เอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับแก้ไข)
เอกลักษณ์ (Uniqueness) : หมายถึง คุณลักษณะที่โดดเด่นขององค์กร
เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มุ่งสร้างศาสตร์แห่งแผ่นดิน เพื่อความกินดีอยู่ดีของชาติ
(Kasetsart University aims to create knowledges of the land for
the well-being of nation)
คําอธิบาย :
Kasetsart University หมายถึง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อันเป็นแหล่งรวมของบุคลากร
(Knowledgeable man) และองค์ความรู้ (Knownledge body)
Knownledges of the Land หมายถึง ความหลากหลาย (Multi-disciplines) ของสาขาวิชา
อันเป็นบูรณาการ (Integration) เกี่ยวข้องกับการเกษตร ธรรมชาติ และมนุษย์บนผืนแผ่นดิน
The Well-being of Nation หมายถึง ความเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ (Growth) ความเข้มแข็งของ
สังคม (Strength) ความสมดุลของสิ่งแวดล้อม (Equilibrium) และความมั่นคงด้านอาหาร (Security)
ซึ่งทั้งหมดนี้ก็คือ ความกินดีอยู่ดีของทุกคนในชาติ

อัตลักษณ์ (Identity) : หมายถึง คุณสมบัติที่เป็นตัวตนของบุคคล
อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สํานึกดี
มุ่งมั่น
สร้างสรรค์
สามัคคี
(Determination) (Knowledge creation) (Unity)
(Integrity)
(IDKU : อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Identity of Kasetsart University)
คําอธิบาย :
สํานึกดี (Integrity) หมายถึง จิตใจที่ดีงาม ซื่อสัตย์ สุจริต คุณธรรม จริยธรรม
มุ่งมั่น (Determination) หมายถึง ตั้งใจ อดทน วิริยะอุตสาหะ มุ่งผลสัมฤทธิ์
สร้างสรรค์ (Knowledge creation) หมายถึง ใฝ่รู้ ขวนขวาย สร้างมูลค่าและคุณค่า มีนวัตกรรม
สามัคคี (Unity) หมายถึง ร่วมมือร่วมใจ ประนีประนอม ทํางานเป็นทีม บูรณาการเชื่อมโยง

ผ่านความเห็นชอบจาก สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๔ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔
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เฉพาะ 6 อันดับแรก
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ความรับผิดชอบต่อหน้าที่
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และการแก้ปญั หา
การนํ าความรูท้ ่เี รียนมาประยุกต์กบั งานที่ทาํ
ความซื่อสัตย์สจุ ริต
ความใฝ่ รูเ้ กี่ยวกับงานที่ทาํ
ทักษะในการทํางานเป็ นทีม
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เฉพาะข้อที่ได้คะแนนน้อยของแต่ละด้าน







ความสามารถในการถ่ายทอดและการสือ่ สาร
ความเปนผู
ความเป็ นผ้นํ า
ความสามารถในการบริหารคน
ความสามารถในการเขียนรายงาน/บทความ
ทักษะภาษาต่างประเทศ
การตรงต่อเวลา

กลยุทธ์
• อาจารย์ประพฤติตนเป็ นแบบอย่าง
• กิจกรรมสร้างจิตสํานึ ก

การพัฒนานิ สยั ประพฤติอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และ
ด้วยความรับผิดชอบทัง้ ในส่วนตนและส่วนรวม ความสามารถใน
การปรับวิถชี ีวติ ในความขัดแย้งทางค่านิ ยม การพัฒนานิ สยั และ
การปฏิบตั ิตนตามศีลธรรม ทัง้ ในเรื่องส่วนตัวและสังคม

– ค่ายบําเพ็ญประโยชน์
– การฝึฝึ กสมาธิิ / อบรมคุณธรรม
– การยกย่องผูท้ าํ ความดี
– ฯลฯ

การประเมินผล
• นักศึกษาประเมินตนเอง
• นักศึกษาประเมินเพื่อนในกลุ่ม
กิจกรรม เพื่อนในห้อง
• อาจารย์ประเมินจากบันทึกของ
นักศึกษา และโดยการสังเกต
พฤติกรรม

• การวิเคราะห์ตนเองของนักศึกษา
• การให้ขอ้ มูลป้ อนกลับ โดยอาจารย์และผูร้ ่วมงาน
• การกํากับดูแลอย่างจริงจัง จนสร้างเป็ นนิสยั

การประเมินผล

กลยุทธ์

ความสามารถในการเข้
า้ ใจ
ใ
ใ การนึึ กคิดิ และการนํําเสนอข้อ้ มูล
การวิเคราะห์และจําแนกข้อเท็จจริงในหลักการ ทฤษฏี
ตลอดจนกระบวนการต่างๆ
และความสามารถในการเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง

• จัดลําดับเนื้ อหาความรู ้ ทัง้ ในระดับหลักสูตร
และในรายวิชา
• อธิบายภาพรวมของเนื้ อหาก่อนเริ่ม
• ทบทวนความรูเ้ ดิม เชื่อมโยงถึ
โ งความรูใ้ หม่
• ใช้สอ่ื ช่วยสอน สร้างความเข้าใจ
• ทดลองปฏิบตั ิ เห็นจริงตามทฤษฏี เข้าใจจริง
จําได้นาน
• ใช้การสอนหลายๆแบบ

•
•
•
•
•

การสอบข้อเขียน
การสอบปากเปล่า
การสอบปฏบต
การสอบปฏิบตั ิ
การบ้าน
รายงาน
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กลยุทธ์

ความสามารถในการวเคราะหสถานการณและใช
ความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์และใช้
ความรูค้ วามเข้าใจในแนวคิด หลักการ ทฤษฏี และ
กระบวนการต่างๆ ในการคิดวิเคราะห์และแก้ปญั หา เมื่อต้อง
เผชิญกับสถานการณ์ใหม่ๆ ที่ไม่ได้คาดคิดมาก่อน

•
•
•
•
•
•

ให้ความรูท้ างทฤษฏีก่อน
กระตุน้ ให้เกิดความคิด โดยตัง้ คําถาม
ใช้
ใ การเรียนที่ตอ้ งคิด/ค้นคว้าด้วยตนเอง
การมอบหมายโจทย์ให้คดิ แก้ปญั หา
การให้ขอ้ มูลป้ อนกลับ ผลงานนักศึกษา
จัดวิชาปัญหาพิเศษ/การวิจยั

กลยุทธ์

ความสามารถในการทํางานเป็ นกลุม่ การแสดงถึงภาวะผูน้ ํ า
ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
ความสามารถในการวางแผนและรับผิดชอบในการเรียนรูข้ องตนเอง

• ใช้กจิ กรรมกลุ่ม ทัง้ ในและนอก
ห้องเรียน
• มอบหมายงานทตองรบผดชอบ
มอบหมายงานที่ตอ้ งรับผิดชอบ
ทัง้ งานเดี่ยวและงานกลุม่
• การวิเคราะห์ตนเองของนักศึกษา
• การให้ขอ้ มูลป้ อนกลับ โดย
อาจารย์และผูร้ ่วมงาน

กลยุทธ์

ความสามารถในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข ความสามารถใน
การใช้เทคนิ คพื้นฐานทางคณิ ตศาสตร์และสถิติ ความสามารถใน
การสือ่ สาร ทัง้ การพูด การเขียน และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

• ให้คาํ แนะนํ า
• มอบหมายงานที่ตอ้ งใช้การวิเคราะห์เชิง
ตวเลข
ตัวเลข
• มอบหมายงานที่ตอ้ งใช้การสื่อสาร ทัง้ การ
เขียนรายงาน การนํ าเสนอปากเปล่า และ
การใช้ส่อื อิเลคทรอนิ กส์
• มอบหมายงานที่ตอ้ งใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ เช่น การสืบค้น การรวบรวม/
วิเคราะห์ขอ้ มูล
• การจัดวิชาสัมมนา

การประเมินผล
• สังเกตการอภิปรายแสดงความคิดเห็น
• ผลงานการแก้โจทย์ปญั หา
โ ท์ ่ตี อ้ งใช้
ใ้
• การสอบข้อ้ เขีียนด้ว้ ยโจทย์
ทักษะทางปัญญา
• การสอบปากเปล่า
• รายงานผลการวิจยั รายวิชาปัญหา
พิเศษ/เทคนิ คการวิจยั

การประเมินผล
• นักศึกษาประเมินตนเอง
• นักศึกษาประเมินเพือ่ นในกลุ่ม
เพือ่ื นในห้
ใ อ้ ง
• สังเกตพฤติกรรมนักศึกษา
• ผลงานที่รบั ผิดชอบ

การประเมินผล
• ผลงานการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
• การเขียนรายงาน การนํ าเสนอปาก
เปล่า การใช้
เปลา
การใชสออเลคทรอนกส
ส่อื อิเลคทรอนิ กส์
• ผลงานการสืบค้นข้อมูล IT การ
รวบรวม/วิเคราะห์ขอ้ มูล
• การนํ าเสนอสัมมนา

24

4

