
รายงานการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
รอบท่ี ๑ (๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึง ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ : ระยะเวลา ๑ ปี ๖ เดือน) 

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี         
พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งได้ก าหนดวัตถุประสงค์การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่
ของอธิการบดี ดังนี้ 

(๑) เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของอธิการบดีตามแผนการบริหารมหาวิทยาลัยตามที่
อธิการบดีได้เสนอไว้ 

(๒) สภามหาวิทยาลัยได้ทราบผลการปฏิบัติหน้าที่ ปัญหา และอุปสรรค เพ่ือใช้ในการสนับสนุน 
ส่งเสริมและให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือการพัฒนาการบริหารจัดการของอธิการบดีให้มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล 
และมีธรรมาภิบาลยิ่งขึ้น  

สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓ เมื่อวันจันทร์ที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี ประกอบด้วย 

1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พีระศักดิ์  ศรีนิเวศน์ ประธาน 
 อุปนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

2. นายกฤษฎา  บุณยสมิต กรรมการ 
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
3. ศาสตราจารย์เจริญศักดิ์  โรจนฤทธิ์พิเชษฐ์ กรรมการ 
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
4. ศาสตราจารย์จ ารัส  ลิ้มตระกูล กรรมการ 
 ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
5. นายยุคล  ลิ้มแหลมทอง กรรมการ 
 ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
6. นางสาวพัชราวดี  แพรัตกุล เลขานุการ 

รักษาการแทนผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

โดยคณะกรรมการฯ มีหน้าทีแ่ละอ านาจ ดังนี้ 
(๑) พิจารณาก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี พร้อมทั้งตัวชี้วัด 

เพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบและก าหนดเป็นข้อตกลงการปฏิบัติงาน  
(๒) จัดท ารายงานการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี และน าเสนอรายงานการ

ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดีต่อสภามหาวิทยาลัย 
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ในการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี เมื่อวันพฤหัสบดีที่             
๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ มีการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี รอบที่ ๑ (๑๐ กรกฎาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึง ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ : ระยะเวลา ๑ ปี ๖ เดือน) โดยเชิญ นายจงรัก  วัชรินทร์รัตน์ 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มาน าเสนอชี้แจงรายงานประเมินตนเอง พร้อมเอกสารประกอบการ
พิจารณา ได้แก่  

๑. แผนการด าเนินงานในรอบสี่ปีของอธิการบดี ตามบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงาน (Performance 
Agreement) ระหว่างอธิการบดีและสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

๒. ข้อมูลพื้นฐานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
๓. รายงานประเมินตนเองโดยอธิการบดีเป็นผู้จัดท า ประกอบด้วย 

(๑) รายงานการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดีตามข้อตกลงการปฏิบัติงาน  
(๒) ทักษะด้านการบริหารจัดการ (Managerial Skills) ความเป็นผู้น าในการขับเคลื่อน

มหาวิทยาลัยและคุณลักษณะส่วนบุคคล (Competency) ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี 
(๓) ธรรมาภิบาล (Governance) 

๔. สรุปการการรับฟังความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัย ๒ ด้าน ได้แก่  
(๑) ทักษะด้านการบริหารจัดการ (Managerial Skills) ความเป็นผู้น าในการขับเคลื่อน

มหาวิทยาลัย และคุณลักษณะส่วนบุคคล (Competency) ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี 
(๒) ธรรมาภิบาล (Governance) 

ทั้งนี้ คณะกรรมการร่วมพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบรายงานประเมินตนเองและสรุปรายงาน                
การประเมินอธิการบดีของผู้ปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัย เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี               
โดยคณะกรรมการฯ ทั้ง ๕ ท่าน ได้ให้คะแนนการประเมิน พร้อมทั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะไว้ ดังนี้ 

ด้าน องค์ประกอบ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
๑. รายงานการปฏิบัติหน้าที่ของ
อธิการบดีตามข้อตกลงการปฏิบัติงาน 

รายงานผลการด าเนินงาน 
- ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 
๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๗) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
- ความส าเร็จในการบริหารงานของ
อธิการบดี (Performance) 

๕๐ ๔๐ 

๒. ทักษะด้านการบริหารจัดการ 
(Managerial Skills) และคุณลักษณะ
ส่วนบุคคล (Competency) 

การประเมินตนเอง ๓๐ ๒๕ 
การประเมินโดยผู้ปฏิบัติงานภายใน
มหาวิทยาลัย 

  

๓. ธรรมาภิบาล (Governance) การประเมินตนเอง ๒๐ ๑๙ 
การประเมินโดยผู้ปฏิบัติงานภายใน
มหาวิทยาลัย 

รวม ๑๐๐ ๘๔ 
(ดีมาก) 
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ข้อสังเกตจากการน าเสนอชี้แจงรายงานประเมินตนเอง   
 ๑. อธิการบดีมีความพยายามและความตั้งใจในการพัฒนามหาวิทยาลัยในช่วง ๑ ปี ๖ เดือนที่ผ่านมา  
 ๒. จากแผนการด าเนินงานในรอบสี่ปีของอธิการบดี ตามบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงาน จ านวน
ตัวชี้วัดทั้งหมด ๒๕ ตัวชี้วัด มีตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุเป้าหมาย/อยู่ระหว่างการด าเนินการ จ านวน ๕ ตัวชี้วัด ได้แก่ 
  (๑) ผลงานตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ 
  (๒) ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยระดับโลก 
  (๓) จ านวนนิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สู่สากล/ 
Online International Conference 
  (๔) ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 
  (๕) การจัดตั้งกองทุนเพ่ือการวิจัยและนวัตกรรม  
 ๓. จ านวนศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลัยค่อนข้างน้อย เมื่อเทียบกับจ านวนบุคลากรสายวิชาการ
ทั้งหมด 
 ๔. คะแนนการประเมินตนเองของอธิการบดีและคะแนนการประเมินจากผู้ปฏิบัติงานภายใน
มหาวิทยาลัย ด้านทักษะการบริหารจัดการ (Managerial Skills) และด้านธรรมาภิบาล (Governance)          
มีความสอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
 ๕. คะแนนการประเมินด้านธรรมาภิบาลจากผู้ปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัย หัวข้อการประเมิน         
ที่มีคะแนนต่ าที่สุดอาจสะท้อนการบริหารงานในด้านนั้น เช่น หลักการตอบสนอง  อาจเนื่องมาจาก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นมหาวิทยาลัยที่มีขนาดใหญ่ จึงท าให้การปรับเปลี่ยนหรือการตอบสนอง            
ในบางเรื่องท าได้ค่อนข้างช้า 

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินฯ  
 ๑. เนื่องจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นมหาวิทยาลัยที่มีขนาดใหญ่ มีคณะ/สาขาวิชาและ
บุคลากรจ านวนมาก การขับเคลื่อนงานวิจัยอาจไม่สามารถท าให้ทุกสาขามีความโดดเด่นได้ทั้งหมด ดังนั้น
มหาวิทยาลัยจึงควรมุ่งเป้าไปในบางสาขาที่มีความเชี่ยวชาญ ท าให้มีความโดดเด่นในเวทีระดับโลกมากยิ่งขึ้น 
เช่น การเกษตร อาหาร สัตวแพทย์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์/วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมเคมี/เคมี  
 ๒. ยังไม่เห็นกลไกการส่งเสริมการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการทีเ่ป็นรูปธรรม เสนอให้มีการระดมสมอง
ของบุคลากรสายวิชาการที่มีผลงานการตีพิมพ์โดดเด่นร่วมกันวางแผนยุทธศาสตร์การวิจัยของมหาวิทยาลัย 
และมหาวิทยาลัยอาจจัดสรรงบประมาณบางส่วนในการสนับสนุนการตีพิมพ์ของกลุ่มบุคคลเหล่านี้                  
เพ่ือส่งเสริมการท าวิจัยและการตีพิมพ์ผลงานให้มีจ านวนและคุณภาพระดับสูงมากยิ่งข้ึน 
            ๓.  มหาวิทยาลัยอาจแบ่งกลุ่มสายวิชาการออกเป็น ๓ กลุ่ม ตามความถนัดของแต่ละบุคคล ได้แก่ 
กลุ่มท่ีมีความถนัดด้านการตีพิมพ์ระดับชาติ/นานาชาติ กลุ่มท่ีมีความถนัดด้านการสอน และกลุ่มที่มีความถนัด
ด้านการบริการวิชาการ เพ่ือให้การสนับสนุนส่งเสริมแต่ละกลุ่มตามความเหมาะสม 
 ๔. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ควรเป็นผู้ชี้น าการพัฒนาด้านการเกษตรของประเทศ โดยอาจท าการ
ประเมินผลการด าเนินงานทางด้านการเกษตรของรัฐบาลทุกๆ ๒ ปี ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ      
ทิศทางการด าเนินงานในเชิงวิชาการหรือเชิงนโยบายแก่รัฐบาล เพ่ือให้เห็นภาพของการเกิดความยั่งยืน
ทางด้านการเกษตร ทั้งในเรื่องความม่ันคงอาหาร ทรัพยากร เศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพของประชาชน  
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 ๕. หลักสูตรศาสตร์แห่งแผ่นดินเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นหลักสูตรที่มีความโดดเด่น             
แต่มีข้อสังเกต คือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นผู้ริเริ่มหลักสูตรนี้ ท าให้มหาวิทยาลัยต่างๆ มีความตื่นตัวและ
พัฒนาหลักสูตรได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ควรเป็นมหาวิทยาลัยหลักที่จะท าให้เห็นภาพ            
ทิศทางการพัฒนาของหลักสูตร กระบวนการในการบริหารจัดการ และ Output/Outcome ที่เกิดขึ้นกับนิสิต
และหลักสูตรว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาของประเทศชาติไดอ้ย่างไร 
 ๖. มหาวิทยาลัยควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์สื่อสารกับสังคม/ประชาชนภายนอกให้มากยิ่งขึ้น เพ่ือให้
สังคมไดร้ับรู้ถึงผลงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย  

สรุปผลการด าเนินงานของอธิการบดีที่เป็นจุดเด่น (Highlight) ในระยะเวลา ๑ ปี ๖ เดือน 
 ๑. การสร้างสรรค์ศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาประเทศท่ียั่งยืน 
  ๑.๑ การจัดตั้งวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ 
  ๒. การพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการในระดับสากล 
  ๒.๑ Green Kasetsart University 
  ๒.๒ KU SDG การพัฒนาอย่างยั่งยืนแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
  ๒.๓ QS Stars Rating ๒๐๒๑ 
  ๒.๔ โครงการวิจัยรูปแบบใหม่ของการจัดการศึกษาในการเพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถขั้น
สูงของก าลังคนทางด้านการเกษตรและอาหารส าหรับอนาคต ภายใต้แผนงานโครงการพลิกโฉมร ะบบ
อุดมศึกษาของประเทศไทย (Reinventing University System) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
  ๓. การเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการด าเนินงานตามภารกิจ 
  ๓.๑ ศูนย์ฉีดวัคซีน “KU สู้โควิด-๑๙” มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดตั้ง ศูนย์ฉีดวัคซีน          
“KU สู้โควิด-๑๙” 
  ๓.๒ KU HELP HEALTH 
  ๓.๓ โครงการมหาวิทยาลัยสู่ต าบล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
  ๓.๔ โครงการนิลมังกร การสร้างผู้ประกอบการ 
  ๔. การใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน 
  ๔.๑ หลักธรรมาภิบาล และการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสของมหาวิทยาลัย 
  ๔.๒ การรับรองงบการเงินจากส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
  ๔.๓ การส่งเสริมความก้าวหน้าของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 
  ๔.๔ Happy Place 
  ๕. การเพ่ิมศักยภาพในการบริหารและจัดหาทรัพยากรเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง 
  ๕.๑ การหารายได้ของมหาวิทยาลัย 
  ๕.๒ KU PREMIUM 

  ทั้งนี้ รายละเอียดสรุปผลการด าเนินงานของอธิการบดีที่เป็นจุดเด่น (Highlight) ในระยะเวลา          
๑ ปี ๖ เดือน ปรากฏดังเอกสารแนบ 

 



 
 

- ๕ - 
 

การประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี ในด้านทักษะด้านการบริหารจัดการ (Managerial Skills) 
และคุณลักษณะส่วนบุคคล (Competency) และด้านธรรมาภิบาล (Governance) 

ส าหรับการประเมินการปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีของผู้ปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ส านักงานสภามหาวิทยาลัยได้ก าหนดแบบประเมินให้ผู้ปฏิบัติงานได้แสดงความคิดเห็นและรวบรวมสรุปผล
การประเมิน โดยผู้ปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัยตอบแบบประเมินจ านวน ๒,๐๒๑ คน จากผู้ปฏิบัติงาน
ทั้งหมด ๙,๙๖๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๒๘ และเมื่อเปรียบเทียบกับผลการประเมินตนเองของอธิการบดี 
พบว่ามีคะแนนเฉลี่ย ดังนี้ 

ด้ านทักษะด้ านการบริหารจัดการ  (Managerial Skills)  และคุณลักษณะส่วนบุคคล 
(Competency) (คะแนนเต็ม ๕) 

หัวข้อประเมิน 
คะแนนประเมิน 

อธิการบดี 
ประเมินตนเอง 

ผู้ปฏิบัติงานในมก. 
ประเมิน 

๑. ก าหนดวิสัยทัศน์ แผนการบริหารงาน และเป้าหมายที่ชัดเจน  5.00 4.13 

๒. การด าเนินงานในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไปสู่เป้าหมายที่ตั้ง
ไว้อย่างเป็นรูปธรรม และมีการท างานในเชิงรุก 

4.00 4.09 

๓. การทุ่มเทเวลา ตลอดจนทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้ได้
ประโยชน์สูงสุดต่อภารกิจขององค์การตามที่วางแผนไว้ 

4.00 4.18 

๔. มีความสามารถในการแก้ไขปัญหา สามารถก าหนดแนว
ทางเลือกและปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไปหรือปัญหาที่เกิดข้ึน  

5.00 4.04 

๕. เป็นผู้น าในการปรับเปลี่ยนองค์การ ขับเคลื่อนให้การปรับ 
เปลี่ยนด าเนินไปได้อย่างราบรื่นและประสบความส าเร็จด้วย
วิธีด าเนินการที่เหมาะสม 

5.00 4.06 

๖. มีความคิดริ่เริ่มในการสร้างสรรค์โครงการใหม่ๆ ที่โดดเด่นและ
มีผลต่อภาพลักษณ์ขององค์การ 

5.00 4.09 

๗. ส่งเสริมให้บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยให้มีขวัญก าลังใจที่ดีใน
การปฏิบัติหน้าที่ และสนับสนุนให้มีการท างานเป็นทีม รวมถึงการ
ท างานร่วมกับภายนอก 

4.00 4.09 

๘. มีการสื่อสารที่ดี ท าหน้าที่เป็นตัวแทนขององค์การในการ
สื่อสารต่อผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงหน่วยงานภายนอกและกลุ่ม
ชุมชนต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิผล 

4.00 4.09 

๙. สร้างค่านิยมและภาพลักษณ์ที่ดีขององค์การต่อสาธารณชน
ทั่วไป 

5.00 4.15 

๑๐. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความถูกต้อง เป็นธรรม และมุ่งพิทักษ์
ผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัย 

5.00 4.20 
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ด้านธรรมาภิบาล (Governance) (คะแนนเต็ม ๕) 

หัวข้อประเมิน 
คะแนนประเมิน 

อธิการบดี 
ประเมินตนเอง 

ผู้ปฏิบัติงานในมก. 
ประเมิน 

๑. หลักประสิทธิผล (Effectiveness) 4.00 4.10 

๒. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) 4.00 4.08 

๓. หลักการตอบสนอง (Responsiveness)  4.00 4.06 

๔. หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) 5.00 4.17 

๕. หลักความโปร่งใส (Transparency) 5.00 4.13 

๖. หลักการมีส่วนร่วม (Participation) 5.00 4.14 

๗. หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization) 5.00 4.12 

๘. หลักนิติธรรม (Rule of Law) 5.00 4.15 

๙. หลักความเสมอภาค (Equity) 4.00 4.10 

๑๐. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) 5.00 4.13 
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ทั้งนี ้คณะกรรมการฯ ลงมติเห็นควรน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 

 
 
 

 
       ..................................................................... 

          (ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พีระศักดิ์  ศรีนิเวศน์) 
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

ประธานกรรมการ 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

..................................................................... 
(นายกฤษฎา  บุณยสมิต) 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
กรรมการ 

  กรรมการ 

..................................................................... 
       (ศาสตราจารย์เจริญศักดิ์  โรจนฤทธิ์พิเชษฐ์)  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
กรรมการ 

 

..................................................................... 
(ศาสตราจารย์จ ารัส  ลิ้มตระกูล) 

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
กรรมการ 

  กรรมการ 

..................................................................... 
(นายยุคล  ลิ้มแหลมทอง)  

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
กรรมการ 
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สรุปผลงานที่สร้างความภาคภูมิใจหรือจุดเด่น (Highlight) ของผลการด าเนินงานในระยะเวลา 1 ปี 6 เดือน 
 เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
 
 

1. การสร้างสรรค์ศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาประเทศที่ย่ังยืน 
-  การจัดตั้งวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์  

วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ (วบศ.) หรือ School of Integrated Science 
(SIS) เป็นคณะน้องใหม่ที่ก่อก าเนิดขึ้นจากการหลอมรวมองค์ความรู้ของศาสตร์แห่ง
แผ่นดิน อันประกอบด้วย ศาสตร์พระราชา ศาสตร์ชุมชน และศาสตร์สากลมา
ประยุกต์สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อไขปัญหาอันสลับซับซ้อนในปัจจุบันและเตรียม
รับมือกับการเปลี่ยนแปลงของพลวัตโลกแห่งอนาคต ในปีการศึกษา  2564 วิทยาลัย
จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรปริญญาตรี -โท จ านวน 2 หลักสูตร หลักสูตร
ประกาศนียบัตรชุดวิชา (Non-Degree) จ านวน 15 ชุดรายวิชา จ าแนกออกเป็น 5 
ด้าน ประกอบด้วย 1. ด้านเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ 2. ด้านอุตสาหกรรมดิจิทัล 
3. ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน 4. ด้านอุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต และ 5. ด้าน
ธุรกิจใหม่ และรายวิชาบูรณาการ ปัจจุบันมีนิสิตผู้เรียนจ านวน 472 คน และมี
ผู้ส าเร็จการศึกษาไปแล้วทั้งสิ้น 139 คน 

2. การพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการในระดับสากล 
- Green Kasetsart University   

            ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก ปี 2564 (UI Green Metric 
World University Ranking 2021) เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564 มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ ได้รับการจัดอันดับให้เป็นสถาบันการศึกษาสีเขียวที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมที่สุดในโลก อยู่ในอันดับที่ 45 ของโลก พร้อมกับคว้าแชมป์ ขึ้นเป็น
มหาวิทยาลัยสีเขียวอันดับ 1 ของประเทศไทย จากจ านวนมหาวิทยาลัยทั่วโลกที่
เข้าร่วมการจัดอันดับรวมจ านวนทั้งสิ้น 956 แห่ง ในจ านวนนี้เป็นมหาวิทยาลัย
ของไทย 39 แห่ง โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับคะแนน 8,225 คะแนน 
จากเกณฑ์ประเมิน 6 ด้าน 

 

- KU SDG การพัฒนาอย่างยั่งยืนแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   
ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก : The Impact Ranking 2021 

พบว่า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับการจัดอันดับ เป็นอันดับ 1 ของ
ไทย อันดับ 5 ของเอเชีย และอันดับ 17 ของโลก ในด้านขจัดความหิว
โหย SDG2: ZERO HUNGER ทั้ งนี้ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ เป็น
มหาวิทยาลัยที่มีต้นทุนดีเก่ียวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน นับตั้งแต่การก าเนิด
มหาวิทยาลัยของ 3 บูรพาจารย์ ผู้บุกเบิกและวางรากฐานการเกษตรและ
การศึกษาด้านการเกษตรของประเทศไทยในการท านุบ ารุงและส่งเสริม
การเกษตรและเกษตรกรของประเทศ ให้มีหลักวิชาการที่มั่นคงทัดเทียม
นานาอารยะประเทศ ดังจะเห็นได้จากการมีจ านวนศูนย์และสถานีวิจัยในทุกภูมิภาคในประเทศไทยเพื่อช่วยเหลือชุมชนเป็น
จ านวนมาก พร้อมกันนี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้มีการพัฒนาตามแนวความคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างต่อเนื่องในทั้ง 17 
ด้านของ SDGs และการเข้าร่วมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืน (Sustainable University Network : SUN) เพื่อเป็นผู้น าให้กับ
ชุมชน สังคม ประเทศชาติ และนานาชาติ 

- QS Stars Rating 2021   
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับการจัดระดับตามเกณฑ์ QS Stars Rating ประจ าปี 2021 ให้เป็นมหาวิทยาลัย

มาตรฐานโลกระดับ 4 ดาวในภาพรวม  (Overall 4 Stars Rating) โดยมิติที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีผลการด าเนินการที่
โดดเด่น ได้รับการประเมินให้อยู่ในระดับ 5 ดาว ได้แก่ ด้านเกษตรและป่าไม้ (Agriculture and Forestry) และการได้ 
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งานท าของบัณฑิต (Employability) ซึ่งสะท้อนถึงศักยภาพและความเข้มแข็งทางด้านการเกษตรและป่าไม้ของมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ในระดับนานาชาติ และความเชื่อมั่นของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทั้งในระดับชาติ
และนานาชาติ นอกจากนี้ผลการด าเนินการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในด้านอ่ืน ๆ ก็อยู่ในระดับที่ดี ซึ่งเหมาะสม เพียงพอ 
และสอดคล้องต่อการขับเคลื่อนให้เป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าในระดับนานาชาติ  

 
 

- โครงการวิจัยรูปแบบใหม่ของการจัดการศึกษาในการเพิ่มศักยภาพและ
ขีดความสามารถขั้นสูงของก าลังคนทางด้านการเกษตรและอาหารส าหรับอนาคต 
ภายใต้แผนงานโครงการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษาของประเทศไทย (Reinventing 
University System) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับการก าหนดกลุ่มอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร์ 
ในกลุ่มการวิจัยระดับแนวหน้าของโลก (Global and Frontier Research)  และ
ได้รับจัดสรรงบประมาณจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม 
ภายใต้ โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย  (Reinventing University System วงเงิน 
82,602,000 บาท เพื่อด าเนินโครงการวิจัยรูปแบบใหม่ของการจัดการศึกษาในการเพิ่ม
ศักยภาพและขีดความสามารถขั้นสูงของก าลังคนทางด้านเกษตรและอาหารส าหรับ
อนาคต ในสาขาเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร ประมง วนศาสตร์ สิ่งแวดล้อม สัตว
แพทยศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ รวมถึงสาขาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในการ
ด าเนินโครงการมี 3 กิจกรรม ได้แก่ 1) การพัฒนาผลงานวิจัยและเร่งรัดการผลิตผลงาน
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 2) การพัฒนาศักยภาพการเรียนการ
สอนและการวิจัยขั้นสูงด้านเกษตรและอาหารส าหรับอนาคต และ 3) การจัดประชุมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติและภายในประเทศ 
โดยระบบ Video Conference  

3. การเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการด าเนนิงานตามภารกิจ 
-  ศูนย์ฉีดวัคซีน “KU สู้โควิด-19” มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดตั้ง ศูนย์ฉีดวัคซีน 
“KU สู้โควิด-19”  
 จากสถานการณ์โควิด-19 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้การสนับสนุนของ
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และกลุ่มจิตอาสา KU สู้ COVID-19 พร้อมด าเนินภารกิจที่ได้รับ
มอบหมายจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และรัฐบาล  
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากร นิสิต และประชาชน มีภูมิคุ้มกัน COVID-19 โดยเร็วตาม
นโยบายรัฐบาล ซึ่งเริ่มด าเนินการตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน – 13 ตุลาคม พ.ศ. 2564 
ระยะเวลาการให้บริการ 5 เดือน รวมผู้รับบริการเท่ากับ 111,862 ราย (จ านวน 
213,182 เข็ม) โดยมีกลุ่มผู้รับบริการได้แก่ นิสิต 30,378 ราย บุคลากร 7,748 ราย 
ศิษย์เก่า 25,373 ราย และประชาชนทั่วไป 48,363 ราย  โดยใช้จ่ายงบประมาณในการ
ด าเนินการ เท่ากับ 13.93 ล้านบาท 
 

-  KU HELP HEALTH  
จากสถานการณ์โควิด-19 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้

ด าเนินการจัดท าถุง KU Help Health ขึ้น เพื่อส่งมอบให้นิสิตและ
บุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่มีผลบวกติดเชื้อโควิท 19 และ
พักรักษาตั วที่ บ้ าน  หรือที่พั กอาศัย  “Home Isolation” โดยเริ่ ม
ด าเนินการตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เป็นวันแรก ภายในถุง 
KU Help Health ประกอบด้วยอุปกรณ์ส าคัญและยาเพื่อการช่วยเหลือ
และดูแลตนเองได้ในเบื ้องต้น ได ้แก่ เทอร ์โมม ิเตอร ์ว ัดอ ุณหภูม ิ 
เครื่องวัดระดับออกซิเจนในเลือด ยาลดไข้ ยาแก้แพ้ ยาฟ้าทะลายโจร 
ยาโฮมิโอพาธีย์ที่ช่วยเสริมภูมิคุ้มกัน แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรค หน้ากาก
อนามัย ถุงขยะติดเชื้อและอาหารส ารองต่างๆ  
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         - โครงการมหาวิทยาลัยสู่ต าบล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมโครงการมหาวิทยาลัย

สู่ต าบล (U2T) ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม ได้รับจัดสรรงบประมาณ 487,620,000 บาท ในการ
ด าเนินโครงการมหาวิทยาลัยสู่ต าบลใน 27 จังหวัด 140 ต าบล  
เพื่อช่วยสร้างรากแก้วให้ประเทศ โดยใช้องค์ความรู้ งานวิจัย 
เทคโนโลยี นวัตกรรม และทรัพยากรของมหาวิทยาลัยในการพัฒนา
พื้นที่ พัฒนาประเทศ  ตอบโจทย์หรือปัญหาของประเทศ มาสู่การ
พัฒนาศักยภาพก าลังคน พัฒนาองค์ความรู้  เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ า
และพ้นจากกับดักรายได้ปานกลาง โดยกิจกรรมโครงการ 

ประกอบด้วย การจ้างงานประชาชน บัณฑิตจบใหม่ และนิสิต รวมทั้งการจัดฝึกอบรมให้ความรู้ ส่งเสริมอาชีพ โดยมีกระบวนการ
ตั้งแต่ต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า เพื่อให้การด าเนินงานเกิดประสิทธิภาพและมีความยั่งยืน  

 

-  โครงการนิลมังกร การสร้างผู้ประกอบการ  
โครงการการแข่งขันสุดยอดธุรกิจนวัตกรรมประเทศไทย (นิลมังกร 

แคมเปญ) เป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และส านักงาน
นวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) เพื่อให้มหาวิทยาลัย เป็นกลไกส าคัญในการสร้าง
ผู้ประกอบการ สร้างนวัตกร และนวัตกรรม และเป็น marketplace ส าหรับ 
SME และ start up ในการยกระดับและพัฒนาคุณภาพ สินค้าให้ก้าวสู่มาตรฐาน
นานาชาติ  โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 294 ธุรกิจ จาก 42 จังหวัดทั่ว
ประเทศ  

ในการจัดการแข่งขัน SME ที่เป็นนวัตกรรม จะผลิตสินค้าโดยใช้
นวัตกรรมและมีการสร้าง brand โดยเน้นสินค้านวัตกรรมของ SME ในแต่ละ
ภูมิภาค และคัดเลือกมาภูมิภาคละ 30 ผลิตภัณฑ์ รวม 120 ผลิตภัณฑ์ และท า
การ train และ coach จนได้ภูมิภาคละ 5 ผลิตภัณฑ์ และน ามาแข่งขันเป็น 
รายการนิลมังกร the reality 20 ผลิตภัณฑ์ โดยเฟ้นหาสุดยอดผลิตภัณฑ์
นวัตกรรม รวมถึงการสร้างกลยุทธ์การตลาดและการขาย สร้าง brand เพื่อ
แสดงอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ ได้ชัดเจนที่สุด โดยทีมงาน Brand KU ซึ่งท า
หน้าที่เป็น Coach แนะน าและให้ความรู้ ตลอดจนพัฒนาในทุกมิติ จนท าให้
ผู้ประกอบการที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ได้พัฒนา จนกว่าจะมีคุณภาพพร้อมที่จะเป็นสินค้านวัตกรรมให้คนไทยได้ภาคภูมิใจ และ
คนทั้งโลกสามารถใช้ได้ ซึ่งเป็นการพัฒนา entrepreneurial university และ engage กับ start up และ SME  

4. การใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน 
- หลักธรรมาภิบาล และการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสของมหาวิทยาลัย 

ในปี พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครบรอบ 7 ปีของการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ และครบรอบ 
79 ปี แห่งการเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีความโดดเด่นด้านการเกษตรป่าไม้ สิ่งแวดล้อม และศาสตร์อ่ืนๆ รวมถึงการปรับระบบ
ความคิดใหม่ภายใต้แนวคิด KU together we CHANGES โดยมุ่งเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ วิจัย และสร้างนวัตกรรม
ระดับโลก เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานของศาสตร์แห่งแผ่นดิน ภายใต้หลักธรรมาภิบาล และการด าเนินงานกิจการ
มหาวิทยาลัยที่ดี 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับผลการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 ประเภทสถาบันอุดมศึกษา ได้รับคะแนน 90.1  
ผลการประเมินอยู่ระดับ A  
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- การรับรองงบการเงินจากส านกังานการตรวจเงินแผ่นดิน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีการบริหารการงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นไปตาม

มาตรฐานสากล มีการสร้างระบบควบคุมการปิด-เปิดบัญชี จัดฝึกอบรมให้ความรู้ทางด้านการบัญชี และพัสดุ มีการตรวจสอบปรับปรุง 
และติดตามระบบบัญชีของส่วนงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้รับการรับรองงบการเงินจากส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินโดยไม่มีเงื่อนไข 
(รายงานการเงินแสดงฐานะการเงินของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 และผลการด าเนินงานส าหรับปีสิ้นสุด
วันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่กระทรวงการคลัง
ก าหนด ส่วนรายงานการเงินของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่น 
ได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข) นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยมีการส่งเสริมพัฒนาบุคลากรทางด้านบัญชีและการเงินให้มีความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างเต็มศักยภาพ และน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในกระบวนการท างานอย่างเต็มรูปแบบ 

- การส่งเสริมความก้าวหน้าของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ก าหนดนโยบายในการส่งเสริมสนับสนุนและให้ความส าคัญต่อการเข้าสู่ต าแหน่งทาง

วิชาการของคณาจารย์ นักวิจัยและบุคลากร โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีบุคลากรเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการและวิชาชีพ 
จ านวน 544 อัตรา แบ่งเป็น บุคลากรสายวิชาการ (ประเภทคณาจารย์ประจ าเต็มเวลา) 191 อัตรา บุคลากรสายวิชาการ 
(ประเภทนักวิจัย) จ านวน 17 อัตรา และบุคลากรสายสนับสนุน (กลุ่มอ านวยการและเชียวชาญเฉพาะ และกลุ่มบริการ) จ านวน 
336 คน และได้มีการมอบทุนเพื่อพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ านวน 4,356 ทุน วงเงินทั้งสิ้น 55,630,826 
บาท รวมทั้งได้ด าเนินโครงการการเพิ่มรองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์แบบก้าวกระโดด เพื่อสนับสนุนผลักดันให้เกิดการ
ขอต าแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ ด้วยวิธีการพี่เลี้ยง (Coaching and Mentoring) นอกจากนี้มหาวิทยาลัยมีการ 
และมีการผลักดันเกี่ยวกับความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพของ “พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้”เพิ่มเติมอีกด้วย 

- Happy Place 
มหาวิทยาลัยได้มีโครงการเสริมสร้างด้านสุขภาวะทางกายให้กับนิสิต อาทิ  

การให้บริการห้องพยาบาลหอพักซอยพหลโยธิน 45 การท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และโรงพยาบาลใกล้ เคียง เพื่อให้นิสิตสามารถเข้ารับการ
รักษาพยาบาลโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเบื้องต้น และการจัดโครงการเสริมสร้างด้านสุขภาวะทาง
ใจให้กับนิสิต อาทิ โครงการสร้างเครือข่ายเพื่อส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต ภายใต้ชื่อ 
KU Happy Fair มีผู้ เข้าร่วมจ านวน 588  คน โครงการเสริมสัมพันธ์สร้างก าลังใจ ในช่วง
สถานการณ์โควิด-19 โดยมีผู้เข้าร่วมจ านวน 685 คน นอกจากนี้มหาวิทยาลัยมีการจัดกิจกรรม
โครงการการออกก าลังกาย อาทิ KU RUN WALK TALK พุธหรรษา อังคารลันลา ซึ่งเป็นกิจกรรมเดิน-วิ่ง สะสมระยะทางเพื่อสุขภาพ
ส าหรับนิสิตและบุคลากร  

5. การเพิ่มศักยภาพในการบริหารและจัดหาทรัพยากรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง  
- การหารายได้ของมหาวิทยาลัย 

การสร้าง KU Market Place โดยใช้หลักการเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy)  ซึ่งแนวคิดนี้ไม่เฉพาะการขายสินค้า 
แต่ยังเน้นการบ่มเพาะ การให้ความรู้ รวมไปถึงการช่วยเหลือผู้ประกอบการให้สามารถขายสินค้าได้ด้วยตัวเอง ซึ่งเป็นการพัฒนา
เศรษฐกิจที่ไม่ได้มุ่งเน้นเพียงการพัฒนาเศรษฐกิจเท่านั้น แต่จะพัฒนาควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและการรักษาสิ่งแวดล้อม ได้อย่าง
สมดุลให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนไปพร้อมกัน รวมถึงเสนอกรอบแนวคิด KUniverse ซึ่งเป็นการพลิกโฉมของมหาวิทยาลัย โดยน า
องค์ความรู้ทุกศาสตรม์าบูรณาการร่วมกัน ให้สินค้าและบริการคุณภาพเป็นตัวน าและเชื่อมโยงไปสู่การเรียนการสอน  

- KU PREMIUM  
       มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดตัวร้านค้า THE PREMIUM@KU เฉลิมฉลอง
การครบรอบ 80 ปี ของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นร้านค้าจ าหน่ายผลผลิตทางการเกษตร และ 
การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรต้นแบบครั้งแรกของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อ
ทดสอบระบบการจัดท าตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพสูงของ มุ่งเน้นผลลัพธ์เพื่อสุขภาพที่ดีของ
คนไทย เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของภาคการเกษตร สิ่งแวดล้อม และสังคมไทย ภายใต้
นโยบายเชิงรุก KUniverse ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ส่งเสริมสนับสนุนการเรยีนรูแ้บบ
มีส่วนร่วมผ่านสินค้าเกษตรคุณภาพสูงและบริการ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศไทยตาม BCG Model ให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้าน
การเกษตรและอาหารคุณภาพของภูมิภาคเอเชียและของโลก  


