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สรุปรายงานการวิเคราะห์ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปีบัญชี พ.ศ. ๒๕๖3
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (รอบ ๑๒ เดือน)
(ผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 7/๒๕๖4 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖4)

............................................................................................................
รายงานผลการด าเนิ น งานตามตั ว ชี้ วั ด ของการพั ฒ นาในภาพรวม จ านวน 6 ตั ว ชี้ วั ด พบว่า มี ผ ล
การดาเนินงาน ดังนี้
1. ตัวชี้วัดที่มีผลการดาเนินงานสูงกว่าเป้าหมาย (สูงกว่าหรือเท่ากับร้อยละ ๑๐๐) จานวน 4 ตัวชี้วัด ได้แก่
- ลาดับของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวในประเทศไทย (ร้อยละ 100)
- ร้ อ ยละความส าเร็ จ ของการด าเนิ น งานตามแผนแม่ บ ทเทคโนโลยี ส ารสนเทศ มหาวิ ท ยาลั ย
เกษตรศาสตร์ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ (ร้อยละ 110)
- ร้อยละของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
ต่องานวิจัยทั้งหมด (ร้อยละ 119)
- ระดับความผาสุกของนิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ร้อยละ 132.4)
2. ตัวชี้วัดที่มีผลการดาเนินงานต่ากว่าค่าเป้าหมาย (ต่ากว่าร้อยละ ๙๐) จานวน ๒ ตัวชี้วัด ได้แก่
- ล าดับ ของมหาวิทยาลั ย เกษตรศาสตร์ในการจัดอันดับมหาวิทยาลั ยโลก สาขาเกษตรศาสตร์และ
วนศาสตร์ (QS World University Rankings in Agriculture & Forestry) (ลาดับที่ 57)
- ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ แก้ไขปัญหา
ให้สังคมและชุมชน ตอบสนองภาคอุตสาหกรรมและตอบโจทย์ให้ประเทศ (ร้อยละ 62)
รายงานผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์ จานวน ๒๐ ตัวชี้วัด พบว่า มีผลการดาเนินงาน ดังนี้
1. ตัวชี้วัดที่มีผลการดาเนินงานสูงกว่าเป้าหมาย (สูงกว่าหรือเท่ากับร้อยละ ๑๐๐) จานวน 9 ตัวชี้วัด
2. ตัวชี้วัดที่มีผลการดาเนินงานใกล้เคียงกับค่าเป้าหมาย (ร้อยละ ๙๐ - 100) จานวน 4 ตัวชี้วัด
3. ตัวชี้วัดที่มีผลการดาเนินงานต่ากว่าเป้าหมาย (ต่ากว่าร้อยละ ๙๐) จานวน 6 ตัวชี้วัด
4. ตัวชี้วัดที่ไม่ได้ดาเนิ นการประเมิน จานวน 1 ตัวชี้วัด ได้แก่ ร้อยละของผลการประเมินการปฏิบัติงาน
ของอธิการบดี
ในภาพรวม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์ ตั้งแต่ร้อยละ ๙๐
ขึ้ น ไป จ านวน 13 ตั ว ชี้ วั ด คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 65 ของจ านวนตั ว ชี้ วั ด ทั้ ง หมด แสดงให้ เห็ น ว่ ามหาวิ ท ยาลั ย
เกษตรศาสตร์ ส ามารถบริ ห ารจั ด การภารกิ จ ต่ าง ๆ ที่ ก าหนดในแผนยุ ท ธศาสตร์ ภ ายใต้ ส ถานการณ์ ต่ าง ๆ ทั้ ง
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิท -19) และการเกิด Digital Disruption เป็นต้น ซึ่งสามารถจาแนกตาม
ประเด็นยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

๒

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การสร้างสรรค์ศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน
กาหนดตัว ชี้วัด ๓ ตัว ชี้วัด มีผลการดาเนิน งานสูงกว่าค่าเป้าหมาย (สูงกว่าร้อยละ 90 ขึ้นไป) จานวน ๒
ตัวชี้วัด ได้แก่
๑. ร้อยละของประชาชน/เกษตรกรที่สามารถนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพ สร้างรายได้ วาง
แผนการผลิต และการพัฒนาชุมชน (ร้อยละ 95)
๒. จานวนขององค์กร กลุ่มทางสังคม หรือชุมชนที่ได้รับประโยชน์จากบุคลากรของมหาวิทยาลัยในการแก้ ไข
ปัญหาสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนโดยรอบมหาวิทยาลัยและจังหวัดใกล้เคียง (ร้อยละ 231)
และมีผลการดาเนิ นงานต่ากว่าเป้ าหมาย (ต่ากว่าร้อยละ ๙๐) จานวน ๑ ตัวชี้วัด ได้แก่ จานวนผลงานวิจัย
สิ่ งประดิ ษ ฐ์ นวัต กรรมและงานสร้างสรรค์ ที่ ส ร้างความเข้ม แข็งทางเศรษฐกิ จ แก้ ไขปั ญ หาให้ สั งคมและชุม ชน
ตอบสนองภาคอุตสาหกรรมและตอบโจทย์ให้ประเทศ (ร้อยละ 62)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการในระดับสากล
กาหนดตัว ชี้วัด ๖ ตั วชี้ วัด มีผ ลการดาเนิน การสู งกว่าค่าเป้าหมาย (สูงกว่าร้อยละ 90 ขึ้นไป) จานวน 3
ตัวชี้วัด ได้แก่
1. จ านวนบทความวิช าการที่ ตีพิม พ์อยู่ในวารสารระดับ นานาชาติ ที่ป รากฏในฐานข้อมูล ISI/SCOPUS
(ร้อยละ 217)
2. ระดับ การพัฒ นาศักยภาพของนิ สิต ให้ มีความรู้และมีทักษะสาคั ญ ตาม ๒๑ st Century Skill (ร้อยละ
111)
3. ร้อยละของผลงานวิชาการที่นาเสนอโดยชาวต่างชาติในการประชุมวิชาการในระดับภูมิภาคหรือนานาชาติ
ที่มหาวิทยาลัยเป็นผู้จัด (ร้อยละ 296)
และมีผลการดาเนินงานต่ากว่าเป้าหมาย (ต่ากว่าร้อยละ ๙๐) จานวน 3 ตัวชี้วัด ได้แก่
1. จานวนหลักสูตรนานาชาติ (ร้อยละ 82)
2. ร้อยละของหลักสูตรนานาชาติต่อหลักสูตรทั้งหมด (ร้อยละ 87)
3. จานวนผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์ (ร้อยละ 45)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการดาเนินงานตามภารกิจ
กาหนดตัวชี้วัดทั้งสิ้น ๔ ตัวชี้วัด มีผลการดาเนินการใกล้เคียงและสูงกว่าค่าเป้าหมาย (สูงกว่าร้อยละ 90 ขึ้น
ไป) จานวน 3 ตัวชี้วัด ได้แก่
1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิต (ร้อยละ 100)
2. ร้อยละความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อการพัฒนาสุนทรียภาพทางศิลปะและวัฒนธรรม (ร้อยละ 97)
3. จานวนผลงานและนวัตกรรมสนับสนุนการปฏิบัติการที่เป็นแบบอย่างที่ดีมีประสิทธิภาพ (ร้อยละ 130)
และมีผลการดาเนินงานต่ากว่าเป้าหมาย (ต่ากว่าร้อยละ ๙๐) จานวน 1 ตัวชี้วัด ได้แก่ ร้อยละของผลงานด้าน
ศิลปวัฒนธรรมที่มีการนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริง (ร้อยละ 75)

๓

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน
กาหนดตัวชี้วัดทั้งสิ้น ๗ ตัวชี้วัด มีผลการดาเนินการสูงกว่าค่าเป้าหมาย (สูงกว่าร้อยละ 90 ขึ้นไป) จานวน 5
ตัวชี้วัด ได้แก่
๑. ร้อยละของพื้นที่สีเขียวของมหาวิทยาลัย (ร้อยละ 94)
2. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒ นาและส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพตามตาแหน่ง
(ร้อยละ 94)
3. ร้อยละของผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย (ร้อยละ 109)
4. รายได้จากการบริหารทรัพย์สิน (ร้อยละ 120)
5. ระดับความผาสุกของนิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ร้อยละ 132)
และมีผลการดาเนินการต่ากว่าค่าเป้าหมาย (ต่ากว่าร้อยละ ๙๐) จานวน 1 ตัวชี้วัด ได้แก่ ร้อยละของการ
ลงทุนเพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รองรับการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งเศรษฐกิจและสังคมดิจิตอล (ร้อยละ 3)
ทั้งนี้ตัวชี้วัดทีไ่ ม่มีการประเมิน จานวน 1 ตัวชี้วัด ได้แก่ ร้อยละของผลการประเมินการปฏิบัติงานของอธิการบดี
กองแผนงาน
สานักงานอธิการบดี
1 กรกฎาคม ๒๕๖4

