
 
 

รายงานการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
รอบที่ 1 ( 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ถึง 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 : ระยะเวลา 1 ปี 6 เดือน) 

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของ
หัวหน้าส่วนงาน พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือปรับปรุงผลการด าเนินงานและ
การปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน โดยการติดตามและประเมินผลจะครอบคลุม 3 มิติ ได้แก่ (1) ความคิดริเริ่มและ
ความท้าทาย (Initiative and Challenge) (2) ทักษะด้านการบริหารจัดการ (Managerial skills) (3) ธรรมาภิบาล 
(Governance) และสภามหาวิทยาลัยอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ คณบด ี
บัณฑิตวิทยาลัย ประกอบด้วย 

1. ศาสตราจารย์เจริญศักดิ์  โรจนฤทธิ์พิเชษฐ์   ประธานกรรมการ 
     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
2. ศาสตราจารย์คณิต  เขียววิชัย    กรรมการ 
     ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
3. รองศาสตราจารย์ลดาวัลย์  พวงจิตร   กรรมการ 
     รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
4. นางสาวพัชราวดี  แพรัตกุล    เลขานุการ 
    รักษาการแทนผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

โดยมีหน้าที่ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๖๓ เพ่ือเสนอ
สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พิจารณาต่อไป นั้น 

ในการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เมื่อวันพุธ 
ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2565 มีการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย รอบที่ 1  โดยเชิญ
รองศาสตราจารย์ศรีจิตรา  เจริญลาภนพรัตน์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยมาน าเสนอชี้แจงรายงานประเมินตนเอง พร้อม
เอกสารประกอบการพิจารณาได้แก่  

1.  ค ารับรองค่าเป้าหมายตัวชี้วัดบัณฑิตวิทยาลัยตามแผนปฏิบัติการ 4 ปี  (พ.ศ.2564-2567) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

2. แนวทางการบริหารงานของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย  

3.  แผนการด าเนินงานในรอบสี่ปีของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

4. ข้อมูลพื้นฐานของบัณฑิตวิทยาลัย 

ประกอบกับรายงานประเมินตนเองโดยหัวหน้าส่วนงานเป็นผู้จัดท า ได้แก่ มิติที่ 1 ความคิดริเริ่ม  
และความท้าทาย ( Initiative and Challenge)  มิติที่  2 ทักษะด้านการบริหารจัดการ (Managerial skills)  
และสรุปการประเมินหัวหน้าส่วนงานโดยผู้ปฏิบัติงานในส่วนงาน  ได้แก่ มิติที่ 2 ทักษะด้านการบริหารจัดการ  
(Managerial skills) และมิติที่ 3 ธรรมาภิบาล (Governance) 
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อนึ่ง เนื่องจากข้อบังคับฯ ได้ประกาศใช้หลังจากแต่งตั้งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัยได้เชิญ
คณบดี มาน าเสนอแผนการบริหารงานบัณฑิตวิทยาลัยในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 6/2563 เมื่อ 
วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ซึ่งสภามหาวิทยาลัยได้มีข้อเสนอแนะ เพ่ือให้พิจารณาปรับปรุงและพัฒนาการ
วางแผนการบริหาร ดังนี้ 

๑. ควรมีการวางแผนเพ่ือเพ่ิมจ านวนนิสิตต่างชาติในระดับบัณฑิตศึกษาเพ่ือรองรับการลดลงของจ านวน
นิสิตในอนาคต   

๒. ควรน าเสนอหลักสูตรทางด้านการเกษตรให้กับมหาวิทยาลัยในภูมิภาคอาเซียน เนื่องจากมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์มีจุดเด่นและมีความเข้มแข็งทางวิชาการด้านการเกษตรในหลายด้าน ได้แก่ เกษตร ประมง ปศุสัตว์  
ป่าไม้  ประกอบกับ สภาพแวดล้อมและภูมิประเทศมีความเชื่อมโยงและใกล้เคียงกัน  

๓. การสร้างความเป็นนานาชาติโดยการสร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ซึ่งจะเป็นการ
สนับสนุนนโยบายของสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่ต้องการให้มีการสร้างความร่วมมือกับประเทศใน
ภูมิภาคอาเซียน อาทิ สาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศในแถบแปซิฟิก และประเทศในยุโรป   

๔. ควรมีการวิเคราะห์แนวโน้มของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาจากอดีตถึงปัจจุบัน เพ่ือปรับปรุ ง 
เนื้อหาทางวิชาการของหลักสูตรให้มีความเข้มข้น เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งหลักสูตรพิเศษระยะสั้นระดับประกาศนียบัตรทางด้านการเกษตร     

๕. การก าหนดวิสัยทัศน์ของบัณฑิตวิทยาลัยว่า “สนับสนุนและขับเคลื่อนงานระดับบัณฑิตศึกษาให้มี
มาตรฐานระดับสากล...” เนื่องจากงานระดับบัณฑิตศึกษายังไม่ได้มีการก าหนดมาตรฐานระดับสากลไว้ ดังนั้น  
ควรพิจารณาปรับปรุงในประเด็นนี้  

6. การพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาตามความต้องการของประเทศ ไม่ควรน าหลักสูตรที่มีผู้เรียน
เป็นจ านวนมากมาพัฒนา เพราะเป็นหลักสูตรที่ด าเนินการตามกระแส ควรพัฒนาหลักสูตรที่จะมารองรับการพัฒนา
ของประเทศในอนาคต เพ่ือสร้างบัณฑิตที่ประเทศต้องการอย่างแท้จริงและสร้างความเป็นผู้น า 

7. จากข้อมูลนักศึกษาต่างชาติ จ านวนนักเรียนในสาธารณรัฐประชาชนจีนที่จบการศึกษาระดับมัธยม 
ศึกษาตอนปลาย ปีละ ๙,๐๐๐,๐๐๐ คน ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในสาธารณรัฐประชาชนจีน จ านวน 
๗,๐๐๐,๐๐๐ คน ศึกษาต่อในต่างประเทศ จ านวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ คน ศึกษาต่อในสหรัฐอเมริกา ๗๐๐,๐๐๐ คน 
เครือรัฐออสเตรเลีย ๔๐๐,๐๐๐ คน และปัจจุบันประเทศสหรัฐอเมริกามีเหตุการณ์ประท้วงการเหยียดสีผิว อาจส่งผล
กระทบต่อการไปศึกษาต่อในประเทศสหรัฐอเมริกาและเครือรัฐออสเตรเลียของนักเรียนของสาธารณรัฐประชาชนจีน 
อาจก าลังมองหาประเทศที่จะไปศึกษาต่อในประเทศในภูมิภาคอาเซียนแทน ซึ่งมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์มีลักษณะ
เด่นทางวิชาการ และปัจจุบันการศึกษาต่อในต่างประเทศมีโปรแกรมศึกษาบน Digital Platform ค่อนข้างมาก ดังนั้น 
ควรบูรณาการระบบ Digital และระบบ Physical เข้าไว้ด้วยกัน เพ่ือดึงดูดนิสิตต่างชาติให้เข้ามาศึกษาใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาให้มากข้ึน  

8. การเพ่ิมจ านวนนิสิตต่างชาติและอาจารย์ผู้สอนต่างชาติจะช่วยให้ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อยู่ในอันดับที่ดีขึ้นได้อีกทางหนึ่ง และการพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษปีละหนึ่งหลักสูตร
ถือว่าเป็นจ านวนที่ค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับจ านวนนิสิตและคณะวิชาที่มีของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาหลักสูตรระยะ
สั้นระดับประกาศนียบัตรจะเป็นหลักสูตรที่สร้างรายได้ให้กับมหาวิทยาลัย และการสร้างหลักสูตรที่จะช่วยผู้ที่ว่างงาน
จากสถานการณ์ COVID-19 ก็จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศและมหาวิทยาลัยอย่างมาก 
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9. ปัจจุบันพบว่าจ านวนคนที่สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษามีจ านวนลดลง ซึ่งยังไม่ทราบสาเหตุ
และหลักสูตรที่มีอยู่มีลักษณะของกรอบที่ค่อนข้างจะสูงเกินไป หลักสูตรการเรียนการสอนควรมีความยืดหยุ่นตาม
ความสนใจและความต้องการของผู้เรียนให้มากขึ้น โดยการเริ่มต้นการจัดการเรียนการสอนมักจะไปตีกรอบที่หลักสูตร
ก่อน จึงท าให้สาขาวิชาที่เปิดสอนส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีคนสนใจอยากมาเรียน เพราะรู้สึกเสียโอกาสในการไปท างานหรือ
ไปท าบางอย่างเมื่อเปรียบเทียบกับการมาเรียนปริญญาโทหรือปริญญาเอก ควรจะหาแนวทางในการแก้ไขปัญหานี้และ
น าตัวเลขจ านวนผู้เรียนที่ลดลงมาวิเคราะห์หาสาเหตุด้วย  

     
ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้น าข้อเสนอแนะดังกล่าวมาพิจารณาประกอบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย รอบท่ี 1 โดยมีการประเมินของกรรมการทั้ง 3 ท่าน พร้อมทั้งได้ให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
ไว้ ดังนี้ 

มิติ องค์ประกอบ ค่าน ้าหนัก 
ผลการประเมิน  

กรรมการทั ง 3 ท่าน 

1.ความคิดริเริ่มและความท้าทาย   
(Initiative and Challenge) 

แผน/ผลการด าเนินงาน 50 43 

2.ทักษะด้านการบริหารจัดการ  
(Managerial skills) 

ทักษะด้านการบริหารจัดการ  
โดยการประเมินตนเอง 

30             27 
ทักษะด้านการบริหารจัดการ  
โดยผู้ปฏิบัติงานในส่วนงาน 

3.ธรรมาภิบาล (Governance) แบบประเมินโดยผู้ปฏิบัติงาน 
ในส่วนงาน 

20 18 

รวม 100 88 
 

ข้อสังเกตการน้าเสนอชี แจงรายงานประเมินตนเองจากคณะกรรมการประเมินฯ 

1. คณบดีมีความตั้งใจ มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถประสานงานขอความร่วมมือกับคณะได้ค่อนข้างดี มีความคิด
ริเริ่ม มีความพยายามในการด าเนินงานเชิงรุก และมีความยืดหยุ่นสูง 

2. การประเมินผลการปฏิบัติงานควรรับฟังความเห็นจากส่วนงานระดับคณะที่มีภารกิจร่วมกัน เช่น หัวหน้า
ภาควิชาทั้งหมดหรือประธานหลักสูตร เพ่ือใช้ในการพัฒนาการบริหารงานในภาพรวม 

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินฯ 

1.  จากข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยในเรื่องการดึงดูดนิสิตต่างชาติ โดยเฉพาะนิสิตจากสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนให้เข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มากยิ่งขึ้น เสนอให้บัณฑิตวิทยาลัยวางแผนในเชิงรุกให้  
มากขึ้น เช่น รวบรวมข้อมูลและหารือกับผู้เชี่ยวชาญจากประเทศจีน สร้างความร่วมมือกับสถานทูตจีน ส่งเสริม
ความสัมพันธ์กับสภาวัฒนธรรมไทย-จีน เป็นต้น 

2.  สนับสนุนการพัฒนานิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ได้แก่ การเชิญวิทยากรมาอบรมการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ 
เร่งรัดหาแนวทางเพ่ิมคุณภาพการตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ให้มีระดับคุณภาพท่ีสูงขึ้น เป็นต้น 
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3.  บัณฑิตวิทยาลัยควรมีการระดมความคิด จัดสัมมนา หรือสนับสนุนให้งบประมาณเพ่ือหาแนวทางการ
ขับเคลื่อนน าร่องโครงการประกาศนียบัตรระดับบัณฑิตศึกษา 

4.  คณบดีอาจจะขอความร่วมมือหรือหารือผ่านที่ประชุมประจ าบัณฑิตวิทยาลัย ในประเด็นการเปิดหลักสูตร
ปริญญาโทนอกเวลาแต่อัตราค่าธรรมเนียมเท่ากับภาคปกติ ซึ่งอาจจะเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะช่วยให้มีจ านวนนิสิต
เพ่ิมมากข้ึน โดยไม่ต้องเปิดหลักสูตรภาคพิเศษ 

สิ่งท่ีคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยต้องการให้สภามหาวิทยาลัย/มหาวิทยาลัยสนับสนุน 

  สนับสนุนให้มีการประสานความร่วมมือ ระหว่างองค์กรของรัฐและภาคธุรกิจทั้งในและต่างประเทศกับบัณฑิต
วิทยาลัยและคณะวิชา เพ่ือให้เกิดการขับเคลื่อนงานเชิงรุกในระดับบัณฑิตศึกษา 

การประเมินการปฏิบัติหน้าที่คณบดีของผู้ปฏิบัติงานในบัณฑิตวิทยาลัยในมิติที่ 2 และ มิติที่ 3 

ส าหรับการประเมินการปฏิบัติหน้าที่คณบดีของผู้ปฏิบัติงานในบัณฑิตวิทยาลัยส านักงานสภามหาวิทยาลัย 
ได้ก าหนดแบบประเมินให้ผู้ปฏิบัติงานได้แสดงความคิดเห็นและรวบรวมสรุปผลการประเมิน โดยมีผู้ปฏิบัติงานใน
บัณฑิตวิทยาลัย ตอบแบบประเมินจ านวน 48 คน จากผู้ปฏิบัติงานทั้งหมด 52 คน คิดเป็นร้อยละ 92.31 และ
เมื่อเปรียบเทียบกับผลการประเมินตนเองของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยพบว่ามีคะแนนเฉลี่ยด้านสมรรถนะหลักและ
สมรรถนะด้านการบริหารจัดการ ดังนี้ 

มิติที่ 2 ทักษะการบริหารจัดการ (คะแนนเต็ม 5) 

ด้าน 
ผลการประเมิน 

ด้าน 
ผลการประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

ผู้ปฏิบัติงาน
ในส่วนงาน 

ประเมิน
ตนเอง 

ผู้ปฏิบัติงาน
ในส่วนงาน 

สมรรถนะหลัก  5.00 4.77 สมรรถนะด้านการบริหารจัดการ 5.00 4.74 
1. I : Innovation 5.00 4.75 1. L : Leadership 5.00 4.71 
2. AM : Achievement 
Motivation 

5.00 
4.75 

2. SS : Strategic Thinking and 
Strategic HR Direction 

5.00 
4.71 

3. Ka : Kasetsart 
Engagement 

5.00 
4.83 

3. EC : Empowering and 
Coaching 

5.00 
4.73 

4. S : Self Development 5.00 4.75 4. CM : Change Management 5.00 4.75 
5. E : Ethics 5.00 4.81 5. N : Networking 5.00 4.79 
6. T :Teamwork 5.00 4.75 6. RM : Resource Management 5.00 4.75 
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ส าหรับมิติที่เกี่ยวข้องกับธรรมาภิบาลของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ผู้ปฏิบัติงานได้ตอบแบบประเมินและ
สรุปคะแนนเฉลี่ยได้ ดังนี้ 

มิติที่ 3 ธรรมาภิบาล  (คะแนนเต็ม 5) 

ประเด็นธรรมาภิบาล คะแนนเฉลี่ย  
1. หลักการตอบสนอง (Responsiveness)  4.78 
1.1 สามารถด าเนินการด้านการให้บริการได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้  4.79 
1.2 สามารถสร้างความเชื่อม่ัน ความไว้วางใจให้แก่ผู้รับบริการ  4.77 
1.3 สามารถตอบสนองความคาดหวัง/ความต้องการของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย ที่มีความหลากหลาย และมีความแตกต่างได้  

4.77 

2. หลักภาระความรับผิดชอบ (Accountability) 4.77 
2.1 แสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ และผลงานต่อเป้าหมายที่ก าหนดไว้  4.80 
2.2 มีความรับผิดชอบต่อความคาดหวังของบุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  4.73 
2.3 มีส านึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ  4.80 
3. หลักความโปร่งใส (Transparency) 4.79 
3.1 มีกระบวนการท างานที่เปิดเผยตรงไปตรงมา สามารถติดตามและตรวจสอบการ
ด าเนินกิจกรรม/แผนงานขององค์กรได้  

4.81 

3.2 บุคลากรสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององค์กรได้อย่างทั่วถึง ข้อมูลมีความ
ถูกต้อง และมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส าคัญที่บุคลากรควรรู้  

4.77 

 
ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ลงมติเห็นควรน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป 
 

 
 

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

               (ศาสตราจารย์เจริญศักดิ์  โรจนฤทธิ์พิเชษฐ์) 
  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

ประธานกรรมการ 
 

 
 

 
 

 

 

 

..................................................................... 
(ศาสตราจารย์คณิต  เขียววิชัย) 

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
กรรมการ 

  กรรมการ 

..................................................................... 
(รองศาสตราจารย์ลดาวัลย์  พวงจิตร) 

              รองอธิการดีฝ่ายวิชาการ 
   กรรมการ 





การวางแผนเพื่อเพิ่มจ านวนนิสิตต่างชาติในระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อรองรับการลดลงของจ านวนนิสิตในอนาคต 

แนวโน้มเพิ่มขึ้นในปี 2559 ซ่ึงท่ีมีการจัดท าโครงการ
ความร่วมมือของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับ
สถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ

จนกระทั่งปี 2563 
ที่มีภาวะการระบาดของ
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ท าให้
จ านวนนิสิตต่างชาติลดลง
ในภาพรวม

➢ Memorandum of Agreement Template

จ านวนนิสิตต่างชาติ จ านวนนิสิตที่เขา้ร่วมโครงการ dual/double/joint degree programs จ านวนโครงการ dual/double/joint degree programs

1. เพ่ิมความคล่องตัวในการด าเนินงานความร่วมมือฯ 

กลยุทธ์

➢ ปรับแนวปฏิบัติใหม่ ตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
เร่ือง แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนโปรแกรมสองปริญญา / 
ปริญญาร่วมระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2. เตรียมพร้อม Package เพื่อการสร้าง
ความร่วมมือเชิงรุกกับสถาบันตา่งประเทศ

➢ Learning Agreement

ข้อมูล
1

ปริญญาเอก 8, ปริญญาโท  29
ปริญญาเอก 1, ปริญญาโท 2



น าเสนอหลักสูตรทางด้านการเกษตรให้กับมหาวิทยาลัยในภูมิภาคอาเซียน เนื่องจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีจุดเด่นและมีความเข้มแข็งทางวิชาการ
ด้านการเกษตรในหลายด้าน ได้แก่ เกษตร ประมง ปศุสัตว์ ป่าไม้ ประกอบกับ สภาพแวดล้อมและภูมิประเทศมีความเชื่อมโยงและใกล้เคียงกัน

การสร้างความเป็นนานาชาติโดยการสร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ซึ่งจะเป็นการสนับสนุนนโยบายของสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ที่ต้องการให้มีการสร้างความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาคอาเซียน อาทิ สาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศในแถบแปซิฟิก และประเทศในยุโรป

1. น าเสนอผ่านโครงการ 
dual/double/joint degree programs

ประสานงานด้าน โครงการจัดการเรียนการสอนสองปริญญา 
(Double Degree Program) กับสถาบันต่างประเทศ ให้กับ
คณะวิชาที่สนใจโดยด าเนินการตามกลยุทธ์ GradsPlus_GGFR 
(Graduate Global Frontier Research) ที่เกิดจาก
ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนมหาวิทยาเกษตรศาสตร์ด้านการเป็น
มหาวิทยาลัยกลุ่ม 1 คือมหาวิทยาลัยวิจัยระดับแนวหน้า 
กลยุทธ์นี้จะส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการด าเนินการความ
ร่วมมือกับต่างประเทศ เพ่ือสร้างงานวิจัยที่เป็นที่ยอมรับในระดับ
นานาชาติ โดยมีการออกแบบให้มีการสร้างโปรแกรม 
Double/Dual/Joint Degree Program 

โครงการพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ระหว่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และส านักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการด าเนินการโครงการย่อยที่ 1/2563
บันทึกข้อตกลงเลขที่ MOU-CO-2563-11377-TH ฉบับวันที่ 8 พ.ค. 2563
ขอบเขต ข้อ 1.2.8  ให้ความร่วมมือในการด าเนินการเพื่อสร้างความ
ร่วมมืองานวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีเงินสนับสนุนการท า
วิจัยระยะสั้นในต่างประเทศ โดยยกตัวอย่างโครงการจากคณะเกษตร ดังนี้

ศ.ดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ
International Joint Doctorate Convention 
ระหว่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ และ 
University of Montpellier สาธารณรัฐฝรั่งเศส

ศ.ดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ ได้รับทุน สวทช.
ชื่อโครงการ : ข้อมูลพื้นฐานทางกีฏวทิยาและการประเมินความเส่ียง

ในการแพร่เชื้อมาลาเรีย โดยใช้ดัชนีวัดทางชีววิทยา

9
ทุน

➢ ทุนวิจัยพัฒนาบัณฑิตศึกษา
➢ ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.)
➢ ทุนโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.)

ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)- สวก.

ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ทุนการศึกษาภายใน

- ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาส าหรับนิสิตต่างชาติ 
ภายใต้โครงการ Double or Joint Degree 

- ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อการตีพิมพผ์ลงานวิทยานิพนธ์
ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ

- ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ส าหรับนิสิตต่างชาติ 

- ทุนผู้ช่วยสอน
- เงินสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ใน วารสารวิชาการระดับนานาชาติ

- ทุนโครงการเรียนล่วงหน้า

2

3
กลยุทธ์

2. ส่งเสริมทุนการศึกษาจากภายนอก



กลยุทธ์

ควรมีการวิเคราะห์แนวโน้มของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาจากอดีตถึงปัจจุบัน เพื่อปรับปรุงเนื้อหาทางวิชาการของหลักสูตรให้มีความเข้มขน้ เหมาะสมและ
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักสูตรพิเศษระยะสั้นระดับประกาศนียบัตรทางด้านการเกษตร 4

ข้อมูล
การพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาตามความต้องการของประเทศ ไม่ควรน าหลักสูตรที่มีผู้เรียนเป็นจ านวนมากมาพัฒนาเพราะเป็นหลักสูตรที่ด าเนินการ
ตามกระแส ควรพัฒนาหลักสูตรที่จะมารองรับการพัฒนาของประเทศในอนาคต เพื่อสร้างบัณฑิตท่ีประเทศต้องการอย่างแท้จริงและสร้างความเป็นผู้น า

6

3. หลักสูตรปริญญาโท แผน ก แบบ ก2
จ านวน 5 แบบ (Tailor Made)

▪ XD09 พันธุศาสตร์  
▪ XD19 เคมี
▪ XD20 วิทยาการคอมพิวเตอร์

น าร่องโดยคณะวิทยาศาสตร์ ดังนี้

1. สนับสนุนให้คณะวิชา ด าเนินการพิจารณา
จัดท าหลักสูตรหรือโครงการพิเศษระยะสั้น
ระดับประกาศนียบัตร 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ : 
หลักสูตรประกาศนียบัตรขั้นสูง
➢ วิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์คลินิก

คณะอุตสาหกรรมเกษตร : 
หลักสูตรประกาศนียบัตร
➢ เทคโนโลยีของน้ าตาล
➢ เทคโนโลยีเคร่ืองดื่มและการจัดการ

2. ปรับให้เน้นหลักสตูรสหวิทยาการในคณะวิชา

สรุปจ านวนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สรุปข้อมูลหลักสูตรสหวิทยาการในคณะ 5 ปีย้อนหลัง

แนวโน้มจากข้อมูลหลักสตูรสหวิทยาการในคณะ

ต่างๆ ทั้งสิ้น 17 คณะ มีการปรับเน้นและเพ่ิมเติม

หลักสูตรสหวิทยาการ ในทุกๆปี อย่างต่อเนื่อง 

โดยมีหลักสตูรเพ่ิมขึ้น จ านวน 10 หลักสูตร

และหลักสูตรทีม่ีการย้ายกลับไปภาควิชา 

จ านวน 6 หลักสูตร 

ที่ หลักสูตร เปิดใหม่

1 วนศาสตร์เขตร้อน (หลักสูตรนานาชาติ) ปี 2561
2 โภชนศาสตร์สัตวอ์ตุสาหกรรม ปี 2562
3 วทิยาศาสตร์เกษตร ปี 2562
4 วทิยาศาสตร์เพือ่ชีวติ (หลักสูตรนานาชาติ) ปี 2562
5 ความปลอดภัยของอาหารในผลิตผลทางการเกษตร ปี 2563
6 ทรัพยากรเกษตร ปี 2563
7 การบริหารและพฒันาอตุสาหกรรม ปี 2563
8 วทิยาการวสัดุนาโน ปี 2564
9 การจัดการวศิวกรรม ปี 2564
10 วศิวกรรมไฟฟา้และอเิล็กทรอนิกส์ ปี 2564

ที่ หลักสูตร ย้ายไปสังกดัภาคฯ

1 ส่ิงแวดล้อมสรรค์สร้าง ปี 2563
2 การจัดการทรัพยากร ปี 2562
3 ทรัพยากรเกษตร ปี 2564
4 นิติวทิยาศาสตร์ ปี 2564
5 วทิยาศาสตร์ชีวผลิตภัณฑ์ ปี 2564
6 วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี 2564

รายชื่อหลักสูตรสหวิทยาการในคณะท่ีเพ่ิมขึ้น รายชื่อหลักสูตรสหวิทยาการในคณะท่ีย้ายกลับไปภาคฯ
จ านวนข้อมูลหลักสูตรสหวิทยาการในคณะ
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5 การก าหนดวิสัยทัศน์ของบัณฑิตวิทยาลัยว่า “สนับสนุนและขับเคลื่อนงานระดบับณัฑิตศึกษาให้มีมาตรฐานระดับสากล...” 
เนื่องจากงานระดับบัณฑิตศึกษายังไม่ได้มกีารก าหนดมาตรฐานระดบัสากลไว้ ดังนั้น ควรพิจารณาปรับปรุงในประเด็นนี้

การยอมรับ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
กับ มหาวิทยาลัยพันธมิตรในต่างประเทศ

Double/ Dual Degree Program
ระหว่าง KU กับมหาวิทยาลัยพันธมิตรในต่างประเทศ
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Joint Degree Program

Nagoya University

• Doctor of Philosophy (Agricultural Sciences)
เป็นโครงการแรกของมหาวิทยาลัยทั้ง 2 แห่ง ในสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์เกษตรและได้รับการรับรอง  จาก
MINISTRY OF EDUCATION, CULTURE, SPORTS, 

SCIENCE AND TECHNOLOGY - JAPAN (MEXT JAPAN)

Yamaguchi University
• Master of Science (Bio-Sciences)
• Master of Science (Agricultural Sciences)
* เห็นชอบให้ด าเนินโครงการแล้ว โดย MINISTRY OF 

EDUCATION, CULTURE, SPORTS,  SCIENCE AND 

TECHNOLOGY - JAPAN (MEXT JAPAN)

มาตรฐานระดับสากล
หมายถึง การเข้าสู่กระบวนงานการก ากับ
มาตรฐานในมหาวิทยาลัยต่างประเทศ

จ านวน 17 มหาวิทยาลัย 



กลยุทธ์

7 จากข้อมูลนักศึกษาต่างชาติ จ านวนนักเรียนในสาธารณรัฐประชาชนจีนที่จบการศึกษาระดับมัธยม ศึกษาตอนปลาย ปีละ 9 ล้านคน ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในสาธารณรัฐประชาชนจีน 
จ านวน 7 ล้าน คน ศึกษาต่อในต่างประเทศ จ านวน 2 ล้าน คน ศึกษาต่อในสหรัฐอเมริกา 7 แสน คน เครือรัฐออสเตรเลีย 4 แสน คน และปัจจุบันประเทศสหรัฐอเมริกามีเหตุการณ์ประท้วงการ
เหยียดสีผิว อาจส่งผลกระทบต่อการไปศึกษาต่อในประเทศสหรัฐอเมริกาและเครือรัฐออสเตรเลียของนักเรียนของสาธารณรัฐประชาชนจีน อาจก าลังมองหาประเทศท่ีจะไปศึกษาต่อในประเทศใน
ภูมิภาคอาเซียนแทน ซ่ึงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีลักษณะเด่นทางวิชาการ และปัจจุบันการศึกษาต่อในต่างประเทศมี โปรแกรมศึกษาบน Digital Platform ค่อนข้างมาก ดังนั้น ควรบูรณาการ
ระบบ Digital และระบบ Physical เข้าไว้ด้วยกัน เพ่ือดึงดูดนิสิตต่างชาติให้เข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาให้มากขึ้น

ข้อมูล
ทุนสนับสนุนงานวิชาการเพื่อจัดท าสื่อ E-courseware ของรายวิชา

ในโครงการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาศักยภาพวิชาชีพระดับบัณฑิตศึกษา

โครงการสหฯ
XY62 การใช้ที่ดินและการจดัการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยัง่ยืน (ภาคพเิศษ)

บรหิารธุรกิจ
XN61 บริหารธรุกจิ (ภาคภาษาองักฤษ)

มนุษยศาสตร์
XL04 ภาษาไทย 
XL11 ภาษาตะวนัออก 
XL60 ภาษาไทย (ภาคพเิศษ)
XL64 นิเทศศาสตร์และสารสนเทศ (ภาคพเิศษ)
XL66 ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารระหวา่งประเทศ (ภาคพเิศษ)

วิทยาศาสตร์
XD22 วทิยาศาสตร์ชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ)

วิศวกรรมศาสตร์
XE02 วศิวกรรมเคมี 
XE64 วศิวกรรมอตุสาหการ (หลักสูตรนานาชาติ)
XE73 การจดัการวศิวกรรม (หลักสูตรนานาชาติ)

ศึกษาศาสตร์
XF51 การศึกษาเพื่อพฒันาความเปน็ผู้ประกอบการ (ภาคพเิศษ)
XF68 หลักสูตรและการสอน (ภาคพเิศษ)
XF76 วทิยาศาสตร์ศึกษา (ภาคพเิศษ)
XF78 เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา (ภาคพเิศษ)

สังคมศาสตร์
XH06 จติวทิยาชุมชน 

อุตสาหกรรมเกษตร
XK67 เทคโนโลยีเคร่ืองด่ืมและการจดัการ (ภาคพเิศษ)

โครงการสหฯ
XY62 การใช้ที่ดินและการจดัการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยัง่ยืน (ภาคพเิศษ)

บรหิารธุรกิจ
XN61 บริหารธรุกจิ (ภาคภาษาองักฤษ)

มนุษยศาสตร์
XL04 ภาษาไทย 
XL11 ภาษาตะวนัออก 
XL60 ภาษาไทย (ภาคพเิศษ)
XL64 นิเทศศาสตร์และสารสนเทศ (ภาคพเิศษ)
XL66 ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารระหวา่งประเทศ (ภาคพเิศษ)

วิทยาศาสตร์
XD22 วทิยาศาสตร์ชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ)

วิศวกรรมศาสตร์
XE02 วศิวกรรมเคมี 
XE64 วศิวกรรมอตุสาหการ (หลักสูตรนานาชาติ)
XE73 การจดัการวศิวกรรม (หลักสูตรนานาชาติ)

ศึกษาศาสตร์
XF51 การศึกษาเพื่อพฒันาความเปน็ผู้ประกอบการ (ภาคพเิศษ)
XF68 หลักสูตรและการสอน (ภาคพเิศษ)
XF76 วทิยาศาสตร์ศึกษา (ภาคพเิศษ)
XF78 เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา (ภาคพเิศษ)

สังคมศาสตร์
XH06 จติวทิยาชุมชน 

อุตสาหกรรมเกษตร
XK67 เทคโนโลยีเคร่ืองด่ืมและการจดัการ (ภาคพเิศษ)

❖ คณะวิศวกรรมศาสตร์
❖ คณะศึกษาศาสตร์
❖ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรช.
❖ คณะประมง
❖ คณะสังคมศาสตร์
❖ โครงการสหวิทยาการฯ
สาขาวิชาพันธุวศิวกรรมและชีวสารสนเทศ 2 รายวิชา

จ านวนนิสิตปัจจุบัน สัญชาติจีน (บางเขน)

25/128
คณะ

จ านวนคณะ/สาขา ที่เข้าร่วมโครงการ

สาขา7จ านวนทุนสนบัสนนุจัดท าสื่อ  

25,000 บาท/ทุน

ทุน



กลยุทธ์

8 การเพิ่มจ านวนนิสิตต่างชาติและอาจารย์ผู้สอนต่างชาติจะช่วยให้ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อยู่ในอันดับท่ีดีขึ้นได้อีกทางหนึ่ง
และการพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษปีละหนึ่งหลักสูตร ถือว่าเป็นจ านวนที่ค่อนข้างน้อยเม่ือเทียบกับจ านวนนิสิตและคณะวิชาที่มีของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะ
หลักสูตรระยะสั้นระดับประกาศนียบัตรจะเป็นหลักสูตรที่สร้างรายได้ให้กับมหาวิทยาลัย และการสร้างหลักสูตรที่จะช่วยผู้ที่ว่างงานจากสถานการณ์ COVID-19 
ก็จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศและมหาวิทยาลัยอย่างมาก

GSPP Package สร้างรายได้ให้กับ มก.จ านวนการปรับปรุงหลักสูตร 
(หลักสูตรนานาชาติ) First batch GSPP for ENVI KU

คณะเกษตร : เกษตรเขตร้อน  (หลักสูตรนานาชาติ)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ : วิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรนานาชาติ)

หลักสูตรมหาบัณฑิต

หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต

คณะเกษตร : เกษตรเขตร้อน  (หลักสูตรนานาชาติ)
คณะเกษตร กพส. : วิจัยและพัฒนาการเกษตร (หลักสูตรนานาชาติ)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ : ปัญญาประดิษฐ์และอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง

(หลักสูตรนานาชาติ)
: วิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการวัฒนธรรม
(หลักสูตรนานาชาติ)

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา

การจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา
ได้พิจารณาเกี่ยวกับหลักสูตรและจัดท ารายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตร 
เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ก.ว.ช.) 
เพ่ือพิจารณาเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรตอไป

โดยคณะกรรมการวิชาการและมาตรฐาน
การศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย และ
คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย 
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1. การเปิดรับสมัครเรียนตลอดปีการศึกษา

ปัจจุบันพบว่าจ านวนคนที่สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษามีจ านวนลดลง ซึ่งยังไม่ทราบสาเหตุและหลักสูตรที่มีอยู่มีลักษณะของกรอบที่ค่อนข้างจะ
สูงเกินไป หลักสูตรการเรียนการสอนควรมีความยืดหยุ่นตามความสนใจและความต้องการของผู้เรียนให้มากขึ้น โดยการเริ่มต้นการจัดการเรียนการสอน
มักจะไปตีกรอบท่ีหลักสูตรก่อน จึงท าให้สาขาวิชาที่เปิดสอนส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีคนสนใจอยากมาเรียน เพราะรู้สึกเสียโอกาสในการไปท างานหรือไปท าบางอย่าง 
เมื่อเปรียบเทียบกับการมาเรียนปริญญาโทหรือปริญญาเอก ควรจะหาแนวทางในการแก้ไขปัญหานี้และน าตัวเลขจ านวนผู้เรียนที่ลดลงมาวิเคราะห์หาสาเหตุด้วย

2. ปรับปรุงเรื่องของนิสิตทดลองเรียน 3. โครงการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา
ศักยภาพวิชาชีพระดับบัณฑิตศึกษา (GSPP)

4. โครงสร้างหลักสตูรปริญญาโท 
แผน ก แบบ ก2 จ านวน 5 แบบ

(Tailor Made)

➢ การก าหนดเงื่อนไข
ของผู้มีสิทธิ์เขา้
ศึกษาต่อระดับ
ปริญญาเอก
กรณีขอผ่อนผัน
การส่งผลสอบ
ภาษาอังกฤษ เป็น
นิสิตทดลองเรียน

➢ นิสิตทดลองเรียน

ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ 
ว่าด้วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา 
ของบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตร
ศาสตร์ (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ. 2564

สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการ
ประชุมครั้งที่ 12/2563 เมื่อวันที่ 28 ธ.ค. 2563 
มีมติเห็นชอบให้ก าหนดรูปแบบของหลักสูตร
ปริญญาโท แผน ก แบบ ก2 ให้มี 5 แบบ

เพื่อให้ผู้เรียนเลือกแบบ
ที่เหมาะสมกับตนเอง
(Tailor Made) โดยเป็น
การปรับโครงสร้างการ
จัดท าหลักสูตรในมีความ
ยืดหยุ่นเป็นอย่างมากชุดวิชา การจัดการ

สิ่งแวดล้อมเพ่ือการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน โดย
ความร่วมมือระหว่าง
คณะสิ่งแวดล้อมและ
บริษัทพลัสพร๊อพเพอร์ต้ี
ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ 

27 คน 

Benefits

Opportunities
โอกาส ในการ upskill

Customization
เลือกเรียนรายวิชา
ตามอัธยาศัย 

Academic 
Credit Pool
การสะสมหน่วยกิต

➢ สรุปผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ

กลยุทธ์


