
โครงการผู้บริหารพบบุคลากร ครั้งที่ 1

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

ณ ห้องประชุม 1101 ชั้น 1 อาคารบริการวิทยาการ

วันพุธที่ 26  ธันวาคม  2561



ผู้บริหาร 



วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยชั้นนําทางการวิจัยและวิชาการ 

ในภาคตะวันออก ที่พร้อมมุ่งสู่ความเป็นนานาชาติ



วิทยาเขตดิจิทัล: Digital Campus 

วิทยาเขตวิจัย : Research Campus

วิทยาเขตที่เน้นการมีส่วนร่วมทางสงัคม : Social Engagement Campus

วิทยาเขตที่เป็นนานาชาติ : International Campus

วิทยาเขตสีเขียว : Green Campus

วิทยาเขตแห่งความสขุ : Happiness Campus

นโยบาย 6C



 โครงการอบรมบทบาทหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาองค์กรนิสิต ประจําปี

การศึกษา 2561 

 การติดตามและประเมินผลโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อจัดทํา

รูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้น

พื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา

 การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจังหวัดชลบุรี

ผลงานด้านการบริหาร



 โครงการก้าวแรกสูศ่าสตร์แหง่แผ่นดิน ประจําปีการศึกษา 2561 

วิทยาเขตศรีราชา

 ต้อนรับคณะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

 การรับมอบทุนการศึกษาจากสมาคมเพื่อนชุมชน

 ประชุมสัมมนาระดับจงัหวัดโครงการจา้งเหมาก่อสร้างเสริมชายหาด

พัทยา จังหวัดชลบุรี

ผลงานด้านการบริหาร



 โครงการส่งเสริมการใช้นวัตกรรมเชิงพื้นที่ใน

รูปแบบ 5D simulation

 คณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบ

เรียบร้อยจังหวัดชลบุรีและคณะกรรมการศูนย์

อํานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

จังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 8/2561 

 ร่วมระดมความคิดเห็นเพื่อประกอบการจัดทํา  

(ร่าง) แผนแม่บทการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

รายพื้นที่

ผลงานด้านการบริหาร



 ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสรมิเวทีและประชาคม

เพื่อจัดทํารูปแบบและแนวทางการพฒันาหลักสูตรต่อเนื่อง

เชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและ

อุดมศึกษา ของสํานักงานศึกษาธิการภาค 9 

 การประเมินประสทิธิภาพการใช้ประโยชน์อาคาร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ในช่วงเวลา

ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 และภาคต้น ปีการศึกษา 

2561 และรับทราบผลการประเมินภาคปลาย ปีการศึกษา 

2559 และภาคต้น ปีการศึกษา 2560

 นําเสนอการรายงานผลการดาํเนนิงานจรรยาบรรณวิชาชีพ 

มก. วิทยาเขตศรีราชา ในการประชุมสัมมนาเพื่อติดตามผล

การดําเนนิงานจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปี 2561 ปัญหา 

อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ผ่านระบบการประชุมทางไกล

ผลงานด้านการบริหาร



 ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคลา้ยวันเฉลิมพระ

ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ

ดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 

พุทธศักรราช 2561 โดยการถวายพานพุม่ดอกไม้ราช

สักการะและถวายราชสดุดี

 ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน 

คณะกรรมการบริหารงานอําเภอแบบบูรณาการ (กบอ.) 

คณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบ

เรียบร้อยอําเภอศรีรา คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการ

พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอําเภอศรีราชา 

คณะกรรมการอํานวยการศูนย์ดํารงธรรมอําเภอ และ

คณะที่ปรึกษาศูนย์ดํารงธรรม

ผลงานด้านการบริหาร



ผลงานด้านดิจิทัลและสารสนเทศ

โครงการจดัตั้งสถาบันพัฒนา

ศักยภาพด้าน Digital Academy 

Thailand  (DAT) เพื่อ EEC 

งบประมาณจากสํานักงานส่งเสริม

เศรษฐกิจดิจทิัล (depa) 50 ล้าน

บาท ระยะเวลา 3 ปี 

(ม.ค.62- ม.ค.65)



โครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบ 5G (Testbed) ในพื้นที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยา

เขตศรีราชา เพื่อความร่วมมือด้านวิชาการและการถ่ายทอดเทคโนโลยี ระยะเวลา 3 ปี 

เริ่มมกราคม 2562

ผลงานด้านดิจิทัลและสารสนเทศ



จัดประชุมหารือการเตรียมความพร้อม

รองรับเทคโนโลย ี5G ด้านการเรียนการสอน 

การวิจัยและบริการวิชาการ

ผลงานด้านดิจิทัลและสารสนเทศ



การเสริมสร้างศักยภาพนสิิต 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สู่สากล

ผลงานด้านวิเทศสัมพันธ์

สัมมนาเครือข่ายวิเทศสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปี 2561



อบรมหลักสูตรระยะสั้นทางด้านวิทยาศาสตร์
การเกษตรให้กับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการของ

สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

การประชุมสร้างความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง 
IASCT , Dongseo University, NECTEC และ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

ผลงานด้านวิเทศสัมพันธ์



การประชุมหารือความร่วมมอืทางวิชาการ ระหว่าง 
มก. กับ Die Otto-von-Guericke-Universität
Mogdeburg และผู้แทนหน่วยงานอาชีวศึกษาใน

ภาคตะวันออก

ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์ประจําสถานทูตอเมริกา 
เข้าพบคณะผู้บริหารวิทยาเขตศรีราชา และเยี่ยมชม
พื้นที่สําหรับตดิตัง้สนามทดสอบ 5G (TestBed)

ผลงานด้านวิเทศสัมพันธ์



แผนการดําเนินงานความร่วมมือทาง

วิชาการ ระหว่าง 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต

ศรีราชา กับ Die Otto-von-Guerick-

Universitat Magdeburg

แผนงานด้านวิเทศสัมพันธ์



โครงการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

โครงการ Dek-D’s TCAS Fair

โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา

โรงเรียนศรีราชา

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติศรีนครินทร์ ระยอง

โรงเรียนชลกันยานุกูล

โรงเรียนดาราสมุทร

งานประชาสัมพันธ์หลักสูตร ประจําปีการศึกษา 2561



โครงการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

งานประชาสัมพันธ์หลักสูตร ประจําปีการศึกษา 2561



จํานวนจังหวัดที่อยู่

อาศัยของผู้ตอบ

 อันดับที่ 1 จังหวัดชลบุรี จํานวน 236 คน  คิดเป็นร้อยละ 45

 อันดับที่ 2 กรุงเทพฯ  จํานวน 71 คน  คิดเป็นร้อยละ 13.50

 อันดับที่ 3 จังหวัดสมุทรปราการ จํานวน 56 คน  คิดเป็นร้อยละ 10.70 

 อันดับที่ 4 จังหวัดระยอง จํานวน 23 คน  คิดเป็นร้อยละ 4.40 

 อันดับที่ 5 จังหวัดปทุมธานี จํานวน 15 คน  คิดเป็นร้อยละ 2.90 

 อันดับที่ 6 จังหวัดอุทัยธานี จํานวน 8 คน  คิดเป็นร้อยละ 1.50

 อันดับที่ 7 จังหวัดนครปฐม จํานวน 7 คน  คิดเป็นร้อยละ 1.30

การรับรู้ชื่อของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

โครงการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

งานประชาสัมพันธ์หลักสูตร ประจําปีการศึกษา 2561



ข้อมูลสาขาวิชาที่สนใจศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี

 อันดับที่ 1 สาขาการบริหารจัดการ จํานวน 178 คน คิดเป็นร้อยละ 33.90

 อันดับที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์ จํานวน 101 คน  คิดเป็นร้อยละ 19.20

 อันดับที่ 3 สาขาวิศวกรรมศาสตร์ จํานวน 87 คน  คิดเป็นร้อยละ 16.60

 อันดับที่ 4 สาขาเศรษฐศาสตร์ จํานวน 49 คน  คิดเป็นร้อยละ 9.30

 อันดับที่ 5 สาขาพาณิชยนาวี จํานวน 39 คน  คิดเป็นร้อยละ 7.40 

 อันดับที่ 6 สาขามนุษยศาสตร์ จํานวน 13 คน  คิดเป็นร้อยละ 2.50

 อันดับที่ 7 สาขาจิตวิทยา  สาขาศึกษาศาสตร์  และสาขาโลจิสติกส์ 

       ซึ่งมีจํานวนผู้ตอบเท่าๆ กัน คือ จํานวน 3 คน  คิดเป็นร้อยละ 0.60

งานประชาสัมพันธ์หลักสูตร ประจําปีการศึกษา 2561



ระดับความพึงพอใจภาพลักษณ์ของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

งานประชาสัมพันธ์หลักสูตร ประจําปีการศึกษา 2561



โครงการพัฒนาวิชาการ “กิจกรรมการเพิ่มผลิตภาพ
การผลิตของวิสาหกิจและพัฒนาศักยภาพบุคลากรภาคอุตสาหกรรม 

จังหวัดชลบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา” ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เป็นโครงการที่ร่วมมือกันทุกคณะวิชา 

ดําเนินการเดือน พค. – สค. 2561

การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

วิทยาเขตศรีราชา เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561

ทุนวิจัย R2R วิทยาเขตศรีราชา 

ผลงานด้านวิจัยและบริการวิชาการ 



ผลด้านงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

โครงการประเพณีสงกรานต์ วิทยาเขตศรีราชา

โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีงานกองข้าว

โครงการแห่เทยีนเข้าพรรษา 

พิธีถวายพระพรสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10

ผลงานด้านวิจัยและบริการวิชาการ 



จัดตั้งศูนยบ์ริการวิชาการ แบ่งเป็น 
3 ส่วนหลัก

ส่วน KUex เน้นงานวิจัยและพัฒนา
วิชาการจากภายนอกมหาวิทยาลัย

ส่วนคลีนิควิจัย เน้นดูแลการวิจัยของ
วิทยาเขตศรีราชา

ส่วนสนับสนุนนวัตกรรมและ 
Startup เน้นส่งเสริมการสร้างสรร

นวัตกรรมและบ่มเพาะ Startup

แผนงานด้านวิจัยและบริการวิชาการ ประจําปีงบประมาณ 2562 

งบพัฒนาวิชาการจากภายนอก เช่น กองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชา
รัฐ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

    โครงการสร้างสมรรถนะ SMEs เข้าสู่ Industrial 4.0 (ส่วนกลางวิทยาเขต)

โครงการพัฒนาระบบเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานของผู้ประกอบการ 
SMEs ในธุรกิจขนส่งด้วยระบบดิจิทัลอัจฉริยะ (คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา)

โครงการยกระดับและพัฒนาขีดความสามารถผู้ประกอบการธุรกิจ
ออนไลน์ในดา้น Digital  e-Commerce 

สู่ตลาดสากลเพี่อการเติบโตทีย่ั่งยืน (Digital Platform Canvas) (คณะวิทยาการ

จัดการ)

DEPA fund
     ไม่น้อยกว่า 5 ทุน

จัดอบรมและสัมมนาเพื่อหารายได้

ส่วน KUex



แผนงานด้านวิจัยและบริการวิชาการ ประจําปีงบประมาณ 2562

งานประชุมวิชาการและวารสารวิชาการ

จัดการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 4 
(ยกระดับการประชุม)

จัดทําวารสารนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
(เป็น e-Journal เพื่อเข้า TCI กลุ่ม 1)

จัดตั้งคลัสเตอร์วิจัยภายในวิทยาเขตศรีราชา เช่น

คลัสเตอร์โลจสิติกส์

คลัสเตอร์ดิจิทลั

ทุนอุดหนนุวิจัย วิทยาเขตศรีราชา

ทุน R2R

ทุนนักวิจัยหน้าใหม่

ส่วนคลีนิควิจัย

จัดกิจกรรมสง่เสริมการพัฒนานวัตกรรมแก่
อาจารย์และนิสิตอย่างต่อเนื่อง

จัดสรรงบประมาณสนับสนนุการประกวด
แข่งขันนวัตกรรมของอาจารย์และนสิิต (การแข่งขัน

ระดับชาติและนานาชาติ)

ส่วนสนับสนุนนวัตกรรมและ Startup



ผลการจัดการพลังงานของวิทยาเขตศรีราชา

วิทยาเขตศรีราชาถือเป็นอาคารควบคุมตามกฎหมาย และต้องดําเนินการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายการอนุรักษ์พลังงาน

คาดการณ์ปี 2562 เป็นต้นไปการใช้ไฟฟ้านา่จะสูงขึ้น จากอาคารทีเ่พิ่มมากขึ้น

ช่วยกันประหยัดไฟฟ้ากันคนละนิด เพื่อช่วยโลกไม่ให้ร้อนขึ้นกว่านี้



หลักสูตร

        ปรับปรุงหลักสูตร และรายวิชาให้สอดคล้องกับการพัฒนา

ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ( EEC ) ได้แก่

 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ

 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาอุตสาหกรรม

ด้านการศึกษา



การรับเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2560
  รับสมัครโครงการในโครงการต่าง ๆ ( TCAS รอบที่ 1)

 โครงการส่งเสริมนักเรียนที่มีคณุธรรมและจริยธรรม

 โครงการคณุธรรมนําเข้ามหาวิทยาลัย “เด็กดีศรีระยอง”

โครงการความรู้คู่คณุธรรมสร้างผูน้ําเยาวชน(ชุมชน)

 โครงการรับตรงพื้นที่เชื่อมโยง 32 จังหวัด ( TCAS รอบที่ 2)

 โครงการรับตรงร่วม ( TCAS รอบที่ 3)

 Admissions ( TCAS รอบที่ 4 )

 โครงการรับตรงอิสระ ( TCAS รอบที่ 5)

ด้านการศึกษา



โครงการรับตรงร่วม ( TCAS รอบที่ 3)
การรับเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2560 

ด้านการศึกษา



การรับเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2561 

  เพิ่มโครงการ

  โครงการขยายโอกาสทาง

การศึกษา ( TCAS รอบที่ 1 )

ด้านการศึกษา



 ผลงานวิจัย

 ผลงานการบริการวิชาการ

 ผลงานการแข่งขันของนสิิต

นิทรรศการผลงานอาจารย์และนิสิต และการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ

ด้านการศึกษา



การแข่งขนัตอบปัญหาทางวิชาการ

ด้านการศึกษา



การประกันคุณภาพ
    ผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน วิทยาเขตศรีราชา 

ปีการศึกษา 2560 (1 มิถุนายน 2560 - 31 พฤษภาคม 2561)

การดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกนัคณุภาพ ครบทั้ง 5 องค์ประกอบ และมีการดําเนินการ

ตามตัวบ่งชี้ที่กําหนดของมหาวิทยาลัย จํานวน 13 ตัวบ่งชี้  โดยมีผลการประเมินคณุภาพการศึกษา

ภายใน ประจําปีการศึกษา 2560 พบว่า มีคะแนนเฉลี่ย 3.84 ได้คุณภาพระดับดี
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การประกันคุณภาพ

ในปี 2562 การประเมินประกนัคณุภาพ 

ตามเกณฑค์ณุภาพการศกึษาเพื่อการ

ดําเนินการที่เป็นเลิศ

(Education Criteria for Performance 

Excellence : EdPEx)






