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การกําหนดเลขรหัสเอกสารจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

การกําหนดเลขรหัสเอกสารทางจดหมายเหตุของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จะกําหนดเลขรหัสเอกสารตามแหลงท่ีมาของเอกสาร ( อางอิงตามหลักสากล)  โดย

สามารถจําแนกออกเปนกลุมตามลําดับดังนี้ 

1. กลุมตัวอักษรหนวยงาน คือ KU  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

2. กลุมตัวอักษรยอของวิทยาเขต  4 วิทยาเขต ไดแก 

- BKN   ยอมาจาก วิทยาเขตบางเขน 

- KPS   ยอมาจาก วิทยาเขตกําแพงแสน 

- SRC   ยอมาจาก วิทยาเขตศรีราชา 

- CSC   ยอมาจาก วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 
3. กลุมตัวเลขของหนวยงานตางๆในแตละวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยสามารถแบงออกไดเปน คณะ สํานัก สถาบัน โดยเปนรหัสท่ีใชแทนหนวยงาน 

ซ่ึงจะแทนดวยตัวเลขตั้งแต 001-999 เชน 001 คือ คณะเกษตร หรือ 002 แทน คณะประมง เปนตน ท้ังนี้การใหรหัสแกหนวยงานในแตละวิทยาเขตอาจ

เรียงลําดับตามการจัดตั้งกอน-หลังหรือเรียงลําดับตามความเหมาะสมข้ึนอยูกับดุลพินิจของแตละวิทยาเขต  โดยรหัสแตละคณะจะแนบอยูในภาคผนวกของ

หนวยงาน 

4. กลุมตัวเลขของหนวยงานยอย ซ่ึงหมายถึง ภาควิชา/สาขา/ กอง/ฝาย/ศูนย/สถานี ฯลฯ ของคณะ สํานัก สถาบัน โดยใชตัวอักษร  S  (S ยอมาจาก series)  

นําหนาตามดวยตัวเลข 2 หลกัตั้งแต 00-99  เชน  S01 หมายถึง ภาควิชาปฐพีของคณะเกษตร เปนตน  ในกรณท่ีีหนวยงานหลักไมมีหนวยงานยอยหรือไมมี

เอกสารท่ีสงมาจากหนวยงานยอยสงมาโดยตรงจากหนวยงานหลักใหใช S00 แทน 
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5. กลุมตัวเลขซ่ึงเปนรหัสเรียกของเอกสารแตละแผน  ประกอบดวย   

5.1 ตัวเลข 2 หลักแรก หมายถึง  หมวดหลักของเอกสาร  

5.2 ตัวเลข 2 หลักกลาง หมายถึง หัวเรื่องของหมวดหลัก เชน  ประกาศ  คําสั่ง  ระเบียบ ขอบังคับ รายงานการประชุม ประกันคุณภาพ ฯลฯ 

5.3 ตัวเลข 4 หลักทาย  หมายถึง  เอกสารฉบับเต็ม เชน หนังสือประกาศแตงตั้ง ประกาศสภามหาวิทยาลัย เปนตน 

ตัวอยาง เชน 01-03-0002 หมายถึง  01 คือ เอกสารประเภทการบริหารงานท่ัวไป 

03 คือ เรื่อง รายงานการประชุม (แลวแตวิทยาเขตกําหนดหรือจะตกลงใชรวมกัน) 

0002   คือ เอกสารรายงานการประชุมครั้งท่ี ........... 

6.  ระหวางกลุมตัวเลขตางๆ ค่ันดวยเครื่องหมายยัติภังค (-)  ตัวอยางเชน 

   

   KUBKN001-S01-01-03-0002 
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หมวดหลักของ

เอกสาร 

 

หนวยงานระดับวิทยาเขต หนวยงานระดับ  

คณะ สํานัก 

สถาบัน  

หนวยงานระดับ 

ภาควิชา/สาขา/ 

ฝาย/กอง/ศูนย 

 

หนวยงานหลกั 

ระดับมหาวิทยาลัย 

KU BKN/KPS/SRC/CSC ตัวเลข 3 หลัก S ตามดวยตัวเลข 2 หลัก 

ตัวเลข 2 หลัก 

แรก 

หัวเร่ืองของหมวดหลัก 

ตัวเลข 2 หลัก 

ทาย 

ตัวเลข  4  หลัก 

Fonds Sub-fonds Series File 

ตัวเลข 4 หลัก ตามจํานวนเอกสาร 

เอกสาร 

Item 

 

โครงสรางการกําหนดรหัสเอกสารท่ีมาจากหนวยงานตางๆ    
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ตัวอยาง 

    KUSRC003-S01-03-04-0001 

 KU  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 SRC  วิทยาเขตศรีราชา 

 003  สํานักวิทยบริการ 

 S01  สํานักงานเลขานุการ 

 03  หมวดบริหารงานท่ัวไป 

 04  หัวเรื่องของหมวดหลัก เรื่อง รักษาราชการแทน การมอบหมายงาน 

 0001  ประกาศแตงตั้งนายเรวัติ  อํ่าทอง   เปนผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ   

ในสวนของเอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุ เอกสารประเภทแผนท่ี แผนผัง และหนังสือนั้นจะดําเนินการโดยกําหนดใหเปนหัวขอเดียวกัน  โดยยึดตามแหลงท่ีมาของ

เอกสารนั้นๆ 
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หนวยงานระดับวิทยาเขต ลําดับพระนาม

ของราชวงค  

หนวยงานหลกั 

ระดับมหาวิทยาลัย 

ตัวเลข 2 หลัก 

แรก 

หัวเร่ืองของหมวดหลัก 

ตัวเลข 2 หลัก 

ทาย 

K BKN/KPS/SRC/CSC R ตามดวยตัวเลข 2 หลัก ตามดวยตัวเลข 4 หลัก 

หมวดหลักของ

เอกสาร 

Fonds Series  File 

ตัวเลข 4 หลัก ตามจํานวนเอกสาร 

เอกสาร 

Item 

ในสวนของเอกสารประเภทบุคคล ท่ีไดรับมอบจากเจาของเอกสารโดยตรง ไมวาจะเปน ของผูบริหารของมหาวิทยาลัยหรือ อาจารยผูทรงคุณวุฒิ ทางหอ

จดหมายเหตุ จะจัดแยกออกเปน เอกสารในสวนของบุคคล เปนทะเบยีนแยกออกมาเฉพาะ  คือ  ทะเบียนเอกสารสวนบุคคล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร    โดยรหัสแรก

เปนเอกสารสวนบุคคลอันเก่ียวของกับพระราชวงศ โดยกําหนดตัวอักษร แทนดวยตัว R 

 

โครงสรางการกําหนดรหัสเอกสารสวนบุคคลประเภทราชวงศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
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ตัวอยาง 

KUBKNR01-02-02-1   

 KU  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 BKN  วิทยาเขตบางเขน 

 R01  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช 

 02  หมวดพระราชกรณียกิจ 

 02  งานนนทรีทรงปลูก ดนตรีทรงโปรด 

 0001  พระบรมราโชวาท เนื่องในวันทรงดนตรี  29  พฤศจิกายน  2512 
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เอกสารสวนบุคคลของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรอันเกี่ยวของกับพระราชวงศ รหัส  R 

R01 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร 

R02  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

  R03 สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 

  R04 สมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี พระบรมราชินี ในรัชกาลท่ี ๗ 

  R05 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนน ี  

  R06 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 

  R07 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

  R08 สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี 

 R09 สมเด็จพระเจาภคินีเธอ เจาฟาเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี 

R10 สมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร 

  R11 ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 



                                                                      

                                                                 คู่มือการกาํหนดเลขรหัสเอกสารจดหมายเหตุ มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์                                                   หน้าท่ี8 

 R12 พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาศรีรัศม์ิ พระวรชายาฯ แกไขเปนเอกสารชั้นปด  ไมเปดเผย 

 R13 พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ 

R14 พระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิติยาภา 

R15 พระเจาหลานเธอ พระองคเจาสิริวัณณวรีนารีรัตน 

R16 พระเจาหลานเธอ พระองคเจาทีปงกรรัศมีโชติ 

R17 พระเจาหลานเธอ พระองคเจาสิริภาจุฑาภรณ  

R18 พระเจาหลานเธอ พระองคเจาอทิตยาทรกิติคุณ 

R19 คุณพลอยไพลิน เจนเซน 

R20 คุณพุม เจนเซน 

R21 คุณสิริกิตติยา เจนเซน 

ทะเบียนเอกสารสวนบุคคลในสวนถัดมาคือ เอกสารสวนบุคคลของคณาจารยและผูทําคุณประโยชนใหกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร   โดยกําหนดตัวอักษร แทน

ดวยตัว P 
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หนวยงานระดับวิทยาเขต 

ลําดับนามของ

คณาจารยและผูทํา

คุณประโยชน  

 

หนวยงานหลกั 

ระดับมหาวิทยาลัย 

ตัวเลข 2 หลัก 

แรก 

หัวเร่ืองของหมวดหลัก 

ตัวเลข 2 หลัก 

ทาย 

K BKN/KPS/SRC/CSC P ตามดวยตัวเลข 3 หลัก ตามดวยตัวเลข 4 หลัก 

หมวดหลักของ

เอกสาร 

Fonds Series    File 

ตัวเลข 4 หลัก ตามจํานวนเอกสาร 

เอกสาร 

Item 

 

โครงสรางการกําหนดรหัสเอกสารสวนบุคคลประเภทคณาจารย และผูทําคุณประโยชนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
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ตัวอยาง 

KUBKNP071-01-02-0001 

 KU  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 BKN  วิทยาเขตบางเขน 

 P071  วิโรจ อ่ิมพิทักษ (รศ.ดร.) 

 01  หมวดประวัติสวนตัว 

 02  ประวัติศาสตรบอกเลา 

 0001  เอกสารถอดเทปจากการสัมภาษณ วันท่ี 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 

*** รหัสของเอกสารสวนบุคคลประเภทคณาจารย และผูทําคุณประโยชนอยูใน ภาคผนวก*** 
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เอกสารจดหมายเหตุเกี่ยวกับประวัติความเปนมาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

เอกสารในหมวดนี้เปนเอกสารเฉพาะ  เนื่องจากเปนเอกสารท่ีฝายหอจดหมายเหตุ สํานักหอสมุด วิทยาเขตบางเขนไดจากการทําสําเนามาจากสํานักหอจดหมาย

เหตุแหงชาติ เพ่ือทดแทนเอกสารเกาของมหาวิทยาลัย ไดมีการเปลี่ยนแปลงปรับระบบการกําหนดหมวดหมู ของหนวยงานใหไปใชรหัสในสวนของหนวยงานภายใต

สํานักงานอธิการบดี เพ่ือเปนการจัดระบบหมวดหมูเอกสารใหเปนระบบเดียวกัน และสอดคลองกับระบบฐานขอมูลจดหมายเหตุท่ีไดมีการพัฒนาข้ึน 

 ท้ังนี้สวนเอกสารประวัติความเปนมาของแตละวิทยาเขต จัดเขาไปอยูในสวนของหมวดเอกสารของหนวยงาน สํานักงานวิทยาเขต เชนเดียวกัน เพ่ือเปนการจัดการ

ขอมูลใหอยูในรูปแบบเดียวกันท้ังหมด 
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การกําหนดช้ันความลับของเอกสารจดหมายเหตุ 

เอกสารจดหมายเหตุจะตองมีการกําหนดชั้นความลับท้ังหมดเพ่ือเปนการควบคุมการใชเอกสารจดหมายเหตุ

ใหเปนไปตามกฎหมาย ท้ังนี้ไดมีการกําหนด ชั้นความลับเอกสารจดหมายเหตุของมหาวิทยาลัยออกเปน 4 ระดับตามระบบ

ฐานขอมูลจดหมายเหตุก็คือ 

 -  เผยแพรทันที (open)  คือ เอกสารจะถูกเผยแพรใหเปนสาธารณะทันทีเม่ือเขาสูระบบ 

 -  เผยแพรเฉพาะใน KU (KU Only) คือ เอกสารจะถูกเผยแพรเฉพาะผูใช IP KU เทานั้น 

 -  ขออนุญาตกอนใช (Restrict) คือ มีขอจํากัดในการเขาใช ตองไดรับอนุญาตกอนจึงจะสามารถใชเอกสาร

ได ซ่ึงเม่ือสืบคนผูใชจะสามารถเห็นเพียงรายการบรรณานุกรมเทานั้นไมเห็นในสวนของไฟล digital ท่ีทางหนวยงานนําข้ึนสู

ระบบ 

* ถามีผูขอดูไฟลเอกสาร จะตองขออนุญาตกับทางหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรกอนใน

เบื้องตนแลวทางหอจดหมายเหตุจะประสานไปยังหนวยงานวาจะอนุมัติใหใชเอกสารหรือไม โดยจะพิจารณาเปนรายครั้งถึง

เหตุผลการใช*** 

 -  ปกปด (Close) คือ ไมอนุญาตใหมีการใชเอกสารนี้แตใหหอจดหมายเหตุเก็บรักษาไวเนื่องจากเปน

เอกสารสําคัญของหนวยงาน 

*** เผยแพรหลังป คือ เอกสารจะถูกเผยแพรในป พ.ศ. เทาไหร จะข้ึนอยูกับปของเอกสารท่ีสามารถเปดเผย 

ได โดยยึดหลักตามตารางกําหนดอายุเอกสารแตละหมวด  

 

 

  

 

 

 



รหัสหมวด

เอกสาร
รายละเอียด รหัสหัวเรื่อง

รายละเอียด

01 หมวดคําสั่ง ระเบียบ ขอบังคับ กฎ 

พระราชบัญญัติ มติ ครม.

01 คําสั่ง ประกาศ ขอบังคับตางๆของ

มหาวิทยาลัย

สงมอบหอจดหมายเหตุ และทําลายเมื่อมีเอกสาร

ฉบับใหม ภายหลังจากที่หนวยงานเก็บไว 5-10 ป

01 ขาวสารประชาสัมพันธ หนวยงานเก็บไว 1 ป  สงมอบหอจดหมายเหตุ โปสเตอร โปสการด แผนพับ ใบปลิว

02 พิธีการสําคัญของหนวยงาน หนวยงานเก็บไว 5 ป  สงมอบหอจดหมายเหตุ หนวยงานหมายถึงมหาวิทยาลัย วิทยา

เขต คณะ สํานัก สถาบัน

01 นโยบาย แผนงาน  แผนยุทธศาสตร แผน

กลยุทธของมหาวิทยาลัย โครงการสําคัญ

ของมหาวิทยาลัย

หนวยงานเก็บไวจนกวาจะมีการเปลี่ยนแปลงแลว

สงมอบหอจดหมายเหตุ

โครงการหลักของวิทยาเขตดวย

02 เอกสารการแบงสวนราชการ ตําแหนง 

อัตรากําลัง

สงมอบหอจดหมายเหตุ ภายในหลังหมดสิ้นอายุการ

ใชงานหรือมีเอกสารใหมมาทดแทน

ประเภทเอกสารโครงสรางของ

หนวยงานตางๆ และ เอกสารการ

จัดตั้ง การแบงสวนราชการการแบง

03 การมอบหมายงาน คําสั่งรักษาราชการแทน

 คําสั่งปฏิบัติราชการแทน

01 ประชุมคณะกรรมการบริหาร สภา

มหาวิทยาลัย คณบดี อกม. ประชุม

กรรมการประจําหนวยงาน ประชุม

คณะกรรมการประจําวิทยาเขต

หมวดบริหารทั่วไป

หมวดการประชุม

03

04

หมวดเอกสาร (series)

การกําหนดรหัสหมวดเอกสารที่ตองเก็บรักษาตลอดไป (เอกสารทั่วไป)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ชื่อหัวเรื่อง (files)

หมวดโตตอบ

หมายเหตุกําหนดอายุการจัดเก็บ

02



02 ประชุมคณะกรรมการอื่นๆ (โครงการ/งาน

เฉพาะกิจ)

เฉพาะโครงการสําคัญของ

มหาวิทยาลัยที่สําคัญ เชน  งาน

เกษตรแฟร คัดเลือกเฉพาะที่สําคัญ

03 ประชุมรวมกับหนวยงานภายนอก เฉพาะเรื่องที่เกี่ยวของกับมหาวิทยาลัย

05 หมวดการเงินและงบประมาณ 01 กฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง ขอบังคับทาง

การเงิน

เมื่อหมดสิ้นอายุการใชงาน แลวสงมอบหอจดหมาย

เหตุ

02 งบประมาณประจําป ( เลมหลักของ

มหาวิทยาลัย ป/ป)

เมื่อหมดสิ้นอายุการใชงาน แลวสงมอบหอจดหมาย

เหตุ

01 เอกสารการรายงานผลการประเมินการ

ดําเนินงานของมหาวิทยาลัย/วิทยาเขต 

รายงานผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย

SAR ของมหาวิทยาลัยและวิทยาเขต

02 รายงานประจําป ของมหาวิทยาลัย

03 คําสั่งที่เกี่ยวของกับการแตงตั้ง

คณะกรรมการประกันคุณภาพ

04 รายงานการประชุมประกันคุณภาพของ

หนวยงาน

05 คํารับรองเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ

06 ผลงานรางวัลคุณภาพ

07 คูมือเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ

06 หมวดประกันคุณภาพ



01 การจัดหาที่ดิน เมื่อหมดสิ้นอายุการใชงาน แลวสงมอบหอจดหมาย

เหตุ

จัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับการจัดหาที่ดิน

เพื่อกอสรางของมหาวิทยาลัย ยกเวน 

(โฉนดที่ดิน / เอกสารสิทธิ์การใชที่ดิน 

เก็บไวที่หนวยงานเจาของ) ผูซื้อ ผูขาย

 ผมอบที่ดิน แบบแปลนอาคาร
02 อาคารและสิ่งกอสราง

01 แฟมประวัติ เฉพาะบุคคลที่สําคัญ เชน อธิการบดี 

นายกสภามหาวิทยาลัย รองอธิการบดี

 คณบดี ผูอํานวยการ บุคลากรที่ทํา

ชื่อเสียงและทําคุณประโยชนใหกับ

มหาวิทยาลัย แฟมเอกสารจากงาน

เจาหนาที่เทานั้น

02 การกําหนดตําแหนงงานและอัตราเงินเดือน

03 หนังสือรองเรียน เฉพาะเรื่องที่สําคัญและเกี่ยวของกับ

มหาวิทยาลัยและวิทยาเขตที่มีผล

ตอเนื่องทางดานกฎหมาย

04 การดําเนินการทางวินัย-จนถึงสิ้นสุด

กระบวนการ

เฉพาะเรื่องที่สําคัญและเกี่ยวของกับ

มหาวิทยาลัยและวิทยาเขตที่มีผล

ตอเนื่องทางดานกฎหมาย เปน

ความผิดวินัยของบุคลากรของ

มหาวิทยาลัย

07

08

หมวดอาคารและสถานที่

หมวดการบริหารงานบุคคล



05 การดําเนินคดีทางศาล หลังสิ้นสุดอายุความทั้งทางคดีทางแพง และทาง

อาญา

เฉพาะเรื่องที่สําคัญและเกี่ยวของกับ

มหาวิทยาลัยและวิทยาเขตที่มีผล

ตอเนื่องทางดานกฎหมาย เปนเรื่อง

เกี่ยวกับความผิดทางดานคดีความ

ของมหาวิทยาลัยและวิทยาเขต หลัง

สิ้นอายุความ ทั้งคดีแพงและอาญา

06 1.หลักเกณฑคัดเลือกบุคลากรดีเดน

2. คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือก

3 ผลการคัดเลือกบุคลากรดีเดน

07

  

บริหารงานบุคคลสําหรับพนักงาน

08

  

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

01 คําสั่ง ประกาศ ขอบังคับตางๆที่เกี่ยวของ

กับการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย

คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการเชน 

คณะกรรมการวิชาการประจําคณะ 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

คณะกรรมการประกันคุณภาพหลักสูตร

02 หลักสูตร ฉบับที่ประกาศใชตั้งแตเริ่มตนจนถึง

ปจจุบัน

01 ผลงานที่สรางชื่อเสียงของอาจารยและ

บุคลากร

ผลงานตั้งแตระดับภูมิภาค จนถึงระดับ

โลก ( ไมรวมในระดับมหาวิทยาลัย)

02 ผลงานที่สรางชื่อเสียงของนิสิต ผลงานตั้งแตระดับภูมิภาค จนถึงระดับโลก ( ไมรวม

ในระดับมหาวิทยาลัย)

ผลงานตั้งแตระดับภูมิภาค จนถึงระดับ

โลก ( ไมรวมในระดับมหาวิทยาลัย)

03 มหาวิทยาลัยออกนอกระบบ

10 หมวดเบ็ดเตล็ด

09 หมวดการเรียนการสอน



04 กิจกรรมพิเศษของหนวยงาน

05 เอกสารพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา

ภูมิพลอดุลยเดชจากหนวยงาน

01 กิจกรรมวันคลายวันสถาปนาของหนวยงาน ภาพกิจกรรมที่ตองการ

02 กิจกรรมการประชุม/สัมมนาที่สําคัญของ

หนวยงาน

1. วันสถาปนาของหนวยงาน

03 กิจกรรมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 2. ประชุม-สัมมนาวิชาการระดับชาติ, นานาชาติ

04 กิจกรรมงานสําคัญของหนวยงาน เชน เปด

อาคาร,

3. ปฐมนิเทศ-ปจฉิมนิเทศของนิสิต

05 กิจกรรมที่เกี่ยวของกับนิสิต 4. พิธีพระราชทานปริญญาบัตร เทปคาสเซท

06 กิจกรรมอื่นๆ 5.งานพิธีการสําคัญตางๆ เชน เปดอาคาร เปดถนน VDO, วีดิทัศน, ภาพทัศน

07 กิจกรรมเกษตรแฟร * ควรมีรายละเอียดของภาพ เชน งานอะไร ที่ไหน 

อยางไร เมื่อไร วันที่เทาไร

08 กิจกรรมกาวแรกสูบันฑิตยุคใหม external HD, SD Card, memory 

card

09 กิจกรรมวันที่ระลึก วันนนทรีทรงปลูก 

โ10 กิจกรรมวันที่ระลึก วันรัชกาลที่ 8

11 กิจกรรมวันสงกรานต

12 กิจกรรมวันปใหม /ขอบคุณบุคลากร

13 กิจกรรมวันพัฒนาและปลูกตนไม

มหาวิทยาลัย

14 กิจกรรมลอยกระทง

15 กิจกรรมแบรนดซัมเมอรแคมป

11 โสตทัศนจดหมายเหตุ



16 กิจกรรมนนทรีสีทอง

12 งานวิจัย 01 รายชื่อคณะกรรมการ/คณะทํางานทางการ

วิจัย/คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการวิจัยประจํา

หนวยงาน

02 ยุทธศาสตร /แผนงาน โครงการทางการวิจัย

03 การจัดสรรทุนวิจัย การดําเนินงานทางดาน

การวิจัย

ในหมวดนี้จะเปนเรื่องเกี่ยวกับ

ระเบียบตางๆ ถามีการเงินเขามาเชน 

การใหเงิน ใหอยูในหมวดของการเงิน

และงบประมาณ
04 ผลงาน ทุนวิจัยดีเดน

13 เอกสารพิเศษ ( เพิ่มเติมหรือหนังสือ) 01 หนังสือเกี่ยวกับประวัติความเปนมาของ

หนวยงาน/หนังสือวาระครบรอบของ

หนวยงาน

02 หนังสือพิเศษ จัดทําขึ้นเฉพาะกิจ เชน

ทูลเกลาฯ ถวายปริญญา



กําหนดอายุการจัดเก็บ

รหัสหมวดเอกสาร รายละเอียด รหัสหัวเรื่อง รายละเอียด

01 หมวดพระราชประวัติ 01 ประวัติสวนพระองค

02 พระเกียรติยศ พระเกียรติคุณ

01 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร

02 งานนนทรีทรงปลูก ดนตรีทรงโปรด สืบสานวัน

ทรงดนตรี

03 งานเกษตรแฟร/งานวันเกษตรแหงชาติ พระราชดํารัส, พระดํารัส

04 งานพิธีสําคัญอื่นๆ งานเปดอาคารตางๆ,  พระราชดํารัส

01 ภาพถาย

02 ภาพสไลด

03 ฟลมเนกาทีฟ

04 แผนใส

05 แถบบันทึกเสียง เทปคลาสเซท

06 แถบบันทึกภาพ VDO, วีดิทัศน, ภาพทัศน

07 แผนซีดีรอม, ดีวีด,ี บูเรย

08 มัลติมีเดียการด external HD, SD Card, memory card

03 โสตทัศนจดหมายเหตุ

02 หมวดพระราชกรณียกิจ รวม พระบรมราโชวาท, พระราชดํารัส, 

พระดํารัส

การกําหนดรหัสหมวดเอกสารที่ตองเก็บรักษาตลอดไป (เอกสารราชวงศ)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ชื่อหัวเรื่อง (files)หมวดเอกสาร (series)
หมายเหตุ



รหัสหมวดเอกสาร รายละเอียด รหัสหัวเรื่อง รายละเอียด

01 หมวดประวัติสวนตัว 01 ประวัติสวนบุคคล

02 ประวัติศาสตรบอกเลา

02 ผลงาน 01 ภายในมหาวิทยาลัย รางวัลที่ไดรับจากงานที่ทํา เชน งานวิจัย งานโครงการตางๆ

02 ภายนอกมหาวิทยาลัย

01 ภายในมหาวิทยาลัย รางวัลที่ไดรับนอกจากงานที่ทําหนวยงานอื่นมอบใหตัวบุคคล

02 ภายนอกมหาวิทยาลัย

04 เบ็ดเตล็ด เอกสารอื่นๆ แลวแตบุคคลจะมอบให

01 ภาพถาย

02 ภาพสไลด

03 ฟลมเนกาทีฟ

04 แผนใส

05 แถบบันทึกเสียง เทปคลาสเซท

06 แถบบันทึกภาพ VDO, วีดิทัศน, ภาพทัศน

07 แผนซีดีรอม, ดีวีดี, บูเรย

08 มัลติมีเดียการด external HD, SD Card, memory card

หมายเหตุ

การกําหนดรหัสหมวดเอกสารที่ตองเก็บรักษาตลอดไป (เอกสารสวนบุคคล)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

หมวดเอกสาร (series)

05 โสตทัศนจดหมายเหตุ

03 เกียรติคุณ

ชื่อหัวเรื่อง (files)



     KUBKN 001   คณะเกษตร

          S01  สํานักงานเลขานุการ

          S02  ภาควิชาสงเสริมและนิเทศศาสตรเกษตร

          S03 ภาควิชาสัตวบาล กํากับดูแล สถานีวิจัยทับกวาง เมื่อวันที่ 14 พ.ย. 57

          S04 ภาควิชากีฏวิทยา

          S05 ภาควิชาเกษตรกลวิธาน

          S06 ภาควิชาคหกรรมศาสตร

          S07 ภาควิชาปฐพีวิทยา

          S08 ภาควิชาพืชไรนา

          S09 ภาควิชาพืชสวน กํากับดูแล สถานีวิจัยปากชอง (ยายมาจาก BKN 027 S04) 

 เริ่มยายวันที่ 1 ธ.ค. 56 อยูในกํากับดูแลของ ภาควิชาพืชสวน ( S09) เมื่อ

วันที่ 14 พ.ย. 57

          S10 ภาควิชาโรคพืช

          S11 ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ  (ยายมาจาก BKN 027 S02)  เริ่ม

ยายวันที่ 1 ธ.ค. 56

ศูนยวิจัยและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร  กํากําบดูแล 5 สถานี คือ

สถานีวิจัยลพบุรี ( โคกเจริญ)

สถานีวิจัยดอยปุย (ยายมาจาก BKN 025 S03)  เริ่มยายวันที่ 1 พ.ย. 56

สถานีวิจัยเพชรบูรณ  (ยายมาจาก BKN 025 S04)   เริ่มยายวันที่ 1 พ.ย. 56

สถานีวิจัยเขาหินซอน (ยายมาจาก BKN 027 S05)  เริ่มยายวันที่ 1 ธ.ค. 56

สถานีวิจัยและพัฒนาอาชีพแกเกษตรกร (เพนียด)

     KUBKN 002   คณะบริหารธุรกิจ

          S01  สํานักงานเลขานุการ

          S02  ภาควิชาการเงิน

 การกําหนดรหัสหนวยงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน (KUBKN)

          S12



          S03 ภาควิชาการตลาด

          S04 ภาควิชาบัญชี

          S05 ภาควิชาการจัดการ

          S06 ภาควิชาการจัดการการผลิต

                 S07 ศูนยผูนําธุรกิจเพื่อสังคมแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

     KUBKN 003   คณะประมง

          S01  สํานักงานเลขานุการ

          S02  ภาควิชาผลิตภัณฑประมง

          S03 ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

          S04 ภาควิชาการจัดการประมง

          S05 ภาควิชาชีววิทยาประมง

          S06 ภาควิชาวิทยาศาสตรทางทะเล

          S07 ฝายสนับสนุนวิชาการ

     KUBKN 004   คณะมนุษยศาสตร

          S01  สํานักงานเลขานุการ

          S02  ภาควิชาปรัชญาและศาสนา

          S03 ภาควิชาภาษาตางประเทศ

          S04 ภาควิชาภาษาไทย

          S05 ภาควิชาภาษาศาสตร

          S06 ภาควิชาวรรณคดี

          S07 ภาควิชาศิลปาชีพ

          S08 ภาควิชานิเทศศาสตรและสารสนเทศ

          S09 ภาควิชาดนตรี

          S10 ภาควิชาภาษาตะวันออก

          S11 ศูนยภาษา

          S12 สถาบันภาษาศาสตรและวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร

          S13 สถาบันขงจื้อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

          S14 ศูนยจัดการศึกษาโครงการพิเศษ คณะมนุษยศาสตร

          S15 ศูนยทดสอบทางภาษา

     BKN 005   คณะวนศาสตร



          S01  สํานักงานเลขานุการ

          S02  ภาควิชาวิศวกรรมปาไม

          S03 ภาควิชาอนุรักษวิทยา

          S04 ภาควิชาการจัดการปาไม

          S05 ภาควิชาชีววิทยาปาไม

          S06 ภาควิชาวนผลิตภัณฑ

          S07 ภาควิชาวนวัฒนวิทยา

          S08 ศูนยวิจัยปาไมและฝกอบรม

          S09 ศูนยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทางไม

          S10 ศูนยคอมพิวเตอรอํานวยคอวนิช

          S11 สถานีฝกนิสิตวนศาสตรวังน้ําเขียว จังหวัดนครราชสีมา

          S12 สถานีฝกนิสิตวนศาสตรหวยทาก จังหวัดลําปาง

          S13 สถานีฝกนิสิตวนศาสตรหาดวนกร จังหวัดประจวบคีรีขันธ

          S14 สถานีฝกนิสิตวนศาสตรดอยปุย จังหวัดเชียงใหม

          S15 สถานีวิจัยวนศาสตรสถานีพังงา

KUBKN006 คณะวิทยาศาสตร

         S01 สํานักงานเลขานุการ

         S02 ภาควิชาคณิตศาสตร

         S03 ภาควิชาเคมี

         S04 ภาควิชาจุลชีววิทยา

         S05 ภาควิชาชีวเคมี

         S06 ภาควิชาพฤกษศาสตร

         S07 ภาควิชาพันธุศาสตร

         S08 ภาควิชาฟสิกส

         S09 ภาควิชารังสีประยุกตและไอโซโทป

         S10 ภาควิชาวิทยาศาสตรพื้นพิภพ

         S11 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร

         S12 ภาควิชาสัตววิทยา

         S13 ภาควิชาสถิติ

         S14 ภาควิชาวัสดุศาสตร



         S15 ศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตร

         S16 ศูนยวิจัยนิวเคลียรเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร

         S17 ศูนยความเปนเลิศทางวิชาการดานวัสดุทําหนาที่เฉพาะ

     BKN 007   คณะวิศวกรรมศาสตร

          S01  สํานักงานเลขานุการ

          S02  ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ

          S03 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

          S04 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร

          S05 ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

          S06 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

          S07 ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ํา

          S08 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา

          S09 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

          S10 ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ

          S11 ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม

          S12 สาขาวิศวกรรมไฟฟาเครื่องกลการผลิต

          S13 สถาบันคนควาและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม

          S14 ศูนยวิจัยเพื่อความเปนเลิศทางวิชาการดานการบริหารจัดการภัยพิบัติ คณะวิศว

          S15 ศูนยเชี่ยวชาญเฉพาะทางยานยนตรพลังงานทางเลือกคณะวิศวกรรมศาสตร

          S16 ศูนยนิติสารสนเทศ

          S17 ศูนยเทคโนโลยีความปลอดภัย สําหรับอาคารและโรงงาน อุตสาหกรรมคณะวิศว

          S18 ศูนยคอมพิวเตอรวิศวกรรม

          S19 ศูนยวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดลอม บางเขน

          S20 ศูนยพัฒนาระบบคุณภาพ

          S21 ศูนยวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก

          S22 ศูนยการศึกษาการจัดการการบํารุงรักษา

          S23 ศูนยฝกอบรมระบบอุตสาหกรรมอัตโนมัติ

          S24 ศูนยนวัตกรรมวัสดุ

          S25 ศูนยเชียวชาญเฉพาะทางระบบสมองกลฝงตัวเพื่อการเกษตร คณะวิศวกรรมศา

          S26 ศูนยวิจัยและฝกอบรมการจัดการทรัพยากรและระบบภูมิสารสนเทศ



          S27 สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ

          S28 สถาบันวิศวกรรมปองกันอัคคีภัย

          S29 สถาบันวิศวกรรมพลังงาน

          S30 สถานีรับสัญญาณดาวเทียมจุฬาภรณ

     BKN 008   คณะศึกษาศาสตร

          S01  สํานักงานเลขานุการ

          S02  ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว

          S03 ภาควิชาการศึกษา

          S04 ภาควิชาพลศึกษา

          S05 ภาควิชาอาชีวศึกษา

          S06 ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา

          S07 ร.ร. สาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

          S08 ศูนยปฏิบัติการฝกประสบการณวิชาชีพศึกษาศาสตร

          S09 ศูนยบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ

     BKN 009   คณะเศรษฐศาสตร

          S01  สํานักงานเลขานุการ

          S02  ภาควิชาสหกรณ

          S03 ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร

          S04 ภาควิชาเศรษฐศาสตร

          S05 ศูนยวิจัยเศรษฐศาสตรประยุกต

          S06 สถาบันวิชาการดานสหกรณ

     BKN 010   คณะสถาปตยกรรมศาสตร

          S01  สํานักงานเลขานุการ

          S02  ภาควิชาสถาปตยกรรมหลัก

          S03 ภาควิชาภูมิสถาปตยกรรม

          S04 ภาควิชานวัตกรรมอาคาร

          S05 ศูนยวิจัยและบริการวิชาการสถาปตยกรรมศาสตร

     BKN 011   คณะสังคมศาสตร

          S01  สํานักงานเลขานุการ

          S02  ภาควิชานิติศาสตร



          S03 ภาควิชาประวัติศาสตร

          S04 ภาควิชาจิตวิทยา

          S05 ภาควิชารัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร

          S06 ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

          S07 ภาควิชาภูมิศาสตร

     BKN 012   คณะสัตวแพทยศาสตร

          S01  สํานักงานเลขานุการ

          S02  ภาควิชากายวิภาคศาสตร

          S03 ภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุมกัน

          S04 ภาควิชาปรสิตวิทยา

          S05 ภาควิชาพยาธิวิทยา

          S06 ภาควิชาเภสัชวิทยา

          S07 ภาควิชาสรีรวิทยา

          S08 ภาควิชาเวชศาสตรคลีนิกสัตวเลี้ยง

          S09 ภาควิชาเวชศาสตรคลีนิกสัตวใหญและสัตวปา

          S10 ภาควิชาเวชศาสตรและทรัพยากรการผลิตสัตว

          S11 ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร

          S12 โรงพยาบาลสัตว มก. บางเขน

          S13 โรงพยาบาลสัตว มก. กําแพงแสน

          S14 โรงพยาบาลสัตว มก. หัวหิน

          S15 โรงพยาบาลสัตว มก. หนองโพ

          S16 ศูนยวิจัยและบริการวิชาการทางสัตวแพทย

          S17 หนวยงานสัตวทดลอง บางเขน

          S18 หนวยงานสัตวทดลอง กําแพงแสน

          S19 หนวยบริการฟารมสัตวเศรษฐกิจ

          S20 ศูนยวิจัยและวินิจฉัยโรคทางสัตวแพทย

     BKN 013   คณะอุตสาหกรรมเกษตร

          S01  สํานักงานเลขานุการ

          S02  ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร

          S03 ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ



          S04 ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร

          S05 ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุ  และวัสดุ

          S06 ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ

          S07 ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ

          S08 ศูนยปฏิบัติการแลคติคแอสิค

     BKN 014   คณะเทคนิคการสัตวแพทย

          S01  สํานักงานเลขานุการ

          S02  ภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย

     BKN 015   คณะสิ่งแวดลอม

          S01  สํานักงานเลขานุการ

          S02  ภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดลอม

          S03 ภาควิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม

          S04 ศูนยวิจัยและบริการวิชาการสิ่งแวดลอม

          S05 ศูนยเชี่ยวชาญเฉพาะทางดานกลยุทธธุรกิจที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

     BKN 016   บัณฑิตวิทยาลัย

          S01  สํานักงานเลขานุการ

     BKN 017   สํานักงานอธิการบดี

          S01  กองกลาง

          S02  กองการเจาหนาที่

          S03 กองกิจการนิสิต

          S04 กองคลัง

          S05 กองบริการการศึกษา (ยายไปยัง BKN 020 S06) เมื่อวันที่ 30 สค.56

          S06 กองแผนงาน

          S07 กองวิเทศสัมพันธ

          S08 กองยานพาหนะอาคารและสถานที่

          S09 สถานพยาบาล

          S10 สํานักงานตรวจสอบภายใน

          S11 สํานักงานทรัพยสิน

          S12 สํานักงานบริการวิชาการ

          S13 สํานักงานกฎหมาย



          S14 สํานักการกีฬา

          S15 สํานักประกันคุณภาพ

          S16 ศูนยการศึกษานานาชาติ (ยายไปยัง BKN 020 S07) เมื่อวันที่ 30 สค.56

          S17 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการปฏิบัติราชการ

          S18 ศูนยวิชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ยายไปยัง BKN 020 S08) เมื่อ

วันที่ 30 สค.56

     BKN 018   สํานักพิพิธภัณฑและวัฒนธรรมการเกษตร

          S01  ฝายบริหารทั่วไป

          S02  ฝายพิพิธภัณฑและวัฒนธรรม

     BKN 019   สํานักบริการคอมพิวเตอร

          S01 ฝายบริหารและธุรการ

          S02 ฝายระบบสารสนเทศ

          S03 ฝายฝกอบรมและสื่ออิเล็กทรอนิกส

          S04 ฝายบริการสารสนเทศ

          S05 ฝายระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย

     BKN 020   สํานักทะเบียนและประมวลผล

          S01  ฝายบริหารและธุรการ

          S02  ฝายรับเขาศึกษา

          S03 ฝายทะเบียนและสถิติการศึกษา

          S04 ฝายการเรียนการสอนและการสอบ

          S05 ฝายประมวลผลการศึกษา

          S06 กองบริการการศึกษา (ยายมาจาก BKN 017 S05) เริ่มยายเมื่อวันที่ 30 สค.

56

          S07 ศูนยการศึกษานานาชาติ  (ยายมาจาก BKN 017 S16) เริ่มยายเมื่อวันที่ 30 

สค.56

          S08 ศูนยวิชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  (ยายมาจาก BKN 017 S18) เริ่ม

ยายเมื่อวันที่ 30 สค.56

     BKN 021   สํานักสงเสริมและฝกอบรม

          S01  ฝายบริหารและธุรการทั่วไป



          S02  ฝายสงเสริมและเผยแพร

          S03 ฝายโรงพิมพ

          S04 ฝายฝกอบรม

          S05 ฝายวิเคราะหโครงการและหลักสูตรการฝกอบรม

          S06 ฝายพัฒนาสื่อการสงเสริม

          S07 สถานีวิทยุ มก.

     BKN 022   สํานักหอสมุด

          S01  สํานักงานเลขานุการ

          S02  ฝายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ

          S03 ฝายเทคโนโลยีการศึกษา

          S04 ฝายสารสนเทศ

          S05 ฝายบริการ

          S06 ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ

          S07 ฝายหอจดหมายเหตุ

     BKN 023   สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก.

          S01  สํานักงานเลขานุการ

          S02  ฝายประสานงานวิจัยและประเมินผล

          S03 ฝายเผยแพรงานวิจัย

          S04 ฝายสารสนเทศงานวิจัย

          S05 ฝายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร

          S06 สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝงอันดามัน

          S07 สถานีวิจัยและฝกอบรมวนเกษตรตราด

          S08 ศูนยนาโนเทคโนโลยี มก

          S09 ศูนยความหลากหลายชีวภาพ มก.

     BKN 024   สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร

          S01  สํานักงานเลขานุการ

          S02  ฝ ายจุลชีววิทยาประยุกต

          S03 ฝายเคมีและกายภาพอาหาร

          S04 ฝายกระบวนการผลิตและแปรรูป

          S05 ฝายโภชนาการและสุขภาพ



          S06 ศูนยถายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาอุตสาหกรรม

          S07 ศูนยสารนิเทศทางอาหาร

          S08 ศูนยบริการประกันคุณภาพอาหาร

          S09 ฝายวิศวกรรม

          S10 ฝายโรงงาน

          S11 ฝายการตลาด

          S12 ฝายอาหารและจัดเลี้ยง

     BKN 025   สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร (ยุบหนวยงานเมื่อวันที่ 1 พ.ย. 56)

          S01  สํานักงานเลขานุการ ยุบเลิกไปเลย

          S02  ศูนยวิจัยระบบนิเวศเกษตร ยายไปสังกัดศูนยวิจัยและถายทอด

เทคโนโลยีการเกษตร ภายใตคณะเกษตร

          S03 สถานีวิจัยดอยปุย

          S04 สถานีวิจัยเพชรบูรณ

          S05 สถานีวิจัยกาญจนบุรี

          S06 สถานีวิจัยสิทธิพรกฤดากร

     BKN 026   สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

          S01  สํานักงานเลขานุการ

          S02  ฝายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ

          S03 ฝายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ

          S04 ฝายพัฒนาเชิงธุรกิจ

          S05 ศูนยเชียวชาญเฉพาะทางดานการตรวจสอบคุณภาพสินคาโดยวิธีไมทําลาย

          S06 ศูนยวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพและความงาม

          S07 ศูนยเชี่ยวชาญเฉพาะทางดานเทคโนโลยีเสนใยธรรมชาติและพลังงานทดแทน

     BKN 027   สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพื่อการคนควาและพัฒนาพืชศาสตร (ยุบหนวยงานเมื่อวันที่ 1 ธ.ค. 56)

          S01  สํานักงานเลขานุการ ยุบเลิกไปเลย

          S02  ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ

          S03 สถานีวิจัยพืชไรสุวรรณวาจกกสิกิจ ยุบเลิกไปเปนของศูนยวิจัยขาวโพดและ

ขาวฟางแหงชาติ ภายใตคณะเกษตร

          S04 สถานีวิจัยปากชอง

          S05 สถานีวิจัยเขาหินซอน



     BKN 028   สถาบันวิทยาการขั้นสูงแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

          S01  ศูนยวิทยาการขั้นสูงเพื่อเกษตรและอาหาร

          S02  ศูนยวิทยาการขั้นสูงดานทรัพยากรธรรมชาติเขตรอน

          S03 ศูนยวิทยาการขั้นสูงดานนาโนเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมเคมี, อาหาร และ

การเกษตร

          S04 ศูนยวิทยาการขั้นสูงดานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

          S05 สถาบันวิทยาการขึ้นสูงแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

     BKN 029   ศูนยนานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัยพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยี

          S01  ฝายบริหารงานทั่วไป

          S02  ฝายวิจัยและพัฒนา

          S03 ฝายบริการวิชาการและความรวมมือตางประเทศ

     BKN 030   สํานักพิมพ มก.

          S00 สํานักพิมพ

     BKN 031   วิทยาลัยการชลประทาน

          S00 วิทยาลัย

     BKN 032   วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตนวชิระ

          S00 วิทยาลัย

     BKN 033   สํานักงานสภามหาวิทยาลัย

          S01  งานบริหารและธุรการ

          S02  งานประชุม

          S03 งานประสาน ติดตามและประเมินผล



รหัสหนวยงาน หนวยงานภายใน
     KPS001   คณะเกษตร

          S01  สํานักงานเลขานุการ
          S02  ภาควิชากีฎวิทยา
          S03 ภาควิชาเกษตรกลวิธาน
          S04 ภาควิชาพืชไรนา
          S05 ภาควิชาพืชสวน
          S06 ภาควิชาโรคพืช
          S07 ภาควิชาปฐพีวิทยา
          S08 ภาควิชาสัตวบาล (สัตวศาสตร)
          S09 ภาควิชาสงเสริมและนิเทศศาสตรเกษตร
          S10 สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร

          S11 สถานีวิจัยกาญจนบุรี  (ยายมาจาก BKN 025 S05)   เริ่มยายวันที่ 1 พ.ย. 56

          S12
สานีวิจัยสิทธิพรกฤดากร  (ยายมาจาก BKN 025 S06)   เริ่มยายวันที่ 1 พ.ย. 56

     KPS002   คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร

          S01  สํานักงานเลขานุการ
          S02  ภาควิชาครุศึกษา
          S03 ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชน
          S04 ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา

          S05 โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรวิทยาเขตกําแพงแสน ศูนยวิจัย

และพัฒนาการศึกษา
          S06 ศูนยวิจัยและบริการวิชาการ
     KPS003   คณะวิศวกรรมศาสตร

          S01  สํานักงานเลขานุการ
          S02  ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร
          S03 ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร
          S04 ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน
          S05 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
          S06 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
          S07 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร
          S08 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

การกําหนดรหัสหนวยงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน (KUKPS)



          S09 ศูนยปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดลอม
     KPS004   คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน

          S01  สํานักงานเลขานุการ
          S02  ภาควิชาเวชศาสตรคลีนิคสัตวเลี้ยง
          S03 ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร
          S04 ภาควิชาเวชศาสตรและทรัพยากรการผลิตสัตว
          S05 ภาควิชาเวชศาสตรคลีนิคสัตวใหญและสัตวปา
          S06 ภาควิชาพยาธิวิทยา
          S07 โรงพยาบาลสัตว กําแพงแสน
          S08 โรงพยาบาลสัตว หนองโพ
          S09 โรงพยาบาลสัตว หัวหิน
          S10 ศูนยวิจัยและบริการวิชาการทางสัตวแพทย
          S11 หนวยงานชันสูตรโรคสัตว
          S12 หนวยงานสัตวทดลอง
          S13 หนวยบริการฟารมสัตวเศรษฐกิจ
     KPS005   คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  

          S01  สํานักงานเลขานุการ
          S02  สายวิชาคณิตศาสตร สถิติ และคอมพิวเตอร
          S03 สายวิชาวิทยาศาสตร
          S04 สายวิชาศิลปศาสตร
          S05 ศูนยสงเสริมการวิจัยและถายทอดเทคโนโลยี
     KPS006   คณะวิทยาศาสตรการกีฬา  

          S01 สํานักงานเลขานุการ
          S02  สาขาจิตวิทยาการกีฬา
          S03 สาขาวิชาชีวกลศาสตรการกีฬา
          S04 สาขาวิชาสรีรวิทยาการออกกําลังกาย
          S05 สาขาวิชาการจัดการทางการกีฬา
          S06 ศูนยวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตรการกีฬา
     KPS007   สํานักงานวิทยาเขต   

          S01 ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต กําแพงแสน

          S02  ศูนยหนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน

          S03 ศูนยวิจัยและพัฒนามาตรฐานสินคาเกษตร
     KPS008   สํานักหอสมุดกําแพงแสน



          S01 ฝายบริหารและธุรการ

          S02  ฝายพัฒนาและจัดการทรัพยากรสารสนเทศ

          S03 ฝายบริการ

          S04 ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการศึกษา
     KPS009   สํานักสงเสริมและฝกอบรม    

          S01 สํานักงานบริหารและธุรการ

          S02  ฝายสงเสริมเผยแพรและฝกอบรม

          S03 ฝายการพิมพ

          S04 ฝายพัฒนาสื่อการสงเสริม

          S05 ฝายสื่อสารการตลาด

          S06 ฝายการศึกษาวิจัยและพัฒนา
     KPS010   สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจ   

          S01 ศูนยวิจัยและฝกอบรมการเลี้ยงสุกรแหงชาติ

          S02  ศูนยวิจัยและพัฒนาการผลิตโคกระบือ

          S03 ศูนยวิจัยและพัฒนาการผลิตนม

          S04 ศูนยวิจัยและพัฒนาการผลิตสัตวปก

          S05 ศูนยวิจัยและพัฒนาการผลิตสัตวเคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก

          S06 ศูนยคนควาและพัฒนาวิชาการอาหารสัตว

          S07 ศูนยวิจัยวิทยาศาสตรเนื้อสัตว

          S08 สถานีวิจัยกําแพงแสน

          S09 สถานีวิจัยทับกวาง  จังหวัดสระบุรี
     KPS011   สถาบันวิจัยและพัฒนา 

          S01 ฝายบริหารและธุรการ

          S02  ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง

          S03 ฝายเครื่องจักรกลการเกษตรแหงชาติ

          S04 ฝายประสานงานวิจัยและเผยแพร

          S05 ศูนยวิจัยและพัฒนากีฏวิทยาสิ่งแวดลอม

          S06 ศูนยวิจัยและพัฒนาออยและน้ําตาล

          S07 ศูนยวิจัยและพัฒนาพืชผักเขตรอน

          S08 ศูนยวิจัยและพัฒนาไมผลเขตรอน

          S09 ศูนยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว



รหัสหนวยงาน หนวยงานภายใน

     SRC 001  คณะวิทยาการจัดการ

          S01  สํานักงานเลขานุการ

          S02  ภาควิชาการจัดการธุรกิจ

          S03  ภาควิชาการเงินและการบัญชี

          S04  ภาควิชาอุตสาหกรรมบริการ

          S05 ภาควิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

          S06  ศูนยวิจัยและบริการวิชาการ

     SRC 002   คณะวิศวกรรมศาสตรศรีราชา

          S01  สํานักงานเลขานุการ

          S02  สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร

          S03 สาขาวิศวกรรมเครื่องกล

          S04 สาขาวิศวกรรมไฟฟา

          S05 สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ

          S06 สาขาวิศวกรรมโยธา

          S07 ศูนยวิจัยและบริการวิชาการ

     SRC 003   คณะวิทยาศาสตรศรีราชา

          S01  สํานักงานเลขานุการ

          S02  ภาควิชาทรัพยากรและสิ่งแวดลอม

          S03 ภาควิชาวิทยาศาสตรพื้นฐานและพลศึกษา

          S04 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอรและสารสนเทศ

     SRC 004   สํานักงานวิทยาเขต

          S01  กองบริหารทั่วไป

          S02  กองบริหารวิชาการและนิสิต

          S03 กองบริการกลาง

     SRC 005   สํานักวิทยบริการ (ยุบหนวยงาน) แตคงไว เผื่อมีเอกสารเดิม

          S01  สํานักงานเลขานุการ

          S02  ฝายบริการคอมพิวเตอร

          S03 ฝายเทคโนโลยีการศึกษา

          S04 ฝายหองสมุด

          S05 ฝายซอมบํารุง

   SRC 006   คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ

          S01  สํานักงานเลขานุการ

 การกําหนดรหัสหนวยงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา (KUSRC)



          S02  ภาควิชาวิศวกรรมทางทะเล

          S03 ภาควิชาวิทยาการเดินเรือและโลจิสติกสทางทะเล

S04 ศูนยวิจัยและบริการวิชาการ

     SRC 007   คณะเศรษฐศาสตร ศรีราชา

          S01  สํานักงานเลขานุการ

          S02  ภาควิชาเศรษฐศาสตร

          S03 ภาควิชาเศรษฐศาสตรประยุกต



รหัสหนวยงาน หนวยงานภายใน

          S01  สํานักงานเลขานุการ

          S02  สาขาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ

          S03  สาขาเทคโนโลยีการอาหาร

     CSC 002   คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร

          S01  สํานักงานเลขานุการ

          S02  สาขาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต

          S03  สาขาวิศวกรรมไฟฟาและคอมพิวเตอร  

          S04  สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดลอม 

          S05 สาขาวิทยาศาสตร

          S06  สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

          S07 สาขาสาธารณสุขศาสตร

          S08 โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ

    CSC 003   คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ

          S01 สํานักงานเลขานุการ

          S02  สาขาการจัดการ

          S03  สาขาการตลาด

          S04  สาขาการจัดการโรงแรมและทองเที่ยว

          S05 สาขาสาขาการบัญชี

          S06  สาขาวิชาภาษา

          S07 โครงการปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)

    CSC 004   สํานักงานวิทยาเขต (ประกาศปรับโครงสรางเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2557)

          S01  ฝายบริหาร 

          S02  ฝายกิจการนิสิต

          S03  ฝายอาคารสถานที่และยานพาหนะ

          S04  โครงการสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ตอเนื่อง) ภาคพิเศษ

การกําหนดรหัสหนวยงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร (KUCSC)

    CSC 001   คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร



          S05 กองบริหารทั่วไป (กอง 1)

-งานอํานวยการ

-งานคลังและพัสดุ

-งานทรัพยสินและสิทธิประโยชน

          S06 กองบริหารวิชาการและนิสิต (กอง 2)

-งานทะเบียนและประมวลผล

-งานบริการการศึกษา

-งานกิจการนิสิต

          S07 กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ (กอง 3)

-งานบริหารการวิจัย

-งานบริการวิชาการ

-งานฟารมมหาวิทยาลัย

          S08 กองบริการกลาง (กอง 4)

-งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

-งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ

-งานหองสมุด

     CSC 005   สํานักวิทยบริการ (ยุบเลิก ตามประกาศปรับโครงสรางเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2557)

          S01  ฝายบริหาร 

          S02  ฝายทะเบียนและประมวลผล

          S03  ฝายหองสมุด

          S04  ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ

          S05 ฝายบริการการศึกษา

    CSC 006  สถาบันวิจัยและพัฒนา (ยุบเลิก ตามประกาศปรับโครงสรางเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2557)

          S01  ฝายบริหาร สถาบันวิจัยและพัฒนา

          S02  ฝายวิจัยและวิชาการ

          S03  ฝายบริการวิชาการ
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