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ข้อมูลทั่วไป General Information
ประวัติมหาวิทยาลัยโดยสังเขป University history  

พระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พ.ศ. ๒๕๕๘

78 ปี
โรงเรียน
เกษตราธิการ

มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์

   สัญลักษณ์ Symbol

มหาวิทยาลัยใน
ก�ำกับของรัฐ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม

        ค่านิยมหลัก Values

   อัตลักษณ์นสิ ติ และ
   บุคลากร Identity

ส�ำนึกดี Integrity

พระพิรุณทรงนาค
มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
สืบสานสามัคคี
มีคุณธรรม

มุ่งมั่น Determination

I
D
K

ต้นนนทรี

สร้างสรรค์ Knowledge Creation

สามัคคี Unity

สีเขียวใบไม้
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ที่ตั้งและขนาดพื้นที่ Location and area size

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
กรุงเทพมหานคร

848 ไร่

วิทยาเขตก�ำแพงแสน
จังหวัดนครปฐม

วิทยาเขตศรีราชา
จังหวัดชลบุรี

7,951 ไร่

531 ไร่

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสกลนคร จังหวัดสกลนคร

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี
จังหวัดสุพรรณบุรี

4,829 ไร่

761 ไร่
3
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5 วิทยาเขต/โครงการจัดตั้ง
1
2
3
4
5

37

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร
วิทยาเขตก�ำแพงแสน จ.นครปฐม
วิทยาเขตศรีราชา จ.ชลบุรี
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร จ.สกลนคร
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี

13

24

23

4

14

17 สถานีวิจัย/ศูนย์วิจัย
6 สถานีวิจัยประมงศรีราชา จ.ชลบุรี
7 สถานีวิจัยประมงคลองวาฬ จ.ประจวบคีรีขันธ์
8 สถานีวิจัยประมงสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม
9 สถานีวิจัยวนศาสตร์พังงา จ.พังงา
10 สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน จ.ระนอง
11 สถานีวิจัยวนเกษตรตราด จ.ตราด
12 สถานีวิจัยกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี
13 สถานีวิจัยดอยปุย จ.เชียงใหม่
14 สถานีวิจัยเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
15 สถานีวิจัยสิทธิพรกฤดากร จ.ประจวบคีรีขันธ์
16 สถานีวิจัยปากช่อง จ.นครราชสีมา
17 ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ จ.นครราชสีมา
18 สถานีวิจัยเขาหินซ้อน จ.ฉะเชิงเทรา
19 สถานีวิจัยลพบุรี (โคกเจริญ) จ.ลพบุรี
20 สถานีวิจัยและพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกร (เพนียด) จ.ลพบุรี
21 สถานีวจิ ยั ประมงก�ำแพงแสน จ.นครปฐม
22 สถานีวิจัยทับกวาง จ.สระบุรี
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8 สถานีฝึกนิสิต
23 สถานีฝึกนิสิตวนศาสตร์ห้วยคอกม้า จ.เชียงใหม่
24 สถานีฝึกนิสิตวนศาสตร์ห้วยทาก จ.ล�ำปาง
25 สถานีฝึกนิสิตวนศาสตร์วังน�้ำเขียว จ.นครราชสีมา
26 สถานีวิจัยและฝึกนิสิตวนศาสตร์หาดวนกร จ.ประจวบคีรีขันธ์
27 สถานีวิจัยและฝึกนิสิตวนศาสตร์ตราด จ.ตราด
28 สถานีวิจัยและฝึกนิสิตวนศาสตร์พังงา จ.พังงา
29 สถานีวิจัยและฝึกนิสิตวนศาสตร์สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา
30 สถานีวิจัยและฝึกนิสิตวนศาสตร์ก�ำแพงแสน จ.นครปฐม

4 สถานีวิทยุ
35 สถานีวทิ ยุ ม.ก. บางเขน กรุงเทพมหานคร
36 สถานีวิทยุ ม.ก. ขอนแก่น จ.ขอนแก่น
37 สถานีวิทยุ ม.ก. เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
38 สถานีวิทยุ ม.ก. สงขลา จ.สงขลา

2 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

4 โรงพยาบาลสัตว์

39 โรงเรียนสาธิต ฯ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
บางเขน กรุงเทพมหานคร
40 โรงเรียนสาธิต ฯ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
		ก�ำแพงแสน จ.นครปฐม
41 โครงการการศึกษาพหุภาษา โรงเรียนสาธิต ฯ
		ศูนย์วจิ ยั และพัฒนาการศึกษา จ.ชลบุรี

31 โรงพยาบาลสัตว์บางเขน กรุงเทพมหานคร
32 โรงพยาบาลสัตว์กำ� แพงแสน จ.นครปฐม
33 โรงพยาบาลสัตว์หนองโพ จ.ราชบุรี
34 โรงพยาบาลสัตว์หวั หิน จ.ประจวบคีรขี นั ธ์
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   เป้าหมาย Goals

Green University

Research University

Digital University

World class University

Happy University

Social Responsibility
University
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ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ อัตลักษณ์องค์กร
ปรัชญา Philosophy
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นสถาบันที่มีปณิธานมุ่งมั่นในการสั่งสม เสาะแสวงหา และพัฒนาความรู้ให้เกิดความเจริญ
งอกงามทางภูมิปัญญาที่เพียบพร้อมด้วย วิชาการ จริยธรรม และคุณธรรม ตลอดจนเป็นผู้ชี้น�ำทิศทาง สืบทอดเจตนารมณ์
ที่ดีของสังคม เพื่อความคงอยู่ ความเจริญ และความเป็นอารยะของชาติ

วิสัยทัศน์ Vision

ยุทธศาสตร์ Strategy พันธกิจ Mission

เป้าประสงค์ Goal

มหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้
วิจัย และสร้างนวัตกรรมระดับโลก
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานของ
ศาสตร์แห่งแผ่นดิน
1. งานวิจัย งานสร้างสรรค์ และ
นวัตกรรม ที่มีคุณภาพ มีการ
ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง และได้รับ
การยอมรับในระดับนานาชาติ และ
มีศักยภาพสามารถตอบโจทย์การ
พัฒนาทางการเกษตร อาหาร
ป่าไม้ ประมง สัตวแพทย์ และ
อุตสาหกรรมเป้าหมายของไทย

2. บัณฑิตมีคณ
ุ ภาพตามมาตรฐาน
สากล และเป็นมหาวิทยาลัยของ
ปวงชนที่เปิดโอกาสให้ประชาชน
มีส่วนร่วมในการพัฒนา

3. มหาวิทยาลัยแห่งสังคมฐานความรู้
บนพื้นฐานพหุวัฒนธรรม และ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยให้ประชาชนมีโอกาส
เข้าถึงความรู้ได้อย่างหลากหลาย
รูปแบบ

1. สร้างองค์ความรู้จากงานวิจัย
2. สร้างสมรรถนะก�ำลังคนเพื่อรองรับ 3. สร้างต้นแบบสังคมแห่งการเรียนรู้
นวัตกรรม และถ่ายทอดเทคโนโลยี
การเปลี่ยนแปลงของประเทศและ
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต สังคม
เพื่อการพัฒนาและเพิ่มขีดความ
ของโลกในทุกช่วงวัย
และชุมชน
สามารถในการแข่งขันของประเทศ
1. การสร้างสรรค์
ศาสตร์แผ่นดิน
เพือ่ การพัฒนา
ประเทศอย่างยั่งยืน

2. การพัฒนา
สู่ความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ
ในระดับสากล

3. การเพิ่มคุณภาพ
และประสิทธิภาพ
การด�ำเนินงาน
ตามภารกิจ

4. การใช้หลัก
ธรรมาภิบาล
ในการบริหาร
จัดการอย่าง
ยั่งยืน

5. เพิ่มศักยภาพ
ในการบริหารและ
จัดการทรัพยากร
เพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลง

อัตลักษณ์องค์กร Identity
สร้างสรรค์ศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการกินดีอยู่ดีของชาติและของประชาคมโลก
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การบริหารมหาวิทยาลัย University Administration

สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร
นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะกรรมการตรวจสอบประจ�ำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คณะกรรมการพิจารณาต�ำแหน่งทางวิชาการ

คณะกรรมการนโยบายงบประมาณ การบริหารการเงิน
และทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คณะกรรมการวิชาการ

คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ�ำมหาวิทยาลัย
ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์
อธิการบดี

อธิการบดี

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

สภาพนักงาน

ผู้อํานวยการสํานักงาน
มหาวิทยาลัย

รองอธิการบดี

รองอธิการบดีวทิ ยาเขต

ผู้ช่วยอธิการบดี

ผู้ช่วยอธิการบดี

คณะกรรมการประจํา
คณะ/วิทยาลัย/
สถาบัน/สํานัก/ศูนย์

คณบดี/ผู้อํานวยการ
คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/
สํานัก/ศูนย์

หัวหน้าภาควิชา

ผู้อํานวยการสํานักงาน
วิทยาเขต

ผู้ช่วยคณบดี/
ผู้ช่วยผู้อํานวยการ คณะ/
วิทยาลัย/สถาบัน/สํานัก/ศูนย์

รองคณบดี/รองผู้อํานวยการ
คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/
สํานัก/ศูนย์

ผู้อํานวยการกอง / สํานักงาน

คณะกรรมการประจําวิทยาเขต

หัวหน้าฝ่าย

หัวหน้าสํานักงานเลขานุการ
คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/สํานัก/ศูนย์

ผู้อํานวยการกอง
เมษายน 2565
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   ส่วนงานในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Departments in Kasetsart University
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ภาพรวม

คณะ/
วิทยาลัย

สถาบัน

ส�ำนัก/
ส�ำนักงาน

ศูนย์

ส่วนงานด้านการเรียนการสอน
กลุม่ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะเกษตร คณะประมง คณะวนศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะสิง่ แวดล้อม คณะเกษตร ก�ำแพงแสน คณะวิศวกรรมศาสตร์
ก�ำแพงแสน คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ คณะทรัพยากร
ธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย
กลุม่ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา คณะศิลปศาสตร์
และวิทยาการจัดการ
กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
คณะสาธารณสุขศาสตร์
กลุ่มสาขาบูรณาการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์

ส่วนงานด้านวิจัย (สถาบัน /ศูนย์)
สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร สถาบันค้นคว้า
และพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร สถาบันวิทยาการขั้นสูงแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ศูนย์นานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร

ส่วนงานด้านบริการวิชาการและสนับสนุน (ส�ำนัก)
ส�ำนักหอสมุด ส�ำนักหอสมุด ก�ำแพงแสน ส�ำนักบริการคอมพิวเตอร์ ส�ำนักส่งเสริมและฝึกอบรม ส�ำนักส่งเสริมและ
ฝึกอบรม ก�ำแพงแสน ส�ำนักบริหารการศึกษา ส�ำนักงานมหาวิทยาลัย ส�ำนักงานวิทยาเขตก�ำแพงแสน ส�ำนักงาน
วิทยาเขตศรีราชา ส�ำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
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   การบริหารงานแบบธรรมาภิบาล Good Governance
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หลักการกระจายอ�ำนาจ

หลักนิตธิ รรม

หลักความเสมอภาค

หลักมุง่ ฉันทามติ

5

หลักการมีสว่ นร่วม

4

หลักความโปร่งใส

หลักประสิทธิภาพ

3

หลักความรับผิดชอบ

2

หลักการตอบสนอง

1
หลักประสิทธิผล

ธรรมาภิบาล

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ปี พ.ศ. 2564 I 90.0 คะแนน
1. หลักประสิทธิผล

2. หลักประสิทธิภาพ

3. หลักการตอบสนอง

การด�ำเนินงานตามแผนปฏิบตั กิ ารประจ�ำปี 2564 และการติดตามผลการด�ำเนินงานตามปฏิบตั ิ
การประจ�ำปี โดยมีผลการด�ำเนินงานบรรลุเป้าหมาย จ�ำนวน 32 ตัวชี้วัด จาก 36 ตัวชี้วัด
คิดเป็นร้อยละ 88.89 (ข้อมูล ณ 7 มีนาคม พ.ศ. 2565)
การอนุมัติข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป การบริหารบุคคล การศึกษา
และนิสิต จ�ำนวนรวม 19 ฉบับ
การอนุมตั ขิ อ้ บังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วา่ ด้วยการงบประมาณฯ การตรวจสอบภายใน
การติดตามก�ำกับดูแลผลการปฏิบตั งิ านของอธิการบดี และหัวหน้าส่วนงาน จ�ำนวนรวม 3 ฉบับ
การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อก้าวไปสู่มหาวิทยาลัยเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
การด�ำเนินงานตามนโยบายลดขั้นตอนการปฏิบัติงานหลักของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การน�ำแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์มาใช้ในการบริหารทรัพย์สินและรายได้ของมหาวิทยาลัย
การด�ำเนินงานโครงการรางวัลคุณภาพ ประจ�ำปี พ.ศ. 2564 โดยมีหลักสูตรดีเด่น จ�ำนวน
9 หลักสูตร หลักสูตรที่ได้รับรองมาตรฐานสากล จ�ำนวน 2 หลักสูตร การพัฒนาและปรับปรุง
กระบวนการ ระดับดีเยีย่ ม จ�ำนวน 9 ผลงาน 8 ส่วนงาน และหลักสูตรทีผ่ า่ นการประเมินคุณภาพ
ภายใน จ�ำนวน 24 หลักสูตร
การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุม การให้ความช่วยเหลือต่อสังคมจากสถานการณ์เชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 ด้านนโยบายการจัดการเรียนการสอน การพัฒนานิสิต การวิจัย และการ
บริการวิชาการและสังคม
การสัมมนาวิชาการ การจัดโครงการอบรมวิชาชีพ เพื่อบริการองค์ความรู้ และการถ่ายทอด
เทคโนโลยีให้แก่สังคม
การด�ำเนินงานวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์เพื่อผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่
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Kasetsart University

รายงานกิจการ มหาวิทยาลัยที่ดี

4. หลักความ
รับผิดชอบ

5. หลักความโปร่งใส

6. หลักการมีส่วนร่วม
7. หลักการ
กระจายอ�ำนาจ

8. หลักนิติธรรม

9. หลักความ
เสมอภาค
10. หลักมุ่งฉันทามติ

การพัฒนาการขยายโอกาสทางการศึกษา ไปยังภูมิภาคทั้ง 4 วิทยาเขต
การผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพตรงตามความต้องการของสังคม โดยบัณฑิตมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์มีงานท�ำมากกว่า 70 % และนายจ้างมีความพึงพอใจต่อบัณฑิตระดับปริญญา
ตรี ประจ�ำปี 2563 ได้คะแนนเฉลี่ย 4.31 คะแนนจากคะแนนเต็ม 5 คะแนน (ระดับมาก)
จ�ำนวนงานวิจัยที่มีการใช้ประโยชน์อย่างชัดเจน ปี 2564 จ�ำนวน 437 เรื่อง
โครงการท�ำนุบ�ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ปี 2564 จ�ำนวน 104 โครงการ
การบริการวิชาการและสังคมเพื่อแก้ไขปัญหาของประเทศชาติ เช่น การเสวนาทางวิชาการ
เรื่อง “ทางรอดของคนไทย ด้วยวัคซีนป้องกัน COVID - 19” การเสวนาทางวิชาการ 2021 :
PM 2.5 มัจจุราชเงียบ เป็นต้น
การแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาและตรวจสอบการด�ำเนินงานของมหาวิทยาลัย เช่น
คณะกรรมการตรวจสอบประจ�ำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะกรรมการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด�ำเนินงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นต้น
การแต่งตั้งคณะกรรมการต�ำแหน่งทางวิชาการ เพื่อพิจารณาผลงานต�ำแหน่งทางวิชาการ
ของบุคลากร
การรายงานด้านการเงิน รายงานการตรวจสอบภายใน การบริหารความเสีย่ ง และระบบควบคุม
ภายใน ประจ�ำปี 2564
การแต่งตัง้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ธิการบดีและผูบ้ ริหารส่วน
งานและด�ำเนินติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่และผู้บริหารส่วนงาน จ�ำนวน 28 คน
การประกาศเจตจ�ำนงในการก�ำหนดนโยบายในการบริหารงานเพือ่ ส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการบริหารงาน ผลการด�ำเนินงานกาารประเมินความโปร่งใสในประจ�ำปี 2564 ภาพรวม
เฉลี่ย 90.0 คะแนน
การสรรหาผู้แทนบุคลากรทุกระดับเข้าเป็นคณะกรรมการมหาวิทยาลัย
การเปิดโอกาสให้นิสิตเข้าร่วมการบริหารผ่านกิจกรรมนิสิต
การถ่ายทอดตัวชี้วัดตามแผนปฎิบัติการประจ�ำปี 2564 - 2567 ให้ผู้บริหารงานและส่วนงาน
การแต่งตัง้ ผูบ้ ริหารมหาวิทยาลัย และผูบ้ ริหารส่วนงาน ปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ทน และการมอบอ�ำนาจ
ช่วงให้ปฏิบัติหน้าที่แทน
การมอบอ�ำนาจหน้าที่การพิจารณาอนุมัติ สั่งการ และการตัดสินใจให้แก่รองอธิการบดี และ
หัวหน้าส่วนงาน
การบริหารงานตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2558 และพระราช
บัญญัติระเบียบข้อบังคับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
การด�ำเนินงานตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยด้านการร้องทุกข์ อุทธรณ์ และการพิจารณาเรื่อง
การร้องทุกข์
การแต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ�ำมหาวิทยาลัย
การสนับสนุนให้บคุ ลากรทุกระดับมีสว่ นร่วมในการบริหารงานและร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
การจัดสรรทรัพยากรและสวัสดิการให้แก่บคุ ลากรและนิสติ ของมหาวิทยาลัยอย่างเสมอภาค
การก�ำหนดองค์ประกอบของบุคลากรสายวิชาการ สายสนับสนุนและช่วยวิชาการในคณะ
ผู้บริหาร โดยมีบุคลากรสายวิชาการ 3 คน และบุคลากรสายสนับสนุน 1 คน
การตั ด สิ น ใจโดยฉั น ทามิ ติ ใ ช้ ใ นการบริ ห ารงานในที่ ป ระชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการชุดต่างๆ
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   แผนปฏิบัติการประจ�ำปีบัญชี พ.ศ. 2565 Action Plan 2022

1. การสร้างสรรค์
ศาสตร์แห่งแผ่นดิน
เพื่อการพัฒนา		
ประเทศที่ยั่งยืน

2. การพัฒนาสู่
ความเป็นเลิศ		
ทางวิชาการ
ในระดับสากล

3. การเพิ่มคุณภาพ
และประสิทธิภาพ
การด�ำเนินงาน
ตามภารกิจ

1.1 สร้างเครือข่ายความร่วมมือและเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่า หน่วยงานภายใน
มหาวิ ท ยาลั ย หน่ ว ยงานภายนอกทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชน กลุ ่ ม อุ ต สาหกรรมเครื อ ข่ า ย และ
ภาคประชาชน เพือ่ พัฒนาหลักสูตรบูรณาการ หลักสูตรตามความโดดเด่นของคณะและวิทยาเขต
และพัฒนาหลักสูตรเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนางานวิจัยและงานบริการวิชาการ รวมทั้ง
ผลักดันผลงานของมหาวิทยาลัยเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยี สู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ที่ตอบ
สนองนโยบายของรัฐในการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร อาหาร ป่าไม้ ประมง ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม วิศวกรรมศาสตร์ พลังงานและวิทยาศาสตร์สุขภาพ แก่ชุมชนและสังคม
1.2 พัฒนาระบบการศึกษา การเรียนการสอนให้มีความยืดหยุ่น รองรับกลุ่มเป้าหมาย
1.3 สนับสนุนให้คณาจารย์ นักวิจัย นิสิต และบุคลากรในส่วนงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเข้าไปเป็น
ก�ำลังหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน และสร้าง
ชุมชนต้นแบบ พัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัย
วิทยาเขต ศูนย์ และสถานี ตลอดจนจังหวัดใกล้เคียง ให้ดียิ่งขึ้นพัฒนาสถานีวิจัยของ มก. ให้เป็น
ศูนย์ถ่ายทอดองค์ความรู้
1.4 พัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศจากองค์ความรูท้ ม่ี หาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีความเชีย่ วชาญ พัฒนา
ระบบสื่อสารสังคมในทุกศาสตร์และทุกด้านเพื่อชี้น�ำประเทศ โดยมุ่งเน้นด้านการเกษตร อาหาร
ป่าไม้ ประมง สิ่งแวดล้อม สัตวแพทย์ ทรัพยากรธรรมชาติ วิศวกรรม พลังงานและวิทยาศาสตร์
สุขภาพ เพื่อใช้ในการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และถ่ายทอดสู่ประชาชนและสังคม
2.1 การบูรณาการการเรียนการสอนและการวิจยั ข้ามศาสตร์เพือ่ ให้มคี วามหลากหลายและมีมาตรฐาน
วิชาการในระดับสากล
2.2 พัฒนางานวิจยั สูก่ ารผลิตผลงานวิจยั และนวัตกรรมทีส่ ร้างมูลค่าในเชิงพาณิชย์และในเชิงนโยบาย
สามารถตอบโจทย์ทเี่ ป็นประเด็นเด่นของไทย พร้อมทัง้ ตีพมิ พ์เผยแพร่ผลงานนวัตกรรมสูส่ าธารณะ
ได้อย่างกว้างขวาง ทั้งในระดับชาติและระดับสากล
2.3 พัฒนาศักยภาพและความพร้อม (Mobility) ของอาจารย์ บุคลากรและนิสติ สูส่ ากล พัฒนาทักษะ
ทางภาษาเพื่อรองรับการบริการนิสิตต่างชาติและบุคลากรต่างชาติ
2.4 สร้างเครือข่ายความร่วมมือ (Networking) ทางการศึกษา และการวิจัยกับสถาบันการศึกษา
ต่างประเทศ และส่งเสริมให้นิสิตชาวต่างประเทศมาศึกษาภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3.1 พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลเพื่อการบริหารจัดการ การมอบหมายภาระงาน และการประเมิน
บุคลากรอย่างเป็นธรรมและเป็นระบบ สามารถวัดผลได้ รวมทั้งสร้าง Well-being การท�ำงาน
อย่างมีความสุข
3.2 พัฒนาความสอดคล้องและความเชื่อมโยงกระบวนการท�ำงานแต่ละภารกิจ ทั้งระบบ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพของหน่วยงาน
3.3 สร้างจิตส�ำนึกความเป็นไทยร่วมกับการอนุรักษ์และท�ำนุบ�ำรุงศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ให้มั่นคงและยั่งยืน
3.4 สร้างสรรค์นวัตกรรมเชิงสังคม เพื่อส่งเสริมการท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย
3.5 เสริมสร้างสุขภาวะทางกายและจิตใจให้กับบุคลากรและนิสิต

11

Kasetsart University

รายงานกิจการ มหาวิทยาลัยที่ดี

4. การใช้หลัก
ธรรมาภิบาล
ในการบริหาร
จัดการอย่างยัง่ ยืน

5. การเพิ่มศักยภาพ
ในการบริหารและ
จัดหาทรัพยากร		
เพื่อรองรับการ		
เปลี่ยนแปลง

4.1 การปรับปรุงโครงสร้างองค์กร ที่เหมาะสมกับภารกิจหลักของส่วนงาน เพื่อการบริหารอย่างมี
ประสิทธิภาพ
4.2 การจัดระบบการเงินและบัญชี การบริหารงบประมาณ ที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
4.3 การบริหารงานมุง่ สูค่ วามเป็นเลิศ และการขับเคลือ่ น EdPEx อย่างเป็นรูปธรรม และพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร (KU-IQA)
4.4 การติดตามประสิทธิภาพการถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติ
5.1 จัดตั้งกองทุนเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย
5.2 พัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
5.3 พัฒนาการจัดหารายได้โดยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
5.4 เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรที่ดิน พื้นที่ใช้สอย สิ่งปลูกสร้าง และทรัพย์สิน
5.5 การบริหารเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและภาวะวิกฤตอย่างฉับพลัน
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การบริหารทรัพยากรเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย
Resource Management for University Development
   บุคลากร ประจ�ำปีบัญชี พ.ศ. 2564 : Personnel 9,964 คน  
3,728

สายวิชาการ

6,236

สายสนับสนุน

กลุ่มบุคลากร
4,689

4,255

282

216

128

6

343

45

าว
าร
ได้
จ�ำ
รถ
ลัย
ทศ
ศษ
ข้าราชก งานมหาวิทยา นักงานเงินราย ลูกจ้างประ ลูกจ้างชั่วคร งชาวต่างประเ มรู้ความสามา รงคุณวุฒิพิเ
า
้
ท
้
ู
า
ก
ั
พ
จ
ว
ผ
น
พ
ลูก
ผู้มีค

คุณวุฒิของสายวิชาการ

ต�ำแหน่งวิชาการของสายวิชาการ

ตรี, 265,

7%

โท, 1,070,

29%

1,805

อ.
1,229

ผศ.

3,728

เอก, 2,393,

64%

639

รศ.
ศ.
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   งบแสดงฐานะการเงิน ประจ�ำปีบัญชี พ.ศ. 2564 Statement of Financial Position
รายได้ ปีงบประมาณ 2564 รวม 13,984.89 ล้านบาท
รายได้จากเงินอุดหนุน
และเงินบริจาค
119.82 ล้านบาท รายได้อื่น 444.72 ล้านบาท
งบประมาณเงินรายได้
2% 6%
7,227.39 ล้านบาท รายได้ขายสินค้า
และบริการ
รายได้ค่าธรรมเนียม
1,002.42 ล้านบาท 14%
การศึกษา
42%
52%
3,023.25 ล้านบาท
11%
รายได้
เงินอุดหนุนวิจัย
26%
767.79 ล้านบาท

48%

งบประมาณแผ่นดิน
6,757.50 ล้านบาท

รายได้โครงการพัฒนาวิชาการ
1,869.39 ล้านบาท

สินทรัพย์ หนี้สิน ทุน (ณ 30 กันยายน 2564) รวม 35,575.21 ล้านบาท
อื่นๆ 73.64 ล้านบาท

สินทรัพย์หมุนเวียน
15,704.38 ล้านบาท

0.5%

44%

56%

46%

49%

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
19,870.83 ล้านบาท

เงินลงทุนระยะสั้น
7,640.57 ล้านบาท

5%
ลูกหนี้อื่นระยะสั้น 787.63 ล้านบาท

หนี้สิน
6,740.99 ล้านบาท

19%

29%
71%

81%
ทุน
28,834.22 ล้านบาท

ทุนสะสมหมุนเวียน
20,568.63 ล้านบาท

ที่มา : กองคลัง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ข้อมูล ณ 30 กันยายน พ.ศ. 2564)
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เงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด
7,202.53 ล้านบาท

ทุนประเดิม
8,265.59 ล้านบาท
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   เทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย
Technology and Information for University Development
การจัดการศึกษา

Digital University

การวิจัย

แอพพลิเคชั่น

การบริการ
วิชาการและ
สังคม

การบริหาร
จัดการ
อื่นๆ

งบประมาณและ
การเงิน
บุคลากร

การจัดการศึกษา

งบประมาณและการเงิน

• ระบบ eduFarm (ฟาร์ ม เรี ย นรู ้ มก.) • ระบบ
สารสนเทศนิสิต • ระบบสารสนเทศบริหารการศึกษา
(KUISEA) • ระบบสารสนเทศ ธนาคารหน่ ว ยกิ ต
• ระบบ KULAM • ระบบ KULearn • ระบบ ITHESIS

• ระบบงบประมาณเงินรายได้ • ระบบงบประมาณแผ่นดิน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ • ระบบสารสนเทศบัญชี
(ERP) • ระบบแผนบริหารงบประมาณครุภัณฑ์ ICT

การวิจัย

• ระบบสารสนเทศบุคลากร

บุคลากร

• ระบบสืบค้นข้อมูลงานวิจยั (KU-Forest) • ระบบบริหาร
จัดการโครงการวิจัย (KUR) • ระบบติดตามงานวิจัย
(Tracking) • ระบบงานวิจยั และงานสร้างสรรค์ (KUR3)
• ระบบบริหารเงินอุดหนุนวิจัยภายนอก มก. (KURX)
• ระบบบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา

การบริหารจัดการอื่นๆ

• ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS /EIS) • ระบบ
สารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ • ระบบประชุม
อิเล็กทรอนิกส์ • ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ • ระบบ
วิเทศสัมพันธ์ • ระบบอวยพรปีใหม่ไทย • ระบบวาง
พวงมาลาออนไลน์ • ระบบหนังสือเวียน

การบริการวิชาการและสังคม
• ระบบฐานข้อมูลพัฒนาวิชาการ • ศูนย์ความรู้ด้าน
การเกษตร • คลังความรู้ดิจิทัล มก. • เว็บชีวิตวิถีใหม่
และความฉลาดทางดิจิทัล • ระบบลงทะเบียนขอรับ
ฉีดวัคซีนโควิด 19 • ระบบรายงานคุณภาพอากาศ

แอพพลิเคชั่น

• KULife Application • InsideKU Application
• KU Smart P Application • NisitKU Application
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การจัดการศึกษา Education Management
   การจัดการเรียนการสอน Teaching and Learning

Social Responsibility University

Non-Degree

ชุดรายวิชา

ระดับปริญญา
ตรี

GSPP

ปบ.

ปบ.
ชั้นสูง

โท

เอก

โท 155
ปบ. ชั้นสูง 1
เอก 82

1
226

99
273
600
1

ตรี 81

ภาคพิเศษ 170

ตรี 192

ภาคปกติ 430

   หลักสูตร ปีการศึกษา 2564 Curricula  

ปบ. 1
โท 71
เอก 17

   หลักสูตรประกาศนียบัตรชุดวิชา (Non-degree) ปีการศึกษา 2564
อุตสาหกรรมดิจิทัล
- วิทยาการข้อมูลเชิงธุรกิจ
- วิทยาการข้อมูลทางชีววิทยาและ
ชีวสารสนเทศ

เกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ
- บูรณาการการผลิตข้าวไทยเพื่อความปลอดภัยอาหาร
กลุ่มอุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต
- เกษตรเพื่อชีวิตและสุขภาพ
- การผลิตเนื้อโคคุณภาพสูง
- การผลิตผลิตผลจากสัตว์เพื่อความ
มั่นคง และยั่งยืนทางอาหาร
- ผู้ประกอบการผลิตพืชระบบเกษตร
อัจฉริยะ

ธุรกิจใหม่
- การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเครื่องดื่ม
จากผัก ผลไม้ และธัญชาติ
- การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจผลิตปุ๋ย
- การเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำเศรษฐกิจและสัตว์น�้ำ
สวยงาม
- จิตวิทยาเพื่อการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
- ธุรกิจการป่าไม้

การพัฒนาอย่างยั่งยืน
- การดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัย
- การพัฒนาชุมชนเพื่อความยั่งยืน
- สังคมแห่งความสุขของผู้สูงอายุ
ในศตวรรษที่ 21
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   การคัดเลือกนิสิตปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 Student  Admission

รับตรง

รับผ่าน
ส่วนกลาง

รับตาม
ข้อตกลง

   การขยายโอกาสทางการศึกษาปริญญาตรี Expansion of opportunities  
ภูมิล�ำเนาเดิมของนิสิตใหม่ก่อนเข้าศึกษาต่อใน มก.
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
ตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 88

ต่างประเทศ,
ใต้, 8%

0.2%

กรุงเทพมหานคร,

22%

ตะวันออก,

15%
เหนือ,

6%

ตะวันออก
เฉียงเหนือ,

โครงการจัดตั้ง
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
กรุงเทพฯ ร้อยละ 44
วิทยาเขตก�ำแพงแสน
ตะวันตก ร้อยละ 49

18%

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บางเขน กรุงเทพฯ ร้อยละ 31
วิทยาเขตศรีราชา
ตะวันออก ร้อยละ 30
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ภาพรวม

ภาคกลาง,

20%

ตะวันออก,

11%

รายงานกิจการ มหาวิทยาลัยที่ดี

โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในภูมิภาค
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน :
โครงการรับนักเรียนดีเด่นจากโรงเรียนสาธิตเกษตร • โครงการเรียนล่วงหน้า • โครงการทุนปริญญาตรี
เฉลิมพระเกียรติ “สืบสาน ร.9 เพื่อเกษตรกรรุ่นใหม่” • โครงการรับนักกีฬาทีมชาติฯ • โครงการเพชรนนทรี
• โครงการลูกพระพิรุณ • โครงการช้างเผือก • รับนักเรียนผ่านนานาชาติ • กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์
แห่งประเทศไทย (กสพท.) • โครงการกระทรวงมหาดไทย (อิสลามชายแดนใต้) • โควตาพิเศษเครือข่ายการศึกษา
ด้านวนศาสตร์ • โควตาพิเศษเครือข่ายการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ • โครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อฯ
(โควตาพิเศษ) • คัดเลือกบุคคลออทิสติกและบกพร่องทางการเรียนรู้ฯ ฯลฯ
วิทยาเขตก�ำแพงแสน :
รับตรงร่วมกัน • โครงการแฟ้มสะสมผลงาน • ส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อ (รับตรงเขตพื้นที่)
วิทยาเขตศรีราชา :
• โครงการความรู้ คู่คุณธรรม สร้างผู้น�ำเยาวชน • โครงการส่งเสริมนักเรียนที่มีคุณธรรมและจริยธรรม •
โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา • โครงการรับตรงภาคตะวันออกและพืน้ ทีเ่ ชือ่ มโยง • โครงการขยายโอกาส
สู่โรงเรียนต้นน�้ำ
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร:
โครงการรับสมัครนิสิตพ้นสภาพ • โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี :
โครงการช้างเผือก

18

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2564

Good University Report 2021

นิสิตและผู้ส�ำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2564 : Students and Graduates
ผู้ส�ำเร็จการศึกษา Graduates

เอก

9 (4%)

โท

44 (3%)

54 (30%)

120 (66%)

811 (50%)
10 (100%)

ปบ.
567 (4%)

ตรี

0%
วิทยาศาสตร์สุขภาพ

14,404 คน
ตรี 12,590 คน

6,165 (49%)

โท 1,621 คน

เอก 3 (1%)
โท 80 (4%)
ปบ.

945 (49%)

ตรี 1,036 (6%)

8,332 (49%)

ปบ. 4 คน

889 (47%)
4 (100%)

โท 1,914 คน
เอก 36 (2%)

80%
100%
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปบ. ชั้นสูง 3 คน

521 (39%)

เอก 253 คน
794 (59%)

3 (100%)

โท 229 (3%)

3,053 (44%)

ปบ.

3,637 (53%)
15 (100%)

ตรี 3,280 (5%)
0%
วิทยาศาสตร์สุขภาพ

ปบ. 15 คน

30,652 (50%)

27,836 (45%)

20%
40%
60%
80%
100%
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โท 6,919 คน

หลักสูตรประกาศนียบัตรชุดวิชา (Non-degree)
จ�ำนวนผู้เรียน

7,628 (45%)

20%
40%
60%
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ปบ. ขั้นสูง

70,056 คน
ตรี 61,768 คน

90 (36%)
3 (100%)

0%
วิทยาศาสตร์สุขภาพ

นิสิตทั้งหมด Total Students

เอก 183 คน

160 (63%)

ปบ. ขั้นสูง

19,170 คน
ตรี 16,996 คน

5,858 (47%)

20%
40%
60%
80%
100%
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปบ. 10 คน

นิสิตใหม่ Freshmen

766 (47%)

ปบ. ชั้นสูง 3 คน

เอก 1,351 คน

ผู้ส�ำเร็จการศึกษา

หลักสูตรที่พัฒนาศักยภาพวิชาชีพ บัณฑิตศึกษา
ทีพ
่ ฒ
ั นาคุณวุฒวิ ชิ าชีพ (GSPP) ปีบญ
ั ชี พ.ศ. 2564

164

308

139

42

ภาคปลาย
ปีการศึกษา 2563

ภาคต้น
ปีการศึกษา 2564

ภาคปลาย
ปีการศึกษา 2563

จ�ำนวนผู้เรียน
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รูปแบบการเรียนการสอน Type of Learning
ธนาคารหน่วยกิต

การบรรยาย/ห้องปฏิบัติการ
Active Based
Learning,
Community
Based Learning
Project Based
Learning

วิทยานิพนธ์ / การค้นคว้า
/ ปัญหาพิเศษ

ชุดวิชา (MODULE)
สหกิจ /ฝึกงาน
E-Learning
Edu-farm, thaimooc

การสัมมนา

จ�ำนวนผลงานนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่พิมพ์หรือเผยแพร่ ประจ�ำปีบัญชี พ.ศ. 2564
ประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ, 13

ประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ, 126

วารสาร
ระดับชาติ, 112

429

ประชุมวิชา
การระดับชาติ,

533

วารสาร
ระดับชาติ, 435

1,401
วารสาร
ระดับนานาชาติ, 307

ประชุมวิชาการ
ระดับชาติ, 304

การศึกษาค้นคว้าอิสระ

วิทยานิพนธ์
20
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การส�ำเร็จการศึกษา การศึกษาต่อ และการมีงานท�ำ รุ่นปีการศึกษา 2562
Graduation Further Study and Employment
ศึกษาต่อ 3%

ไม่มีงานท�ำ 19%

ไม่มีงานท�ำ 0.5%

ศึกษาต่อ 17%

ไม่มีงานท�ำ

19%

ศึกษาต่อ

7%

มีงานท�ำ 74%
ปริญญาตรี (พฤษภาคม พ.ศ. 2564)

มีงานท�ำ 78%
ปริญญาโท (พฤศจิกายน พ.ศ. 2563)

มีงานท�ำ 83%
ปริญญาเอก (พฤศจิกายน พ.ศ. 2563)

ร้อยละของภาวะการได้งานท�ำของบัณฑิตระดับปริญญาตรี
รายได้เฉลี่ยของบัณฑิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

72

19 9

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

76

19 5

วิทยาศาสตร์สุขภาพ

77

17 5

วิทยาศาสตร์ ศรีราชา
วิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา
วนศาสตร์
สถาปัตยกรรมศาสตร์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
อตุสาหกรรมเกษตร
วิศวกรรมศาสตร์ ก�ำแพงแสน
ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์
พาณิชยนาวีนานาชาติ
เกษตร ก�ำแพงแสน
เกษตร
อุตสาหกรรมเกษตร
วิทยาศาสตร์และ
วิศวกรรมศาสตร์
ประมง
วิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม
มีงานท�ำ

ไม่ท�ำงาน

84
82
82
82
79
77
75
75
74
73
68
67
66
65
59
44

13 3
16 2
7 11
14 5
20 1
18 4
20 5
11 14
25 1
18 8
17 15
21 12
33 1
29 6
22 19
35
21

กลุ่มสาขา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
1. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3. วิทยาศาสตร์สุขภาพ

84
84
83
82
82
79
77
71
70
68
57

วิทยาการจัดการ
บริหารธุรกิจ
ศึกษาศาสตร์
ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
โครงการจัดตั้ง
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
มนุษยศาสตร์
เศรษฐศาสตร์ ศรีราชา
เศรษฐศาสตร์
สังคมศาสตร์
มีงานท�ำ

(หน่วย : บาท)
ค่าเฉลี่ย ค่าสูงสุด
17,335 23,024
17,992 22,806
16,827 23,024
16,185 22,594

ค่าต�่ำสุด
12,200
14,214
12,200
13,423

ไม่ท�ำงาน

14 1
13 3
12 6
14 4
12 6
18 3
22 1
21 8
26 4
26 6
21 21
ศึกษาต่อ

กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
92

สัตวแพทยศาสตร์
วิทยาศาสตร์การกีฬา

85

เทคนิคการสัตวแพทย์

74

สาธารณสุขศาสตร์

69

มีงานท�ำ

ศึกษาต่อ

กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ไม่ท�ำงาน

96
14 12
30 1
ศึกษาต่อ

กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
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คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

1

3

มีจิตส�ำนึกด้านคุณธรรมที่จ�ำเป็นต่อการ
ด�ำเนินชีวิต และแสดงออกในการประพฤติ
ปฏิบตั ิ ประกอบด้วย การมีวนิ ยั ในตนเอง การยึดมัน่
ในจรรยาบรรณวิชาชีพ ความซื่อสัตย์สุจริต
เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีส�ำนึก
รับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนส�ำนึกความ
เป็นพลเมืองไทยที่พร้อมมีส่วนร่วม
รับผิดชอบต่อสังคมโลก

มีความรู้รอบและเท่าทัน
ความเป็นไปในกระแสโลก
พร้อมสร้างคุณค่าตนเองให้เหมาะสม
ต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม

2

มีหลักคิดทักษะทางวิชาการและวิชาชีพในศาสตร์
ที่ตนศึกษา และทักษะด�ำรงชีวิตภายใต้สังคม
พหุวัฒนธรรม สามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้กับสรรพ
วิทยาการอื่น ตลอดจนสามารถประยุกต์วิชาการ
เพื่อพัฒนาสร้างสรรค์ ให้เหมาะสมกับสภาพ
ความเป็นจริงภายใต้บริบทของสังคม

22
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รู้รักสามัคคี ตระหนักถึง
พลังในการร่วมมือร่วมใจ
ในการท�ำงานร่วมกับผู้อื่น
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การประเมินคุณภาพบัณฑิตระดับปริญญาตรี ประจ�ำปี พ.ศ. 2563
Quality Evaluation of Graduate for Bachelor
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิต
ภาพรวม
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขฯ
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลฯ
ทักษะทางปัญญา
ความรู้
คุณธรรม จริยธรรม
การใช้เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร
การสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ
ทักษะการประสานงาน
การวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์

ค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการแสดงออกตามอัตลักษณ์
ของมหาวิทยาลัย โดยนายจ้าง

4.31
4.24
4.42
4.22
4.17
4.51

ภาพรวม
ส�ำนึกดี
มุ่งมั่น
สร้างสรรค์
สามัคคี

4.32
4.32
4.20
4.09

การท�ำงานเป็นทีม
ความรับผิดชอบต่องาน
ทักษะการพูดคุย
การแก้ปัญหาที่ซับซ้อน

ส�ำนึกดี สัมมาคารวะ ซื่อสัตย์

การเรียนรู้งานและพัฒนางาน
การน�ำความรู้ที่เรียนมาประยุกต์
การคิดเชิงวิเคราะห์อย่งมีเหตุมีผล
การใช้ความคิดสร้างสรรค์
การแก้ปัญหาที่ซับซ้อน

4.31
4.24
4.21
4.18
4.15

องค์ความรู้ที่เหมาะสม
การท�ำงานได้หลายอย่าง
การวิเคราะห์ข้อมูล
ภาษาต่างประเทศ

4.31
4.23
4.21

4.56

การยอมรับทั้งผิดและชอบ

4.49

เสียสละ และรับผิดชอบ

4.47

ขยันหมั่นเพียร อดทน

4.51

มุ่งมั่นพัฒนาตนเอง/รับผิดชอบ

4.44

ความรู้เกี่ยวกับงาน

4.19

เสนอแนะและให้เหตุผลได้

4.15
4.38

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
น�ำความรู้เกี่ยวกับงาน

4.26

น�ำความรู้มาประยุกต์กับงาน

4.22

น�ำความรู้มาแก้ปัญหา

3.90

4.17

สร้างผลงานใหม่/พัฒนางาน
4.64
4.51
4.50
4.49
4.39

4.12

ยอมรับและให้เกียรติ

4.59

ให้ความร่วมมือ

4.55

ภาวะผู้น�ำ/ประนีประนอม

3.4 3.6 3.8 4.0 4.2 4.4 4.6 4.8

มากที่สุด

4.63

มีน�้ำใจ

4.49
4.48
4.43
4.29

ความซื่อตรง ซื่อสัตย์
ระเบียบวินัยในการท�ำงาน
จิตอาสา
อดทน พากเพียร
การใช้ชีวิตอย่างพอเพียง

4.37
4.53
4.32
4.23
4.46

4.22
3.8 4.0 4.2 4.4 4.6 4.8

4.50 - 5.00, มาก 3.50 - 4.49, ปานกลาง 2.50 - 3.49,
น้อย 1.50 - 2.49, น้อยที่สุด 1.0 - 1.49
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อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา Tuition Fees    

Happy University

อัตราค่าธรรมเนียม ปริญญาตรี
กลุ่มสาขา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
12,600 - 35,000

ภาคปกติ
กลุ่มสาขา
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
11,600 - 16,500

กลุ่มสาขา
วิทยาศาสตร์
สุขภาพ
12,600 -16,300

กลุ่มสาขา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
25,000 - 89,100

อัตราค่าธรรมเนียม ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ
ภาค
ภาคต้น
ภาคต่อไป

ปริญญาโท
กลุ่มสาขา
กลุ่มสาขา
วิทยาศาสตร์และ มนุษยศาสตร์และ
เทคโนโลยี
สังคมศาสตร์
19,700 - 22,700
17,600
16,500 - 19,500
14,400

กลุ่มสาขา
วิทยาศาสตร์
สุขภาพ
21,700
18,500

ปริญญาเอก
กลุ่มสาขา
กลุ่มสาขา
มนุษยศาสตร์และ วิทยาศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
เทคโนโลยี
21,100
23,600 – 26,600
15,900
18,400 – 21,400

กลุ่มสาขา
วิทยาศาสตร์
สุขภาพ
184,960

ปริญญาเอก
กลุ่มสาขา
กลุ่มสาขา
วิทยาศาสตร์และ มนุษยศาสตร์และ
เทคโนโลยี
สังคมศาสตร์
228,000 - 545,800 404,940 - 1,320,000

อัตราค่าธรรมเนียม ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ
ปริญญาโท
กลุ
ม
่
สาขา
กลุ่มสาขา
ภาค
วิทยาศาสตร์และ มนุษยศาสตร์และ
เทคโนโลยี
สังคมศาสตร์
รวมค่าใช้จา่ ย 145,360 - 364,500 115,360 - 495,000
ตลอดหลักสูตร

(หน่วย : บาท) / ภาคเรียน
ภาคพิเศษ
กลุ่มสาขา
กลุ่มสาขา
มนุษยศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์
สังคมศาสตร์
สุขภาพ
25,000 - 81,250
19,800 - 44,700
(หน่วย : บาท)
กลุ่มสาขา
วิทยาศาสตร์
สุขภาพ
25,600
20,400
(หน่วย : บาท)
กลุ่มสาขา
วิทยาศาสตร์
สุขภาพ
497,100

หมายเหตุ : อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ และในปีการศึกษา 2564 มีการประกาศลดค่าธรรมเนียมอันเนื่องจากสถานการณ์
โรคติดต่อไวรัสโคโรนา (COVID - 19)

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ Learning Support
การสนับสนุนองค์กรนิสิต
สโมสร ชมรม กลุ่มนิสิต
งบประมาณ 6.48 ล้านบาท

โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต 87 โครงการ
นิสิตเข้าร่วม 45,846 คน
งบประมาณ 2.40 ล้านบาท
การบริการอาหาร
การรักษาพยาบาล
สถานที่ออกก�ำลังกาย

ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ
CO-WORKING SPACE
4 ห้องสมุด 1,029,829
ทรัพยากรการเรียนรู้

การจัดระบบจราจร
รถสวัสดิการ

คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต
เครือข่ายไร้สาย 1,734 จุด

สวนสาธารณะ
การรักษาความปลอดภัย
KU Startup /
Business Brotherhood
/KU-SS

หอพัก 4 ส่วนกลาง/วิทยาเขต
รองรับ 15,499 คน
ทุนการศึกษา 156.61 ล้านบาท
กองทุนกู้ยืมฯ 808.31 ล้านบาท
กองทุนสวัสดิภาพฯ 6.75 ล้านบาท

การให้บริการศูนย์สุขภาวะนิสิต 1,046 คน
การบริการช่วยเหลือนิสิตพิเศษ 157 คน
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ทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2563 156.61 ล้านบาท
กองกิจการนิสิต / งานกิจการนิสิตวิทยาเขต 17.25 ล้านบาท
มูลนิธิ มก. 2.10 ล้านบาท
ทุนยกเว้นค่าธรรมเนียม 34.92 ล้านบาท
ทุนพัฒนานิสิตของคณะ 81.01 ล้านบาท
ทุนแหล่งอื่นของคณะ 21.32 ล้านบาท

ความพึงพอใจของนิสิตต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ�ำปีการศึกษา 2563
Assessment of learning support for the academic year 2020
ค่าเฉลี่ยสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ระดับคณะ 3.97

4.05

4.03

ภูมิทัศน์คณะ
		

4.05 4.05 4.05
ห้องสมุด

3.98

สาธารณูปโภค /
ห้องเรียน
ปลอดภัย 		

4.04 3.99 3.92

3.92

3.88

3.88

เอกสาร
/อุปกรณ์

ห้องปฏิบัติการ

3.92 3.77

รักษา บริการ ภูมิทัศน์ อาคาร บริการ สาธารณู- กิจการ
พยาบาล อาหาร วิทยาเขต เรียนรวม ด้านกีฬา ปโภค/ นิสิต
ปลอดภัย

จราจร

ค่าเฉลี่ยสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ระดับมหาวิทยาลัย
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3.91

3.75 3.74
ไอที

3.72

รถ
งาน
สวัสดิการ ทะเบียน

รายงานกิจการ มหาวิทยาลัยที่ดี

การวิจัย Research

Research University

งบประมาณวิจัย ประจ�ำปีบัญชี พ.ศ. 2564 Budget of Research
แหล่งทุนมหาวิทยาลัย
รวม
งบประมาณมหาวิทยาลัย รายได้
มหาวิทยาลัย ส่วนงาน เงินทุนส่วนตัว
เงินอุดหนุนรัฐบาลและ PMU
ทุนภายนอก

17%

27%

56%

แหล่งทุนงบประมาณมหาวิทยาลัย รายได้มหาวิทยาลัย
ส่วนงาน เงินทุนส่วนตัว (หน่วย : ร้อยละ)

งบประมาณ (บาท)
1,513,699,737
261,541,546
848,560,089
403,598,102

แหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย (หน่วย : ร้อยละ)

73

75
22

16

6

5

3

งบประมาณ เงินรายได้ของ เงินรายได้ของ
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย หน่วยงาน

เงินทุน
ส่วนตัว

องค์กรรัฐ

องค์กรอิสระ
และเอกชน

องค์กร
ต่างประเทศ

ที่มา : สภาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (31 ธันวาคม พ.ศ. 2564)

การใช้ประโยชน์จากงานวิจัย Research Utilization

วารสาร

จ�ำนวนบทความตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติ
นานาชาติ

นานาชาติ

ชาติ

537

ชาติ

1,882
1,345
1,031

นานาชาติ

2,560
1,529

678

ชาติ

184

494
499การประชุมวิชาการ

ภาพรวม
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จ�ำนวนผลงานวิจัยที่ได้ทรัพย์สินทางปัญญา
สิทธิบัตร

อนุสิทธิบัตร

23

ลิขสิทธิ์

1

จ�ำนวนการอนุญาตให้ใช้สทิ ธิในการวิจยั และทรัพย์สนิ ทางปัญญา

เครื่องหมายกาค้า

อนุสิทธิบัตร

22

องค์ความรู้

3

131

15
12

85

จ�ำนวนผลงานวิจัยที่น�ำมาใช้ประโยชน์อย่างชัดเจน ประจ�ำปีบัญชี พ.ศ. 2564 จ�ำนวน 437 เรื่อง
การเรียน
การสอน 225

เชิงวิชาการ 317
การต่อยอด
โครงการวิจัย 76

การบรรยาย
ฝึกอบรม 16

เชิงนโยบายหรือ
ระดับประเทศ 20

เชิงสาธารณะ 45

เชิงพาณิชย์ 55

• คู่มือมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมธรรมชาติประเภทภูเขา
• ภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดชัยนาทกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
• มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมธรรมชาติประเภทน�้ำตก
เชิงนโยบายหรือ • การย่อยสลายของซากพืชในสวนป่าไม้โตเร็วที่ปลูกเพื่อผลิตพลังงานชีวมวล
ระดับประเทศ • พันธุกรรมของปลาทูประชากรอ้างอิงเพื่อการจัดการประมงอย่างยั่งยืนบริเวณอ่าวไทย

เชิงสาธารณะ

เชิงพาณิชย์

• มันส�ำปะหลังพันธุ์เกษตรศาสตร์ 80
• อินคลูชั่นบอดี้โรคไข้หัดสุนัขในสเมียร์เลือด
• การสร้าง web site ภูมิแพ้อาหาร http://ifrpd foodallergy.com
• การติดตามโรคของทุเรียนในเขตภาคตะวันออกและภาคใต้ของประเทศไทย
• การพัฒนาวิชาสมรรถนะหลักเพื่อสุขภาพหนึ่งเดียวส�ำหรับนิสิตหลากสาขา
• แคปซูลเลือดจระเข้ เพื่อปรับสมดุลระบบเลือดรายแรกของโลก
• ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดเม็ดจากสมุนไพรและกรรมวิธีการผลิต
• การเตรียมกระจกท�ำความสะอาดตัวเองด้วยเทคนิคสปัตเตอริงส�ำหรับกระจกเงาส่องหลังรถยนต์
• คุกกี้ชนิดแข็งจากผลไม้บดละเอียดและกรรมวิธีการผลิต
• การพัฒนานวัตกรรมแบบแปลนอาคารอเนกประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวต�ำบลหัวป่า
อ�ำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี
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ผลงานการค้นพบ ผลงานวิจยั เด่น ผลงานวิจยั ทีส่ ง่ ผลกระทบ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2564
ผลงานวิจยั ทีไ่ ด้รบั รางวัล Discovery Outstanding Research Awarded Research
ผลงานการค้นพบ
• ถั่วดอยดอกม่วงก่องกานดา
• หอยทากจิ๋วปากแตรชนิด Angustopila pallgergelyi
• ชาฤๅษีเขาใหญ่
• โคพีพอด Tropodiaptomus megahyaline
Saetang, Sanoamuang & Maiphae, 2021
• ปลิงตรีศูล
• แมลงชีปะขาว “เข็ม” ชนิดใหม่ของโลก
• กุ้งเต้นคงเสมา
• หนามแน่ขาวอัมไพ
ผลงานวิจัยเด่น
• กรรมวิธีการผลิตเส้นใยป่านศรนารายณ์ทอร่วมกับฝ้าย
• การพัฒนาพันธุ์กล้วยไม้สกุลหวายทนต่อน�้ำเค็ม
• ชุดทดสอบอินทรียวัตถุในดิน
• เครื่องกะเทาะเมล็ดแมคคาเดเมีย
• มะเขือเทศสีดาสายพันธุ์ KU-Pink (เคยูพิงค์) 649
ต้านทานโรคใบหงิกเหลือง
• ชุดเทคโนโลยีทันสมัยเพื่อเพิ่มผลผลิตข้าว • B-Share Smart Box
• เรือเก็บขยะลอยน�้ำชนิดไอพ่น KU Trash Sweeper V3
• การพัฒนาเรือไฟฟ้า สําหรับการขนส่งและการท่องเที่ยวทางน�้ำ
• ความส�ำเร็จในการผ่าตัดนิ่วอุดตันทางเดินปัสสาวะในช้างเป็นครั้งที่สองของโลก
• ผลงาน ผลิตภัณฑ์ครีมแก้สิว ฝ้า จากไพล เดย์ครีม ไนท์ครีม (SK NATURE)
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ผลงานวิจัยที่ส่งผลกระทบ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2564 ระดับ Gold และ Silver
ระดับ Gold (ผลกระทบระดับสูงมาก)
• ตู้ตรวจความดันบวกเพื่อเก็บสิ่งส่งตรวจ
ระดับ Silver (ผลกระทบระดับสูง)
• การผลิตโคขุนคุณภาพสูงจากโคนมเพศผู้
• เครื่องมือการประเมินความหลากหลายพันธุกรรมและ
วางแผนจับคู่ผสมพันธุ์ของกวางผา เพื่อวางแผนอนุรักษ์และปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ
• ระบบการบริหารจัดการอ่างเก็บน�้ำเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรและการใช้ประโยชน์จากแหล่งน�้ำอย่างยั่งยืน
• สารออกฤทธิ์ลดคอเลสเตอรอลและต้านอนุมูลอิสระมูลค่าสูงจากธรรมชาติ เพื่อผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ
• ห้องบ่มและเทคนิคการบ่มผลไม้ประโยชน์ 7 อย่าง
ผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัล
เกษตร อาหาร ป่าไม้ สิ่งแวดล้อม
ระดับนานาชาติ
• Synbio Total RICE (สาธารณรัฐประชาชนจีน)
ระดับชาติ
ี ลังสะสมรวม ในการผลิตต�ำ่
• วัสดุเชิงประกอบซีเมนต์มพ
เป็นพิเศษส�ำหรับสถาปัตยกรรมสีเขียว
• โรคไวรัสทิลาเปียเลค : จากการค้นพบสูอ่ งค์ความรู้
เพื่อการป้องกันและควบคุมโรคอย่างยั่งยืน”

วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
ระดับชาติ
• การพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาสําหรับการเปลี่ยนก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ให้เป็นสารเคมีมูลค่าเพิ่ม
• การเพิ่มประสิทธิภาพและเสถียรภาพของเซลล์
แสงอาทิตย์ชนิดเพอรอฟสไกต์ทเี่ ตรียมด้วย เทคนิค
การพิมพ์ภายใต้บรรยากาศทีม่ คี วามชืน้ สูง โดยการ
ใช้เยื่อเลือกผ่านอิเล็กโทรสปันพอลิเมอร์เป็นวัสดุ
ด้านทานความชื้น
• การประยุกต์ใช้สารประกอบแรร์เอิร์ธออกไซด์เป็น
สารตัวเติมในวัสดุเชิงประกอบพอลิเมอร์สําหรับ
ลดทอนและกําบังอนุภาคนิวตรอน

วิทยาศาสตร์สุขภาพ

ระดับนานาชาติ
• “Avan Propo Bee” (ประเทศไต้หวัน)
• ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดีซีแอล
(สาธารณรัฐโครเอเชีย และประเทศไต้หวัน)
• แผ่นวุ้นลดคลอเลสเตอรอลและต้านอนุมูลอิสระธรรมชาติ
จากผง “Super Healthy powder” CHEW D
(ประเทศไต้หวัน)
ระดับชาติ
• หุ่นยนต์โรยละอองฆ่าเชื้อ
• เครื่องใช้บนโต๊ะอาหารสําหรับผู้สูงอายุ
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การบริการวิชาการและสังคม
Social and Academic Service

Social Responsibility
University

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำ�บลแบบบูรณาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
Integrated Subdistrict Economic and Social Upgrading Project 2020
การจ้างงาน

140 ต�ำบล

27 จังหวัด

ต�ำบลที่เป็นพื้นที่จัดการศึกษา

643 นักศึกษา 1,323 บัณฑิตจบใหม่ 665 ประชาชน
6 ต�ำบล 6 อ�ำเภอ 5 จังหวัด

การด�ำเนินงาน

921
กิจกรรม

การพัฒนาสัมมาชีพ
และสร้างอาชีพใหม่

การสร้างและพัฒนา
Creative Economy
(การยกระดับ
การท่องเที่ยว)

การน�ำองค์ความรู้
ไปบริการชุมชน
(Health Care
เทคโนโลยีด้านต่างๆ)

ผลลัพธ์ภายใต้โครงการ U2T
Big Data
พัฒนา
หลักสูตร
เป้าหมาย
การพัฒนา
ที่ชัดเจน

พัฒนาทักษะ
บุคลากร

ผลกระทบ
เชิงสังคม

Social Lab

ผลกระทบทางเศรษฐกิจ
ทีเ่ กิดจากการจ้างงาน
โครงการ U2T

เครือข่าย
การพัฒนา

คุณภาพชีวติ
พัฒนา เศรษฐกิจ
และสิง่ แวดล้อม
ถ่ายทอด
องค์ความรู้

30

การส่งเสริมด้าน
สิ่งแวดล้อม Circular
Economy (การเพิ่ม
รายได้หมุนเวียน
ให้กับชุมชน)
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การสนองงานในพระราชด�ำริ  Response to Royal Initiatives
• มูลนิธิโครงการหลวง
• โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนาบ้านกุงศรี ต�ำบลนาเพียง
อ�ำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร
• โครงการความร่วมมือการพัฒนาวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อสนอง
พระราชด�ำริโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับศูนย์ศึกษา
การพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ
• โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเรียนรู้เด็ก นักเรียนและ
เยาวชนในถิ่นทุรกันดาร เพื่อสนองพระราชด�ำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

การบริการองค์ความรู้ให้กับสังคม  Knowledge Service  
การส่งเสริมผลงานมหาวิทยาลัยสู่สังคมในเชิงพาณิชย์ และการบริหารจัดการด้านธุรกิจ
• กิจกรรมการบ่มเพาะผู้ประกอบการ และการบ่มเพาะผู้ประกอบการใหม่
• โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการนิสิตให้เกิดธุรกิจสตาร์ทอัพ
• โครงการ Startup Thailand League
• การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
• โครงการประกวดสุดยอดธุรกิจนวัตกรรมประเทศไทยระดับภูมิภาค
รายการ “นิลมังกร”

การส่งเสริมและเผยแพร่องค์ความรู้เชิงสาธารณะ และเชิงนโยบาย
• การเสวนาทางวิชาการ เรื่อง พันธุ์พืช....สัตว์...จุลินทรีย์...หนทาง
แห่งความส�ำเร็จการเกษตรไทย
• การประชุมเวทีข้าวไทย ปี 2563 อนาคดข้าว - อนาคดไทย
• นวัตกรรมการสกัดกัญชงและการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์สมุนไพร
• การเสวนาทางวิชาการ 2021 : PM 2.5 มัจจุราชเงียบ
• การเสวนาทางวิชาการเรื่อง “วิกฤต...โรคลัมปี สกิน โรคระบาดในสัตว์”
• การเสวนาทางวิชาการเรื่อง จับตาพื้นที่เสี่ยงพร้อมมาตรการเตรียมรับมือ
“น�้ำท่วม” ประเกศไทย
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การให้บริการของโรงพยาบาลสัตว์ สถานีวิทยุ ม.ก. สถานีฝึกนิสิต ศูนย์ /สถานีวิจัย
• การให้บริการดูแลและรักษาสัตว์ของโรงพยาบาลสัตว์
คณะสัตวแพทยศาสตร์
• โครงการน�ำร่องรูปแบบการผสมผสานการเรียนการสอน และงานบริการ
วิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผ่านสื่อผสมของ KURplus”
• โครงการกล้าไม้สู่ชุมชนภายใต้โครงการ 1 ต�ำบล 1 มหาวิทยาลัย (U2T)
เพาะขยายพันธุ์ “ฟ้าทะลายโจร”
• โครงการ “คืนชีวิตสัตว์น�้ำสู่ทะเล” ณ สถานีวิจัยประมงศรีราชา

การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่โดยรอบมหาวิทยาลัย
• โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต�ำบลแบบบูรณาการ
• โครงการชุมชนแห่งการเรียนรู้สู่ชุมชนยั่งยืน ภายใต้ความร่วมมือบวร
(บ้าน วัด โรงเรียน)
• การจัดตั้งศูนย์เครือข่ายในการผลิตและพัฒนาบุคลากรส�ำหรับอุตสาหกรรม
เป้าหมายเพื่อรองรับความต้องการของอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก
• การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากสกลนครโมเดล
• โครงการ “ยุวชนสร้างชาติ “
• การพัฒนาศักยภาพการผลิตปลานิลในกระชังโดยการใช้เทคโนโลยีภมู คิ มุ้ กัน
โรคขั้นสูงเพื่อบรรเทาปัญหาการเกิดโรคในพื้นที่อีสานตอนบนลุ่มน�้ำโขง
• โครงการจัดท�ำข้อมูลการพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์ม เพื่อยกระดับการฟื้นฟู
การท่องเทีย่ วไทยหลังภาวะโควิด 19 ในชุมชนเมืองโบราณอูท่ อง จังหวัดสุพรรณบุรี

กิจกรรมเพื่อสังคม Corporate Social Responsibility
การฝึกอบรม เผยแพร่ความรู้
• โครงการเทคนิคปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ขั้นสูง ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
• การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพมังคุดในเขตภาคใต้
• โครงการอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากรธรรมชาติบริเวณชายฝั่ง
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การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม
• กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาหมู่บ้าน ส�ำนักส่งเสริมและฝึกอบรม
• ค่ายวิศวกรรมไฟฟ้าอาสาพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 10
“ร่วมใจแบ่งปันสานฝัน เพื่อน้อง”
• กิจกรรมการเข้าค่ายจิตอาสาพัฒนาโรงเรียนบ้านพะเนาว์ราษฎร์บ�ำรุง 		
ต.ห้วยยาง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

การช่วยเหลือผู้ประสบภัยและการบริจาค
• การบริการสังคมในสถานการณ์ของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
• การมอบเครื่องครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ให้กองร้อยต่อสู้อากาศยานที่ 2 		
กองพันต่อสู้อากาศยานที่ 12 วิทยาเขตศรีราชา
• การมอบอุปกรณ์การเรียนออนไลน์ ส�ำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดปลักไม้ลาย
วิทยาเขตก�ำแพงแสน
• โครงการนนทรีอาสาบริจาคโลหิตเพื่อสภากาชาดไทย

    การบริการเพื่อชุมชน  Community Service
• ส�ำนักหอสมุด บางเขน • ส�ำนักหอสมุด ก�ำแพงแสน • ห้องสมุด
วิทยาเขตศรีราชา • ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร • ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• สนามอินทรีจันทรสถิตย์ • สระว่ายน�้ำจุฬาภรณวลัยลักษณ์ • ศูนย์
ออกก�ำลังกายเพื่อสุขภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ • สนามเทนนิส
• สนามแบดมินตัน • สนามกีฬากลาง • สระว่ายน�้ำ วิทยาเขตศรีราชา
• อาคารกีฬา • สระว่ายน�้ำ วิทยาเขตก�ำแพงแสน
• เกษตรแฟร์ออนไลน์ 2564
• งานเกษตร ก�ำแพงแสน ครั้งที่ 24
• เกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 15
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โครงการพัฒนาวิชาการ Academic Development Project
ร้อยละของงบประมาณของโครงการพัฒนาวิชาการ (1,798 ล้านบาท)
36

364 งานบริการด้านการวิจัย
176 งานด้านบริการ
157 งานที่ปรึกษา
106 งานบริการด้านฝึกอบรม
19 งานบริการอื่น

31
23
8

2

(หน่วย : โครงการ)

การบริการสังคมในสถานการณ์ของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
Social Services in the situation of the Coronavirus 2019 (COVID19-)

• โครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายต�ำบล
แบบบูรณาการ
• โครงการพัฒนาสือ่ บทเรียนออนไลน์ MOOC หลักสูตร
ชีวติ วิถใี หม่ และความฉลาดทางดิจทิ ลั (New Normal
Life and Digital Quotient)

• โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการใหม่
ร่วมใจสู้โควิด
• โครงการพลิกวิกฤติเป็นโอกาสเกษตรศาสตร์
สร้างอาชีพ
• การเสวนาทางวิชาการเรือ่ ง "ทางรอดของคนไทย..
ด้วยวัคซีนป้องกัน COVID-19"
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• โครงการ KU พารอด ส�ำนักส่งเสริมและฝึกอบรม
• การเผยแพร่สุขภาพผ่านสื่อ
• ศูนย์บริการฉีดวัคซีน KU สู้ COVID-19
• การบริจาคเงินเพื่อน�ำไปจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์
• โครงการกุ้งไทย สู้ภัยโควิด 19
• โครงการ “อว.พารอด เคยู สูโ้ ควิด”

• โครงการ “นมเกษตร” ครัง้ ที่ 3 (The 3rd wave)
เพือ่ บุคลากรทางการแพทย์
• การเตรียมสถานทีก่ กั กันส�ำหรับผูท้ เี่ ฝ้าระวังสังเกต
อาการจากเชือ้ ไวรัส COVID-19
• กิจกรรม “มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ช่วยเกษตรกร
เกษตรกรช่วยผู้บริโภค สู้ภัย COVID- 19” เพื่อช่วย
เหลือเกษตรกร ชุมชน และผู้บริโภคในจังหวัดนครปฐม
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การท�ำนุบ�ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
Preserving Arts and Culture

Social Responsibility
University

โครงการด้านการท�ำนุบำ� รุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจ�ำปีบญ
ั ชี พ.ศ. 2564 จ�ำนวน 104 โครงการ
51

โครงการสร้างจิตส�ำนึกความเป็นไทย ร่วมกันอนุรกั ษ์และท�ำนุบำ� รุงศิลปะและวัฒนธรรม ปัญญา ให้มนั่ คงและยัง่ ยืน

51

โครงการทีม่ กี ารจัดการเรียนรู้ การวิจยั หรือการบริการวิชาการ เพือ่ การท�ำนุบำ� รุงศิลปะและวัฒนธรรมและภูมปิ ญ
ั ญาไทย

2

โครงการที่ส่งเสริมนวัตกรรมเพื่อการท�ำนุบ�ำรุงศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย

• การประกวดแข่งขันคัดลายมือส�ำหรับเยาวชน
ประจ�ำปี พุทธศักราช 2563
• พิธีอัญเชิญพระประธาน “พระพุทธพิพิธธรรม
วิสุทธิ์” ประดิษฐาน ณ พุทธอุทยานเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก�ำแพงแสน
• โครงการภาพวาดประกวดคลองเปรม
• รายการเกษตรสังคีต สถานีวิทยุ มก.
• นิทรรศการเสมือนจริง “พระไตรปิฎกบาลีสู่สากล
และ สัมมนาผ่านระบบ Zoom Meeting”
• E-sarn Gastronomy

• สารคดีคอนเสิร์ต “วัฒนธรรมนําไทย : 140 ปี
หลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง)”
• พิธีปลูกข้าววันแม่แห่งชาติ ประจ�ำปี 2564
• การพัฒนาครามสู่ความเป็นสากล
• การพัฒนานวัตกรรมสินค้าทีร่ ะลึกชุมชนเชิงสร้างสรรค์
• งานแสดงดนตรี วง KASETSART WIND SYMPHONY
• เทศกาลลอยพระประทีปพระราชทานสิบสองเพ็งไทสกล
• โครงการจัดท�ำข้อมูลการพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์ม
เพื่อยกระดับการฟื้นฟูการท่องเที่ยวไทยหลังภาวะ
โควิด 19 ในชุมชนเมืองโบราณอูท่ อง จังหวัดสุพรรณบุรี
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การด�ำเนินงานสู่ความเป็นนานาชาติ
Internationalization

World class University

หลักสูตรนานาชาติ ปีการศึกษา 2564 International Curricula
43
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ปริญญาโท

ปริญญาเอก

จ�ำนวนนิสิตต่างชาติ ปีการศึกษา 2564 International Students 560 คน 41 ประเทศ
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กิจกรรมวิเทศสัมพันธ์และกิจกรรมนานาชาติ Internal Affairs and International Activities
การเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ

บันทึกความร่วมมือ

บันทึกความร่วมมือ

ระหว่างประเทศ ทั้งหมด

ระหว่างประเทศ เกิดขึ้นในปี 2564

1,318 ฉบับ

40 ฉบับ

จาก 700 สถาบัน

จาก 33 สถาบัน

การเสริมสร้างความเป็นนานาชาติ
• โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนิสิตวิเทศสัมพันธ์อาสารุ่นที่ 3 ประจ�ำปี 2564
• กิจกรรม Orientation for International Students “ก้าวแรกสู่บัณฑิตยุคใหม่ส�ำหรับนิสิตนานาชาติ”
• กิจกรรมทัศนศึกษา (Bangkok Trip) ภายใต้โครงการกิจกรรมนานาชาติ KU Global Lounge
• โครงการฝึกอบรม ติว “พิชิต TOEIC ฟรี 40 ชั่วโมง”
• โครงการ Speak Up Challenge: KU Students Perspective on Critical Global Issues Perspective on
Critical Global Issues

การส่งเสริมด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ
• The Academic Consortium 21 online International Forum 2020 (AC21 IF 2020)
• International Academic Forum: In Celebration of the 78th Anniversary of Kasetsart University
• การประชุมโครงการความร่วมมือทางวิชาการ (SA TREPS) เพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
ไทย-ญี่ปุ่น ภายใต้กรอบความร่วมมือ Science and Technology Research Partnership for Sustainable
Development (SATREPS)
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การจัดอันดับมหาวิทยาลัย

Environmental Sciences

UI Green 2021

Agriculture & Forestry

Veterinary Science
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THE Impact Rankings 2021 : Sustainable Development Goals (SDGs)
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การด�ำเนินงานสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว Green University
Green University

การปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางกายภาพและชีวภาพ และโครงสร้างพื้นฐานของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
• การปรับปรุงภูมทิ ศั น์ • การอนุรกั ษ์พนื้ ทีส่ เี ขียว • การก่อสร้างอาคารทีเ่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม

การสนับสนุนกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศโลก
จากสภาวะเรือนกระจกแก่นิสิต และบุคลากร
• ระบบการรายงานคุณภาพอากาศของส�ำนักบริการคอมพิวเตอร์ • การปลูกซ่อมต้นไม้ปา่ โครงการ
ลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจส�ำหรับประเทศไทย

การส่งเสริมการลดการใช้พลังงานและการใช้พลังงานทดแทนภายในมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
• การประกวดสือ่ ประชาสัมพันธ์การลดการใช้พลังงานไฟฟ้า • โครงการส�ำนักงานสีเขียว

การสนับสนุนและส่งเสริมการจัดการเพือ่ ลดปัญหาขยะ หรือ ของเสีย ด้วยการลดการใช้
การใช้ซ�้ำ และการแปรสภาพเพื่อน�ำกลับมาใช้ใหม่ รวมทั้งเร่งรัดการลดมลพิษภายใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• โครงการ “แยกฯ คัด เพื่อพัฒนาสร้างมูลค่า สู่ชาวเกษตรก�ำแพงแสนอย่างยั่งยืน” • โครงการ
รณรงค์และส่งเสริมการลดปริมาณขยะในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การส่งเสริมการลดการใช้ทรัพยากรน�้ำและการสนับสนุนการบริหารจัดการน�้ำภายใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้เกิดประสิทธิภาพ
• การขุดลอกคูคลองระบายน�้ำภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ • การใช้น�้ำหมักบ�ำบัดน�้ำเสีย
• ระบบระบายน�้ำเสียและบ่อบ�ำบัดน�้ำเสีย • การเก็บวัชพืชน�้ำและขยะตามคูคลอง

การเร่งรัด ปรับปรุง และสนับสนุนระบบขนส่งมวลชนให้มีประสิทธิภาพ และ
การส่งเสริมการใช้และการให้บริการระบบขนส่งมวลชน รถจักรยาน และเส้นทางเดิน
ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• การให้บริการรถโดยสารสวัสดิการระบบไฟฟ้า • Eco-street • การปรับปรุงระบบจราจรและทางเดินเท้า
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การสนับสนุนการจัดการศึกษาและการวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
• โครงการศึกษา วิจยั และพัฒนาสิง่ แวดล้อมแหลมผักเบีย้ อันเนือ่ งมาจากพระราชด�ำริ • การส่งเสริม
ผลงานวิจยั ทีต่ อบสนอง Bio-Circular-Green Economy (BCG)

การสนับสนุนและส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นต้นแบบและแหล่งเรียนรู้
ด้านสิ่งแวดล้อมสู่ชุมชน
• รางวัลส�ำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ส�ำนักส่งเสริมและฝึกอบรม
ก�ำแพงแสน ส�ำนักบริการคอมพิวเตอร์ กองยานพาหนะ อาคาร และสถานที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์
ส�ำนักงานเลขานุการ คณะเกษตร ส�ำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

การสนับสนุนและส่งเสริมการสร้างความร่วมมือด้านวิชาการ การจัดการและการ
พัฒนา และการสร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม ระหว่างมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์กับองค์กรทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
• การประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Thailand Green Design Awards 2021
• เครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย
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การด�ำเนินงานสู่มหาวิทยาลัยยั่งยืน
Sustainable Developement
university

นโยบายแห่งความยั่งยืนของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ด้านความจ�ำเป็นพื้น
ฐาน การใช้ทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อม
ด้านการเรียนการ
สอนและวิจัย
กับสังคม

ด้านการพัฒนา
สุขภาวะและสุขภาพ
ด้านพันธกิจ
ร่วมกับสังคม

• โครงการ KU ช่วยเกษตรกร เกษตรช่วย
ผู้บริโภค สู้ภัย COVID • งานเกษตรแฟร์
ออนไลน์ งานเกษตร ก�ำแพงแสน เกษตร
แฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 15 • การลดภาระค่าใช้จ่าย
หอพักและค่าธรรมเนียมของนักศึกษาในช่วง covid-19

• โครงการ KU Friday Milk day • ชุด
เทคโนโลยีเกษตรทันสมัยเพื่อเพิ่มผลผลิต
ของข้าว • การผลิตโคขุนคุณภาพสูงจาก
โคนมเพศผู้ • การปรับปรุงถั่วลิสง“เกษตรศาสตร์
โก๋แก่ 40”

• การให้บริการศูนย์บริการฉีดวัคซีน KU
สู้ COVID-19 • โครงการ “อว.พารอด
เคยู สู้โควิด • โครงการ KU Virtual Run
• การช่วยเหลือนิสิตและบุคลากรที่ตรวจสอบว่าติด
ไวรัสโคโรนา Covid-19

• การจั ด การเรี ย นการสอน หลั ก สู ต ร
Non-degree วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์
• โครงการจัดการเรียนการสอนเพือ่ พัฒนา
ศักยภาพวิชาชีพระดับบัณฑิตศึกษา • การส่งเสริมการ
เรียนรู้แบบออนไลน์ ในช่วงสถานการณ์ Covid-19

• การฝึกอบรมหลักสูตรการยกระดับและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ชมุ ชน • การส�ำรวจสถานะ
ของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบท
ประเทศไทย รายงานวิจัยส�ำรวจสถานะฯ เป้าหมายที่ 5
• กิจกรรมส่งเสริมความเท่าเทียมกันทางเพศ

• โครงการน�้ำดื่มเกษตร • โครงการศึกษา
และจัดเก็บข้อมูลตัวชีว้ ดั ประสิทธิภาพการใช้
น�ำ้ และความขาดแคลนน�ำ้ • ระบบการบริหาร
จัดการอ่างเก็บน�้ำเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรและการใช้
ประโยชน์จากแหล่งน�้ำอย่างยั่งยืน

• ศูนย์วิจัยและพัฒนาขีดความสามารถใน
การแข่ ง ขั น ด้ า นวิ ศ วกรรมและเทคโนโลยี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ • ระบบผลิตไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนน�้ำ คณะประมง

• โครงการยกระดั บ เศรษฐกิ จ และสั ง คม
รายต�ำบลแบบบูรณาการ • โครงการการ
พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากสกลนครโมเดล
• โครงการ KU smart for Success กิจกรรม Positive
Thinking & Self-Motivation
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• โครงการประกวดสุดยอดธุรกิจนวัตกรรม
ประเทศไทยระดับประเทศ รายการ “นิลมังกร
• เมืองนวัตกรรมอาหาร • การต่อยอดงาน
วิจัยเชิงพาณิชย์ ส�ำนักงานบริการวิชาการ

• โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา
การเรียนรู้เด็ก นักเรียนและเยาวชนในถิ่น
ทุรกันดาร เพือ่ สนองพระราชด�ำริสมเด็จพระกนิษฐา
ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี • การรับเด็กออทิสติกเข้าศึกษาต่อ ป.ตรี

• การจั ด การเรี ย นการสอน ชุ ด รายวิ ช า
การพัฒนาชุมชนเพื่อความยั่งยืน วิทยาลัย
บูรณาการศาสตร์ • โครงการชุมชนแห่งการ
เรียนรู้สู่ชุมชนยั่งยืน ภายใต้ความร่วมมือบวร (บ้าน วัด
โรงเรียน) • E-sarn Gastronomy

• การฝึกอบรมเรื่อง การประเมินผลกระทบ
งานวิจยั • การประกวดผลิตภัณฑ์ทเ่ี ป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม Thailand Green Design
Awards 2021 • โครงการ “แยกฯ คัด เพือ่ พัฒนาสร้าง
มูลค่าสู่ชาวเกษตรก�ำแพงแสนอย่างยั่งยืน

• โครงการรณรงค์และส่งเสริมการลด ปริมาณ
ขยะในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ • การปลูก
ต้นไม้กบั ชุมชน บ้านคลองขวาง ณ ป่าชุมชนบ้าน
คลองขวาง จังหวัดตราด • ศูนย์เชีย่ วชาญเฉพาะทางด้าน
กลยุทธ์ธรุ กิจทีเ่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม คณะสิง่ แวดล้อม

การอบรม เรื่อง “การเพาะเลี้ยงปูม้า”
ณ สถานีวิจัยประมงศรีราชา • โครงการ
อนุ รั ก ษ์ แ ละป้ อ งกั น ทรั พ ยากรธรรมชาติ
บริเวณชายฝั่ง • โครงการ “มีนกรพาปลาไปปล่อย
K&U Together”
•

์ ชื ใกล้สญ
ู พันธุ์ พืชเฉพาะถิน่ และพืชทีถ่ กู คุกคาม
• การประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารโครงการ “การปรับปรุงสภาพพันธุพ
ในระบบนิเวศบนบกทีด่ กู รบกวนในมาเลเซียและไทย • โครงการอนุรกั ษ์พนั ธุกรรมพืชอันเนือ่ งมาจากพระราชด�ำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) • การค้นพบพืชและสัตว์สายพันธุ์ใหม่
• การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ปี 2564 • การจัดตั้งศูนย์ ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ภาคประชาชน
คณะสังคมศาสตร์
• โครงการนนทรีอาสา บริจาคโลหิต • โครงการบ�ำบัดทุกข์ บ�ำรุงสุขให้กับประชาชน วิทยาเขตก�ำแพงแสน
• งานประชุมวิชาการ ระดับชาติ นนทรีอีสาน ครั้งที่ 8 นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคม
ที่ยั่งยืน • โครงการนิสิต KU อาสาสู้โควิด

รางวัลและผลงานเด่นด้านมหาวิทยาลัยแห่งความยั่งยืน 2563
1. รางวัลชนะเลิศ การน�ำเสนอบทความ หัวข้อ Sustainable Education
โครงการ หลักสูตรวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เพื่อความยั่งยืน โดย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร   
2. รางวัลชนะเลิศ การน�ำเสนอโปสเตอร์ หัวข้อ Sustainable Health โครงการ พุธหรรษา โดย ส�ำนักการกีฬา
3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โครงการ KU Says โดย สภาผู้แทนนิสิต องค์การนิสิต
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การบริหารจัดการ และรับมือวิกฤติในสถานการณ์
การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
Management and Crisis Response in the
Epidemic Situation of the Coronavirus (COVID-19)
การบริหารจัดการทั่วไป

			
• การแต่งตัง้ คณะกรรมการเฝ้าระวังสุขอนามัยการระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019
• ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

การบริหารและพัฒนาบุคลากร

่ กั ของตนเอง (Work
				
• การปรับเปลีย่ นวิธกี ารท�ำงาน โดยให้บคุ ลากรปฏิบตั งิ านในทีพ
From Home) • การก�ำหนดแนวทางส�ำหรับส่วนงานในการมอบหมายการปฏิบัติงาน ใน - นอกสถานที่ตั้ง

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

			
• การปรับเปลี่ยนรูปแบบงานให้เป็นในลักษณะออนไลน์ • การพัฒนา/ปรับปรุงระบบ
สารสนเทศให้รองรับสถานการณ์ COVID-19 • โครงการ virtual Training เพือ่ สนับสนุนการเรียนการสอน • ระบบลงทะเบียน
ขอรับสิทธิ์ฉีดวัคซีนโควิด-19 สาหรับนิสิต

การพัฒนาสุขภาวะองค์กร

			
• การฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 ให้นิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การปรั
บ
ปรุ
ง
สภาพแวดล้
อ
มการเรี
ย
นการสอนและการบริ
การต่างๆ เพื่อรองรับนโยบาย Physical Distancing • การ
•
สนับสนุนการใช้พื้นที่มหาวิทยาลัยเป็น Public Park แบบเว้นระยะห่างแก่ชุมชนแวดล้อม • การให้บริการด้านค�ำปรึกษาและ
แนวทางการส่งเสริมสุขภาวะแก่นสิ ติ และบุคลากร • การฉีดน�ำ้ ยาฆ่าเชือ้ แอลกอฮอล์ในพืน้ ทีข่ องมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การจัดการเรียนการสอน

			
• การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ • การสอบตามความพร้อมของนิสิตรายบุคคล
• การบริการการศึกษาแบบ Online One Stop Service

การพัฒนานิสิต

			
• กองทุนสวัสดิภาพนิสิต COVID-19 • การยกเว้น ลดหย่อน ขยายเวลาค่าธรรมเนียมหอพัก • การ
ผ่อนช�ำระค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคฤดูร้อน • กิจกรรมพัฒนานิสิตออนไลน์

การวิจัย

			
• หุน่ ยนต์โรยละอองยาฆ่าเชือ้ “น้องนนทรี” • หุน่ ยนต์และกล้อง AI เตือนคนไม่สวมหน้ากากอนามัย • ระบบพ่น
น�้ำยาฆ่าเชื้อโรคแบบซูเปอร์สเปรย์ • นวัตกรรมต้นแบบยูนิตท�ำฟันพ่นน�้ำยาฆ่าเชื้อโควิด-19 ให้ปลอดเชื้อภายใน 10 นาที • การ
สร้างนวัตกรรมชุมชนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก และบรรเทาผลกระทบจากโควิด 19 พื้นที่จังหวัดสกลนคร • The Impact
of COVID-19 on Domestic Violence on Children and Women • The Behavior of Thai Tourists after COVID
19 Situation

การบริการวิชาการและสังคม

• ศูนย์บริการฉีดวัคซีน KU สู้ COVID-19 • โครงการพัฒนาศักยภาพผูป้ ระกอบการใหม่
ร่วมใจสู้โควิด • การมอบน�้ำใจช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 • โครงการกุ้งไทย
สู้ภัยโควิด 19 • เว็บชีวิตวิถีใหม่และความฉลาดทางดิจิทัล • การเตรียมสถานที่กักกันส�ำหรับผู้ที่เฝ้าระวังสังเกตอาการจาก
เชื้อไวรัส COVID-19
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นิสิต /บุคลากร รับรางวัล Reward
รางวัลนิสิต
นิสิตดีเด่น
• นายอังกูร ชัยนิมิตวัฒนา วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ คนพิการต้นแบบ
ประจําปี 2563
• นายพงศกร สิรอิ คั คะโชติ คณะศึกษาศาสตร์ รับรางวัลเยาวชนคนต้นแบบ
ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การคัดเลือกเยาวชนคนต้นแบบวันเยาวชน
แห่งชาติ ประจ�ำปี 2563

ด้านการศึกษาและพัฒนานิสิต
• รางวัลชนะเลิศ การประกวดขับร้องเพลงกล่อมลูกภาคกลาง เนื่องในโอกาส
วันแม่แห่งชาติ โดยคณะศึกษาศาสตร์
• รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขัน Agricultural-Challenge Case
Competition โดยคณะเศรษฐศาสตร์
• รางวัลชนะเลิศการประกวดโครงงานสหกิจศึกษาระดับเครือข่าย ประจ�ำปี
2564 โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์
• รางวัลชนะเลิศจาก เกม FIFA Online 4 (Sport) และเกม MINDCRAFT
(creative) การแข่งขันอีสปอร์ตของมหาวิทยาลัย รายการ AIS 5G ESPORTS
U-LEAGUE 2020 โดยคณะวิทยาการจัดการ
• ชนะเลิศการแข่งขัน Thailand Cyber Top Students 2021 โดยคณะ
วิศวกรรมศาสตร์

ด้านวิจัย
• รางวัล Certificate of Recognition International
Packaging Design Student Competition โดย
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
• รางวัล E-Poster Presentation Award ประเภท
Advanced Ceramic Materials (Ceramic and
Glass Technology) โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์
• รางวัล Best Technical Paper และ รางวัล People’s Choice Award การแข่งขันหุ่นยนต์ World RoboCup
2021 Online Challenge โดย คณะวิศวกรรมศาสตร์
• Best Oral Presentation Award การประชุมวิชาการนานาชาติ The 9th Joint Conference on Renewable
Energy and Nanotechnology (JCREN 2020) โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์
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• Conference Oral Best Paper. BUDAPEST 19th International Conference on Agricultural, Chemical,
Biological and Environmental Sciences (ACBES-21) โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์
• รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดการออกแบบและก่อสร้างอย่างยั่งยืน Lafarge Holcim Awards 2020,
Asia region ประเภท Next Generation Prize โดยนิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

บุคลากรรับรางวัลระดับชาติและนานาชาติ
บุคลากรดีเด่น
• รศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจําปี 2563 สาขารับใช้สังคม
• รศ.ดร.กนกพร นุ่มทอง คณะมนุษยศาสตร์ “รางวัลสุรินทราชา” ในฐานะนักแปลดีเด่น ประจ�ำปี 2564

รางวัลวิจัย
• รางวัลและเงินทุนช่วยเหลือการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 26 มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริม
วิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ�ำนวน 1,735,000 บาท โดยคณะเกษตร คณะวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
• รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การน�ำเสนอผลงานแบบ Oral Presentation การประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติ
ส�ำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 13 โดยบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์
• รางวัล Best Paper Award in Automotive, Aerospace and Marine Engineering (AME). The 11th
Thai Society of Mechanical Engineers, International Conference on Mechanical Engineering
(ICoME 2020) โดยอาจารย์และนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์

ช่องทางติดต่อ / Contract

www.ku.ac.th

Kasetsart
University

KU CHANNEL
YOUTUBE
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คณะผู้จัดท�ำ
ที่ปรึกษา

ผู้จัดท�ำ

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์
อธิการบดี
นางสุชีรา จรรยามั่น
ผู้อ�ำนวยการกองแผนงาน
นางสาวกิ่งแก้ว รักษ์ประศาสน์
หัวหน้างานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ

นางสาวอโณทัย เทวราชสมบูรณ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�ำนาญการ
นายคม
ธรรมรัตน์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางสาวเสียงศรี วายะลุน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ข้อมูลและภาพถ่าย กอง ศูนย์ ส�ำนัก สถาบัน และคณะ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
● วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์

● ส�ำนักงานวิทยาเขตก�ำแพงแสน

● กองวิเทศสัมพันธ์

● คณะประมง

● ส�ำนักส่งเสริมและฝึกอบรม

● ส�ำนักงานทรัพย์สิน

● คณะเกษตร

ก�ำแพงแสน
● ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร
● ส�ำนักงานวิทยาเขตศรีราชา
● ส�ำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสกลนคร
● กองกลาง
● กองกิจการนิสิต
● กองคลัง
● กองแผนงาน
● กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่

● ส�ำนักงานบริการวิชาการ

● สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
● สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผล
ทางการเกษตรและอุตสาหกรรม
เกษตร
● ส�ำนักส่งเสริมและฝึกอบรม
● ส�ำนักบริหารการศึกษา
● ส�ำนักหอสมุด
● ส�ำนักบริการคอมพิวเตอร์
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● ส�ำนักการกีฬา
● ส�ำนักงานพัฒนาคุณภาพ

และบริหารความเสี่ยง
● ส�ำนักงานมหาวิทยาลัย
● ศูนย์นานาชาติสริ น
ิ ธรเพือ่ การวิจยั
พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี
● ส�ำนักงานโครงการจัดตั้งวิทยาเขต
สุพรรณบุรี

