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ความเปนมากอนการจัดตั้ง 

ระยะตน  (พ.ศ. 2447-2456) 

การจัดตั้งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเปนวิวัฒนาการจากการจัดการศึกษาวิชาเกษตรของประเทศ             
ซ่ึงเริ่มในระบบโรงเรียนวิชาชีพ  

ในสมัยเริ่มแรก พระเจาบรมวงศเธอ กรมหม่ืนพิไชยมหินทโรดม องคอธิบดีกรมชางไหมในกระทรวง
เกษตราธิการ ไดทรงจัดตั้งโรงเรียนชางไหมข้ึน สอนเก่ียวกับวิชาการเลี้ยงไหมโดยเฉพาะ ตอมาไดเพ่ิมวิชาการ
เพาะปลูกพืชอ่ืนๆ เขาในหลักสูตรตลอดจนไดเริ่มสอนวิชาสัตวแพทยดวยและไดเปลี่ยนชื่อโรงเรียนเปน
โรงเรียนวิชาการเพาะปลูก  

ในป พ.ศ. 2451 กระทรวงเกษตราธิการ ไดรวมโรงเรียนท่ีอยูในสังกัด 3 โรงเรียนคือโรงเรยีนแผนท่ี 
(จัดตั้งข้ึนเม่ือ พ.ศ. 2425) โรงเรียนกรมคลอง (จัดตั้งข้ึนเม่ือ พ.ศ. 2448) และโรงเรียนวิชาการเพาะปลูก             
เปนโรงเรียนเดียวกัน โดยใชชือ่โรงเรียนวาโรงเรียนกระทรวงเกษตราธิการ พรอมกับไดใหเรียบเรียง                 
หลักสูตรใหม ซ่ึงถือไดวาเปนหลักสูตรระดับอุดมศึกษาวิชาเกษตรศาสตรหลักสูตรแรกของประเทศไทย 

ในป พ.ศ. 2456 รัฐบาลไดยกโรงเรียนกระทรวงเกษตราธิการไปรวมเขากับโรงเรียนขาราชการ                
พลเรือนจึงมาสังกัดกระทรวงธรรมการ 

 

 

ระยะกลาง (พ.ศ. 2457-2466)  

เจาพระยาธรรมศักดิ์มนตรี (สนั่น เทพหัสดิน ณ อยุธยา) เสนาบดีกระทรวงธรรมการไดจัดตั้งโรงเรียน

ฝกหัดครูประถมกสิกรรมหอวัง โรงเรียนนี้รับผูจบชั้น ม.3 (เปลี่ยนเปน ม.6 ในระยะตอมา) เขาศึกษาใน

หลักสูตร 2 ป เพ่ือรบัประกาศนียบัตรประโยคครูประถมกสิกรรม (ปป.ก.) 

 

ระยะปลาย (พ.ศ. 2467-2485) 

มีการขยายโรงเรียนฝกหัดครูประถมกสิกรรมไปสูทุกภาค และจัดตั้งโรงเรียนฝกหดัครูประถมกสิกรรม

ข้ึนใหมอีกแหงหนึ่ง ตอมาการจัดการศึกษาวิชาเกษตรในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษานั้นไดดำเนินการ

ในรูปแบบของโรงเรียนประถมวิสามัญกสิกรรมและโรงเรียนมัธยมวิสามัญเกษตรกรรมหลายแหง  

ในปลายป พ.ศ. 2474 หมอมเจาสิทธิพร กฤดากร อธิบดีกรมตรวจกสิกรรมในกระทรวงเกษตราธิการ 

ทรงดำริวาควรจัดตั้งสถานีทดลองกสิกรรมข้ึนท่ีภาคอีสาน ภาคใตและภาคพายัพ พรอมกับโรงเรียนฝกหัดครู

ประถมกสิกรรม เพ่ือใหงานวิจัยการเกษตรดำเนินควบคูไปกับการใหการศึกษาในสาขาเกษตรศาสตร จึงได

จัดตั้งโรงเรียนฝกหัดครูประถมกสิกรรมกับสถานีทดลองกสิกรรมตามภาคตางๆ มีผลใหกระทรวงเกษตราธิการ

จัดการศึกษาวิชาเกษตรศาสตรใหม ในป พ.ศ. 2476  
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ตอมาไดมีการจัดตั้งโรงเรียนฝกหัดครูประถมกสิกรรมโนนวัด ตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัด

นครราชสีมา และโรงเรียนฝกหัดครูประถมกสิกรรม แมโจ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม 

และจัดตั้งโรงเรียนฝกหัดครูประถมกสิกรรมคอหงษ ตำบลคอหงษ อำเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา โดยมี

แนวคิดในการดำเนินงานสถานีทดลองกสิกรรมควบคูกับโรงเรียนฝกหัดครูประถมกสิกรรมท้ัง 3 แหง  

นับไดวาเปนตนแบบอยางอันดียิ่งของการประสาน ระหวางงานวิจัยทดลองและงานศึกษา หัวหนา

สถานีและอาจารยใหญชุดแรก ไดแก หลวงอิงคศรีกสิการ (ท่ีโนนวัด) พระชวงศิลปการ (ท่ีแมโจ) และ                

หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ (ท่ีคอหงส) 

ในป พ.ศ. 2478 นโยบายการศึกษาสาขาเกษตรศาสตรไดเปลี่ยนแปลงอีกครั้งหนึ่ง กลาวคือรัฐบาลใน

ขณะนั้นเกรงวาจะมีการผลิตครูเกษตรเกินความตองการของประเทศ จึงมีดำริท่ีจะยุบโรงเรียนฝกหัดครูประถม

กสิกรรมท้ัง 3 แหง  

หลวงอิงคศรีกสิการ หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ และพระชวงเกษตรศิลปการ จึงไดรวมกันเสนอ

โครงการใหคงโรงเรียนฝกหัดครูประถมกสิกรรมท่ีแมโจ พรอมกับจัดตั้งโรงเรียนมัธยมวิสามัญเกษตรกรรมข้ึน

แทน ซ่ึงตอมาไดยกฐานะข้ึนเปนวิทยาลัย ชื่อ "วิทยาลัยเกษตรศาสตร" มีฐานะเปนกองวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ในกรมเกษตรและประมง ผูท่ีไดรับแตงตั้งใหดำรงตำแหนงผูอำนวยการคนแรกของวิทยาลัยไดแกพระชวง

เกษตรศิลปการ  

ในป พ.ศ. 2481 กระทรวงเกษตราธิการไดจัดตั้งสถานีเกษตรกลางข้ึนในทองท่ีอำเภอบางเขน 

กรุงเทพมหานคร อันเปนท่ีตั้งวิทยาเขตหลักของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรในปจจุบันและไดยายวิทยาลัย

เกษตรศาสตรจากแมโจมาบางเขน มีหลวงสุวรรณวาจกกสิกิจเปนผูอำนวยการวิทยาลัย  

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีประวัติความเปนมาที่ยาวนาน โดยไดรับการสถาปนาเมื่อ

วันที่ 2 กมุภาพันธ พ.ศ.2486 มฐีานะเปนกรมในสงักัดกระทรวงเกษตราธิการและใหแตงตั้ง 

พลเรือโทสินธ กมลนาวิน ในฐานะรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตราธิการเปนผูดำรงตำแหนง

อธิการบดีคนแรก ในชวงเร่ิมตนมหาวิทยาลัยจดัหลักสูตรการศึกษา 5 ป สำหรับปริญญาตรี 

และ 3 ป สำหรับอนุปริญญา โครงสรางประกอบดวย 4 คณะ คือ  
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คณะเกษตรศาสตร คณะวนศาสตร คณะสหกรณ  คณะประมง 



มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรประกอบดวย 4 วทิยาเขต คือ 

เกษตรกลางบางเขน    

ตั้งอยู : เลขท่ี 50 ถนนงามวงศวาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  

พ้ืนท่ี  : 848 ไร 

กอตั้ง : 2 กุมภาพันธ พ.ศ. 2486 

ประกอบดวย 15 คณะ 1 บัณฑิตวิทยาลัย 4 สถาบัน 5 สำนัก และ 1ศูนย ไดแก คณะเกษตร                 
คณะประมง คณะบริหารธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร คณะวนศาสตร คณะวิทยาศาสตร คณะวิศวกรรมศาสตร 
คณะศึกษาศาสตร คณะเศรษฐศาสตร คณะสถาปตยกรรมศาสตร คณะสังคมศาสตร คณะสัตวแพทย                 
คณะเทคนิคการสัตวแพทย คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะสิ่งแวดลอม บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันวิจัยและ
พัฒนาแหง มก. สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร สถาบันวิทยาการข้ันสูงแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร สำนักงานอธิการบดี                  
สำนักบริหารการศึกษา สำนักบริการคอมพิวเตอร สำนักสงเสริมและฝกอบรม สำนักหอสมุด                       
และศูนยนานาชาติสิรินธรเพ่ือการวิจัยพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยี 

 

 

วิทยาเขตกำแพงแสน  

ตั้งอยู : เลขท่ี 1 หมู 6 ถนนมาลัยแมน ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73140  

พ้ืนท่ี : 7,951.75 ไร 

กอตั้ง : 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2522  

 

ประกอบดวย 5 คณะ 3 สำนัก 6 ศูนย ไดแก คณะเกษตรกำแพงแสน คณะวิศวกรรมศาสตร

กำแพงแสน คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร คณะวิทยาศาสตรการกีฬา 

สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน สำนักสงเสริมและฝกอบรมกำแพงแสน สำนักหอสมุดกำแพงแสน ศูนยขอมูล

เทคโนโลยีชีวภาพ ศูนยเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ศูนยวิทยาศาสตรขาว ศูนยสาธิตการผลิตโคเนื้อครบวงจร 

ศูนยความเปนเลิศทางวิชาการไหม และศูนยปฏิบัติการ DNA เทคโนโลย ี                        
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ประกอบดวย 4 คณะ 1 สำนัก ไดแก  
คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร  คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร  
คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ คณะสาธารณสุขศาสตร และสำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดสกลนคร 
 
 
 
 

 

 

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  

ตั้งอยู : เลขท่ี 59 หมู 1 ถนนสกลนคร-นครพนม ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000 

พ้ืนท่ี : บริเวณวิทยาเขต 4,000 ไร หนองหานนอย 700 ไร 

กอตั้ง : 15 สิงหาคม พ.ศ. 2539      

 

 

 

 

 

 

 

วิทยาเขตศรีราชา 

ตั้งอยู : เลขท่ี 199 หมู 6 ถนนสุขุมวิท ตำบลทุงสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 

พ้ืนท่ี : 199 ไร 

กอตั้ง : 26 สิงหาคม พ.ศ. 2542  
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ประกอบดวย 5 คณะ 1 สำนัก  ไดแก คณะวิทยาการจัดการ คณะวิศวกรรมศาสตรศรีราชา  
คณะวิทยาศาสตรศรีราชา คณะเศรษฐศาสตรศรีราชา คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ และ
สำนักงานวิทยาเขตศรีราชา 

 



ตรามหาวิทยาลัย   

   

ตราประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเปนรูปวงกลม มีรูปพระพิรุณทรงนาค อยูก่ึงกลางลอมรอบดวย

กลีบบัวคว่ำและกลีบบัวหงาย มีขอความ "มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. ๒๔๘๖" ลอมรอบเปนชั้นนอกสุด  

 

สีประจำมหาวิทยาลัย 

  

 

  

ตนนนทรี ชื่อสามัญ นนทรี ชื่อวงศ CAESALPINIACEAE ชื่อวิทยาศาสตร Peltophorum 
pterocarpum (DC.) K.Heyne 

สืบเนื่องจากการประชุมสมาคมนิสิตเกามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เม่ือวันท่ี 9 เมษายน พ.ศ.2506 
คณะอนุกรรมการพิจารณาหาตนไมสัญลักษณประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรซ่ึงประกอบดวย อาจารย

อัญเชิญ ชมพูโพธิ์ หัวหนาภาควิชาพืชศาสตร อาจารยปวิณ ปุณศรี อาจารยแสงธรรม คมกฤส และ
อาจารยเจือ สุทธิวนิช ไดเสนอตนไม 4 ชนิด ตอท่ีประชุม คือ นนทรี ทองกวาว ราชพฤกษ (คูน)                 

และพิกุล โดยท่ีประชุมไดตกลงเลือกตนนนทรี เพราะเปนไมยืนตน มีอายุยืน มีใบสีเขียวแก              
อันหมายถึง สีเขียวขจีของเกษตร และมีดอกสีเหลืองทอง อันหมายถึง สีเหลืองของ 
คณะเกษตร 

ในคำกราบบังคมทูลของคุณหลวงอิงคศรีกสิการ (อินทรี จันทรสถิตย) ในฐานะอธิการบดี มีใจความ
สรุปดังนี้ "ตนนนทรี เปนไมยืนตน มีอายุยืนยาวนาน มีใบเขียวตลอดท้ังป ลักษณะใบเปนฝอยคลายใบกระถิน 
ดอกสีเหลืองประปรายดวยสีขาว ชอดอกเปนพวงระยา ฝกไมยอมท้ิงตน ทนทานในทุกสภาพอากาศของ
เมืองไทย สมาคมนิสิตเกามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จึงไดเลือกใหเปนตนไมท่ีเปนสัญลักษณของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เพ่ือแสดงวา นิสิตเกามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรนั้น มีใจผูกพันอยูกับมหาวิทยาลัย
ตลอดมาและสามารถจะทำงานประกอบอาชีพไดท่ัวทุกหนทุกแหง ท้ังในไรนาปาเขา ท่ัวท้ังประเทศไทย"  
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สีเขียวใบไม 

ตนไมประจำมหาวิทยาลัย 
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ศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี : http://council.ku.ac.th/wp-content/uploads/file/council_12years.pdf 

 

 

วิสัยทัศน 
 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร สรางสรรคศาสตรแหงแผนดิน สูสากลเพ่ือพัฒนาประเทศอยางย่ังยืน 

 

ปรัชญา 
 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร เปนสถาบันท่ีมีปณิธานมุงมั่นในการสั่งสมเสาะแสวงหาและ
พัฒนาความรูใหเกิดความเจริญงอกงามทางภูมิปญญาท่ีเพียบพรอมดวยวิชาการ จริยธรรม และ
คุณธรรม ตลอดจนเปนผูช้ีนำทิศทางสืบทอดเจตนารมณท่ีดีของสังคมเพ่ือความคงอยูความเจรญิ 
และความเปนอารยะของชาต ิ

 

พันธกิจ 
 

1. สรางคนท่ีมีปญญา รูเหตุรูผล อยูในคุณธรรมและมีจติสำนึกเพ่ือสวนรวม  
2. สะสมภูมิปญญา สรางและพัฒนาองคความรูท่ีหลากหลายตลอดจนสรางผลงานท่ีมีมาตรฐาน 
สามารถแขงขันได 
3. รวมพัฒนากับชุมชนและรับผิดชอบตอสังคม 
4. สืบสานทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรมและดำรงอัตลักษณของมหาวิทยาลัย 
5. บริหารทรัพยากรมหาวิทยาลัยอยางมีประสิทธิภาพ 

เอกลักษณ 
 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร มุงสรางศาสตรแหงแผนดิน เพ่ือความกินดีอยูดีของชาติ 

 

อัตลักษณ 
 

   สำนึกด ี                      มุงมั่น         สรางสรรค                 สามัคคี 
 (Integrity)      (Determination)         (Knowledge creation)      (Unity) 

 

เปาหมาย 
 

1. มหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University)  
2. มหาวิทยาลัยแหงเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล (Digital University)  
3. มหาวิทยาลัยวิจยั (Research University)  
4. มหาวิทยาลัยระดับโลก (World Class University)  
5. มหาวิทยาลัยท่ีมคีวามรับผิดชอบตอรัฐและสังคม (Social Responsibility University)  
6. มหาวิทยาลัยแหงความผาสุก (Happiness University) 

 

ยุทธศาสตร 
 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การสรางสรรคศาสตรแหงแผนดิน เพ่ือการพัฒนาประเทศท่ียั่งยืน 
ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาสูความเปนเลิศทางวิชาการในระดับสากล 

ยุทธศาสตรท่ี 3 การเพ่ิมคณุภาพและประสิทธิภาพการดำเนินงานตามภารกิจ 
ยุทธศาสตรท่ี 4 การใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการอยางยัง่ยืน 

 

คานิยมหลัก 
 

มุงผลสัมฤทธ์ิของงาน สืบสานสามคัคี มีคุณธรรม 

 

http://council.ku.ac.th/wp-content/uploads/file/council_12years.pdf

