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แผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ประจำปี 
พ.ศ. 2564 - 2567 จัดทำขึ้นเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 
ในช่วงระยะเวลา 4 ปี แผนยุทธศาสตร์ฯ ได้มุ่งเน้นการพัฒนางานด้านต่างๆ ตามพันธกิจ และวัตถุประสงค์ของ
การเป็นสถานศึกษา  ภายใต้วิสัยทัศน์ “มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
สกลนคร สร้างสรรค์นวัตกรรมศาสตร์แห่งแผ่นดิน เพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และเป็น
เครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานทางวิชาการกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐประชาชนจีน (ตอนใต้)” การจัดทำแผนดังกล่าวเป็นไปตามวิสัยทัศน์
และยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระยะเวลา 12 ปี (พ.ศ.2560 – 2571) รวมถึงเชื่อมโยง
กับแผนปฏิบัติการ 4 ปี (พ.ศ. 2564 - 2567) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ ตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
สกลนคร ประจำปี พ.ศ. 2564 - 2567 ฉบับนี้จะเป็นเครื่องมือในการกำหนดแนวทางการดำเนินงานที่ชัดเจน
อันนำไปสู่การพัฒนาวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ให้บรรลุถึงเป้าหมายที่สร้างประโยชน์ให้กับ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และภูมิภาคต่อไป 
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แผนยุทธศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 
ประจำปี พ.ศ. 2564 – 2567 

 
 
วิสัยทัศน์ (Vision) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร สร้างสรรค์นวัตกรรมศาสตร์
แห่งแผ่นดิน เพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และเป็นเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานทาง
วิชาการกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐประชาชน
จีน (ตอนใต้) 
 
พันธกิจ (Mission)  
1. ผลิตกำลังคนให้มีคุณภาพทางวิชาการ ทักษะทางวิชาชีพ และ มีคุณธรรม เพ่ือยกระดับขีดความสามารถใน

การแข่งขัน 
2. ผลิตงานวิจัย และนวัตกรรม สร้างองค์ความรู้จากศาสตร์แห่งแผ่นดิน ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล เพ่ือ

ตอบสนองความต้องการของพ้ืนที่เป้าหมาย 
3. บริการวิชาการด้วยศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อพัฒนาพ้ืนที่เป้าหมายให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
4. สืบสาน ทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
5. บริหารวิทยาเขตโดยยึดแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักธรรมมาภิบาล 

 
ค่านิยมหลัก (Core Value)  

แสวงหาโอกาส (Seeking for Opportunity) มุ่งพัฒนา (Development Focus) เน้นผลสัมฤทธิ์ 
(Goal Oriented) มีคุณธรรม (Moral)   

 
ค่านิยมหลัก ความหมาย 

แสวงหาโอกาส (Seeking for Opportunity) การค้นหา หรือการเสาะหาช่องทางหรือจังหวะเวลา
ทีช่่วยให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์หรือ
เป้าหมาย 

มุ่งพัฒนา (Development Focus) ความพยายามที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ให้ดีขึ้น
กว่าเดิม เหมาะสมกว่าเดิม 

เน้นผลสัมฤทธิ์ (Goal Oriented) ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบให้บรรลุเป้าหมายตามกรอบ
ของแผนงานที่กำหนดทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพ 

มีคุณธรรม (Moral)   ความประหยัด ซื่อสัตย์ และ มีวินัย 
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เอกลักษณ์ (Uniqueness) 
มหาวิทยาลัยชั้นนำ ที่มีความอบอุ่น ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติ 
 

อัตลักษณ์ (Identity)  
สำนึกด ี(Integrity) มุ่งม่ัน (Determination) สร้างสรรค์ (Knowledge Creation) สามัคคี (Unity) 

 
เป้าหมาย (Goals) 

เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในภูมิภาคที่มีความมั่นคง พอเพียง และยั่งยืน  
 

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การผลิตกำลังคนให้มีคุณภาพทางวิชาการ ทักษะทางวิชาชีพ และ มีคุณธรรม เพ่ือ

ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การผลิตงานวิจัย และนวัตกรรม สร้างองค์ความรู้จากศาสตร์แห่งแผ่นดิน ให้เป็นที่

ยอมรับในระดับสากล เพ่ือตอบสนองความต้องการของพ้ืนที่เป้าหมาย 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การบริการวิชาการด้วยศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อพัฒนาพ้ืนที่เป้าหมายให้สามารถ

พ่ึงพาตนเองได้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การสืบสาน ทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรมอีสาน และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  การบริหารวิทยาเขตโดยยึดหลักธรรมมาภิบาล 

 
 



 
 

 
 

แผนที่ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ประจำปี พ.ศ. 2564 – 2567 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่งเสริมบุคลากรให้มีความก้าวหน้า มี
ตำแหน่งทางวิชาการ วิชาชพี และ

ผู้บริหาร 

สร้างค่านิยมหลัก (Core Value) ในการแสวงหาโอกาส (Seeking for 
Opportunity) มุ่งพัฒนา (Development Focus) เน้นผลสัมฤทธิ์ (Goal 

Oriented) และมีคุณธรรม (Moral) โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และหลกัธรร
มาภิบาล ตลอดจนสร้างขวญัและกำลังใจ เพื่อให้บุคลากรเกิดความผูกพันกับองค์กร 

ยกระดับคุณภาพ
หลักสูตรปริญญาตรี 

และหลักสูตร
บัณฑิตศึกษาให้ทันสมัย 

และสอดคล้องกับ
ตลาดแรงงาน 

พัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดเชิงรุก เพื่อการประชาสัมพันธ์การรับนิสิต
ใหม่  

พัฒนาระบบและกลไกในการรับฟังเสียงของลูกค้า และปรับปรุงการ
ให้บริการอยา่งต่อเนื่องเพื่อให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความ

พึงพอใจมากขึ้น 

สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือด้านการวิจยั
กับหน่วยงานหรือ
สถาบันทั้งในและ

ต่างประเทศ รวมถึง
พัฒนาศักยภาพ
อาจารย์สู่สากล 

พัฒนาหลักสูตรบริการ
วิชาการระยะสั้นที่

สร้างสรรค์ศาสตร์แห่ง
แผ่นดินและพัฒนาประเทศ 
เพื่อนำไปสู่การสร้างอาชพี 

การสร้างรายได้ของ
ประชาชนในพื้นที ่

รายจ่าย (Cost) ของวิทยาเขตลดลง 

สร้างหลักสูตร Non 
degree , Online 

Course เพื่อการเรียนรู้
ตลอดชีวิต 

พัฒนานิสิตให้
เกิดทักษะ
ศตวรรษที่ 21 
และให้มี
คุณลักษณะ
ตามอัตลักษณ์
มหาวิทยาลัย 
รวมถึงพัฒนา
คุณภาพชีวิต และ
ความเป็นอยู่ของ
นิสิต 

สร้างเครือข่ายกับภาครัฐและเอกชน เพือ่การพัฒนาวิทยาเขต 

พัฒนาระบบและกลไกในการสร้างความผูกพันกับศิษย์เก่าอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

พัฒนาระบบกายภาพของวิทยาเขตเพื่อเข้าสู่ Green & Clean 
Campus และพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใช้ในการตัดสินใจ

ของฝ่ายบริหาร 

สร้างหลักสูตรใหม่ระดับ
ปริญญาตรี ระดับปริญญา
โท  ระดับปริญญาเอก 
และหลกัสูตรสหเวช
ศาสตร์ให้เป็นที่ต้องการ
ของตลาด 

สืบสาน ร่วมกัน
อนุรักษ์และทำนุ

บำรุงศิลปะ 
วัฒนธรรมอีสาน 

และเทิดทูน
สถาบัน

พระมหากษัตริย์ 
รวมถึงสร้างสรรค์
ผลงานวิจัย และ
นวัตกรรม เพื่อ
ส่งเสริมการทำนุ

บำรุง
ศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญา

ไทย 

วิสาหกจิด้านบริการวิชาการ
โดยร่วมดำเนินการกับ

องค์กรภายนอกเพื่อส่งเสริม
และสนับสนุนการบริการ
วิชาการที่มีความคล่องตัว

และยืดหยุ่นสูง สามารถตอบ
โจทย์ผู้รับบริการได้เป็น

อย่างด ี

พัฒนาการวิจัยเพือ่
เพิ่มองค์ความรู้ และ
สร้างนวัตกรรมจาก
ศาสตร์ของแผ่นดิน 
การนำเสนอและ
ตีพิมพ์ที่ฐานที่มี

ผลกระทบต่อ QS 
Ranking เน้นการหา

แหล่งทุนจาก
ภายนอก 

รายรับ (Revenue) ของวิทยาเขต 
เพิ่มขึ้น 

 
การเงิน 

(Financial)/ 
ประสิทธิผลตาม

ยุทธศาสตร ์
 

ลูกค้า 
(Customer) 

 
 
 
 
 
 

กระบวนการ
ภายใน 

(Internal 
Process) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การเรยีนรู้และการ
เติบโต 

(Learning & 
Growth 

ลดต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมของวิทยาเขต (Activities- Based 
Costing) และเพิ่มประสิทธิภาพการหารายได้ 

ส่งเสริมกิจกรรม
ภายใต้เครือข่าย

สถาบัน
ต่างประเทศใน
ความร่วมมือ 

ยกระดับความพึงพอใจของนิสิต และผู้เรียน ยกระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ยกระดับความผูกพันของบุคลากร
ภายใน 

ยกระดับความผูกพันของภาครัฐ เอกชน และประชาชน 

บรรลุเป้าหมายตามจุดเน้นยุทธศาสตร์ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1  การผลิตกำลังคนให้มีคุณภาพทางวิชาการ ทักษะทางวิชาชีพ และ มี
คุณธรรม เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน 

 
จุดเน้นยุทธศาสตร์ : นำศาสตร์แห่งแผ่นดินมาประยุกต์กับการเรียนการสอน และผลิตกำลังคน และ

ให้เกิดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 รวมถึงสร้างเครือข่ายทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ  
 
ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด ข้อมูล
พ้ืนฐาน 

63 

เป้าหมาย ปี พ.ศ. 
64 65 66 67 

1. ร้อยละของบัณฑิตที่มีงานทำหรือประกอบ
อาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

82.48 80 80 85 90 

2. ค่าเฉลี่ยของผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตทุก
ระดับตามกรอบ TQF โดยผู้ใช้บัณฑิต 

4.15 4.25 4.25 4.25 4.25 

3. ร้อยละอาจารย์แลกเปลี่ยนที่เป็น inbound ต่อ
อาจารย์ประจำทั้งหมด 

3.17 3 3 3 3 

4. ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับเชิญไปเป็นอาจารย์
ในสถาบันต่างประเทศ (outbound ) ต่อ
อาจารย์ประจำทั้งหมด 

1.36 0.45 0.45 0.45 0.45 

5. ร้อยละนิสิตแลกเปลี่ยนที่เป็น Inbound และ 
Outbound 

0.35 1 1 1 1 

6. จำนวนหลักสูตรที่ได้รับรองมาตรฐานสากล 0   1  

7. จำนวนหลักสูตรนานาชาติ    1  

 
กลยุทธ์ 
 
1) ยกระดับคุณภาพหลักสูตรปริญญาตรี และหลักสูตรบัณฑิตศึกษาให้ทันสมัย และสอดคล้องกับตลาดแรงงาน 

ตัวชี้วัด  
- ค่าเฉลี่ยผลการประเมินหลักสูตร โดยรวม 
- ร้อยละของหลักสูตรที่มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ตามมหาวิทยาลัยกำหนด (องค์ประกอบที่ 2 

>4.50, องค์ประกอบที่ 3 >3.50 ,องค์ประกอบที่ 5 >3.50) 
 
2) สร้างหลักสูตรใหม่ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท  ระดับปริญญาเอก หลักสูตรสหเวชศาสตร์ และ
หลักสูตรนานาชาติ ให้เป็นที่ต้องการของตลาด 

ตัวชี้วัด  
- จำนวนหลักสูตรใหม่ ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท  ระดับปริญญาเอก หลักสูตรสหเวช

ศาสตร์ และ หลักสูตรนานาชาติ 
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3) พัฒนานิสิตให้เกิดทักษะศตวรรษที่ 21 และให้มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์มหาวิทยาลัย รวมถึงพัฒนา
คุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ของนิสิต 

ตัวชี้วัด 
- ค่าเฉลี่ยของผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามคุณลักษณะ IDKU 
- ร้อยละของนิสิตปริญญาตรีที่ผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 
- ร้อยละของนิสิตปริญญาตรีที่ผ่านเกณฑ์ Digital Literacy ที่มหาวิทยาลัยกำหนด 
- จำนวนรางวัลที่ได้รับการยกย่องหรือได้รับรางวัลในระดับชาติขึ้นไป 
- ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่กำหนด 

 
4) สร้างหลักสูตร Non degree , Online Course เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ตัวชี้วัด  
- จำนวนหลักสูตร Non-degree, Online Course 

 
5) ส่งเสริมกิจกรรมภายใต้เครือข่ายสถาบันต่างประเทศในความร่วมมือ 

ตัวชี้วัด  
- ร้อยละของอาจารย์ต่างชาติต่ออาจารย์ประจำ 
- จำนวนรายวิชา/โครงการความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ 
- จำนวนนิสิตต่างชาติที่เข้าศึกษาในหลักสูตรของคณะ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2  การผลิตงานวิจัย และนวัตกรรม สร้างองค์ความรู้จากศาสตร์แห่ง
แผ่นดิน ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล เพื่อตอบสนองความต้องการของพื้นที่เป้าหมาย 

 
จุดเน้นยุทธศาสตร์ : มุ่งเน้นการเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันด้านการวิจัยของวิทยาเขต โดยใช้ 

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือยกระดับผลิตภาพทางการเกษตรและอาหาร การพัฒนาสังคม 
เศรษฐกิจชุมชนฐานรากและอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ตามบริบทพ้ืนที่เป้าหมาย 
 

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
ตัวชี้วัด ข้อมูล

พ้ืนฐาน 
63 

เป้าหมายปี พ.ศ. 
64 65 66 67 

1. จำนวนโครงการนวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ ที่สร้าง
ความเข้มแข็งทาง เศรษฐกิจ แก้ไขปัญหาให้สังคมและ 
ชุมชน ตอบสนองภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม ภาค
การท่องเที่ยว หรืออ่ืน ๆ ซึ่งตอบโจทย์ให้ประเทศ ตั้งแต่
ระดับ TRL 4 ขึ้นไป 

5 4 6 8 10 

2. ค่าเฉลี่ย H-index ของอาจารย์และนักวิจัย (ฐานข้อมูล 
Scopus) 

1.00 2.0 2.5 3.0 3.5 

3. ร้อยละของอาจารย์ประจำและนักวิจัยที่มีค่า H-index 
ตั้งแต่ 1 ขึ้นไปต่อจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัย
ทั้งหมดในฐานข้อมูล Scopus 

43.40 45 50 50 50 

4. ร้อยละอนุสิทธิบัตรและสิทธิบัตรจากการวิจัยที่นำไปต่อ
ยอดเชิงพาณิชย์ต่ออนุสิทธิบัตรและสิทธิบัตรทั้งหมด 

50 50 50 50 50 

 
กลยุทธ์ 
 

1) พัฒนาการวิจัยเพื่อเพ่ิมองค์ความรู้ และสร้างนวัตกรรมจากศาสตร์ของแผ่นดิน การนำเสนอและตีพิมพ์ที่
ฐานที่มีผลกระทบต่อ QS Ranking เน้นการหาแหล่งทุนจากภายนอก  

ตัวชี้วัด  
- สัดส่วนบทความวิชาการและ บทความวิจัยที่ตีพิมพ์อยู่ในวารสาร ระดับนานาชาติ ในฐานข้อมูล 

SCOPUS ต่ออาจารย์ประจำและนักวิจัย 
- สัดส่วนผลงานทางวิชาการท้ังหมดต่ออาจารย์ประจำและนักวิจัย 
- จำนวนรายรับจากนวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ ที่สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ แก้ไขปัญหา

ให้สังคมและชุมชน ตอบสนองภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม ภาคการท่องเที่ยว หรืออ่ืนๆ 
- สัดส่วนเงินสนับสนุนงานวิจัยและ งานสร้างสรรค์จากภายในต่ออาจารย์ ประจำและนักวิจัย

ทั้งหมด 
- สัดส่วนเงินทุนภายนอกต่ออาจารย์และนักวิจัย 
- ร้อยละเงินสนับสนุนงานวิจัยและ งานสร้างสรรค์จากภายนอกต่อจำนวน เงินสนับสนุนงานวิจัย

ทั้งหมด 
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2) สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยกับหน่วยงานหรือสถาบันทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงพัฒนา
ศักยภาพอาจารย์สู่สากล 

ตัวชี้วัด  
- จำนวนอาจารย์และนักวิจัยของสถาบันทั้งในและต่างประเทศที่มีความร่วมมือด้านการวิจัยกับ

วิทยาเขตฯ/คณะ 
- ร้อยละของบทความวิจัยที่ทำงานร่วมกับหน่วยงานหรือสถาบันทั้งในและต่างประเทศที่ได้รับการ

ตีพิมพ์เผยแพร่ต่อบทความวิจัยทั้งหมด 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3  การบริการวิชาการด้วยศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อพัฒนาพื้นที่เป้าหมายให้
สามารถพึ่งพาตนเองได้ 

 
จุดเน้นยุทธศาสตร์ : บริการวิชาการจากความเชี่ยวชาญ รวมทั้ง การน้อมนำหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง ถ่ายทอดสู่สังคมพ้ืนที่เป้าหมายเพ่ือนำไปสู่การ Reskill – Upskill 
 

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
ตัวชี้วัด ข้อมูล

พ้ืนฐาน 
63 

เป้าหมายปี พ.ศ. 
64 65 66 67 

1. จำนวนกลุ่มทางสังคม ชุมชนที่เข้มแข็ง หรือได้รับ
ประโยชน์จากมหาวิทยาลัยในการแก้ไขปัญหาสังคม หรือ
พัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ 

5 8 8 8 8 

 
กลยุทธ์ 
 
1) วิสาหกิจด้านบริการวิชาการโดยร่วมดำเนินการกับองค์กรภายนอกเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการบริการ
วิชาการท่ีมีความคล่องตัวและยืดหยุ่นสูง สามารถตอบโจทย์ผู้รับบริการได้เป็นอย่างดี 

ตัวชี้วัด 
- สัดส่วนรายรับจากการบริการ วิชาการแบบคิดค่าบริการ ที่ได้จาก ภายนอกมหาวิทยาลัยต่อ

อาจารย์ ประจำและนักวิจัยทั้งหมด 
 

2) พัฒนาหลักสูตรบริการวิชาการระยะสั้นที่สร้างสรรค์ศาสตร์แห่งแผ่นดินและพัฒนาประเทศ เพ่ือนำไปสู่การ
สร้างอาชีพ การสร้างรายได้ของประชาชนในพ้ืนที่  

ตัวชี้วัด  
- จำนวนโครงการ/หลักสูตรบริการวิชาการแบบให้เปล่า ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ และส่งเสริม

ความเข้มแข็งแก่ชุมชนและ สังคม 
- ร้อยละของประชาชน/เกษตรกร ที่เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการแบบให้เปล่าที่สามารถนำ

ความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพและสร้างรายได้ 
- จำนวนโครงการบริการวิชาการที่ส่งผลกระทบที่ต่อการเพ่ิมมูลค่าหรือเกิดประโยชน์ใน

ระดับประเทศ 
- จำนวนโครงการบริการวิชาการที่สอดคล้องกับนโยบาย/ทิศทางการพัฒนา/ยุทธศาสตร์

ระดับประเทศหรือระดับนานาชาติ 
- ร้อยละโครงการบริการวิชาการที่มีการบูรณาการกับการเรียนการสอน การวิจัย และการทำนุ

บำรุงวัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสืบสาน ทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรมอีสาน และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
จุดเน้นยุทธศาสตร์ : สืบสานความเป็นไทยร่วมกันการอนุรักษ์และทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรมอีสาน 

และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
ตัวชี้วัด ข้อมูล

พ้ืนฐาน 
63 

เป้าหมายปี พ.ศ. 
64 65 66 67 

1. จำนวนผลงานวิจัย/วิทยานพินธ์/นวัตกรรม/โครงการ/
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  

11 19 19 19 19 

 
 
กลยุทธ์ 
1) สืบสาน ร่วมกันอนุรักษ์และทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรมอีสาน และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมถึงสร้างสรรค์
ผลงานวิจัย และนวัตกรรมเชิงสังคม เพื่อส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย 

ตัวชี้วัด 

- จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการ สืบสาน การสร้างความรู้ ความเข้าใจใน ศิลปวัฒนธรรม การปรับ
และ ประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรมอีสานได้อย่างเหมาะสม รวมถึงกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5  การบริหารวิทยาเขตโดยยึดหลักธรรมมาภิบาล 
 

จุดเน้นยุทธศาสตร์ : ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ โดยเน้นปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือ
ยกระดับการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรของมหาวิทยาลัยให้มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
 

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
ตัวชี้วัด ข้อมูล

พ้ืนฐาน 
63 

เป้าหมายปี พ.ศ. 
64 65 66 67 

1. สัดส่วนรายจ่ายต่อรายได้ของวิทยาเขต 1.02 0.90 0.85 0.80 0.75 

2. สัดส่วนรายได้ที่ไม่ได้มาจากค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อ
รายได้ทั้งหมด 

0.25 0.20 0.25 0.30 0.35 

3. ร้อยละของการลงทุนด้านบุคลากรเพื่อการศึกษาต่อและ
การพัฒนาต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

1.50 1.25 1.75 2.00 2.25 

4. ร้อยละของการลงทุนด้านกายภาพต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด 10.57 1.25 1.75 2.00 2.25 

5. ร้อยละของการลงทุนด้านดิจิทัลต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด - 1.25 1.75 2.00 2.25 

6. ระดับความผูกพันของบุคลากร ศิษย์เก่า มก.ฉกส. 
ภาครัฐ เอกชน และประชาชน 

- 3.75 4.15 4.30 4.50 

7. ค่าเฉลี่ยของผลการประเมินการบริหารงานของผู้บริหาร
ตามหลักธรรมาภิบาล 
 

3.75 3.75 4.00 4.00 4.25 

 

กลยุทธ์ 
 
 

1) ส่งเสริมบุคลากรให้มีความก้าวหน้า มีตำแหน่งทางวิชาการ วิชาชีพ และผู้บริหาร  
ตัวชี้วัด  
- ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนาทักษะด้านภาษาต่างประเทศ ทักษะด้านดิจิทัล และ

ส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการ วิชาชีพ และบริหาร 
- ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก 
- ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการที่ได้ตำแหน่งวิชาการ 
- ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้ตำแหน่งวิชาชีพ 

 
2) สร้างค่านิยมหลัก (Core Value) ในการแสวงหาโอกาส (Seeking for Opportunity) มุ่งพัฒนา (Development 
Focus) เน้นผลสัมฤทธิ์ (Goal Oriented) และมีคุณธรรม (Moral) โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และหลักธรรมาภิ
บาล ตลอดจนสร้างขวัญและกำลังใจ เพ่ือให้บุคลากรเกิดความผูกพันกับองค์กร 

ตัวชี้วัด 
- ร้อยละของบุคลากรที่มีการรับรู้ค่านิยมร่วมของมหาวิทยาลัยและวัฒนธรรมองค์การ 
- ระดับความผูกพันของบุคลากร มก.ฉกส. 
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3) พัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดเชิงรุก เพ่ือการประชาสัมพันธ์การรับนิสิตใหม่  
ตัวชี้วัด 
- จำนวนนิสิตใหม่ตามเป้าหมายที่วิทยาเขตกำหนด  

 
4) ลดต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมของวิทยาเขต (Activities- Based Costing) และเพ่ิมประสิทธิภาพการหารายได้  

ตัวชี้วัด 
- สัดส่วนรายจ่ายต่อรายได้ของวิทยาเขต 

 
5) พัฒนาระบบกายภาพของวิทยาเขตเพ่ือเข้าสู่ Green & Clean Campus และพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือใช้ใน
การตัดสินใจของฝ่ายบริหาร 

ตัวชี้วัด  
- ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและบุคลากรต่อการพัฒนาในด้าน ความปลอดภัย พื้นที่สีเขียว 

สภาพแวดล้อม สุขภาวะ 
- ผลการประเมินความพึงพอใจต่อเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใช้ในการตัดสินใจของฝ่ายบริหาร 

 
6) พัฒนาระบบและกลไกในการรับฟังเสียงของลูกค้า และปรับปรุงการให้บริการอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้ผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจมากข้ึน 

ตัวชี้วัด  
- ความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
- จำนวนแนวปฏิบัติที่ดีที่ได้รับรางวัลในระดับมหาวิทยาลัย หรือระดับประเทศ 

 
7) พัฒนาระบบและกลไกในการสร้างความผูกพันกับศิษย์เก่าอย่างมีประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัด 

- จำนวนศิษย์เก่าที่ได้รับการยกย่อง ด้านวิชาการและด้านคุณธรรม จริยธรรม ระดับชาติขึ้นไป  
- ร้อยละของศิษย์เก่าท่ีอยู่ในฐานข้อมูลระบบศิษย์เก่า มก.ฉกส. 

 

8) สร้างเครือข่ายกับภาครัฐและเอกชน เพ่ือการพัฒนาวิทยาเขต  

ตัวชี้วัด 

- มูลค่าการสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชน  
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ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย และผู้รับผิดชอบ  

ตัวชี้วัด ตัวบ่งชี้ 
ผลการ

ดำเนินงาน 
มก. 

ข้อมูล
พ้ืนฐาน 

63 

เป้าหมายปี พ.ศ. ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงาน
สนับสนุน 

หน่วยงานรายงาน
ข้อมูล/

แหล่งข้อมูล 
64 65 66 67 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตกำลังคนให้มีคุณภาพทางวิชาการ ทักษะทางวิชาชีพ และ มีคุณธรรม เพ่ือยกระดับขีด
ความสามารถในการแข่งขนั 

 

1. ร้อยละของบัณฑติที่มีงานทำ
หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 
ปี* 

√ 82.48 80 80 85 90 ผช.วิชาการฯ, 
คณบด/ีกอง 2 

กอง 1/กอง
แผนงาน 

2. ค่าเฉลี่ยของผลการประเมิน
คุณภาพบณัฑิตทุกระดบัตาม
กรอบ TQF โดยผู้ใช้บณัฑิต* 

√ 4.15 4.25 4.25 4.25 4.25 ผช.วิชาการฯ, 
คณบด/ีกอง 2 

กอง 1/กอง
แผนงาน 

3. ร้อยละอาจารย์แลกเปลี่ยนที่
เป็น inbound ต่ออาจารย์ประจำ
ทั้งหมด* 

√ 3.17 3 3 3 3 ผช.วิชาการฯ, 
ผช.วิจัยฯ, 
คณบด/ีกอง 2, 
กอง 3 

กอง 1/หน่วย
ประชาสมัพันธ์ฯ ,

คณะ 

4. ร้อยละของอาจารย์ทีไ่ดร้ับเชิญ
ไปเป็นอาจารย์ในสถาบัน
ต่างประเทศ (outbound ) ต่อ
อาจารย์ประจำทั้งหมด* 

√ 1.36 0.45 0.45 0.45 0.45 ผช.วิชาการฯ, 
ผช.วิจัยฯ, 
คณบด/ีกอง 2, 
กอง 3 

กอง 1/หน่วย
ประชาสมัพันธ์ฯ ,

คณะ 

5. ร้อยละนสิิตแลกเปลีย่นที่เป็น 
Inbound และ Outbound* 

√ 0.35 1 1 1 1 ผช.วิชาการฯ
,คณบด/ีกอง 1 

กอง 1/หน่วย
ประชาสมัพันธ์ฯ ,

คณะ 

6. จำนวนหลักสตูรที่ได้รับรอง
มาตรฐานสากล* 

√ 0 
  

1 
 

ผช.วิชาการฯ, 
คณบด/ีกอง 2 

กอง 2/คณะ 

7. จำนวนหลักสตูรนานาชาต ิ
    

1 
 

ผช.วิชาการฯ, 
คณบด/ีกอง 2 

กอง 2/คณะ 

8. ผลการบริหารจัดการหลักสูตร 
โดยรวม 

√ 3.43 3.5 3.5 3.5 3.5 ผช.วิชาการฯ
,คณบด/ีกอง 2 

กอง 2/คณะ 

9. ร้อยละของหลักสูตรที่มีผลการ
ประเมินผ่านเกณฑต์าม
มหาวิทยาลยักำหนด 
องค์ประกอบท่ี 2 >=4.50, 
องค์ประกอบท่ี 3 >=3.50 ,
องค์ประกอบท่ี 5 >=3.50 

  
10 
 
4  

หลักสตูร 

15 
 
5 

หลักสตูร 

20 
 
6 

หลักสตูร 

22 
 
7 

หลักสตูร 

ผช.วิชาการฯ
,คณบด/ีกอง 2 

กอง 2/คณะ 

10. ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา
ภายในระยะเวลาที่กำหนด 
  

 
66.37 70 75 80 85 ผช.วิชาการฯ

,คณบด/ีกอง 2 
กอง 2/งาน
ทะเบียนฯ 
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ตัวชี้วัด ตัวบ่งชี้ 
ผลการ

ดำเนินงาน 
มก. 

ข้อมูล
พ้ืนฐาน 

63 

เป้าหมายปี พ.ศ. ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงาน
สนับสนุน 

หน่วยงานรายงาน
ข้อมูล/

แหล่งข้อมูล 
64 65 66 67 

11. จำนวนหลักสูตรใหม่ ระดับ
ปริญญาตรี ระดับปริญญาโท 
ระดับปริญญาเอก หลักสูตรสหเวช
ศาสตร์ และหลักสูตรนานาชาต ิ 

 
0 1 6 1 2 ผช.วิชาการฯ

,คณบด/ีกอง 2 
กอง 2/คณะ 

ปริญญาตร ี
  

1 4 
  

 

ปริญญาโท 
   

1 
  

หลักสตูรปริญญาเอก 
 

0 
 

1 
 

1 

หลักสตูรสหเวชศาสตร ์
 

0 
   

1 

หลักสตูรนานาชาต ิ
    

1 
 

12. ค่าเฉลี่ยของผลการประเมิน
คุณภาพบณัฑิตตามคณุลักษณะ 
IDKU 

√ 4.21 4.3 4.3 4.3 4.3 ผช.วางแผนฯ, 
คณบด/ีกอง 2 

กอง 2/กอง
แผนงาน 

13. ร้อยละของนิสิตปริญญาตรีที่
ผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษท่ี
มหาวิทยาลยักำหนด 

√ 0.32 เพิ่มขึ้น 
10% 

เพิ่มขึ้น 
10% 

เพิ่มขึ้น 
10% 

เพิ่มขึ้น 
10% 

ผช.วิชาการฯ
,คณบด/ีกอง 2 

กอง 2/คณะ 

14. ร้อยละของนิสิตปริญญาตรีที่
ผ่านเกณฑ์ Digital Literacy ที่
มหาวิทยาลยักำหนด 

√ 10.94 60 60 60 60 ผช.วิชาการฯ
,คณบด/ีกอง 2 

กอง 2/คณะ 

15. จำนวนรางวัลที่นิสิตที่ได้รับ
การยกย่องหรือได้รับรางวัล ใน
ระดับชาติขึ้นไป 

√ 10 10 12 14 16 ผช.วางแผนฯ, 
คณบด/ีกอง 2 

กอง 2/คณะ 

16. จำนวนหลักสูตร Non-
degree Online Course 

 
6 13 14 15 16 ผช.วิชาการฯ, 

คณบด/ีกอง 2 
กอง 2/คณะ 

Non-degree 
 

6 9 10 11 12  

Online Course 
 

- 4 4 4 4  

17. ร้อยละของอาจารยต์่างชาติ
ต่ออาจารย์ประจำ 

√ 1.81 2.35 2.35 2.35 2.35 ผช.วิชาการฯ
,คณบด/ีกอง 1 

กอง 1/หน่วย
ทรัพย ์

18. จำนวนรายวิชา/โครงการ
ความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา
ในต่างประเทศ 

 
0 6 7 8 9 ผช.วิชาการฯ

,คณบด/ีกอง 1 
กอง 1 กอง 2/

คณะ 

19. จำนวนนิสิตต่างชาติที่เข้า
ศึกษาในหลักสตูรของคณะ 
 
  

√ 16 15 
   

ผช.วิชาการฯ, 
คณบด/ีกอง 2 
 
 
  

กอง 2/คณะ 
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ตัวชี้วัด ตัวบ่งชี้ 
ผลการ

ดำเนินงาน 
มก. 

ข้อมูล
พ้ืนฐาน 

63 

เป้าหมายปี พ.ศ. ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงาน
สนับสนุน 

หน่วยงานรายงาน
ข้อมูล/

แหล่งข้อมูล 
64 65 66 67 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตงานวิจัย และนวัตกรรม สร้างองค์ความรู้จากศาสตร์แห่งแผ่นดิน ให้เป็นที่ยอมรับในระดับ
สากล เพ่ือตอบสนองความต้องการของพ้ืนที่เป้าหมาย 

 

20. จำนวนโครงการนวัตกรรม
และงานสร้างสรรค์ ท่ีสร้างความ
เข้มแข็งทาง เศรษฐกิจ แก้ไข
ปัญหาให้สังคมและ ชุมชน 
ตอบสนองภาคเกษตร 
ภาคอุตสาหกรรม ภาคการ
ท่องเที่ยว หรืออ่ืน ๆ ซึ่งตอบโจทย์
ให้ประเทศ ตั้งแตร่ะดับ TRL 4 
ขึ้นไป*  

√ 5 4 6 8 10 ผช.วิจัยฯ
,คณบด/ีกอง3 

กอง 3/คณะ 

21. ค่าเฉลี่ย H-index ของ
อาจารย์และนักวิจัย (ฐานข้อมลู 
Scopus)* 

√ 1 2 2.5 3. 0 3.5 ผช.วิจัยฯ
,คณบด/ีกอง3 

กอง 3/คณะ 

22. ร้อยละของอาจารย์ประจำ
และนักวิจัยที่มคี่า H-index ตั้งแต ่
1 ขึ้นไปต่อจำนวนอาจารยป์ระจำ
และนักวิจัยทั้งหมดในฐานข้อมูล 
Scopus* 

√ 43.4 45 50 55 60 ผช.วิจัยฯ
,คณบด/ีกอง3 

กอง 3/คณะ 

23. ร้อยละอนุสิทธิบัตรและ
สิทธิบัตรจากการวิจัยที่นำไปต่อ
ยอดเชิงพาณิชย์ต่ออนุสิทธิบัตร
และสิทธิบตัรทั้งหมด* 

√ 50 50 50 50 50 ผช.วิจัยฯ
,คณบด/ีกอง3 

กอง 3/คณะ 

24. สัดส่วนบทความวิชาการและ 
บทความวิจัยที่ตีพิมพ์อยู่ใน
วารสาร ระดับนานาชาติ ใน
ฐานข้อมูล SCOPUS ต่ออาจารย์
ประจำและนักวิจัย 

√ 0.18 0.3 0.35 0.4 0.5 ผช.วิจัยฯ
,คณบด/ีกอง3 

กอง 3/KURDI 

25. สัดส่วนผลงานทางวิชาการ
ทั้งหมดต่ออาจารย์ประจำและ
นักวิจัย 

√ 0.86 0.9 0.9 0.95 1 ผช.วิจัยฯ
,คณบด/ีกอง3 

กอง 3/KURDI 

26. จำนวนรายรับจากนวัตกรรม
และงานสร้างสรรค์ ท่ีสร้างความ
เข้มแข็งทางเศรษฐกิจ แก้ไขปัญหา
ให้สังคมและชุมชน ตอบสนอง
ภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม 
ภาคการท่องเที่ยว หรืออ่ืนๆ (ล้าน
บาท) 

√ 4.14 3.75 3.75 3.75 3.75 ผช.วิจัยฯ
,คณบด/ีกอง3 

กอง 3/คณะ 
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ตัวชี้วัด ตัวบ่งชี้ 
ผลการ

ดำเนินงาน 
มก. 

ข้อมูล
พ้ืนฐาน 

63 

เป้าหมายปี พ.ศ. ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงาน
สนับสนุน 

หน่วยงานรายงาน
ข้อมูล/

แหล่งข้อมูล 
64 65 66 67 

27. สัดส่วนเงินสนับสนุนงานวิจัย
และ งานสร้างสรรค์ต่ออาจารย์ 
ประจำและนักวิจัยท้ังหมด 

√ 130,651 180,000 180,000 180,000 180,000 ผช.วิจัยฯ
,คณบด/ีกอง3 

กอง 3/KURDI 

28. สัดส่วนเงินทุนภายนอกต่อ
อาจารย์และนักวิจัย 

√ 82,431 100,000 100,000 100,000 100,000 ผช.วิจัยฯ
,คณบด/ีกอง3 

กอง 3/KURDI 

29. ร้อยละเงินสนับสนุนงานวิจัย
และ งานสร้างสรรค์จากภายนอก
ต่อจำนวน เงินสนับสนุนงานวิจยั
ทั้งหมด 

√ 62.79 75 80 85 85 ผช.วิจัยฯ
,คณบด/ีกอง3 

กอง 3/KURDI 

30. จำนวนอาจารย์และนักวิจัย
ของสถาบันต่างประเทศท่ีมีความ
ร่วมมือด้านการวิจัยกับวิทยาเขต
ฯ/คณะ 

√ 8 12 12 12 12 ผช.วิจัยฯ
,คณบด/ีกอง3 

กอง 3/คณะ 

31. ร้อยละของบทความวิจัยที่
ทำงานร่วมกับหน่วยงานหรือ
สถาบันในต่างประเทศท่ีไดร้ับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ต่อบทความวจิัย
ทั้งหมด  

√ 14.89 15 15 18 20 ผช.วิจัยฯ
,คณบด/ีกอง3 

กอง 3/คณะ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่เป้าหมายเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่เป้าหมายให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้  

32. จำนวนกลุ่มทางสังคม ชุมชน
ที่เข้มแข็ง หรือไดร้ับประโยชน์จาก
มหาวิทยาลยัในการแก้ไขปญัหา
สังคม หรือพัฒนาชีวิตความ
เป็นอยู่* 

 
5 8 8 8 8 ผช.วิจัยฯ

,คณบด/ีกอง3 
กอง 3/คณะ 

สำนัก 

33. สัดส่วนรายรับจากการบริการ 
วิชาการแบบคิดค่าบริการ ท่ีได้
จาก ภายนอกมหาวิทยาลัยต่อ
อาจารย์ ประจำและนักวิจัย
ทั้งหมด 

√ 75,250 32,000 40,000 50,000 60,000 ผช.วิจัยฯ
,คณบด/ีกอง3 

กอง 3/คณะ 
สำนัก 

34. จำนวนโครงการ/หลักสูตร
บริการวิชาการแบบใหเ้ปล่า ท่ี
สามารถนำไปใช้ประโยชน์ และ
ส่งเสริมความเข้มแข็งแก่ชุมชน
และ สังคม 
 
  

√ 10 20 20 20 20 ผช.วิจัยฯ
,คณบด/ีกอง3 

กอง 3/คณะ 
สำนัก 
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ตัวชี้วัด ตัวบ่งชี้ 
ผลการ

ดำเนินงาน 
มก. 

ข้อมูล
พ้ืนฐาน 

63 

เป้าหมายปี พ.ศ. ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงาน
สนับสนุน 

หน่วยงานรายงาน
ข้อมูล/

แหล่งข้อมูล 
64 65 66 67 

35. ร้อยละของประชาชน/
เกษตรกร ที่เข้าร่วมโครงการ
บริการวิชาการแบบใหเ้ปล่าที่
สามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
ในการประกอบอาชีพและสรา้ง
รายได ้

√ 75 25 25 25 25 ผช.วิจัยฯ
,คณบด/ีกอง3 

กอง 3/คณะ 
สำนัก 

36. จำนวนโครงการบริการ
วิชาการที่ส่งผลกระทบที่ต่อการ
เพิ่มมูลค่าหรือเกดิประโยชน์ใน
ระดับประเทศ 

√ 10 6 6 6 6 ผช.วิจัยฯ
,คณบด/ีกอง3 

กอง 3/คณะ 
สำนัก 

37. จำนวนโครงการบริการ
วิชาการที่สอดคล้องกับนโยบาย/
ทิศทางการพัฒนา/ยุทธศาสตร์
ระดับประเทศหรือระดับนานาชาติ 

√ 9 6 7 9 11 ผช.วิจัยฯ
,คณบด/ีกอง3 

กอง 3/คณะ 
สำนัก 

38. ร้อยละโครงการบริการ
วิชาการที่มีการบูรณาการกับการ
เรียนการสอน การวิจยั และการ
ทำนุบำรุงวัฒนธรรม ภมูิปัญญา
ไทย 

√ 90 90 90 90 90 ผช.วิจัยฯ
,คณบด/ีกอง3 

กอง 3/คณะ 
สำนัก 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสืบสาน ทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรมอีสาน และเทิดทูนสถาบนัพระมหากษัตริย์  

39. จำนวนงานวิจัย/วิทยานิพนธ์/
นวัตกรรม/โครงการ/กิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับการทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม* 

√ 19 19 19 19 19 ผช.กิจการพิเศษ
,ผช.วางแผนฯ
,คณบด/ีกอง 2 

กอง 2/คณะ 
สำนัก 

จำนวนงานวิจัย/วิทยานิพนธ์/
นวัตกรรม/  

 
2 2 2 2 2 

จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับการสืบสาน การสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจใน
ศิลปวัฒนธรรม การปรับและ
ประยุกต์ใช้ศลิปวัฒนธรรมอีสาน
ได้อย่างเหมาะสม 

 
17 17 17 17 17 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารวิทยา
เขตโดยยึดหลักธรรมมาภิบาล 

       
 

40. สัดส่วนรายจ่ายต่อรายได้ของ
วิทยาเขต*  

 
0.87 0.9 0.85 0.8 0.75 ผช.การเงินฯ/

กอง 1 
  

กอง 1/ERP 
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ตัวชี้วัด ตัวบ่งชี้ 
ผลการ

ดำเนินงาน 
มก. 

ข้อมูล
พ้ืนฐาน 

63 

เป้าหมายปี พ.ศ. ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงาน
สนับสนุน 

หน่วยงานรายงาน
ข้อมูล/

แหล่งข้อมูล 
64 65 66 67 

41. สัดส่วนรายได้ที่ไมไ่ด้มาจาก
ค่าธรรมเนียมต่อรายได้ทั้งหมด* 

 
0.2 0.2 0.25 0.3 0.35 ผช.การเงินฯ/

กอง 1 
กอง 1/ERP 

42. ร้อยละของการลงทุนด้าน
บุคลากรเพื่อการศึกษาต่อและการ
พัฒนาต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด* 

 
1.28 1.25 1.5 1.75 2 ผช.วิชาการฯ/

กอง 1 
กอง 1/ERP 

43. ร้อยละของการลงทุนด้าน
กายภาพต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด* 

 
10.57 1.25 1.5 1.75 2 ผช.กายภาพฯ/

กอง 4 
กอง 1/ERP 

44. ร้อยละของการลงทุนด้าน
ดิจิทัลต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด* 

 
- 1.25 1.5 1.75 2 ผช.กายภาพฯ/

กอง 4 
กอง 1/ERP 

45. ระดับความผูกพันของ
บุคลากร และศิษยเ์ก่า มก.ฉกส. 
ภาครัฐ เอกชน และประชาชน* 

 
- 3.75 4 4.15 4.25 ผช.พัฒนา

คุณภาพฯ/กอง 
1 

สำนัก 

46. ค่าเฉลี่ยของผลการประเมิน
การบริหารงานของผู้บริหารตาม
หลักธรรมาภิบาล* 

√ 3.754 3.75 4 4 4.25 ผช.พัฒนา
คุณภาพฯ/กอง 
1 

สำนัก 

47. ร้อยละของบุคลากรสาย
สนับสนุนท่ีได้รับการพัฒนาทักษะ
ภาษาต่างประเทศ ทักษะดิจิทลั 
และส่งเสรมิความก้าวหนา้ทาง
วิชาการ และวิชาชีพตามตำแหน่ง 

 
- 85 90 95 100 ผช.วิชาการฯ/

กอง 1 
กอง 1/หน่วย

ทรัพย ์

48. ร้อยละของบุคลากรสาย
วิชาการที่มีคุณวุฒิระดับปริญญา
เอก 

√ 55.75 65 67 69 70 ผช.วิชาการฯ
,คณบด/ีกอง 1 

กอง 1/หน่วย
ทรัพย ์

49. ร้อยละของบุคลากรสาย
วิชาการที่ได้ตำแหน่งวิชาการ 

√ 42.57 50 60 70 80 ผช.วิชาการฯ
,คณบด/ีกอง 1 

กอง 1/หน่วย
ทรัพย ์

50. ร้อยละของบุคลากรสาย
สนับสนุนท่ีได้ตำแหน่งวิชาชีพ  

√ 80.77 80 85 90 90 ผช.วิชาการฯ/
กอง 1 

กอง 1/หน่วย
ทรัพย ์

51. ร้อยละของบุคลากรที่มีการ
รับรู้ค่านิยมร่วมของมหาวิทยาลัย
และวัฒนธรรมองค์การ 

 
76.32 80 80 85 90 ผช.วางแผนฯ/

กอง 1 
กอง 1/หน่วย

ทรัพย ์

52. จำนวนนิสิตใหม่ตามเป้าหมาย
ที่วิทยาเขตกำหนด 

 
1,438 2,000 2,000 2,000 2,000 รองอธิการบดีฯ 

/กอง 1,กอง 2 
กอง 2/งาน
ทะเบียนฯ 

53. ผลการประเมินความพึงพอใจ
ของนิสิตต่อการพัฒนาในด้าน 
ความปลอดภัย พ้ืนท่ีสีเขยีว 
สภาพแวดล้อม สุขภาวะ 

√ 4.2 4.2 4.2 4.25 4.25 ผช.กายภาพฯ/
กอง 4 

กอง 4/กอง
แผนงาน 
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ตัวชี้วัด ตัวบ่งชี้ 
ผลการ

ดำเนินงาน 
มก. 

ข้อมูล
พ้ืนฐาน 

63 

เป้าหมายปี พ.ศ. ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงาน
สนับสนุน 

หน่วยงานรายงาน
ข้อมูล/

แหล่งข้อมูล 
64 65 66 67 

54. ผลการประเมินความพึงพอใจ
ต่อเทคโนโลยสีารสนเทศ เพื่อใช้ใน
การตัดสินใจของฝ่ายบริหาร 

 
4.05 4.1 4.15 4.2 4.25 ผช.กายภาพฯ/

กอง 4 
กอง 4/งานเทคโน

ฯ 

55. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
และผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยี 

 
4.12 4.1 4.15 4.2 4.25 ผช.พัฒนา

คุณภาพ/กอง 1 
สำนัก 

56. จำนวนแนวปฏิบัติที่ดีท่ีไดร้ับ
รางวัลในระดับมหาวิทยาลัย หรือ
ระดับประเทศ 

√ 5 5 5 5 5 ผช.พัฒนา
คุณภาพ,คณบดี/
กอง1 

กอง 1/คณะ 
สำนัก 

57. จำนวนศิษย์เก่าที่ไดร้ับการยก
ย่อง ด้านวิชาการและด้าน
คุณธรรม จรยิธรรม ระดับชาติขึ้น
ไป 

√ 0 2 3 4 5 ผช.วางแผนฯ, 
คณบด/ีกอง 2 

กอง 2 /คณะ 

58. ร้อยละของศิษย์เก่าที่อยู่ใน
ฐานข้อมูลระบบศิษย์เก่า มก.ฉกส. 

 
- 25 70 80 90 ผช.วางแผนฯ, 

คณบด/ีกอง 2 
กอง 2 

59. มูลค่าการสนับสนุนจาก
ภาครัฐและเอกชน(เช่น เงิน
บริจาค ทุนการศึกษา มลูค่า
สิ่งของที่สนับสนุนวิทยาเขต) 

√ - 5 ล้าน 6 ล้าน 7 ล้าน 8 ล้าน ผช.วางแผนฯ, 
คณบด/ีกอง 2 

กอง 1/คณะ 
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การเชื่อมโยงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนครประจำปี พ.ศ. 2564 – 2567 
กับแผนปฏิบัติการ 4 ปี (พ.ศ. 2564 - 2567) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

(มติสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 11/2563 เม่ือวันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563) 
ยุทธศาสตร์ มก.ฉกส. กลยุทธ์ มก.ฉกส. กลยุทธ ์

มก. 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การผลิตกำลังคนให้มีคุณภาพทาง
วิชาการ ทักษะทางวิชาชีพ และ มีคุณธรรม เพื่อ
ยกระดับขดีความสามารถในการแข่งขัน 
 

1) ยกระดับคุณภาพหลักสูตรปรญิญาตรี และ
หลักสตูรบณัฑิตศึกษาให้ทันสมัยและ
สอดคล้องกับตลาดแรงงาน 

พัฒนาระบบการศึกษา การเรียนการสอนให้มีความยืดหยุ่น รองรับกลุ่มเป้าหมาย 
การบูรณาการการเรียนการสอนและการวจิัยข้ามศาสตร์เพื่อให้มีความหลากหลายและมี
มาตรฐานวิชาการในระดับสากล 

2) พัฒนานิสิตให้เกิดทักษะศตวรรษที่ 21 และ
ให้มีคุณลักษณะตามอตัลักษณ์มหาวิทยาลัย 
รวมถึงพัฒนาคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่
ของนิสิต 

พัฒนาศักยภาพและความพร้อม (Mobility) ของอาจารย์ บุคลากรและนิสติสูส่ากล พัฒนาทักษะ
ทางภาษาเพื่อรองรับการบริการนสิิตต่างชาติและบุคลากรต่างชาติ 

3) สร้างหลักสูตรใหมร่ะดับปริญญาตรี ระดับ
ปริญญาโท  ระดบัปริญญาเอก และหลักสูตร
สหเวชศาสตร์ใหม่เป็นท่ีต้องการของตลาด 

พัฒนาระบบการศึกษา การเรียนการสอนให้มีความยืดหยุ่น รองรับกลุ่มเป้าหมาย 

4) สร้างหลักสูตร Non degree , Online 
Course เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

สร้างเครือข่ายความร่วมมือและเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างศิษยเ์ก่า หน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลยั หน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน กลุ่มอุตสาหกรรมเครือข่าย  และภาค
ประชาชน เพื่อพัฒนาหลักสตูรบรูณาการ หลักสตูรตามความโดดเดน่ของคณะและวิทยาเขต และ
พัฒนาหลักสตูรเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

5) ส่งเสริมกิจกรรมภายใต้เครือข่ายสถาบัน
ต่างประเทศในความร่วมมือ 

สร้างเครือข่ายความร่วมมือ (Networking) ทางการศึกษา และการวิจัยกับสถาบันการศึกษา
ต่างประเทศ  และส่งเสรมิให้นิสติชาวต่างประเทศมาศึกษาภายในมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร ์

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การผลิตงานวิจยั และนวัตกรรม 
สร้างองค์ความรูจ้ากศาสตร์แห่งแผ่นดิน ให้เป็นท่ี
ยอมรับในระดับสากล เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของพื้นที่เป้าหมาย 

6) พัฒนาการวิจัยเพื่อเพิ่มองค์ความรู ้และสร้าง
นวัตกรรมจากศาสตร์ของแผ่นดิน การ
นำเสนอและตีพิมพ์ที่ฐานท่ีมผีลกระทบต่อ 
QS Ranking เน้นการหาแหล่งทุนจาก
ภายนอก 

พัฒนางานวิจัยสู่การผลติผลงานวิจัยและนวตักรรมที่สร้างมูลคา่ในเชิงพาณิชย์และในเชิงนโยบาย 
สามารถตอบโจทย์ทีเ่ป็นประเด็นเด่นของไทย พร้อมท้ังตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานนวัตกรรมสู่
สาธารณะได้อย่างกว้างขวาง ท้ังในระดับชาติและระดบัสากล 

7) สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยกับ
หน่วยงานหรือสถาบันทั้งในและตา่งประเทศ 

สร้างเครือข่ายความร่วมมือ (Networking) ทางการศึกษา และการวิจัยกับสถาบันการศึกษา
ต่างประเทศ  และส่งเสรมิให้นิสติชาวต่างประเทศมาศึกษาภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
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ยุทธศาสตร์ มก.ฉกส. กลยุทธ์ มก.ฉกส. กลยุทธ ์
มก. 

รวมถึงพัฒนาศักยภาพอาจารย์สูส่ากล 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การบริการวิชาการเพ่ือพัฒนา
พ้ืนที่เป้าหมาย 

8) วิสาหกิจด้านบริการวิชาการโดยรว่ม
ดำเนินการกับองค์กรภายนอกเพื่อส่งเสริม
และสนบัสนุนการบริการวิชาการที่มีความ
คล่องตัวและยืดหยุ่นสูง สามารถตอบโจทย์
ผู้รับบริการได้เป็นอยา่งด ี

สนับสนุนให้คณาจารย์ นักวิจัย นสิิต และบุคลากรในส่วนงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเข้าไปเป็น
กำลังหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน สร้างการมสีว่นร่วมของชุมชน และสรา้ง
ชุมชนต้นแบบ พัฒนาคุณภาพชีวติความเป็นอยู่ของประชาชนบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลยั วิทยา
เขต ศูนย์ และสถานี ตลอดจนจังหวัดใกล้เคียง ให้ดยีิ่งข้ึนพัฒนาสถานีวิจัยของ มก.ให้เป็นศูนย์
ถ่ายทอดองค์ความรู ้

9) พัฒนาหลักสตูรบริการวิชาการระยะสั้นท่ี
สร้างสรรคศ์าสตร์แห่งแผ่นดินและพัฒนา
ประเทศ เพ่ือนำไปสู่การสร้างอาชีพ การ
สร้างรายได้ของประชาชนในพ้ืนท่ี 

พัฒนางานวิจัยและงานบริการวิชาการ รวมทั้งผลักดันผลงานของมหาวิทยาลัยเพื่อการถ่ายทอด
เทคโนโลยี สู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ที่ตอบสนองนโยบายของรัฐในการแก้ไขปัญหาด้าน
การเกษตร อาหาร ป่าไม้ ประมง ทรัพยากร ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วิศวกรรมศาสตร์ พลังงาน
และวิทยาศาสตร์สุขภาพ แก่ชุมชนและสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสืบสาน ทำนุบำรุงศิลปะ 
วัฒนธรรมอีสานอีสาน และเทิดทูนสถาบนั
พระมหากษัตริย์ 

10) สืบสาน ร่วมกันอนุรักษ์และทำนุบำรุงศิลปะ 
วัฒนธรรมอีสาน และเทดิทูนสถาบัน
พระมหากษตัริย์ รวมถึงสร้างสรรค์
ผลงานวิจัย และนวัตกรรมเชิงสังคม เพื่อ
ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาไทย 

สร้างจิตสำนึกความเป็นไทยร่วมกบัการอนุรักษ์และทำนุบำรุงศลิปะ วัฒนธรรม และภูมิปญัญาให้
มั่นคงและยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  การบริหารวิทยาเขตโดยยึด
หลักธรรมมาภิบาล 

11) ลดต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมของวิทยาเขต 
(Activities- Based Costing) และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการหารายได ้

พัฒนาการจัดหารายได้โดยเพิม่ประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 

12) ส่งเสริมบุคลากรให้มคีวามก้าวหน้า มี
ตำแหน่งทางวิชาการ วิชาชีพ และผู้บริหาร 

พัฒนาศักยภาพและความพร้อม (Mobility) ของอาจารย์ บุคลากรและนิสติสูส่ากล พัฒนาทักษะ
ทางภาษาเพื่อรองรับการบริการนสิิตต่างชาติและบุคลากรต่างชาติ 

13) สร้างค่านิยมหลัก (Core Value) ในการ
แสวงหาโอกาส (Seeking for 
Opportunity) มุ่งพัฒนา (Development 
Focus) เน้นผลสมัฤทธ์ิ (Goal Oriented) 
และมีคณุธรรม (Moral) โดยยดึปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และหลักธรรมาภิบาล 
ตลอดจนสร้างขวัญและกำลังใจ เพื่อให้

สริมสร้างสุขภาวะทางกายและจติใจให้กับบุคลากรและนสิิต 
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ยุทธศาสตร์ มก.ฉกส. กลยุทธ์ มก.ฉกส. กลยุทธ ์
มก. 

บุคลากรเกิดความผูกพันกับองค์กร 
14) พัฒนาระบบกายภาพของวิทยาเขตเพื่อเข้าสู่ 

Green & Clean Campus และพฒันา
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือใช้ในการตัดสินใจ
ของฝ่ายบริหาร 

 15) พัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดเชิงรุก เพื่อการ
ประชาสมัพันธ์การรับนสิิตใหม่  

การบริหารเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและภาวะวิกฤต อย่างฉับพลนั 

 16) พัฒนาระบบและกลไกในการรบัฟังเสียงของ
ลูกค้า และปรับปรุงการให้บริการอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อให้ผู้รับบริการและผู้มสี่วนได้
ส่วนเสยีมีความพึงพอใจมากข้ึน 

พัฒนาความสอดล้องและความเช่ือมโยงกระบวนการทำงานแต่ละภาระกิจ ท้ังระบบ เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพของหน่วยงาน 

17) พัฒนาระบบและกลไกในการสร้างความ
ผูกพันกับศิษย์เก่าอย่างมีประสิทธิภาพ 

สร้างเครือข่ายความร่วมมือและเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างศิษยเ์ก่า หน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลยั หน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน กลุ่มอุตสาหกรรมเครือข่าย  และภาค
ประชาชน เพื่อพัฒนาหลักสตูรบรูณาการ หลักสตูรตามความโดดเดน่ของคณะและวิทยาเขต และ
พัฒนาหลักสตูรเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 18) สร้างเครือข่ายกับภาครัฐและเอกชน เพื่อ
การพัฒนาวิทยาเขต 
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การกระจายค่าเป้าหมายตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวดัสกลนคร ปี พ.ศ. 2564 
 

ตัวชี้วัด ตัวบ่งชี้ผล
การ

ดำเนินงาน 
มก. 

เป้าหมาย  
มก. 

ข้อมูล
พื้นฐาน 

63 

เป้าหมายปี 64/ผลการดำเนินงานปี 63 เป้าหมายรวม
ผ่านการ
พิจารณา 

ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงาน
สนับสนุน 

ทอ. วว. ศว. สศ. สขส./
ส่วนกลาง 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตกำลังคนให้มีคุณภาพทางวิชาการ ทักษะทางวิชาชีพ และ มีคุณธรรม เพ่ือยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน 

1. ร้อยละของบัณฑติที่มีงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 
1 ปี* 

√ 80 82.48 80 80 80 80   80 ผช.วิชาการฯ, 
คณบด/ีกอง 2       80.10 86.70 81.28 80.50     

2. ค่าเฉลี่ยของผลการประเมินคุณภาพบัณฑติทุกระดับตาม
กรอบ TQF โดยผู้ใช้บณัฑิต* 

√ 4.25 4.15 4.25 4.25 4.25 4.25   4.25 ผช.วิชาการฯ, 
คณบด/ีกอง 2       4.09 3.98 4.27 4.28     

3. ร้อยละอาจารย์แลกเปลี่ยนที่เปน็ inbound ต่ออาจารย์
ประจำทั้งหมด* 

√ 3 3.17 3 3 3 3   3 ผช.วิชาการฯ, 
ผช.วิจัยฯ, 
คณบด/ีกอง 2, 
กอง 3 

      0 0 10.94 0     

4. ร้อยละของอาจารย์ทีไ่ดร้ับเชิญไปเป็นอาจารย์ในสถาบัน
ต่างประเทศ (outbound ) ต่ออาจารย์ประจำทั้งหมด* 

√ 0.45 1.36 0.45 0.45 0.45 0.45   0.45 ผช.วิชาการฯ, 
ผช.วิจัยฯ, 
คณบด/ีกอง 2, 
กอง 3 

      6 0 0 0     

5. ร้อยละนสิิตแลกเปลีย่นที่เป็น Inbound และ Outbound* √ 1 0.35 1 1 1 1   1 ผช.วิชาการฯ
,คณบด/ีกอง 1       1.94 0.2 0.04 0     

6. จำนวนหลักสตูรที่ได้รับรองมาตรฐานสากล* √   0 ไม่ได้กำหนดเป้าหมายในปี 64    ผช.วิชาการฯ, 
คณบด/ีกอง 2       กำหนดเป้าหมายในปี 67   

7. จำนวนหลักสตูรนานาชาต ิ   - 0 ไม่ได้กำหนดเป้าหมายในปี 64   ผช.วิชาการฯ, 
คณบด/ีกอง 2       กำหนดเป้าหมายในปี 66 (ทอ.)   

8. ผลการบริหารจัดการหลักสูตร โดยรวม √ 3.5 3.43 3.5 3.5 3.5 3.5   3.5 ผช.วิชาการฯ
,คณบด/ีกอง 2 
  

      3.41 3.37 3.35 3.7     

9. ร้อยละของหลักสูตรที่มีผลการประเมินผ่านเกณฑต์าม     5 1/8 1/11 1/9 1/3   10 ผช.วิชาการฯ
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ตัวชี้วัด ตัวบ่งชี้ผล
การ

ดำเนินงาน 
มก. 

เป้าหมาย  
มก. 

ข้อมูล
พื้นฐาน 

63 

เป้าหมายปี 64/ผลการดำเนินงานปี 63 เป้าหมายรวม
ผ่านการ
พิจารณา 

ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงาน
สนับสนุน 

ทอ. วว. ศว. สศ. สขส./
ส่วนกลาง 

มหาวิทยาลยักำหนด (องค์ประกอบท่ี 2 >=4.50, องค์ประกอบ
ที่ 3 >=3.50 ,องค์ประกอบท่ี 5 >=3.50) 

                  ,คณบด/ีกอง 2 

10. ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่กำหนด     66.37 75 65 65 85   70 ผช.วิชาการฯ
,คณบด/ีกอง 2       75 61.88 61.7 80.8     

11. จำนวนหลักสูตรใหม่ ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท 
ระดับปริญญาเอก หลักสูตรสหเวชศาสตร์ และหลักสตูร
นานาชาติ 

    0       1   1 ผช.วิชาการฯ
,คณบด/ีกอง 2 

   ปริญญาตร ี                   
   ปริญญาโท             1     
   หลักสูตรปริญญาเอก                   
   หลักสูตรสหเวชศาสตร ์                   
   หลักสูตรนานาชาต ิ                   
12. ค่าเฉลี่ยของผลการประเมินคณุภาพบณัฑิตตามคณุลักษณะ 
IDKU 

√ 4.3 4.21 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 ผช.วางแผนฯ, 
คณบด/ีกอง 2       4.17 4.04 4.34 4.31     

13. ร้อยละของนิสิตปริญญาตรีที่ผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษท่ี
มหาวิทยาลยักำหนด 

√ เพิ่มขึ้น 
10% 

0.32         เพิ่มขึ้น 
10% 

เพ่ิมขึ้น 10% ผช.วิชาการฯ
,คณบด/ีกอง 2 

      0 0 0.86 0     
14. ร้อยละของนิสิตปริญญาตรีที่ผ่านเกณฑ์ Digital Literacy ที่
มหาวิทยาลยักำหนด 

√ 60 10.94         60 60 ผช.วิชาการฯ
,คณบด/ีกอง 2       9 21 0 100     

15. จำนวนรางวัลที่นิสิตได้รบัการยกย่องหรือไดร้ับรางวลั ใน
ระดับชาติขึ้นไป 

√ - 10 2 4 2 1 1 10 ผช.วางแผนฯ, 
คณบด/ีกอง 2       1 8 1 0     

16. จำนวนหลักสูตร Non-degree Online Course     4 6 2 4 1   13 ผช.วิชาการฯ, 
คณบด/ีกอง 2 Non-degree     4 4 2 2 1     

Online Course     - 2   2       
17. ร้อยละของอาจารยต์่างชาติตอ่อาจารย์ประจำ √ 2.35 1.81 2.35 2.35 2.35 2.35   2.35 ผช.วิชาการฯ
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ตัวชี้วัด ตัวบ่งชี้ผล
การ

ดำเนินงาน 
มก. 

เป้าหมาย  
มก. 

ข้อมูล
พื้นฐาน 

63 

เป้าหมายปี 64/ผลการดำเนินงานปี 63 เป้าหมายรวม
ผ่านการ
พิจารณา 

ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงาน
สนับสนุน 

ทอ. วว. ศว. สศ. สขส./
ส่วนกลาง 

      0 0 6.25 0     ,คณบด/ีกอง 1 
18. จำนวนรายวิชา/โครงการความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา
ในต่างประเทศ 

    0 3 1 1 1   6 ผช.วิชาการฯ
,คณบด/ีกอง 1                   

19. จำนวนนิสิตต่างชาติที่เข้าศึกษาในหลักสูตรของคณะ √ 825 16 4 0 10 1   15 ผช.วิชาการฯ, 
คณบด/ีกอง 2       7 1 8 0     

ยุทธศาสตร์ที ่2 การผลิตงานวิจัย และนวัตกรรม สร้างองค์ความรู้จากศาสตร์แห่งแผ่นดิน ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล เพ่ือตอบสนองความต้องการของพ้ืนที่เป้าหมาย 

20. จำนวนโครงการนวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ ที่สร้างความ
เข้มแข็งทาง เศรษฐกิจ แก้ไขปัญหาให้สังคมและ ชุมชน 
ตอบสนองภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม ภาคการท่องเที่ยว หรือ
อื่น ๆ ซึ่งตอบโจทย์ให้ประเทศ ตั้งแต่ระดับ TRL 4 ขึ้นไป* 

√ - 5 1 1 1 1   4 ผช.วิจัยฯ
,คณบด/ีกอง3           3 2     

21. ค่าเฉลี่ย H-index ของอาจารย์และนักวิจัย (ฐานข้อมลู 
Scopus)* 

√ 3.5 1 2.2 3 0.11 3   2.00 ผช.วิจัยฯ
,คณบด/ีกอง3       2.15 2.81 0.11 1.55     

22. ร้อยละของอาจารย์ประจำและนักวิจัยท่ีมีค่า H-index 
ตั้งแต่ 1 ขึ้นไปต่อจำนวนอาจารยป์ระจำและนักวิจัยท้ังหมดใน
ฐานข้อมูล Scopus* 

√ 10 43.4 80 55 8 45   45 ผช.วิจัยฯ
,คณบด/ีกอง3       77 52.5 8 40     

23. ร้อยละอนุสิทธิบัตรและสิทธิบตัรจากการวิจัยที่นำไปต่อยอด
เชิงพาณิชย์ต่ออนุสิทธิบัตรและสิทธิบัตรทั้งหมด* 

√ 15 50 1 2 1 1   50 ผช.วิจัยฯ
,คณบด/ีกอง3     0/1     2/3     

24. สดัส่วนบทความวิชาการและ บทความวิจัยที่ตีพิมพ์อยู่ใน
วารสาร ระดับนานาชาติ ในฐานข้อมูล SCOPUS ต่ออาจารย์
ประจำและนักวิจัย 

√ 0.5 0.18 0.2 0.3 0.05 1   0.3 ผช.วิจัยฯ
,คณบด/ีกอง3 

      0.11 0.22 0.03 0.55 1     

25. สัดส่วนผลงานทางวิชาการทั้งหมดต่ออาจารย์ประจำและ
นักวิจัย  

√ 0.8 0.86 1 0.7 0.75 2   0.9 ผช.วิจัยฯ
,คณบด/ีกอง3       0.89 0.63 0.71 1.95 6   

26. จำนวนรายรับจากนวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ ท่ีสร้าง √ 25 4.14           3.75 ผช.วิจัยฯ
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ตัวชี้วัด ตัวบ่งชี้ผล
การ

ดำเนินงาน 
มก. 

เป้าหมาย  
มก. 

ข้อมูล
พื้นฐาน 

63 

เป้าหมายปี 64/ผลการดำเนินงานปี 63 เป้าหมายรวม
ผ่านการ
พิจารณา 

ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงาน
สนับสนุน 

ทอ. วว. ศว. สศ. สขส./
ส่วนกลาง 

ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ แกไ้ขปัญหาให้สังคมและชุมชน 
ตอบสนองภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม ภาคการท่องเที่ยว หรือ
อื่นๆ (ล้านบาท) 

      155,443 3,984,750 0 0     ,คณบด/ีกอง3 

27. สัดส่วนเงินสนับสนุนงานวิจัยและ งานสร้างสรรค์ต่อ
อาจารย์ ประจำและนักวิจัยท้ังหมด 

√ 650,000 130,651 220,000 220,000 100,000 180,000   180,000 ผช.วิจัยฯ
,คณบด/ีกอง3     90,819 245,283 16,016 139,100   

28. สัดส่วนเงินทุนภายนอกต่ออาจารย์และนักวิจัย √ 450,000 82,431 150,000 150,000 50,000 150,000   100,000 ผช.วิจัยฯ
,คณบด/ีกอง3       87,447 126,616 7,581 127,850     

29. ร้อยละเงินสนับสนุนงานวิจัยและ งานสร้างสรรค์จาก
ภายนอกต่อจำนวน เงินสนับสนุนงานวิจัยท้ังหมด 

√ 85 62.79 95 65 50 95   75 ผช.วิจัยฯ
,คณบด/ีกอง3       96 52 46 92     

30. จำนวนอาจารย์และนักวิจัยของสถาบันต่างประเทศท่ีมี
ความร่วมมือด้านการวจิัยกับวิทยาเขตฯ/คณะ 

√ 80 8 3 1 2 6   12 ผช.วิจัยฯ
,คณบด/ีกอง3       2 0 1 5     

31. ร้อยละของบทความวิจัยที่ทำงานร่วมกับหน่วยงานหรือ
สถาบันในต่างประเทศท่ีไดร้ับการตีพิมพ์เผยแพร่ต่อบทความ
วิจัยทั้งหมด 

√ 20 14.89 15 10 1 35   15 ผช.วิจัยฯ
,คณบด/ีกอง3       10.71 16.67 0 27.27     

ยุทธศาสตร์ที ่3 การบริการวิชาการเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่เป้าหมายเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่เป้าหมายให้สามารถพ่ึงพาตนเองได ้ 
32. จำนวนกลุ่มทางสังคม ชุมชนที่เข้มแข็ง หรือไดร้ับประโยชน์
จากมหาวิทยาลัยในการแกไ้ขปัญหาสังคม หรือพัฒนาชีวิตความ
เป็นอยู่* 

    5 2 2 2 2 5 8 ผช.วิจัยฯ
,คณบด/ีกอง3               5   

33. สัดส่วนรายรับจากการบริการ วิชาการแบบคิดค่าบริการ ท่ี
ได้จาก ภายนอกมหาวิทยาลัยต่ออาจารย์ ประจำและนักวิจัย
ทั้งหมด 

√   50,000 50,000 30,000 10,000 20,000 32,000 ผช.วิจัยฯ
,คณบด/ีกอง3       

     
  

34. จำนวนโครงการ/หลักสูตรบรกิารวิชาการแบบให้เปล่า ท่ี
สามารถนำไปใช้ประโยชน์ และส่งเสรมิความเขม้แข็งแก่ชุมชน
และ สังคม 

√ 20 10 4 4 4 4 4 20 ผช.วิจัยฯ
,คณบด/ีกอง3       2 1 1 3 3   

35. ร้อยละของประชาชน/เกษตรกร ที่เข้าร่วมโครงการบริการ √ 25 
 

25 25 25 25 25 25 ผช.วิจัยฯ



26 
 

 

ตัวชี้วัด ตัวบ่งชี้ผล
การ

ดำเนินงาน 
มก. 

เป้าหมาย  
มก. 

ข้อมูล
พื้นฐาน 

63 

เป้าหมายปี 64/ผลการดำเนินงานปี 63 เป้าหมายรวม
ผ่านการ
พิจารณา 

ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงาน
สนับสนุน 

ทอ. วว. ศว. สศ. สขส./
ส่วนกลาง 

วิชาการแบบให้เปล่าทีส่ามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการ
ประกอบอาชีพและสร้างรายได ้ 

                ,คณบด/ีกอง3 

36. จำนวนโครงการบริการวิชาการที่ส่งผลกระทบที่ต่อการเพิ่ม
มูลค่าหรือเกิดประโยชน์ในระดับประเทศ 

√ 4 10 1 1 1 1 2 6 ผช.วิจัยฯ
,คณบด/ีกอง3       2 1 1 3 3   

37. จำนวนโครงการบริการวิชาการที่สอดคล้องกับนโยบาย/ทิศ
ทางการพัฒนา/ยุทธศาสตรร์ะดับประเทศหรือระดับนานาชาติ 

√ - 9 1 1 1 1 1 5 ผช.วิจัยฯ
,คณบด/ีกอง3       3 1 1 2 2   

38. ร้อยละโครงการบริการวิชาการที่มีการบรูณาการกับการ
เรียนการสอน การวิจยั และการทำนุบำรุงวัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ไทย 

√ 80 90 80 80 80 80 80 80 ผช.วิจัยฯ
,คณบด/ีกอง3       100 100 100 67 100   

ยุทธศาสตร์ที ่4 การสืบสาน ทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรมอีสานอสีาน และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  
39. จำนวนงานวิจัย/วิทยานิพนธ์/นวัตกรรม/โครงการ/กิจกรรม
ที่เกี่ยวข้องกับการทำนุบำรุงศิลปวฒันธรรม* 

√ - 11 2 3 4 0 10 19 ผช.กิจการพิเศษ
,ผช.วางแผนฯ
,คณบด/ีกอง 2 
  
  

จำนวนงานวิจัย/วิทยานิพนธ์/นวตักรรม/     1     2     2 
จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่เกีย่วข้องกับการสืบสาน การสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรม การปรับและประยุกต์ใช้
ศิลปวัฒนธรรมอีสานได้อย่างเหมาะสม  

    10 2 3 2   10 17 

ยุทธศาสตร์ที ่5 การบริหารวิทยาเขตโดยยึดหลักธรรมมาภิบาล 

40. สัดส่วนรายจ่ายต่อรายได้ของวิทยาเขต*     1.08         0.9 0.9 ผช.การเงินฯ/
กอง 1               1.08   

41. สัดส่วนรายได้ที่ไมไ่ด้มาจากคา่ธรรมเนียมต่อรายได้ทั้งหมด*     0.18 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 ผช.การเงินฯ/
กอง 1                0.18   

42. ร้อยละของการลงทุนด้านบคุลากรเพื่อการศึกษาต่อและการ
พัฒนาต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด*  

    1.55         1.25 1.25 ผช.วิชาการฯ/
กอง 1               1.55   

43. ร้อยละของการลงทุนด้านกายภาพต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด*     10.57         1.25 1.25 ผช.กายภาพฯ/
กอง 4               10.57   
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เป้าหมายปี 64/ผลการดำเนินงานปี 63 เป้าหมายรวม
ผ่านการ
พิจารณา 
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สนับสนุน 

ทอ. วว. ศว. สศ. สขส./
ส่วนกลาง 

44. ร้อยละของการลงทุนด้านดิจทิัลต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด*     0.57         1.25 1.25 ผช.กายภาพฯ/
กอง 4               0.57   

45. ระดับความผูกพันของบุคลากร และศิษยเ์ก่า มก.ฉกส. 
ภาครัฐ เอกชน และประชาชน* 

    -         3.75 3.75 ผช.พัฒนา
คุณภาพฯ/กอง 1 
ผช.วางแผนฯ/
กอง 1 
ผช.วิจัยฯ/กอง 3 

                  
     บุคลากร                   
     ศิษย์เก่า                   
     ภาครัฐ เอกชน และประชาชน                   
46. ค่าเฉลี่ยของผลการประเมินการบริหารงานของผู้บริหารตาม
หลักธรรมาภิบาล* 

√ - 3.754         3.75 3.75 ผช.พัฒนา
คุณภาพฯ/กอง 1               3.75   

47. ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนท่ีไดร้ับ
การพัฒนาทักษะภาษาตา่งประเทศ ทักษะดิจิทัล และส่งเสรมิ
ความก้าวหน้าทางวิชาการ และวชิาชีพตามตำแหน่ง 

    95.56         85 85 ผช.พัฒนา
คุณภาพฯ/กอง 1 
  
  
  
  
  

                  

   ทักษะภาษาต่างประเทศ                   
   ทักษะดิจิทัล                    
   ความก้าวหน้าทางวิชาการ               95.56   
   วิชาชีพตามตำแหน่ง                  
48. ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการที่มีคณุวุฒิระดับปรญิญา
เอก 
  

√ 70 58.01 85 64 45 75   65 ผช.วิชาการฯ
,คณบด/ีกอง 1       84 62.5 32.86 68.18     

49. ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการที่ไดต้ำแหน่งวิชาการ √ 50 45.05 70 46 45 50   50 ผช.วิชาการฯ
,คณบด/ีกอง 1       60.87 43.59 35.59 42.11     

50. ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนท่ีไดต้ำแหน่งวิชาชีพ √ 50 80.77         80 80 ผช.พัฒนา
คุณภาพฯ/กอง 1       91.67 57.89 100 100 83.58   

51. ร้อยละของบุคลากรที่มีการรบัรู้ค่านิยมร่วมของ
มหาวิทยาลยัและวัฒนธรรมองค์การ 

    76.32         80 80 ผช.วางแผนฯ/
กอง 1               76.32   
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เป้าหมายปี 64/ผลการดำเนินงานปี 63 เป้าหมายรวม
ผ่านการ
พิจารณา 

ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงาน
สนับสนุน 

ทอ. วว. ศว. สศ. สขส./
ส่วนกลาง 

52. จำนวนนิสิตใหม่ตามเป้าหมายที่วิทยาเขตกำหนด     1,438 348 520 740 300     รองอธิการบดีฯ /
กอง 1,กอง 2       134 445 609 250     

53. ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อการพัฒนาในด้าน 
ความปลอดภัย พ้ืนท่ีสีเขยีว สภาพแวดล้อม สุขภาวะ 

√ - 4.2         4.2 4.2 ผช.กายภาพฯ/
กอง 4               4.2   

54. ผลการประเมินความพึงพอใจต่อเทคโนโลยสีารสนเทศ เพื่อ
ใช้ในการตัดสินใจของฝ่ายบริหาร 

    4.05         4.10 4.1 ผช.กายภาพฯ/
กอง 4               4.05   

55. ความพึงพอใจของผู้รับบริการและผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยี √   
 

        4.10 4.1 ผช.พัฒนา
คุณภาพ/กอง 1 

    ผู้รับบริการจากการให้บริการสว่นกลาง              4.12     
    นิสิต และผูเ้รียน    

 
         4.18   ผช.วางแผนฯ/

กอง 1 
    ภาครัฐ เอกชน และประชาชน                   ผช.วิจัยฯ/กอง 3 
56. จำนวนแนวปฏิบัติที่ดีของบุคลากรที่ได้รับรางวัลในระดับ
มหาวิทยาลยั หรือระดับประเทศ 

√ - 5 1 1 1 1 1 5 ผช.พัฒนา
คุณภาพ,คณบดี,
ผอ.สขส./กอง1 

              5   

57. จำนวนศิษย์เก่าที่ไดร้ับการยกย่อง ด้านวิชาการและด้าน
คุณธรรม จรยิธรรม ระดับชาติขึ้นไป 

√ - 0 0 1 0 1   2 ผช.วางแผนฯ, 
คณบด/ีกอง 2       0 0 0 0     

58. ร้อยละของศิษย์เก่าที่อยู่ในฐานข้อมูลระบบศิษย์เก่า มก.
ฉกส. 

    -         25 25 ผช.วางแผนฯ, 
คณบด/ีกอง 2               0   

59. มูลค่าการสนับสนุนจากภาครฐัและเอกชน เพื่อพัฒนาวิทยา
เขต (เช่น เงินบริจาค ทุนการศึกษา มูลค่าสิ่งของที่สนับสนุน
วิทยาเขต) 

√ - -         5 ล้านบาท 5 ล้านบาท รองอธิการบดี , 
คณบดี , ผอ.
สขส. 

                  

 


