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แผนยุทธศาสตร์ ส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ปี พ.ศ. 2561-2565 จัดท าขึ้นเพ่ือ
ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ในช่วงระยะเวลา 5 ปีแผนยุทธศาสตร์ฯ 
ได้มุ่งเน้นการพัฒนางานด้านต่างๆ ตามพันธกิจ ภายใต้วิสัยทัศน์ “ส านักงานวิทยาเขตฯ เป็นหน่วยงานขับเคลื่อน
ภารกิจหลักของวิทยาเขต ด้วยการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ” การจัดท าแผนดังกล่าว ได้จัดท าบนพ้ืนฐานข้อมูล
สภาพปัจจุบันของส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร และท าการวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนโอกาส
ภาวะคุกคาม (SWOT) รวมถึงแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
สกลนคร โดยผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วมจากบุคลากรของส านัก และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ประจ าส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 25 เดือนพฤษภาคม      
พ.ศ.2561    

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนยุทธศาสตร์ส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ปี พ.ศ. 2561 - 
2565 ฉบับนี้จะเป็นเครื่องมือในการก าหนดแนวทางการด าเนินงานที่ชัดเจนอันน าไปสู่การพัฒนาส านักงานวิทยา
เขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ให้บรรลุถึงเป้าหมายที่สร้างประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 

สารบัญ 
 หน้า 

- แผนที่ยุทธศาสตร์ส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ประจ าปี 
2561-2565 
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- วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ค่านิยมหลัก สมรรถนะหลัก  2 
- ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพในการด าเนินงาน เพ่ือให้บรรลุ

วิสัยทัศน์วิทยาเขต 
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- ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาสู่ความเป็นเลิศในระบบบริหารจัดการและการบริการ 7 
- รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์ ส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

ประจ าปี 2561 – 2565 
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จัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอ(จ าเป็น)และเหมาะสม ทันสมัย 

ตามมาตรฐานของหลักสูตร 
พัฒนาอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนตามนโยบายของ

วิทยาเขตฯ และมีแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล รวมทั้ง

ติดตามผลส าเร็จ 

พัฒนาระบบบริการวิชาการเพื่อรองรับการจัดหารายได้ของ

วิทยาเขต และเพื่อตอบสนองการน าไปสู่การสร้างอาชีพ 

การสร้างรายได้ของประชาชนในพื้นที ่รวมถึงติดตาม

ผลลัพธ์ของการด าเนินงานอย่างชัดเจน 

จัดหาสวัสดิการ และบริการสิ่งอ านวยความสะดวก เพือ่ให้

บุคลากรในวิทยาเขตเป็นองค์กรแห่งความสุข 

ส่งเสริมนิสิตให้มีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ

ภาษาตา่งประเทศตามการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

มีการบริการศิษย์เก่าที่หลากหลายรูปแบบเพื่อให้ข้อมูลและความรู้ที่

สร้างประโยชน์ให้กับศิษย์เก่า 
พัฒนานิสิตตามคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ และ 

เอกลักษณ์ CSC Growth 

ส่งเสริมนิสิตและบุคลากรให้มีความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรม

ไทย และภูมปิัญญาทอ้งถิ่นอยา่งมีคุณค่า 

พัฒนานักวจิัยให้สามารถน าผลงานวิจัยโดยใช้โจทยจ์ากชุมชนเป็นฐาน 

หรือต่อยอดเชิงพาณิชย ์รวมถึงสามารถตีพิมพ์ระดับนานาชาติ รวมทั้ง

สนับสนุนงบประมาณในการตีพิมพ ์

พัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการและการบริการ

เพื่อขับเคลื่อนวิทยาเขต 

การเพิ่มประสิทธิผลของการน าองค์การ สร้างความเลิศที่มุ่งเน้นผู้รับบริการ 

การพัฒนาศักยภาพองค์การ การให้ความส าคัญกับบุคลากร 

พัฒนาและบริหารพื้นที่เพื่อให้เกิดรายได้ 

แผนที่ยุทธศาสตร์ส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ประจ าปี 2561-2565 
วิสัยทัศน์ : ส านักงานวิทยาเขตฯ เป็นหน่วยงานขบัเคลื่อนภารกิจหลักของวิทยาเขต ด้วยการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ 
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แผนยุทธศาสตร์ ส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 
ประจ าปี พ.ศ. 2561 – 2565 

 
 
วิสัยทัศน์ 

ส านักงานวทิยาเขตฯ เปน็หน่วยงานขับเคลื่อนภารกิจหลักของวิทยาเขต ด้วยการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ 
 
พันธกิจ (Mission)  

1) ขับเคลื่อนการด าเนินงานตามพนัธกิจ เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์วิทยาเขต (สนบัสนุนการผลิตบณัฑติ วิจัย บริการ
วิชาการ ท านบุ ารุงศลิปวฒันธรรม บริหารจัดการวิทยาเขต) 

2) พัฒนาระบบบริหารจัดการและการบริการสู่ความเปน็เลิศ  
 

ยุทธศาสตร์ส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพในการด าเนนิงาน เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์วิทยาเขต 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพฒันาสู่ความเป็นเลิศในระบบบริหารจัดการและการบริการ 
 

ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์ 
ร้อยละตัวชี้วัดในระดับวทิยาเขตที่บรรลุเป้าหมาย 
ระดับผลการด าเนนิงานการบรหิารงานสู่ความเปน็เลิศตามเกณฑ์ EdPEx 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1  
การเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพในการด าเนินงาน เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์วิทยาเขต 

เป้าประสงค์ : ส านักฯสนับสนุนให้วิทยาเขตมีผลการด าเนินงานที่บรรลุเป้าหมายตามพันธกิจของวิทยาเขต 
 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายปี  
2561 2562 2563 2564 2565 

ร้อยละตัวชี้วัดในระดับวิทยาเขตท่ีบรรลุเป้าหมาย 80 85 85 90 90 

 
 

กลยุทธ์ 1 พัฒนาอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนตามนโยบายของวิทยาเขตฯ และมีแผนพัฒนาบุคลากร
รายบุคคล รวมทั้งติดตามผลส าเร็จ (ว1.2)/(ว1.8)/(ว4.1) 

ตัวชี้วัด 
1) ร้อยละของผลสัมฤทธิ์จากแผนพัฒนาอาจารย์และบุคลากร เป็นไปตามเป้าหมาย (PMS)  
2) จ านวนหน่วยงานที่มีระบบการประเมินสมรรถนะของบุคลากรทุกระดับ 

โครงการ/กิจกรรม 
1) โครงการ Talent Mobility 
2) กิจกรรมพัฒนาอาจารย์ด้านการเรียนการสอน ให้เป็นอาจารย์พันธุ์ใหม่ 
3) โครงการแลกเปลี่ยนและฝึกงานต่างประเทศส าหรับอาจารย์ 
4) โครงการจัดท าแผนพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนับสนุน 
5) โครงการพัฒนาบุคลากรตรงตามแผนพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนตามนโยบายของวิทยาเขต

ฯ 
6) โครงการให้ความรู้ระบบการประเมินการปฏิบัติงานตามสมรรถนะของบุคลากร มก.ฉกส. ทุกระดับ  

 
กลยุทธ์ 2 จัดหาสวัสดิการ และบริการสิ่งอ านวยความสะดวก เพื่อให้บุคลากรในวิทยาเขตเป็นองค์กรแห่ง

ความสุข (ว4.6) 
ตัวชี้วัด 

1) ความสุขของบุคลากร มก.ฉกส. 
โครงการ/กิจกรรม 

1) โครงการส ารวจและจัดหาสวัสดิการเพื่อให้บุคลากรในวิทยาเขตเป็นองค์กรแห่งความสุข 
2) โครงการ Happy Work Place 

 
กลยุทธ์ 3 จัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอ(จ าเป็น)และเหมาะสม ทันสมัย ตามมาตรฐานของหลักสูตร     

(ว1.4) 
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ตัวชี้วัด 

1) จ านวนหลักสูตรที่มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสม ต่อการจัดการเรียนการสอน 
โครงการ/กิจกรรม 

1) โครงการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่จ าเป็นต่อหลักสูตร 
2) โครงการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 

 
กลยุทธ์ 4 ส่งเสริมนิสิตให้มีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและภาษาต่างประเทศตามการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 

21 (ว1.5)/(ว1.8) 
ตัวชี้วัด 

1) ร้อยละของนิสิตที่ผ่านเกณฑ์การประเมินทักษะด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ  
2) ร้อยละของนิสิตที่ผ่านภาษาต่างประเทศ  ตามเกณฑ์ที่วิทยาเขตก าหนด (คะแนน TOEIC  >450 คะแนน) 
3) ร้อยละของนิสิตที่ไปแลกเปลี่ยนและฝึกงานในต่างประเทศ 

โครงการ/กิจกรรม 
1) โครงการพัฒนาทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับนิสิต   
2) โครงการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศส าหรับนิสิต 
3) โครงการแลกเปลี่ยนกับต่างประเทศ 

 
กลยุทธ์ 5 พัฒนานิสิตตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ และ เอกลักษณ์ CSC Growth (ว1.6) 
ตัวชี้วัด 

1) ร้อยละของนิสิตที่มีคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 
 
โครงการ/กิจกรรม 

1) โครงการพัฒนานิสิตตามคุณลักษณ์นิสิตที่พึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ของ มก.และ เอกลักษณ์ CSC 
Growth 
 

กลยุทธ์ 6 ส่งเสริมนิสิตและบุคลากรให้มีความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมไทย และภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างมี
คุณค่า   (ว1.7) 

ตัวชี้วัด 
1) ร้อยละของนิสิตที่มีความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมไทย และภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างมีคุณค่า 

โครงการ/กิจกรรม 
1) โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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กลยุทธ์ 7 มีการบริการศิษย์เก่าที่หลากหลายรูปแบบเพื่อให้ข้อมูลและความรู้ที่สร้างประโยชน์ให้กับศิษย์เก่า      
(ว1.10) 

ตัวชี้วัด 
1) ร้อยละของศิษย์เก่าท่ีได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพเชิงวิชาชีพ 

โครงการ/กิจกรรม 
1) โครงการให้ข้อมูลและความรู้ที่สร้างประโยชน์ให้กับศิษย์เก่า 

 
 

กลยุทธ์ 8 พัฒนานักวิจัยให้สามารถน าผลงานวิจัยโดยใช้โจทย์จากชุมชนเป็นฐาน หรือต่อยอดเชิงพาณิชย์ 
รวมถึงสามารถตีพิมพ์ระดับนานาชาติ รวมทั้งสนับสนุนงบประมาณในการตีพิมพ์ (ว2.1)/(ว2.2) 

ตัวชี้วัด 
1) ร้อยละของผลงานวิจัยที่ใช้โจทย์จากชุมชนเป็นฐาน หรือต่อยอดเชิงพาณิชย์ ถูกน าไปใช้ประโยชน์ 
2) จ านวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่ระดับนานาชาติ หรือการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 

โครงการ/กิจกรรม 
1) โครงการพัฒนานักวิจัยให้สามารถน าผลงานวิจัยโดยใช้โจทย์จากชุมชนเป็นฐาน หรือต่อยอดเชิงพาณิชย์ 
2) โครงการส่งเสริมตีพิมพ์ส าหรับนักวิจัย 
3) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนผลงานวารสารระดับชาติและนานาชาติ 

 
กลยุทธ์ 9 พัฒนาระบบบริการวิชาการเพื่อรองรับการจัดหารายได้ของวิทยาเขต และเพื่อตอบสนองการ

น าไปสู่การสร้างอาชีพ การสร้างรายได้ของประชาชนในพื้นที่ รวมถึงติดตามผลลัพธ์ของการ
ด าเนินงานอย่างชัดเจน (ว3.1)/(ว3.2)/(ว3.3) 

ตัวชี้วัด 
1) จ านวนชุมชนที่เข้มแข็ง 
2) รายได้จากการฝึกอบรม  

โครงการ/กิจกรรม 
1) เลือกกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการบริการวิชาการอย่างแท้จริง และมีการก ากับติดตามผลลัพธ์ได้ชัดเจน 
2) โครงการพัฒนาหลักสูตรเพื่อสร้างรายได้ให้กับวิทยาเขต 
3) โครงการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นในการบริการวิชาการเพ่ือสร้างอาชีพ การสร้างรายได้ของประชาชนใน

พ้ืนที่ 
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กลยุทธ์ 10 พัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการและการบริการเพื่อขับเคลื่อนวิทยาเขต (ว4.2)/(ว4.3)/(ว
4.4)/ (ว4.5)/(ว4.7) 

ตัวชี้วัด 
1) ค่าเฉลี่ยของผลการประเมินการบริหารงานของคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน และผู้บริหารทุกระดับ 
2) จ านวนระบบสารสนเทศที่มีการพัฒนาเพ่ือใช้ในการตัดสินใจของฝ่ายบริหาร 
3) ระดับความพึงพอใจของบุคลากร  นิสิต และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่มีต่อสภาพแวดล้อมด้านกายภาพและ

การเรียนรู้ 
4) ร้อยละของความส าเร็จของแผนการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 

โครงการ/กิจกรรม 
1) การเตรียมความพร้อมบุคลากรเข้าสู่ต าแหน่งบริหารรุ่นใหม่ 
2) การก ากับการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์หน่วยงาน 
3) การประเมินการบริหารงานของคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน และผู้บริหาร 
4) โครงการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง 
5) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการบริการ 
6) โครงการพัฒนาพ้ืนที่เพ่ือสร้างบรรยากาศของการเรียนรู้ 
7) โครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) 
8) โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อสร้างภาพลักษณ์องค์กรและน าเสนอกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ของวิทยา

เขต 
 

กลยุทธ์ 11 พัฒนาและบริหารพื้นที่เพื่อให้เกิดรายได้ (ว4.8) 
ตัวชี้วัด 

1) รายได้ที่เกิดจากบริหารทรัพย์สิน 
โครงการ/กิจกรรม 

1) โครงการบริหารทรัพย์สิน และพัฒนาพ้ืนที่ให้เกิดรายได้ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  
การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการบริการที่เป็นเลิศ 

เป้าประสงค์ : มีผลการด าเนินด้านการบริหารจัดการและการบริการที่เป็นเลิศ 
ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

2561 2562 2563 2564 2565 
ระดับผลการด าเนินงานการบริหารงานสู่ความเป็นเลิศตามเกณฑ์ 
EdPEx 

50 75 100 150 200 

 
กลยุทธ์ 1  การเพิ่มประสิทธิผลของการน าองค์การ 
ตัวชี้วัด 

1) ผลการประเมินผู้บริหาร (ผู้อ านวยการส านักและผู้อ านวยการกอง 4 กอง) (คะแนนรายบุคคล) 
2) ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดความส าเร็จของแผนกลยุทธ์ที่มุ่งสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ 
3) จ านวนกิจกรรม/ผลงานที่รับผิดชอบต่อสังคม 
4) ค่าใช้จ่ายต่อหน่วยลดลง (กิจกรรม) 

โครงการ/กิจกรรม 
1) การพัฒนาระบบการสื่อสารกับบุคลากร ผู้รับบริการและผู้มี่สวนได้ส่วนเสีย 
2) การประเมินผู้บริหาร ปีละ 2 ครั้ง 
3) การถ่ายทอดแผนกลยุทธ์และตัวชี้วัดลงสู่บุคลากร  
4) การติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์ (รายไตรมาส) 
5) การวิเคราะห์ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ 
6) KU Spirit เพ่ือชุมชน 
7) กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพเพ่ือลดต้นทุน/ค่าใช้จ่าย (กองละ 1 กิจกรรม) 

 
กลยุทธ์ 2 สร้างความเลิศที่มุ่งเน้นผู้รับบริการ 
ตัวชี้วัด 

1) ความพึงพอใจของของผู้รับบริการ(ประเมินแยกตามระบบงาน/กระบวนงานหลัก) 
2) จ านวนกระบวน งานที่ได้รับการปรับปรุง (ไม่นับซ้ า) 
3) จ านวนบริการหรือผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรางวัล(ไม่นับซ้ า) 
4) ระดับความผูกพันของ ผู้รับบริการ   

โครงการ/กิจกรรม 
1) การจัดตั้งจุดบริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)  
2) การพัฒนาคู่มือการปฏิบัติงาน 
3) การปรับปรุงกระบวนงาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการ 
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4) การน าเทคโนโลยีมาเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการ 
5) การส่งผลงานเพ่ือประกวด Best  
6) Improvement / QA Award /CSC Quality Award 
7) โครงการประสานความคิดภารกิจเดียวกัน 

 
กลยุทธ์ 3 การพัฒนาศักยภาพองค์การ  
ตัวชี้วัด 

1) จ านวนองค์ความรู้ที่ส่วนงานพัฒนาขึ้นและน าไปเผยแพร่ให้กับส่วนงานอื่น 
2) จ านวนระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและบริการที่พัฒนาขึ้น 

โครงการ/กิจกรรม 
1) การจัดการความรู้ สขส.  
2) โครงการจัดท า Office Automation 

 
กลยุทธ์ 4 การให้ความส าคัญกับบุคลากร 
ตัวชี้วัด 

1) ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตรงตามสมรรถนะ (บุคลากร office) 
2) ร้อยละของบุคลากรที่มีต าแหน่งทางวิชาการ 
3) ร้อยละบุคลากรที่ได้รับเชิญจากภายนอก (วิทยากร กรรมการ) 
4) ความพึงพอใจของบุคลากรต่อสวัสดิการ 
5) ความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อ สขส. 

โครงการ/กิจกรรม 
1) จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 
2) จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 
3) ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร 
4) จัดท าระบบฐานข้อมูลความเชี่ยวชาญ 
5) ส ารวจปัจจัยที่สร้างความผูกพันของบุคลากรต่อหน่วยงาน 
6) ส ารวจความความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อ สขส. 
7) จัดท าแผนการสร้างองค์กรแห่งความสุข 

 
 
 



 
 

9 

 

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์ ส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ประจ าปี 2561 – 2565 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพในการด าเนินงาน เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์วิทยาเขต 
เป้าประสงค์ : ส านักฯสนับสนุนให้วิทยาเขตมีผลการด าเนินงานที่บรรลุเป้าหมายตามพันธกิจของวิทยาเขต 
ประเด็น

ยุทธศาสตร ์
 

เป้าประสงค์ 
สขส./กลยุทธ์ 

มก.ฉกส. 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย กลยุทธ์ สขส. ตัวช้ีวัด เป้าหมาย กิจกรรม/โครงการ ผู้รับผิดชอบ 

   61 62 63 64 65   61 62 63 64 65 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การเพิ่มคณุภาพ
และ
ประสิทธิภาพใน
การด าเนินงาน 
เพื่อให้บรรลุ
วิสัยทัศน์วิทยา
เขต 

เป้าประสงค์ 
สขส. 
1. ส านักฯ
สนับสนุนให้
วิทยาเขตมผีล
การด าเนินงาน
ที่บรรลุ
เป้าหมายตาม
พันธกิจของ
วิทยาเขต 
 
 
 
 
 
 

1. ร้อยละตัวช้ีวัด
ในระดับวิทยาเขต
ที่บรรลเุป้าหมาย 

80 85 85 90 90 1. พัฒนาอาจารย์
และบุคลากรสาย
สนับสนุนตาม
นโยบายของวิทยา
เขตฯ และมี
แผนพัฒนาบุคลากร
รายบุคคล รวมทั้ง
ติดตามผลส าเร็จ (ว
1.2)/(ว1.8)/(ว4.1) 

1. ร้อยละของ
ผลสัมฤทธ์ิจาก
แผนพัฒนาอาจารย์
และบุคลากร 
เป็นไปตาม
เป้าหมาย 
(PMS)  

80 82 84 86 88  1 )  โ ค ร ง ก า ร 
Talent Mobility 
2) กิจกรรมพัฒนา
อาจารย์ด้านการ
เรียนการสอน ให้
เป็นอาจารย์พันธุ์
ใหม ่
3) โ ค ร ง ก า ร
แลกเปลี่ยนและ
ฝึ ก ง า น
ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ
ส าหรับอาจารย์ 
4) โครงการจัดท า
แ ผ น พั ฒ น า
อ า จ า ร ย์ แ ล ะ
บุคลากรสายสนับ

กอง 1 / กอง 2 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

 

เป้าประสงค์ 
สขส./กลยุทธ์ 

มก.ฉกส. 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย กลยุทธ์ สขส. ตัวช้ีวัด เป้าหมาย กิจกรรม/โครงการ ผู้รับผิดชอบ 

   61 62 63 64 65   61 62 63 64 65 
สนับสนุน 
5) โครงการพัฒนา
บุคลากรตรงตาม
แ ผ น พั ฒ น า
อ า จ า ร ย์ แ ล ะ
บุ ค ล า ก ร ส า ย
ส นั บ ส นุ น ต า ม
นโยบายของวิทยา
เขตฯ 

         2. จ านวน
หน่วยงานท่ีมีระบบ
การประเมิน
สมรรถนะของ
บุคลากรทุกระดับ 

- 5 5 5 5 1 )  โ คร งก าร ให้
ความรู้ระบบการ
ป ร ะ เ มิ น ก า ร
ปฏิ บั ติ ง า นต า ม
ส ม ร ร ถ น ะ ข อ ง
บุคลากร มก.ฉกส. 
ทุกระดับ 
 
 
 
 

กอง 1 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

 

เป้าประสงค์ 
สขส./กลยุทธ์ 

มก.ฉกส. 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย กลยุทธ์ สขส. ตัวช้ีวัด เป้าหมาย กิจกรรม/โครงการ ผู้รับผิดชอบ 

   61 62 63 64 65   61 62 63 64 65 
        2.จัดหาสวสัดิการ 

และบริการสิ่ง
อ านวยความสะดวก 
เพื่อให้บุคลากรใน
วิทยาเขตเป็นองค์กร
แห่งความสุข 

3. ความสุขของ
บุคลากร มก.ฉกส. 
(ปี 2560 = 63.5) 

65 70 75 80 85 1) โครงการส ารวจ
แ ล ะ จั ด ห า
สวัสดิการเพื่อให้
บุคลากรในวิทยา
เขต เป็ นองค์ ก ร
แห่งความสุข 
2) โครงการ 
Happy work 
place 

กอง 1 

        3. จัดหาสิ่ง
สนับสนุนการเรยีนรู้
ที่เพียงพอ(จ าเป็น)
และเหมาะสม 
ทันสมัย ตาม
มาตรฐานของ
หลักสตูร (ว1.4) 

4. จ านวนหลักสตูร
ที่มีสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ทีเ่พียงพอ
และเหมาะสม ต่อ
การจัดการเรยีน
การสอน 

20 
 
 

25 
 
 
 

30 
 
 
 

35 
 
 
 
 

35 
 
 
 
 

1) โครงการจัดหา
สิ่ งสนับสนุนการ
เรียนรู้ที่จ าเป็นต่อ
หลักสูตร 
2) โครงการจัดหา
ท รั พ ย า ก ร
สารสนเทศ 
 
 
 
 

กอง 4 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

 

เป้าประสงค์ 
สขส./กลยุทธ์ 

มก.ฉกส. 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย กลยุทธ์ สขส. ตัวช้ีวัด เป้าหมาย กิจกรรม/โครงการ ผู้รับผิดชอบ 

   61 62 63 64 65   61 62 63 64 65 
        4.  ส่งเสริมนสิิตใหม้ี

ทักษะด้าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
ภาษาต่างประเทศ
ตามการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 (ว
1.5)/(ว1.8) 

5.ร้อยละของนิสติที่
ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินทักษะด้าน 
เทคโนโลยี
สารสนเทศ  

10 20 30 40 50 1) โครงการพัฒนา
ทั ก ษะ ท า งด้ า น
เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศส าหรับ
นิสิต   
  

กอง 2 

        6.ร้อยละของนิสติที่
ผ่าน
ภาษาต่างประเทศ  
ตามเกณฑ์ที่วิทยา
เขตก าหนด 
(คะแนน TOEIC  
>450 คะแนน) 

10 20 30 40 50 1) โครงการพัฒนา
ทักษะทางด้าน 
ภาษาต่างประเทศ
ส าหรับนสิิต  

กอง 2 

         7. ร้อยละของนิสิต
ที่ไปแลกเปลี่ยน
และฝึกงานใน
ต่างประเทศ 
(นิสิตชั้นปีที่3 ปี4) 
(ศว=5 ทอ=5 
วว=5 สศ=5 )  

5 10 15 20 20 1 )  โ ค ร ง ก า ร
แ ล ก เ ป ลี่ ย น กั บ
ต่างประเทศ 

กอง 1 



 
 

13 

 

ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

 

เป้าประสงค์ 
สขส./กลยุทธ์ 

มก.ฉกส. 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย กลยุทธ์ สขส. ตัวช้ีวัด เป้าหมาย กิจกรรม/โครงการ ผู้รับผิดชอบ 

   61 62 63 64 65   61 62 63 64 65 
        5.พัฒนานิสิตตาม

คุณลักษณะของ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ 
และ เอกลักษณ์ 
CSC Growth (ว
1.6) 

8. ร้อยละของนิสิต
ที่มีคุณลักษณะของ
บัณฑิตที่พึง
ประสงค ์
 

80 85 85 90 90 1) โครงการพัฒนา
นิ สิ ต ต า ม คุ ณ
ลักษณ์นิสิตที่พึ ง
ประสงค์ตามอัต
ลักษณ์ของ  มก . 
และ เ อ กลั กษณ์ 
CSC Growth  

กอง 2 

        6. ส่งเสรมินิสิตใหม้ี
ความเข้าใจใน
ศิลปวัฒนธรรมไทย 
และภมูิปัญญา
ท้องถิ่นอย่างมีคุณค่า 
(ว1.7) 

9. ร้อยละของนิสิต
ที่มีความเข้าใจใน
ศิลปวัฒนธรรมไทย 
และภมูิปัญญา
ท้องถิ่นอย่างมี
คุณค่า 

80 85 85 90 90 1) โครงการท านุ
บ า รุ ง
ศิ ล ปวัฒนธร รม
ไทยและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

กอง 2 /กอง 1 

        7. มีการบริการศิษย์
เก่าที่หลากหลาย
รูปแบบเพื่อให้ข้อมูล
และความรู้ที่สร้าง
ประโยชน์ให้กับศิษย์
เก่า (ว1.10) 
 

10. ร้อยละของศิษย์
เก่าทีไ่ดร้ับการ
พัฒนาใหม้ีศักยภาพ
เชิงวิชาชีพเพิม่ขึ้น 

10 20 30 40 50 1) ให้ข้อมูลและ
ความรู้ที่สร้าง
ประโยชน์ให้กับ
ศิษย์เก่า 

กอง 1 /กอง 2 



 
 

14 

 

ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

 

เป้าประสงค์ 
สขส./กลยุทธ์ 

มก.ฉกส. 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย กลยุทธ์ สขส. ตัวช้ีวัด เป้าหมาย กิจกรรม/โครงการ ผู้รับผิดชอบ 

   61 62 63 64 65   61 62 63 64 65 
  

 
 
 
 

      8.พัฒนานักวิจัยให้
สามารถน า
ผลงานวิจัยโดยใช้
โจทย์จากชุมชนเป็น
ฐาน หรือต่อยอดเชิง
พาณิชย์ รวมถึง
สามารถตีพิมพ์ระดับ
นานาชาติ รวมทั้ง
สนับสนุน
งบประมาณในการ
ตีพิมพ์ (ว2.1)/(ว
2.2) 

11. ร้อยละของ
ผลงานวิจัยท่ีใช้
โจทย์จากชุมชนเป็น
ฐาน หรือต่อยอด
เชิงพาณิชย์ ถูก
น าไปใช้ประโยชน์ 

50 55 60 65 70 1)โครงการพัฒนา
นักวิจัยให้สามารถ
น าผลงานวิจัยโดย
ใช้โจทย์จากชุมชน
เป็นฐาน หรือต่อ
ยอดเชิงพาณิชย ์

กอง 3 

        12. จ านวน
ผลงานวิจัยท่ีได้รบั
การตีพิมพ์ เผยแพร่
ระดับนานาชาติ 
หรือการจด
สิทธิบัตร/อนุ
สิทธิบัตร 

35 40 45 50 55 2 ) โ ค ร ง ก า ร
ส่ ง เ ส ริ ม ตี พิ ม พ์
ส าหรับนักวิจัย 
3)โครงการอบรม
เ ชิ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร
เ ขี ย น ผ ล ง า น
วารสารระดับชาติ
และนานาชาติ 
 
 
 
 
 
 

กอง 3 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

 

เป้าประสงค์ 
สขส./กลยุทธ์ 

มก.ฉกส. 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย กลยุทธ์ สขส. ตัวช้ีวัด เป้าหมาย กิจกรรม/โครงการ ผู้รับผิดชอบ 

   61 62 63 64 65   61 62 63 64 65 
  

 
      9.พัฒนาระบบ

บริการวิชาการเพื่อ
รองรับการจดัหา
รายได้ของวิทยาเขต 
และเพื่อตอบสนอง
การน าไปสู่การสร้าง
อาชีพ การสร้าง
รายได้ของประชาชน
ในพื้นที่ รวมถึง
ติดตามผลลัพธ์ของ
การด าเนินงานอย่าง
ชัดเจน (ว3.1)/(ว
3.2)/(ว3.3) 

13. จ านวนชุมชนที่
เข้มแข็ง 

5 7 8 9 10 1)เลือก
กลุ่มเป้าหมายที่
ต้องการบริการ
วิชาการอย่าง
แท้จริง และมีการ
ก ากับติดตาม
ผลลัพธ์ได้ชัดเจน 
3)โครงการพัฒนา
หลักสตูรระยะสั้น
ในการบริการ
วิชาการเพื่อสร้าง
อาชีพ การสร้าง
รายได้ของ
ประชาชนในพ้ืนท่ี 

กอง 3 

        14. รายได/้ปี จาก
การฝึกอบรม 
บริการเครื่องมือ 
(หน่วย : ล้านบาท) 
 
 

10 15 20 25 30 2)โครงการพัฒนา
หลักสตูรเพื่อสร้าง
รายได้ให้กับวิทยา
เขต 

กอง 3 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

 

เป้าประสงค์ 
สขส./กลยุทธ์ 

มก.ฉกส. 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย กลยุทธ์ สขส. ตัวช้ีวัด เป้าหมาย กิจกรรม/โครงการ ผู้รับผิดชอบ 

   61 62 63 64 65   61 62 63 64 65 
        10.พัฒนาระบบ

สนับสนุนการบริหาร
จัดการและการ
บริการเพื่อ
ขับเคลื่อนวิทยาเขต 
(ว4.2)/(ว4.3)/(ว
4.4)/ (ว4.5)/(ว4.7) 

15. ค่าเฉลี่ยของผล
การประเมินการ
บริหารงานของ
คณะกรรมการ
ประจ าหน่วยงาน 
และผูบ้ริหารทุก
ระดับ 
 

3.5 3.8 4.0 4.2 4.2 1)การเตรยีมความ
พร้อมบุคลากรเข้า
สู่ต าแหน่งบรหิาร
รุ่นใหม ่
2)การก ากับการ
ด าเนินงานตาม
แผนยุทธศาสตร์
หน่วยงาน 
3)การประเมินการ
บริหารงานของ
คณะกรรมการ
ประจ าหน่วยงาน 
และผูบ้ริหาร 
4)โครงการพัฒนา
ระบบบรหิารความ
เสี่ยง 
 
 
 
  

กอง 1 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

 

เป้าประสงค์ 
สขส./กลยุทธ์ 

มก.ฉกส. 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย กลยุทธ์ สขส. ตัวช้ีวัด เป้าหมาย กิจกรรม/โครงการ ผู้รับผิดชอบ 

   61 62 63 64 65   61 62 63 64 65 
         16. จ านวนระบบ

สารสนเทศท่ีมีการ
พัฒนาเพื่อใช้ในการ
ตัดสินใจของฝ่าย
บริหาร 

1 2 3 4 5 1)โครงการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหาร 

กอง 4 

         17. ระดับความพึง
พอใจของบุคลากร  
นิสิต และผูม้ีส่วนได้
ส่วนเสยีที่มีต่อ
สภาพแวดล้อมด้าน
กายภาพและการ
เรียนรู ้

3.5 3.
8 

4.0 4.
2 

4.
2 

1)โครงการพัฒนา
พื้นที่เพ่ือสร้าง
บรรยากาศของ
การเรยีนรู ้
2)โครงการ
มหาวิทยาลยัสี
เขียว (Green 
University) 

กอง 4 

         18. ร้อยละของ
ความส าเร็จของ
แผนการ
ประชาสมัพันธ์เชิง
รุก 
 

70 
 
 

75 
 
 
 
 

80 
 
 
 
 
 

 

85 
 
 
 
 

 

90 
 
 
 
 
 

 

1)โครงการ
ประชาสมัพันธ์เชิง
รุก เพื่อสร้าง
ภาพลักษณ์องค์กร
และน าเสนอ
กิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์ของ

กอง 1 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

 

เป้าประสงค์ 
สขส./กลยุทธ์ 

มก.ฉกส. 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย กลยุทธ์ สขส. ตัวช้ีวัด เป้าหมาย กิจกรรม/โครงการ ผู้รับผิดชอบ 

   61 62 63 64 65   61 62 63 64 65 
วิทยาเขต 

        11. พัฒนาพ้ืนท่ี
เพื่อให้เกิดรายได้ (ว
4.8) 

19. รายได้ที่เกดิ
จากบริหาร
ทรัพย์สิน 
(หน่วย: ล้านบาท) 

30 35 38 40 45 1)โครงการบริหาร
ทรัพย์สิน และ
พัฒนาพ้ืนท่ีให้เกิด
รายได ้

กอง 1 
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รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์ ส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ประจ าปี 2561 – 2565 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการบริการที่เป็นเลิศ 
เป้าประสงค์ : มีผลการด าเนินด้านการบริหารจัดการและการบริการที่เป็นเลิศ 

ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

เป้าประสงค ์ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

61 62 63 64 65 61 62 63 64 65 
การพัฒนา
ระบบบรหิาร
จัดการและ
การบริการที่
เป็นเลิศ 

มีผลการ
ด าเนินด้าน
การบริหาร
จัดการและ
การบริการที่
เป็นเลิศ 

ระดับผลการ
ด าเนินงานการ
บริหารงานสู่
ความเป็นเลิศ
ตามเกณฑ์
EdPEx 

50 75 100 150 200 1.การเพิ่ม
ประสิทธิผลของ
การน าองค์การ 

1. ผลการประเมิน
ผู้บริหาร 
(ผู้อ านวยการส านัก
และผู้อ านวยการกอง 
4 กอง) (คะแนน
รายบุคคล) 

3.25 3.50 3.75 4.00 4.25 1 )  ก า ร พั ฒ น า
ระบบการสื่อสาร
กั บ บุ ค ล า ก ร 
ผู้รับบริการและผู้
มี่สวนได้ส่วนเสีย 
2) การประเมิน
ผู้บริหาร ปีละ 2 
ครั้ง 

ผอ.สขส./ผอ.กอง 
 
 
 
 
หน่วยแผนฯ 

         2.ร้อยละของการ
บรรลเุป้าหมายตาม
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ
ของแผนกลยุทธ์ที่มุ่งสู่
การบรรลุวิสยัทัศน ์

75 80 85 90 95 1) การถ่ายทอด
แผนกลยุทธ์และ
ตัวช้ีวัดลงสู่
บุคลากร  
2) การติดตาม
ประเมินผลการ
ด าเนินงานตาม
ตัวช้ีวัดของแผน
กลยุทธ์ (รายไตร
มาส) 

กอง 1 /หน่วย
แผนฯ 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

เป้าประสงค ์ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

61 62 63 64 65 61 62 63 64 65 
               3) การวิเคราะห์

ผลการด าเนินงาน
ตามตัวช้ีวัดแผน
กลยุทธ์ 

 

         3. จ านวนกิจกรรม/
ผลงานท่ีรับผิดชอบต่อ
สังคม 

1 1 1 1 1 1) KU Spirit เพื่อ
ชุมชน 

กอง 3 

         4. ค่าใช้จ่ายต่อหน่วย
ลดลง (กิจกรรม) 

4 4 4 4 4 1) กิจกรรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพเพื่อ
ลดต้นทุน/
ค่าใช้จ่าย (กองละ 
1 กิจกรรม) 

ทุกกอง/หน่วย
แผนฯ  

        2.การสรา้ง
ความเลศิที่
มุ่งเน้น
ผู้รับบริการ 

5.ความพึงพอใจของ
ของผู้รับบริการ
(ประเมินแยกตาม
ระบบงาน/
กระบวนงานหลัก) 

3.75 4.00 4.25 4.50 4.50 1) การจัดตั้งจุด
บริการแบบ
เบ็ดเสร็จ (One 
Stop Service)  
2) การพัฒนาคู่มือ
การปฏิบัติงาน 
 
 

ทุกกอง 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

เป้าประสงค ์ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

61 62 63 64 65 61 62 63 64 65 
         6.จ านวนกระบวน 

งานท่ีได้รับการ
ปรับปรุง (ไม่นับซ้ า) 

4 4 4 4 4 1) การปรับปรุง
กระบวนงาน เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพ
การบริการ 

ทุกกอง 

               2) การน า
เทคโนโลยีมาเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
บริการ 

 

         7. จ านวนบริการหรือ
ผลิตภณัฑ์ที่ไดร้ับ
รางวัล(ไม่นับซ้ า) 

2 2 2 2 2 1) การส่งผลงาน
เพื่อประกวด 
Best  
Improvement / 
QA Award /CSC 
Quality Award 

กอง 1 

         8. ระดับความผูกพัน
ของ ผู้รับบริการ 

3.50 3.75 4.00 4.25 4.50 1)การประสาน
ความคิดภารกิจ
เดียวกัน 
 
 

ทุกกอง 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

เป้าประสงค ์ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

61 62 63 64 65 61 62 63 64 65 
        3.การพัฒนา

ศักยภาพ
องค์การ  
 

9.จ านวนองค์ความรู้ที่
ส่วนงานพัฒนาขึ้นและ
น าไปเผยแพร่ให้กับ
ส่วนงานอ่ืน 

4 4 4 4 4 1)การจัดการ
ความรู้ สขส.  
 
 

ทุกกอง/หน่วย
ทรัพย ์

         10..จ านวนระบบ
สารสนเทศเพื่อการ
บริหารและบริการที่
พัฒนาขึ้น 

3 3 3 3 3 1) โครงการจัดท า 
Office 
Automation 

กอง 4 

        4.การให้
ความส าคญักับ
บุคลากร 

11.ร้อยละของ
บุคลากรทีไ่ด้รบัการ
พัฒนาตรงตาม
สมรรถนะ (บุคลากร 
office) 

90 95 100 100 100 1)จัดท า
แผนพัฒนา
บุคลากร 
 

ทุกกอง / หน่วย
บุคคลรวบรวม 

        12. ร้อยละของ
บุคลากรที่มตี าแหน่ง
ทางวิชาการ 

80 85 90 95 100 1) ติดตามและ
ประเมินผลการ
ด าเนินงานตาม
แผนบุคลากร 
 
 

หน่วยทรัพย์ฯ 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

เป้าประสงค ์ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

61 62 63 64 65 61 62 63 64 65 
         13. ร้อยละบุคลากรที่

ได้รับเชิญจาก
ภายนอก (วิทยากร 
กรรมการ) 

5 5 5 5 5 1) จัดท าระบบ
ฐานข้อมูลความ
เชี่ยวชาญ 

หน่วยทรัพย ์

         14.ความพึงพอใจของ
บุคลากรต่อสวสัดิการ 
 
 

3.50 3.75 4.00 4.25 4.50 1) ส ารวจปัจจัยที่
สร้างความผูกพัน
ของบุคลากรต่อ
หน่วยงาน 

หน่วยทรัพย ์

         15. ความผูกพันของ
บุคลากรที่มตี่อ สขส. 

3.50 3.75 4.00 4.25 4.50 1) ส ารวจความ
ความผูกพันของ
บุคลากรที่มตี่อ 
สขส. 
2) จัดท าแผนการ
สร้างองค์กรแห่ง
ความสุข 
หน่วยงาน 

หน่วยทรัพย ์

 


