แผนปฏิบัติราชการประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2560
คณะสิ่ งแวดล้ อมและทรัพยากรศาสตร์
สู่ การปฏิบัติ
วันที่ 16 สิ งหาคม 2560
ณ ห้ องประชุ มคณะสิ่ งแวดล้ อมและทรัพยากรศาสตร์
ตัวชี้วดั 5.1.1 ระดับความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผนปฏิบตั ิราชการ

ปรัชญา
 สิ่ งแวดล้ อมทีด
่ ี เป็ นพืน้ ฐาน

ของการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน และ
ความสุ ขของมวลมนุษยชาติ

วิสยั ทัศน์
 คณะสิ่ งแวดล้ อมและทรัพยากรศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็ นศูนย์ กลางความ
ร่ วมมือ การพัฒนาการสอนและการวิจยั ของ
สถาบันสิ่ งแวดล้ อมในอนุภูมภิ าคแม่ นา้ โขง

พันธกิจ
1. ผลิตบัณฑิตสาชาวิชา เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม การจัดการสิ่ งแวดล้อมและทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อมศึกษา
ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาการและวิชาชีพในระดับปริ ญญาตรี และบัณฑิตศึกษาเพื่อเป็ นทรัพยากรบุคคล
รับใช้สังคมไทยและสากล
2. ผลิตงานวิจยั เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ และสรรค์สร้างนวัตกรรม การประยุกต์ใช้องค์ความรู้และเทคโนโลยี
เพื่อการอนุรักษ์ ฟื้ นฟู และการแก้ปัญหาสิ่ งแวดล้อมของประเทศไทย อนุภมู ิภาคแม่น้ าโขง และอาเซี ยน
3. ในการบริ การวิชาการสิ่ งแวดล้อมในด้านต่างๆ แก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน อาทิเช่น
การตรวจวิเคราะห์คุณภาพสิ่ งแวดล้อม การจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม การให้คาปรึ กษา
การจัดการมลพิษด้านต่างๆ การพัฒนาศักยภาพองค์กรและชุมชน เป็ นต้น ครอบคลุมพื้นที่ท้ งั ภายในประเทศ
และต่างประเทศ
4. ร่ วมจัดกิจกรรมทานุบารุ งศิลปวัฒนธรรม โดยส่ งเสริ มให้บุคลากรในองค์กรมีความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์
ประเพณี และวัฒนธรรมไทย เชื่อมโยงสู่อาเซี ยน

ค่ านิยม
SMART = “จริ งใจ ถ่อมตน มุ่งมัน่ สู่ความสาเร็ จ รับผิดชอบ คิดรอบคอบ”
S
M
A
R
T

=
=
=
=
=

Sincerity
Modest
Aspiration
Responsibility
Thoughtfulness

ความจริ งใจ
 ความอ่อนน้อมถ่อมตน
 ความมุ่งมัน
่ สู่ความสาเร็ จ
 ความรับผิดชอบต่อสังคม
 ความคิดอย่างรอบคอบ


ยุทธศาสตร์ ที่ 1 ผลิตบัณฑิตที่มคี ุณภาพภายใต้ การจัดการเรียนการสอนในหลักสู ตรทีท่ ันสมัย
ตามเกณฑ์ คุณภาพ และมาตรฐานของชาติและเป็ นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
ยุทธศาสตร์ ที่ 2 คณะฯ พัฒนาการวิจัยและสร้ างสรรค์ เพือ่ สร้ างองค์ ความรู้และนวัตกรรม
ทีส่ ร้ างคุณค่ าทางวิชาการและมูลค่ าเพิม่ ให้ กบั ชุมชนและสั งคม

ยุทธศาสตร์ ที่ 3 เป็ นศูนย์ กลางแห่ งการเรียนรู้ และบริการวิชาการแก่ สังคม

ยุทธศาสตร์ ที่ 4 อนุรักษ์ ฟื้ นฟู และส่ งเสริมศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี และ
ภูมิปัญญาท้ องถิ่นในฐานะทุนทางวัฒนธรรมที่สามารถนาไปใช้ ประโยชน์ ต่ อสั งคม
ยุทธศาสตร์ ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้ มปี ระสิ ทธิภาพ และยกระดับการบริหารจัดการคณะ
ตามหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ ที่ 6 ส่ งเสริมภาพลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยให้ ได้ รับการยอมรับและพัฒนาเป็ น
มหาวิทยาลัยในระดับสากล

ยุทธศาสตร์ ที่ 7 พัฒนาสู่ มหาวิทยาลัยสี เขียว และรักษ์ สิ่งแวดล้ อม

แผนปฏิบตั ิราชการประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2560
คณะสิ่ งแวดล้ อมและทรัพยากรศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพภายใต้การจัดเรียนการสอนในหลักสูตรที่ทันสมัย
ตามเกณฑ์คุณภาพ และมาตรฐานของชาติและสากล (น้าหนักร้อยละ 25)
เป้ าประสงค์

ตัวชี้วัด

น้าหนัก เป้ าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

4.00
1.1 ) หลักสู ตรได้ รับการรับรองเผยแพร่ หลักสู ตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ (TQR) หลักสู ตร
วิชาชีพได้ รับการรับรองจากองค์กรวิชาชีพระดับชาติ /นานาชาติ สอดคล้ องกับความต้ องการของผู้ใช้ งานและการเปลี่ยนแปลงของสั งคมโลก
1.1.1 ) ร้อยละของหลักสูตรที่มีคะแนนผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับดี 3.01* ขึ้นไป

2.00

60

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
นางสาวสุมิตรา ราชเมืองศรี

1.1.2 ) ร้อยละของหลักสูตรที่มีความร่ วมมือด้านการจัดการเรี ยนการสอนหรื อการปฏิบตั ิการกับสถาบันในประเทศหรื อต่างประเทศ

2.00

60

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
นางสาวสุมิตรา ราชเมืองศรี

เป้ าประสงค์

ตัวชี้วัด

1.2 ) บัณฑิตเป็ นผู้มีทักษะทางด้านวิชาชีพ และทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 ที่สอดคล้ องกับอัตลักษณ์นิสิตมหาวิทยาลัย
1.2.1 ) ร้อยละของบัณฑิตปริ ญญาตรี ที่ได้งานทาหรื อประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี

น้าหนัก

เป้ าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

21.00
2.00

90

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
นางสาวสุมิตรา ราชเมืองศรี

1.2.2 ) ระดับคุณภาพของผูส้ าเร็จการศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ป.ตรี -โท-เอก) (ประเมิน
จากผูใ้ ช้บณั ฑิต)

2.00

4.50

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
นางสาวสุมิตรา ราชเมืองศรี
น.ส.วรัสชญาน์ ปุราถานัง

1.2.3 ) ร้อยละของนิสิต(ป.ตรี -โท-เอก)ที่เข้าทดสอบความรู ้ความสามารถและทักษะการสื่อสาร ด้วยภาษาอังกฤษตาม
มาตรฐาน CEFR หรื อเทียบเท่า ก่อนสาเร็จการศึกษา ไม่นอ้ ยกว่ากว่าร้อยละ 100 ของนิสิตทั้งหมดในชั้นปี ที่หลักสูตร
กาหนด (MSU English Exit–Exam)

2.00

90

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
นางสาวสุมิตรา ราชเมืองศรี
น.ส.วรัสชญาน์ ปุราถานัง

1.2.4 ) ร้อยละของนิสิต(ป.ตรี -โท-เอก)ที่เข้าทดสอบความรู ้ความสามารถและทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษตาม
มาตรฐาน CEFRหรื อเทียบเท่า มีคะแนนผลการทดสอบไม่นอ้ ยกว่า 50 คะแนน ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 40 ของนิสิตที่เข้า
ทดสอบทั้งหมด (MSU English Exit–Exam)

2.00

20

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
นางสาวสุมิตรา ราชเมืองศรี
น.ส.วรัสชญาน์ ปุราถานัง

1.2.5 ) ร้อยละของนิสิต (ป.ตรี ) ที่เข้ารับการทดสอบความรู ้ความสามารถและทักษะด้าน IT ไม่ต่ากว่ามาตรฐาน ICT หรื อ
เทียบเท่า ก่อนสาเร็จการศึกษา ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 100 ของนิสิตทั้งหมดในชั้นปี ที่หลักสูตรกาหนด (IT Exit-Exam)

2.00

93

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
นางสาวสุมิตรา ราชเมืองศรี

เป้ าประสงค์

ตัวชี้วัด

น้าหนัก

เป้ าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

1.2.6 ) ร้อยละของนิสิต(ป.ตรี ) ที่เข้ารับการทดสอบความรู ้ความสามารถและทักษะด้าน IT ไม่ต่ากว่า
มาตรฐาน ICT หรื อเทียบเท่า ก่อนสาเร็จการศึกษา มีคะแนนผลการทดสอบไม่นอ้ ยกว่า 50 คะแนน ไม่นอ้ ย
กว่าร้อยละ 65 ของนิสิตที่เข้าทดสอบทั้งหมด (IT Exit-Exam)

2.00

70

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
นางสาวสุมิตรา ราชเมืองศรี

1.2.7 ) ร้อยละของรายวิชาที่มีสื่อการสอนสองภาษา (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ หรื อ สื่อการสอน
ภาษาต่างประเทศที่จดั การเรี ยนการสอน) ทุกระดับ

3.00

90

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
นางสาวสุมิตรา ราชเมืองศรี
น.ส.วรัสชญาน์ ปุราถานัง

1.2.8 ) ระดับความสาเร็จของการจัดการศึกษาทีส่ ะท้อนเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย และ อัตลักษณ์ของ
นิสิตในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป

2.00

5

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
นางสาวสุมิตรา ราชเมืองศรี

1.2.9 ) จานวนรางวัลที่นิสิตและ/หรื อศิษย์เก่าที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ และ/หรื อได้รับรางวัล

2.00

2

รองคณบดีฝายพัฒนานิสิต
นายธวัชชัย บุตรศรี

1.2.10 ) จานวนศิษย์เก่าที่ให้ความร่ วมมือสนับสนุนกิจกรรมของคณะ

2.00

1

รองคณบดีฝายพัฒนานิสิต
นายธวัชชัย บุตรศรี

ยุทธศาสตร์ ที่ 2 พัฒนาการวิจัยและสร้ างสรรค์ เพือ่ สร้ างองค์ ความรู้ และนวัตกรรมที่สร้ าง
คุณค่ าทางวิชาการและมูลค่ าเพิม่ ให้ กับชุมชนและสั งคม (น้าหนักร้ อยละ 25)
เป้ าประสงค์

ตัวชี้วัด

2.1 ) มีศูนย์ ความเป็ นเลิศทางการวิจัย หรืองานสร้ างสรรค์ หรือสิ่ งประดิษฐ์ เฉพาะด้ าน
2.1.1 ) จานวนหน่วยวิจยั เฉพาะทางให้มีความโดดเด่นและสะท้อนเอกลักษณ์ของคณะ

2.2 ) มีผลงานวิชาการ หรืองานสร้ างสรรค์ หรือสิ่ งประดิษฐ์ ที่ได้ รับการยอมรับในระดับสากล
2.2.1 ) จานวนความร่ วมมือทางการวิจยั ของคณะ/หน่วยงานกับนักวิจยั ภายนอกสถาบันทั้งในและ/
หรื อต่างประเทศ
2.2.2 ) ร้อยละคุณภาพของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจา

2.2.3 ) ร้อยละคุณภาพของผลงานของผูส้ าเร็จการศึกษาในระดับปริ ญญาโทที่ได้รับการตีพมิ พ์
เผยแพร่
2.2.4 ) ร้อยละคุณภาพของผลงานของผูส้ าเร็จการศึกษาในระดับปริ ญญาเอก

น้าหนัก เป้ าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

3.00
3.00

1

รองคณบดีฝ่ายวิจยั และบริ การวิชาการ
นางสาววรัสชญาน์ ปุราถานัง

3.00

2

รองคณบดีฝ่ายวิจยั และบริ การวิชาการ
นางสาวจิตตรานนท์ จันทะเสน

3.00

30

รองคณบดีฝ่ายวิจยั และบริ การวิชาการ
นางสาววรัสชญาน์ ปุราถานัง

3.00

50

รองคณบดีฝ่ายวิจยั และบริ การวิชาการ
นางสาววรัสชญาน์ ปุราถานัง

3.00

100

รองคณบดีฝ่ายวิจยั และบริ การวิชาการ
นางสาววรัสชญาน์ ปุราถานัง

12.00

เป้ าประสงค์

ตัวชี้วัด

2.3 ) มีผลงานวิจัย หรืองานสร้ างสรรค์ หรือสิ่ งประดิษฐ์ ที่สามารถนาไปแก้ ปัญหาของชุมชนและสั งคม
2.3.1 ) จานวนโครงการวิจยั หรื องานสร้างสรรค์ หรื อสิ่งประดิษฐ์ที่สร้างคุณค่าทางวิชาการ หรื อสร้าง
มูลค่าเพิม่ ให้กบั หน่วยงานภาครัฐหรื อเอกชนหรื อชุมชนหรื อสังคม
2.4 ) มีงานวิจัย หรือ งานสร้ างสรรค์ หรือสิ่ งประดิษฐ์ เชิงบูรณาการสหวิชา

น้าหนัก เป้ าหมาย
2.00
2.00

5

รองคณบดีฝ่ายวิจยั และบริ การวิชาการ
นางสาววรัสชญาน์ ปุราถานัง

รองคณบดีฝ่ายวิจยั และบริ การวิชาการ
นางสาววรัสชญาน์ ปุราถานัง

4.00

2.4.1 ) จานวนโครงการวิจยั หรื องานสร้างสรรค์ หรื อสิ่งประดิษฐ์เชิงบูรณาการสหวิชา

2.00

5

2.4.2 ) ร้อยละของรายรับที่เกิดจากการวิจยั จากหน่วยงานภายนอก

2.00

0.05

2.5 ) มีรายได้ เพิ่มขึน้ จากนวัตกรรม และสามารถสร้ างมูลค่าเพิ่มให้ กับชุมชนหรือสั งคมได้
2.5.1 ) จานวนนวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเพิม่ ให้กบั หน่วยงานภาครัฐหรื อเอกชนหรื อชุมชนหรื อสังคม
2.5.2 ) ร้อยละของรายรับที่เกิดจากนวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเพิม่ หน่วยงานภาครัฐหรื อเอกชน หรื อชุมชน
หรื อสังคม

ผู้รับผิดชอบ

รองคณบดีฝ่ายวิจยั และบริ การวิชาการนางสาว
ปรมาภรณ์ ต่อฤทธิ์

4.00
2.00

1

รองคณบดีฝ่ายวิจยั และบริ การวิชาการ
นายพลตรี บุญหล้า

2.00

0.05

รองคณบดีฝ่ายวิจยั และบริ การวิชาการ
นายพลตรี บุญหล้า

ยุทธศาสตร์ ที่ 3 เป็ นศูนย์ กลางแห่ งการเรียนรู้ และบริการวิชาการแก่ สังคม (น้าหนัก ร้ อยละ 10)
เป้ าประสงค์

ตัวชี้วัด

3.1 ) มีการทางานเชิงวิชาการร่ วมกัน (Engagement) ระหว่ างมหาวิทยาลัยกับชุมชนและสั งคม

น้าหนัก เป้ าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

10.00

3.1.1 ) ร้อยละของหลักสูตรที่มีการดาเนินงานโครงการ 1 หลักสูตร 1 ชุมชน หรื อหน่วยงาน ภาครัฐหรื อ
ภาคเอกชน หรื อสถานประกอบการ

4.00

80

รองคณบดีฝ่ายวิจยั และบริ การวิชาการ
นายพลตรี บุญหล้า

3.1.2 ) ร้อยละของรายรับที่เกิดจากการให้บริ การวิชาการจากหน่วยงานภายนอก (เฉพาะเงินบริ การ
วิชาการที่หกั ให้มหาวิทยาลัย)

3.00

0.05

รองคณบดีฝ่ายวิจยั และบริ การวิชาการ
นางสาวปรมาภรณ์ ต่อฤทธิ์

3.1.3 ) จานวนโครงการที่สามารถสร้างชุมชนต้นแบบเพือ่ การถ่ายทอดหรื อขยายผลสู่พ้นื ที่อื่นหรื อ
หน่วยงานอื่น

3.00

1

รองคณบดีฝ่ายวิจยั และบริ การวิชาการ
นายพลตรี บุญหล้า

ยุทธศาสตร์ ที่ 4 อนุรักษ์ ฟื้ นฟู และส่ งเสริมศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี
และภูมิปัญญาท้ องถิ่นในฐานะทุนทางวัฒนธรรมที่สามารถนาไปใช้
ประโยชน์ ต่อสั งคม (น้าหนัก ร้ อยละ 10)
เป้ าประสงค์

ตัวชี้วัด

4.1 ) อนุรักษ์ ฟื้ นฟู พัฒนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้ องถิ่นผสมผสานวัฒนธรรมในระดับชาติและ
สากลบนฐานการบูรณาการจากการเรียน การสอนและการวิจัย
4.1.1 ) จานวนโครงการที่คณะมีการดาเนินการตามนโยบายหนึ่งคณะ หนึ่งศิลปวัฒนธรรม

4.2 ) มีการบูรณาการกิจกรรมทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้ องถิ่น ระหว่างคณะ และหน่ วยงานภายใน
และชุมชนที่สามารถสร้ างมูลค่าเพิ่มได้

น้าหนัก เป้ าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

4.00

4.00

1

รองคณบดีฝ่ายวิจยั และบริ การวิชาการ
นางปวริ ศา ปั ดเสน

6.00

4.2.1 ) จานวนผลงาน/โครงการที่ส่งเสริ มการสร้างมูลค่าเพิม่ ให้กบั หน่วยงานภาครัฐหรื อเอกชนหรื อชุมชน
หรื อสังคม

3.00

1

รองคณบดีฝ่ายวิจยั และบริ การวิชาการ
นางปวริ ศา ปั ดเสน

4.2.2 ) จานวนผลงาน/โครงการที่มีการบูรณาการกิจกรรมทานุบารุ งศิลปวัฒนธรรมและ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ระหว่างคณะ และหน่วยงานภายในและชุมชน

3.00

5

รองคณบดีฝ่ายวิจยั และบริ การวิชาการ
นางปวริ ศา ปั ดเสน

ยุทธศาสตร์ ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้ มีประสิ ทธิภาพ และยกระดับการบริหาร
จัดการมหาวิทยาลัย ตามหลักธรรมาภิบาล (น้าหนัก ร้ อยละ 20)
เป้ าประสงค์

ตัวชี้วัด

5.1 ) มีระบบบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิ ทธิภาพสอดคล้ องตามเอกลักษณ์ตอบสนองต่ อการพัฒนามหาวิทยาลัย
โดยบริหารตามหลักธรรมาภิบาล

น้าหนัก

เป้ าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

4.00

5.1.1 ) ระดับความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผนปฏิบตั ิราชการ

2.00

5

หัวหน้าสานักงานเลขานุการคณะฯ
นางสาวศรัญญา มูลจันทร์

5.1.2 ) ระดับคุณภาพของผลสัมฤทธิ์ของการประเมินประกันคุณภาพภายใน

2.00

3.51

หัวหน้าสานักงานเลขานุการคณะฯ
นางสาวศรัญญา มูลจันทร์

5

หัวหน้าสานักงานเลขานุการคณะฯ

5

นายชลทิตย์ สี เทา
หัวหน้าสานักงานเลขานุการคณะฯ
นายชลทิตย์ สี เทา

5.2 ) มีระบบสารสนเทศเพือ่ การบริหารจัดการ ที่มีประสิ ทธิภาพ
5.2.1 ) ระดับความสาเร็จของการปรับปรุ งและพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงาน
5.2.2 ) (มหาวิทยาลัย/คณะ-หน่วยงาน) ระดับความสาเร็จในการดาเนินการถ่ายทอดและสร้างความ
ตระหนักด้านความมัน่ คงปลอดภัยสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

4.00
2.00
2.00

เป้ าประสงค์

ตัวชี้วัด

น้าหนัก

เป้ าหมาย

8.00
2.00

96

5.3.2 ) ร้อยละของการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี

1.00

0

5.3.3 ) ระดับความสาเร็จในการกากับการดาเนินการเพือ่ สนับสนุนงานการเงินและบัญชี

1.00

5

5.3.4 ) ระดับความสาเร็จของการตรวจสอบพัสดุประจาปี

2.00

5

1.00

10

1.00

5

4.00
2.00

55

2.00

35

5.3 ) มีระบบการบริหารงบประมาณ การเงินและพัสดุ ที่มีประสิทธิภาพและมาตรฐาน
5.3.1 ) ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินภาพรวม

5.3.5 ) ร้อยละของเงินสารองรักษาฐานะทางการเงินต่องบประมาณรายจ่ายประจาปี (งบประมาณเงิน
รายได้)
5.3.6 ) ระดับความสาเร็จในการจัดทาแผนเพิม่ รายได้ลดรายจ่าย

5.4 ) มีระบบพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพ
5.4.1 ) ร้อยละของอาจารย์ที่มีวฒ
ุ ิปริ ญญาเอก
5.4.2 ) (มหาวิทยาลัย/คณะ-หน่วยงาน) ร้อยละของอาจารย์ที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ

ผู้รับผิดชอบ
หัวหน้าสานักงานเลขานุการคณะฯ
นางสาวปรมาภรณ์ ต่อฤทธิ์
นางสาวรณิ ดา หังสวนัส
หัวหน้าสานักงานเลขานุการคณะฯ
นางสาวปรมาภรณ์ ต่อฤทธิ์
นางสาวรณิ ดา หังสวนัส
หัวหน้าสานักงานเลขานุการคณะฯ
นางสาวปรมาภรณ์ ต่อฤทธิ์
นางสาวรณิ ดา หังสวนัส
หัวหน้าสานักงานเลขานุการคณะฯ
นางสาวนริ ศร์ชา วรรณากุลพงษ์
หัวหน้าสานักงานเลขานุการคณะฯ
นางสาวปรมาภรณ์ ต่อฤทธิ์
นางสาวปรมาภรณ์ ต่อฤทธิ์
หัวหน้าสานักงานเลขานุการคณะฯ
นางสาวปรมาภรณ์ ต่อฤทธิ์
นางสาวรณิ ดา หังสวนัส
หัวหน้าสานักงานเลขานุการคณะฯ
นางสาวจิตตรานนท์ จันทะเสน
หัวหน้าสานักงานเลขานุการคณะฯ
นางสาวจิตตรานนท์ จันทะเสน

ยุทธศาสตร์ ที่ 6 การส่ งเสริมภาพลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยให้ ได้รับการยอมรับและพัฒนา
เป็ นมหาวิทยาลัยในระดับสากล (น้าหนัก ร้ อยละ 5)
เป้ าประสงค์

ตัวชี้วัด

6.1 ) มหาวิทยาลัยได้ รับการยอมรับในการจัดอันดับ หรือการประเมินคุณภาพในระดับสากล
6.1.1 ) จานวนนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยหรื อสถาบันต่างประเทศ ที่มีความสัมพันธ์กบั คณาจารย์/
คณะ/หน่วยงาน/มมส
6.1.2 ) (คณะ-หน่วยงาน) จานวนอาจารย์/นักวิจยั /ผูเ้ ชี่ยวชาญชาวต่างประเทศที่มีชื่อเสียง ในระดับ
นานาชาติเพือ่ มาร่ วมสอนและ/หรื อวิจยั (Inbound Visiting International Faculty Staff) และ/หรื อมี
การแลกเปลี่ยนอาจารย์/นักวิจยั มมส กับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ (Outbound Visiting International
Faculty Staff)
6.1.3 ) จานวนนิสิตชาวต่างชาติมาศึกษาในหลักสูตร (International Student)
6.1.4 ) จานวนนิสิตที่มีการแลกเปลี่ยนระหว่างนิสิตต่างชาติกบั มหาวิทยาลัย (Inbound Exchange
Student) และ/หรื อแลกเปลี่ยนนิสิต มมส กับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ (Outbound Exchange
Student)
6.1.5 ) มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
6.2 ) มหาวิทยาลัยมีโครงสร้ างพืน้ ฐาน และศักยภาพในการรองรับความเป็ นนานาชาติ
6.2.1 ) (มหาวิทยาลัย/คณะ-หน่วยงาน) ระดับความสาเร็จของการพัฒนาระบบการจัดการศึกษา
นานาชาติ และมีโครงสร้างพื้นฐานที่เอื้อต่อการศึกษานานาชาติ

น้าหนัก เป้ าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

4.20
1.00

20

0.8

1

0.8

1

0.8

2

0.8

5

หัวหน้าสานักงานเลขานุการคณะฯ
นางสาวศรัญญา มูลจันทร์

0.80
0.8

5

รองคณบดีฝ่ายวิจยั และบริ การวิชาการ
นางสาวจิตตรานนท์ จันทะเสน

รองคณบดีฝ่ายวิจยั และบริ การวิชาการ
นางสาวจิตตรานนท์ จันทะเสน
รองคณบดีฝ่ายวิจยั และบริ การวิชาการ
นางสาวจิตตรานนท์ จันทะเสน

รองคณบดีฝ่ายวิจยั และบริ การวิชาการ
นางสาวจิตตรานนท์ จันทะเสน
รองคณบดีฝ่ายวิจยั และบริ การวิชาการ
นางสาวจิตตรานนท์ จันทะเสน

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว และรักษ์สงิ่ แวดล้อม (น้าหนัก ร้อยละ 5 )
เป้ าประสงค์

ตัวชี้วัด

7.1 ) มหาวิทยาลัยต้ องมีคุณภาพและมาตรฐานตามเกณฑ์ มหาวิทยาลัยสี เขียวและเป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อม
7.1.1 ) ระดับความสาเร็จของมหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับเป็ นมหาวิทยาลัยสีเขียว 1 ใน 5 ของประเทศ

น้าหนัก เป้ าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

5.00
2.00

5

หัวหน้าสานักงานเลขานุการคณะฯ
นายธวัชชัย บุตรศรี

7.1.2 ) จานวนโครงการหรื อกิจกรรมที่ส่งเสริ มหาวิทยาลัยสี เขียว

2.00

3

หัวหน้าสานักงานเลขานุการคณะฯ
นายธวัชชัย บุตรศรี

7.1.3 ) ระดับความสาเร็จของการประหยัดพลังงานไฟฟ้ า

1.00

5

หัวหน้าสานักงานเลขานุการคณะฯ
นายธวัชชัย บุตรศรี

จานวนตัวชี้วดั : 49
นา้ หนักรวม : 100.00

ผลการประเมินตนเองในรอบ 9 เดือน ( 7 สิ งหาคม 2560 )
สรุ ปผลการประเมิน จากทั้งหมด 49 ตัวชี้วัด
ตัวชี้วดั ที่ได้คะแนนเท่ากับ
0.0000 - 1.9999

9

ตัวชี้วดั

ตัวชี้วดั ที่ได้คะแนนเท่ากับ
2.0000 - 2.9999

1

ตัวชี้วดั

ตัวชี้วดั ที่ได้คะแนนเท่ากับ
3.0000 - 3.9999

4

ตัวชี้วดั

ตัวชี้วดั ที่ได้คะแนนเท่ากับ
4.0000 - 4.9999

4

ตัวชี้วดั

ตัวชี้วดั ที่ได้คะแนนเท่ากับ
5.0000

31

ตัวชี้วดั

ผลการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบตั ริ าชการ
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2560
(รอบ 9 เดือน )
โครงการ/กิจกรรม จานวนทั้งสิ้น 69 โครงการ
2. ดาเนินการแล้ ว
จานวน
54 โครงการ
3. ยังไม่ ดาเนินการ จานวน
15 โครงการ
1.

