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มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

วิทยาเขตก�าแพงแสน

K A S E T S A R T  U N I V E R S I T Y

K A S E T S A R T  U N I V E R S I T Y

B a n g k h e n

K a m p h a e n g  S a e n  C a m p u s
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วิทยาเขตศรีราชา

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ

จังหวัดสกลนคร

K A S E T S A R T  U N I V E R S I T Y

K A S E T S A R T  U N I V E R S I T Y

S r i r a c h a  C a m p u s 

Chalermphrakiat Sakon Nakhon Province Campus
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ที่ตั้งของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในสวนกลางและภูมิภาค
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	 สวนกลาง/วิทยาเขต/โครงการจัดตั้ง

๑. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร  

๒. วิทยาเขตก�าแพงแสน จ.นครปฐม

๓. วิทยาเขตศรีราชา จ.ชลบุรี  

๔. วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร จ.สกลนคร

๕. โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี

	 สถานีวิจัย	/	ศูนย์วิจัย

๖. สถานีวิจัยประมงศรีราชา จ.ชลบุรี

๗. สถานีวิจัยประมงคลองวาฬ จ.ประจวบคีรีขันธ์

๘. สถานีวิจัยประมงสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม

๙. สถานีวิจัยวนศาสตร์พังงา จ.พังงา

๑๐. สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน จ.ระนอง 

๑๑. สถานีวิจัยวนเกษตรตราด จ.ตราด

๑๒. สถานีวิจัยกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี

๑๓. สถานีวิจัยดอยปุย จ.เชียงใหม่

๑๔. สถานีวิจัยเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์

๑๕. สถานีวิจัยสิทธิพรกฤดากร จ.ประจวบคีรีขันธ์

๑๖. สถานีวิจัยปากช่อง จ.นครราชสีมา

๑๗. ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ จ.นครราชสีมา

๑๘. สถานีวิจัยเขาหินซ้อน จ.ฉะเชิงเทรา

๑๙. สถานีวิจัยลพบุรี (โคกเจริญ) จ.ลพบุรี

๒๐. สถานีวิจัยและพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกร (เพนียด) จ.ลพบุรี

๒๑. สถานีวิจัยประมงก�าแพงแสน จ.นครปฐม

๒๒. สถานีวิจัยทับกวาง จ.สระบุรี

สถานีฝึกนิสิต	 

๒๓.  สถานีฝึกนิสิตวนศาสตร์

       ห้วยคอกม้า จ.เชียงใหม่

๒๔.  สถานีฝึกนิสิตวนศาสตร์

       ห้วยทาก จ.ล�าปาง

๒๕.  สถานีฝึกนิสิตวนศาสตร์

      วงัน�า้เขยีว จ.นครราชสมีา

๒๖. สถานีฝึกนิสิตวนศาสตร์

     ห้วยยาง จ.ประจวบครีขีนัธ์

สถานีวิทยุ

๓๑.  สถานีวิทยุ มก. บางเขน  

       กรุงเทพมหานคร

๓๒.  สถานวีทิย ุมก. ขอนแก่น  

     จ.ขอนแก่น

๓๓.  สถานวีทิย ุมก. เชยีงใหม่  

      จ.เชียงใหม่

๓๔. สถานีวิทยุ มก. สงขลา 

     จ.สงขลา

โรงพยาบาลสัตว์

๒๗.  โรงพยาบาลสตัว์บางเขน   

       กรุงเทพมหานคร

๒๘.  โรงพยาบาลสัตว์

      ก�าแพงแสน จ.นครปฐม

๒๙. โรงพยาบาลสตัว์หนองโพ 

      จ.ราชบุรี

๓๐. โรงพยาบาลสัตว์หัวหิน 

      จ.ประจวบคีรีขันธ์

โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์

๓๕.  โรงเรียนสาธิต ฯ ศูนย์วิจัยและ

 พัฒนาการศึกษา บางเขน 

 กรุงเทพมหานคร

๓๖.  โรงเรียนสาธิต ฯ ศูนย์วิจัยและ

 พัฒนาการศึกษา ก�าแพงแสน 

 จ.นครปฐม

๓๗.  โครงการการศึกษาพหุภาษา 

      ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา  

 จ.ชลบุรี  
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	 ตราประจ�ามหาวิทยาลัย

	 เป็นรูปวงกลม	 มีรูปพระพิรุณทรงนาคอยู ่กึ่งกลางล้อมรอบด้วยกลีบบัวคว�่า	 และกลีบบัวหงาย	 และมีข้อความว่า 

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

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

	 สีประจ�ามหาวิทยาลัย		 

	 สีเขียวใบไม้

 

	 ต้นไม้ประจ�ามหาวิทยาลัย

	 นนทรีทรงปลูก	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปลูกต้นนนทร	ี จ�านวน	 ๙	 ต้น	ณ	 บริเวณหน้าหอประชุม	 มก.	 เมื่อวันที	่ 

๒๙	 พฤศจิกายน	 พ.ศ.	 ๒๕๐๖	 เวลา	 ๑๕.๓๐	 น.	 Yellow	 Flame,	 Copper	 Pod	 tree,	 Peltophorum pterocarpum  

อายยุาวนาน	ใบเขยีว	ตลอดปี	ล�าต้นแขง็แรง	เปลอืกสเีทาอม	น�า้ตาล	ชกูิง่ก้านสาขาแผ่เรอืนยอดสูเ่บือ้งบน	ใบเป็นช่อแบบขนนกสองชัน้	 

ดอกสีเหลือง	ออกรวมกันเป็นช่อตั้ง	ชี้ขึ้นตามปลายกิ่ง	ผลเป็นฝักแบน	ๆ	เกลี้ยง	ฝักอ่อนสีเขียว	เมื่อ	แก่ออกสีน�้าตาลแดง	ทนทาน

ในทุกสภาพอากาศ
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 ปรัชญา

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นสถาบันท่ีมีปณิธานมุ่งมั่น 

ในการสั่งสม แสวงหาและพัฒนาความรู ้ให้เกิดความเจริญ

งอกงามทางภมูปัิญญา ทีเ่พยีบพร้อมด้วยวิชาการ จรยิธรรมและ

คณุธรรม ตลอดจนเป็นผูช้ีน้�าทศิทาง สืบทอดเจตนารมณ์ท่ีดขีอง

สังคมเพ่ือความคงอยู ่ความเจรญิ และความเป็นอารยะของชาติ

	 วิสัยทัศน์	

 มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ สร้างสรรค์ศาสตร์แห่งแผ่นดนิ 

สู่สากล เพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

 

 พันธกิจ	 

 ๑. สร้างคนที่มีปัญญา รู้เหตุรู้ผล อยู่ในคุณธรรม และมี 

  จิตส�านึกเพื่อส่วนรวม

   ๒. สะสมภมูปัิญญา สร้างและพัฒนาองค์ความรูท้ีห่ลากหลาย  

  ตลอดจนสร้างผลงานที่มีมาตรฐานสามารถแข่งขันได้

   ๓. ร่วมพัฒนากับชุมชน และรับผิดชอบต่อสังคม

   ๔. สืบสาน ท�านบุ�ารงุศลิปะ วฒันธรรม และด�ารงอตัลักษณ์ 

  ของมหาวิทยาลัย

   ๕. บริหารทรัพยากรมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ

 คานิยมหลัก

 “มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน สืบสานสามัคคี มีคุณธรรม”

 เอกลักษณ์	 

 “มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มุ่งสร้างศาสตร์แห่งแผ่นดิน 

เพื่อความกินดีอยู่ดีของชาติ”

 

	 อัตลักษณ์	

ส�ำนึกดี

Integrity

สร้ำงสรรค์

Knowledge 

creation

มุ่งมั่น

Determination

สำมัคคี

Unity

 สมรรถนะบุคลากรของ	 	 	

	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์		

I - Innovation :	มีความคิดริเริ่ม	

AM - Achievement Motivation :	มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน	

Ka - Kasetsart Engagement : มีความผูกพันต่อ

	 มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์	

S -  Self Development : พฒันาความเชีย่วชาญในงานอาชพี

E - Ethics :	มีความซื่อสัตย์และจรรยาบรรณวิชาชีพ

T - Teamwork : ท�างานเป็นทีม 
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	 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิต	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 ๑. มจีติส�านกึด้านคณุธรรมทีจ่�าเป็นต่อการด�าเนนิชวีติ และแสดงออกในการประพฤตปิฏิบตั ิประกอบด้วย การมวิีนยัในตนเอง  

  การยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ ความซื่อสัตย์สุจริต เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีส�านึกรับผิดชอบต่อสังคม  

  ตลอดจนส�านึกความเป็น พลเมืองไทยที่พร้อมมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมโลก 

 ๒. มีหลักคิด ทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ ในศาสตร์ท่ีตนศึกษา และทักษะด�ารงชีวิตภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม สามารถ 

  เชื่อมโยงองค์ความรู้กับสรรพวิทยาการอื่น ตลอดจนสามารถประยกุต์วชิาการ เพือ่พฒันาสร้างสรรค์ ให้เหมาะสมกับสภาพ 

  ความเป็นจริงภายใต้บริบทของสังคม 

 ๓. มีความรู้รอบและเท่าทันความเป็นไปในกระแสโลก พร้อมสร้างคณุค่าตนเองให้เหมาะสมต่อ การเปลีย่นแปลงของสังคม 

 ๔. รู้รักสามัคคี ตระหนักถึงพลังในการร่วมมือร่วมใจ ในการท�างานร่วมกับผู้อื่น

 ยทุธศาสตร์และเปาหมายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	๑๒	ป	

 (พ.ศ.	๒๕๖๐	-	๒๕๗๑)

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	(พ.ศ.	๒๕๖๐	-	๒๕๗๑)
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เปาหมาย

 พฒันามหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ให้เป็น “มหาวทิยาลยัของศาสตร์แห่งแผ่นดนิ” ทีเ่ข้มแขง็อย่างต่อเนือ่งและยัง่ยนื โดยเชือ่มโยง 

กับศาสตร์การเกษตรซึ่งเป็นพ้ืนฐานของมหาวิทยาลัย พร้อมท้ังน้อมน�าศาสตร์แห่งพระราชา ศาสตร์ชุมชน และศาสตร์สากล  

มาผสมผสานในการสร้างสรรค์วิชาการและน�าไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน�า 
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แผนที่ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

014.indd   12 18/10/2562   16:32:43



13

KASETSART UNIVERSITY  ANNUAL REPORT 2017

การบริหาร 

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ด�าเนินภารกิจเพื่อสนอง

นโยบายการกระจายโอกาสทางการศึกษา โดยมีมหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ บางเขน เป็นศูนย์กลางของการบริหารและ

ประกอบด้วยส่วนงานของมหาวทิยาลยัทีตั่ง้อยูใ่นเขตท้องทีเ่ป็น

วทิยาเขต ได้แก่ วทิยาเขตก�าแพงแสน วทิยาเขตศรรีาชา  วทิยาเขต

เฉลมิพระเกยีรต ิจงัหวดัสกลนคร  และโครงการจดัตัง้วทิยาเขต

สุพรรณบุรี มีส่วนงานรวมท้ังส้ิน ๔๗ ส่วนงาน ประกอบด้วย  

๒๙ คณะ ๑ วิทยาลัย  ๔ สถาบัน  ๕ ส�านักงาน ๖ ส�านัก ๒ ศูนย์  

บุคลากร ๑๐,๒๔๗ คน มีแผนปฏิบัติราชการประจ�าปี บัญชี  

พ.ศ. ๒๕๖๐ ในการบรหิารและพฒันามหาวทิยาลยั มงีบประมาณ 

รายรับประจ�าปีบญัช ีพ.ศ. ๒๕๖๐ จ�านวน ๑๔,๒๒๓.๖ ล้านบาท  

ผลการด�าเนินการประเมินคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๕๙ ได้ ๔.๑๕ คะแนน 

ระดับวิทยาเขต ๓.๔๘ คะแนน และระดับคณะ ๓.๙๓ คะแนน 

จากคะแนนเต็ม ๕ คะแนน 

การจัดการศึกษา 

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีส่วนงานจัดการศึกษา ๒๙  

คณะ ๑ วทิยาลยั มหีลกัสตูรทัง้หมด ๕๘๘ หลักสูตร จ�าแนกเป็น

ภาคปกต ิ๔๑๗ หลกัสตูร ภาคพเิศษ ๑๗๑ หลกัสูตร นสิิตทัง้หมด 

๖๗,๕๕๘ คน นสิติใหม่ ๑๗,๕๘๑ คน ผูส้�าเรจ็การศกึษา ๑๔,๙๖๑ คน  

นสิติระดบัปรญิญาตรไีด้งานท�าร้อยละ ๘๖.๐ นสิิตระดบับณัฑติ

ศึกษามีผลงานวิทยานิพนธ์ /การศึกษาค้นคว้าอิสระที่ได้รับการ

ตีพิมพ์ จ�านวน ๒,๔๐๑ เรื่อง ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจต่อ

บณัฑติระดบัปรญิญาตร ี๔.๑๐ จากคะแนนเตม็ ๕ คะแนน และ 

นิสิตมีความพึงพอใจต่อหลักสูตรและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

๓.๙๖ จากคะแนนเต็ม ๕ คะแนน 

บทสรุป

 ในช่วงปีการศึกษา ๒๕๖๐ (สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ - กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑)   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ด�าเนินภารกิจ

หลักด้านการจัดการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ การท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และภารกิจด้านอื่นๆ ดังนี้
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การวิจัย

 มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ด�าเนนิงานภารกจิสูม่หาวทิยาลยั 

ด้านวิจัยอย่างต่อเนื่อง มีส่วนงานหลักด้านการวิจัย ๔ ส่วนงาน  

ได้รบัการสนบัสนุนทนุอดุหนนุวจิยั จ�านวน ๒,๓๔๖,๘๙๔,๕๘๘ บาท  

มีระบบสารสนเทศเพ่ือรองรับการบริหารและพัฒนางานวิจัย 

จ�านวน ๗ ระบบ  มีผลงานวจิยัทีน่�ามาใช้อนัก่อให้เกดิประโยชน์

อย่างชัดเจน จ�านวน ๗๖๐ เรื่อง มีการน�าเสนอบทความระดับ

นานาชาติและชาติ จ�านวน ๓,๑๐๔ เรื่อง ผลงานวิจัยที่ได้รับ

การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา จ�านวน ๔๕ เร่ือง การ

อนุญาตให้ใช้สิทธิในการวิจัย รวม ๒๑ สัญญา มีผลงานการค้น

พบและสิ่งประดิษฐ์ที่ส�าคัญเช่น  มะพลับเพ็งคล้าย พยาธิตัวตืด

ปลาฉลามกบ ปืนตรวจวดัการปนเป้ือนสารฟอร์มาลนีในอาหาร

แบบพกพาได้ เป็นต้น

การบริการวิชาการ

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ด�าเนินงานภารกิจการบริการ

วชิาการ มุง่สูก่ารเป็นมหาวทิยาลยัทีม่คีวามรบัผดิชอบต่อรฐัและ

สังคม โดยสร้างความเข้มแข็งทางด้านวิชาการด้านการเกษตร 

อาหารและป่าไม้ จ�านวน ๓๗๕ โครงการ ผูรั้บบรกิาร ๒๗๖,๕๔๖ คน  

ปรับปรุงกฎระเบียบด้านการบริการวิชาการ ส่งเสริมนิสิต 

น�าองค์ความรูไ้ปสร้างชุมชนโดยรอบมหาวทิยาลยั สนบัสนนุการ

พฒันาวทิยาเขตเพือ่ตอบการสนองการพฒันาในพืน้ที ่นอกจาก

นี้สนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการ การออกสื่อสาธารณะ 

โดยการเสนอแนะแก้ปัญหาสังคม การส่งเสริมงานทรัพย์สิน 

ทางปัญญา และจัดตั้งหน่วยงานร่วมทุนหรือต่อยอดธุรกิจจาก

ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัย 

การท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

  ในรอบปีทีผ่่านมา มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ก�าหนดให้มี

คณะกรรมการท�านบุ�ารงุศลิปะและวฒันธรรม และคณะท�างาน

ด้านการท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรม สนับสนุนและติดตาม

ผลการด�าเนินงานแผนงานด้านท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ในด้านกิจกรรมการท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ได้ส่งเสริม

และสนับสนุนกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและเป็นประจ�าทุกปี  

ท้ังกิจกรรมชาตแิละประวตัศิาสตร์ การเทิดพระเกียรต ิ วัฒนธรรม 

การเกษตร ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยและท้องถ่ิน ศาสนา

และพิธีกรรม คุณธรรมและจริยธรรม การส่งเสริมศิลปะการ

แสดงไทยและสากล 

การพัฒนามหาวิทยาลัยระดับนานาชาติและ

ระดับโลก

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้พัฒนาสู่ความเป็นเลิศวิชาการ 

ในระดับสากล โดยการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ

นิสิตสู่สากล มีหลักสูตรนานาชาติ ๔๑ หลักสูตร จ�าแนกเป็น 

ภาคปกต ิ๑๘ หลกัสตูร ภาคพเิศษ ๒๓ หลกัสตูร นสิิตชาวต่างชาติ   

๓๐๘ คน จาก ๓๒ ประเทศ มีบุคลากรต่างชาติ ๑๓๒ คน จาก  

๕๔ ประเทศ ความร่วมมอืระหว่างประเทศ ๔๑ แห่ง จาก ๑๙ ประเทศ  

กิจกรรมความร่วมมือกับต่างประเทศ จ�านวน ๑๑๓ กิจกรรม 

มีการตีพิมพ์บทความและน�าเสนอผลงานการประชุมวิชาการ

ระดบันาชาต ิ๑,๕๙๗ บทความ มผีลการจดัอนัดบัมหาวทิยาลยั 

ท่ีส�าคญัได้แก่  QS WUR by Subject 2018 ด้าน Agriculture &  

Forestry ล�าดับที่ ๔๐ ของโลก และอันดับ ๑ ของประเทศไทย
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การพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียว

 มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ด�าเนนิงานพฒันามหาวิทยาลยั

สเีขยีวอย่างต่อเน่ือง โดยการจดัสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ

ชีวภาพ มีพื้นที่สีเขียว ๙,๓๙๓,๔๗๙ ตารางเมตร ส่งเสริมการ

ลดการใช้พลังงาน ส่งเสริมการจัดการเพื่อลดปัญหาขยะหรือ 

ของเสีย การบรหิารจัดการน�า้ให้มปีระสทิธภิาพ การปรบัปรงุและ 

สนับสนุนระบบขนส่งมวลชน ส่งเสริมให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้าน 

สิ่งแวดล้อมสู่ชุมชน และส่งเสริมการสร้างความร่วมมือด้าน

วชิาการด้านสิง่แวดล้อม นสิติมคีวามพงึพอใจต่อสภาพแวดล้อม

ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ ๔.๐๐ จากคะแนนเต็ม  

๕ คะแนน ผลการจัดอันดับ UI Green Metric 2017 อันดับที่ 

๙๖ ของโลก อันดับที่ ๓ ของประเทศไทย

การพัฒนามหาวิทยาลัยแห่งเศรษฐกิจและ

สังคมดิจิทัล

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พัฒนาการให้บริการเครือข่าย 

ไร้สายเพิ่มมากข้ึน พัฒนาระบบสารสนเทศ จ�านวน ๖ ระบบ  

ด�าเนินงานตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ จ�านวน  

๗ โครงการ ฝึกอบรมด้านเทคโนโลยสีารสนเทศให้บคุลากรและ

นิสติ ๒,๕๔๘ คน โดยมผีลการจดัอนัดบัทีส่�าคญัคอื uniRank ™ 

อันดับที่ ๕๖๗ ของโลก อันดับที่ ๒ ของประเทศไทย นอกจากนี ้

ยังร่วมมือกับธนาคารไทยพาณิชย์ พัฒนาการบริหารจัดการ

ทางการเงิน และการให้บริการให้แก่นิสิตและบุคลากร ทั้งด้าน  

Cashless SMART TOOLS  Cashless  SOCIETY และ CASH 

MANAGEMENT for Educational Institutions เพือ่รองรบัการ 

พัฒนามหาวิทยาลัยแห่งเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล  

 การพัฒนามหาวิทยาลัยแห่งความผาสุก

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ส่งเสริมและสนับสนุนให้นิสิต

และบคุลากรเข้าร่วมกจิกรรมความสขุทางกาย  (Happy Body)  

กิจกรรมความสุขทางด้านจิตใจ (Happy Heart) กิจกรรมความ

สขุทางด้านสงัคม (Happy Society)  กจิกรรมความสขุจากการ

ผ่อนคลาย (Happy Relax) กจิกรรมความสขุทางสมอง (Happy 

Brain) กิจกรรมความสุขทางวัฒนธรรมและศาสนา (Happy 

Soul) กิจกรรมความสุขด้านการเงิน (Happy Money) และ

กิจกรรมความสุขของครอบครัว (Happy Family) เพื่อน�าไปสู่

มหาวิทยาลัยแห่งความผาสุก
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องค์กรการบริหารของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรกฎาคม ๒๕๖๑
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โครงสร้างหนวยงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรกฎาคม ๒๕๖๑
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น.สพ.ยุคล  ลิ้มแหลมทอง 

ศ.ดร.ปิยะวัติ  บุญ-หลง

นายกฤษฎา  บุณยสมิต

ศ.ดร.พีระศักดิ์  ศรีนิเวศน์

พล.อ.นายแพทย์ชุมพล  เปี่ยมสมบูรณ์

พล.อ. วุฒินันท์ ลีลายุทธ

ดร.กฤษณพงศ์  กีรติกร

นายกสภามหาวิทยาลัย

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒ ิ 

สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

(๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑)

014.indd   18 18/10/2562   16:33:07



19

KASETSART UNIVERSITY  ANNUAL REPORT 2017

นายสิทธิศักดิ์  วนะชกิจ

รศ.ดร.พีรเดช  ทองอ�าไพ

ศ.ดร.อมเรศ  ภูมิรัตน

รศ.ดร.สมพร  อิศวิลานนท์ 

ศ.ดร.ดิเรก  ปัทมสิริวัฒน์

ดร.โสภณ  ภูเก้าล้วน

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิที่พ้นต�าแหน่ง

รายชื่อ ระยะเวลาการด�ารงต�าแหน่ง

๑.	ศาสตราจารย์	ดร.เจริญศักดิ์		โรจนฤทธิ์พิเชษฐ์ ๑๑	เมษายน	พ.ศ.	๒๕๖๐	-	๒๘	กันยายน	พ.ศ.	๒๕๖๐

๒.	นายลักษณ์		วจนานวัช	 ๑๑	เมษายน	-	๑๖	พฤศจิกายน	พ.ศ.	๒๕๖๐

๓.	ดร.ไพรินทร์		ชูโชติถาวร ๑๑	เมษายน	-	๑๖	พฤศจิกายน	พ.ศ.	๒๕๖๐
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กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต�าแหนง

กรรมการสภามหาวิทยาลัย	ประเภทผู้บริหาร

ดร.จงรัก  วัชรินทร์รัตน์

รักษาการแทนอธิการบดี

นายเฉลิมเกียรติ  แสนวิเศษ        

ประธานกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

ดร.ด�ารงค์  ศรีพระราม        

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
กิจการภายใน

รศ.ดร.ชัชพล  ชังชู

ประธานสภาพนักงาน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผศ.ดร.นิคม  แหลมสัก

คณบดีคณะวนศาสตร์

รศ.ดร.ลดาวัลย์  พวงจิตร

ประธานกรรมการวิชาการ

รศ.ดร.เชษฐพงษ์  เมฆสมัพนัธ์

คณบดีคณะประมง

ดร.วิฑูรย์  สิมะโชคดี

นายกสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

รศ.ดร.สมหวัง  ขันตยานุวงศ์ 

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

014.indd   20 18/10/2562   16:33:40



21

KASETSART UNIVERSITY  ANNUAL REPORT 2017

กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจ�า  

กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

ประเภทพนักงานสายสนับสนุน

ผศ.ดร.พัทธนันท์  หรรษาภิรมย์โชค

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

ดร.โชคชัย  เอกทัศนาวรรณ 

คณะเกษตร

รศ.นท.ดร.สุมิตร  สุวรรณ

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

นางสาวพัชราวดี  แพรัตกุล

รักษาการแทนผู้อ�านวยการ
ส�านักงานสภามหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

รศ.ดร.วีรชัย  พุทธวงศ์

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

รศ.ดร.ศรปราชญ์  ธไนศวรรยางกูร

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหารที่พ้นจากต�าแหน่ง

รายชื่อ ระยะเวลาการด�ารงต�าแหน่ง

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุตเขตต์ นาคะเสถียร ๑๑ เมษายน - ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

๒. รองศาสตราจารย์ ดร.ศศิวิมล  มีอ�าพล ๑๑ เมษายน -  ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐

๓. ศาสตราจารย์ ดร.สุภา หารหนองบัว ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑
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คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	(ก.บ.ม.)

๑. อธิการบดี     

ประธานกรรมการ

รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ดร.จงรัก  วัชรินทร์รัตน์

๒. รองอธิการบดี 

	 	 ๒.๑	รักษาการแทนรองอธิการบดี	(ตั้งแต่วันที่	๑	สิงหาคม	พ.ศ.	๒๕๕๙	-	๒๕	มิถุนายน	พ.ศ.	๒๕๖๑)

กรรมการ

รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหารกิจการภายใน ดร.ด�ารงค์  ศรีพระราม

รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ   รองศาสตราจารย์ ดร.ลดาวัลย์  พวงจิตร   

รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการเงิน   ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมล  รอดเพ็ชร

         (เกษียณอายุ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐)

         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุชนาถ  มั่งคั่ง  

         (เริ่มด�ารงต�าแหน่ง ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐)

รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย   รองศาสตราจารย์ ดร.สิรี  ชัยเสรี

รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชด  ชมภูนิช

  สื่อสารองค์กร     

รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.ท. หญิง ดร.งามลมัย  ผิวเหลือง

รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาท  เพ็ญสุภา

รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ  ดร.ณรงค์ชัย  พิพัฒน์ธนวงศ์

รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภุชงค์  อุทโยภาศ

รักษาการแทนรองอธิการบดี วิทยาเขตก�าแพงแสน  รองศาสตราจารย์ ดร.ตฤณ  แสงสุวรรณ

รักษาการแทนรองอธิการบดี วิทยาเขตศรีราชา  รองศาสตราจารย์ ดร.ก่อโชค  จันทวรางกูร

รักษาการแทนรองอธิการบดี วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ  รองศาสตราจารย์ ดร.วิไลศักดิ์  กิ่งค�า

     จังหวัดสกลนคร     

กรรมการและเลขานุการ

รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวางแผน	 	 	 รองศาสตราจารย์	ดร.ศรปราชญ์		ธไนศวรรยางกูร
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	 	 ๒.๒	รองอธิการบดี	(เริ่มด�ารงต�าแหน่ง	วันที่	๒๖	มิถุนายน	พ.ศ.	๒๕๖๑)

กรรมการ

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารกิจการภายใน   ดร.ด�ารงค์  ศรีพระราม

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ    รองศาสตราจารย์ ดร.ลดาวัลย์  พวงจิตร   

รองอธิการบดีฝ่ายการเงิน    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุชนาถ  มั่งคั่ง  

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย     รองศาสตราจารย์ ดร.สิรี  ชัยเสรี

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์และ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชด  ชมภูนิช

     สื่อสารองค์กร

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.ท. หญิง ดร.งามลมัย  ผิวเหลือง

รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาท  เพ็ญสุภา

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ    ดร.อนามัย  ด�าเนตร

  และโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี

รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศ    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภุชงค์  อุทโยภาศ

รองอธิการบดี วิทยาเขตก�าแพงแสน   รองศาสตราจารย์ ดร.ตฤณ  แสงสุวรรณ

รองอธิการบดี วิทยาเขตศรีราชา    รองศาสตราจารย์ ดร.ธัญญะ  เกียรติวัฒน์  

รองอธิการบดี วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ    รองศาสตราจารย์ ดร.วิไลศักดิ์  กิ่งค�า

     จังหวัดสกลนคร

กรรมการและเลขานุการ

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน    รองศาสตราจารย์ ดร.ศรปราชญ์  ธไนศวรรยางกูร

๓. หัวหน้าส่วนงาน

กรรมการ

๑) คณบดีคณะเกษตร     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุตเขตต์  นาคะเสถียร  

๒) คณบดีคณะบริหารธุรกิจ    รองศาสตราจารย์ ดร.ศศิวิมล  มีอ�าพล

         (หมดวาระ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐)

   รักษาการแทนคณบดีคณะบริหารธุรกิจ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชด  ชมภูนิช  

         (เริ่มด�ารงต�าแหน่ง ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐)

๓) คณบดีคณะประมง     รองศาสตราจารย์ ดร.เชษฐพงษ์  เมฆสัมพันธ์   

๔) รักษาการแทนคณบดีคณะมนุษยศาสตร์  ดร.ด�ารงค์  ศรีพระราม   

         (หมดวาระ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐)

  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์    รองศาสตราจารย์ ดร.กิติมา  อินทรัมพรรย์ 

         (เริ่มด�ารงต�าแหน่ง ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๕) คณบดีคณะวนศาสตร์    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม  แหลมสัก
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๖) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์       ศาสตราจารย์ ดร.สุภา  หารหนองบัว   

         (หมดวาระ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑)

   รักษาการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์   รองศาสตราจารย์ ดร.สิรี  ชัยเสรี  

         (๒๗ กุมภาพันธ์ - ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑)

   คณบดีคณะวิทยาศาสตร์    รองศาสตราจารย์ ดร.อภิสิฏฐ์  ศงสะเสน  

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

๗) คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์    รองศาสตราจารย์ ดร.พีรยุทธ์  ชาญเศรษฐิกุล  

๘) คณบดีคณะศึกษาศาสตร์    รองศาสตราจารย์ ดร.ปัทมาวดี  เล่ห์มงคล  

๙) รักษาการแทนคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์  รองศาสตราจารย์ ดร.ลดาวัลย์  พวงจิตร  

         (หมดวาระ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐)  

    คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์    รองศาสตราจารย์ ดร.วิจิตต์ศรี  สงวนวงศ์   

         (เริ่มด�ารงต�าแหน่ง ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐)  

๑๐) รักษาการแทนคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.ท.หญิง ดร.งามลมัย  ผิวเหลือง

         (หมดวาระ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐)

   คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปารเมศ  ก�าแหงฤทธิรงค์  

         (เริ่มด�ารงต�าแหน่ง ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑) 

๑๑) คณบดีคณะสิ่งแวดล้อม    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรัตน์  บัวเลิศ  

๑๒) คณบดีคณะสังคมศาสตร์    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์วัลย์  สุรินยา  

๑๓) คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์   ศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์  สุประเสริฐ  

         (หมดวาระ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐)

         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คงศักดิ์  เที่ยงธรรม 

         (เริ่มด�ารงต�าแหน่ง ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐)

๑๔) คณบดีคณะเทคนิคการสัตวแพทย์   ศาสตราจารย์ ดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์  

๑๕) รักษาการแทนคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร  ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชด  ชมภูนิช  

         (๒๙ สิงหาคม - ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐)

     คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร   รองศาสตราจารย์ ดร.อนุวัตร  แจ้งชัด  

         (เริ่มด�ารงต�าแหน่ง  ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐)

๑๖) คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย    รองศาสตราจารย์ ดร.สมหวัง  ขันตยานุวงศ์  

๑๗) รักษาการแทนคณบดีคณะเกษตร ก�าแพงแสน     รองศาสตราจารย์ ดร.ตฤณ  แสงสุวรรณ  

         (หมดวาระ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐)

    คณบดีคณะเกษตร ก�าแพงแสน       รองศาสตราจารย์ ดร.ปภพ  สินชยกุล  

         (เริ่มด�ารงต�าแหน่ง  ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๑๘) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริพร  ศศิมณฑลกุล  

๑๙) คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ก�าแพงแสน  รองศาสตราจารย์ ดร.เชาว์  อินทร์ประสิทธิ์

๒๐) คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  ดร.อนามัย  ด�าเนตร  

         (หมดวาระ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑)

   รักษาการแทนคณบดีคณะศิลปศาสตร์และ   รองศาสตราจารย์ ดร.ตฤณ  แสงสุวรรณ  

      วิทยาศาสตร์     (เริ่มด�ารงต�าแหน่ง  ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑)
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๒๑) รักษาการแทนคณบดี

      คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาท  เพ็ญสุภา  

         (หมดวาระ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑) 

      คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  รองศาสตราจารย์วินัย  พูลศรี  

         (เริ่มด�ารงต�าแหน่ง  ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑) 

๒๒) คณบดีคณะวิทยาการจัดการ    นายเติมศักดิ์  สุขวิบูลย์  

         (หมดวาระ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑)

      รักษาการแทนคณบดีคณะวิทยาการจัดการ  รองศาสตราจารย์ ดร.ธัญญะ  เกียรติวัฒน์ 

         (เริ่มด�ารงต�าแหน่ง ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑)

๒๓) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา   ดร.สมจิตต์  ปาละกาศ  

๒๔) คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภัทรชัย  ชมพันธุ์  

๒๕) คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชาติ  สุขารมณ์  

๒๖) คณบดีคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ   ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พลเรือโท นิรุทธ์  หงส์ประสิทธิ์

๒๗) คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ   ดร.อรอนงค์  ฐาปนพันธ์นิติกุล

   และอุตสาหกรรมเกษตร

๒๘) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศมณพร  สุทธิบาก  

๒๙) คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ  ดร.ศิริลักษณ์  ประสันแพงศรี  

๓๐) คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์   อาจารย์พัสกร  องอาจ  

๓๑) ผู้อ�านวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนา  รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  ชิณะวงศ์ 

      ผลิตภัณฑ์อาหาร  

๓๒) รักษาการผู้อ�านวยการสถาบันค้นคว้าและ  รองศาสตราจารย์ ดร.สิรี   ชัยเสรี

     พัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (หมดวาระ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐)

    ผู้อ�านวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทาง ดร.มะลิวัลย์  หฤทัยธนาสันติ์

   การเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร   (เริ่มด�ารงต�าแหน่ง ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐)

๓๓) ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.  รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย  สุวรรณสิชณน์  

            (หมดวาระ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑)

   รักษาการแทนผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยและ  รองศาสตราจารย์ ดร.สิรี  ชัยเสรี 

      พัฒนาแห่ง มก.     (เริ่มด�ารงต�าแหน่ง ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑)

๓๔) ผู้อ�านวยการส�านักหอสมุด    ดร.อารีย์  ธัญกิจจานุกิจ  

         (หมดวาระ  ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑)

    รักษาการแทนผู้อ�านวยการหอสมุด   รองศาสตราจารย์ ดร.ลดาวัลย์  พวงจิตร  

           (๒๕ กุมภาพันธ์ - ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑)

   ผู้อ�านวยการหอสมุด    นางวนิดา  ศรีทองค�า 

         (เริ่มด�ารงต�าแหน่ง ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑)

๓๕) รักษาการแทนผู้อ�านวยการส�านักทะเบียน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมล  รอดเพ็ชร

     และประมวลผล     (หมดวาระ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐)

     ผู้อ�านวยการส�านักทะเบียนและประมวลผล  ดร.นีรนุช  ภาชนะทิพย์  

         (เริ่มด�ารงต�าแหน่ง ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐)
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๓๖) ผู้อ�านวยการส�านักบริการคอมพิวเตอร์  รองศาสตราจารย์ประดนเดช  นีละคุปต์  

         (หมดวาระ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐)

     รักษาการแทนผู้อ�านวยการส�านักบริการคอมพิวเตอร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภุชงค์  อุทโยภาศ  

         (๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑)

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

         (เริ่มด�ารงต�าแหน่ง ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑)

๓๗) ผู้อ�านวยการส�านักส่งเสริมและฝึกอบรม  รองศาสตราจารย์ชูเกียรติ  รักซ้อน  

๓๘) ผู้อ�านวยการส�านักหอสมุด ก�าแพงแสน  ดร.เปรมปรีดิ์  บุญรังษี   

         (หมดวาระ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐)

      รักษาการแทนผู้อ�านวยการส�านักหอสมุด ก�าแพงแสน รองศาสตราจารย์ ดร.ตฤณ  แสงสุวรรณ 

         (๒๖ พฤศจิกายน - ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐)

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

         (เริ่มด�ารงต�าแหน่ง ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐)

๓๙) ผู้อ�านวยการส�านักส่งเสริมและฝึกอบรม ก�าแพงแสน นายเพิ่ม  สุรักษา   

         (หมดวาระ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐)

     รักษาการแทนผู้อ�านวยการส�านักส่งเสริมและ  ดร.ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์

   ฝึกอบรม ก�าแพงแสน    (๒๙ กันยายน - ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐)

   ผู้อ�านวยการส�านักส่งเสริมและฝึกอบรม ก�าแพงแสน นางสาวกันยารัตน์  เชี่ยวเวช  

         (เริ่มด�ารงต�าแหน่ง ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐)

๔. ประธานสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

		กรรมการ

๔.๑ รองศาสตราจารย์ ดร.ชัชพล  ชังชู   วาระที ่๑ (๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙-๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑)

         วาระที่ ๒ (๓๐ มกราคม - ๑๙ กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๑)

๔.๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมเกียรติ แสงทองพินิจ เริ่มด�ารงต�าแหน่ง  ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ - ปัจจุบัน
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คณะกรรมการวิชาการ	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประธานกรรมการ

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

รองศาสตราจารย์ ดร.ลัดดาวัลย์  พวงวิจิตร

กรรมการ

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย     รองศาสตราจารย์ ดร.สิรี  ชัยเสรี

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารกิจการภายใน   ดร.ด�ารงค์  ศรีพระราม

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

๑. ศาสตราจารย์ ดร.บุญเรียง  ขจรศิลป์

๒. ศาสตราจารย์ ดร.จงรักษ์  ผลประเสริฐ

๓. ศาสตราจารย์ ดร.อังศุมาลย์  จันทราปัตย์

๔. ศาสตราจารย์ ดร.งามผ่อง  คงคาทิพย์

๕. รองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์  สามโกเศศ 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายใน

๗. ศาสตราจารย์ ดร.สถาพร  จิตตปาลพงศ์

๘. รองศาสตราจารย์ ดร.เชษฐพงษ์  เมฆสัมพันธ์

๙. รองศาสตราจารย์ ดร.อภิสิฏฐ์  ศงสะเสน

๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์วัลย์  สุรินยา

๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชาติ  สุขารมณ์

๑. ศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์  รุโจปการ

๒. ศาสตราจารย์ ดร.อุทัยรัตน์  ณ นคร

๓. รองศาสตราจารย์ ดร.บดินทร์  รัศมีเทศ

๔. รองศาสตราจารย์ ดร.ธานี  ศรีวงศ์ชัย

๕. รองศาสตราจารย์ ดร.พีรยุทธ์  ชาญเศรษฐิกิจ

๖. รองศาสตราจารย์ ดร.สมหวัง  ขันตยานุวงศ์

เลขานุการ

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ    รองศาสตราจารย์ชัชรี  แก้วสุรลิขิต

ผู้ชวยเลขานุการ

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

ประธานกรรมการ

นายเฉลิมเกียรติ  แสนวิเศษ

กรรมการ

๑. นายสัตวแพทย์ จ�าเรือง  พานเพียรศิลป์                          

๒. นายชาญ  ธาระวาส              

๓. นางชาลอต  โทณวณิก

๔. นายณัฐกฤตย์ ณ ชุมพร

๕. นางสาวดาวน้อย  สุทธินิภาพันธ์

๖. ดร.ทองเปลว  กองจันทร์

๗. นายธนินวัฒน์  พัฒนวีรคุณ

๘. นายนิยม  ไวยรัชพานิช

๙. พลตรี ประชาพัฒน์  วัจนะรัตน์

๑๐. นายประยุทธ  หล่อสุวรรณศิริ

๑๑. นายรัชฎา  สุริยกุล ณ อยุธยา

๑๒. นายโยธิน  ด�าเนินชาญวนิชย์

๑๓. นายสกล  มงคลธรรมากุล

๑๔. นายสุเทพ  วงศ์รื่น

๑๕. นายเสริมสกุล  คล้ายแก้ว

๑๖. นายอนันต์  สุวรรณรัตน์

๑๗. นายอุดม  ฐิตวัฒนะสกุล

๑๘. นายเอนก  บุญหนุน

๑๙. นายเอนก  ปิ่นวนิชย์กุล

ANNUAL REPORT 2017
รายงานประจำาปี ๒๕๖๐
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	 	 การบริหารจัดการทั่วไป

 ในรอบปีที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ด�าเนินงานการบริหารจัดการท่ัวไป ท้ังด้านการบริหารนโยบายและแผน  

การบริหารงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้  การบริหารทรัพยากรบุคคล  ตลอดจนการบริหารคุณภาพของมหาวิทยาลัย โดยใช้

หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน
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งบประมาณรายจายประจ�าปบัญชี	พ.ศ.	๒๕๖๐		๑๔,๒๒๒.๘	ล้านบาท	

จ�านวนบุคลากร	๑๐,๒๔๗	คน

ผลการประเมินระดับมหาวิทยาลัย	ประจ�าปการศึกษา	๒๕๕๙		๔.๑๕	จากคะแนนเต็ม	๕	คะแนน
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๓๐ ผลงาน โครงการรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

๑๐ การพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงาน ๗ แนวปฏิบัติที่ดี 

๑๓ นวัตกรรมสนับสนุนการปฏิบัติงาน

การบริหารด้านนโยบายและแผน

	 ๑.	การด�าเนินงานของสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ท�าหน้าที่ควบคุมกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

มีผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญดังนี้

หัวข้อ ผลการด�าเนินงาน

๑.	การอนุมัติข้อบังคับ	ประกาศสภา	 	
	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	และค�าสั่ง	
	 สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	๕๓	ฉบับ

๑.	ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	จ�านวน	๖	ฉบับ	
๒.	ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	จ�านวน	๓๐	ฉบับ
๓.	ค�าสั่งสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	จ�านวน	๑๗	ฉบับ

๒.	การอนุมัติหลักสูตร			
	 จ�านวน	๑๙๙	หลักสูตร	๑๕	โครงการ

๑.	หลักสูตรใหม่ทดแทนหลักสูตรยืม	จ�านวน	๒๓	หลักสูตร
๒.	หลักสูตรปรับปรุง	จ�านวน	๑๖๔	หลักสูตร
๓.	โครงการความร่วมมือจัดการเรียนการสอนสองปริญญา	จ�านวน	๑๕	โครงการ
๔.	ปิดโครงการภาคพิเศษ/หลักสูตร	จ�านวน	๑๒	หลักสูตร

๓.	การอนุมัติปริญญา ปีการศึกษา	๒๕๕๙		๑๓,๒๓๐	คน	และปีการศึกษา	๒๕๖๐	๔,๒๙๑	คน

๔.	การอนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์	 จ�านวน	๘	ราย

๕.	การแต่งตั้งผู้ด�ารงต�าแหน่ง
	 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ	

จ�านวน	๔	ราย

๖.	การแต่งตั้งผู้ด�ารงต�าแหน่งทางวิชาการ ๑	ก�าหนดต�าแหน่งและแต่งตั้งบุคคลให้ด�ารงต�าแหน่งทางวิชาการ	จ�านวน	๑๕๑	ราย	
๒.	เทียบต�าแหน่งทางวิชาการ	จ�านวน	๖	ราย
๓.	ทบทวนสาขาวิชาที่จะแต่งตั้งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งทางวิชาการ	จ�านวน	๓	ราย

๗.	การแต่งตั้งผู้ด�ารงต�าแหน่งบริหาร แต่งตั้งคณบดีและผู้อ�านวยการสถาบัน/ส�านัก	จ�านวน	๑๔	ราย

๘.	ด้านการบริหารมหาวิทยาลัย	 ๑.	การเลอืกกรรมการสภามหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	ประเภทผูบ้รหิาร	จ�านวน	๒	ราย
๒.	การแต่งตั้งกรรมการวิชาการ	ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายใน	จ�านวน	๔	ราย
๓.	อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาผู้บริหารมหาวิทยาลัย	เกษตรศาสตร์
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	 ๒.	สรุปรายงานผลแผนปฏิบัติราชการประจ�าป	บัญชี	พ.ศ.	๒๕๖๐	

ตัวชี้วัด
เปาหมาย	

ป	พ.ศ.	๒๕๖๐
ผลการด�าเนินงาน	

๑.	ล�าดับมหาวิทยาลัยสีเขียว	(Green	University)	ในประเทศไทย ๗ ๓

๒.	ล�าดบัของมหาวทิยาลัยทีม่กีารสืบค้นและเข้าชมมากทีส่ดุในประเทศไทย	(UniRank) ๑ ๑

๓.	ล�าดับคุณภาพเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยตามเกณฑ์	Webometrics	ในระดับชาติ ๓ ๓

๔.	ล�าดับของมหาวิทยาลัยในสาขาเกษตรศาสตร์และวนศาสตร์ในระดับโลก	
(QS	World	University	Rankings	in	Agriculture	&	Forestry)

๓๐ ๒๙

๕.	จ�านวนผู้เข้าร่วมด�าเนินโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	(คน)

๑๕๐,๐๐๐ ๓๑๑,๒๓๑

๖.	ร้อยละความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อห้องสมุด	การบริหารด้านกายภาพ	 
สิง่อ�านวยความสะดวก	ระบบสาธารณปูโภคและความปลอดภยัของมหาวทิยาลัย

๘๐ ๗๗.๔๐

 

ยุทธศาสตร์	/	ตัวชี้วัด เปาหมาย ผล

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การสร้างสรรค์ศาสตร์แห่งแผ่นดิน เพื่อการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน

๑.	จ�านวนโครงการบริการวิชาการด้านการเกษตร	อาหาร	ป่าไม้	และสาขาที่เกี่ยวข้อง	 ๓๕๐ ๔๖๑

๒.	งบประมาณที่ใช้ในการให้บริการวิชาการ	(ล้านบาท)	 ๑๓๐.๐๐ ๑๓๒.๗๑

๓.	รายได้จากโครงการพัฒนาวิชาการ	ทรัพย์สินทางปัญญา	และสิทธิประโยชน์	(ล้านบาท)	 ๑,๖๐๐ ๑,๗๕๔.๖๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการในระดับสากล

๑.	ล�าดับคุณภาพเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยตามเกณฑ์	Webometrics	ในระดับประเทศ	 ๓ ๓

๒.	จ�านวนผลงานวิจัย	หรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ	 ๑,๑๐๐ ๑,๔๒๐

๓.	จ�านวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร	 ๒๕ ๓๑

๔.	เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจ�านวนอาจารย์ประจ�าและนักวิจัย	 ๕๐๐,๐๐๐ ๖๑๓,๔๖๑.๑๙

๕.	บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ	 ๘๐๐ ๒,๒๖๓

๖.	จ�านวนเงินทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก	(ล้านบาท) ๑,๕๐๐ ๑,๗๕๙

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการด�าเนินงานตามภารกิจ

๑.	ล�าดับมหาวิทยาลัยโลกในสาขาเกษตรศาสตร์และวนศาสตร์	 ๓๐ ๒๙

๒.	ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานท�า	หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน	๑	ปี	 ๘๗.๐๐ ๘๗.๗๗

๓.	ร้อยละของอาจารย์ประจ�าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ๕๔.๐๐ ๕๕.๓๐

๔.	ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิต ๘๐.๐๐ ๘๑.๒๐

๕.	จ�านวนนิสิตชาวต่างชาติที่ศึกษาในมหาวิทยาลัย	 ๔๕๐ ๗๓๕

๖.	ร้อยละของหลักสูตรนานาชาติต่อหลักสูตรทั้งหมด	 ๑๐.๐๐ ๙.๖๗

๗.	ร้อยละความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อการพัฒนาสุนทรียภาพทางศิลปะและวัฒนธรรม	 ๗๘.๐๐ ๗๙.๖๐
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ยุทธศาสตร์	/	ตัวชี้วัด เปาหมาย ผล

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน

๑.	อันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว	(Green	University)	 ๗ ๓

๒.	ร้อยละของผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนินงานของ 
	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	

๘๗.๐๐ ๘๓.๕๐

๓.	ร้อยละของผลการประเมินการปฏิบัติงานของอธิการบดี	 ๙๕.๐๐ -

๔.	รายได้สุทธิจากการบริหารทรัพย์สิน	(พันล้านบาท)	 ๓.๕๐ ๓.๕๙

	 ๓.	การปรับโครงสร้างหนวยงาน

การปรับโครงสร้างหน่วยงาน มติสภามหาวิทยาลัย

๑.	การเปลี่ยนชื่อภาควิชาศิลปาชีพเป็นภาควิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ
	 คณะมนุษยศาสตร์

การประชุมครั้งที่	๑๑/๒๕๖๐

๒.	การยุบเลิกศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านเครื่องจักรกลการเกษตรและอาหารและ 
	 ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านข้าวโพด	

การประชุมครั้งที่	๒/๒๕๖๑

๓.	การปรับโครงสร้างหน่วยงานภายในคณะประมง	 การประชุมวาระพิเศษ	ครั้งที่	๑/๒๕๖๑

๔.	การปรับโครงสร้างหน่วยงานภายในส�านักงานเลขานุการ	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	 การประชุมวาระพิเศษ	ครั้งที่	๓/๒๕๖๑

๕.	การปิดศูนย์บัณฑิตศึกษา		คณะเศรษฐศาสตร์ การประชุม	ครั้งที่	๔/๒๕๖๑

๖.	การจัดตั้งศูนย์วิจัยและบริการวิชาการทางสังคมศาสตร์	และศูนย์วิเทศสัมพันธ์และ 
	 จัดการศึกษานานาชาติ	ส�านักงานเลขานุการ	คณะสังคมศาสตร์

การประชุมวาระพิเศษ	ครั้งที่	๑/๒๕๖๑

๗.	การจัดตั้งศูนย์วิจัยการรับรู้จากระยะไกลเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน�้า	 
	 คณะวิศวกรรมศาสตร์	

การประชุมครั้งที่	๗/๒๕๖๑

๘.	การปรับโครงสร้างสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร การประชุม	ครั้งที่	๘/๒๕๖๑
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การบริหารงบประมาณ

 มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ มงีบประมาณรายรบัประกอบด้วย งบประมาณแผ่นดนิ (ได้รบัจดัสรรจากภาครฐั) และงบประมาณ

เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย (ได้จากภารกิจหลัก) ได้แก่ รายได้จากการจัดการศึกษา รายได้จากการวิจัย (เงินสนับสนุนทุนวิจัยจาก

แหล่งภายนอก และผลประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา) รายได้จากบริการวิชาการ และรายได้จากการบริหารงานและอื่นๆ   

มีงบประมาณรายรับประจ�าปีบัญชี พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๔,๒๒๓.๖ ล้านบาท ประกอบด้วยงบประมาณแผ่นดิน ๕,๒๗๖.๐ ล้านบาท และ 

งบประมาณเงินรายได้ ๘,๙๔๗.๖ ล้าน งบประมาณรายจ่าย ๑๔,๒๒๒.๘ ล้านบาท ประกอบด้วยงบประมาณแผ่นดนิ ๕,๒๗๖.๐ ล้านบาท  

และงบประมาณเงินรายได้ ๘,๙๔๖.๘ ล้านบาท  

	 ๑.	การบริหารงบประมาณแผนดิน	ปงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๐

รายการ งบประมาณ	(บาท)

๑.	การสนับสนุนงบประมาณรองรับโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการจัดการศึกษาและการวิจัย	ประกอบด้วย	
				รายการสิ่งก่อสร้างผูกพันใหม่และรายการสิ่งก่อสร้างปีเดียว	
	 ๑.๑	รายการสิ่งก่อสร้างผูกพันใหม่
						 อาคารศูนย์สถานการณ์จ�าลองทางการแพทย์ทหาร	วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า
	 	 วงเงินทั้งสิ้น	๔๐๐,๐๐๐,๐๐๐	บาท		วงเงินในปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๐	จ�านวน	๘๐,๐๐๐,๐๐๐	บาท
	 ๑.๒	รายการสิง่ก่อสร้างปีเดยีว	๑๖	รายการ	
					 ๑.๒.๑	หอพักนิสิต	ต.ยางราก	อ.โคกเจริญ	จ.ลพบุรี
					 ๑.๒.๒	บ่อน�้าบาดาล	ต.ยางราก	อ.โคกเจริญ	จ.ลพบุรี
					 ๑.๒.๓	บ่อน�้าบาดาล	ต.เขาหินซ้อน	อ.พนมสารคาม	จ.ฉะเชิงเทรา
					 ๑.๒.๔	โรงเรือนปฏิบัติการสัตว์น�้าระบบปิด	ต.ก�าแพงแสน	อ.ก�าแพงแสน	จ.นครปฐม
					 ๑.๒.๕	อาคารปฏิบัติการด้านพืช	ต.ทรายทอง	อ.บางสะพานน้อย	จ.ประจวบคีรีขันธ์
					 ๑.๒.๖	ปรับปรุงอาคารคณะประมงเพื่อการเรียนการสอนและการวิจัย	(อาคารเมฆบุญพราหมณ์)
					 ๑.๒.๗	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารปฏิบัติการและหอพัก	ต.ลาดใหญ่	อ.เมือง	จ.สมุทรสงคราม
	 					 ๑.๒.๘	ปรับปรุงอาคารวิจัยชายฝั่งอันดามัน	ต.ก�าพวน	อ.สุขส�าราญ	จ.ระนอง				
					 ๑.๒.๙	ปรับปรุงอาคารสถานีวิจัยประมงคลองวาฬ	ต.คลองวาฬ	อ.เมือง	จ.ประจวบคีรีขันธ์
					 ๑.๒.๑๐	ปรับปรุงอาคารการเรียนการสอนและการแปรรูปสัตว์น�้า	
					 ๑.๒.๑๑	ปรับปรุงอาคารโรงละคร	ส�านักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร	
						 ๑.๒.๑๒	ซ่อมแซมและปรับปรุงห้องน�้า		อาคารสารนิเทศ	๕๐	ปี
					 ๑.๒.๑๓	ปรับปรุงสถานที่บริเวณผนังภายในและภายนอก	อาคารเทพศาสตร์สถิตย์
					 ๑.๒.๑๔	ปรับปรุงโรงเรือนเพาะช�า	B๔	ต.ก�าแพงแสน	อ.ก�าแพงแสน	จ.นครปฐม
					 ๑.๒.๑๕	ซ่อมแซมระบบน�้าประปา	แปลงทดลอง	๒	ต.ก�าแพงแสน	อ.ก�าแพงแสน	จ.นครปฐม
					 ๑.๒.๑๖	อาคารปฏิบัติการการเรียนการสอน	สาขาวิชาเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา	จ.นครปฐม

				๑๑๓,๕๘๕,๔๐๐
         

๓๓,๕๘๕,๔๐๐
											๓,๒๒๙,๙๐๐

๘๖๖,๔๐๐
๒๗๘,๐๐๐
๕๐๐,๐๐๐

๓,๐๐๐,๐๐๐
๒,๕๖๘,๑๐๐
๑,๐๐๐,๐๐๐
๑,๖๘๖,๘๐๐

๖๐๐,๐๐๐
๖๕๐,๐๐๐

๔,๒๒๐,๐๐๐
๔,๖๗๕,๐๐๐
๑,๔๒๙,๖๐๐
๑,๑๔๕,๐๐๐

๖๐๐,๐๐๐
๗,๑๓๖,๖๐๐

๒.	การสนับสนุนด้านครุภัณฑ์การเรียนการสอนและการวิจัย	จ�านวน	๔๑	ส่วนงาน/หน่วยงาน ๑๗๙,๙๑๓,๔๐๐

๓.	การสนับสนุนโครงการพัฒนาก�าลังคนด้านวิทยาศาสตร์	ระยะที่	๒	(ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) ๑๔,๙๒๓,๒๐๐

๔.	การสนบัสนนุการศกึษาการฝึกภาคทางทะเลนสิติวทิยาลัยพาณชิยนาวนีานาชาติ ๑๕,๓๐๐,๐๐๐

๕.	การสนับสนุนโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาส�าหรับคนพิการ ๙๙๐,๐๐๐

๖.	การสนับสนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๓๕,๘๑๖,๓๐๐
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รายการ งบประมาณ	(บาท)

๗.	การสนับสนุนโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลนและโครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม ๒๐๙,๕๐๖,๓๐๐

๘.	การสนับสนุนโครงการท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม ๓,๐๐๐,๐๐๐

๙.	การสนับสนุนงบประมาณด้านการวิจัย ๓๐๐,๘๔๓,๘๐๐

๑๐.	การสนับสนุนงบประมาณด้านบริการวิชาการแก่ชุมชน
					 ๑๐.๑	อุดหนุนบริการวิชาการ	จ�านวน	๑๙	รายการ
					 ๑๐.๒	อุดหนุนบริการวิชาการ	(งบบูรณาการ)	
			 	 	 ๑๐.๒.๑	โครงการพัฒนาศักยภาพคนไทย
	 											 ๑)	โครงการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคีที่เกี่ยวข้องเพื่อ
																											 สร้างอาหารปลอดภัย	(คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์)
																							 ๒)	โครงการส่งเสริมศักยภาพศูนย์การเรียนรู้ในชุมชนเพื่อสร้างความมั่นคงในชีวิต	
																										 (คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์)
											 ๑๐.๒.๒	โครงการพัฒนาคุณภาพ	สถานศึกษา	สถาบันการศึกษาและแหล่งเรียนรู้
																					 ๑)	โครงการสังคายนาวิชาหลักสาขาเกษตรศาสตร์ระดับนานาชาติเพื่อสร้างภาวะผู้น�า	
	 	 	 	 	 วิชาการด้านการเกษตร	(คณะเกษตร)		
																					 ๒)	โครงการเสริมสร้างสมรรถนะเกษตรไทย	(คณะเกษตร)	
																				 ๓)	โครงการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเพิ่มประสบการณ์ชีวิตทางด้านสิ่งแวดล้อมและ
																								 	 ความมั่นคงทางอาหาร	(คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์)	
										 ๑๐.๒.๓	โครงการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม
																		 โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายเพื่อเสริมก�าลังด้านการจัดการปัญหาขยะอันตราย
	 	 	 	 เพื่อชุมชนเขตภาคตะวันออก	(คณะวิทยาศาสตร์	ศรีราชา)		

๑๔๕,๒๒๙,๕๐๐
๑๐๕,๓๐๐,๐๐
๓๙,๙๒๙,๕๐๐

๒,๕๖๑,๕๐๐

๙,๕๖๗,๕๐๐

๑๐,๐๐๐,๐๐๐

๕,๘๓๐,๐๐๐
๓,๐๐๐,๐๐๐

๘,๙๗๐,๕๐๐

 ๒.	การบริหารงบประมาณเงินรายได้	ปงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๐

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้สนับสนุนจัดสรรเงินรายได้ส่วนกลาง มก.และเงินรายได้จากแหล่งอื่นๆ ให้แก่หน่วยงาน 

ใน มก. เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยให้บรรลุตามนโยบายการพัฒนา มก.เชิงรุกและนโยบายการพัฒนา มก. เป็นจ�านวนเงินทั้งสิ้น 

๑๗๔,๗๐๕,๓๑๒ บาท 
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การบริหารทรัพยากรบุคคล

 ในปีการศกึษา ๒๕๖๐ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์มบุีคลากร จ�านวน ๑๐,๒๔๗ คน ประกอบด้วย พนกังานมหาวทิยาลยั ๔,๖๙๒ คน  

พนักงานเงินรายได้ ๔,๐๖๙ คน ข้าราชการ ๒๙๓ คน พนักงานราชการ ๑๒๙ คน ลูกจ้างประจ�าและลูกจ้างชั่วคราว ๗๐๑ คน  

ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ๓๒๐ คน และผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ  ๔๓ คน มีการด�าเนินงานที่ส�าคัญดังนี้

	 ๑.	ระเบียบข้อบังคับการบริหารบุคคล	จ�านวน	๖	ฉบับ

   ๑.๑ ข้อบังคับ มก. ว่าด้วยการให้บุคลากรไปปฏิบัติงานกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๑

       ๑.๒ ระเบียบ มก. ว่าด้วยการให้บุคลากรไปปฏิบัติงานบริการวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๑

       ๑.๓ ระเบียบ มก. ว่าด้วยการให้บุคลากรไปปฏิบัติงานในภาคเอกชน (Talent Mobility) พ.ศ. ๒๕๖๑

   ๑.๔ ระเบียบ มก. ว่าด้วยการให้บุคลากรไปปฏิบัติงานตามข้อตกลงแลกเปลี่ยนบุคลากรระหว่างสถาบันคู่สัญญา 

ในต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๑

       ๑.๕ ระเบียบ มก. ว่าด้วยการให้บุคลากรไปปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๑

       ๑.๖ ประกาศ มก. เรือ่งหลกัเกณฑ์ วธิกีารและเงือ่นไข การให้พนกังานมหาวทิยาลยัไปศกึษา ฝึกอบรม วจิยั  ดงูาน (๒๕๖๐)

	 ๒.	การบริหารผลการปฏิบัติงาน	

กิจกรรมที่	๑	จัดท�าแผนงานและข้อตกลงการปฏิบัติงานรายบุคคล	ให้แล้วเสร็จภายใน	๒๘	เมษายน	พ.ศ.	๒๕๖๐

กิจกรรมที่	๒	แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อกลั่นกรองผลการปฏิบัติงานของส่วนงาน	

กิจกรรมที่	๓	ก�ากับติดตามและสนับสนุนการปฏิบัติงาน	เมษายน	-	มิถุนายน	พ.ศ.	๒๕๖๐

กิจกรรมที่	๔	จัดท�าแผนงานและข้อตกลงการปฏิบัติงานรายบุคคล	(กรกฎาคม	-	ธันวาคม	พ.ศ.	๒๕๖๐)	แล้วเสร็จภายใน	๓๐	มิถุนายน		
	 พ.ศ.	๒๕๖๐	

กจิกรรมที	่๕	ทดลองการปฏบิติังาน	(KPIs)	และสมรรถนะรอบเดอืน	เมษายน	-	มถินุายน	พ.ศ.	๒๕๖๐	ภายใน	๑๔	กรกฎาคม	พ.ศ.	๒๕๖๐

กิจกรรมที่	๖	น�าผลการประเมินเข้าพิจารณาในคณะกรรมการกลั่นกรองของส่วนงาน	เพื่อสรุปผลเป็นแผนพัฒนาบุคลากรของส่วนงาน		
	 ภายใน	๒๘	กรกฎาคม	๒๕๖๑

กิจกรรมที่	๗	ส่งรายงานสรุปผลตามกิจกรรมที่	๖	และผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน	ฯ	มายังกองการหน้าที่	เพื่อจัดท�าแผนพัฒนา	
	 สมรรถนะของหัวหน้างานภายใน	๑๐	สิงหาคม	พ.ศ.	๒๕๖๐

กิจกรรมที่	๘	ก�ากับติดตามและสนับสนุนการปฏิบัติงาน	กรกฎาคม	-	ธันวาคม	พ.ศ.	๒๕๖๐

กิจกรรมที่	๙	จัดท�าข้อตกลงงานส�าหรับรอบปีถัดไป	(เมษายน	-	มิถุนายน	พ.ศ.	๒๕๖๑)	ภายในวันที่	๒๒	ธันวาคม	พ.ศ.	๒๕๖๑

กิจกรรมที่	๑๐	ประเมินผลการปฏิบัติงานและสมรรถนะ	(กรกฎาคม	-	ธันวาคม	พ.ศ.	๒๕๖๐)	ภายในวัน	๑๒	มกราคม	พ.ศ.	๒๕๖๑

กิจกรรมที่	๑๑	ก�ากับติดตามและสนับสนุนการปฏิบัติงาน	มกราคม	-	มิถุนายน	พ.ศ.	๒๕๖๑

กิจกรรมที่	๑๒	จัดกิจกรรมให้ความรู้	เรื่อง	เทคนิคการพัฒนารายบุคคล	และการสอนเพื่อพัฒนาผลงาน

กิจกรรมที่	๑๓	จัดท�าข้อตกลงงาน	ส�าหรับรอบถัดไป	กรกฎาคม	-	มิถุนายน	พ.ศ.	๒๕๖๑

กิจกรรมที่	๑๔	ประเมินผลการปฏิบัติงาน	และสมรรถนะ	รอบครึ่งปีแรก

014.indd   36 18/10/2562   16:34:00



37

KASETSART UNIVERSITY  ANNUAL REPORT 2017

 ๓.	การพัฒนาบุคลากร

       ๓.๑	การฝึกอบรม	ดูงาน	ภายในประเทศ	และต่างประเทศ	๒๕๘	คน

กิจกรรม
มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์	บางเขน

วิทยาเขต

ก�าแพงแสน

วิทยาเขต

ศรีราชา

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ

จังหวัดสกลนคร
รวม

ดูงาน ๑๐๒ ๑๕ ๑ ๐ ๑๑๘

ฝึกอบรม ๕๘ ๑๓ ๒ ๕ ๗๘

วิจัย ๔๔ 	๙ ๕ ๔ ๖๒

รวม ๒๐๔ ๓๗ ๘ ๙ ๒๕๘

        

	 	 ๓.๒	กิจกรรมพัฒนาบุคลากร

๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

การสัมมนาเรื่อง การพัฒนาองค์ความรู้ที่จ�าเป็นและการฝึก

ปฏิบัติเชิงเทคนิคที่บุคลากรควรรู้

๑๔-๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑                                           

การอบรมเทคนิคการจัดท�าและวิธีการเขียนคู่มือ

การปฏิบัติงาน วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร

  

 ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐                                         

โครงการวันแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “KU-KM Day” 

๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

โครงการสัมมนาเครือข่ายนักวิชาการศึกษา 

วิทยาเขตก�าแพงแสน
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		๔.	บุคลากรดีเดน

									๔.๑	บุคลากรดีเด่น	ประจ�าปี	พ.ศ.	๒๕๖๐	ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

บุคลากรสายวิชาการ	จ�านวน	๑๗	คน	

กลุ่มอายุต�่ากว่า ๔๐ ปี จ�านวน ๘ คน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ศศิเทพ		ปิติพรเทพิน ด้านการเรียนการสอน คณะศึกษาศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ชินภัทร		ทิพโยภาส ด้านการบริการวิชาการ	สายวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

อาจารย์บัณฑิต		เทียบทอง ด้านการบริการวิชาการ	สายสังคมศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ปวีนา		ประไพนัยนา ด้านการวิจัย	สายวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.วิษณุ		อรรถวานิช ด้านการวิจัย	สายสังคมศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์

ดร.กาญจนพันธุ์		สุขวิชชัย ด้านนวัตกรรม	สายวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.เชาวลิต		มิตรสันติสุข ด้านการท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์

อาจารย์เอื้ออนุช		ถนอมวงษ์ ด้านการมีส่วนร่วมในกิจการนิสิต คณะสังคมศาสตร์

กลุ่มอายุตั้งแต่ ๔๐ ปีขึ้นไป จ�านวน ๙ คน

ดร.ศิรินุช		อินละคร ด้านการเรียนการสอน คณะวิทยาการจัดการ

ดร.มะลิวัลย์		หฤทัยธนาสันติ์ ด้านการบริการวิชาการ	สายวิทยาศาสตร์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผล
ทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

รองศาสตราจารย์	ดร.สุทธิศักดิ์		ศรลัมพ์ ด้านการบริการวิชาการ	สายสังคมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

รองศาสตราจารย์	ดร.รังสินี		โสธรวิทย์ ด้านการวิจัย	สายวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์	ก�าแพงแสน

รองศาสตราจารย์	ดร.เรวัตร		ธรรมาอภิรมย์ ด้านการวิจัย	สายสังคมศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์

อาจารย์ปัญญา		เหล่าอนันต์ธนา ด้านนวัตกรรม	สายวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.คุณยุต		เอี่ยมสะอาด ด้านการท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ว่าที่ร้อยตรี
ดร.ศิริชัย		ศรีพรหม

ด้านการมีส่วนร่วมในกิจการนิสิต คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ว่าที่ร้อยตรี
ภูมิพัฒน์		ธนัชญาอิศม์เดช

ด้านการบ�าเพ็ญประโยชน์และท�าคุณ
ประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

ANNUAL REPORT 2017
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บุคลากรดีเดนสายสนับสนุนและชวยวิชาการ	จ�านวน	๑๘	คน

ประเภทข้าราชการ จ�านวน ๑ คน

นางสาวสมนึก		พรมแดง บริการพื้นฐาน/สนับสนุน/งานช่าง คณะเกษตร	ก�าแพงแสน

ประเภทลูกจ้างประจ�า จ�านวน ๑ คน

	นายสมชาย		แกสันเทียะ 	บริการพื้นฐาน/สนับสนุน/งานช่าง 	คณะเกษตร	ก�าแพงแสน

ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย จ�านวน ๗ คน

นางสาวแอนนา		สายมณีรัตน์ บริการวิชาการ 	คณะเกษตร

นายคณิต		โลหากาศ บริการวิชาการ ส�านักงานวิทยาเขตศรีราชา

นายนริศ		ปานศรีแก้ว บริการวิชาการ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์

นางสาวณัฎฐิณี		ทะนะแสง บริหารและธุรการ คณะเกษตร

นางสาวรัญญา		ปราณสุข บริหารและธุรการ คณะวิศวกรรมศาสตร์

นายสุรศักดิ์		ศีพรหม บริหารและธุรการ ส�านักงานวิทยาเขตศรีราชา

นายบุญมั่น		มาใหญ่ บริการพื้นฐาน/สนับสนุน/งานช่าง สถาบนัค้นคว้าและพฒันาผลติภณัฑ์อาหาร

ประเภทพนักงานเงินรายได้และพนักงานราชการ จ�านวน ๘ คน

นายวิศิษฎ์		ธรรมศรี บริการวิชาการ กองวิเทศสัมพนัธ์	 
ส�านกังานอธกิารบดี

นางสาวสุณิษา		ไกยสิทธิ์ บริการวิชาการ สถาบนัค้นคว้าและพฒันาผลติภณัฑ์อาหาร

นายชยัวฒัน์		แซ่ล้ิม บริการวิชาการ ส�านักบริการคอมพิวเตอร์

นางสาวเกียรติคุณ		กัลยามิตร บริหารและธุรการ สถาบนัค้นคว้าและพฒันาผลติภณัฑ์อาหาร

นางสาววัทธณา		จิรเสภียรพร บริหารและธุรการ คณะวิศวกรรมศาสตร์

นางสาวน�้าฝน		ยอดนิล บริหารและธุรการ ส�านักหอสมุด

นางสาวนัยเนตร		จิตรกระจ่าง บริการพื้นฐาน ส�านักหอสมุด

นายอภิรัตน์		ชื่อประทุม สนับสนุน คณะวิศวกรรมศาสตร์

ต�าแหน่งอ�านวยการระดับต้น จ�านวน ๑ คน

นางสาววิไลรัตน์		วิริยะวิบูลย์กิจ ผู้อ�านวยการ ส�านักงานประกันคุณภาพ	
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	 ๔.๒	บุคลากร	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ได้รับรางวัลจากหน่วยงานภายนอก

       ๑. คณะเกษตร

            ๑.๑ ดร.ทรงยศ โชติชุติมา ได้รับการคัดเลือกเป็นนิสิตเก่าดีเด่น ประเภท นักวิชาการ/นักวิจัย จัดโดยสมาคมนิสิตเก่า

คณะเกษตร ก�าแพงแสน มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์

            ๑.๒ นายโชคชัย เอกทัศนาวรรณ รับรางวัลนิสิตเก่าดีเด่น ประจ�าปี ๒๕๖๑ ด้านนักวิจัยดีเด่น จากสมาคมนิสิตเก่า

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์        

         ๒. คณะศึกษาศาสตร์  

             ๒.๑ ดร.ศศเิทพ ปิติพรเทพนิ รบัรางวลัครวูทิยาศาสตร์ดเีด่น ระดับอดุมศกึษา ของสมาคมวทิยาศาสตร์แห่งประเทศไทย

ในพระบรมราชูปถัมภ์จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

              ๒.๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิเทพ ปิติพรเทพิน รับรางวัลอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ของสภา

คณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย  

              ๒.๓ รองศาสตราจารย์ดร.ปัทมาวดี เลห์มงคล รับรางวัล สตรีไทยดีเด่นประจ�าปี ๒๕๖๐

        ๓. คณะวิศวกรรมศาสตร์

           ๓.๑ ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ภชุงค์ อทุโยภาศ รับเขม็เชดิชเูกยีรตผิูท้�าคณุประโยชน์ให้แก่ศาลยตุธิรรมผูท้�าคุณประโยชน์

ให้แก่ศาลยุติธรรม จากสถาบันพัฒนาข้าราชการ ฝ่ายตุลากรศาลยุติธรรม

            ๓.๒ รองศาสตราจารย์ ดร.อศุนา ตัณฑลุเวศม์ รบัรางวลัอาจารย์ดีเด่น สออ.ประเทศไทย (ASAIKL-Thailand Awards) 

ประจ�าปี ๒๕๖๐ ประเภทรางวัลอาจารย์อาวุโสดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเรียนการสอน จากสมาคมสถาบัน 

การศึกษา ขั้นอุดมศึกษา แห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประจ�าประเทศไทย (สออ.ประเทศไทย)

    ๓.๓ รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์ รางวัล CAFEO (The Conference of the ASEAN Federation of 

Engineering Organizations) ในฐานะการเป็นวิศวกรของประเทศสมาชิกที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับโดยกว้างขวาง 

        ๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนะบูลย์ สัจจาอนันตกุล คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้รับเลือกเป็น “Member  of the ISEKI 

Food Academy” จาก ISEKI Food Association

        ๕. รองศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินทร์ประสิทธิ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก�าแพงแสน รับรางวัลนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์  

ประจ�าปี ๒๕๖๐ จากสมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

        ๖. รองศาสตราจารย์ ดร.จุรย์ีรตัน์  ลสีมิทธิ ์คณะศลิปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ รบัรางวลั ลกูท่ีมคีวามกตญัญกูตเวทอีย่างสงู 

ต่อแม่ ในงานวันแม่แห่งชาติประจ�าปี ๒๕๖๐ จากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
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การบริหารคุณภาพของมหาวิทยาลัย	

	 ๑.	 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน	ประจ�าปการศึกษา	๒๕๕๙

        ผลการประเมินระดับมหาวิทยาลัย ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๕๙   ๔.๑๕ จากคะแนนเต็ม ๕ คะแนน

   ผลประเมินระดับวิทยาเขต ๓ วิทยาเขต (๑๓ ตัวบ่งชี้) มีคะแนนเฉลี่ย ๓.๔๘ จากคะแนนเต็ม ๕ คะแนน

ผลการประเมินระดับคณะ จ�านวน ๒๙ คณะ (๑๓ ตัวบ่งชี้) 
คะแนนเฉลี่ย ๓.๙๓ จากคะแนนเต็ม ๕ คะแนน

ผลประเมนิระดับหลกัสตูร จ�านวน ๓๓๖ หลกัสตูร (๑๓ บ่งช้ี) 

คะแนนเฉลี่ย ๓.๐๕ จากคะแนนเต็ม ๕ คะแนน
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	 ๒.	การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสูความเป็นเลิศตามเกณฑ์	EdPEx	

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ปการศึกษา	๒๕๖๐

   ผลการด�าเนินงาน

 ผลการด�าเนินงาน

ล�าดับ โครงการ
ผู้เข้ารวม	

(คน)

การเตรียมความพร้อมส�าหรับรับการประเมินคุณภาพการศึกษา

๑ การประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินฯ	ส�าหรับคณะกรรมการประเมินฯ	ก่อนลงพื้นที่ ๔๙

๒ โครงการประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน	ระดับหลักสูตร	ปีการศึกษา	๒๕๖๐ ๔๓๖

๓ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาและทบทวนวิธีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน	ตามเกณฑ์	สกอ.		
ระดับคณะ	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ปีการศึกษา	๒๕๖๐ จ�านวน	๒	รุ่น

๑๐๑

๔ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาและทบทวนวิธีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน	ตามเกณฑ์	สกอ.		
ระดับหลักสูตร	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ปีการศึกษา	๒๕๖๐ จ�านวน	๖	รุ่น

๔๑๖

๕ โครงการประชุมชีแ้จงการท�าหน้าทีเ่ลขานกุารผูป้ระเมินคณุภาพการศกึษาภายใน	ระดับหลกัสตูร	และระดับคณะ	 
ปีการศึกษา	๒๕๖๐	

๒๕๒

๖ การประชุมพิจารณาติดตามการเขียนรายงานผลการด�าเนินงานตามตัวชี้วัด	ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	จ�านวน	๖	ครั้ง

๓๓๘

๗ การประชุมรองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ	 ๑๘๗
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ล�าดับ โครงการ
ผู้เข้ารวม	

(คน)

 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

๑ โครงการเตรียมความพร้อมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ	ระดับคณะ	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	
จ�านวน	๔	กิจกรรม

๑๓๙

๒ โครงการบ่มเพาะคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ	ระดับส่วนงานสนับสนุน	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	
(ระยะที่	๑-๒	)	๕	กิจกรรม

๑,๐๑๔

๓ โครงการคลินิกให้ค�าปรึกษา	จ�านวน	๒๓	คณะ	๑๑	ส่วนงานสนับสนุน -

๔ โครงการอบรมชุดความรู้	EdPEx	๒	กิจกรรม ๓๔๔

๕ โครงการประชุม	แลกเปลี่ยนความคิดเห็น	๘	กิจกรรม ๒๔๑

	 การประกวดรางวัลคณุภาพ	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	คร้ังที	่๑๑	ประจ�าป	พ.ศ.	๒๕๖๑

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยส�านักงานประกันคุณภาพจัดโครงการรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๑๑  

ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยแบ่งรางวลัออกเป็น ๒ ระดบัคือ ผลงานดเีด่นระดบัหลกัสตูรและคณะวิชา จ�านวน ๑๓ ผลงาน และการพัฒนา 

และปรับปรุงกระบวนงาน จ�านวน ๓๐ ผลงาน ประกอบด้วย การพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงาน จ�านวน ๑๐ ผลงาน แนวปฏิบัติที่ดี  

จ�านวน ๗ ผลงาน นวัตกรรมสนับสนุนการปฏิบัติงาน จ�านวน ๑๓ ผลงาน ดังนี้

	 ประเภทที่	๑	ผลงานดีเด่นประจ�าปีการศึกษา	๒๕๕๙

ระดับหลักสูตร

ระดับปริญญาตรี ๑.	หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา	คณะศึกษาศาสตร์และ	
	 พัฒนศาสตร์
๒.	หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต		คณะสัตวแพทยศาสตร์
๓.	หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาดนตรีไทย	คณะมนุษยศาสตร์
๔.	หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์	คณะศึกษาศาสตร์
๕.	หลกัสตูรศกึษาศาสตรบณัฑติ	สาขาวิชาการจัดการเรยีนรู	้คณะศึกษาศาสตร์และพฒันศาสตร์

ระดับบัณฑิตศึกษา ๑.	หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต	สาขาวิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศ	คณะมนุษยศาสตร์
๒.	หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	สาขาวิชาภาษาไทย	คณะมนุษยศาสตร์
๓.	หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต	สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล	คณะวิศวกรรมศาสตร์
๔.	หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต	สาขาวิชาภาษาไทย	คณะมนุษยศาสตร์
๕.	หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต	สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล	คณะวิศวกรรมศาสตร์

ระดับคณะวิชา

กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์เกษตร		 คณะสิ่งแวดล้อม

กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์

รางวัลพิเศษ

คณะที่สามารถบริหารจัดการก้าวสู่ความเป็นเลิศ	จากโครงการบ่มเพาะคุณภาพของส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	(สกอ.)	
สู่โครงการก้าวหน้าสู่ความเป็นเลิศ	(Grow	Project)	ให้แก่	คณะวิทยาศาสตร์

014.indd   43 18/10/2562   16:34:04



44

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  รายงานประจำาปี ๒๕๖๐

	 ประเภทที่	๒	การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนงาน

การพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงาน

รางวัลดีเยี่ยม  การให้บริการธนาคารสายพันธุ์จุลินทรีย์ด้วยแนวความคิดเรื่อง	ลีน คณะทรัพยากรธรรมชาติและ

อุตสาหกรรมเกษตร

รางวัลด ี ระบบการลาออนไลน์แบบไร้กระดาษ ส�านักบริการคอมพิวเตอร์

แนวปฏิบัติที่ดี

รางวัลดีเยี่ยม  ห้องสมุดสีเขียว ส�านักหอสมุด

รางวัลด ี กระบวนการสร้างความส�าเร็จสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ สถานพยาบาล	มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์

นวัตกรรมสนับสนุนการปฏิบัติงาน

รางวัลดีเยี่ยม  ระบบจัดการและจองหอพักนิสิตแบบออนไลน์ งานเทคโนโลยสีารสนเทศ	กองบรกิารกลาง	
ส�านักงานวิทยาเขตก�าแพงแสน

รางวัลด ี Say	Hi	Mobile	app	กับ	NisitKU ส�านักบริการคอมพิวเตอร์

InsideKU ส�านักบริการคอมพิวเตอร์

ผลงานการน�าเสนอทั้งภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์

อันดับที่ ๑  	ระบบการลาออนไลน์แบบไร้กระดาษ ส�านักบริการคอมพิวเตอร์	

อันดับที่ ๒ ห้องสมุดสีเขียว ส�านักหอสมุด

อันดับที่ ๓  Say	Hi	Mobile	app	กับ	nisitKU ส�านักบริการคอมพิวเตอร์

ผลงานการน�าเสนอเฉพาะภาคโปสเตอร์

 อันดับที่ ๑  บริการเอกสารทางการศึกษาด่วน	ด้วยบริการ	OSS	
ของ	KUKPS	(One	Stop	Student	Services)

กองบริหารวิชาการและนิสิต	
ส�านักงานวิทยาเขตก�าแพงแสน

 อันดับที่ ๒ ระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน	(Smart	PMS)	 ส�านักบริการคอมพิวเตอร์

 อันดับที่ ๓ ระบบการให้บริการและบริหารจัดการข้อมูลการให้บริการเครื่องมือ
วิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์
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โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี	และสถาบันสมทบ

 ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีโครงการจัดตั้งวิทยาเขต จ�านวน ๑ โครงการ คือ โครงการจัดตั้งวิทยาเขต

สุพรรณบุรี สถาบันสมทบจ�านวน ๒ แห่ง คือ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ และวิทยาลัยการชลประทาน   

	 ๑.	 โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี					                                                                                                    

          โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี ตั้งอยู่เลขที่ ๙๘ หมู่ ๑๑ ต.โคกคราม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี มีการ จัดการเรียน 

การสอนระดับปรญิญาตร ีจ�านวน ๑ หลกัสตูร คอื หลกัสตูรบรหิารธรุกิจบณัฑติ สาขาวชิาการจดัการโรงแรมและท่องเทีย่ว  มนีสิติใหม่  

จ�านวน ๓๑ คน และนิสิตทั้งหมด จ�านวน ๗๘ คน ด้านการพัฒนานิสิต จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ และ

กิจกรรมบ�าเพ็ญประโยชน์ และกิจกรรมเสริมสร้างด้านสุขภาพกาย เช่น โครงการเพาะกล้านนทรี รุ่นท่ี ๑๑ กิจกรรมจิตอาสา  

ฝ่ายจัดดอกไม้จันทน์ อ.บางปลาม้า กิจกรรมการกุศลขายธูปเทียน โครงการทดสอบสมรรถภาพบุคลากรและนิสิต เป็นต้น  

ด้านการท�านุบ�ารุงศิลปะและ ได้ส่งเสริมให้นิสิตและบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมปลูกข้าววันแม่ กิจกรรม 

การแสดง ๔ ภาค และนทิรรศการการท่องเท่ียววถีิไทย สไตล์นนทรสีพุรรณ พธิไีหว้คร ูปีการศกึษา ๒๕๖๐ ประเพณสีบืสานประเพณี

สงกรานต์ ๒๕๖๑ เป็นต้น

 ด้านการบริหารงานทั่วไป โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี มีพนักงานมหาวิทยาลัย จ�านวน ๒๔ คน แบ่งเป็นพนักงาน

เงินงบประมาณแผ่น จ�านวน ๑๓ คน และพนักงานเงินรายได้ จ�านวน ๑๑ คน  มีบุคลากรได้รับการพัฒนาและฝึกอบรม จ�านวน  

๒๔  โครงการ  รวม ๔๔ คน   

 ด้านงานพฒันาพืน้ทีแ่ละสิง่สร้าง มงีานปรับปรุงและก่อสร้างท่ีส�าคญั เช่น การปรบัปรงุระบบป้องกนัเสยีงสะท้อนหอประชมุใหญ่  

การปรับปรุงระบบไฟฟ้าบนถนน การปรับปรุงอาคารสนเทศ โรงสูบน�้า สนามบาสเกตบอลและอาคารหอพัก การก่อสร้างป้อมยาม 

และเสาธง เป็นต้น       

	 ๒.	วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี	นพรัตน์วชิระ	

   วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ เข้าเป็นสถาบันสมทบในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๖  

ตั้งอยู่เลขที่ ๖๘๑ ถ.รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร มีผลการด�าเนินการที่ส�าคัญดังนี้
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	 	 	 ๒.๑	ด้านการจัดการเรียนการสอน

               วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี นพรตัน์วชริะ มกีารจดัการเรยีนการสอนหลกัสตูรระดบัปรญิญาตร ีจ�านวน ๑ หลักสูตร  

คือ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต นิสิตชั้นปี ๑ จ�านวน ๗๕ คน มีอาจารย์ประจ�าหลักสูตร ๕ คน มีผลการด�าเนินงานเพ่ือ 

การประกนัคณุภาพหลกัสตูรและการเรยีนการสอนตามกรอบมาตรฐานตวับ่งช้ี ซึง่ได้ก�าหนดตวับ่งชีท้ัง้หมด ๑๖ ตวับ่งชี ้ มีการด�าเนนิ 

การทั้งสิ้น จ�านวน ๑๖ ตัวบ่งชี้ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ มีผลการประเมินระดับหลักสูตร ๓.๕๗ จากคะแนนเต็ม ๕ คะแนน  

หมวดอาจารย์

๑. อาจารย์ประจ�าที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์สภาการพยาบาลที่ปฏิบัติงานจริงมีจ�านวน		๒๖	คน	อาจารย์ใหม่	จ�านวน	๑	คน	และ 
				ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศและทุกคนได้รับการพัฒนาวิขาการวิชาชีพมากกว่า	๑๕	ชั่วโมงต่อปีการศึกษา
๒.	มีระบบการรับและการแต่งตั้งอาจารย์ประจ�าหลักสูตรมีการก�าหนดคุณสมบัติและมีการบริหารเพื่อการคงอยู่และการแทนที่ของ
				อาจารย์ประจ�าหลักสูตร	มีการส่งเสริมผลงานวิชาการและการอบรมพัฒนาด้านวิชาการ
๓.	อาจารย์มีผลงานวิจัย	จ�านวน	๖	คน	รวม	๑๑	ชื่อเรื่อง	ผลงานวิชาการน�าเสนอในระดับชาติและนานาชาติ	รวม	๖	เรื่อง	
๔.	มอีัตราการคงอยู่ของอาจารย์ประจ�าหลักสูตรร้อยละ	๑๐๐	
๕.	มีคะแนนเฉลี่ยการประเมินความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตรภาพรวมเท่ากับ	๓.๙๗	คะแนน

นักศึกษาและบัณฑิต

๑.	นักศึกษาที่ใช้หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต	(หลักสูตรปรับปรุง	พ.ศ.	๒๕๕๔)		มีอัตราการคงอยู่ลดลงและแนวโน้มลดลง
๒.	ด�าเนินการตามระบบและกลไกเกี่ยวกับนักศึกษาและบัณฑิตในประเด็น	การรับนักศึกษา	การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา	
			การส่งเสริมและการพัฒนานักศึกษา	การให้ค�าปรึกษา	และการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา		โดยมีผลการประเมินความพึงพอใจ
			อยู่ในระดับดีทุกประเด็น
๓.อัตราการส�าเร็จการศึกษาปีการศึกษา	๒๕๕๘	ร้อยละ	๙๔.๔๔	ปีการศึกษา	๒๕๕๙	ร้อยละ	๙๑.๔๕	ปีการศึกษา	๒๕๖๐	
			ร้อยละ	๙๖.๙๒
๔	ผลการส�ารวจการมีงานท�าของบัณฑิตภายในระยะ	๑	ปีหลังส�าเร็จการศึกษา	พบว่านักศึกษามีงานท�าตรงสาขาร้อยละ	๑๐๐	
๕.	ผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติอยู่ในระดับดี	เท่ากับ	๔.๓๖	คะแนน

ผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอน

จ�านวนรายวิชาที่เปิดสอนทั้งสิ้น	๕๗	รายวิชา	แบ่งเป็น	ภาคต้น	จ�านวน	๒๗	รายวิชา	ภาคปลาย	จ�านวน	๒๒	รายวิชา	และภาคฤดูร้อน	 
จ�านวน	๘	รายวิชา	ไม่พบรายวิชาที่มีการกระจายเกรดผิดปกติและทุกรายวิชาได้ผ่านกระบวนการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทั้งในระดับ
รายวิชา	ระดับภาคและระดับวิทยาลัย

คุณภาพหลักสูตรการเรียนการสอนและการประเมินผล

๑.	มีระบบ	กลไก	และมีการด�าเนินการตามระบบและกลไกเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรการเรียนการสอนและการประเมินผล
๒.	ผลการด�าเนินงานโครงการบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน	จ�านวน	๔	รายวิชา
๓.	การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา	ได้มีการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
			อุดมศึกษาเป็นรายบุคคล		ผลความพึงพอใจต่อคุณภาพการจัดการสอนรายวิชา	ความพึงพอใจต่อคุณภาพการสอน
			ของอาจารย์โดยนักศึกษา	และโดยอาจารย์	พบว่าทุกประเด็นมีคะแนนผ่านเกณฑ์	๓.๕๑

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

มีระบบและกลไกและได้ด�าเนินการตามระบบ	รวมทั้งบริหารจัดการให้มีความทันสมัย	และเพียงพอต่อความต้องการของนักศึกษา 
ในทุกประเด็นที่เกี่ยวข้อง	เช่น	ห้องเรียน	ห้องสมุด	ห้องปฏิบัติการพยาบาลและห้องกายวิภาคศาสตร์	การบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ	
คอมพิวเตอร์	และจุดเชื่อมต่อทางอินเตอร์เน็ตเพื่อการสืบค้นและการเรียนรู้	ห้องพักนักศึกษา	และจัดประชุมการจัดการความรู้เรื่อง	 
การพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านหุ่นฝึกทักษะการพยาบาล
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๑ - ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ค่ายภาษาอังกฤษ English  Camp

 

	 	 	 ๒.๒	การวิจัย

    วทิยาลยัได้มีการส่งเสรมิให้อาจารย์ท�าวจิยัโดยมี

การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์		 

ด้านการผลิตและเขียนบทความวิจัย/วิชาการ	 (BCNNV	 

Research	Camp)	

	 	 	 ๒.๓	การบริการวิชาการ

๕	มีนาคม	-	๖	กรกฎาคม		พ.ศ.	๒๕๖๑	 ๒๘	เมษายน	-	๒๗	พฤษภาคม	พ.ศ.	๒๕๖๑

การพัฒนาหลักสูตรการอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง	 โครงการอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบัติงาน

สาขา	การบริจาคอวัยวะ	และปลูกถ่ายอวัยวะ	 ส�าหรับบุคลากรด้านสุขภาพ	เขต	๑๗

๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษนอกหลักสูตร
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๔	มิถุนายน	พ.ศ.	๒๕๖๑	การประชุมวิชาการ	

“การเสริมสร้างความร้ทูางสุขภาพทุก	

กล่มุเพื่อสุขภาพคนไทยยุค	Thailand	4.0”

	 	 	 ๒.๔		การท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม

โครงการดูแลสุขภาพประชาชน	 โครงการมอบลูกเป็นศิษย์และบายศรีสู่ขวัญ

โครงการนพรัตน์วชิระไหว้ครู	ประดับแถบหมวก		 โครงการคืนบัณฑิตสู่แผ่นดิน

เครื่องหมายชั้นปี	และพิธีประทีปปณิธาน

๑๒	พฤษภาคม	พ.ศ.	๒๕๖๑

โครงการสร้างสุขภาพกาย	เสริมสุขภาพจิต	พิชิตโรคในเขตมีนบุรีให้กับ

ตัวแทนจากชุมชนและหมู่บ้านในท้องท่ี่เขตมีนบุรี
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 ๒.๕	รางวัล

เอกสารเชิงแนวคิดในระดับที่มีคุณภาพ	๔	ดาว	จ�านวน	

๒	เรื่องคือ	“	สัมผัสรัก	สัมผัสใจ”	และ	“เครื่องตรวจสภาพ

เท้าผู้ป่วยเบาหวาน”		งานกิจกรรมบ่มเพาะเพื่อพัฒนา

นวัตกรรมสายอุดมศึกษา	ประจ�าปี	๒๕๖๑

 ๓.	วิทยาลัยการชลประทาน

         วิทยาลัยการชลประทาน เข้าเป็นสถาบันสมทบในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๕ ตั้งอยู่เลขท่ี ๒๐๐  

หมู่ ๑ ถ.ติวานนท์ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี  มีผลการด�าเนินการที่ส�าคัญดังนี้

								๓.๑	ด้านการจัดการเรียนการสอน

        วิทยาลัยการชลประทานมีการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีจ�านวน ๑ หลักสูตร คือ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา - ชลประทาน รับนิสิตใหม่ผ่านโครงการต่างๆที่ส�าคัญ เช่น โครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อใน

วิทยาลัยการชลประทานของนักเรียนโรงเรียนชลประทานวิทยา, โครงการโควตาพิเศษ ๓๐ จังหวัด,โครงการเมล็ดพันธุ์สู่ศาสตร์ 

แห่งแผ่นดนิ ภายใต้ชือ่ “โครงการส่งเสรมิโอกาสศึกษาต่อในวิทยาลยัการชลประทานของบตุรเกษตรกร” มกีารด�าเนนิด้านกจิกรรม

นิสิตที่ส�าคัญในรอบปีผ่านมา เช่น ค่ายผู้น�านิสิตชั้นปีที่ ๓ ค่ายชลกร เป็นต้น

 

๑	-	๓	กรกฎาคม	พ.ศ.	๒๕๖๑	

ค่ายผู้น�า	นิสิตชั้นปีที่	๓	(ชลกร	๗๒)

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ	๑	การน�าเสนอผลงานในเรื่อง	 

“AR	Code	Health	For	You”	นวัตกรรมด้านสุขภาพของนักศึกษา	

โครงการพัฒนาบัณฑิตคุณภาพให้สอดคล้องกับศตวรรษ	ที่	๒๑	

๒๗	-	๒๘	ธันวาคม	พ.ศ.	๒๕๖๐

ค่ายชลกรอาสา	สร้างฝายตามรอยพ่อหลวง	ครั้งที่	๑
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					๓.๒	การวิจัย	

        ระบบชลประทาน 4.0 คือ การน�าเทคโนโลยีที่มี

ประสิทธิภาพสูงมาประยุกต์ใช้กับการบริหารจัดการน�้า เป็นผล

งานวจิยัของนายชยัยะ พึง่โพธิส์ภ, นายชวกร ริว้ตระกลูไพบลูย์,  

นายกรตสุวรรณ โพธิส์วุรรณ  นายจรีภทัร์ เตชะกลุชยันนัต์ และ

น.ส.กัณฐ์ฐณัฐ กรกรัณย์พล ประกอบด้วย ระบบควบคุมแบบ

อัตโนมัติ Automation System ระบบโครงข่ายการสื่อสาร

ของกรมชลประทาน Wimax for Private network  และระบบ

การสื่อสารทางอากาศ Industrial Wireless Lan ซึ่งระบบทั้งหมดจะสามารถโปรแกรมค่าระดับทั้งในกรณีเตือนภัยและป้องกันได้

จากการใช้การพยากรณ์ด้วย Mike and Sobek Model ซึ่งพัฒนาโดยกรมชลประทานเพื่อการชลประทาน โดยสามารถน�าข้อมูล

ทีไ่ด้มาพยากรณ์พฤตกิรรมของน�า้เพือ่พฒันาการบรหิารจดัการน�า้ทีม่ปีระสทิธภิาพสงูป้องกนัการเกิดอทุกภยัและภยัแล้ง ลดการใช้

ทรัพยากรบุคคล ทราบข้อมูลและภาพเหตุการณ์ ณ เวลาจริง และสามารถบริหารจัดการน�้าได้จากระยะไกล 

					๓.๓	การบริการวิชาการ

       วทิยาลยัการชลประทานให้บรกิารวชิาการแก่สงัคม โดยการจัดการบรรยายพิเศษ และการเข้าร่วมจัดนทิรรศการในงานต่างๆ เช่น

๕	ตุลาคม	พ.ศ.	๒๕๖๐																																																											

การบรรยายให้กับนักศึกษา	สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

๓๐	พฤษภาคม	-	๑	มิถุนายน	พ.ศ.	๒๕๖๑

การบรรยายพิเศษโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการฟาร์มพืชอัจฉริยะ	ณ	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

๗	-	๘	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	๒๕๖๑

นิทรรศการการบริหารจัดการน�้าในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาและทิศทาง

ชลประทานและการเกษตร	4.0	จ.ชัยนาท
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	 ๓.๔	การท�านบุ�ารงุศลิปะและวฒันธรรม	:	วทิยาลยัการชลประทานมกีจิกรรมการกิจกรรมการท�านบุ�ารงุศลิปะและวฒันธรรม 

ที่ส�าคัญเช่น

พิธีไหว้ครู	วิทยาลัยการชลประทาน	 งาน	๘๐	ปี	วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยการชลประทาน

 

ANNUAL REPORT 2017
รายงานประจำาปี ๒๕๖๐
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	 	 ผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญของมหาวิทยาลัย

 ในรอบปีทีผ่่านมา มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ด�าเนนิภารกจิด้านการจดัการศกึษา  การวจิยั การบรกิารวชิาการ การท�านบุ�ารงุ

ศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อสนับสนุนเป้าหมายของมหาวิทยาลัยทั้งด้านมหาวิทยาลัยสีเขียว มหาวิทยาลัยเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล  

มหาวิทยาลัยวิจัย มหาวิทยาลัยระดับโลก มหาวิทยาลัยที่มีความรับผิดชอบต่อรัฐและสังคม และมหาวิทยาลัยแห่งความผาสุก 
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 การด�าเนินงานเป็นมหาวิทยาลัย

ในก�ากับของรัฐ

          สภามหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ได้อนุมตัข้ิอบงัคบั ประกาศ

สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และค�าสั่งสภามหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ เมือ่วนัท่ี ๑ สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๓๑ กรกฎาคม 

พ.ศ. ๒๕๖๑ รวม ๕๓ ฉบับ 

	 ภาพกิจกรรมส�าคัญ	ปการศึกษา	๒๕๖๐

	 ๑.	มหาวิทยาลัยสีเขียว

๒	กันยายน	พ.ศ.	๒๕๖๐

วันพัฒนาและปลูกต้นไม้	มก.	ประจ�าปี	๒๕๖๐

 

 

๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

พิธีนามความร่วมมือ การขยายผลองค์ความรู้ด้านการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต�่า

๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

พิธีเปิดทางจักรยาน คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

บางเขน

๒	พฤศจิกายน	พ.ศ.	๒๕๖๑

พิธีเปิดการใช้งานจักรยานสาธารณะอัจฉริยะ  
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	 ๒.	มหาวิทยาลัยแหงเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล

๒๑	กันยายน	พ.ศ.	๒๕๖๐	

พิธีลงนามความร่วมมือพัฒนาระบบสังคมไร้เงินสด	

ระหว่าง	มก.	-	ธนาคารไทยพาณิชย์

๒๗	มกราคม	พ.ศ.	๒๕๖๑

กิจกรรมน�าร่องการใช้จ่ายแบบไร้เงินสด	งานวันเกษตรแห่งชาติ	

ประจ�าปี	๒๕๖๑		

    

	 ๓.	มหาวิทยาลัยวิจัย

๘	กันยายน	พ.ศ.	๒๕๖๐	

บันทึกข้อตกลงการอนุญาตให้ใช้สิทธิในผลงานวิจัย

เรื่อง	กรรมวิธีการผลิตผงมะพร้าวน�้าหอม

๑๔	ธันวาคม	พ.ศ.	๒๕๖๐

การสัมมนา	“	KU	4.0	Smart	U	Smart	Life	”

๒๕	พฤษภาคม	พ.ศ.	๒๕๖๑

การประชุมวิชาการ	KU	Data	Science	Forum	Workshop	ครั้งที่	๑

๑๒	มีนาคม	พ.ศ.๒๕๖๑

พิธีลงนามในบันทึกความเข้าใจเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัย

เพื่อการวิจัย	ระยะที่สอง
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๑๙	มีนาคม	พ.ศ.	๒๕๖๑

KU	Research	to	Business	EXPO	2018

	 ๔.	มหาวิทยาลัยระดับโลก		/	มหาวิทยาลัยระดับนานาชาติ

๒๒	สิงหาคม	พ.ศ.	๒๕๖๐

การประชุมนานาชาติเรื่อง	“Agriculture	and	Food

Deans	Meeting”			

๒๓	สิงหาคม		พ.ศ.	๒๕๖๐

พิธีต้อนรับ	H.E.	Mr.	Jaime	Naulart	เอกอัครราชทูตเม็กซิโก

ประจ�าประเทศไทย

๘	กันยายน	พ.ศ.	๒๕๖๐

พิธีเปิดศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพนิสิตสู่สากล	 

(KU	International	Hub)

๑	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	๒๕๖๑

การประชุมอธิการบดีนานาชาติในวาระครบรอบ	๗๕	ปี	มก.

“	Higher	Education	in	Time	of	Change	”

๑	มิถุนายน	พ.ศ.	๒๕๖๑	

พิธีมอบรางวัลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ประจ�าปี	๒๕๕๙
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	 ๕.	มหาวิทยาลัยที่มีความรับผิดชอบตอรัฐและสังคม

๑	สิงหาคม	พ.ศ.	๒๕๖๐

รับบริจาคสิ่งของช่วยเหลือ	ผู้ประสบอุทกภัย		จ.สกลนคร

๑๗	ตุลาคม	พ.ศ.	๒๕๖๐

การเสวนา	เรื่อง	ชี้จุดยืนไทย	กระทบเพียงใดในภาวะโลกร้อน

๑๙	เมษายน	พ.ศ.	๒๕๖๑

กิจกรรม	“วันเกี่ยวข้าวสามัคคี”	โครงการดาวล้อมเดือน		

๕	มิถุนายน	พ.ศ.	๒๕๖๑

มหาวิทยาลัยแนะน�าหลักสูตรบูรณาการเพื่อผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่

					๖.	มหาวิทยาลัยแหงความผาสุก

๓๑	สิงหาคม	พ.ศ.	๒๕๖๐

พิธีเปิดศูนย์สุขใจคาเฟ่

๒๔	มกราคม	-	๒๖	กันยายน	พ.ศ.	๒๕๖๐

โครงการพุธหรรษาเกษตรศาสตร์ออกก�าลังกาย
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๑๒	ธันวาคม	พ.ศ.	๒๕๖๐

มอบประกาศเชิดชูเกียรติให้แก่นิสิตผู้สร้างชื่อเสียง

๒๘	ธันวาคม	พ.ศ.	๒๕๖๐

งานขอบคุณบุคลากร	มก.ประจ�าปี	๒๕๖๐

  

ANNUAL REPORT 2017
รายงานประจำาปี ๒๕๖๐
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	 	 การจัดการศึกษา	

 ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีส่วนงานหลักด้านการจัดการศึกษา ๒๙ คณะ ๑ วิทยาลัย และหน่วยงาน 

ด้านสนับสนุนภารกิจด้านจัดการศึกษา ประกอบด้วย ส�านักทะเบียนและประมวลผล ส�านักหอสมุด ส�านักหอสมุด ก�าแพงแสน   

กองกิจการนิสิต ส�านักงานวิทยาเขต ร่วมกันพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพการด�าเนินงานตามภารกิจด้านการจัดการศึกษา  

โดยการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ทั้งการเปิดและปรับปรุงหลักสูตร การอนุมัติเปิดหลักสูตรศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อ

การพัฒนาอย่างยั่งยืน โครงการสังคายนาวิชาหลักสาขาเกษตรศาสตร์ระดับนานาชาติ เพื่อสร้างภาวะผู้น�าวิชาการด้านการเกษตร  

การจัดสรรทรัพยากรสารสนเทศและกิจกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาอาจารย์ ตลอดจนการสนับสนุนการประชุม

วิชาการระดับนานาชาติ ด้านพัฒนาคุณภาพนิสิต มีการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนานิสิต และการสนับสนุนทุนการศึกษานิสิต ซึ่งส่งผล

ให้นิสิตมีคุณภาพการเรียนการสอนที่ดี และได้รับรางวัลในระดับชาติและนานาชาติจ�านวนมาก 

ANNUAL REPORT 2017
รายงานประจำาปี ๒๕๖๐

014.indd   58 18/10/2562   16:34:22



59

KASETSART UNIVERSITY  ANNUAL REPORT 2017

 
 

หลักสูตร	๕๘๘	หลักสูตร 

นิสิตใหม	๑๗,๕๘๑	คน			                   นิสิตทั้งหมด	๖๗,๕๕๘	คน

ผู้ส�าเร็จการศึกษา	๑๔,๙๖๑	คน ภาวะการได้งานท�า

๘๖.๐	% ๖๗.๗	%  ๘๓.๘	%

ปริญญาตรี    ปริญญาโท ปริญญาเอก

ความพึงพอใจผูใ้ช้บัณฑติ ๔.๑๐ จากคะแนนเตม็ ๕ คะแนน

       ความพึงพอใจของนิสิตต่อหลักสูตรและสิ่งสนับสนุน 

       การเรียนรู้ ๓.๙๖ จากคะแนนเต็ม ๕ คะแนน

๑,๘๗๘ ผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในวารสาร/

การประชุมวิชาการ (ประเภทวิทยานิพนธ์)

๕๒๓ ผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในวารสาร/

การประชุมวิชาการ (ประเภทการค้นคว้าอิสระ)

๒๑๘ รางวัลนิสิต  

๑๐ รางวัลนานาชาติ 

๒๐๘ รางวัลระดับชาติ
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หลักสูตรและการเรียนการสอน

 ๑.	การเปิดหลักสูตรใหม	/	การปรับปรุงหลักสูตร	

   ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เปิดหลักสูตรทั้งหมด ๕๘๘ หลักสูตร อนุมัติเปิดหลักสูตรใหม่ จ�านวน 

ทั้งสิ้น ๕ คณะ ๑ โครงการจัดตั้ง จ�านวน ๙ หลักสูตร และปรับปรุงหลักสูตร จ�านวนทั้งสิ้น ๒๑ คณะ รวม ๖๑ หลักสูตร

	 ๒.	หลักสูตรศาสตร์แหงแผนดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	

   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อนุมัติเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน  

โดยมวัีตถปุระสงค์เพือ่สร้างบณัฑติพันธุใ์หม่และก�าลงัคนทีม่สีมรรถนะตอบโจทย์ภาคการผลติตามนโยบายการปฏิรปูอดุมศกึษาไทย 

รวมถึงความจ�าเป็นที่จะต้องบูรณาการการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการ เพื่อการประกอบอาชีพยุคใหม่ ซึ่งนอกจากจะ

เป็นหลกัสูตรในระดับปรญิญาตร ียงัได้มกีารออกแบบการเรยีนการสอนเป็นแบบชดุวชิา (module)  ผูเ้รยีนจะได้รบัประกาศนยีบตัร

ในชุดวิชาที่เลือกเรียน และสามารถน�าความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพหรือเริ่มต้นธุรกิจใหม่ (start-up) ได้ 

	 ๓.	โครงการสังคายนาวิชาหลักสาขาเกษตรศาสตร์ระดับนานาชาติเพื่อสร้างภาวะผู้น�า

วิชาการด้านการเกษตร	

   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยคณะเกษตร ร่วมมือกับคณะเกษตร ก�าแพงแสน คณะประมง คณะวนศาสตร์  

คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะเศรษฐศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ สภาคณบดีสาขาการเกษตรแห่งประเทศไทย  

คณะวทิยาศาสตร์ และคณะมนษุยศาสตร์ รวบรวมข้อมลูโครงการและต�าราทีผ่่านการทบทวนและข้อเสนอแนะผูท้รงคณุวฒุ ิจดัท�า

ต�าราที่ผ่านการสังคายนาหรือทบทวนการเรียนการสอน และแอปพลิเคชั่นด้านการเกษตร ๑๘ แอปพลิเคชั่น ดังนี้
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๑.	กีฏวทิยาทางการเกษตรและชุมชน	 ๗.	สารควบคุมการเจรญิเติบโตของพชืสวน ๑๓.	อุตสาหกรรมเกษตรเบื้องต้น

๒.	เคร่ืองจักรกลทางเกษตรเขตร้อน	 ๘.	หลกัการป้องกนัก�าจดัโรคพชื	 ๑๔.	วิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรเบื้องต้น

๓.	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารผลติข้าว ๙.	ส่งเสรมิการเกษตร ๑๕.	ศาสตร์แห่งพระราชา

๔.	วิทยาศาสตร์ทางดนิ	 ๑๐.	โรคพชืวทิยาเบือ้งต้น	(ก�าแพงแสน) ๑๖.	รวบรวมองค์ความรู้ในด้านพืชและสัตว์

๕.	การปรบัปรุงพนัธุแ์ละสรรีวทิยาในการผลติ 
				พืชไร่

๑๑.	วทิยาศาสตร์การประมง ๑๗.	วทิยาการทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
	 	ของการท�าการเกษตรแบบอัจฉริยะ

๖.	หลกัการผลติพชืสวน ๑๒.	การปลกูสร้างสวนป่า ๑๘.	การท่องเที่ยวเชิงเกษตรในประเทศไทย

	 ๔.	ทรัพยากรสารสนเทศและกิจกรรม

สงเสริมการเรียนรู้

   ส�านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในฐานะ 

หน่วยงานสนบัสนนุการเรยีนการสอน ท�าหน้าทีเ่ป็นคลงัความรู้ 

ของมหาวทิยาลยัฯ โดยการจดัการทรพัยากรสารสนเทศในรปูแบบ 

ฉบับพิมพ์ และฉบับอิเล็กทรอนิกส์ ปัจจุบันส�านักหอสมุดมีฐาน

ข้อมูลเพื่อให้บริการรวม ๔๔ ฐาน ซึ่งเป็นฐานข้อมูลที่ส�านัก 

หอสมุดบอกรบัเอง ๓๒ ฐาน และฐานข้อมลูทีท่าง สกอ. บอกรบั 

ให้อีก ๑๒ ฐาน และทรัพยากรสารสนเทศส�านักหอสมุดและ

ห้องสมุดเครือข่ายจ�านวน ๕๗๖,๙๓๐ ชื่อ  รวม ๙๖๕,๖๘๕ เล่ม

 ด้านกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ส�านักหอสมุดและส�านัก

หอสมดุ ก�าแพงแสน จดักจิกรรมส่งเสรมิการเรยีนรู ้ให้แก่นสิติ เช่น  โครงการ KU Book Fair กจิกรรม Publisher Meeting  โครงการ

พัฒนาคลังความรู้ดิจิทัลและฐานข้อมูลจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการความรู้นอกต�ารา โครงการ Library Tour 

เป็นต้น

	 ๕.	กิจกรรมพัฒนาอาจารย์	

   มหาวทิยาลยัโดยส่วนงานทีเ่กีย่วข้องทัง้ส�านกัทะเบยีนและประมวลผล ส�านกังานวทิยาเขตก�าแพงแสน จดักจิกรรมพฒันา

ศักยภาพบุคลากรสายวิชาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน เช่น

ทรัพยากรสารสนเทศ จ�านวนชื่อ จ�านวน	(เลม)

หนังสือ ๔๓๑,๙๕๑	 ๗๙๕,๒๘๘	

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ๒๐,๕๘๓	  

วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษ ๕๕,๐๘๕	 ๑๒๔,๖๑๕	

วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษ
อิเล็กทรอนิกส์

๕๐,๑๐๖	  

วารสาร ๓,๒๒๙  

วารสารอิเล็กทรอนิกส์ ๑๕๘  

สื่อโสตทัศนวัสดุ ๑๕,๘๑๘	 ๔๕,๗๘๒	

รวม ๕๗๖,๙๓๐ ๙๖๕,๖๘๕ 

๑๘	เมษายน	พ.ศ.	๒๕๖๑

การเสริมทักษะการบริหารหลักสูตรส�าหรับอาจารย์

๒๖-	๒๗	พฤษภาคม	พ.ศ.	๒๕๖๑

โครงการสัมมนาอาจารย์	วิทยาเขตก�าแพงแสน
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  ๕.๑ โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพทางด้านการเรียนการสอนส�าหรับอาจารย์ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

  ๕.๒ โครงการประชมุสมัมนาเพือ่ติดตามผลการด�าเนนิงานจรรยาบรรณวชิาชพีอาจารยมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ประจ�าปี  

๒๕๖๐

  ๕.๓ โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการบริหารหลักสูตรประจ�าปี ๒๕๖๑ : การเสริมทักษะการบริหารหลักสูตรส�าหรับ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ�านวน ๓ รุ่น

  ๕.๔ โครงการสัมมนาอาจารย์ วิทยาเขตก�าแพงแสน

  ๕.๕ โครงการ “เพิ่มศาสตราจารย์แบบก้าวกระโดด”

  ๕.๖ โครงการ “การอบรมเพื่อส่งเสริมการเสนอขอต�าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์ ส�าหรับผู้ผ่านการ

ประเมินผลการสอนและผู้สนใจ

 

	 ๖.	 การสนับสนุนการประชุมวิชาการ	

   มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ได้อนุมติังบประมาณเพือ่สนับสนนุการประชุมนานาชาตปิระจ�าปีบัญชี พ.ศ.๒๕๖๐ จ�านวน  ๑๕  

โครงการ  ๑๒ ส่วนงาน รวมจ�านวนเงินจัดสรรทั้งสิ้น ๒,๖๘๐,๐๐๐ บาท และงบประมาณประจ�าปีบัญชี พ.ศ.๒๕๖๑ จ�านวน ๑๗ 

โครงการ  ๑๔ ส่วนงาน รวมจ�านวนเงินจัดสรรทั้งสิ้น ๒,๘๐๐,๐๐๐ บาท โดยมีโครงการที่ด�าเนินงานในช่วงปีการศึกษา ๒๕๖๐  เช่น

สวนงาน โครงการ

คณะวิทยาศาสตร์ โครงการประชมุวชิาการระดบันานาชาต	ิThe	International	Kasetsart	University	Science	and	
Technology	Annual	Research	Symposium	(I-KUSTARS)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ โครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ	The	1st	MRS	Thailand	International	Conference	

คณะอุตสาหกรรมเกษตร โครงการประชุมวิชาการ	8th	Shelf	Life	International	Meeting	(SLIM	2017)	“Emerging	
Trends	in	Food	Technology	and	packaging	for	Shelf-Life	Extension	and	Sustainability	
Improvement”

The	6th	International	Association	of	Professionals	in	Sugar	and	Integrated	Technology	
Conference	:	IAPSIT	2018

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ โครงการประชุมวิชาการนานาชาติด้านพลศึกษา	สุขภาพและกีฬา	ครั้งที่	๓

คณะเทคนคิการสตัวแพทย์ โครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติความท้าทายในยุคใหม่ของคณะเทคนิคการ
สัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผล
ทางการเกษตรและอุตสาหกรรม
เกษตร

โครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติในงานแสดงเทคโนโลยีด้านพลังงานหมุนเวียน	 
การใช้พลงังานให้เกดิประสทิธภิาพ	และการอนรุกัษ์ส่ิงแวดล้อมระดบัภมิูภาค	ASEAN	Sustainable	
Energy	Week	2018	(ASEX)

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โครงการประชุมวิชาการนานาชาติ	The	1st	Agriculture	and	Natural	Resource	Conference

ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านวิศวกรรม
ความรู้และวิศวกรรมภาษา

โครงการ	The	9th	International	on	Management	of	Digital	EcoSystems	(MEDES’17)

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โครงการประชุมสัมมนาวิชาการเคมี	Chemistry	Research	Symposium,	ChRS	2018

คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา โครงการประชุมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติยูมีเดีย	ครั้งที่	๑๐	ประจ�าปี	พ.ศ.	๒๕๖๐
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สวนงาน โครงการ

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ	
จังหวัดสกลนคร

โครงการประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ	ปี	๒๕๖๐	“ความหลากหลายทางชีวภาพ	
วัฒนธรรมและเศรษฐกิจ

โครงการประชุมวชิาการระดบันานาชาต	ิ“นวตักรรมและเทคโนโลยเีพือ่คณุภาพชวีติและสงัคมทีย่ัง่ยืน”

คณะทรัพยากรธรรมชาตแิละ
อตุสาหกรรมเกษตร

โครงการประชุมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติเครือข่ายการวิจัยและพัฒนาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ของฐานเศรษฐกิจข้าวเหนียวในอนุภูมิภาคลุ่มน�้าโขง

คณะวิทยาศาสตร์และ
วิศวกรรมศาสตร์

โครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ	7th	International	Conference	on	Environmental	
Engineering,	Science	and	Management

การพัฒนาคุณภาพนิสิต

	 ๑.	 การสงเสริมกิจการนิสิตและกิจกรรมขององค์กรนิสิต

     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยส่วนงานที่เกี่ยวข้องทั้งกองกิจการนิสิต  ส�านักการกีฬา ส่วนงานระดับวิทยาเขต  ร่วมกับ

องค์กรนิสิต ด�าเนินกิจกรรมของนิสิตที่ส�าคัญ ดังนี้

             ๑.๑ กจิกรรมส่งเสรมิคณุลกัษณะบณัฑติทีพ่งึประสงค์  เช่น  โครงการบณัฑติไทยไม่โกงไม่ทจุรติการสอบ โครงการรณรงค์

วันต่อต้านสิ่งเสพติด โครงการส่งเสริมภาวะการมีงานท�า  โครงการ Workshop on Research Manuscripts for International 

Publication รุ่นที่ ๑ โครงการ e-student เป็นต้น

             ๑.๒ กิจกรรมบ�าเพ็ญประโยชน์ / รักษาสิ่งแวดล้อม เช่น โครงการนนทรีอาสาบริจาคโลหิต เพื่อสภากาชาดไทย โครงการ

ปันรักสู่น้อง โครงการเสริมสร้างจิตสาธารณะแบบบูรณาการ กิจกรรมบริจาคโลหิต เป็นต้น

             ๑.๓ กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม เช่น โครงการอุปสมบทหมู่ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ โครงการ

ถวายเทียนพรรษา ประจ�าปี ๒๕๖๑ โครงการรณรงค์เพื่อพัฒนาคุณธรรมนิสิตแบบบูรณาการ  เป็นต้น

            ๑.๔ กจิกรรมส่งเสรมิศลิปะและวฒันธรรม เช่น โครงการแลกเปลีย่นด้านศลิปวฒันธรรมนานาชาต ิ โครงการศลิปวฒันธรรม

อดุมศกึษา ครัง้ที ่๑๘  โครงการอุน่ไอรกั คลายความหนาว โครงการสงัคตีนนทร ี๔ วทิยาเขตและโครงการไหว้ครดูนตรีไทย ประจ�าปี 

การศึกษา ๒๕๖๐ ภูมิพลมหาราชาศิรวาท ประเพณีกองข้าวและสงกรานต์ศรีมหาราชา ประจ�าปี ๒๕๖๑ เป็นต้น

            ๑.๕ กจิกรรมส่งเสริมสขุภาพกายและใจ เช่น กจิกรรมพฒันาสขุภาวะ โครงการเดิน-วิง่เกบ็ระยะทางเพือ่สขุภาพ โครงการ

ออกก�าลังกายและเรียนรู้ศิลปะการป้องกันตัวด้วยมวยไทย กิจกรรมเดินวิ่งเกษตรศาสตร์ ก�าแพงแสน มินิฮาล์ฟมาราธอนครั้งที่ ๖  

โครงการกีฬาภายในนนทรีอีสานเกมส์ โครงการอบรมปฐมพยาบาลและการใช้ยาเบื้องต้น) เป็นต้น  

๒๖	มิถุนายน	พ.ศ.	๒๕๖๑

โครงการรณรงค์วันต่อต้านสิ่งเสพติดโลก

๑๖	มกราคม	พ.ศ.	๒๕๖๑

โครงการนนทรีอาสาบริจาคโลหิต	เพื่อสภากาชาดไทย
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	 ๒.	การสนับสนุนทุนการศึกษานิสิต				

ประเภททุน
ทุนอุดหนุนการศึกษา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
แหลงทุนอื่น รวม

จ�านวน	(ทุน) ๑๐,๒๓๑ ๑,๗๘๒ ๑๒,๐๑๓

เงิน	(บาท) ๙๒,๒๗๖,๙๑๙ ๕๗,๓๔๘,๖๙๖ ๑๔๙,๖๒๕,๖๑๕

ไม่รวมกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา จ�านวน ๑๑,๒๔๘ ทุน เป็นเงิน ๖๕๓,๕๒๓,๔๕๐ บาท

ผลการด�าเนินงานด้านการจัดการศึกษา

	 ๑.	 ภาวะการมีงานท�าของบัณฑิต	รุนปการศึกษา	๒๕๕๙

   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ส�ารวจข้อมูลประวัติผู้ส�าเร็จการศึกษาและการมีงานท�าของบัณฑิตผ่านระบบเครือข่าย   

มีผู้ส�าเร็จการศึกษา ๑๔,๙๙๐ คน มีบัณฑิตเข้ามากรอกแบบส�ารวจข้อมูลผ่านเครือข่าย ๑๓,๘๓๕ คน เป็นบัณฑิตที่มีงานท�าอยู่เดิม

จ�านวน ๑,๗๓๑ คน บัณฑิตที่ศึกษาต่อจ�านวน ๘๑๑ คน บัณฑิตที่ยังไม่ประสงค์จะท�างาน จ�านวน ๑,๗๕๗ คน บัณฑิตบวช จ�านวน 

๗๑ คน ดังนั้นขอบเขตในการศึกษาครั้งนี้คงเหลือ ๙,๓๖๑ คน

									ครั้งที่	๑	เมื่อเดือนกันยายน	-	พฤศจิกายน	พ.ศ.	๒๕๖๐ รายได้เฉลี่ย	๑๗,๙๘๓.๗	บาท
											ครั้งที่	๒		มีนาคม	-	มิถุนายน	พ.ศ.	๒๕๖๑

๓	-๑๗	กรกฎาคม	พ.ศ.	๒๕๖๑

โครงการอุปสมบทหมู่ภาคฤดูร้อน	ปีการศึกษา	๒๕๖๐

๒๕	มกราคม	พ.ศ.	๒๕๖๑

โครงการสังคีตนนทรี	๔	วิทยาเขตและโครงการไหว้ครูดนตรีไทย
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	 ๒.	การเผยแพรผลงานวิทยานิพนธ์	/การศึกษาค้นคว้าอิสระ	ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา				

จ�านวนผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในวารสาร/การประชุม

วิชาการ	(วิทยานิพนธ์)	จ�านวน	๑,๘๗๘	เรื่อง

จ�านวนผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในวารสาร/การประชุม

วิชาการ	(การศึกษาค้นคว้าอิสระ)	๕๒๓	เรื่อง

	 ๓.	ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต	ระดับปริญญาตรี	ป	พ.ศ.	๒๕๖๐

   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ส�ารวจคุณภาพบัณฑิตระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจ�าปี พ.ศ. 

๒๕๖๐ จากนายจ้างของบณัฑติระดบัปรญิญาตรรีุน่ปีการศกึษา ๒๕๕๘ ซึง่ผ่านการท�างานแล้วไม่ต�า่กว่า ๑ ปี โดยเป็นผูม้งีานท�าและ

นายจ้าง ๗,๓๙๖ คน ได้แบบสอบถามกลบัมาจ�านวน ๒,๔๒๕ คน ผลการศกึษาพบว่า นายจ้างมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติมหาวทิยาลยั

เกษตรศาสตร์ ภาพรวมในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย ๔.๑๐ จากคะแนนเต็ม ๕ คะแนน
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	 ๔.	 ความพึงพอใจของนสิิตตอหลักสูตรและส่ิงสนบัสนนุการเรียนรู้	ประจ�าปการศกึษา	๒๕๖๐

         มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ส�ารวจความพึงพอใจของนิสิตต่อหลักสูตรและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ประจ�าปีการศึกษา 

๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑ - ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ มีนิสิตกรอกแบบส�ารวจข้อมูลผ่านเครือข่าย ๕๐,๖๗๘ คน พบว่า นิสิตมีความ

พึงพอใจต่อหลักสูตรและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ภาพรวม ได้คะแนนเฉลี่ย ๓.๙๖ จากคะแนนเต็ม ๕ คะแนน

หลักสูตรและอาจารย์	๔.๐๗

หลักสูตร อาจารย์

๔.๐๙ ๔.๑๒

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ระดับคณะ	๓.๙๙

สื่อ	เอกสาร

และอุปกรณ์

ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ	 สาธารณูปโภค/

ความปลอดภัย

ภูมิทัศน์	/

สิ่งแวดล้อม

๓.๙๕ ๔.๐๓ ๓.๙๓ ๔.๐๒ ๔.๐๔

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ระดับวิทยาเขต	/	มหาวิทยาลัย	๓.๙๒

ห้องสมุด งานทะเบยีน

นิสิต

คอมพิวเตอร์/

อินเตอร์เนต

อนามัย/

รักษาพยาบาล

บริการ

ด้านอาหาร

บริการ

สนากีฬา

อาคาร

เรียนรวม

สาธารณูปโภค

และความปลอดภัย

ภูมิทัศน์

วิทยาเขต

กิจการ

นิสิต

รถ

สวัสดิการ

การ

จราจร

๔.๑๐ ๓.๘๑ ๓.๘๕ ๔.๐๓ ๓.๙๘ ๓.๙๑ ๓.๙๖ ๓.๙๑ ๓.๙๙ ๓.๙๗ ๓.๘๒ ๓.๘๑

	 ๕.	 รางวัลนิสิตระดบันานาชาติและระดบัชาต	ิ		

   ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันด้านวิชาการ ด้านคุณธรรมและ 

ผลการเรียนดีเด่น และด้านกีฬา โดยได้รับรางวัล จ�านวน ๒๑๘ รางวัล โดยแบ่งออกเป็นรางวัลระดับนานาชาติ  ๑๐ รางวัล และ

ระดับชาติ ๒๐๘ รางวัล โดยมีผลงานที่ส�าคัญดังนี้

	 	 	 ๕.๑	วิชาการ

													 ๕.๑.๑	ระดับนานาชาติ	

       ๑) นางสาวเชอร์ร่ี  ภกัด์ิธรรมพร  คณะเกษตร  

ตวัแทนประเทศไทย เข้าร่วมโครงการ Youth AgSummit 2017  โดย 

บรษัิทไบเออร์ ร่วมกบั Groene Kring และสภาเกษตรกรรุน่ใหม่  

       ๒) นิสิตคณะบริหารธุรกิจ รับรางวัล

รองชนะเลิศอันดับท่ี ๑ การแข่งขันบริหารทรัพยากรองค์กร 

“Regional MonsoonSim ERP Compitition จัดโดย  

MonsoonSIM Thailand  ณ ประเทศสิงคโปร์

       ๓) นายฤทธิพร  หิ รัญภัทรอนันต ์   

นายชัยวัฒน์ อึ้งแสงภากรณ์ นายศุภวันชัย ประกายกิจ  

คณะมนุษยศาสตร์ รับรางวัล  Second Prize Class D จากงาน 

Thailand International Wind Symphony Competition 

2018 Weissen Brassoctet Ensemble

       ๔) น.ส.ปาลดิา  เจรญิพร คณะเศรษฐศาสตร์  

รับรางวัลชนะเลิศ การประกวด 2017 K-Food Global Video  

Contest Korea Agro-Fisheries & Food Trade Corp  

ณ ประเทศเกาเหลีใต้  
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       ๕) นายจันทร์ อัญญะโพธิ์ รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน MIT Enterprise Forum (MITEF) Thailand 

Competition 2018 และ Best Development Award งาน IDE Competitions 2018

       ๖) นสิติคณะศลิปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ รบัรางวลั Very good (ประเภท Poster)  รางวลั good (ประเภท 

Poster) และรางวัล good (ประเภท Paper) การประชุมวิชาการปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน (AUCC) 

       ๗) นิสิตคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๒ การแข่งขันระดับประเทศ-ภูมิภาค

อาเซียน การสร้างโมเดลในการท�าก�าไรในตลาดหุ้นอเมริกา 

 

	 	 	 	 ๕.๑.๒	ระดับชาติ

       ๑) นิสิตคณะเกษตร คณะเกษตร  

ก�าแพงแสน, และคณะทรพัยากรธรรมชาตแิละอตุสาหกรรมเกษตร  

รับรางวัล ๑๑ เหรียญทอง ๔ เหรียญเงิน ๗ เหรียญทองแดง 

จากการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาในงานประเพณี ๔ จอบแห่งชาติ 

ครั้งที่ ๗๕  

       ๒)  นิสิตคณะบริหารธุรกิจ รับรางวัล 

ชนะเลิศ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ การแข่งขันทักษะ

วิชาชีพบัญชีการแข่งขันทักษะวิชาชีพบัญชี สู่ความเป็นเลิศ  

ครั้งที่ ๔ ระดับอุดมศึกษา

       ๓) นายทตัพงศ์ หนรูกั คณะมนษุยศาสตร์  รบัรางวลัชนะเลศิ การแข่งขนัล่ามสมคัรเล่นภาษาญีปุ่น่ชงิแชมป์

แห่งประเทศไทยครั้งที่ ๑

     ๔) นิสิตคณะวนศาสตร์ รับรางวัลชนะการโต้วาที  จากงาน International day of forest 2018

                     ๕) นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ รับรางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง และรางวัลรองชนะเลิศ

อันดับสอง การแข่งขัน U-Investor และการแข่งขัน SET-TFEX Trading Simulation: Live on stage ท้าเทรดทั่วไทยการแข่งขัน

การเทรดหุ้น

      ๖) คณะเศรษฐศาสตร์

           ๖.๑) น.ส.ลลลิ โพธิศ์ร ีนายฐติฐากนู  

คนมาก น.ส. ทพิย์สวุรรณ ตนัธวฒัน์ รบัรางวลัชนะเลศิการน�าเสนอ  

โครงการประกวดคลิปวีดีโอ ครั้งที่ ๗ ในหัวข้อ “๕๐ ปี อาเซียน

ก้าวสู่ยุคใหม่กับโอกาสและความท้าทาย”

           ๖.๒) น.ส.เบญมาศ วรรณะ รางวัล

ชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขัน โครงการค่ายเยาวชน ส�านักงาน

เศรษฐกิจการคลัง   (FPO Junior Camp 2018)

          ๖.๓) รางวัลที่ ๑ การแข่งขันทาง

วิชาการ PDMO Camp 2018 โครงการส่งเสริมภาพลักษณ์ทีดีของหนี้สาธารณะ  

     ๗) นางสาวกมลฉัตร สถิรวณิชย์ คณะสังคมศาสตร์ รับรางวัลชนะเลิศ โครงการธนชาติริเริ่ม เติมเต็ม 

เอกลักษณ์ไทย ครั้งที่ ๔๖ มารยาทไทย 

           ๘)  คณะอุตสาหกรรมเกษตร รับรางวัลนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ยอดเยี่ยม โครงการทูตเยาวชน

วิทยาศาสตร์ไทย ครั้งที่ ๑๔ ประจ�าปี ๒๕๖๑  
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               ๙)  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์         

           ๙.๑) รางวลัดีเด่นการแข่งขันภมูภิาค (ภาคกลาง) โครงการ Workshop และประกวดแผนส่ือสารการตลาด  

ไทยเดนมาร์ค

          ๙.๒)  นางสาวกนกวรรณ ทัง่ปราณ ีนางสาวเปมกิา เศรษฐไกรเลศิ และนางสาวสโรชา  พงนาค รับรางวัล

ชนะเลิศอันดับที่ ๑ การแข่งขันทักษะวิชาชีพการท่องเที่ยวและโรงแรม “THM Fair” ครั้งที่ ๕ 

          ๙.๓)  นายกายจน์ หอมละม้าย สอบผ่าน และมนีสิติได้คะแนนระดับด ี วชิาเคมอีนนิทรย์ี จ�านวน ๑๒ คน  

จากการสอบรับรองมาตรฐานความรู้เคมี 

      ๑๐) คณะวิทยาการจัดการ

                            ๑๐.๑) ทมีโครงการ “Bamanaw”  

รบัรางวัลชนะเลศิ PTT RIT Star Team ทีส่ดุแห่งนกัการเงนิรุน่ใหม่ 

หวัใจ RIT โครงการแข่งขนั Young Financial Star Competition 2017

       ๑๐.๒) นางสาวกาญจนาพร ทปีรักษพนัธ์  

รับรางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับประเทศ กิจกรรมทดสอบ

ความรู ้ใน ระบบ e-learning Supply Chain Logistics  

ประจ�าปี ๒๕๖๐

 นอกจากนี้ยังมีนิสิตเทคนิคการสัตวแพทย์ รับรางวัลรอง

ชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขันวิชาการด้านการทดสอบทางจุลชีววิทยาและเคมี ครั้งที่ ๓  นิสิตคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา รับรางวัล

ที่ ๓ และรางวัลชมเชย  กิจกรรมการแข่งขันการออกแบบเชิงนวัตกรรมภายใน ๒๔ ชั่วโมง “โครงการการพัฒนาแนวทางการจัด

กจิกรรมเสริมทกัษะด้านออกแบบนวตักรรม” และนิสติคณะทรพัยากรทรพัยากรธรรมชาตแิละอตุสาหกรรมเกษตร รบัรางวลัชมเชย 

การแข่งขัน การจัดตู้พรรณไม้น�้าเลียนแบบธรรมชาติ  

 

	 	 	 ๕.๒	รางวัลผลการเรียนดี		และคุณธรรม	จริยธรรม                  

           ๕.๒.๑ นางสาวพิไลลักษณ์ ชาญนุวงศ์ และนางสาวณัชณิชา ทวีมาก คณะเกษตร  รับรางวัลรางวัลยกย่องคุณธรรม 

จริยธรรม บุคคลต้นแบบความดีประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตไกลกังวล         

          ๕.๒.๒ นายพศุตม์ บุญคั้นผล คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับรางวัลเยาวชนคุณภาพ แห่งปี 2017 จากมูลนิธิ 

สภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มูลนิธิ มสวท.)

          ๕.๒.๓ น.ส.พมิพ์วสิทุธิ ์จนัทร์เครอื คณะอตุสาหกรรมเกษตร รบัทนุมลูนธิอิานนัทมหดิล แผนกเกษตรศาสตร์ ประจ�าปี ๒๕๖๐ 

          ๕.๒.๔ นายภูริต วัฒนทองศรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก�าแพงแสน รับเหรียญรางวัลการศึกษาดีเด่น กองทุนเพื่อการ

ศึกษาและวิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 
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          ๕.๒.๕ นายธรรศ พิงพิทยากุล คณะวิศวกรรมศาสตร์  ศรีราชา รับรางวัลพระราชทานเหรียญรางวัลเรียนดี รางวัล

พระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

	 	 	 ๕.๓	รางวัลด้านกีฬา

								 	 	 ๕.๓.๑	ระดับนานาชาติ

                         นายฉมาบดี อารสีนัน่ คณะวทิยาศาสตร์การกฬีา รบัรางวลัเหรยีญเงนิจากการแข่งขนัรายการมหกรรมศลิปะ

การต่อสู้ป้องกันตัว เอกลักษณ์ไทยและนานาชาติ ครั้งที่ ๓

																 ๕.๓.๒	ระดับชาติ	

           ๑) นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับรางวัล ๑๙ เหรียญทอง ๓๔ เหรียญเงิน ๕๐ เหรียญทองแดงจากการ

แข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๖ ณ ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์

             ๒) คณะวทิยาศาสตร์การกีฬา รบัรางวลั ชนะเลศิการแข่งขัน ONESHIN CUP MMA TOUNAMENT ครัง้ที ่๒  

ปี 2018 ศึก MMA สมัครเล่นไทยมาตรฐานโลก การแข่งขันมวยศิลปะการต่อสู้แบบผสมผสานแบบลีก 

             ๓) คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  รับ ๑ รางวัลชนะเลิศ แบดมินตันหญิงเดี่ยว และรางวัลรองชนะเลิศ 

อันดับ ๑ แบดมินตันชายเดี่ยว โครงการโคโลนีเกมส์ ครั้งที่ ๕
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	 	 การวิจัย			

          ในรอบปีทีผ่่านมา มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ มีส่วนงานหลกัด้านการวจิยั ประกอบด้วย ๔ ส่วนงานประกอบด้วย สถาบันวจิยั

และพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการ

เกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  และสถาบันวิทยาการขั้นสูงแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับส่วนงานอื่นๆ ด�าเนินงานสู่การ

เป็นมหาวทิยาลยัวจิยัมาอย่างต่อเนือ่ง พฒันาสูค่วามเป็นเลศิทางด้านวชิาการในระดบัสากล โดยการส่งเสรมิด้านการวิจยั นวัตกรรม 

และสิ่งประดิษฐ์ การบริหารและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัย การบริหารและพัฒนางาน

วจิยั และการสนบัสนนุงานวิจยัไปใช้ประโยชน์ด้านต่างๆ และเชงิพาณชิย์ โดยมบีคุลากรและนสิติรบัรางวลัระดบัชาตแิละนานาชาติ 

จ�านวนมาก 
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๒,๐๙๘ 

โครงการวิจัย  

๒,๓๔๖,๘๙๔,๕๘๘ บาท

๔๕ 

จ�านวนผลงานวิจัยที่ได้ทรัพย์สินทางปัญญา

๗๖๐

จ�านวนผลงานวิจัยหรือผลงานสร้างสรรค์

ที่น�ามาใช้อันกอให้เกิดประโยชน์	

๑,๖๐๙ บทความที่มีการตีพิมพ์

๑,๐๒๘	ระดบัชาต	ิ๕๘๑	ระดบันานาชาติ

๑,๔๙๕ บทความการประชุมวิชาการ

๕๖๙	ระดบัชาติ	๙๒๖	ระดบันานาชาต	ิ		 

๕๘ รางวัลด้านวิจัยของบุคลากร

๔๘ ระดับชาติ	๑๐ ระดับนานาชาติ

๑๒๒ รางวัลด้านวิจัยของนิสิต

๙๓	ระดับชาติ	๒๙ ระดับนานาชาติ
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การด�าเนินงานไปสูมหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดตั้งสถาบันวิทยาการขั้นสูง 

แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อเป็นหน่วยงานหลักในการ 

ด�าเนินการภารกิจโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ  

มีการบริหารจัดการในรูปแบบของคณะกรรมการบริหารระดับ 

มหาวิทยาลัย  ประกอบไปด้วย ศูนย์วิทยาการขั้นสูง ๔ ศูนย์ คือ  

(๑) ศูนย์วิทยาการขั้นสูงเพื่อเกษตรและอาหาร (Center for  

Advanced Studies for Agriculture and Food)  (๒) ศูนย์

วิทยาการขั้นสูงด้านทรัพยากรธรรมชาติเขตร้อน(Center for 

Advanced Studies in Tropical Natural Resources)   

(๓) ศูนย์วิทยาการขั้นสูงด้านนาโนเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมเคมี อาหาร และการเกษตร (Center for Advanced Studies in 

Nanotechnology for Chemical, Food and   Agricultural Industries) และ (๔) ศนูย์วทิยาการขัน้สงูด้านเทคโนโลยอีตุสาหกรรม 

(Center for Advanced Studies in Industrial Technology)  เพื่อด�าเนินงานวิจัย ประกอบด้วย กลุ่มวิจัยด้านเกษตรและอาหาร 

กลุ่มวิจัยด้านอุตสาหกรรม และกลุ่มวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม  

 

การสงเสริมด้านการวิจัย	นวัตกรรม	และสิ่งประดิษฐ์

 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับการสนับสนุนทุนอุดหนุนวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้ 

และแหล่งทุนต่าง ๆ ภายนอกมหาวิทยาลัย รวมทั้งสิ้น  ๒,๓๔๖,๘๙๔,๕๘๘ บาท  

ประเภททุน/แหลงทุน จ�านวนโครงการ งบประมาณ	(บาท)

งบประมาณของมหาวิทยาลัย ๑,๐๑๑ ๓๔๖,๕๔๘,๕๙๗

-	งบประมาณแผ่นดินหมวดเงินอุดหนุนวิจัยพัฒนาและเทคโนโลยี ๔๕๗ ๓๐๐,๘๔๓,๘๐๐

-	เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ๓๘ ๖,๐๙๗,๑๓๓

-	เงินรายได้ของหน่วยงาน ๓๐๔ ๓๐,๖๖๓,๘๕๙

-	เงินทุนส่วนตัว ๒๑๒ ๘,๙๔๓,๘๐๕

องค์กรรัฐ ๖๑๓ ๑,๓๗๒,๓๑๐,๓๖๗

องค์กรอิสระและเอกชน ๔๑๘ ๕๔๔,๑๔๐,๖๕๔

องค์กรต่างประเทศ ๕๖ ๘๓,๘๙๔,๙๗๐

การบริหารและพัฒนาบุคลากร

 ๑. การสนบัสนุนค่าใช้จ่ายในการเสนอผลงานวจิยัการประชมุวชิาการระดบันานาชาต ิจ�านวน ๙๐ คน เป็นเงนิ ๑,๗๕๗,๗๐๐ บาท

 ๒. การให้ค�าปรกึษานกัวจัิย ในรปูแบบการตรวจปรบัปรงุแก้ไขภาษาอังกฤษเพือ่ตพีมิพ์ในวารสารวชิาการนานาชาต ิจ�านวน ๙๐ คน

๑. ผลิตบทความวิจัยระดับนานาชาติ จ�านวน ๘๓ เรื่อง 

๒. รบันสิติใหม่ จ�านวน ๔๖ คน แบ่งเป็น ระดบัปริญญาโท  

 จ�านวน ๑๑ คน ระดบัปรญิญาเอก จ�านวน ๑๘ คน นักวจิยั 

 ระดับหลังปริญญาโท จ�านวน ๙ คน และนักวิจัย 

 ระดับหลังปริญญาเอก จ�านวน ๘ คน 

๓. ผลงานวจิยัเด่น/ผลงานเชิงประจกัษ์ จ�านวน ๑๔ เรือ่ง 

๔. การจดัประชุมวิชาการ/สมัมนาวชิาการ จ�านวน ๔ ครัง้ 
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๑.	ระบบบริหารข้อมูลทรัพยากรวิจัย

๒. ระบบตดิตามโครงการวจิยัมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

๓. ระบบบรหิารโครงการวจัิย มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์   

๔. ระบบบริหารเงินทุนอุดหนุนวิจัยภายนอก .

๕. ระบบฐานข้อมูลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

๖. ระบบสบืค้นข้อมลูงานวจิยั มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

๗. ระบบฐานข้อมูลวารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์

 ๓. การประชุม การสัมมนา การบรรยายพิเศษ การเสวนา 

การอบรมเพือ่พฒันาศกัยภาพและขดีความสามารถของนกัวจิยั  

ด้านการด�าเนินงานวจัิย การใช้เครือ่งมอื การใช้ระบบสารสนเทศ 

การเขยีนข้อเสนอโครงการวจัิย การเขยีนผลงานวจิยัเพ่ือตพีมิพ์ 

ในวารสารวชิาการนานาชาต ิและอืน่ๆ เช่น โครงการการเตรยีม 

ความพร้อมและการพฒันาบคุลากรวจิยั (วิทยาเขตก�าแพงแสน)  

การเขยีนเมนูสคริปงานวจัิย (ส�านกังานวทิยาเขตเฉลมิพระเกียรติ 

จังหวัดสกลนคร) เป็นต้น

การบริหารและพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐาน	

     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีฝ่ายเครื่องมือและวิทยาศาสตร์ 

ภายใต้สถาบนัวจิยัและพฒันาแห่งมก. ให้บรกิารห้องปฏบิติักลาง 

และมีห้องปฏิบัติการ หน่วยวิจัย ศูนย์วิจัย สถานีวิจัยทั้งระดับ

ส่วนงานและคณะ และปัจจุบันมีระบบสารสนเทศงานวิจัย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ�านวน ๗ ระบบ

การสร้างความรวมมอืทางวิชาการ	:	เครือขายพันธมติรมหาวิทยาลัยเพ่ือการวิจยั	

 ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

ลงนามบันทึกความเข้าใจเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัย

เพื่อการวิจัย ครั้งที่ ๒ กับเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัย

ประกอบด้วย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

มหาวทิยาลัย เชยีงใหม่ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยั

มหิดล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยนเรศวร 

  

 ๒๑ - ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ The	 4th	 Annual	 

Meeting:	 Research	 University	 Network)	 ภายใต้หัวข้อ	 

RUN	for	Thailand	to	Develop	Sustainable	Innovation	

ณ	จ.ประจวบคีรีขันธ์
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มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  รายงานประจำาปี ๒๕๖๐

การบริหารและพัฒนางานวิจัย

	 ๑.	การมอบรางวัลผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์		

      มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ส่งเสริมสนับสนุน และสร้างแรง

จงูใจแก่อาจารย์ นักวจัิย ในการวางแผนผลิตผลงานวจิยัท่ีมคีณุภาพ สามารถตพีมิพ์ระดบันานาชาต ิและน�าผลงานวจิยัไปใช้ประโยชน์

อย่างต่อเนื่อง โดยการมอบรางวัลผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดังนี้

			 	 	 ๑.๑	รางวัลผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ปี	๒๕๕๘	รับรางวัลเมื่อวันที่	๔	ตุลาคม	พ.ศ.	๒๕๖๐

รางวัลส�าหรับนกัวิจยัผูส้ร้างสรรค์ผลงานวิจยัตพีมิพ์ระดบันานาชาต	ิรางวัลส�าหรับนกัวิจัย	จ�านวน	๔๕๖	ผลงาน	

มีนักวิจัย	ได้รับเงินรางวัล	๑๒๐,๐๐๐	บาท	โลเกียรติคุณ	และเกียรติบัตร	จ�านวน	๑๑	คน

๑.	ศาสตราจารย์	ดร.สาวิตรี		ลิ่มทอง
	 คณะวิทยาศาสตร์
๒.	รองศาสตราจารย์	ดร.ชาติ		เจียมไชยศรี		
				คณะวิศวกรรมศาสตร์
๓.	ศาสตราจารย์	ดร.ธีรภาพ		เจริญวิริยะภาพ					
				คณะเกษตร
๔.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.มนตรี		สว่างพฤกษ์						
				คณะวิศวกรรมศาสตร์
๕.	ศาสตราจารย์	ดร.สายชล		เกตุษา
	 คณะเกษตร
๖.	ศาสตราจารย์	ดร.พีระศักดิ์		ศรีนิเวศน์				
				คณะเกษตร	ก�าแพงแสน

๗.	ดร.อัฐสิษฐ์		ทับทิมแท้	
				คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์	
๘.	ศาสตราจารย์	ดร.สถาพร			จิตตปาลพงศ์			
				คณะสัตวแพทยศาสตร์
๙.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.บ�าเหน็จ		สุดชมโฉม			
				คณะวิทยาศาสตร์
๑๐.	รองศาสตราจารย์	ดร.สาโรจน์		ศิริศันสนียกุล				
						คณะอุตสาหกรรมเกษตร
๑๑.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ประกิจ		สมท่า		
						คณะเกษตร	ก�าแพงแสน

รางวัลนักวิจัยรุนเยาว์ผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติสูงสุด	(KU	Research	Star)

สาขาเกษตรศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.สาวติร	ี	รตันสุมาวงศ์	คณะอตุสาหกรรมเกษตร

สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(วิทยาศาสตร์กายภาพ)

ดร.อัฐสิษฐ์		ทับทิมแท้	คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์		

รองศาสตราจารย์	ดร.จิรศักดิ์		วงศ์เอกบุตร	คณะวิทยาศาสตร์

สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ดร.ณัฐวุฒิ		คูวัฒนเธียรชัย	คณะบริหารธุรกิจ

สวนงานที่สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติสูงสุด

																คณะอุตสาหกรรมเกษตร,	คณะวิทยาศาสตร์,	คณะสัตวแพทยศาสตร์

	 	 	๑.๒	รางวัลผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ปี	๒๕๕๙	รับรางวัลเมื่อวันที่	๑	มิถุนายน	พ.ศ.	๒๕๖๑	

รางวัลผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบ

รางวัลระดับ	Platinum	ผลงานวิจัยที่ทรงคุณค่าสร้างผลกระทบ
ระดับสูงสุด

รองศาสตราจารย์	ดร.อภิชาติ	วรรณวิจิตร	ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว		

รางวัลระดับ	Silver	ผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบระดับสูง	
จ�านวน	๒	รางวัล

๑.	รองศาสตราจารย์	ดร.เรวตั		เลศิฤทยัโยธนิ,	นายอภวิชิญ์		ทรงกระสนิธุ ์  
 และรองศาสตราจารย์	ดร.ชนดิา	เลก็สมบรูณ์	คณะเกษตร	ก�าแพงแสน

๒.	นายสกล		ฉายศรี	และคณะ	คณะเกษตร
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รางวัลนักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ		จ�านวน	๒๕๔	คน	

	มีนักวิจัยได้รับเงินรางวัล	๑๒๐,๐๐๐	บาท	โลเกียรติคุณ	และเกียรติบัตร	จ�านวน	๑๖	คน

๑.	ศาสตราจารย์	ดร.ธีรภาพ		เจริญวิริยะภาพ	คณะเกษตร
๒.	ศาสตราจารย์	ดร.สาวิตรี		ลิ่มทอง		คณะวิทยาศาสตร์
๓.	รองศาสตราจารย์	ดร.ชาติ		เจียมไชยศรี	คณะวิศวกรรมศาสตร์
๔.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.กรรณิการ์		ดวงมาลย์
				คณะวิทยาศาสตร์
๕.	ศาสตราจารย์	ดร.พีระศักดิ์		ศรีนิเวศน์		
			คณะเกษตร	ก�าแพงแสน
๖.	รองศาสตราจารย์	ดร.อ�านาจ		พัวพลเทพ		
				คณะสัตวแพทยศาสตร์
๗.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ธงไทย		วิฑูรย์			
				คณะวิศวกรรมศาสตร์
๘.	ดร.อัฐสิษฐ์		ทับทิมแท้				
				คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

๙.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.จิระศักดิ์		มงคลเคหา
				คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์	
๑๐.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.สมพล		สกุลหลง			
					คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
๑๑.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ประกิจ		สมท่า		
					คณะเกษตร	ก�าแพงแสน
๑๒.	รองศาสตราจารย์	ดร.สงวนศรี		เจริญเหรียญ			
					คณะอุตสาหกรรมเกษตร
๑๓.	รองศาสตราจารย์		ดร.บุญเสฐียร	บุญสูง
					คณะวิทยาศาสตร์
๑๔.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.บ�าเหน็จ		สุดชม	
					คณะวิทยาศาสตร์
๑๕.	ศาสตราจารย์	ดร.สถาพร		จิตตปาลพงศ์		
						คณะสัตวแพทยศาสตร์
๑๖.	ศาสตราจารย์	ดร.สายชล		เกตุษา	คณะเกษตร

รางวัลนักวิจัยรุนเยาว์ผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติสูงสุด	(KU	Research	Star)		

สาขาเกษตรศาสตร์ ผูช่้วยศาสตราจารย์	ดร.ณฐัดนยั	หาญการสจุรติ	คณะอตุสาหกรรมเกษตร

สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.สมพล	สกลุหลง	คณะวศิวกรรมศาสตร์ศรรีาชา

สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ รองศาสตราจารย์	ดร.วรรณวิภา	วงศ์แสงนาค	คณะวิทยาศาสตร์

รางวัลสวนงานที่สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติสูงสุด

คณะอุตสาหกรรมเกษตร,	คณะวิทยาศาสตร์,	คณะสัตวแพทยศาสตร์

การสนับสนุนงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ด้านตางๆ	และเชิงพาณิชย์

	 ๑.	 การเผยแพรโดยสิ่งพิมพ์	สื่อมัลติมิเดีย	และการจัดนิทรรศการ                                  

   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมก.เผยแพร่งานวิจัยต่างๆ โดยใช้สิ่งพิมพ์ ได้แก่ วารสาร  

Agriculture and Natural Resources วารสาร Kasetsart Journal of Social Sciences และเคหะการเกษตร และสื่อมัลติมิเดีย 

จ�านวน ๖ ประเภท ได้แก่ รายการเกษตรศาสตร์น�าไทย จออิเล็กทรอนิกส์ (LED) รายการวิทยุ , KU Research weekly , KURDI 

News , E-magazine KURDI for Life และ KURDI Research Infographics   

	 ๒.	งานด้านทรัพย์สินทางปัญญา	และการใช้ประโยชน์จากการวิจัย	

   มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ โดยส�านกังานบรกิารวชิาการ ด�าเนนิงานบรหิารจดัการด้านทรพัย์สนิทางปัญญา โดยส่งเสรมิ

และสนับสนุนการจดสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ ผลงานวิจัย และการใช้ประโยชน์จากการวิจัยให้กับนักวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

โดยมีผลงานวิจัยที่อยู่ระหว่างจดทะเบียน จ�านวน ๑๐๖ เรื่อง ประกอบด้วย สิทธิบัตร ๑๖ เรื่อง อนุสิทธิบัตร ๘๒ เรื่อง ลิขสิทธิ์  

๕ เรื่อง และเครื่องหมายการค้า ๓ เรื่อง
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	 ๓.	การเผยแพรผลงานวิจัย	โดยการประชุมวิชาการ	และจัดนิทรรศการ	

         มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เผยแพร่ผลงานวิจัยโดยการ

ประชุมวิชาการ และการจัดนิทรรศการ เช่น การประชุมวิชาการ The International Conference of Agriculture and Natural 

Resources 2018 (ANRES 2018) นิทรรศการผลงานโครงการ Innovation Hubs ตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ในกลุ่มเรื่อง  

Agriculture and Food, Ageing Society, Creative Economy,  Bioenergy, Smart City, KU Innovation 4.0  งานมหาวทิยาลยั

เกษตรศาสตร์พบผู้ประกอบการเพื่อขับเคลื่อนงานวิจัยไปสู่ Thailand 4.0 (KU Research to Business EXPO 2018) เป็นต้น

๔-๕	เมษายน	พ.ศ.	๒๕๖๑
นิทรรศการผลงานโครงการ	Innovation	
Hubsตามนโยบายประเทศไทย	4.0

๑๙	มีนาคม	พ.ศ.	๒๕๖๑		
งานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พบผู้ประกอบการเพื่อ
ขับเคลื่อนงานวิจัยไปสู่	Thailand	4.0		
                                            

 นอกจากนี้ส�านักงานบริการวิชาการได้ร่วมมือกับส่วนงานต่างๆ น�าองค์ความรู้ และผลงานนวัตกรรมที่น่าสนใจไปถ่ายทอด 

ให้กับประชาชน ผู้สนใจได้ศึกษา และน�าไปใช้ประโยชน์ได้ในงานต่างๆ เช่น งานสีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ ครั้งที่ ๑๑ 

การประชุมเวทีข้าวไทยปี ๒๕๖๐ การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งท่ี ๕ ประจ�าปี ๒๕๖๑ งานเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) เกษตรแฟร์  

ปี ๒๕๖๑ งานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจ�าปี ๒๕๖๑ งานเปิดบ้านนวัตกรรมแปรรูปข้าวและผลิตภัณฑ์ ปี ๒๕๖๑ เป็นต้น

ผลการด�าเนินงานด้านการวิจัย

		 ๑.	จ�านวนผลงานวิจัยที่น�ามาใช้อันกอให้เกิดประโยชน์อยางชัดเจน	๗๖๐	เรื่อง
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	 ๒.	จ�านวนบทความตพิีมพ์	และการน�าเสนอบทความระดบันานาชาตแิละระดบัชาต	ิ๓,๑๐๔	เร่ือง

วิทยาเขต

จ�านวนบทความตีพิมพ์
จ�านวนการน�าเสนอบทความ 

ในการประชุมวิชาการ	(เรื่องเต็ม)

รวม

ทั้งหมด

ระดับนานาชาติ ระดับชาติ รวม ระดับนานาชาติ ระดับชาติ รวม

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์	บางเขน ๙๔๕ ๓๙๒ ๑,๓๓๗ ๔๑๕ ๗๑๕ ๑,๑๓๐ ๒,๔๖๗

ก�าแพงแสน ๑๔๗ ๑๖๘ ๓๑๕ ๖๔ ๑๕๒ ๒๑๖ ๕๓๑

ศรีราชา ๒๔ ๓๖ ๖๐ ๕๗ ๙๖ ๑๕๓ ๒๑๓

เฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร ๓๘ ๓๓ ๗๑ ๘๐ ๓๒ ๑๑๒ ๑๘๓

รวมทั้งหมด ๑,๑๕๔ ๖๒๙ ๑,๗๘๓ ๖๑๖ ๙๙๕ ๑,๖๑๑ ๓,๓๙๔

รวมทั้งหมด	(ตัดซ�้า) ๑,๐๒๘ ๕๘๑ ๑,๖๐๙ ๕๖๙ ๙๒๖ ๑,๔๙๕ ๓,๑๐๔

	 ข้อมูล	ณ	ตุลาคม	๒๕๖๑	

	 ๓.	ผลงานวิจัยที่ได้รับการจดทะเบียน	จ�านวน	๔๕	เรื่อง

 

	 ๔.	 การอนุญาตให้ใช้สิทธิในการวิจัย	รวมทั้งสิ้น	๒๑	สัญญา

วันเดือนป ข้อตกลง	/สัญญาอนุญาต คูความรวมมือ

ข้อตกลงการอนุญาตให้ใช้สิทธิในผลงานวิจัย

๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ กากมันส�าปะหลังโปรตีนสูง บริษัท ลพบุรี เอนเนอจี จ�ากัด  

๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ กรรมวิธีการผลิตข้าวเหนียวมูนกึ่งส�าเร็จรูป และกรรมวิธีการผลิต
ข้าวหุงสุกกึ่งส�าเร็จรูป

บริษัท ฟาร์มเตย จ�ากัด  

๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ มิรินจากข้าวไทย บริษัท ไทยสมบูรณ์ ฟู้ดส์ แอนด์ 
โปรดักส์ จ�ากัด

๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เครื่องอบเนื้อสัตว์แดดเดียว และเครื่องอบลมร้อนด้วยรังสีจาก
หลอด อินฟราเรด 

บริษัท โคจิ อิจิ (ไทยแลนด์) จ�ากัด

๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ กรรมวิธีการผลิตผงมะพร้าวน�้าหอม บริษัท ไฮ อินโน เจ็น จ�ากัด  
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วันเดือนป ข้อตกลง	/สัญญาอนุญาต คูความรวมมือ

๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ผลิตภัณฑ์ผงขนมตาลส�าเร็จรูปพร้อมปรุงด้วยไมโครเวฟ บรษัิท แฮชแท๊ก อนิโนเวช่ัน จ�ากัด   

๒๘ พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕๖๐ กาวน�า้ทีม่ส่ีวนผสมของน�า้ยางจากธรรมชาต,ิฟีนอลิก เรซนิและกมัโรซนิ บริษัท สามพิม จ�ากัด  

๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ สูตรส่วนผสมผลิตภัณฑ์แผ่นก�าบังรังสีแกรมมาปราศจากสารตะกั่ว
จากวัสดุเชิงประกอบยางธรรมชาติ

บริษัท ฟิวเจอร์ เดคคอเรชั่น กรุ๊ป

ข้อตกลงอนุญาตให้ใช้ประโยชน์งานอันมีลิขสิทธิ์(งานวรรณกรรม)

๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐   โครงการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการ
คิดของผู้เรียน ในระดับปฐมวัยด้วยอีเลิร์นนิ่ง

บริษัท เลิร์นเทค จ�ากัด  

ข้อตกลงการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัย

๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ น�้ามันงาที่อยู่ในรูปผงเอ็นแคปซูเลตและกรรมวิธีการผลิต บริษัท คอร์ดี่ไบโอเทค จ�ากัด    

๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ กรรมวิธีการสกัดสารส�าคัญจากกากงาโดยใช้เอนไซม์ บริษัท คอร์ดี่ไบโอเทค จ�ากัด   

๘ กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๑ สูตรเอสเซนส์บ�ารุงผิวหน้า บริษัท ศุภสรร ๒๔ จ�ากัด  
ข้อตกลงการถ่ายทอดและให้ใช้ประโยชน์ในผลงานวิจัย

๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ สูตรเค้กกล้วยหอมปราศจากกลูเทนจากแป้งข้าว บริษัท ฟาร์มสุขดี จ�ากัด

๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เครื่องอบแดดเดียวระบบลมร้อนส�าหรับเนื้อสัตว์ที่มีความชื้นสูง บริษัท บีซีซี เซฟ เทค จ�ากัด
ข้อตกลงการอนุญาตให้ใช้สิทธิใช้ประโยชน์ในผลงานวิจัย

๘ กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๑ สูตรและวิธีการผลิตคุกกี้ชนิดแข็งจากผลไม้บดละเอียด บริษัท เอฟเวอร์ เนเจอร์

๑๓ กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๑ การผลิตโปรตีนไหมไฮโดไลท์เสด ระดับอุตสาหกรรมเพื่อป้อนผู้ใช ้
ในอุตสาหกรรม

บริษัท เซอริเทค จ�ากัด

๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ สูตรแป้งคัพเค้กจากปลายข้าวไรซ์เบอร์รี่กึ่งส�าเร็จรูปในไมโครเวฟ
และกรรมวิธีการผลิต และสูตรแป้งคัพเค้กจากเมล็ดข้าวไรซ์เบอร์รี่
กึ่งส�าเร็จรูปในไมโครเวฟและกรรมวิธีการผลิต

บริษัท ทรูบุญ ฟาร์มา จ�ากัด  

สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิผลงานวิจัย

๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ กรรมวธิกีารผลติหวัเชือ้ราไตรโครเดอร์มา และผงเชือ้แบคทเีรยีบาซลิลัส ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด เกษตรไบโอ   

๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ กรรมวิธีการผลิตขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มาในรูปเชื้อสด โดยใช ้
หัวเชื้อบริสุทธิ์ชนิดผงแห้ง

ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด เกษตรธนรัฐ  

๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ กรรมวิธีการผลิตขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มาในรูปเชื้อสด โดยใช ้
หัวเชื้อบริสุทธิ์ชนิดผงแห้ง

บริษัท ไบโอ-อะกริ จ�ากัด  

สัญญาโอนสิทธิในผลงานวิจัย

๒๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑ สารควบคุมและก�าจัดผักตบชวาจากเชื้อรา Mylothecium  
roridum สายพันธุ์ ๔๔๘

บรษิทับเีอส มายโค ไบโอเทค จ�ากดั

๔	กันยายน	พ.ศ.	๒๕๖๐
ข้อตกลงการอนุญาตให้ใช้สิทธิ
ในผลงานวิจัยมิรินจากข้าวไทย	

๘	กันยายน	พ.ศ.	๒๕๖๐
ข้อตกลงการอนุญาตให้ใช้สิทธิในผลงานวิจัยกรรมวิธีการผลิต 
ผงมะพร้าวน�้าหอม	

๘	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	๒๕๖๑
ข้อตกลงการอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ใน 
ผลงานวิจัย	“สูตรเอสเซนส์บ�ารุงผิวหน้า”
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	 ๕.	 บุคลากรรับรางวัลด้านการวิจัย		

   ในรอบปีทีผ่่านมา บคุลากรมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

ได้รับรางวัลด้านการวิจัยทั้งระดับชาติและนานาชาติ จ�านวน  

๕๘ รางวลั โดยแบ่งเป็น ระดบันานาชาต ิ ๑๐ รางวลั และระดบั

ชาติ ๔๘ รางวัล ดังนี้

      

	 	 	 ๕.๑	ระดับนานาชาติ

               ๕.๑.๑ คณะเกษตร

                 ๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นส.พ.ชัยวัฒน์ 

บุญแก้ววรรณ รับรางวัล Poster Best Paper ประเทศญี่ปุ่น

                 ๒) นส.พ.สโรช แก้วมณ ี ได้รบัการคดัเลอืก  

๑ ใน ๑๐ ผลงานทีเ่ป็น Best International Abstracts, ๑ ใน ๖  

ผลงานที่เป็น 2018 SSR Trainee Research Finalist ประเภท 

Oral Presentation, ๑ ใน ๒๑ ผลงานทีเ่ป็น Lalor Foundation  

Merit Award จาก The 15th Annual Meeting of the Study 

for the Society of Reproduction (SSR)

                     ๓) ศาสตราจารย์ ดร.ธรีภาพ เจริญวริยิะภาพ 

และคณะ รบัรางวลั Gold Medal งาน EUROINVENT ครัง้ที ่๑๐  

(European Exhibition of Creativity and Innovation) 

ประเทศโรมาเนีย 

    ๕.๑.๒ ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.วนัวสิา สดุประเสรฐิ  

คณะวิทยาศาสตร์ รับรางวัล The Outstanding poster  

presentation ผลงาน Investigation of mercury pathways  

from dental amalgam by micro-PIXE งาน The 27th 

International Conference on Ion Beam Analysis  

ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

    ๕.๑.๓ คณะวิศวกรรมศาสตร์

            ๑) ผู ้ช ่วยศาสตราจารย ์ ดร.อรทัย  

จงประทปี และคณะ รบัรางวลัชมเชย สาขาเทคโนโลย-ีนวัตกรรม 

ด้านการก่อสร้างและสาธารณูปโภคพื้นฐานที่เป็นมิตรต่อ 

สิ่งแวดล้อม งาน Startup Thailand Hackathon 

             ๒) ดร.เชาวลิต มิตรสันติสุข นายจันทร์ 

อญัญะโพธิ ์น.ส.ภทัรพร ทบัทมิทอง รบัรางวลัอนัดบั ๓ จากการ

โหวตให้คะแนนผลงานศลิปะจากทัว่โลก Robot Art 2018 การ

พฒันาหุน่ยนต์สร้างสรรค์ผลงานศลิปะ ณ ประเทศสหรฐัอเมรกิา

             ๓) ผู ้ช ่วยศาสตราจารย ์ ดร.อรทัย  

จงประทีป รับรางวัล Best Oral Presentation Award  

การประชุม 2018 6th International Conference on Nano 

and Materials Science ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

    ๕.๑.๔ ดร.โสภา วิศิษฏ์ศักดิ์ และนางสาวณัฏรี 

ศรดีารานนท์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ รบัรางวัล Silver ผลงาน 

“Indirect Light Sky Dome with Natural Ventiltion”  

งาน  46th International Exhibition of Inventions Geneva 2018 

ณ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
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    ๕.๑.๕ คณะอุตสาหกรรมเกษตร  

           ๑) รองศาสตราจารย์ ดร.ปรศินา สวุรรณาภรณ์  

และรองศาสตราจารย์ ดร.วรีเชษฐ์ จติตาณชิย์ รบัรางวลั SILVER  

PRIZE ด้วยผลงาน Organic Rice Milk with Bioactive  

Peptides  งาน “Seoul International Invention Fair 2017″ 

(SIIF 2017) ณ สาธารณรัฐเกาหลี

                 ๒) รองศาสตราจารย์ ดร.สาโรจน์  

ศิริศันสนียกุล และรองศาสตราจารย์ ดร.วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์ 

และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับรางวัลเหรียญเงินจากผลงาน 

“ผลิตภัณฑ์นมข้าวข้นหวาน” งานประกวดสิ่งประดิษฐ์ ระดับ

นานาชาติ “46th International Exhibition of Inventions 

Geneva” ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

                 ๓) รองศาสตราจารย์ สายสนม ประดษิฐดวง  

รับรางวลั “Professional Development Award” งาน Food 

Innovation Asia Conference 2018

    ๕.๑.๖ ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.สุกญัญา วชิชุกจิ  

นางสาวเพญ็นภัส จริชยั และนางสาวอรนชุ หนเูทศ คณะวศิวกรรมศาสตร์  

ก�าแพงแสน รับรางวัล Best Paper Award - International 

Conference การประชุมวิชาการสมาคมวศิวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย 

ระดบัชาต ิครัง้ที ่๑๙ และระดับนานาชาติ ครัง้ที ่๑๑ ประจ�าปี ๒๕๖๑

    ๕.๑.๗ สถาบันค ้นคว ้าและพัฒนาผลิตผล

ทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

            ๑) ดร.ศุมาพร  เกษมส�าราญ รับรางวัล 

ANS 2018 Best Poster Award จากการน�าเสนอผลงานวิจัย

เรื่อง “Near-Infrared Analysis of Bioactive Contents and 

Antioxidant Capacities in Mulberry Leaves”  งาน The 6th 

 Asian Near-Infrared Symposium (ANS2018) & The 7th 

Chinese National NIR Conference ณ ประเทศสาธารณรัฐ

ประชาชนจนี 

             ๒)  ดร.กลุฤดี แสงสทีอง ผูช่้วยศาสตราจารย์  

ดร.ทรงวฒุ ิยศวมิลวฒัน์ ดร.ปฐมา จาตกานนท์ และรองศาสตราจารย์  

ดร.กล้าณรงค์ ศรีรอด รับรางวัล รางวัลเหรียญทอง (Gold  

Medal Award) จากผลงาน “Cassava starch-based  

hydrogel as a superdisintegrant in drug tablets” งาน 

17th Taipei International invention Show & Technomart 

(INST2017) ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน (ไต้หวัน)

    ๕.๑.๘ ดร.อัญชลี อุษณาสุวรรณกุล สถาบัน

ค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร รับรางวัล Outstanding 

ASEAN Science Diplomat ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ และรางวลั

นักการทูต วิทยาศาสตร์อาเซียนดีเด่นประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๑  

	 	 	 ๕.๒	ระดับชาติ

       

    ๕.๒.๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกิต สุขใย 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร ดร.รังสิมา ชลคุป สถาบันค้นคว้า

และพฒันาผลติผลทางการเกษตรและอตุสาหกรรมเกษตร และ 

ดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์ คณะวิทยาศาสตร์ รับรางวัลประกาศ

เกียรติคุณนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจ�าปี ๒๕๖๐ สาขา

เกษตรศาสตร์และชีววิทยา 

    ๕.๒.๒ คณะเกษตร

     ๑) ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.พิจิตรา แก้วสอน  

นายภาคภูมิ ศรีโพธิ์ และดร.ปริยานุช จุลกะ รับรางวัลยอดนิยม 

ระดับชมเชยประเภทโปสเตอร์ จากการประชุมเมล็ดพันธุ์พืช

แห่งชาติครั้งที่ ๑๕ 

     ๒) ผูช่้วยศาสตราจารย์ ศกร คณุวุฒฤิทธิรณ 

รับรางวัลผลงานวิจัยเด่นประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ จากส�านักงาน

กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
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                        ๖)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์  

แสนบุญเรือง รับทุนช่วยเหลือทางด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี ของมูลนิธิโทเร เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์

ประเทศไทย

    ๕.๒.๔ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

            ๑) อาจารย์ปัญญา เหล่าอนันต์ธนา  

รบัรางวลั Thai Security Association 5th  Years Anniversary &  

Security Thailand Awards 2017      

          ๒)  ดร.ศิวพล ศรีสนพันธุ ์ และคณะ 

รับรางวัลผลงานวิจัย ประจ�าปี ๒๕๖๐ ระดับดีมาก สาขา

วิศวกรรมศาสตร์  และอุตสาหกรรมการวิจัย 

                         ๓) ดร.ศิวพล ศรีสนพันธุ์ รับรางวัลผล

งานวิจัย ประจ�าปี ๒๕๖๐ ระดับดี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ และ

อุตสาหกรรมการวิจัย

     ๔) ดร.อนุสรณ์ สืบสาย รางวัลการน�า

เสนอผลงานดเียีย่มแบบโปสเตอร์ (สาขาวศิวกรรมศาสตร์)  TRF-

OHEC Annual Congress 2018 (TOAC 2018) 

      ๕) ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาวลิต  

มิตรสันติสุข และนิสิต รับรางวัล ชนะเลิศการแข่งขัน MIT 

Enterprise Forum (MITEF) Thailand Competition 2018  

    ๕.๒.๕ ศาสตราจารย์ ดร.บุญเรียง ขจรศิลป์  

คณะศึกษาศาสตร์ รับรางวัลประกาศเกียรติคุณนักวิจัยดีเด่น 

แห่งชาติ ประจ�าปี ๒๕๖๐ สาขาการศึกษา 

    ๕.๒.๖ รองศาสตราจารย์ ดร.ปรศินา สวุรรณาภรณ์  

คณะอุตสาหกรรมเกษตร รับรางวัลชนะเลิศ การประกวด

ผลิตภัณฑ์จากข้าวไทยที่มีผลงานวิจัยรองรับ กลุ่มผลิตภัณฑ์ท่ี

เป็นอาหาร งาน RICE PLUS AWARD 2018 

     ๓) นายวิรัตน์ สุมน รับรางวัลนักวิจัย 

จากโครงการวิจัยการขยายธุรกิจเนื้อโคไทยส�านักงานกองทุน

สนับสนุนการวิจัย (สกว.)

      ๔) ดร.ด�ารงวุฒิ อ่อนวิมล รับรางวัลผล

งานวิจัย ประจ�าปี ๒๕๖๐ ระดับดีมาก สาขาวิศวกรรมศาสตร์

และอุตสาหกรรมวิจัย งาน “วันนักประดิษฐ์” ประจ�าปี ๒๕๖๑ 

    ๕.๒.๓ คณะวิทยาศาสตร์  

                           ๑) ศาสตราจารย์ ดร.สาวิตรี ลิ่มทอง 

รับรางวัลทุนเมธีวิจัย (สกว.) จากส�านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา และส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

 

             ๒)  ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ชชัวาล วงศ์ชสูขุ  

                 ๒.๑) รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น 

(ประกาศเกียรติคุณ) จากสภาวิจัยแห่งชาติ

                              ๒.๒) โล่เกียรติยศ (2018 TRF-

OHEC-Scopeus Young Researcher Awards) นกัวจิยัรุน่ใหม่ 

ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และส�านักงานกองทุน

สนับสนุนการวิจัย

             ๓)  ผู ้ช ่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาคภูมิ  

เรือนจันทร์ รับรางวัลผลงานวิจัย ประจ�าปี ๒๕๖๐ ระดับดี  

จากสภาวิจัยแห่งชาติ

               ๔) ผู ้ช ่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพา  

หอมนิรันดร์ รับรางวัลสาขาเคมี ทุนช่วยเหลือทางด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากมูลนิธิโทเรเพ่ือการส่งเสริม

วิทยาศาสตร์ประเทศไทย

               ๕) ผู ้ช ่วยศาสตราจารย์ ดร.ครศร  

ศรกีลุนาถ รบัรางวลั 2018 TWAS Prize for young Scientists 

in Thailand  สาขาชีววิทยา จากส�านักงานคณะกรรมการวิจัย

แห่งชาติ 
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    ๕.๒.๗ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก�าแพงแสน 

       ๑) รองศาสตราจารย์ ดร.ประเทือง  

อษุาบริสุทธิ ์ รบัรางวลัชนะเลศิการน�าเสนอผลงานวจัิย การประชมุ 

วิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ ๕ ประจ�าปี ๒๕๖๑ 

       ๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวลักษณ์ 

ปฐวีรัตน์ รับรางวัลชนะเลิศ Popular Vote การน�าเสนอผล

งานวจิยัภาคโปสเตอร์การประชมุวชิาการข้าวแห่งชาต ิครัง้ที ่๕  

ประจ�าปี ๒๕๖๑ 

      ๓)  ผูช่้วยศาสตราจารย์ดร.ปรดีา ปรากฏมาก 

และ ดร.สถาพร วังฉาย รับรางวัล Best Paper Award จากการ

ประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย 

ครั้งที่ ๓๒ 

      ๔) ดร.โสภณ ผูม้จีรรยา และดร.ปารฉิตัร 

เสริมวุฒิสาร รับรางวัล Best Paper Award งาน The 14th 

National Conference on Computing and Information 

Technology  

    ๕.๒.๘ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

        ๑)  ดร.ศรณัย์ พรหมสาย และดร.เพิม่พงษ์  

ศรปีระเสรฐิศักดิ ์ รบัรางวลั GOLD award  การประชมุวชิาการ

และประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๑ 

      ๒) ดร.ศรณัย์ พรหมสาย และดร.เพิม่พงษ์  

ศรีประเสริฐศักดิ์ รับรางวัล Platinum award การประชุม

วิชาการและประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครั้งที่ ๒  

       ๓) ดร.ศรณัย์ พรหมสาย รบัรางวลัเงนิทนุ 

ช่วยเหลือการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมูลนิธิโทเร

เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ประเทศไทย 

    ๕.๒.๙ ดร.ภ.พึง่บุญ  ปานศลิา คณะวทิยาศาสตร์ 

ศรีราชา รับรางวัลรางวัลดีเด่น การน�าเสนอผลงานวิจัยแบบ

บรรยายกลุ่มสาขาฟิสิกส์ วัสดุศาสตร์ ฟิสิกส์ประยุกต์

    ๕.๒.๑๐ นางสาวเสาวคนธ์ ต่วนเทศ คณะ 

ทรพัยากรธรรมชาตแิละอตุสาหกรรมเกษตร รบัรางวลับทความ

วิจัยคุณภาพระดับดีมาก งานประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติ

ส�าหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา 

ครั้งที่ ๑๐  

    ๕.๒.๑๑ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์

อาหาร

       ๑) ดร.ดาลัด ศิริวัน รับรางวัลทุนวิจัย 

BRAND’S Health Research Awards 2017

       ๒) นางสาวงามจิตร โสวิทูร รับรางวัล

ชมเชย กลุ่มอุตสาหกรรม (โอคุเบเกอร์-แป้งขนมปังข้าวไทย

ส�าเร็จรูป) การประกวดนวัตกรรมข้าวไทย ปี ๒๕๖๑ 

             ๓) นางสาวสวุณีา จนัทพริกัษ์ รบัรางวลั 

ผลงานวจิยั Innovative house Awards โครงการการสนบัสนนุ

การวิจัยเพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการขนาดเล็กและ

ขนาดกลางในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมอื่นท่ี

เกี่ยวข้อง 

            ๔) นายวิชชา ตรีสุวรรณ รับรางวัลผล

งานวิจัย Innovative house Awards โครงการการสนับสนุน
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การวิจัยเพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการขนาดเล็กและ

ขนาดกลางในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมอื่นท่ี

เกี่ยวข้อง       

    ๕.๒.๑๒ ด ร . สุ คั น ธ ร ส  ธ า ด า กิ ต ติ ส า ร  

นางสาวธัญลักษณ์ สีลาจันทร์ และนางสาวพรพิมล จันทรฉาย  

สถาบันค ้นคว ้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและ

อุตสาหกรรมเกษตร รับรางวัล ๑ ใน ๑๐ ผลิตภัณฑ์นวัตกรรม

จากข้าวไทยในประเภทการประกวดผลิตภัณฑ์ที่มีงานวิจัย

รอบรับกลุ ่มผลิตภัณฑ์ที่เป็นอาหาร “โปรตีนอัลบูมินจาก 

ร�าข้าว” RICE PLUS AWARD 2018

 ๖.	 นิสิตที่ได้รับรางวัลด้านวิจัย	 

          ในรอบปีที่ผ่านมา นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

ได้รับรางวัลด้านการวิจัยทั้งระดับชาติและนานาชาติ จ�านวน 

๑๒๒ รางวัล โดยแบ่งเป็น ระดับนานาชาติ  ๒๙ รางวัล และ

ระดับชาติ ๙๓ รางวัล โดยมีผลงานที่ส�าคัญดังนี้

          

	 	 	 ๖.๑	ระดับนานาชาติ

          ๖.๑.๑ น.ส.ดารกิา แย้มรบับญุ คณะวทิยาศาสตร์  

รับรางวัล Best Paper Award  จากประชุมวิชาการ The 13th  

IMT-GT INTERNATIONAL CONFERENCE ON MATHEMATICS,  

STATISTICS AND THEIR APPLICATIONS (ICMSA 2017) . 

UTARA MALAYSIA, Kedah

     ๖.๑.๒ คณะวิศวกรรมศาสตร์

      ๑) รางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขนัหุน่ยนต์  

TURTLEBOT The 33rd International Technical Conference  

on Circuits/System Computers and Communications      

      ๒) รางวัลที่ ๒ ประเภท Construction 

Cost และประเภท Total Cost รางวลัที ่๓ ในประเภท Overall 

Performance งาน The 10th ASIA Student Steel Bridge 

Competition (BRICOM 2017) ณ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)

      ๓) รางวัลอันดับที่ ๒ ประเภทหุ่นยนต์  

ใช้งานในบ้าน และรางวลัอนัดบัที ่๓ ประเภทหุน่ยนต์เตะฟตุบอล 

การแข่งขัน RoboCup Asia Pacific 2017 

      ๔) รางวัลอันดับ ๓ การแข่งขันหุ่นยนต์

เพื่อสร้างสรรค์ผลงานศิลปะระดับนานาชาติ หรือ Robot Art /

ประเทศสหรัฐอเมริกา

       ๕) รางวลัชมเชย เข้ารอบ ๒๐ ทีมสุดท้าย  

จากผู ้แข ่งขัน ๖๐๐ ทีม การเขียนโปรแกรมและออกแบบ 

คอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงระดับนานาชาติ ณ สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน

      

       ๖) รางวัลรองชนะเลิศการแข ่งขัน   

RoboCup@Home รุ่น RoboCup@Home Education  

Challenge ในงาน World RoboCup 2018 ณ ประเทศ 

แคนนาดา

       ๗) นายสรวศิ นิลยนาท รบัรางวัล JAMA 

Award การแข่งขัน 2017 Student Formula Japan  

                        ๘) นางสาวชญานนิ ทองผาสขุ รบัรางวลั

ชนะเลิศ การแข่งขัน 2018 ASC student Supercomputer 

Challenge  

     ๖.๑.๓ นายศุภณัฐ ศรินนภากร และนายธนัท  

งามเดโช คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ รับรางวัลชมเชย  

การพัฒนาพื้นที่เมืองเก่าเพื่อการอนุรักษ์ภูมิทัศน์วัฒนธรรม 

และส่งเสริมการท่องเที่ยวย่าน Dongshizhen จากงาน The  

Fifth “WenKe Cup” Collegiate Landscape Design  

Competition ณ  สาธารณรัฐประชาชนจีน
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    ๖.๑.๔ สพ.ญ.วรรษมน หมอยาดี  คณะ 

สัตวแพทยศาสตร์ รับรางวัล Student Poster Award 

International Conference of Agriculture And Natural 

Resources 2018

    ๖.๑.๕ คณะอุตสาหกรรมเกษตร

           ๑) ทีม Pleegin รับรางวัลชนะเลิศ 

อันดบัหน่ึง  ผลงาน BananaBlossom and Ginger Jelly Drink 

การประกวดผลติภัณฑ์ งาน Food Ingredient Vietnam 2018  

ณ สาธารณรัฐเวียดนาม

           ๒) น.ส.ธีระภรณ์ ปานรงค์ รับรางวัล

ชมเชยการน�าเสนอโปสเตอร์ งาน Food Innovation Asia 

Conference 2018

                ๓) รางวัลชนะเลิศ ผลงาน “ผลิตภัณฑ์

เมีย่งเตม็ค�า” งาน Food Innovation Asia Conference 2018

             ๓.๑) น.ส.ฐิตรัตน์ พินัยนิติศาสตร์ 

รบัรางวลัโปสเตอร์ดีเด่นระดบันสิตินกัศกึษา ผลงาน “Stability  

of starch-hydrocolloid blend films during chilled storage” 

งานประชมุวชิาการ International Conference of Agriculture  

and Natural Resources (ANRES 2018)

                   ๓.๒) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑   

young Achievers’ Safe Food Awards 2018 ณ  สาธารณรฐั

เวียดนาม

         ๖.๑.๖ นิสิตคณะเกษตร ก�าแพงแสนร่วมกับ 

นิสิตนักศึกษาจาก Meiji University ประเทศญี่ปุ่น รับรางวัล 

“Best Presentation Award” โครงการ Model UN conference  

2017 CONFERENCE ON MATHEMATICS, STATISTICS AND 

THEIR APPLICATIONS (ICMSA 2017)

         ๖.๑.๗ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก�าแพงแสน 

        ๑) รางวัล INNOVATION AWARD  

Trophy & GOLD MEDAL รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ 

ประเภทอุดมศึกษา กลุ ่มที่ ๒ ส่ิงประดิษฐ์เพ่ือการเกษตร 

และรางวัล GOLD MEDAL รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม ่

ประเภทอดุมศกึษา กลุม่ที ่๑ สิง่ประดษิฐ์เพือ่ความมัน่คงรางวัล 

นกัคดิสิง่ประดษิฐ์รุ่นใหม่ ประเภทอดุมศกึษา จากมหาวทิยาลยั  

University of CRAIOVA, Romania ในงานวันนักประดิษฐ์ 

๒๕๖๑

        ๒) รางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศ 

อันดับ ๑ Asia BRICOM 2017 การแข่งขันสะพานเหล็กจ�าลอง

แห่งเอเชีย (The 10th Asia Steel Bridge Competition; Asia 

BRICOM 2017)

       ๖.๑.๘ น า ย อ ภิ วั ฒ น ์  แ ส ง อุ บ ล  ค ณ ะ

ทรพัยากรธรรมชาติและอตุสาหกรรมเกษตร รบัรางวัล The IRES  

Excellent Paper Award; Best Content International  

Conference เรือ่ง Effect of Sucrose Pre-Drying Treatment  

on Quality of Mango งานประชุมวิชาการ the IRES-IIER, 

416th International Conference on Food and Agricultural  

Engineering (ICFAE)  

        ๖.๑.๙ นิสิตคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการ

จดัการ จ�านวน ๓ คน รบัรางวลั รายการ THAILAND ULTIMATE 

CHEF CHALLENGE 2018 Heald at THAIFEX–World of 

Food Asia 2018 ประกอบด้วย 

              ๑) นายวงศกร บุญเหนือ รับรางวัล  

Diploma จ�านวน ๒ รายการ คอื Classic Thai Cuisine Junior 

Chef และ Main Course Duck Junior Chef   
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              ๒) นายเตชินท์ เทพภูธร และนางสาว

จิตรกัญญา อนันต์ภักดิ์ รับรางวัล Diploma ๒ รายการ คือ 

Classic Thai Cuisine Junior Chef และ Main Course Pork 

and Chicken Challenge Junior Chef

	 	 	๖.๒	ระดับชาติ

     ๖.๒.๑ นา งส าวกั ล ย า  ประกอบทรั พย ์  

คณะเกษตร รับรางวัลชนะเลิศ การน�าเสนอผลงานวิจัย 

ภาคโปสเตอร์ การประชมุวชิาการข้าวแห่งชาต ิครัง้ที ่๕ “งานวจิยั 

ข้าวไทย สู่ไทยแลนด์ 4.0”

     ๖.๒.๒ คณะวิทยาศาสตร์

             ๑) นายอมร ประดับทอง รับรางวัล 

ดีเด่น ระดับภูมิภาค (ภาคกลางฝั่งตะวันออก) งานนวัตกรรม 

เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์การเกษตรและอาหาร

 

             ๒) นายวีรศักดิ์  โซ่เงิน รับรางวัล Best 

research Award ของส�านักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แห่งประเทศไทย

    ๖.๒.๓ คณะวิศวกรรมศาสตร์

     ๑) รางวัลดีเด่น รางวัลระดับดี และ

รางวลัชมเชย  จากงานสิง่ประดษิฐ์และนวตักรรมสายอดุมศกึษา 

ประจ�าปี ๒๕๖๐ มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๐ (Thailand 

Research EXPO 2017)

     ๒) รางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศ

อันดับสอง การแข่งขัน CCNET Competition Thailand  

NetRiders 2017

     ๓) นายธนกฤต เตชะเดชวรพันธ ์  

รับรางวัลชนะเลิศ Popular Vote การแข่งขัน SOLIDWORKS 

Design & Skill Contest 2017

    ๖.๒.๔ นางสาวทิวารัตน ์  ประเส ริฐ สังค ์  

คณะศึกษาศาสตร์ รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด ่นแห่งชาติ  

สภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย

    ๖.๒.๕ นายชนสร์ โตชนาการ คณะสิ่งแวดล้อม 

รับรางวัล Best Poster Presentation การประชุมวิชาการ 

สิ่งแวดล้อมระดับปริญญาตรี ปี ๒๕๖๑

          ๖.๒.๖ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

            ๑) นายกฤษฎ์ แพรพันธ์ รับรางวัล 

ชนะเลิศอันดับที่ ๑ ประเภทกลุ่มนิสิต/นักศึกษา มูลค่าบ้าน 

ไม่เกิน ๒ ล้านบาท การประกวดแบบ โครงการ Global House 

Design Contest 2017

           ๒) นายวัฒนา นากสุก รับรางวัล 

ชนะเลิศอันดับ ๑ การประกวดการออกแบบสิ่งประดิษฐ์ 

ป้อมยามอัจฉริยะ 
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    ๖.๒.๗ คณะอุตสาหกรรมเกษตร  

        ๑) รางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 

๒ และรางวัลชมเชยโครงการแข่งขันออกแบบบรรจุภัณฑ์

 

         ๒) รางวัลชนะเลิศ โครงการประกวด

แนวคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรมเพื่อพัฒนาอาหารและบรรจุ

ภัณฑ์ส�าหรับผู้บริโภคยุคใหม่ “ประเภทวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี” ประเภท “ออกแบบ” และประเภทนวัตกรรม”

    ๖.๒.๘ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ รับรางวัล

ชนะเลิศ ประเภทที่ ๒ ทักษะการท�าวิจัยวิทยาศาสตร์ น�าเสนอ 

ผลงานวิจัย โครงการบูรณาการการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์

กับวิจัยและบริการวิชาการ กิจกรรมที่ ๒ การน�าเสนอสื่อ 

นวตักรรมการเรียนการสอนวทิยาศาสตร์ตามแนวทางมหาวทิยาลยัเดก็  

ประเทศไทย  

    ๖.๒.๙ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก�าแพงแสน

       ๑) นางสาววีรยา ใบบัว รับรางวัล 

ชนะเลิศอันดับหนึ่ง (แบบบรรยาย)การประชุมน�าเสนอผลงาน

วิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครั้งที่ ๔๔    

       ๒) รางวัลการเสนอผลงานวชิาการดเีด่น

ระดับชาติภาคบรรยาย การประชุมวิชาการวิศวกรรมอาหาร 

แห่งชาติ ครั้งที่ ๔ (FENETT’2018)

       ๓) รางวัลชนะเลิศการน�าเสนอผลงาน 

วิจัยภาคบรรยาย - กลุ่มเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว และ 

โลจิสติกส์ และรางวัลชนะเลิศ Popular Vote การประชุม

วิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ ๕ ประจ�าปี ๒๕๖๑

       ๔) รางวลัดเีด่นด้านความคดิสร้างสรรค์ 

ภาคบรรยาย รางวลัระดบัเหรยีญเงนิ (ภาคบรรยาย) และรางวัล

ระดบัเหรยีญทองแดง (ภาคนทิศัน์) การประชมุวชิาการโครงงาน

วิศวกรรมเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๔ ประจ�าปี ๒๕๖๑

       ๕) นางสาวธารารัตน์ มณีน่วม และ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รณฤทธิ์ ฤทธิรณ รับรางวัลชนะเลิศ   

การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ ๕ ประจ�าปี ๒๕๖๑ 

    ๖.๒.๑๐ นายสุศิระ ตุลาพงศา นายพงศ์ภาวี  

คงวฒัน์ทวีสนิ คณะวศิวกรรมศาสตร์ศรรีาชา รบัรางวลัชนะเลศิ

อันดับที่ ๑ สุดยอดฝีมือสายสัญญาณ Cabling Contest ปี ๖ 

รอบคัดเลือกภาคตะวันออก 

      

                                      

    ๖.๒.๑๑ ค ณ ะทรั พ ย า ก ร ธ ร รมช าติ แ ล ะ

อุตสาหกรรมเกษตร รับรางวัลโปสเตอร์ยอดเยี่ยม Food  

Innovation Contest 2018 

    นอกจากนี้ยังมีนิสิตที่รับรางวัลอื่นๆ ด ้วย 

เช่น นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา รับรางวัลรองชนะเลิศ 

อนัดบัที ่๑ โครงการแข่งขนัเขยีนซอฟต์แวร์มาราธอน DEPA IoT 

Hackathon 2017 เป็นต้น
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	 	 การบริการวิชาการ	

 ในรอบปีทีผ่่านมา มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ด�าเนนิงานภารกจิการบรกิารวชิาการ มุง่สูก่ารเป็นมหาวทิยาลยัทีม่คีวามรับผิดชอบ 

ต่อรัฐและสังคม มุ่งสร้างสรรค์ศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน โดยการสร้างความเข้มแข็งทางด้านวิชาการ 

ด้านการเกษตร อาหาร และป่าไม้ มุ่งให้บริการประชาชนและเกษตรกรอย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุนการพัฒนาวิทยาเขต 

เพื่อตอบสนองการพัฒนาในพื้นที่ และผลักดันผลงานของมหาวิทยาลัยสู่สังคม โดยการพัฒนาระบบการให้บริการวิชาการสู่สังคม

และเชิงพาณิชย์ 

 

 

ANNUAL REPORT 2017
รายงานประจำาปี ๒๕๖๐
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การสร้างความแข็งแกรงด้านวิชาการด้านการเกษตร	อาหาร	และป่าไม้

 ในรอบปีทีผ่านมามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีโครงการบริการวิชาการ ซึ่งใช้งบประมาณแผ่นดินและงบประมาณรายได้ โดย

ส่วนงานทั้งคณะ ส�านัก สถาบัน และศูนย์ จ�านวน ๓๗๕ โครงการ /กิจกรรม ส�าหรับการบริการวิชาการหลากหลายรูปแบบ เช่น 

การฝึกอบรม การจัดสัมมนา การจัดสอบมาตรฐาน การจัดนิทรรศการ การแสดงผลงานวิจัย การประชุมวิชาการ เป็นต้น โดยม ี

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๒๗๖,๕๔๖ คน โดยมีโครงการที่ส�าคัญด้านการเกษตร อาหาร ป่าไม้ และสาขาอื่นๆ ได้แก่

	 ๑.	โครงการเกษตรเพื่อยุทธศาสตร์การพัฒนา	เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตร ป่าไม้ และสิ่งแวดล้อม   

จ�านวน ๑๐ โครงการ ผู้เข้าร่วมโครงการ ๖,๙๕๒ คน

	 ๒.	โครงการบริการวิชาการทางด้านการเกษตร	โดยคณะเกษตร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จ�านวน ๒๘ โครงการ  

ผู้เข้าร่วมโครงการ ๔,๓๑๐ คน

	 ๓.	โครงการบริการวิชาการ	วิทยาเขตก�าแพงแสน	วิทยาเขตศรีราชา	และวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ	

จังหวัดสกลนคร จ�านวน ๑๓ โครงการ ผู้เข้าร่วมโครงการ ๑๐,๑๒๘ คน

	 ๔.	โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกร	และชุมชนด้วยบริบทของศูนย์การ

เรียนรู้ของชุมชน		โดยส�านักส่งเสริมและฝึกอบรม มีผู้เข้ารับการอบรม  ๕๓๔ คน

	 ๕. โครงการเสรมิสร้างสมรรถนะเกษตรไทย	 เพือ่เชดิชบูทบาทของมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ด้านการขยายโอกาสการศึกษา

ทางการเกษตร สูแ่รงงานภาคการเกษตรอย่างต่อเนือ่ง และแรงงานภาคการเกษตรเป็นแรงงานทีม่ฝีีมอื มสีมรรถนะเป็นทีย่อมรบัใน

ระดับสากล ด�าเนินงานโดยคณะเกษตร รวมจ�านวน  ๕๕๒ คน

	 ๖.	โครงการบริการด้านสัตวแพทย์	 ของคณะสัตว

แพทยศาสตร์ จ�านวน ๔ โรงพยาบาล ประกอบด้วยโรงพยาบาล

สัตว์ มก. บางเขน ๒๐๘,๖๓๕ ตวั โรงพยาบาลสตัว์ มก. ก�าแพงแสน 

๑๑๘,๑๑๖ ตวั โรงพยาบาลสตัว์ มก. หนองโพ ๑๑๑,๙๓๙ ตวั และ  

โรงพยาบาลสัตว์ มก. หัวหิน ๔๘,๙๘๙ ตัว

	 ๗.	โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยเีพือ่สร้างความเข้มแขง็ให้แก่เกษตรกร	และชมุชนด้วยบรบิทของศนูย์การเรยีนรูข้องชมุชน			

โดยส�านักส่งเสริมและฝึกอบรม	โดยมีผู้เข้าร่วม  ๕๓๔ คน  

 ๘. โครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกร ผู้ประกอบการ 

และเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานด้านการผลิต การแปรรูป และ

การตลาดสินค้าเกษตร ด�าเนินงานโดยส�านักส่งเสริมฝึกอบรม	

ก�าแพงแสน โดยมีผู้เข้าร่วม	๑,๕๔๘	คน	

   ๙. โครงการกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะเกษตรกร (Smart 

Farmer) เป็นผู ้น�าการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

เกษตรเชิงพื้นที่แบบองค์รวมในยุค 4.0	โดยส�านักส่งเสริมและ 

ฝึกอบรม	มีผู้เข้ารับการอบรม	๓,๐๓๘	คน
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การให้บริการประชาชนและเกษตรกรอยางมีประสิทธิภาพ	

 ๑.	 การปรับปรุงกฎระเบียบด้านการบริการวิชาการ

       ในระยะเวลาที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ออกกฎระเบียบด้านการบริการวิชาการ จ�านวน ๓ ฉบับ คือ ข้อบังคับ 

มก.ว่าด้วยการให้บุคลากรไปปฏิบัติงานกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๑ ระเบียบ มก. ว่าด้วยการให้บุคลากรไป

ปฏิบัติงานบริการวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๑ และระเบียบ มก. ว่าด้วยการให้บุคลากรไปปฏิบัติงานในภาคเอกชน (Talent Mobility) 

พ.ศ. ๒๕๖๑

	 ๒.	การสงเสริมการฝึกอบรมและการบริการวิชาการ	   

   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยส่วนงานท่ีเก่ียวข้องส่งเสริมการฝึกอบรมและบริการวิชาการ โดยบูรณาการกับหน่วยงาน

อื่นในสาขาที่เกี่ยวข้อง ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชนและสังคม รวมทั้งสร้างงานบริการวิชาการที่มีคุณค่าและประโยชน์แก่หน่วยงาน 

วิทยาเขต มหาวิทยาลัย สังคม และประเทศ  

วัน	เดือน	ป งาน หนวยงานที่เกี่ยวข้อง

๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ - 
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑

โครงการตอบสนองความต้องการพัฒนาองค์กร
ภาครัฐและเอกชน

ส�านักส่งเสริมและฝึกอบรม และหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน

โครงการอบรมวิชาชีพส�าหรับประชาชน ส�านักส่งเสริมและฝึกอบรม

๙-๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ งานสีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ ครั้งที่ ๑๑ ส�านักงานบริการวิชาการ ส่วนงานภายใน  
และหน่วยงานภายนอก รวม ๒๕ องค์กร

๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ การประชุมเวทีข้าวไทยปี ๒๕๖๐  เรื่อง  
“กินข้าวไทยให้เป็น เห็นประโยชน์”

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับมูลนิธิข้าวไทย
ในพระบรมราชูปภัมภ์ ร่วมกับ และอีก ๘ องค์กร 

๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ พธิลีงนามบนัทกึข้อตกลงความร่วมมอืทางวิชาการ  
และการแถลงข่าว เรื่อง “ผลกระทบตลาดดิจิตอล 
ที่มีต่อภาคเกษตร”  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และส�านักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร

๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ การประชมุวชิาการข้าวแห่งชาต ิคร้ังที ่๕ ประจ�าปี 
๒๕๖๑

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกบัหน่วยงาน 
อกี ๗ องค์กร

๒๑ - ๓๐ มถินุายน พ.ศ. ๒๕๖๑ งานเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) เกษตรแฟร์ ปี ๒๕๖๑  
“แบ่งปัน พอเพียง ยั่งยืน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับมูลนิธิอาสา
เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย   

๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ - 
๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑

หลักสูตร นักบริหารพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ส�านักส่งเสริมและฝึกอบรม ก�าแพงแสน สถาบัน
เกษตราธิการ ส�านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ และบริษัท International Advisory 
Associates

๒-๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ “มหกรรมอุดมศึกษา : อุดมศึกษา-พลังขับเคลื่อน
ประเทศไทย 4.0”   

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ประชุมอธิการบดี
แห่งประเทศ และมหาวิทยาลัยอื่นๆ

๔-๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑  Thailand  Innovation Hubs 4.0s   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ประชุมอธิการบดี
แห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยอื่นๆ และส�านักงาน
โครงการสานพลังประชารัฐ

 

 

014.indd   90 18/10/2562   16:34:54



91

KASETSART UNIVERSITY  ANNUAL REPORT 2017

วัน เดือน ปี งาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๑๙ เมษายน - ๒๙ มิถุนายน 
พ.ศ. ๒๕๖๑

หลกัสตูรการบรหิารงานอุดมศกึษา (ส�าหรับผูบ้รหิาร 
สายสนับสนุน) รุ่นที่ ๓ - รุ่นที่ ๔ 

ส�านักส่งเสริมและฝึกอบรม ก�าแพงแสน  
และส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

๖-๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑   งานเปิดบ้านนวัตกรรมแปรรูปข้าวและผลิตภัณฑ์  
ปี ๒๕๖๑  

ส�านักงานบริการวิชาการ ร่วมกับกรมการข้าว  
หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

๔-๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ วนัข้าวและชาวนาแห่งชาต ิประจ�าปี ๒๕๖๑ 
“มหัศจรรย์ข้าวพื้นเมือง คุณค่าจากทุ่งนา  
เพิ่มมูลค่าด้วยนวัตกรรม”

ส�านักงานบริการวิชาการ กรมการข้าว  
หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

๙-๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

งานสีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ ครั้งที่ ๑๑

 ๓. การจัดการองค์ความรู้ เพื่อการเผยแพร่และบริการวิชาการส่สูังคม 

   ๓.๑ โครงการสังคายนาวิชาหลักสาขาเกษตรศาสตร์ระดับนานาชาติเพื่อสร้างภาวะผู้น�าวิชาการด้านการเกษตร โดยการ

รวบรวมองค์ความรู้ในด้านการเกษตรของสมาชิกสภาคณบดีสาขาการเกษตรแห่งประเทศไทย ในเอกสารและแอปพลิเคชั่นจ�านวน

ทั้งสิ้น ๑๘ รายวิชา 

   ๓.๒ โครงการห้องสมุดเพื่อเกษตรกรไทย  โดยส�านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ท�าหน้าที่เป็นศูนย์ประสานงาน

สารนิเทศ สาขาเกษตรศาสตร์ โดยท�าหน้าท่ีรวบรวมองค์ความรู้ด้านการเกษตรของประเทศ เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรน�าความรู้ 

ไปใช้ประโยชน์ พัฒนาการผลิตทางการเกษตรบนฐานความรู้ ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ตามนโยบาย Thailand 4.0 

๔-๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑

Thailand Innovation Hubs 4.0s
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 ๔.	 การสงเสริมให้นิสิตน�าองค์ความรู้ไปสร้างชุมชน	โดยรอบมหาวิทยาลัย	

    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยส่วนงานระดับคณะ ได้ถ่ายอดความรู้และประสบการณ์ให้แก่นิสิต เพื่อใช้ประโยชน์ 

ในการพัฒนาชุมชน และท้องถิ่น เช่น

คณะ โครงการ	/	กิจกรรม ความรู้	หรือรายวิชา

เกษตร โครงการเกษตรวิชาการ งานวิจัยด้านการเกษตร

เทคนิคการสัตวแพทย์ โครงการค่ายปศสุตัว์เฉลิมพระเกียรต	ิพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหา 
ภูมิพลอดุลยเดช	รัชกาลที่	๙	ครั้งที่	๑๙	อ.ประโคนชัย	จ.บุรีรัมย์

ความรู้ด้านปศุสัตว์

มนุษยศาสตร์ การออกแบบและจัดท�าสื่อความรู้เรื่องสรรพคุณสมุนไพรชุมชน	 
สวนป่าเกดน้อมเกล้า	จ.สมุทรปราการ

การออกแบบและจัดท�าสื่อความรู้

โครงการดนตรีเพื่อชุมชน	สาขาวิชาดนตรีไทย	วัดเกาะกลาง	และ 
วัดศรีสุพรรณ	จ.เชียงใหม่

ดนตรีไทย

วิศวกรรมศาสตร์ ๑.	โครงการ	“แก้ปัญหาการขาดแคลนน�้าบนพื้นที่ดอยช้างและ	
	 ป้องกันดินถล่ม”	ชุมชนบ้านดอยช้าง	จ.เชียงราย

การป้องกันการเกิดดินถล่ม		และ
การกรองน�้าใต้เดินเพื่อการบริโภค	

๒.	โครงการวิศวกรรมวัสดุเพื่อสังคม		นักเรียนจ�านวน	๗๒	คน เทคโนโลยกีารผลิตและเทคโนโลยวีสัดุ	

สถาปัตยกรรมศาสตร์ บ้านล้างไตเคลื่อนที่	อ.ล�าสนธิ	จ.ลพบุรี รายวิชา	Action	Design

การพัฒนาโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ	๘๐	พรรษา
โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ	๘๐	พรรษาจ�านวน	๑๐	แห่ง	

ความรู้ด้านสถาปัตยกรรม	

อุตสาหกรรมเกษตร
และสถาปัตยกรรมศาสตร์

โครงการค่ายกระป๋อง-ดินสออาสา	อ.โพธิ์ทอง	จ.อ่างทอง การออกแบบรรจุภัณฑ์

เกษตร	ก�าแพงแสน โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพองค์กรเกษตรกร	 
อ.บ้านแพ้ว	จ.สมุทรสาคร

การจัดการสวนหม่อน	
พันธุ์ก�าแพงแสน	๔๒

วิศวกรรมศาสตร์	
ก�าแพงแสน

โครงการการเสริมสร้างทักษะการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารในเด็ก
นักเรียนชั้นประถมศึกษา		อ.ก�าแพงแสน	จ.นครปฐม

ความรู้ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์
อาหาร

ศึกษาศาสตร์และ
พัฒนศาสตร์

๑.	โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานผู้สูงอายุภาคการเกษตรเพื่อ 
	 ความมัน่คงในชวีติทางด้านอาหารชมุชนพระแท่นดงรงั	จ.กาญจนบรุี

ความรู้การเกษตร	และด้านอาหาร

๒.	โครงการค่ายวิทยาศาสตร์เพื่อ	อ.เลาขวัญ	จ.กาญจนบุรี	 
	 โรงเรียนขนาดเล็ก

รายวิชา	นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา

วิทยาศาสตร์การกีฬา โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพขั้นพื้นฐาน	(ผู้น�ากิจกรรมการ 
ออกก�าลังกายเพื่อสุขภาพ)	อ�าเภอก�าแพงแสน	จ.นครปฐม

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ขั้นพื้นฐาน

การฝึกอบรมกีฬาฟุตบอล	(KUSS	SOCCER	ACADEMY)
อ.ก�าแพงแสน	จ.นครปฐม

ฟุตบอล

การลดอ้วนเพิ่มความสูงของเด็ก	Gen	Z	อ.ก�าแพงแสน	จ.นครปฐม การดูแลสุขภาพ

วิทยาศาสตร์	ศรีราชา โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายเพื่อเสริมก�าลังด้านการจัดการปัญหา
ขยะอันตรายเพื่อชุมชนเขตภาคตะวันออก	ชุมชนในพื้นที่	๗	 
จ.ภาคตะวันออก

การจัดการขยะมูลฝอย

วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา การสอนน้องท�าเทียนจากกากไขมันน�้าทิ้ง	อ.บางละมุง	จ.ชลบุรี การจัดการกากไขมันน�้าทิ้ง

วิทยาลัยพาณิชยนาวี
นานาชาติ

การจัดการและพัฒนาประมงชายฝั่ง	เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากร	
ธรรมชาติชายฝั่งทางทะเลร่วมกับชุมชนที่อาศัยอยู่โดยรอบวิทยาเขต
ศรีราชา	

การใช้ฟองอากาศเพื่อเพิ่ม
ประสทิธภิาพในการเพาะเลีย้งสตัว์น�า้

014.indd   92 18/10/2562   16:34:55



93

KASETSART UNIVERSITY  ANNUAL REPORT 2017

การออกแบบและจัดท�าสื่อความรู้เรื่องสรรพคุณสมุนไพรชุมชน  

สวนป่าเกดน้อมเกล้า จ.สมุทรปราการ คณะมนุษยศาสตร์

สนับสนุนการพัฒนาวิทยาเขตเพื่อตอบสนองการพัฒนาในพื้นที่	

 ๑.	 วิทยาเขตก�าแพงแสน		

         ๑.๑ โครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาการกินดีอยู่ดีของประชาชนภายใต้วิกฤตภัยแล้ง จ�านวน ๓ โครงการ ผู้เข้าร่วม

โครงการ ๔,๐๗๙ คน

   ๑.๒ โครงการถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตร โดยส�านักส่งเสริมและฝึกอบรม ก�าแพงแสน เช่น การอบรมเชิงปฏิบัติการ

ถ่ายทอดเทคโนโลยีและความรู้ทางการเกษตรให้แก่เกษตรกรและประชาชน กิจกรรม “ตลาดนัดอิ่มเกษตร” โครงการโรงเรียนบุตร

เกษตรกร โครงการสร้างและพฒันาเกษตรกร ๒๖ หลกัสตูร โครงการพฒันาและถ่ายทอดความรูก้ารผลติ การแปรรูป และการตลาด

สินค้าเกษตร เป็นต้น 

           ๑.๓ โครงการ Sport summer camp ประจ�าปี ๒๕๖๑ โดยส�านกังานวทิยาเขตก�าแพงแสน และคณะวทิยาศาสตร์การกฬีา  

โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ ๙๑ คน

    ๑.๔ แผนงานบูรณการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย ด�าเนินงานโดยคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ประกอบด้วย 

โครงการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเพิ่มประสบการณ์ชีวิตทางด้านสิ่งแวดล้อมและความมั่นคงทางอาหารในโรงเรียน โครงการ

ส่งเสริมศักยภาพศูนย์การเรียนรู้ในชุมชนเพื่อสร้างความมั่นคงในชีวิต มีผู้เข้าร่วม ๒,๖๒๘ คน

โครงการการเสริมสร้างทักษะการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารในเด็กนักเรียน

ชั้นประถมศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

ก�าแพงแสน

บ้านล้างไตเคลื่อนที่ จ.ลพบุรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
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มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  รายงานประจำาปี ๒๕๖๐

	 ๒.	วิทยาเขตศรีราชา		

        ๒.๑ โครงการบริการของคณะวิทยาการจัดการ ได้แก่ โครงการบริการวิชาการถ่ายทอดความรู้ด้านการบริหารจัดการ
การท่องเที่ยวเชิงเกษตรและนิเวศ (agro-ecotourism) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสินค้าชุมชนตามเกณฑ์มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์สู่ความมั่นคงทางอาหาร Thailand Food Security โดยมีผู้เข้าร่วม  ๒๑๑ คน
       ๒.๒ โครงการบรกิารวชิาการเพือ่การพฒันาเพือ่ยกระดบัธุรกจิชมุชนต้นแบบในพืน้ท่ี จ.ชลบรุ ี คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา 
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน  จ�านวน ๑๐๐ ราย
       ๒.๓ โครงการบริการวิชาการของคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ได้แก่ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพ 
เครือข่ายชุมชนด้านการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนบนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น  
โครงการบริการวิชาการเพ่ือส่งเสริมคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนเทศบาลแหลมฉบัง และแผนงานบูรณาการบริหารจัดการขยะและ 
สิง่แวดล้อม  ( โครงการพฒันาระบบเครอืข่ายเสรมิก�าลงัด้านการจัดการขยะเพือ่ชมุชนเขตภาคตะวนัออก) โดยมผีูเ้ข้าร่วม ๒,๗๖๙ คน
   ๒.๔ โครงการบริการวิชาการระบบบ�าบัดน�้าเสียและการแปรรูปกากไขมันจากน�้าเสียแก่ชุมชนต้นแบบในพื้นท่ี จ.ชลบุรี 
โดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มีร้านค้า บุคคลทั่วไป นักเรียนเข้าร่วม ๔๐๘ คน
     
	 ๓.	วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ	จังหวัดสกลนคร

   ๓.๑ โครงการพัฒนาชุมชนเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด�าเนินงานโดยคณะทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม  มีเกษตรกร เจ้าหน้าที่ และผู้สนใจ ๓,๒๙๐ คน
      ๓.๒ โครงการบรกิารวชิาการเพือ่เสรมิสร้างศกัยภาพบุคลากรด้านการผลติสนิค้าเกษตรและอตุสาหกรรมอาหารเพือ่รองรบั
สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) โดยคณะสาธารณสุขศาสตร์ ผู้เข้าร่วมโครงการ ๓๑๑ คน
   ๓.๓ โครงการบริการวิชาการที่ด�าเนินงานโดยส่วนงานในวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจ.สกลนคร
    ๓.๓.๑ โครงการดาวล้อมเดือน ประกอบด้วย กจิกรรมศนูย์เรยีนรู้เศรษฐกจิพอเพยีง กจิกรรมกลุม่ผูผ้ลติเมล็ดพนัธุข้์าว  
กิจกรรมกลุ่มผู้ผลิตและแปรรูปข้าวฮางงอก กิจกรรมกลุ่มธนาคารน�้าเชื้อโคเนื้อคุณภาพ กิจกรรมกลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์ กิจกรรมกลุ่ม
ปลูกผักปลอดสารพิษ และกิจกรรมกลุ่มปลูกพริกอินทรีย์ ส�าหรับกลุ่มชุมชนโดยรอบวิทยาเขต ๙ ชุมชน
    ๓.๓.๒ โครงการป่ารักษ์น�า้ เช่น สร้างความตระหนกัและรกัษาความหลากหลายของสงัคมพชืในโครงการป่ารกัน�า้ฯ ,  
การจดัตัง้กลุม่ธนาคารต้นไม้ของชมุชนในโครงการป่ารกัน�า้ อนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิหมูบ้่าน Home Stay, ผ้าไหมจากสีธรรมชาติ
และสเีคม,ี ตลาดผ้าไหมออนไลน์ และการเพิม่อาชพี ด้านการประมงของชมุชน ส�าหรบัชมุชนในโครงการป่ารกัษ์น�า้ อนัเนือ่งมาจาก
พระราชด�าริ จ. สกลนคร ๙ ชุมชน
          ๓.๓.๓ โครงการน�้าก�่าที่มีชีวิต เป็นการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการเกษตร เช่น การบริหารจัดการฟาร์ม 
การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพรอง (หลังการท�านา) และกิจกรรมอื่นๆอันเป็นประโยชน์ส�าหรับชุมชนในโครงการลุ่มน�้าก�่า

๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

กิจกรรม “วันเกี่ยวข้าวสามัคคี“โครงการดาวล้อมเดือน  

๑๘	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	๒๕๖๐

กิจกรรม	“ตลาดนัดอิ่มเกษตร”วิทยาเขตก�าแพงแสน
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การสงเสริมการบริการวิชาการ	

 ๑.	การสนบัสนนุการเข้ารวมกิจกรรมวิชาการ	และการออกส่ือสาธารณะ	โดยการเสนอแนะ

แก้ปัญหาสังคม	ปัญหาสาธารณะ  เช่น

วัน	เดือน	ป กิจกรรม สวนงานที่เกี่ยวข้อง

๑๒	กันยายน	พ.ศ.	๒๕๖๐ แถลงข่าวงานวิจัยด้านไม้โตเร็วและพืชพลังงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ส�านักงานกองทุน

สนบัสนนุวจิยั)	และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	

๒๙	กันยายน	พ.ศ.	๒๕๖๐	 การแถลงข่าวชี้แจงประเด็นข้อโต้แย้งเรื่อง

ทรัพย์สินทางปัญญาข้าวไรซ์เบอร์รี่

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์	และบริษทัแจสเบอรี	่จ�ากดั	

๑๗	ตุลาคม		พ.ศ.	๒๕๖๐ การเสวนา	เรื่อง	ชี้จุดยืนไทย	กระทบเพียงใด	

ในภาวะโลกร้อน

ส�านกังานบรกิารวชิาการ	ส่วนงานภาครฐัและเอกชน

๑๙		มิถุนายน	พ.ศ.	๒๕๖๑ การประชุมเสวนาทางวิชาการ	เรื่อง	

“อาหารปลอดภัย	จากผู้ผลิต...ถึงผู้บริโภคอย่างไร”

ส�านักงานบริการวิชาการ	ร่วมกับ	ชมรมผู้รับ

พระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล

๓	พฤษภาคม	พ.ศ.	๒๕๖๑ แถลงข่าวข้อเท็จจริง	เรื่อง	เทคโนโลยี	“ปุ๋ยสั่งตัด” มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

๑๗	ตุลาคม	พ.ศ.	๒๕๖๐

การเสวนา	เรื่อง	ชี้จุดยืนไทย	กระทบเพียงใด	ในภาวะโลกร้อน

๑๒	กันยายน	พ.ศ.	๒๕๖๐

แถลงข่าวงานวิจัยด้านไม้โตเร็วและพืชพลังงาน

	 ๒.	การสงเสริมงานทรัพย์สินทางปัญญา โดยส�านักงานบริการวิชาการและส่วนงานท่ีเก่ียวข้อง ได้ส่งเสริม

งานด้านทรัพย์สินทางปัญญาให้แก่บุคลากร และประชาชนทั่วไป เช่น การบรรยาย การฝึกอบรม เป็นต้น โดยมีผลงานที่ได้รับการ

จดทะเบียน จ�านวน ๔๕ เรื่อง ผลงานวิจัยที่อยู่ระหว่างการจดทะเบียน ๑๐๖ เรื่อง และการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการวิจัย รวมทั้งสิ้น 

๒๑ สัญญา

	 ๓.	การจัดตั้งหนวยงานรวมทุนหรือตอยอดธุรกิจจากผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัย

   ๓.๑ ศูนย์การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ ระหว่างกิจการขนาดใหญ่และมหาวิทยาลัย  

(สวทน.-มก.) โดยความร่วมมอืจากส�านกังานคณะกรรมการ นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาต ิบริษทั เบทาโกร  

จ�ากัด (มหาชน) โดยมีผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือกจ�านวน ๘ รายในปี ๒๕๖๐ และจ�านวน ๙ รายในปี ๒๕๖๑
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   ๓.๒ โครงการหน่วยบ่มเพาะวสิาหกจิในสถาบนัอดุมศกึษา ของส�านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา  มผีลการด�าเนนิงาน 

ดังนี้

    ๓.๒.๑ การถ่ายทอดเทคโนโลยีจากงานวิจัย ๓ ราย ได้แก่ เจลแต้มสิวจากสาบเสือ บริษัท เฮิร์บ รีพับลิค จ�ากัด, 

เครื่องบดปั่นวัสดุทางวิทยาศาสตร์ บริษัท ออล ไซแอนซ์ แอสโซซิเอส จ�ากัด และมิรินจากข้าวไทย บริษัท ไทยสมบูรณ์ ฟูดส์ จ�ากัด

          ๓.๒.๒ การบ่มเพาะธุรกิจ ๒ ราย ได้แก่ AI Pro โปรแกรมเทรดหุ้นอัตโนมัติ (บริษัท ออโต้ เมททริกซ์ จ�ากัด) และ 

Hardware and Software Management and Consultant บริษัท โทฟู เทค จ�ากัด

โครงการจัดตั้งศูนย์การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรม

รายใหม่

การถ่ายทอดเทคโนโลยีจากงานวิจัย	เรื่อง	เจลแต้มสิวจากสาบเสือ
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	 	 การท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรม	

 ในระยะเวลาทีผ่่านมา มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์พฒันาคณุภาพและประสทิธภิาพของการด�าเนนิงานภารกจิด้านการท�านบุ�ารงุ

ศิลปะและวัฒนธรรม โดยก�าหนดให้มีคณะกรรมการท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรมและคณะท�างานด้านการท�านุบ�ารุงศิลปะและ

วฒันธรรม ส่งเสรมิ สนบัสนนุ และตดิตามการด�าเนนิงานกจิกรรมท�านบุ�ารงุศลิปะและวฒันธรรม  รวมทัง้การส่งเสริมการด�าเนนิงาน 

ท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องทั้งกิจกรรมเกี่ยวกับชาติและประวัติศาสตร์ กิจกรรมการเทิดพระเกียรติ กิจกรรม

วัฒนธรรมการเกษตรกจิกรรมขนบธรรมเนยีม ประเพณไีทยและท้องถิน่ กจิกรรมศาสนาและพธิกีรรม  กจิกรรมการส่งเสริมคุณธรรม

และจริยธรรม และกิจกรรมการส่งเสริมศิลปะการแสดงไทยและสากล

ANNUAL REPORT 2017
รายงานประจำาปี ๒๕๖๐
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การบริหารจัดการด้านการท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรม

 มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ได้ก�าหนดให้มคีณะกรรมการท�านบุ�ารุงศลิปะและวฒันธรรม และคณะท�างานด้านท�านบุ�ารงุศลิปะ

และวัฒนธรรม จัดท�าแผนด้านท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ก�ากับและติดตาม โดยมีการด�าเนินกิจกรรมตามแผนด้านท�านุบ�ารุง

ศลิปะและวฒันธรรม จ�านวน ๙๐ โครงการ ดังนี ้ (รายงานการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ประจ�าปี 

การศึกษา ๒๕๖๐)

 ๑. โครงการสร้างจิตส�านึกความเป็นไทย ร่วมกันอนุรักษ์และท�านุบ�ารุงศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาให้มั่นคง และยั่งยืน   

จ�านวน ๓๔ กิจกรรม

 ๒. โครงการส่งเสริมแรงบันดาลใจ และอุดมคติ ที่สร้างสรรค์และเหมาะสมให้กับบุคลากร จ�านวน ๕ กิจกรรม

 ๓. โครงการปรับปรุงกระบวนการเรียนรู้ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจด้านศิลปะและวัฒนธรรม เอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ 

จ�านวน ๓๐ กิจกรรม

 ๔. โครงการเผยแพร่เอกลักษณ์และจุดเด่นของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ�านวน ๔ กิจกรรม 

 ๕. โครงการส่งเสริม เผยแพร่ และรวบรวมองค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม  จ�านวน ๑๗ กิจกรรม 

 นอกจากนีย้งัมกีารรวบรวมองค์ความรูด้้านการท�านบุ�ารุงศลิปะและวฒันธรรม เพือ่น�าไปใช้เผยแพร่แก่นสิติ บุคลากร และชมุชน 

จ�านวน ๔ เรื่อง ได้แก่ องค์ความรู้ข้อห้ามการกิน องค์ความรู้เกี่ยวกับการทรงงานของรัชกาลที่ ๙  องค์ความรู้ด้านการท�าการเกษตร

กบัการใช้เทคโนโลย ีและองค์ความรูด้้านการเกษตร โดยมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ได้จดัสรรงบประมาณโครงการท�านบุ�ารงุศลิปะ 

และวัฒนธรรม ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ส�าหรับส่วนงานระดับคณะ ๑๖ คณะ โดยมีนิสิตเข้าร่วม จ�านวน ๓,๗๗๑ คน   

ในส่วนของมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ได้จัดกจิกรรมเพือ่ท�านบุ�ารงุศลิปะและวฒันธรรม ส�าหรบับคุลากรและนสิติ จ�านวน 

๑๘ โครงการ โดยมีผู้เข้าร่วม จ�านวน ๑๙,๙๒๑ คน 

กิจกรรมเกี่ยวกับชาติ	และประวัติศาสตร ์เช่น  โครงการวันที่ระลึกนนทรีทรงปลูก ดนตรีทรงโปรด สืบสาน

วันดนตรี, กิจกรรมร้องเพลงชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปี “วันพระราชทานธงชาติไทย”, “งานวันร�าลึกพระบาทสมเด็จ 

พระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร เสด็จพระราชด�าเนินทรงหว่านข้าว ณ เกษตรกลางบางเขน เมื่อวันที่ 

๕ มิถุนายน ๒๔๘๙”, พิธีบวงสรวงและวางพวงมาลาอนุสาวรีย์พระยาประจันตประเทศธานี, กิจกรรมวางพวงมาลาเนื่องในวัน 

ปิยะมหาราช, โครงการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมท�านุบ�ารุงศาสนา ณ จ.นครราชสีมา (คณะสิ่งแวดล้อม) เป็นต้น  

๒๙	พฤศจิกายน	พ.ศ.	๒๕๖๐

โครงการวันที่ระลึกนนทรีทรงปลูก	ดนตรีทรงโปรด	สืบสานวันดนตรี

๒๘	กันยายน	พ.ศ.	๒๕๖๐

กิจกรรมร้องเพลงชาติ	เนื่องในโอกาสครบรอบ	๑๐๐	ปี	

“วันพระราชทานธงชาติไทย”
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๒๔-๒๕	มีนาคม	พ.ศ.	๒๕๖๑

โครงการเรียนรู้ประวัติศาสตร์	ศิลปวัฒนธรรมท�านุบ�ารุงศาสนา	 

ณ	จ.นครราชสีมา	(คณะสิ่งแวดล้อม)

๒๓	ตุลาคม	พ.ศ.	๒๕๖๐

กิจกรรมวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยะมหาราช

กจิกรรมการเทดิพระเกยีรต	ิเช่น พธิถีวายพระพรชัยมงคลสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกรู,  

พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙, พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาส

วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, พิธีถวายพระพรเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ  

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ เป็นต้น

๒๖	กรกฎาคม	พ.ศ.	๒๕๖๑

พิธีถวายพระพรชัยมงคล	สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ	บดินทร

เทพยวรางกูร		

๑๑	สิงหาคม	พ.ศ.	๒๕๖๐

พิธีถวายพระพรชัยมงคล	สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	พระบรมราชินีนาถ

ในรัชกาลที่	๙
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๒	เมษายน	พ.ศ.	๒๕๖๑

พิธีถวายพระพรชัยมงคล	เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี

๕	กรกฎาคม	พ.ศ.	๒๕๖๑

พิธีถวายพระพรเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ	สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้า

ฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ

กจิกรรมด้านวัฒนธรรมการเกษตร เช่น โครงการสืบสานต�านานขนมไทย (คณะอุตสาหกรรมเกษตร)  ประเพณี
กองข้าวและสงกรานต์ศรีมหาราชา ประจ�าปี ๒๕๖๑ กจิกรรมสบืสานต�านานเกษตร (คณะเกษตร ก�าแพงแสน) พธิบีวงสรวงพญานาค
เผือก วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร กิจกรรมประกวดปลากัดสวยงามนนทรีอีสาน เป็นต้น

๒๙	กันยายน	พ.ศ.	๒๕๖๐

พิธีบวงสรวงพญานาคเผือก	วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ	

จังหวัดสกลนคร

๕	สิงหาคม	พ.ศ.	๒๕๖๐

กิจกรรมสืบสานต�านานเกษตร	(ประเพณีด�านา)	คณะเกษตร	

ก�าแพงแสน

๒๑	เมษายน	พ.ศ.	๒๕๖๑

ประเพณีกองข้าวและสงกรานต์ศรีมหาราชา	ประจ�าปี	๒๕๖๑		

กิจกรรมประกวดปลากัดสวยงาม	งานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน

014.indd   100 18/10/2562   16:35:05



101

KASETSART UNIVERSITY  ANNUAL REPORT 2017

 

 

กจิกรรมด้านขนบธรรมเนยีมประเพณไีทยและท้องถิน่ เช่น โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรูแ้ละผลติงานจาก

ภูมิปัญญาชาวบ้าน (คณะเทคนิคการสัตวแพทย์) โครงการเรียนรู้เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นสัญจร มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ประจ�าปี ๒๕๖๑ จ.ฉะเชิงเทรา (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์), ประเพณีลอยกระทง,ประเพณีสงกรานต์, พิธีแห่ผ้าห่ม

องค์พระธาตุเชิงชุม เป็นต้น

๒๖-๒๙	พฤษภาคม	พ.ศ.	๒๕๖๑

โครงการเรียนรู้เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม	สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นสัญจร	

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจ�าปี	๒๕๖๑	จ.ฉะเชิงเทรา	

(คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์)

๒๘	พฤษภาคม	พ.ศ.	๒๕๖๑

พิธีแห่ผ้าห่มองค์พระธาตุเชิงชุม	วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ	จ.สกลนคร

๑๐	เมษายน	พ.ศ.	๒๕๖๑

งานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยสืบสานประเพณีวันสงกรานต์	ประจ�าปี	๒๕๖๑	

วิทยาเขตก�าแพงแสน

๑๖-๑๘	มีนาคม	พ.ศ.	๒๕๖๑

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และผลิตงานจากภูมิปัญญาชาวบ้าน	 

(คณะเทคนิคการสัตวแพทย์)
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กจิกรรมทางศาสนาและพธีิกรรม เช่น การหล่อเทยีนและถวายเทยีนพรรษา พธิถีวายผ้ากฐนิพระราชทาน กิจกรรม

วันวิสาขบูชา กิจกรรมวันมาฆบูชา พิธีท�าบุญประจ�าเดือนของวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร กิจกรรมตักบาตร วันปีใหม่ 

๒๕๖๐ เป็นต้น 

๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

พิธีถวายเทียนพรรษา วิทยาเขตก�าแพงแสน 

๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

พิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

โครงการไหว้พระเวียนเทียนวันวิสาขบูชา

๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

กิจกรรมตักบาตร วันปีใหม่ ๒๕๖๐

กจิกรรมสงเสริมคณุธรรมและจริยธรรม	 เช่น งานวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ ๗๕ ปี   

งานกตเวทติาจิต “๙๙ ปี ศ.ดร.ประเสริฐ ณ นคร” กจิกรรมนนทรสีทีอง กจิกรรมการฝึกอบรมและศกึษาเศรษฐกจิพอเพยีงตามแนว 

พระราชด�าร ิโครงการอปุสมบทหมูภ่าคฤดรู้อน ปีการศกึษา ๒๕๖๐ กจิกรรมการเรยีนรูก้ารใช้ชวีติตามวถิเีศรษฐกจิพอเพยีง ครัง้ที ่๒ เป็นต้น

๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

งานวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ ๗๕ ปี

 

๑๓-๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

โครงการอุปสมบทหมู่ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๐  
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๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

งานกตเวทิตาจิต “๙๙ ปี ศ.ดร.ประเสริฐ ณ นคร”

๑-๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

โครงการเกษตรศาสตร์อาสาตุลารวมใจ 

กจิกรรมสงเสริมศลิปะการแสดงไทยและสากล เช่น โครงการละครเวทีคณะมนุษยศาสตร์, โครงการ 

เผยแพร่วัฒนธรรมทางดนตรีไทยสู่ดนตรีเอก อาเซียนเพื่อสืบสาน ศิลปวัฒนธรรมไทย, คอนเสิร์ต “ดุริยคีตา อุษาคเนย์” น้อมร�าลึก

ในพระมหากรุณาธิคุณ “มหาราช กษัตริย์เกษตร”, โครงการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยมวยไทยสู่สากล, โครงการแลกเปลี่ยนด้านศิลป

วัฒนธรรมนานาชาติ, โครงการอุ่นไอรัก คลายความหนาว, โครงการสังคีตนนทรี ๔ วิทยาเขต เป็นต้น

๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

โครงการอุ่นไอรัก คลายความหนาว

 

๙-๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

โครงการแลกเปลี่ยนด้านศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ

 

๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑

โครงการเผยแพร่วัฒนธรรมมวยไทยสู่ชุมชน วิทยาเขตก�าแพงแสน

   

๒๗-๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑

โครงการละครเวทีคณะมนุษยศาสตร์
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  กิจการพิเศษ

 ในรอบปีที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ด�าเนินกิจกรรมด้านกิจการพิเศษท่ีส�าคัญ ท้ังด้านกิจกรรมพระราชวงศ์ และ

กิจกรรมน้อมกิจกรรมน้อมร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ ๙

กิจกรรมพระราชวงศ์

๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงปลูกต้นไม้เนื่องในวันอาสาฬหบูชา 

ร่วมกับผู้บริหาร บุคลากร และนิสิตคณะวนศาสตร์ 

ณ สวนวรุณาวัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 

๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

ศาตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 

อัครราชกุมารี เสด็จทรงเปิดศูนย์ประชุมนานาชาติจุฬาภรณ์ 

และเปิดการประชุมนานาชาติวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก 

ประจ�าปี ๒๕๖๐ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติจุฬาภรณ์ โรงพยาบาล

สัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

กิจกรรมน้อมร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ ๙

 ๑. กิจกรรม “อภิวาทแทบพระยุคลบาท ภูมิแผ่นดินคืนฟ้า เสด็จสู่สวรรคาลัย” เพื่อน้อมร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหา

ที่สุดมิได้ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ฯ รัชกาลที่ ๙ เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ สนามอินทรี

จันทรสถิตย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

 ๒. กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา 

   ๒.๑ พิธีท�าบุญตักบาตรและสวดมนต์เจริญภาวนา ทุกวันพฤหัสบดี  เมื่อวันที่ ๑๐  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๘ กันยายน 

พ.ศ. ๒๕๖๐   

  ๒.๒ พิธีท�าบุญตักบาตรเน่ืองในวันคล้ายวันสวรรคตครบ ๑ ปี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ฯ   

เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

  ๒.๓ กิจกรรมประดับต้นดาวเรืองเป็นรูปเลข ๙ เพื่อไว้อาลัยและแสดงความจงรักภักดีแด่ในหลวง รัชกาลที่ ๙  

ตราบนิรันดร์ ณ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

  ๒.๔ การเสวนาวิชาการ “นวมรัชขัตติยานุสรณ์” เพื่อร่วมร�าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมิน 

ทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ คณะมนุษยศาสตร์ 
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  ๒.๕ กิจกรรมดนตรีไทยเฉลิมพระเกียรติ “เทศน์มหาชาติ ถวายราชสักการะ องค์พระภูมิพล” เนื่องในโอกาสร�าลึกและ 

ถวายพระราชกุศลเป็นราชสักการะแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร 

สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ ๓ - ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน  
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   การเชิดชูเกียรติ

 ในรอบปีทีผ่่านมา มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ด�าเนนิกิจกรรมการเชิดชูเกียรตท่ีิส�าคญัได้แก่ เกษตราภชิาน และปรญิญากติตมิศกัดิ์

เกษตราภิชาน

๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถวายพระเกียรติคุณทางวิชาการ 

“เกษตราภิชาน” แด่ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ 

เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี งานพิธีพระราชทาน

ปริญญาบัตร ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๕๙   

  

๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มอบประกาศเชิดชูเกียรติ “เกษตราภิชาน” 

แก่ ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร จากงานกตเวทิตาจิต “๙๙ ปี 

ศ.ดร.ประเสริฐ ณ นคร”   

ปริญญากิตติมศักดิ์

 สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ มีมติเป็นเอกฉันท์

อนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้

๑. รองศาสตราจารย์โกศล  เจริญสม  
    ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (กีฏวิทยา)
๒. นายจรัลธาดา กรรณสูต  
    ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
   (วิทยาศาสตร์การประมง)
๓. นายวิจารย์  สิมาฉายา  
    ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
   (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) 
๔. นายสุเมธ  ตันติเวชกุล  
    ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
   (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) 

๕. นายอภัย  จันทนจุลกะ
    ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สังคมศาสตร์)
๖. Professor Don Koo Lee
    ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ ์(วนศาสตร์)
๗. นายเชาวลิต  สาดสมัย
    ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
    (การบริหารและพัฒนาสังคม)
๘. นายพิชัย  เจริญธรรมรักษา 
    ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (พืชไร่) 
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   รางวัลระดับมหาวิทยาลัย	/	สวนงาน	/	ผลงานเดนของสวนงาน

        

 ในรอบปีทีผ่่านมา มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ส่งเสริมและสนบัสนนุให้ส่วนงานด�าเนนิภารกจิท่ีส�าคญัทัง้ด้านการเรยีนการสอน 

การวิจัย การบริการวิชาการ จนได้รับรางวัลระดับมหาวิทยาลัยและส่วนงาน และมีผลงานเด่นของส่วนงานจ�านวนมาก

รางวัลระดับมหาวิทยาลัย	/	สวนงาน

๒๖	กันยายน	พ.ศ.	๒๕๖๐	

รางวัลเชิดชูหน่วยงานที่ให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐาน	๔	ด้าน	

(website,	e-mail,	DNS,	DNSSEC)	จากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ

และสังคม

๓๐	เมษายน	พ.ศ.	๒๕๖๑

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และธนาคารไทยพาณิชย์	รับรางวัล	Best	

Cash	Management		Solution	2018	จาก	The	Asset	

ณ	เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

๒๘	มีนาคม	พ.ศ.	๒๕๖๑

ส�านักงานวิทยาเขตศรีราชา		รับรางวัล	ห้องสมุดสีเขียวจากสมาคม

ห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี	ประจ�าปี	๒๕๖๐

  

๓๑	มกราคม	พ.ศ.	๒๕๖๑

ส�านักหอสมุด	รับมอบโล่ตราสัญลักษณ์	G-Green	ระดับดีเยี่ยม	

(สีทอง)	ระดับประเทศ	เพื่อเชิดชูและประกาศเกียรติคุณแก่

สถานประกอบการ	โรงแรม	และส�านักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
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ผลงานเดนของสวนงาน

	 ๑.	 การค้นพบ			                                                                                                                                      

   ๑.๑ คณะวนศาสตร์  

     ๑.๑.๑ พืชพันธุ์ใหม่ จ�านวน ๘ ชนิด ประกอบด้วย มะพลับเพ็งคล้าย, ชันหอม, ไผ่ข้อหนาม, อุตพิดมวกเหล็ก,  

ว่านแผ่นดินเย็นเมืองตรัง ว่านแผ่นดินเย็นล้านนา, ไผ่ Chimonocalamus auriculatus เผ่าไผ่มีเนื้อไม้เขตหนาว (Arundinarieae) 

วงศ์ย่อย Bambusoideae และเจด็ช้างสารน้อยยะลา โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงใจ  ศขุเฉลมิ  ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.สธุร์ี ดวงใจ   

รองศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ สังข์แก้ว รองศาสตราจารย์ ดร.ดอกรัก มารอด รองศาสตราจารย์ ดร.สรัญญา วัชโรทัย ร่วมกับนักวิจัย 

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์ พืชและนักวิจัยต่างประเทศ 

     ๑.๑.๒ ปาดหลังยาวภูสวนทราย โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประทีป ด้วงแค

   ๑.๒ พยาธิตัวตืดปลาฉลามกบ จ.ชลบุรี โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วัชริยา ภูรีวิโรจน์กุล คณะวิทยาศาสตร์  

มะพลับเพ็งคล้าย เจ็ดช้างสารน้อยยะลา ปาดหลังยาวภูสวนทราย		

ชันหอม ไผ่	Chimonocalamus	auriculatus		 พยาธิตัวตืดปลาฉลามกบ		
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	 ๒.	ผลงานวิจัย	/	สิ่งประดิษฐ์	/	นวัตกรรม	

   ๒.๑ โครงการพฒันาการเกษตรไทยสู่ระบบอัจฉรยิะด้วยการใช้ข้อมูล  

     ขนาดใหญ่  โดยคณะเกษตร

   ๒.๒ ชุดตรวจสอบไนโครฟูแรนในสัตว์น�้า โดย รศ.ดร.นนทวิทย์  

     อารีย์ชน คณะประมง

   ๒.๓ คณะวิทยาศาสตร์

     ๒.๓.๑ ระบบการให้บรกิารและบรหิารจดัการข้อมลูการให้

บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ รางวัลอันดับที่ ๓ ประเภทที่ ๒ การพัฒนา

และปรับปรุงกระบวนงาน โครงการรางวัลคุณภาพ ครั้งที่ ๑๑ ประจ�าปี ๒๕๖๐ โดย นางสาวพรทิพย์ บุญมหามงคล 

     ๒.๓.๒ นาโนก๊าซเซนเซอร์เพื่อความปลอดภัยของชีวิตและสิ่งแวดล้อม รางวัลวิทยาศาสตร์โล่เกียรติยศ (2018  

TRF-OHEC-Scopeus Young Researcher Awards) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชวาล วงศ์ชูสุข  

     ๒.๓.๓ ปืนตรวจวัดการปนเปื้อนสารฟอร์มาลีนในอาหาร 

แบบพกพาได้ รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจ�าปี ๒๕๖๑ โดย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชวาล วงศ์ชูสุข 

     ๒.๓.๔ ผลกระทบของการเจือในตัวเร่งปฏิกิริยาเชิงแสง 

ประสิทธิภาพสูง รางวัลผลงานวิจัย ประจ�าปี ๒๕๖๐ ระดับดี โดย  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาคภูมิ เรือนจันทร์ 

     ๒.๓.๕ การผลิตแผ่นยางฟองไร้สารตะกั่วส�าหรับการใช้งาน 

ก�าบงัรังสเีอก็ซ์และรังสีแกมมา รางวัลสาขาฟิสิกส์ ทุนช่วยเหลือทางด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ ์ 

แสนบุญเรือง 

   ๒.๔ คณะวิศวกรรมศาสตร์

     ๒.๔.๑ กล้องโทรทศัน์วงจรปิด (Closed Circuit Television: CCTV) ทีส่ามารถประยกุต์เทคโนโลยปัีญญาประดษิฐ์ 

(Artificial Intelligence: AI) รางวัล Thai Security Association 5th Years Anniversary & Security Thailand Awards 2017 

โดย อ.ปัญญา เหล่าอนันต์ธนา 

     ๒.๔.๒ เซ็นเซอร์ทางแสงที่ผสมผสานระหว่างโครงสร้างการฟีนซิลิกอนไดโอดและนาโนทรานซิสเตอร์สนามไฟฟ้า

แบบสุญญากาศ รางวัลผลงานวิจัย ประจ�าปี ๒๕๖๐ ระดับดีมาก โดย ดร.ศิวพล ศรีสนพันธุ์ 

 

   ๒.๕ คณะสัตวแพทยศาสตร์

     ๒.๕.๑ อนุสิทธิบัตร แผ่นตามกระดูกส�าหรับสัตว์เล็ก โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สพ.ญ. ดร.มนชนก วิจารสรณ์  

     ๒.๕.๒ อนุสิทธิบัตร ผลิตภัณฑ์เช็ดท�าความสะอาดช่องหูสูตรธรรมชาติส�าหรับสัตว์เลี้ยง โดย รองศาสตราจารย์  

น.สพ.ดร.อ�านาจ พัวพลเทพ       

     ๒.๕.๓ อนุสิทธิบัตร วัคซีนเชื้อตายเพื่อป้องกันโรคไวรัสชนิดใหม่สายพันธุ์ไทยในปลานิลและปลาทับทิม โดย  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ดร. วิน สุรเชษฐพงษ์ 
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   ๒.๖ บันทึกข้อตกลงการอนุญาตให้ใช้สิทธิในผลงานวิจัยเรื่อง กรรมวิธีการผลิตผงมะพร้าวน�้าหอม กับบริษัทไฮอินโนเจ็น 

จ�ากัด และบริษัทซีเอสจี โปรดักส์ (ไทยแลนด์) ซึ่งเป็นผลงานวิจัยของ รองศาสตราจารย์ ดร.จินดาวรรณ สิรันทวิเนติ ดร.ณภัทร  

ก�าธรสิริวิมล และ ดร.สุดาวรรณ เชยชมศรี คณะเกษตร ก�าแพงแสน และรองศาสตราจารย์ ดร.วิน เชยชมศรี คณะวิทยาศาสตร์

	 ๓.	รางวัลดีเดน	

   ๓.๑ คณะประมง 

     ๓.๑.๑ ศาสตราจารย์ ดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ/ รางวัลนักวิจัยนักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงาน

วิจัย ตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

     ๓.๑.๒ รองศาสตราจารย์ ดร.นนทวิทย์ อารีย์ชน                                                                                                   

        ๑) รางวลัประกาศเกยีรตคิณุ/ รางวลันกัวจิยันกัวจิยัผูส้ร้างสรรค์ผลงานวจิยัตีพมิพ์ระดบันานาชาต ิปี ๒๕๕๙  

ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์                                                                                                                       

        ๒) Startup project โครงการ Development of practical vaccine formulation for control  

streptococcosis disease Leave a จากบริษัท Nest Co., Ltd ประเทศญี่ปุ่น 

     ๓.๑.๓ ดร.ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ นักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์

     ๓.๑.๔ รองศาสตราจารย์ ดร.อรพินท์ จินตสถาพร  นักอาหารสัตว์ดีเด่น ประจ�าปี ๒๕๖๐

   ๓.๒ คณะวิทยาศาสตร์

     ๓.๒.๑ ส่วนงานที่สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติสูงสุด ปี ๒๕๕๘ อันดับที่ ๒

     ๓.๒.๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันวิสา สุดประเสริฐ รับรางวัล The Outstanding poster presentation The 

23rd International Conference on Ion Beam Analysis

     ๓.๒.๓ ศาสตราจารย์ ดร.สุภา หารหนองบัว รับรางวัลพิเศษ “Grow Project” ประเภทที่ ๑ ผลงานดีเด่นโครงการ

รางวัลคุณภาพ ครั้งที่ ๑๑ ประจ�าปี ๒๕๖๐

     ๓.๒.๔  ศาสตราจารย์ ดร.สาวิตรี ลิ่มทอง เมธีวิจัยอาวุโส รางวัลทุนเมธีวิจัย อาวุโส สกว.

     ๓.๒.๕  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพา หอมนิรันดร์ รับรางวัลสาขาเคมี ทุนช่วยเหลือทางด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีจากมูลนิธิโทเร

     ๓.๒.๖  ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ครศรี ศรีกลุนาถ รับรางวัล 2018 TWAS Prize for young Scientists in Thailand สาขาชีววิทยา 

   ๓.๓ คณะวิศวกรรมศาสตร์

     ๓.๓.๑ รางวลัรองชนะเลศิอนัดบัหนึง่ และรางวลัรองชนะเลศิอนัดบัสองการแข่งขนัอากาศยานไร้คนขบั กรณดีบัเพลงิ  

DRONE for FIRE FIGHTING

     ๓.๓.๒ รางวัลอันดับที่ ๒ ประเภทหุ่นยนต์ ใช้งานในบ้าน และรางวัลอันดับที่ ประเภทหุ่นยนต์เตะฟุตบอล

     ๓.๓.๓ รางวัลการน�าเสนอผลงานดีเยี่ยมแบบโปสเตอร์ (สาขาวิศวกรรมศาสตร์) โดย ดร.อนุสรณ์ สืบสาย

     ๓.๓.๔ รางวัล Best Oral Presentation Award โดย ผศ.ดร.อรทัย จงประทีป      

     ๓.๓.๕ รางวลัที ่๒ ของประเทศไทย รุน่รถฟอร์มลู่าไฟฟ้า การแข่งขนั TSAE Auto Challenge 2018 Student Formula

     ๓.๓.๖ รางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน MIT Enterprise Forum (MITEF) Thailand Competition 2018 และ Best  

Development Award ในงาน IDE Competitions 2018

     ๓.๓.๗ รางวัลอันดับ ๓ การแข่งขันหุ่นยนต์เพื่อสร้างสรรค์ผลงานศิลปะระดับนานาชาติ หรือ Robot Art 2018
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     ๓.๓.๘ รางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขัน RoboCup@Home รุ่น RoboCup@Home Education Challenge  

งาน World RoboCup 2018

     ๓.๓.๙ รางวลัรองชนะเลศิ จากการแข่งขนัหุน่ยนต์ TURTLEBOT The 33rd International Technical Conference 

on Circuits/System Computers and Communications    

   ๓.๔ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

     ๓.๔.๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัฐสิษฐ์ ทับทิมแท้ นักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ได้รับ 

เงินรางวัล ๑๒๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่เกียรติคุณ และเกียรติบัตรรางวัลผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี ๒๕๕๙ 

     ๓.๔.๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิระศักดิ์ มงคลเคหา นักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ได้รับ

เงินรางวัล ๑๒๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่เกียรติคุณ และเกียรติบัตรรางวัลผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี ๒๕๕๙ 

 

   ๓.๕ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

     ๓.๕.๑ นิสิตรับ ๓ รางวัลรองชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับ ๗ การแข่งขันเรียลลิตี้ในการแข่งขันอะเมซิ่งมวยไทย  

     ๓.๕.๒ ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.นนัทรตัน์ เครอือนิทร์ รางวลัผลงานน�าเสนอในการประชมุวชิาการ ของ มหาวทิยาลยั

เกษตรศาสตร์

     ๓.๕.๓ รองศาสตราจารย์ ดร.สนัต ิ ศรสีวนแตง  รบัรางวลังานวจิยัคณุภาพ ระดบัด ีเด่น ของมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์

     ๓.๕.๔ ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ศริชัิย ศรพีรหม บุคลากรดเีด่นกลุม่อาย ุ๔๐ ปีข้ึนไป บุคลากรสายวชิาการและนกัวจิยั 

ดีเด่น ประจ�าปี พ.ศ.๒๕๖๐

     ๓.๕.๕ อาจารย์บัณฑติ เทยีบทอง บคุลากรดเีด่นกลุม่อายตุ�า่กว่า ๔๐ ปี บคุลากรสายวชิาการและนกัวจิยัดเีด่น ประจ�าปี  

พ.ศ. ๒๕๖๐

   ๓.๖ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

     ๓.๖.๑ นายภาคภูมิ งามแฉล้ม รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขัน ONESHIN CUP MMA TOUNAMENT ครั้งที่ ๒  

ปี 2018 ศึก MMA สมัครเล่นไทยมาตรฐานโลก

     ๓.๖.๒ นายฉมาบดี อารีสนั่น รับเหรียญเงิน การแข่งขันรายการมหกรรมศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว เอกลักษณ์ไทย

และนานาชาติ ครั้งที่ ๓ (The 3rd International and Thai Martial arts Games and Festival 2018) 

   ๓.๗ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

     ๓.๗.๑ รองศาสตราจารย์ ดร.อญัชสา ประมวลเจรญิกจิ รางวลันกัวจิยัผูส้ร้างสรรค์ผลงานวจิยัตพีมิพ์ระดบันานาชาติ 

รางวัลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี ๒๕๕๙

     ๓.๗.๒ ดร.รุจิรัตน์ หาตรงจิตต์ รางวัล นักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ รางวัลผลงานวิจัย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี ๒๕๕๙

     ๓.๗.๓ ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ภทัราวด ีประเสรฐิสงัข์ นกัวจิยัผูส้ร้างสรรค์ผลงานวจิยัตพีมิพ์ระดบันานาชาต ิรางวัล 

ผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี ๒๕๕๙ 

     ๓.๗.๔ ดร.รุ ่งทวี ผดากาล รางวัลนักวิจัยผู ้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ รางวัลผลงานวิจัย 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี ๒๕๕๙  

       

   ๓.๘ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

       ๓.๘.๑ นางจนัทร์เพญ็ แสงประกาย และ นางสาวอรไท สวสัดิชยักลุ รบัรางวัลชมเชย ในโครงการประกวดนวัตกรรม 

เพื่อสังคม พ.ศ. ๒๕๖๐
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     ๓.๘.๒ นางสาวดาลัด ศิริวัน ได้รับประทานรางวัลทุนวิจัย BRAND’S Health Research Awards 2017 จาก 

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

	 ๔.	ผลงานด้านอื่น	ๆ

   ๔.๑ คณะเกษตร ด�าเนนิงานแผนบรูณาการพฒันาศกัยภาพการผลติภาคเกษตร : โครงการลดต้นทนุการผลิตและยกระดบั

มาตรฐานสินค้าเกษตร เพื่อเพิ่มโอกาสในการแข่งขันและการพัฒนาที่ยั่งยืน

   ๔.๒ คณะมนุษยศาสตร์

     ๔.๒.๑ วง KU Wind Symphony ร่วมกับ วง RTAF Wind Symphony และ III Marine Expeditionary Force 

Band (วงนาวิกโยธินสหรัฐอเมริกา) จัดคอนเสิร์ต Sound of Friend ship ณ คณะมนุษยศาสตร์

     ๔.๒.๒ คอนเสิร์ต “ดุริยคีตอุษาคเนย์ กัลยาณิวัฒนานุสรณ์” ณ คณะมนุษยศาสตร์ 

     ๔.๒.๓ การแสดงดนตรใีนงานไชยวฒันารามยาม

เย็น ณ วัดไชยวัฒนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

     ๔.๒.๔ การเสวนาคอนเสร์ิต “วฒันธรรมน�าไทย :  

จากไทยนิยม สู่นิยมไทย” หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรม 

แห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร

   ๔.๓ คณะเศรษฐศาสตร์

     ๔.๓.๑ การจัดต้ังหน่วยวารสารเศรษฐศาสตร์

ประยุกต์ (Applied Economics Journal)  

     ๔.๓.๒ ข้อตกลงความร่วมมอื “โครงการจดัการ

ศึกษาส�าหรับบุคลากรสหกรณ์ออมทรัพย์” กับชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย 

     ๔.๓.๓ MOU Signing Ceremony between HAS University of Applied Sciences, The Netherlands and 

Kasetsart University, Faculty of Economics and Faculty of Agriculture  

     ๔.๓.๔ การสัมมนาวิชาการ Social Enterprise and Modern Cooperative: Theory and Practice in the 

New Business Design กรณีศึกษา Dowson Creek Co-op, Canada 
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   ๔.๔ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

     ๔.๔.๑  นิสิตและอาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ รับรางวัลระดับชาติและระดับนานาชาติ จ�านวน ๘ รางวัล

     ๔.๔.๒ การสนบัสนนุการเรยีนรูผ่้านการลงมอืท�า  

(Learning by Doing) โดยให้นิสิตเข้าร่วมกิจกรรมด้านการ 

ท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และอื่นๆ จ�านวน ๕ โครงการ 

เช่น โครงการค่ายอาสาสถาปัตย์ บ้านล้างไตเคลื่อนที่ เป็นต้น

     ๔.๔.๓ การท�างานด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม

กับโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จ�านวน ๑๐ แห่ง  

โดยการออกแบบและจัดการสิ่งแวดล้อมภายในโรงพยาบาล

ทั้งทางกายภาพและสังคม เพ่ือสร้างสรรค์อัตลักษณ์ร่วม และ

ขับเคลื่อนสู่การเป็น “โรงพยาบาลที่เป็นมากกว่าโรงพยาบาล”

   ๔.๕ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จัดท�าแผนพัฒนากีฬาฟุตบอล ๒๐ ปี ให้กับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย  

ในพระบรมราชูปถัมภ์

  

ANNUAL REPORT 2017
รายงานประจำาปี ๒๕๖๐

014.indd   113 18/10/2562   16:35:13



114

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  รายงานประจำาปี ๒๕๖๐

	 	 	การพัฒนามหาวิทยาลัยระดับนานาชาติและระดับโลก

 ในระยะเวลาท่ีผ่านมา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ด�าเนินการเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการด�าเนินงานตามภารกิจ  

เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยระดับนานาชาติและระดับโลก โดยการจัดตั้งหน่วยงานต่างๆ เพื่อส่งเสริมความเป็นนานาชาติมากขึ้น  

เช่น ศูนย์การศึกษานานาชาติ ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพนิสิตสู่สากล (KU International Hub) เสริมสร้างความร่วมมือ

ระหว่างประเทศ และส่งเสริมกิจกรรมนานาชาติ นอกจากนี้ยังมีการด�าเนินกิจกรรมเพื่อเข้าสู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก  

โดยใช้การจัดอันดับมหาวิทยาลัย เพื่อให้เกิดมาตรฐานด้านวิชาการ และเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

 

 

ANNUAL REPORT 2017
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จ�านวนหลักสูตรนานาชาติ	๔๑	หลักสูตร

๕๘๐	สถาบันคูสัญญา							 นิสิตชาวตางชาติ

๓๐๘ คน ๓๒ ประเทศ

บุคลากรตางชาติ		

 ๑๓๒ คน ๕๔ ประเทศ

๑๑๓ กิจกรรมความร่วมมือ

กับต่างประเทศ     

ความรวมมือระหวางประเทศ	๔๑	แหง	๑๙	ประเทศ
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การพัฒนาหลักสูตรนานาชาติ

 ในรอบปีที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดหลักสูตรนานาชาติ จ�านวน ๔๑ หลักสูตร แบ่งเป็นหลักสูตรภาคปกติ  

๑๘ หลักสูตร และหลกัสตูรภาคพเิศษ ๒๓ หลกัสตูร และสภามหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ได้อนมุตัโิครงการความร่วมมอืจดัการเรยีน

การสอนสองปริญญา (Double Degree) จ�านวน ๑๕ โครงการ

การจัดตัง้ศนูย์สงเสริมการพฒันาศกัยภาพนสิิตสูสากล	(KU	International	Hub)

 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ได้จัดต้ังศูนย์ส่งเสรมิการพฒันา

ศกัยภาพนิสติสูส่ากล (KU International Hub) เพือ่เป็นศนูย์กลาง

ในการสือ่สาร สนับสนุนข้อมลูด้านการศกึษาต่างประเทศอกจาก

น้ียังเป็นที่ให้ค�าปรึกษาช่วยเหลือแนะน�าหรืออบรมเกี่ยวกับ 

ต่างประเทศ การใช้ภาษาและวฒันธรรมประเทศต่างๆทีถ่กูต้อง 

เมื่อวันที่ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

ความรวมมือกับตางประเทศ

	 ๑.	 จ�านวนนิสิตตางชาติ

   จ�านวนนิสิตต่างชาติที่เข้ามาศึกษาในหลักสูตรต่าง ๆ ทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา รวมทั้งท�าวิจัย จ�านวน  

๓๐๘ คน จาก ๓๒ ประเทศ โดยแบ่งเป็นทวีปเอเชีย ๑๘ ประเทศ จ�านวน ๒๘๓ คน ทวีปยุโรป ๕ ประเทศ ๗ คน ทวีปอเมริกา 

๒ ประเทศ ๖ คน ทวีปออสเตรเลีย ๑ ประเทศ ๑ คน และ ทวีปแอฟริกา ๖ ประเทศ ๑๑ คน

ทวีป จ�านวนนิสิตตางชาติ

ทวีปเอเชีย (๒๘๓) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	(๕๑)	สาธารณรัฐประชาชนจีน	(๔๒)	สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม	
(๓๗)	ราชอาณาจักรกัมพูชา	(๓๕)	สาธารณรัฐอินโดนีเซีย	(๒๗)	สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า	(๒๐)	 
ราชอาณาจักรภูฏาน	(๑๒)	สหพันธรัฐมาเลเซีย	(๑๐)	ญี่ปุ่น	(๘)	สาธารณรัฐฟิลิปปินส์	(๘)	สาธารณรัฐอิสลาม
ปากีสถาน	(๙)	สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตย	เนปาล	(๗)	สาธารณรัฐเกาหลี	(๕)	สาธารณรัฐจีน(ไต้หวัน)	
(๔)	สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา	(๒)	สาธารณรัฐอินเดีย	(๒)	สาธารณรัฐอิสลามอัฟกานิสถาน	
(๒)	สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ	(๒)

ทวีปยุโรป (๗) สาธารณรัฐฝรั่งเศส	(๓)	สาธารณรัฐเช็ค	(๑)	สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี	(๑)	ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์	(๑)	
สหราชอาณาจักร	(๑)

ทวีปอเมริกา (๖) สหรัฐอเมริกา	(๕)	สาธารณรัฐเอลซัลวาดอร์	(๑)	

ทวีปออสเตรเลีย (๑) เครือรัฐออสเตรเลีย	(๑)

ทวีปแอฟริกา (๑๑) สหสาธารณรัฐแทนซาเนีย	(๓)	สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปีย	(๒)	สาธารณรัฐกานา	(๒)	
สาธารณรัฐสหกรณ์กายอานา	(๑)	สหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย	(๒)	สาธารณรัฐรวันดา	(๑)	

014.indd   116 18/10/2562   16:35:14



117

KASETSART UNIVERSITY  ANNUAL REPORT 2017

	 ๒.	จ�านวนบคุลากรตางชาต	ิจ�าแนกตามหนวยงานและประเทศ	จ�านวน	๑๓๒	คน	๕๔	ประเทศ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	บางเขน	(๑๐๙)

คณะบริหารธุรกิจ (๑) สาธารณรัฐฟิลิปปินส์	(๑)

คณะมนุษยศาสตร์ (๒๔) สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ(๖)	ญี่ปุ่น	(๔)	สหรัฐอเมริกา	(๔)	 
สาธารณรัฐประชาชนจีน	(๓)	สาธารณรัฐฝรั่งเศส	(๒)	สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี	(๒) 
ราชอาณาจักรเบลเยียม	(๑)	สาธารณรัฐเกาหลี(๑)	แคนาดา(๑)

คณะวิทยาศาสตร์ (๒) สหรัฐอเมริกา	(๑)	สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ(๑)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ (๑๒) อาณาจักรบรเิตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนอื(๒)	เครอืรัฐออสเตรเลยี	(๑)	สาธารณรัฐออสเตรีย	(๑)	 
แคนาดา	(๑)	สาธารณรัฐฟินแลนด์	(๒)	สาธารณรัฐอินเดีย(๑)	ญี่ปุ่น	(๑)	ราชอาณาจักร
เนเธอร์แลนด์	(๑)	นิวซีแลนด์	(๑)	สหราชสหรัฐอเมริกา	(๑)

คณะศึกษาศาสตร์ (๖๘) สหรัฐอเมริกา	(๒๖)	สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ	(๑๕)	สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน	(๙)	ญี่ปุ่น	(๘)	สาธารณรัฐไอร์แลนด์	(๒)	แคนาดา	(๒)	สาธารณรัฐแอฟริกาใต้	
(๓)	สาธารณรัฐโครเอเชีย	(๑)	สาธารณรัฐฝรั่งเศส	(๑)	สาธารณรัฐจีน	(๑)	

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (๒) ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์	(๑)		สหราชอาณาจกัรบรเิตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนอื	(๑)

วิทยาเขตก�าแพงแสน	(๑๙)

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา (๒) สาธารณรัฐเกาหลี	(๑)	สหรัฐอเมริกา	(๑)

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (๘) เครอืรฐัออสเตรเลยี	(๓)	สาธารณรฐัประชาชนจนี	(๑)	สาธารณรฐัฝร่ังเศส	(๑)	สหรฐัอเมรกิา	(๑) 
สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ	(๒)

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ (๙) สาธารณรัฐฟิลิปปินส์	(๓)	สาธารณรัฐประชาชนจีน	(๒)	ญี่ปุ่น	(๑)	สาธารณรัฐแอฟริกาใต้	(๑)	
สหรัฐอเมริกา	(๑)

วิทยาเขตศรีราชา	(๓)

คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ (๒) สาธารณรัฐเกาหลี	(๑)	สหรัฐอเมริกา	(๑)

คณะวิทยาการจัดการ (๑) สาธารณรัฐฟิลิปปินส์	(๑)

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร	(๑)

ส�านักงานวิทยาเขต (๑) สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม	(๑)

	 ๓.	จ�านวนกิจกรรมความรวมมือระหวางประเทศ	๑๑๓	กิจกรรม
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	 ๔.	 จ�านวนความรวมมือกับตางประเทศ

   ในระยะเวลาที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีสถาบันคู่สัญญาท้ังหมด ๕๘๐ แห่ง มีสถาบันการศึกษาและ 

หน่วยงานต่างประเทศ ที่ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ จ�านวน ๔๑ แห่ง  

ใน ๑๙ ประเทศ ประกอบด้วย ทวีปเอเชีย ๒๔ แห่ง ๙ ประเทศ ทวีปยุโรป ๑๒ แห่ง ๗ ประเทศ ทวีปอเมริกา ๓ แห่ง ๒ ประเทศ 

และทวีปออสเตรเลีย ๒ แห่ง ๑ ประเทศ

ทวีปเอเชีย	 สาธารณรัฐประชาชนจีน	(๘)	ญี่ปุ่น	(๗)	สาธารณรัฐเกาหลี	(๒)	สาธารณรัฐฟิลิปปินส์	(๒)	สาธารณรัฐตุรกี	(๒)	
สาธารณรฐัสงัคมนยิมประชาธปิไตยศรีลงักา	(๑)	สาธารณรฐัสงัคมนยิมเวยีดนาม	(๑)	สาธารณรฐัอนิโดนเีซีย	(๑)		

ทวีปยุโรป	 สาธารณรัฐฝรั่งเศส	(๔)	สาธารณรัฐโปรตุเกส	(๒)	ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์	(๒)	สาธารณรัฐออสเตรีย	(๑)		
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี	(๑)	สวีเดน	(๑)	สหราชอาณาจักร	(๑)

ทวีปอเมริกา	 แคนาดา	(๑)	สหรัฐอเมริกา	(๒)

ทวีปออสเตรเลีย	 เครือรัฐออสเตรเลีย	(๒)

 ในรอบปีที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีกิจกรรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ที่ส�าคัญได้แก่ 

 ๑. การประชุมอธิการบดี ในวาระครบรอบ ๗๕ ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์       

              มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดการประชุมอธิการบดี ในวาระครบรอบ ๗๕ ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ 

ซ่ึงจัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “Higher Education in Times of Change” โดยมีมหาวิทยาลัยพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศกว่า  

๖๐ สถาบันร่วมงาน และในที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยพันธมิตร ๗ แห่ง ได้แก่ Università  

Politecnica Delle Marche จากสาธารณรัฐอิตาลี Yamaguchi University จากประเทศญี่ปุ่น China Agricultural University 

จากสาธารณรัฐประชาชนจีน Yangzhou University จากสาธารณรัฐประชาชนจีน Maasey University จากประเทศนิวซีแลนด์  

National Pingtung University of Science and Technology จากประเทศไต้หวัน และ Savannakhet University จาก

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ร่วมวางพวงมาลาและสักการะอนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์  
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  ๒. การต้อนรับ H.E. Mr. Jaime Naulart เอกอัครราชทูตเม็กซิโก

       มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดย ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ ร่วมต้อนรบั H.E. Mr. Jaime Naulart เอกอัครราชทูต

เมก็ซโิกประจ�าประเทศไทยเกีย่วกบัการแลกเปลีย่นความร่วมมอื 

ทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับสถาบัน

อดุมศกึษาในประเทศเมก็ซโิก โดยเฉพาะด้านวจิยัทางการเกษตร  

ความม่ันคงทางอาหาร ธุรกิจการโรงแรมและการท่องเที่ยว 

วิศวกรรมศาสตร์ด้านการจัดการทรัพยากรน�้าและการจัดการ 

ภยัพบิติัต่างๆ เป็นต้น ซึง่การหารอืในคร้ังนี ้จะน�าไปสู่การพฒันา

ความร่วมมือในระดับมหาวิทยาลัยและข้อตกลงความร่วมมือ 

ต่อไปในอนาคต เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

การสงเสริมกิจกรรมนานาชาติ	

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความนานาชาติให้แก่นิสิต บุคลากร ทั้งด้านการเสริมสร้างศักยภาพ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สู่สากล การส่งเสริมการตีพิมพ์ระดับนานานาชาติ การบรรยาย การประชุม การสัมมนา การฝึกอบรม  

การแลกเปลี่ยนนิสิต งาน International Day ในรอบปีที่ผ่านมาที่กิจกรรมที่ส�าคัญได้แก่ 

	 ๑.		 โครงการเสริมสร้างศกัยภาพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สูสากล	ปงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๐

   เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีนิสิตต่างชาติ และนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับทุนจากโครงการเสริมสร้าง

ศักยภาพนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สู่สากล จ�านวน ๑๘๓ ราย แบ่งเป็น นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ�านวน ๑๖๔ ราย  

และนักศึกษาต่างประเทศ จ�านวน ๑๙ ราย  

															จ�านวนนิสิตที่ได้รับทุนจากโครงการเสริมสร้างศักยภาพนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สู่สากล	

ประเทศ จ�านวน	(คน) ประเทศ จ�านวน	(คน)

เครือรัฐออสเตรเลีย ๑ นิวซีแลนด์ ๑๐

สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ๙ ราชอาณาจักรเบลเยียม ๑

ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ ๖ สาธารณรัฐโปรตุเกส ๕

ราชอาณาจักรสวีเดน ๑ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ๑๐

สาธารณรัฐประชาชนจีน ๑๔ สาธารณรัฐจีน	(ไต้หวัน) ๒๖

สาธารณรัฐฝรั่งเศส ๑๓ สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ ๑

สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ๑๗ สหรัฐอเมริกา ๘

ญี่ปุ่น ๒๙ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ๔

สาธารณรัฐเกาหลี ๙

รวม      ๑๖๔
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            นอกจากนี้ยังมีนิสิตต่างชาติที่มาศึกษา/วิจัยยังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตามโครงการแลกเปลี่ยนภายใต้ MOU จ�านวน 

๑๙ คน ประกอบด้วยสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ๔ คน สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ๑๔ คน สาธารณรัฐเช็ก ๑ คน

 
						๒.	การสงเสริมการน�าเสนอผลงานวิจยัระดบันานาชาติ

    ในรอบปีที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีบทความที่ตีพิมพ์ และน�าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ ระดับ

นานาชาติ จ�านวน ๑,๕๙๗ บทความ โดยแบ่งเป็น บทความที่ตีพิมพ์ จ�านวน ๑,๐๒๘ บทความ และการน�าเสนอบทความในการ

ประชุมวิชาการ ๕๖๙ บทความ

						๓.	การบรรยาย	การประชุม	การสัมมนา	การแลกเปล่ียนนสิิต

            ในรอบปีที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดกิจกรรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ด้านการบรรยาย การประชุม 

การสัมมนา จ�านวน ๒๖ โครงการ โดยมีโครงการที่ส�าคัญเช่น

           ๓.๑ การประชุมนานาชาติเรื่อง “Agriculture and Food Deans Meeting”

																 	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยศูนย์วิทยาการขั้นสูงเพื่อเกษตรและอาหาร	 (Center	 for	 Advanced	 Studies	 

for	 Agriculture	 and	 Food,	 CASAF)	 ร่วมกับ	 คณะเกษตร	 คณะเกษตร	 ก�าแพงแสน	 คณะประมง	 คณะอุตสาหกรรมเกษตร	 

คณะสัตวแพทยศาสตร์	 และคณะเศรษฐศาสตร์	 จัดการประชุมนานาชาติเรื่อง	 “Agriculture	 and	 Food	 Deans	 Meeting”	 

เมื่อวันที่	๒๒	สิงหาคม	พ.ศ.	๒๕๖๐

  

            ๓.๒ โครงการแลกเปลี่ยนนิสิต KU-Okayama 2018 วิทยาเขตก�าแพงแสน 
   
											 	 เพื่อการพัฒนาทางด้านการเกษตร	การอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การเรียนรู้ชุมชน สังคม

เกษตรกรรมไทย การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและการสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนิสิตและคณาจารย์ของทั้งสองสถาบัน

๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

การประชุมนานาชาติเรื่อง “Agriculture and Food Deans Meeting”

โครงการแลกเปลี่ยนนิสิต KU-Okayama 2018
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ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัย

การจัดอันดับมหาวิทยาลัย หนวยที่จัดอันดับ

ระดับการจัดอันดับ

โลก เอเชีย ประเทศไทย

QS World  University Rankings 2019 Quacquarelli Symonds (QS) ๘๐๑-๑๐๐๐ ๕

QS WUR by Subject 2018 Quacquarelli Symonds (QS)

๑. Agriculture & Forestry ๔๐ ๑

๒. Environmental Sciences ๒๐๑-๒๕๐ ๓

๓. Biological Sciences ๔๐๑-๔๕๐ ๔

๔. Life Sciences and Medicine ๔๕๑-๕๐๐ ๔

๕. Chemistry ๔๕๑-๕๐๐ ๔

The 2018 University Web Rankings : 
Top 200 Universities in the world 

4 International Colleges & 
Universities (www.4icu.org)

- ๑๑๕ ๒

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์
มกราคม 2018
กรกฎาคม 2018 

Webometrics
๗๕๑
๗๗๑

๔
๔

Times Higher Education ๒๐๑๙ Times Higher Education (THE) ๑,๐๐๑+ 

RUR Rankings 2018 บริษัท Clarivate Analytics และ
สถาบัน Round University 
Ranking (RUR)

๖๗๙ ๗

UI Green Metric World University Rankings 2017 ๙๖ ๓
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	 	 	การพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียว

 ในระยะเวลาที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ด�าเนินงานพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียวอย่างต่อเนื่อง โดยใช้หลักธรรมภิบาล 

ในการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน ทั้งด้านการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและชีวภาพ การส่งเสริมการลดการใช้พลังงาน

ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การสนับสนุนและส่งเสริมการจัดการเพื่อลดปัญหาขยะหรือของเสีย การบริหารจัดการน�้าให้มี

ประสิทธิภาพ การเร่งรัด ปรับปรุงและสนับสนุนระบบขนส่งมวลชน รถจักรยาน และเส้นทางเดินทาง การสนับสนุนและส่งเสริม 

ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมสู่ชุมชน และการสนับสนุนและส่งเสริมการสร้างความร่วมมือด้านวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม 

ANNUAL REPORT 2017
รายงานประจำาปี ๒๕๖๐
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UI	Green	Metric	2017	อนัดบั	๙๖	ของโลก	อนัดบั	๓	ของประเทศไทย

ความพึงพอใจของนิสิตต่อสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัย  

              ๔.๐๐ จากคะแนนเต็ม ๕ คะแนน 

จ�านวนพื้นที่สีเขียวในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

                 ๙,๓๙๓,๔๗๙ ตารางเมตร

ปริมาณการจัดเก็บขยะ ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

บางเขน ๑,๔๓๕,๕๘๐ กิโลกรัม

การจัดการ
พลังงานและ
การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ  
835 คะแนน

การวางระบบ
โครงสรางพื้นฐาน 
758 คะแนน

การจัดการน้ำ
670 คะแนน

การจัดการของเสีย 
1,251 คะแนน

การสัญจร
1,162 คะแนน

การศึกษา
1,030 คะแนน
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การปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพและชีวภาพ

 มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ได้ปรบัปรงุและก่อสร้างอาคารเพือ่การอนรุกัษ์พลงังาน อนรุกัษ์พืน้ทีส่เีขียว โดยการจดัพืน้ทีส่เีขยีว

ทัง้พืน้ทีป่่า พืน้ทีใ่นสวน พืน้ทีป่ลกูต้นไม้ สนามหญ้า พืน้ทีส่เีขยีวในอาคาร ตลอดจนการส่งเสรมิกิจกรรมการปลกูต้นไม้ในพ้ืนทีต่่างๆ 

ของส่วนกลางและวิทยาเขต

๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

นายอ�าพล เสนาณรงค์ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ

ผู้บริหารกรมวิชาการเกษตร ปลูกต้นยางพารา จ�านวน ๙ ต้น ในพื้นที่

เกษตรกลางบางเขน 

๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ผู้บริหารมหาวิทยาลัย นิสิต  และบุคลากรร่วมกิจกรรมการปลูกต้นไม้ 

วันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มก. ประจ�าปี ๒๕๖๑

จ�ำนวนพื้นที่สีเขียวภำยในมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ๙,๓๙๓,๔๗๙ ตำรำงเมตร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน วิทยาเขตก�าแพงแสน   วิทยาเขตศรีราชา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ           
จังหวัดสกลนคร

๔๐๑,๒๕๕ ตารางเมตร ๒,๘๑๓,๗๘๒ ตารางเมตร ๖๖๗,๓๓๙ ตารางเมตร   ๕,๕๑๑,๑๐๒ ตารางเมตร
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การสงเสริมการลดการใช้พลังงานภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ปรับปรุงระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง ฝึกอบรมการอนุรักษ์พลังงานและจัดการสิ่งแวดล้อม 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” เพื่อปลูกฝังจิตส�านึก สร้างความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

การปรับปรุงระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง ๒๘	-	๓๐	มีนาคม	พ.ศ.	๒๕๖๑

การฝึกอบรมการอนุรักษ์พลังงานและจัดการสิ่งแวดล้อม	

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การสนับสนุนและสงเสริมการจัดการเพื่อลดปัญหา

ขยะหรือของเสีย									

       เมือ่เดอืนตลุาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ - กนัยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  

โดยกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ได้จัดเก็บขยะมูลฝอยภายในมหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์ บางเขน จ�านวน ๑,๔๓๕,๕๘๐ กิโลกรัม และมีการด�าเนินกิจกรรม

เพื่อลดปัญหาขยะหรือของเสีย เช่น โครงการธนาคารขยะรีไซเคิล Recycle Bank  

(คณะสิ่งแวดล้อม) เป็นต้น 

การบริหารจัดการน�้าภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพ		

 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ด�าเนนิงานการบรหิารจดัการน�า้ภายในมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยการปรบัคณุภาพน�า้ในคคูลอง 

ของมหาวิทยาลัย ทั้งการเก็บวัชพืชน�้าและขยะตามคูคลอง การใช้น�้าหมักบ�าบัดน�้าเสีย และติดตั้งและตัดแต่งพืชน�้า 
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การโดยใช้น�้าหมักจุลินทรีย์	EM		 การใช้น�า้หมกับ�าบดัน�า้เสยี		 การเก็บวัชพืชน�้าและขยะตามคูคลอง

การสงเสริมการให้บริการระบบขนสงมวลชน	รถจักรยาน	และเส้นทางเดิน

    ๑. การปรับปรุงระบบเส้นทางภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ปรับปรุงทางเท้าและปรับย้ายเต็นท์ที่พัก

ผู้โดยสารรถสวัสดิการ	มก.

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนที่ช�ารุดเป็นหลุมบ่อ โครงการพัฒนาปรับปรุงซ่อมแซมทางเดินเท้า

 ๒. การส่งเสริมการใช้จักรยานและระบบขนส่งมวลชนในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

จักรยานสาธารณะ	Mobike		 การส่งเสริมการใช้จักรยานภายในวิทยาเขต			 ยานพาหนะไฟฟ้าเพื่อสาธารณะ
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การสนบัสนนุและสงเสริมให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นต้นแบบและแหลงเรียน

รู้ด้านสิ่งแวดล้อมสูชุมชน

๒๘	มีนาคม	พ.ศ.	๒๕๖๑

ส�านักงานวิทยาเขตศรีราชา		รับรางวัลรางวัลห้องสมุดสีเขียวจากสมาคม

ห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราช

สุดาฯสยามบรมราชกุมารี		ประจ�าปี	๒๕๖๐

๓๑	มกราคม	พ.ศ.	๒๕๖๑

ส�านักหอสมุด	รับมอบโล่ตราสัญลักษณ์	G-Green	ระดับดีเยี่ยม	(สีทอง)	

ระดับประเทศ	เพื่อเชิดชูและประกาศเกียรติคุณแก่สถานประกอบการ	

โรงแรม	และส�านักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

การสนับสนุนและสงเสริมการสร้างความรวมมือด้านวิชาการ	การจัดการและ

การพฒันา	และการสร้างเทคโนโลย	ีและ 

นวัตกรรมด้านส่ิงแวดล้อม	 ระหวาง 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับองค์กร

ทัง้ในระดบัชาตแิละนานาชาติ เช่น พิธนีามความ

ร่วมมือการขยายผลองค์ความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ

อากาศเพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต�่า

การส�ารวจความพงึพอใจของนสิิตตอสภาพแวดล้อมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	

ประจ�าปการศึกษา	๒๕๖๐								

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์  โดย 

กองแผนงาน ได้ส�ารวจความพึงพอใจของ 

นิสิตต่อสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์ ประจ�าปี ๒๕๖๐ เมื่อวันที่  

๑ - ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ด้าน 

สภาพแวดล้อมห้องเรียน ภูมิทัศน์และ 

สิ่งแวดล้อมคณะ การก�าจัดขยะและน�้าเสีย  

ภมิูทศัน์และสิง่แวดล้อมของวทิยาเขต พบว่าได้  

๔.๐๐ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๕ คะแนน
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UI	Green	Metric	World	University	Ranking	2017

 มหาวิทยาลัยอินโดนีเซีย ได้ประกาศผลการจัดอันดับ 

มหาวิทยาลัย สีเขียว ประจ�าปี 2017 (UI Green Metric 

World University Ranking 2017) ในปีนี้มีมหาวิทยาลัยเข้า

ร่วมทัง้หมด ๖๑๙ มหาวทิยาลยั โดยมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  

สามารถผ่านเกณฑ์การประเมินและได้รับการจัดอันดับสถาบัน

ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประจ�าปี 2017 อยู่ในอันดับท่ี ๙๖  

ของโลก เป็นมหาวิทยาลัยอันดับ ๓ ของประเทศไทย
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	 	 การพัฒนามหาวิทยาลัยแหงเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล

 ในระยะเวลาที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน ในการบริหารและ

พัฒนาเทคโนโลยสีารสนเทศ โดยการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน การบรกิารเครอืข่าย การพฒันาระบบสารสนเทศ การด�าเนนิงานตาม

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ นอกจากนี้มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ โดยส่วนงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมมือกับธนาคารไทยพาณิชย์ พัฒนาการบริหารจัดการทางการเงิน และการให้บริการ

ให้แก่นิสิตและบุคลากร ทั้งด้าน Cashless SMART TOOLS Cashless SOCIETY และ CASH MANAGEMENT for Educational  

Institutions เพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล

ANNUAL REPORT 2017
รายงานประจำาปี ๒๕๖๐
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ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

uniRank TM 2018

อันดับ	๒ อันดับที่	๑๑๒ อันดับที่	๕๖๗

ประเทศไทย เอเชีย โลก

Webometrics   2018

อันดับ	๔ อันดับที่	๑๕๖ อันดับที่	๗๗๑

ประเทศไทย เอเชีย โลก

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ

การด�าเนินงานสูสังคมไร้เงินสด
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การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

 ปัจจุบันมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยส�านักบริการคอมพิวเตอร์ ได้เปิดให้บริการไวร์เลสแลนอย่างเป็นทางการ ให้กับ

นิสิตและบุคลากร ของมหาวิทยาลัยปัจจุบัน มีจุดให้บริการเครือข่ายไร้สายมากกว่า ๑,๔๙๐ จุด และมีความร่วมมือกับบริษัท  

AIS เพื่อเพิ่มจุดให้บริการเครือข่ายไร้สายอีกจ�านวน ๒,๐๐๐ จุด รวม ทั้งสิ้น ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ๓,๔๙๐ จุด  

รวมถึงขยายช่องทางการให้บริการเครือข่ายภายในประเทศและระหว่างประเทศ จากส�านักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เพื่อการศึกษา (UniNet) จากเดิม ๖ Gbps เป็น ๑๐ Gbps เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานระบบอินเทอร์เนตความเร็วสูง

การพัฒนาเครือขายคอมพิวเตอร์และการให้บริการ	

 การพัฒนาและปรับปรุงห้อง Data center เพื่อติดตั้งระบบเครือข่ายความเร็วสูงและระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่ทันสมัย

มีความมั่นคงและปลอดภัย มีหน่วยเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ พร้อมระบบส�ารองข้อมูล รองรับการให้บริการในรูปแบบ Cloud และ  

Co-location เพือ่สนบัสนนุการบรหิารจดัการ การเรยีนการสอน และการท�าวจัิยท่ีต้องใช้การประมวลผลประสทิธภิาพสูง นอกจากนีย้ังมี

การให้บรกิารอืน่ๆ เช่น บญัชผีูใ้ช้เครอืข่ายนนทร ีบริการบญัช ีKU-Microsoft Office 365 และ บรกิาร Microsoft Imagine เป็นต้น

บริการบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรี	(Nontri	Account)

บริการบัญชี	KU-Microsoft	Office	365

บรกิาร	Microsoft	Imagine	บริการเสรมิภายใต้บริการของไมโครซอฟท์	 

(KU	Office	365)	ทีส่นับสนนุการเรยีนและการปฏบิตังิานของอาจารย์ 

และนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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การพัฒนาระบบสารสนเทศ

๑. โมบายแอพพลิเคชั่น “KULife” 

อ�านวยความสะดวกแก่บุคลากร	ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลสลิป

เงินเดือนอิเล็กทรอนิกส์และข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับ

มหาวิทยาลัย

๔. ระบบสัญญาจ้างพนักงานเงนิรายได้ (กองการเจ้าหน้าท่ี) 

เพื่ออ�านวยความสะดวกแก่กองการเจ้าหน้าที่ในการพิมพ์	

สัญญาจ้าง	โดยรวมข้อมูลของพนักงานเงินรายได้ของ	 

ส่วนกลางเข้าสู่ระบบการพิมพ์สัญญาจ้างเดิมของพนักงาน	

เงินงบประมาณ	และรายงานสรุปแยกตามประเภทบุคลากร

๒. โมบายแอพพลิเคชั่น “รับปริญญา มก.”

แหล่งรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

ประจ�าปี	ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

๓. ระบบสลิปเงินเดือนออนไลน์ (e-slip)

เพื่อเปลี่ยนแปลงรูปแบบการพิมพ์และส่งใบแจ้งเงินเดือน/

ค่าจ้าง/เงินประจ�าต�าแหน่ง	ให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัย	

ทุกประเภท	และทุกวิทยาเขต

๕. ระบบบัญชีคุมหมวดคดีความ (ส�านักงานกฎหมาย มก.)

เพื่ออ�านวยความสะดวกแก่ส�านักงานกฎหมาย	มก.	ในการ	

บริหารจัดการคดีความ	ผู้ใช้สามารถบันทึก/แก้ไขข้อมูลคดี	

สืบค้นและติดตามสถานการณ์ด�าเนินงาน	และรายละเอียด	

ของแต่ละคดีได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

๖. ระบบประเมินความพึงพอใจงานประชุมสัมมนาอาจารย์

ประจ�าปี	๒๕๖๑ เพื่ออ�านวยความสะดวกให้แก่กองบริการ

การศึกษา ส�านักทะเบียนและประมวลผล ในการรับข้อมูล

การประเมินความพึงพอใจจากผู้เข้าร่วมสัมมนา
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การด�าเนินงานตามแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร	์

ป	พ.ศ.	๒๕๖๐	-	๒๕๖๔

 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ มจีุดมุง่หมายที่จะผลักดันและยกระดับพฒันาการด้านสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้การกา้วไปสู่การ

เป็น Digital University ตามนโยบายและวสิยัทศัน์ของสภามหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ส�านกับรกิารคอมพวิเตอร์ซึง่เป็นหน่วยงาน 

กลางในการสนับสนุนไอซีทีด้านการเรียนการสอน การวิจัย การพัฒนาวิชาการ ตลอดจนการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย

โดยเน้นการพัฒนาปรับปรุงระบบของกองการเจ้าหน้าท่ี กองแผนงาน กองวิเทศสัมพันธ์ ระบบ MIS และระบบบูรณาการข้อมูล

ของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อให้พัฒนาการด้านสารสนเทศตามแผนแม่บทเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ส�าหรับปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๑ มีการด�าเนินงานโครงการทั้งหมด จ�านวน ๗ โครงการ วงเงิน ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาทประกอบด้วย

ที่ ชื่อโครงการ จ�านวนเงิน	(บาท)

๑ โครงการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล	ระยะที่	๒ ๓,๐๐๐,๐๐๐

๒ โครงการพัฒนาระบบประเมินผลงานบุคลากร	มก. ๑,๙๐๐,๐๐๐

๓ โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร	MIS	ระยะที่	๒ ๔,๐๐๐,๐๐๐

๔ โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามแผนงาน	ระยะที่	๒ ๑,๐๐๐,๐๐๐

๕ โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่องานวิเทศสัมพันธ์	ระยะที่	๒ ๕๐๐,๐๐๐

๖ โครงการพัฒนาระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ๓,๖๐๐,๐๐๐

๗ โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ	มก. ๑,๐๐๐,๐๐๐

 รวม ๑๕,๐๐๐,๐๐๐

การฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

 ส�านักบริการคอมพิวเตอร์ ได้ด�าเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการ

ประยุกต์ใช้ ICT อย่างสร้างสรรค์ มีคุณธรรมและจริยธรรม ดังนี้
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ล�าดับ โครงการ ผู้เข้ารวม	(คน)

๑ อบรมคอมพิวเตอร์ส�าหรับบุคลากร	มก.	จ�านวน	๒๕	ครั้ง ๔๒๒

๒ โครงการอบรมคอมพิวเตอร์ให้กับนิสิต	มก.	(Digital	Literacy)	จ�านวน	๔	ครั้ง ๗๗

๓ เป็นวิทยากรร่วม	โครงการอบรม	ระบบ	ithesis	๙	ครั้ง อาจารย์	๘๗	คน,	นิสิต	๕๙๔	คน

๔ โครงการบริการ	สนับสนุน	และเผยแพร่ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	๑๓	ครั้ง ๕๙๗

๕ ค่ายวิชาการคอมพิวเตอร์ส�าหรับเยาวชน	๒	ครั้ง ๙๖

๖ ค่ายวิชาการคอมพิวเตอร์	ส�าหรับครู	ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร	ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน)		

๕๘๔

๗ อบรมคอมพิวเตอร์	ส�าหรับหน่วยงานภายนอก	๒	ครั้ง ๙๑

จ�านวนหลักสูตร ๖๗ หลักสูตร ๒,๕๔๘

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	

	 ๑.	การจัดอันดับของ	uniRank	™	(formerly	4	International	Colleges	&	Universities	or	4icu.org)

       มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ได้รับการจัดอันดับเว็บไซต์เป็นอันดับที่ ๒ ของประเทศ จากมหาวิทยาลัยไทย ๑๒๓ แห่งที่ได้

รับการจัดอันดับ โดยอยู่ในอันดับที่ ๑๑๒ ของเอเชีย จาก TOP 200 Asia และอยู่ในอันดับที่ ๕๖๗ ของโลก  ซึ่งเป็นการจัดอันดับ

ของ uniRank ™ (formerly 4 International Colleges & Universities or 4icu.org) ที่มีส�านักงานอยู่ในประเทศออสเตรเลีย    

เมื่อเดือนกรกฎาคม 2018

							๒.	เกณฑ์	Webometrics เดือนกรกฎาคม	2018

     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับการจัดอันดับให้เป็นอันดับ ๔ ของประเทศไทย อันดับที่ ๑๕๖ ของเอเชีย และอันดับที่ 

๗๗๑ ของโลก 

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับสังคมไร้เงินสด	(Cashless	Society)

 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ร่วมมอืกับกบัธนาคารไทยพาณชิย์ ในการร่วมเป็นส่วนหนึง่ของการสร้างสงัคมไร้เงนิสด (Cashless 

Society) โดยการวางแผนและบริหารจัดการเพื่อตอบรับการด�าเนินชีวิตแบบ Smart ในอนาคตให้กับนิสิต คณาจารย์ บุคลากร 

ตลอดจนศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย ด้วยศักยภาพและโครงข่ายด้านสารสนเทศมหาวิทยาลัยดิจิทัล (Digital University) และ

พัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการศึกษา การบริหารจัดการทางการเงิน และการให้บริการให้แก่นิสิตและบุคลากร  

ทั้งด้าน  Cashless SMART TOOLS Cashless SOCIETY และ CASH MANAGEMENT for Educational Institutions โดยมีผล 

การด�าเนินงานที่ส�าคัญดังนี้

 ๑. กองคลังด�าเนินการเกี่ยวกับด้านการเงิน โดยการเปิดบัญชีรับฝากเงินฝากธนาคารรองรับหน่วยงานน�าร่อง ใน การรับเงิน 

ผ่านระบบ Access Control ไปสู่สังคมไร้เงินสดในทุกด้าน เช่น โรงอาหารกลาง ๑ และ ๒, Bill Payment ค่าเช่าที่พัก, Car Park, 

Smart Locker เป็นต้น

 ๒. ก�าหนดขั้นตอน วิธีการ เกี่ยวกับระบบการจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ค่าสอน ค่าล่วงเวลา ค่าลงเวร ส�าหรับระบบ 

Payday ที่เชื่อมโยงกับระบบ HR ของมหาวิทยาลัย 

 ๓. กองคลังและธนาคารฯได้ร่วมมือในด้านการบริหารจัดการเงินอย่างครบวงจร (SCB Business Cash Management) 
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Smart Card

Education Fee Payments

การช�าระเงินผ่านระบบ QR Code

Applications “SCB Easy

KU APP ตารางเรียน-การใช้จ่ายกับร้านค้า

๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเดินหน้าสร้างสังคมไร้เงินสด  
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๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

งานสัมมนา KU 4.0 Smart U Smart Life

รางวัลยอดเยี่ยมส�าหรับบริการบริหารเงินสด (Best Cash 

Management Solution) ปี 2018 จาก The Asset

กิจกรรมน�าร่องการใช้จ่ายแบบไร้เงินสดใน 

“งานวันเกษตรแห่งชาติ ประจ�าปี ๒๕๖๑”
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	 	 การพัฒนามหาวิทยาลัยแหงความผาสุก

 ในรอบปีทีผ่่านมา มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ใช้หลกัธรรมาภิบาลในการบรหิารจดัการอย่างยัง่ยนื  โดยส่งเสรมิและสนบัสนนุ

กิจกรรมความสุขทางด้านร่างกาย (Happy Body) ความสุขทางด้านจิตใจ (Happy Heart) ความสุขทางด้านสังคม (Happy  

Society) ความสุขจากการผ่อนคลาย (Happy Relax) ความสุขทางสมอง (Happy Brain) ความสุขทางวัฒนธรรมและศาสนา 

(Happy Soul) ความสุขด้านการเงิน (Happy Money) และความสุขของครอบครัว (Happy Family) ให้แก่นิสิตและบุคลากร 

เพื่อให้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งความผาสุก

ANNUAL REPORT 2017
รายงานประจำาปี ๒๕๖๐
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ความสุขทางด้านรางกาย	(Happy	Body)

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ด�าเนินงานจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อความสุขทางด้านร่างกายของบุคลากรและนิสิต โดย

การจัดให้มีห้องเรียน ห้องน�้า โรงอาหาร สถานพยาบาล หอพัก อาคารที่พักอาศัยบุคลากร สนามกีฬา การก�าจัดขยะและน�้าเสีย  

ระบบไฟฟ้า ระบบประปา และจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสุขทางด้านร่างกาย (Happy Body) ดังนี้

การบริการด้านอาหาร การจัดอบรมร้านค้าโรงอาหารกลาง ๑-๒ (การลดโซเดียมในอาหาร), โครงการอิ่มอกอิ่มใจ, โครงการ 
KU NIGHT EAT&READ

การดูแลรักษาพยาบาล โครงการตรวจสุขภาพประจ�าปี ,โครงการอบรมปฐมพยาบาลและการใช้ยาเบื้องต้น

การออกก�าลังกาย	 โครงการพุธหรรษาเกษตรศาสตร์ออกก�าลังกาย, กิจกรรมเดินว่ิงเกษตรศาสตร์ ก�าแพงแสน มินิฮาล์ฟ
มาราธอน,โครงการบูรณาการวิชาการ รายวิชาสุขภาพเพื่อชีวิต (๐๑๙๙๙๐๑๒) “แอโรบิกเพื่อสุขภาพ 
: จิตแจ่มใส ร่างกายแข็งแรง” 

สุขภาพจิตใจ ศูนย์สุขใจคาเฟ่, กิจกรรมพัฒนาสุขภาวะ

โครงการอิ่มอกอิ่มใจ วิทยาเขตก�าแพงแสน

ความสุขทางด้านจิตใจ	(Happy	Heart)

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยส่วนงานที่เกี่ยวข้องได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างความสามัคคี ความสัมพันธ์ และการมีน�้าใจของ

เพื่อนร่วมงานในมหาวิทยาลัย เพื่อเสริมสร้างความสุขทางใจ เช่น โครงการแข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพบุคลากร มก.ประจ�าปี ๒๕๖๑, 

โครงการกีฬาภายในนนทรีอีสานเกมส์, โครงการปฐมนิเทศพนักงานใหม่, การแข่งขันฟุตบอลประเพณีบุคลากร มก. เป็นต้น

โครงการแข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพบุคลากร 

มก.ประจ�าปี ๒๕๖๑ ส�านักการกีฬา

โครงการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ 

กองการเจ้าหน้าที่

การแข่งขันฟุตบอล มก.กพส. ลีก ครั้งท่ี ๑  

ส�านักงานวิทยาเขตก�าแพงแสน

โครงการตรวจสุขภาพประจ�าปี 

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

โครงการพุธหรรษาเกษตรศาสตร์

ออกก�าลังกาย
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ความสุขทางด้านสังคม	(Happy	Society)

       มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ดี เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนิสิตและบุคลากร เช่น ระบบ

ป้องกันอัคคีภัย ระบบรักษาความปลอดภัย หอพักนิสิต อาคารที่พักอาศัยบุคลากร ระบบการจราจร การให้บริการรถสวัสดิการ    

เป็นต้น 

 ทั้งน้ีมหาวิทยาลัยได้สนับสนุนให้ทุกส่วนงานจัดกิจกรรมความรับผิดชอบเพื่อสังคม (CSR) ทั้งการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ 

ส่ิงแวดล้อม การฝึกอบรมและการเผยแพร่ความรู ้และการช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัและการบรจิาค เช่น การบรจิาคสิง่ของให้วิทยาเขต

เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร,การบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว,โครงการ

ปันรักสูน้่อง,โครงการเปิดห้องสมดุสู่ชมุชน,โครงการพฒันาสวนสมนุไพรเพือ่สขุภาพและการเรยีนรู ้(สวนสมนุไพรคุณานนัทอทุยาน) 

เป็นต้น

๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ การบรจิาคส่ิงของช่วยเหลอืผู้ประสบอทุกภยั 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ

จังหวัดสกลนคร

๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑

โครงการเปิดห้องสมุดสู่ชุมชน ส�านักหอสมุด ก�าแพงแสน

โครงการปันรักสู่น้อง กองกิจการนิสิต

โครงการพัฒนาสวนสมุนไพรเพื่อ สุขภาพและการเรียนรู้ 

(สวนสมุนไพรคุณานันทอุทยาน) วิทยาเขตศรีราชา

014.indd   139 18/10/2562   16:35:24



140

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  รายงานประจำาปี ๒๕๖๐

ความสุขจากการผอนคลาย	(Happy	Relax)

 มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ได้จดัสภาพแวดล้อมทางกายภาพทีเ่อือ้ต่อการเสรมิสร้างความสขุจากการผ่อนคลาย เช่น ห้องสมดุ 

สนามกีฬา สวนสาธารณะ เป็นต้น โดยส่วนงานที่เกี่ยวข้องได้จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสุขจากการผ่อนคลาย เข่น โครงการ 

DIY โมเดลสร้างสุข โครงการสัมมนาเรื่อง เรื่อง “ชีวิตสดใสวัยเกษียณ” เป็นต้น

๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

โครงการสัมมนา เรื่อง “ชีวิตสดใสวัยเกษียณ”

สวนวรุณาวัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

ความสุขทางสมอง	(Happy	Brain)

 ความสุขทางสมอง โดยการส่งเสรมิความรูด้้วยตนเอง การ

เสรมิสร้างความก้าวหน้าในการท�างาน การจดัท�าศนูย์การเรยีนรู ้

และแหล่งการเรียนรู้ ให้กับบุคลากรและนิสิต เช่น เทศกาล 

ปันหนังสือ การอบรมเทคนิคการจัดท�าและวิธีการเขียนคู่มือ

การปฏบิตังิาน โครงการ “เพิม่ศาสตราจารย์แบบก้าวกระโดด” 

เป็นต้น

ศูนย์การเรียนรู้อุทยานแมลงเฉลิมพระเกียรติ วิทยาเขตก�าแพงแสน

๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐

เทศกาล ปันหนังสือ ส�านักหอสมุด

๑๔-๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑

การอบรมเทคนิคการจัดท�าและวิธีการเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน 

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร
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ความสุขทางวัฒนธรรมและศาสนา	(Happy	Soul)

	 มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	โดยส่วนงานทีเ่กีย่วข้องจดักจิกรรมการท�านบุ�ารงุศลิปะและวฒันธรรม	การปลกูฝังจริยธรรม	ให้กบั 

บุคลากรและนิสิต	เพื่อก่อให้เกิดความสุขทางวัฒนธรรมและศาสนา	เช่น	

การเข้าร่วมกิจกรรม	ทางศาสนา พิธีถวายผ้ากฐิน	พระราชทาน	กิจกรรมวัน	มาฆบูชา	กิจกรรมวันวิสาขบูชา

การท�านุบ�ารุงศิลปะและ	วัฒนธรรม ประเพณีสงกรานต์,	พิธีแห่ผ้าห่มองค์พระ	ธาตุเชิงชุม

การปลูกฝังจริยธรรม โครงการส่งเสริมการศึกษาธรรมและปฏิบัติธรรม	 (หลักสูตรวิทันตสาสมาธิส�าหรับ	 บุคลากร),	
โครงการอุปสมบทหมู่ภาคฤดูร้อน	ปีการศึกษา	๒๕๖๐

โครงการส่งเสริมการศึกษาธรรมและปฏิบัติธรรม 

(หลักสูตรวิทันตสาสมาธิส�าหรับบุคลากร)

ความสุขด้านการเงิน	(Happy	Money)

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยส่วนงานท่ีเก่ียวข้องจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสุขด้านการเงินให้แก่นิสิตและบุคลากร  

ทัง้การก�าหนดค่าตอบแทนทีไ่ด้รบัแต่ละเดือนอย่างเพียงพอ มาตรการให้ความช่วยเหลอืด้านการเงนิ และกจิกรรมส่งเสรมิด้านความ

พอเพียงเช่น กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ การประกันกลุ่มส�าหรับบุคลากรมหาวิทยาลัย กองทุนพัฒนานิสิต เป็นต้น

๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 

การมอบทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑

กิจกรรมเรียนรู้การใช้ชีวิตตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง

๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑

การอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ 

วิทยาเขตก�าแพงแสน
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ความสุขของครอบครัว	(Happy	Family)

     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยส่วนงานที่เกี่ยวข้องด�าเนินกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ด้านครอบครัวของบุคลากร

กับมหาวิทยาลัย เช่น โครงการอิ่มบุญสุขใจไปกับสวัสดิการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กิจกรรมเดินวิ่งเกษตรศาสตร์ ก�าแพงแสน  

มินิฮาล์ฟมาราธอน เป็นต้น

โครงการอิ่มบุญสุขใจไปกับสวัสดิการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์   ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑                                       

กิจกรรมเดินวิ่งเกษตรศาสตร์ ก�าแพงแสน มินิฮาล์ฟมาราธอน
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