษาองักฤษ พหุภาษา

อนุบาลคหกรรมศาสตร อนุบาลศกึษา

ประถมศึกษา มัธยมศึกษา
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  นักเรียนระดับต�่ากว่าอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2564 : 7,644 คน

  จ�านวนผู้เรียน ผู้ส�าเร็จการศึกษา ชุดวิชา (Non degree) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   

  จ�านวนนิสิตต่างชาติ ปีการศึกษา 2564 : 560 คน 41 ประเทศ

!

5

111

14

430

เอเชีย 18 ประเทศ

แอฟริกา 7 ประเทศ

ยุโรป  13  ประเทศ

อเมริกา 3 ประเทศ

 

 

15 

การพัฒนาอยางยั�งยืน

- การดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัย (13)

- การพัฒนาชุมชนเพ��อความยั�งยืน (87,36) 

- สังคมแหงความสุขของผูสูงอายุในศตวรรษที่ 21 (66,25)

472 จํานวนผูเร�ยน   139 จํานวนผูสำเร�จการศึกษา

เกษตรและเทคโนโลยช�วภาพ

- การใชที่ดินวนเกษตร (2,2)

กลุมอุตสาหกรรมอาหารแหงอนาคต

- เกษตรเพ��อช�ว�ตและสุขภาพ (66) 

- การผลิตเนื้อโคคุณภาพสูง (62,26) 

- การผลิตผลจากสัตวเพ��อความมั�นคง

 และยั�งยืนทางอาหาร (7) 

- ผูประกอบการผลิตพ�ชระบบเกษตร

 อัจฉร�ยะ (2) 

- การผลิตผักเพ��อการพัฒนาที่ยั�งยืน (11,4)

ธุรกิจใหม

- การเปนผูประกอบการธุรกิจเคร�่องดื่มจากผัก ผลไม

 และธัญชาติ (19,10)

- การเปนผูประกอบการธุรกิจผลิตปุย (57,16)

- การเพาะเลี้ยงสัตวน้ำเศรษฐกิจและสัตวน้ำสวยงาม (41,4) 

- ธุรกิจการปาไม (23)

- เทคโนโลยีผลิตภัณฑไมเพ��อผูประกอบการรุนใหม (1,1)

- อัญมณีและเครองประดับอุตสาหกรรมมณี ที่ยั�งยืน (15,15)
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แหล่งทุนมหาวิทยาลัย งบประมาณ (บาท)

รวม 1,513,699,737

งบประมาณมหาวิทยาลัย รายได้
มหาวิทยาลัย ส่วนงาน เงินทุนส่วนตัว

261,541,546

เงินอุดหนุนรัฐบาลและ PMU 848,560,089

ทุนภายนอก 403,598,102

27% 17%

56%

  งบประมาณวิจัย ประจ�าปีบัญชี พ.ศ. 2564    

  โครงการพัฒนาวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ�าปีบัญชี พ.ศ. 2564

  โครงการด้านการท�านศุลิปะและวฒันธรรม ประจ�าปีบัญช ีพ.ศ. 2564 จ�านวน 104 โครงการ                                    

364 งานบริการด้านการวิจัย  

176 งานด้านบริการ

157 งานที่ปรึกษา

106 งานบริการด้านฝึกอบรม

19 งานบริการอื่น          

                       

(หน่วย : โครงการ)

36

31

23

8
2

โครงการที่ส่งเสริมนวัตกรรมเพื่อการท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย

โครงการทีม่กีารจดัการเรยีนรู ้การวจิยั หรอืการบรกิารวชิาการ เพือ่การท�านบุ�ารงุศลิปะและวฒันธรรมและภมิูปัญญาไทย

โครงการสร้างจติส�านกึความเป็นไทย ร่วมกันอนรุกัษ์และท�านบุ�ารงุศิลปะ วัฒนธรรม  ปัญญา  ให้ม่ันคงและยัง่ยนื51

51

2

ร้อยละของงบประมาณของโครงการพัฒนาวิชาการ (1,798 ล้านบาท)
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มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ 

บางเขน
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วิทยาเขต
ก�าแพงแสน
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วิทยาเขต
ศรีราชา
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วิทยาเขต
เฉลมิพระเกยีรติ 
จังหวัดสกลนคร
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โครงการจัดตั้ง
วิทยาเขต
สุพรรณบุรี
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