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คานา
แผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยำกรศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม ฉบับนี้จัดทำขึ้นภำยใต้
เงื่อนไขของหลักเกณฑ์พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ที่ได้กำหนดให้ทุกภำคส่วนรำชกำรต้องพัฒนำกำร
ปฏิบัติกำรรำชของหน่วยงำน ซึ่งแผนฉบับนี้ เป็นกำรแปลงยุทธศำสตร์หรือกลยุทธ์สู่กำรปฏิบัติ โดยกำรบูรณำกำรภำรกิจให้สอดคล้องกับแผนของมหำวิทยำลัย
มหำสำรคำม
แผนปฏิบัติรำชกำรประจำปี พ.ศ. 2563 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยำกรศำสตร์ ไดจัดทำขึ้นภำยใต้กรอบแผนกลยุทธ์ คณะสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยำกรศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม พ.ศ. 2563 และคณะฯมีควำมคำดหวังว่ำแผนฉบับนี้ จะเป็นกลไกลสำคัญ ในกำรแปลงแผนสู่กำรปฏิบัติอย่ำง
จริงจัง เพื่อนำไปสู่ควำมสำเร็จตำมเป้ำประสงค์หรือเป้ำหมำยที่กำหนดไว้ ต่อไป
(รองศำสตรำจำรย์ ดร.อดิศักดิ์ สิงห์สีโว)
คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยำกรศำสตร์
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บทนา
1) วิสัยทัศน์
“คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยำกรศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม เป็นแหล่งควำมรู้และสร้ำงสรรค์นวัตกรรมเพื่อกำรพัฒนำประเทศ ผลิตบัณฑิตที่มี
คุณภำพและคุณธรรม เป็นผู้นำที่ดำรงตนเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม”
2) พันธกิจ
1. ผลิตบัณฑิตสำขำวิชำ เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม กำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม และสิ่งแวดล้อมศึกษำ ตำมเกณฑ์มำตรฐำนวิชำชีพใน
ระดับปริญญำตรีและบัณฑิตศึกษำ เพื่อเป็นทรัพยำกรบุคคลที่มีคุณภำพและมีคุณธรรม
2. ผลิตงำนวิจัยเพื่อสร้ำงองค์ควำมรู้ใหม่ และสร้ำงสรรค์น วัตกรรม กำรประยุกต์ใช้องค์ควำมรู้ และเทคโนโลยีเพื่อกำรอนุรักษ์ ฟื้นฟู และแก้ไขปัญหำ
สิ่งแวดล้อมของชุมชน ประเทศไทยและภูมิภำคอำเซียน
3. ให้บริกำรวิชำกำรสิ่งแวดล้อมในด้ำนต่ำงๆ แก่หน่วยงำนภำครัฐ ภำคเอกชน และชุมชน อำทิ เช่น กำรตรวจวิเครำะห์คุณภำพสิ่งแวดล้อม กำ รจัดทำ
รำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น กำรให้คำปรึกษำกำรจัดกำรมลพิษด้ำนต่ำงๆ กำรพัฒนำศักยภำพองค์กรและชุมชน กำรส่งเสริม เผยแพร่และ
สร้ำงกระบวนกำรมีส่วนร่วม เป็นต้น ครอบคลุมพื้นที่ทั้งชุมชน ภำยในประเทศและต่ำงประเทศ
4. ร่วมจัดกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยส่งเสริมให้บุคลำกรในองค์กรมีควำมภำคภูมิใจใน อัตลักษณ์ ประเพณี และวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับกำร
ดำรงตนเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เชื่อมโยงสู่อำเซียน
3) ค่านิยม
SMART = “จริงใจ ถ่อมตน มุ่งมั่นสู่ควำมสำเร็จ รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม คิดรอบครอบ”
S = Sincerity
ควำมจริงใจ
M = Modest
ควำมอ่อนน้อม
A = Aspiration
ควำมมุ่งมั่นสู่ควำมสำเร็จ
R = Responsibility and Environment
ควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
T = Thoughtfulness
ควำมคิดรอบครอบ
คณะสิ่ งแวดล้ อมและทรั พยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

4

แผนปฏิบตั ิราชการประจาปี พ.ศ. 2563
4. สมรรถนะหลักของหน่วยงาน
คณะมีกำรสร้ำงควำมรู้ทำงทรัพยำกรสิ่งแวดล้อม เพื่อต่อยอดในกำรพัฒนำนวัตกรรมและให้บริกำรตรวจวัดคุณภำพสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นและชุมชน
5. ยุทธศาสตร์
แผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยำกรศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม สอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์
มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม ประกอบด้วยยุทธศำสตร์ที่สำคัญ 7 ยุทธศำสตร์ ได้แก่
ยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนำกำรผลิตบัณฑิตที่มีคุณภำพภำยใต้กำรจัดกำรเรียนกำรสอนในหลักสูตรที่ทันสมัยตำมเกณฑ์คุณภำพ และมำตรฐำนของชำติและสำกล
ยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนำกำรวิจัยและสร้ำงสรรค์เพื่อสร้ำงองค์ควำมรู้และนวัตกรรมที่สร้ำงคุณค่ำทำงวิชำกำรและมูลค่ำเพิ่มให้กับชุมชนและสังคม
ยุทธศำสตร์ที่ 3 เป็นศูนย์กลำงแห่งกำรเรียนรู้และบริกำรวิชำกำรแก่สังคม
ยุทธศำสตร์ที่ 4 อนุรักษ์ ฟื้นฟู และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ขนมธรรมเนียม ประเพณี และภูมิปัญญำท้องถิ่น ในฐำนะทุนทำงวัฒนธรรมที่สำมำรถนำไปใช้
ให้เกิด ประโยชน์ต่อสังคม
ยุทธศำสตร์ที่ 5 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ และยกระดับกำรบริหำรจัดกำรมหำวิทยำลัยตำมหลักธรรมำภิบำล
ยุทธศำสตร์ที่ 6 ส่งเสริมภำพลักษณ์ของมหำวิทยำลัย ให้ได้รับกำรยอมรับและพัฒนำเป็นมหำวิทยำลัยในระดับสำกล และ
ยุทธศำสตร์ที่ 7 พัฒนำสู่มหำวิทยำลัยสีเขียว และรักษ์สิ่งแวดล้อม
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ความเชื่อโยงยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยและยุทธศาสตร์คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
วิสัยทัศน์

เป็นแหล่งความรู้และสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประเทศ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรม เป็นผู้นาที่ดารงตนเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย

1. พัฒนำกำรผลิตบัณฑิต
ที่มีคุณภำพ ภำยใต้กำร
จัดเรียนกำรสอนหลักที่
ทันสมัยตำมเกณฑ์
คุณภำพและมำตรฐำน
ของชำติและสำกล

2. พัฒนำกำรวิจัยและ
สร้ำงสรรค์ เพื่อสร้ำงองค์
ควำมรู้และนวัตกรรมที่
สร้ำงคุณค่ำทำงวิชำกำร
และลดค่ำเพิ่มให้กับ
ชุมชนและสังคม

3. เป็นศูนย์กลำงแห่งกำร
เรียนรู้และบริกำรวิชำกำร
แก่สังคม

4.อนุรักษ์ ฟื้นฟูและ
ส่งเสริมศิลปะ
วัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียม
ประเพณี

5. กำรพัฒนำระบบ
กำรจัดกำรให้มี
ประสิทธิภำพและ
ยกระดับบริหำรจัดกำร
คณะตำมหลักสูตรธรรมภิ
บำล

6. ส่งเสริมภำพลักษณ์
ของคณะให้ได้รับกำร
ยอมรับและพัฒนำเป็น
คณะในระดับสำกล

7. พัฒนำสู่
มหำวิทยำลัยสีเขียว
และรักษ์สิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์
คณะฯ

1. พัฒนำกำรผลิตบัณฑิต
ที่มีคุณภำพ ภำยใต้กำร
จัดเรียนกำรสอนหลักที่
ทันสมัยตำมเกณฑ์
คุณภำพและมำตรฐำน
ของชำติและสำกล

2. พัฒนำกำรวิจัยและ
สร้ำงสรรค์ เพื่อสร้ำงองค์
ควำมรู้และนวัตกรรมที่
สร้ำงคุณค่ำทำงวิชำกำร
และลดค่ำเพิ่มให้กับ
ชุมชนและสังคม

3. เป็นศูนย์กลำงแห่งกำร
เรียนรู้และบริกำรวิชำกำร
แก่สังคม

4.อนุรักษ์ ฟื้นฟูและ
ส่งเสริมศิลปะ
วัฒนธรรมขนบธรรมเนียม
ประเพณี

5. กำรพัฒนำระบบ
กำรจัดกำรให้มี
ประสิทธิภำพและยก
ระดับบริหำรจัดกำรคณะ
ตำมหลักสูตรธรรมภิบำล

6. ส่งเสริมภำพลักษณ์
ของคณะให้ได้รับกำร
ยอมรับและพัฒนำเป็น
คณะในระดับสำกล

7. พัฒนำสู่
มหำวิทยำลัยสีเขียว
และรักษ์สิ่งแวดล้อม

เป้าประสงค์
คณะฯ
(KPI)

1.1 หลักสูตรได้รับกำร
รับรองเผยแพร่หลักสูตรที่
มีคุณภำพและมำตรฐำน
ตำมกรอบมำตรฐำน
คุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษำ
แห่งชำติ (TQR)
1.2 บัณฑิตเป็นผู้มีทักษะ
ทำงด้ำนวิชำชีพ และ
ทักษะกำรเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21

2.1 คณะมีศูนย์ควำม
เป็นเลิศทำงกำรวิจัย มี
ผลงำนวิจัย หรืองำน
สร้ำงสรรค์
2.2 คณะมีรำยรับจำก
ผลงำนวิจัย นวัตกรรม
หรืองำนสร้ำงสรรค์

3.1 คณะมีกำรทำงำนเชิง
วิชำกำรร่วมกัน
(Engagement) ระหว่ำง
คณะกับชุมชนและสังคม

4.1 อนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนำ
ศิลปวัฒนธรรมประเพณี
และภูมิปัญญำท้องถิ่น
ผสมผสำนวัฒนธรรมใน
ระดับชำติและสำกล
บนฐำนกำรบูรณำกำรจำก
กำรเรียนกำรสอนและกำร
วิจัย
4.2 มีกำรบูรณำกำร
กิจกรรมทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญำท้องถิ่น ระหว่ำง
คณะและหน่วยงำนภำยใน
และชุมชน ที่สำมำรถสร้ำง
มูลค่ำเพิ่มได้

5.1 มีระบบบริหำรจัดกำร
องค์กรที่มีประสิทธิภำพ
สอดคล้องตำมเอกลักษณ์
ตอบสนองต่อกำรพัฒนำ
มหำวิทยำลัย โดยบริหำร
ตำมหลักธรรมำภิบำล
5.3 มีระบบกำรบริหำร
งบประมำณ กำรเงินและ
พัสดุ ที่มีประสิทธิภำพ
และมำตรฐำน
5.4 มหำวิทยำลัยมีระบบ
พัฒนำบุคลำกรที่มี
คุณภำพ

6.1 ส่งเสริม
ภำพลักษณ์ของคณะ
ให้ได้รับกำรยอมรับ
และพัฒนำเป็น
คณะในระดับสำกล

7.1 พัฒนำสู่กำรเป็น
คณะสีเขียวและเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม

คณะสิ่ งแวดล้ อมและทรั พยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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Strategic map คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

การพัฒนา
องค์การ

ประสิทธิภาพ

คุณภาพการ
ให้บริการ

ประสิทธิผล

เป็นแหล่งความรู้และสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประเทศ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรม เป็นผู้นาที่ดารงตนเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม
ทุกหลักสูตรได้รับกำรรับรองคุณภำพและมำตรฐำน

ควำมพึงพอใจของนิสิตต่อคณะฯ

บัณฑิตได้งำนทำ

ควำมพึงพอใจของชุมชนต่อกำรวิจัย/บริกำรวิชำกำร/ทำนุฯ

ควำมพึงพอใจของนิสิตต่อกำรเรียนกำรสอน

แผนพัฒนำคณะ
กฎหมำย/ระเบียบ/ข้อบังคับ
บุคลำกร

คณะฯได้รับกำรยอมรับ

ควำมพึงพอใจของนิสิตและอำจำรย์ต่อกำรให้บริกำร

ภำวะกำรมีงำนทำของนิสิต

กำรบริหำรจัดกำรงำนวิจัย

ศูนย์ควำมเป็นเลิศด้ำนวิจยั

กำรบูรณำกำรงำนวิจยั

กำรบริหำรควำมเสี่ยง
ภูมิทัศน์-อำคำรสถำนที่

คณะสิ่ งแวดล้ อมและทรั พยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ควำมพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อบัณฑิตคณะฯ

กำรบริหำรงบประมำณให้เกิดประสิทธิภำพ
กำรบริหำรสินทรัพย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ระบบกำรบริหำรจัดกำร
โครงสร้ำงองค์กร

วัฒนธรรมขององค์กร

ฐำนข้อมูลและเทคโนโลยี
องค์กรแห่งกำรเรียนรู้
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แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพภายใต้การจัดเรียนการสอนในหลักสูตรที่ทันสมัยตามเกณฑ์คุณภาพ และมาตรฐานของชาติและสากล
เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด

ผลการดาเนินงาน
2561
2562

งบประมาณ
เจ้าภาพหลัก/
รายได้ พ.ศ. ผู้รับผิดชอบดาเนินงาน
2563
เป้าประสงค์ 1.1) หลักสูตรได้รับการรับรองเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQR) หลักสูตร วิชาชีพได้รับการ
รับรองจากองค์กรวิชาชีพระดับชาติ / นานาชาติ สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งานและการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก
ไม่มี
3
1.1.1 จำนวนหลักสูตรที่มีกำรดำเนินกำรขอรับ
1
1. โครงกำรปฐมนิเทศนิสิตระดับปริญญำตรี
40,000 1.รองคณบดีฝ่ำย
ตั
ว
ชี
ว
้
ด
ั
นี
้
หลั
ก
สู
ต
ร
รองเผยแพร่หลักสูตรทีม่ ีคุณภำพ
หลักสูตร (นำงปวริศำ ปัดเสน)
วิชำกำรและประกัน
และมำตรฐำนตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ
2. โครงกำรปฐมนิเทศนิสิต ระดับบัณฑิตศึกษำ
10,000 คุณภำพกำรศึกษำ
(น.ส.วรัสชญำน์ ปุรำถำนัง)
ระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ (TQR)
2.ประธำนหลักสูตร
ไม่มี
ไม่มี
1.1.2 ระดับควำมสำเร็จของกำรดำเนินงำน
ระดับ 3. โครงกำรปัจฉิมนิเทศและพัฒนำศักยภำพนิสติ ที่
30,000 3.น.ส.สุมติ รำ รำชเมือง
ตั
ว
ชี
ว
้
ด
ั
นี
้
ตั
ว
ชี
ว
้
ด
ั
หลักสูตรที่มีควำมโดดเด่น*
5
กำลังจะสำเร็จกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2562
ศรี
(นำงปวริศำ ปัดเสน)
4.น.ส.วรัสชญำน์
ร้อยละ
ร้อยละ
1.1.3 ร้อยละของหลักสูตรที่มคี วำมร่วมมือด้ำน
ร้อยละ 4. โครงกำรอบรมกำรใช้อุปกรณ์และเครื่องมือ
10,000 ปุรำถำนัง
100
100
กำรจัดกำรเรียน กำรสอนหรือกำรปฏิบัติกำรกับ
100
วิทยำศำสตร์ (นำยพลตรี บุญหล้ำ)
สถำบันในประเทศหรือต่ำงประเทศ*
5. โครงกำรทวนสอบผลสัมฤทธิ์
30,000
1.1.4 ระดับควำมสำเร็จของรำยวิชำ หรือหลักสูตร
ที่จะเปิดสอน ในระบบธนำคำรหน่วยกิต (Credit
Bank)**
ไม่มี
1.1.5 จำนวนรำยวิชำที่มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ตัวชี้วัดนี้
แบบออนไลน์ (E-Learning)**
ไม่มี
ตัวชี้วัดนี้

ไม่มี
ตัวชี้วัดนี้
ไม่มี
ตัวชี้วัดนี้

เป้าหมาย
ปี 2563

โครงการ/กิจกรรม

(น.ส.สุมิตรำ รำชเมืองศรี)
ไม่ขอรับ 6. โครงกำรส่งเสริมพัฒนำคุณธรรม จริยธรรมด้ำน
กำรประเมิน จิตสำธำรณะและเชื่อมควำมสัมพันธ์น้องพี่ชำว
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (ดร.ชฤพนธ์ เจริญสุข)
ไม่ขอรับ 7. โครงกำรเตรียมควำมพร้อมในกำรใช้
กำรประเมิน ห้องปฏิบัติกำรสิ่งแวดล้อม (น.ส.พนิดำ พันธ์สมบัติ

8. โครงกำรนิเทศนิสิตฝึกงำนและกำรนำเสนอผล
กำรฝึกงำน (อ.ธรพร บุศย์น้ำเพชร)

คณะสิ่ งแวดล้ อมและทรั พยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

30,000
3,000
40,000

8

แผนปฏิบตั ิราชการประจาปี พ.ศ. 2563
เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด

ผลการดาเนินงาน
2561
2562

เป้าหมาย
ปี 2563

โครงการ/กิจกรรม
9. โครงกำรปรับพื้นฐำนและเตรียมควำมพร้อม
ก่อนเข้ำศึกษำในชั้นปีที่ 1 (ผศ.ดร.นิพนธ์ ตันไพบูลย์กุล)
10. โครงกำรศึกษำดูงำนนิสติ ชั้นปีที่ 3 หลักสูตร
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (ดร.ธำยุกร พระบำรุง)
11. โครงกำรศึกษำทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม (อ.ธรพร บุศย์น้ำเพชร)
12. โครงกำรประชำสัมพันธ์หลักสูตร

งบประมาณ
เจ้าภาพหลัก/
รายได้ พ.ศ. ผู้รับผิดชอบดาเนินงาน
2563
30,000
95,000
23,000
20,000

(ดร.ชฤพนธ์ เจริญสุข)

13. โครงกำรศึกษำดูงำนนิสติ หลักสูตรกำรจัดกำร
สิ่งแวดล้อมและทรัพยำกร (อ.อำรีรัตน์ รักษำศิลป์)
14. โครงกำรศึกษำภำคสนำม รำยวิชำ 1706 450
กำรศึกษำภำคสนำมสำหรับกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม
และทรัพยำกร (Field Study for Environmental
and Resource Management) (ดร.จตุพร เทียรมำ)
15. โครงกำรนิเทศนิสตฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ

140,000
70,000

50,000

(รศ.ดร.ประยูร วงศ์จันทรำ)

16. โครงกำรนิสติ สัมพันธ์ (รศ.ดร.ประยูร วงศ์จันทรำ)
17. โครงกำรภำคสนำมสิ่งแวดล้อมศึกษำ

100,000
50,000

(รศ.ดร.ประยูร วงศ์จันทรำ)

18. โครงกำรศึกษำดูงำนสิ่งแวดล้อมศึกษำ

200,000

(รศ.ดร.ประยูร วงศ์จันทรำ)

19. โครงกำรนิสติ สัมพันธ์หลักสูตร วทม.สิ่งแวดล้อม
ศึกษำ (รศ.ดร.ประยูร วงศ์จันทรำ)

คณะสิ่ งแวดล้ อมและทรั พยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

40,000
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เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด

ผลการดาเนินงาน
2561
2562

เป้าหมาย
ปี 2563

โครงการ/กิจกรรม
20. โครงกำรศึกษำดูงำนหลักสูตร วทม.สิ่งแวดล้อม
ศึกษำ (รศ.ดร.ประยูร วงศ์จันทรำ)
21. โครงกำรพัฒนำศักยภำพนิสิตและอำจำรย์
ประจำหลักสูตร (ผศ.ดร.จิตติมำ ประสำระเอ)
22. โครงกำรให้คำปรึกษำและกำกับดูแลนิสิตใน
กิจกรรมร้องเพลงคณะสิ่งแวดล้อมฯ

งบประมาณ
เจ้าภาพหลัก/
รายได้ พ.ศ. ผู้รับผิดชอบดาเนินงาน
2563
50,000
80,000
15,000

(นำงปวริศำ ปัดเสน)

23. โครงกำรสำนสัมพันธ์น้องพี่โครงกำรสำนสัมพันธ์
กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมและทรัพยำกร

10,000

(อ.อำรีรัตน์ รักษำศิลป์)

24. โครงกำรฝึกซ้อมเพื่อเข้ำรับพระรำชทำน
ปริญญำบัตร ปี 2561-2562 (นำงปวริศำ ปัดเสน)
25. โครงกำรเปิดบ้ำนตองอ่อน เพื่อกำรเรียนกำร
สอนที่ยั่งยืน (Open House Env63)

100,000
20,000

(ผศ.ดร.ปำนใจ สื่อประเสริฐสิทธิ์)

26. โครงกำรเสริมสร้ำง สืบสำนคุณธรรม จริยธรรม
นักสิ่งแวดล้อมพร้อมสูส่ ังคม (นำงปวริศำ ปัดเสน)

คณะสิ่ งแวดล้ อมและทรั พยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

30,000
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เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด

ผลการดาเนินงาน
2561
2562

เป้าหมาย
ปี 2563

โครงการ/กิจกรรม

เป้าประสงค์ 1.2) บัณฑิตเป็นผู้มที ักษะทางด้านวิชาชีพ และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์นิสิตมหาวิทยาลัย
1.2.1 ร้อยละของนิสิต (ป.ตรี-โท-เอก) ที่เข้ำ
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
1. โครงกำรเสริมควำมรูภ้ ำษำอังกฤษของนิสิตระดับ
ทดสอบควำมรู้ ควำมสำมำรถและทักษะกำร
22.79 17.39 30.00
ปริญญำตรี (อ.อำรีรัตน์ รักษำศิลป์)
สื่อสำรด้วยภำษำอังกฤษ ตำมมำตรฐำน CEFR
หรือเทียบเท่ำ มีคะแนนผลกำรทดสอบ ไม่น้อย
กว่ำ 50 คะแนน (MSU English Exit – Exam)
1.2.2 ร้อยละของนิสิต(ป.ตรี)ที่เข้ำรับกำรทดสอบ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
ควำมรู้ ควำมสำมำรถและทักษะด้ำน IT ไม่ต่ำกว่ำ 93.10 85.78
90.00
มำตรฐำน ICT หรือ เทียบเท่ำ ก่อนสำเร็จ
กำรศึกษำ มีคะแนนผลกำรทดสอบไม่ น้อยกว่ำ
50 คะแนน (IT Exit-Exam)
1.2.3 คุณภำพของผู้สำเร็จกำรศึกษำตำมกรอบ
4.46
4.44 ไม่น้อย
มำตรฐำน คุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ (ป. ตรี
กว่ำ 4.50
โท เอก) ประเมิน จำกผู้ใช้บัณฑิต)
1.2.4 ร้อยละของบัณฑิตปริญญำตรีที่ได้งำนทำ
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ90 1. โครงกำรเสริมสร้ำงควำมมั่นใจในสำยวิชำชีพ
หรือประกอบ อำชีพอิสระภำยใน 1 ปี
100
100
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (อ.ธรพร บุศย์น้ำเพชร)
2. โครงกำรอบรมเตรียมควำมพร้อมด้ำนวิชำชีพ
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (ดร.ยุวดี ไชยเชษฐ์)
3. โครงกำรต้อนรับและแสดงควำมยินดีกับบัณฑิต
และมหำบัณฑิตสำขำวิชำเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

งบประมาณ
เจ้าภาพหลัก/
รายได้ พ.ศ. ผู้รับผิดชอบดาเนินงาน
2563
10,000 รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร
และประกันคุณภำพ
2. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำย
วิเทศสัมพันธ์
3.น.ส.สุมติ รำ รำชเมือง
ศรี
5.น.ส.วรัสชญำน์
ปุรำถำนัง
6.นำยธวนนท์ เนียม
โงน
20,000
40,000
12,000

(อ.ธรพร บุศย์น้ำเพชร)

คณะสิ่ งแวดล้ อมและทรั พยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

11

แผนปฏิบตั ิราชการประจาปี พ.ศ. 2563
เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด

ผลการดาเนินงาน
2561
2562

1.2.5 จำนวนรำงวัลที่นสิ ิตและ/หรือศิษย์เก่ำได้รับ 5 รำงวัล
กำรยกย่อง เชิดชูเกียรติ และ/หรือได้รับรำงวัลใน
ระดับชำติและ/หรือ นำนำชำติ

10
รำงวัล

เป้าหมาย
ปี 2563

โครงการ/กิจกรรม

4 รำงวัล

1. โครงกำรมอบเกียรติบตั รเชิดชูเกียรติและเงิน
รำงวัลแก่ผมู้ ีผลกำรเรียนดีเด่น ผู้นำกิจกรรมพัฒนำ
นิสิตและผู้อุทิศตนเสียสละต่อกิจกรรมคณะ ปี
กำรศึกษำ 2562 (นำงปวริศำ ปัดเสน)
2. โครงกำรสนับสนุนกำรเข้ำร่วมกีฬำสิ่งแวดล้อม
นิสิตนักศึกษำแห่งประเทศไทยประจำปี 2563

งบประมาณ
เจ้าภาพหลัก/
รายได้ พ.ศ. ผู้รับผิดชอบดาเนินงาน
2563
20,000

30,000

(นำงปวริศำ ปัดเสน)

รวม 10 ตัวชี้วัด

รวมประมาณการงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ 1

1,448,000

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการวิจัยและสร้างสรรค์เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างคุณค่าทางวิชาการและมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชนและสังคม
เป้าประสงค์ที่ 2.1) คณะมีผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์เชิงบูรณาการสหวิชา ที่สามารถนาไปใช้แก้ไขปัญหาหรือสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสังคมชุมชน
5
0
1
2.1.1 จำนวนโครงกำรวิจัย หรืองำนสร้ำงสรรค์
1. โครงกำรสนับสนุนกำรเผยแพร่ผลงำนหรืองำน
242,280 1.รองคณบดีฝ่ำยวิจัย
โครงกำร โครงกำร โครงกำร สร้ำงสรรค์ในกำรประชุมวิชำกำรหรือกำรตีพมิ พ์ใน
หรือสิ่งประดิษฐ์ ที่สร้ำงคุณค่ำทำงวิชำกำรหรือ
และบริกำรวิชำกำร
สร้ำงมูลค่ำเพิ่มหน่วยงำนภำครัฐ หรือเอกชนหรือ
วำรสำรระดับชำติหรือนำนำชำติ (ดร.ธำยุกร พระ
2. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำย
บำรุง/ นส.วรัสชญำน์ ปุรำถำนัง)
ชุมชนหรือสังคม
วิเทศสัมพันธ์
6
0
1
2.1.2 จำนวนโครงกำรวิจัย หรืองำนสร้ำงสรรค์
2. โครงกำรสนับสนุนกำรวิจัย
300,000 2. ประธำนหลักสูตร
โครงกำร โครงกำร โครงกำร (ดร.ธำยุกร พระบำรุง/ นส.วรัสชญำน์ ปุรำถำนัง)
หรือสิ่งประดิษฐ์ เชิงบูรณำกำร สหวิชำ*
3. อนุกรรมกำรบริหำร
ไม่มี
ไม่มี
1 โครงกำร 3. โครงกำรสนับสนุนทุนวิจัยของนิสิตและอำจำรย์
2.1.3 จำนวนโครงกำรวิจัย/งำนสร้ำงสรรค์/งำน
85,000 งำนวิจัย
ตัวชี้วัดนี้ ตัวชี้วัดนี้
ประดิษฐ์ ที่ร่วมมือกับเอกชนหรือรับทุน
หลักสูตร วท.บ.เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
4. ผู้อำนวยกำร
(ดร.ชฤพนธ์ เจริญสุข)
จำกเอกชนหรือจำกหน่วยงำน ภำยนอก**
ศูนย์วิจัย/หน่วย
4. โครงกำรสนับสนุนกำรวิจัยปฏิบัติกำรสิ่งแวดล้อม
20,000 ปฏิบัติกำรวิจัย/
ชุมชน (ผศ.ดร.จิตติมำ ประสำระเอ)
บริกำรวิชำกำร
5. โครงกำรศูนย์วิจยั และฝึกอบรมสิ่งแวดล้อมศึกษำ
200,000 5. น.ส.วรัสชญำน์ ปุรำ
(รศ.ดร.ประยูร วงศ์จันทรำ)
ถำนัง

คณะสิ่ งแวดล้ อมและทรั พยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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แผนปฏิบตั ิราชการประจาปี พ.ศ. 2563
เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด

ผลการดาเนินงาน
2561
2562

เป้าหมาย
ปี 2563

โครงการ/กิจกรรม
5. โครงกำรนำเสนองำนวิจัยในประเทศ

งบประมาณ
เจ้าภาพหลัก/
รายได้ พ.ศ. ผู้รับผิดชอบดาเนินงาน
2563
91,000

(รศ.ดร.ประยูร วงศ์จันทรำ)

7. โครงกำรพัฒนำศักยภำพกำรวิจัยและทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 (ดร.ยุวดี ไชยเชษฐ์)
8. โครงกำรส่งเสริมกำรตีพิมพ์และขออนุสิทธิบัตร
(ผศ.ดร.ปำนใจ สื่อประเสริฐสิทธิ์)

10,000
5,000

เป้าประสงค์ที่ 2.2) คณะมีรายรับจากผลงานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์
59,870.48
ไม่มี
2.2.1 สัดส่วนจำนวนเงินทุนสนับสนุนกำรวิจัยจำก
25,000
ตัวชี้วัดนี้
ภำยนอกต่อ อำจำรย์ประจำและนักวิจัยประจำ
- กลุ่มวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
2.2.2 จำนวนโครงกำร/กิจกรรมด้ำนกำรวิจัยที่
ร่วมมือกับ หน่วยงำนต่ำงประเทศ**

รวม 5 ตัวชี้วัด

ไม่มี
ตัวชี้วัดนี้

ไม่มี
ตัวชี้วัดนี้

1
โครงกำร

รวมประมาณการงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ 2

คณะสิ่ งแวดล้ อมและทรั พยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

1.รองคณบดีฝ่ำยวิจัย
และบริกำรวิชำกำร
2. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำย
วิเทศสัมพันธ์
2. ประธำนหลักสูตร
3. อนุกรรมกำรบริหำร
งำนวิจัย
4. ผู้อำนวยกำร
ศูนย์วิจัย/หน่วย
ปฏิบัติกำรวิจัย/บริกำร
วิชำกำร
5. น.ส.วรัสชญำน์ ปุรำ
ถำนัง
953,280
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แผนปฏิบตั ิราชการประจาปี พ.ศ. 2563
เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด

ผลการดาเนินงาน
2561
2562

เป้าหมาย
ปี 2563

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
เจ้าภาพหลัก/
รายได้ พ.ศ. ผู้รับผิดชอบดาเนินงาน
2563

ยุทธศาสตร์ที่ 3 เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และบริการวิชาการแก่สังคม
เป้าประสงค์ที่ 3.1 มีการทางานเชิงวิชาการร่วมกัน (Engagement) ระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชนและสังคม
3.1.1 ระดับควำมสำเร็จของกำรดำเนินงำนชุมชน ระดับ 5 ระดับ 4 ระดับ 5 1. โครงกำรหลักสูตรหนึ่งชุมชน
(น.ส.วรัสชญำน์ ปุรำถำนัง/ดร.ธำยุกร พระบำรุง)
ต้นแบบ
19,772.54 10,000
ไม่มี
3.1.2 สัดส่วนจำนวนเงินที่ได้รับจำกกำรบริกำร
2. โครงกำรสนับสนุนกำรให้บริกำรตำมควำม
ตัวชี้วัดนี้
วิชำกำร ภำยนอกต่ออำจำรย์ประจำ**
ต้องกำรของสังคม (ดร.ธำยุกร พระบำรุง)
(จำนวนเงิน / จำนวนอำจำรย์ ประจำ)
3. โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรจัดกำร
- กลุ่มวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
สิ่งแวดล้อมชุมชนสำหรับเจ้ำหน้ำที่ส่วนท้องถิ่น
3.1.3 จำนวนรำยได้จำกกำรจัดหลักสูตรระยะสั้น
ไม่มี
ไม่มี
50,000 (ผศ.ดร.อภิพงษ์ พุฒคำ)
ที่เพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดนี้ ตัวชี้วัดนี้
บำท

รวม 3 ตัวชี้วัด

รวมประมาณการงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ 3

คณะสิ่ งแวดล้ อมและทรั พยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

50,000 1. รองคณบดีฝำ่ ยวิจัย
และบริกำรวิชำกำร
20,000 2. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำย
วิเทศสัมพันธ์
3. ประธำนหลักสูตร
30,000 4. อนุกรรมกำรบริหำร
งำนวิจัย
5. ผู้อำนวยกำร
ศูนย์วิจัย/หน่วย
ปฏิบัติกำรวิจัย/บริกำร
วิชำกำร
6. คณะกรรมกำร
บริหำรงำนกำรบริกำร
วิชำกำร
7. น.ส.วรัสชญำน์ ปุรำ
ถำนัง

100,000
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แผนปฏิบตั ิราชการประจาปี พ.ศ. 2563
เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด

ผลการดาเนินงาน
2561
2562

เป้าหมาย
ปี 2563

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
เจ้าภาพหลัก/
รายได้ พ.ศ. ผู้รับผิดชอบดาเนินงาน
2563

ยุทธศาสตร์ที่ 4 อนุรักษ์ ฟื้นฟู และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นในฐานะทุนทางวัฒนธรรมที่สามารถนาไปใช้
ประโยชน์ต่อสังคม
เป้าประสงค์ 4.1 อนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมปิ ัญญาท้องถิ่น ผสมผสานวัฒนธรรมในระดับชาติและสากลบนฐานการบูรณาการจากการเรียนการสอน
และการวิจัย
1
1
1
4.1.1 จำนวนโครงกำร 1 คณะ 1 ศิลปวัฒนธรรม*
1. โครงกำรหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชนโดยใช้ต้นทุน
1. รองคณบดีฝำ่ ยพัฒนำ
โครงกำร
โครงกำร
โครงกำร
(โครงกำรที่มีกำรบูรณำกำรข้ำมศำสตร์สำมำรถนับ
ทำงวัฒนธรรม
นิสิตและกิจกำรพิเศษ
ได้ และทุกคณะที่ทำร่วมกันสำมำรถนับได้)
2. ประธำนหลักสูตร
3. นำงสรวงสุดำ สิงขร
อำสน์
เป้าประสงค์ 4.2 มีการบูรณาการกิจกรรมทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น ระหว่างคณะ และหน่วยงานภายในและชุมชนที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้
1
1
1
4.2.1 จำนวนผลงำน/โครงกำรทำงด้ำนทำนุบำรุง
1. โครงกำรสถำปนำคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยำกร
40,000 1. รองคณบดีฝำ่ ยพัฒนำ
โครงกำร
โครงกำร
โครงกำร
ศิลปวัฒนธรรมที่ ส่งเสริมกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่ม หรือ
ศำสตร์ (นำงสรวงสุดำ สิงขรอำสน์)
นิสิตและกิจกำรพิเศษ
คุณค่ำให้กับหน่วยงำนภำครัฐ หรือเอกชนหรือ
2. โครงกำรทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปี
50,000 2. ประธำนหลักสูตร
ชุมชนหรือสังคม*
งบประมำณ พ.ศ. 2563 (นำงสรวงสุดำ สิงขรอำสน์)
3. นำงสรวงสุดำ สิงขร
4.2.1.1) จำนวนผลงำน/โครงกำรทำงด้ำนทำนุ
อำสน์
ศิลปวัฒนธรรมที่ส่งเสริมกำรสร้ำงมูลค่ำเพิม่ ให้กับ
หน่วยงำน ภำครัฐหรือเอกชนหรือชุมชนหรือสังคม
4.2.1.2) จำนวนผลงำน/โครงกำรทำงด้ำนทำนุ
ศิลปวัฒนธรรมที่ส่งเสริมกำรสร้ำงคุณค่ำทำง
วิชำกำรให้กับ หน่วยงำนภำครัฐหรือเอกชนหรือ
ชุมชนหรือสังคม
รวม 2 ตัวชี้วัด

รวมประมาณการงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ 4

คณะสิ่ งแวดล้ อมและทรั พยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

90,000
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แผนปฏิบตั ิราชการประจาปี พ.ศ. 2563
เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด

ผลการดาเนินงาน
2561
2562

เป้าหมาย
ปี 2563

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
เจ้าภาพหลัก/
รายได้ พ.ศ. ผู้รับผิดชอบดาเนินงาน
2563

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และยกระดับการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย ตามหลักธรรมาภิบาล
เป้าประสงค์ 5.1 มหาวิทยาลัยมีระบบบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพสอดคล้องตามเอกลักษณ์ตอบสนองต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยโดยบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
5.1.1 ระดับควำมสำเร็จของกำรดำเนินงำนตำม
ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 1. โครงกำรพัฒนำบุคลำกร กำรถ่ำยทอดนโยบำยสู่
200,000 1. รองคณบดีฝำ่ ย
(8
ประเด็
น
)
(9ประเด็
น
)
แผนปฏิบัตริ ำชกำร*
กำรปฏิบัติและจัดทำแผนปฏิบัตริ ำชกำรประจำปี
วิชำกำรและประกัน
งบประมำณ พ.ศ. 2564 (นำงสรวงสุดำ สิงขรอำสน์)
คุณภำพ
5.1.2 ระดับควำมสำเร็จในกำรดำเนินกำรตำม
ไม่มี
ไม่มี
ระดับ 3 2. โครงกำรประชุมสัมมนำจัดทำแผนกำรดำเนินงำน
30,000 2. รองคณบดีฝำ่ ย
เกณฑ์กำรศึกษำที่เป็นเลิศ (EdPEx)*
ตัวชี้วัดนี้ ตัวชี้วัดนี้
ประจำปี หลักสูตร วท.บ.เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
บริหำร
(อ.ธรพร บุศย์น้ำเพชร)
3. หัวหน้ำสำนักงำน
5.1.3 ร้อยละควำมสำเร็จของกำรรับนิสิตตำม
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 90 3. โครงกำรสัมมนำเพื่อพัฒนำบุคลำกรพัฒนำ
80,000 4. น.ส.ศรัญญำ มูล
แผนกำรรับ นิสิตเข้ำศึกษำประจำปีกำรศึกษำ
68.64 79.55
ศักยภำพกำรทำงำนเป็นทีมและกำรปรับปรุง
จันทร์
2563
หลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินผลกำรปฏิบัตริ ำชกำร
5. ผู้ปฏิบัติงำนนโยบำย
5.1.3.1 ระดับปริญญำตรี
ของบุคลำกรสำยสนับสนุน (น.ส.จิตตรำนนท์ จันทะเสน
และแผน
5.1.3.2 ระดับบัณฑิตศึกษำ
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 50 4. โครงกำรอบรมประกันคุณภำพกำรศึกษำสโมสร
15,000
29.73 10.00
นิสิตคณะและส่งเสริมควำมรู้กำรมอบงำนสโมสร
นิสิตคณะฯ ปี 2563 (น.ส.ศรัญญำ มูลจันทร์)
5. โครงกำรสนับสนุนกำรดำเนินงำนกำรจัดกำร
24,000
ควำมรู้ (น.ส.ศรัญญำ มูลจันทร์)
6. โครงกำรสนับสนุนกำรดำเนินงำนประกันคุณภำพ
150,000
กำรศึกษำ ระดับหลักสูตรและระดับคณะ
(น.ส.ศรัญญำ มูลจันทร์)

7. โครงกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรเพื่อพัฒนำด้ำน
กำรเรียนกำรสอน (รศ.ดร.ธวัดชัย ธำนี)
8. โครงกำรพัฒนำศักยภำพนิสิตและอำจำรย์ประจำ
หลักสูตร (ผศ.ดร.จิตติมำ ประสำระเอ)

คณะสิ่ งแวดล้ อมและทรั พยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

20,000
80,000
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แผนปฏิบตั ิราชการประจาปี พ.ศ. 2563
เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด

ผลการดาเนินงาน
2561
2562

เป้าหมาย
ปี 2563

เป้าประสงค์ 5.2 มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ที่มีประสิทธิภาพ
ไม่มี
ไม่มี
5.2.1 ระดับควำมสำเร็จของกำรดำเนินงำน
ระดับ 5
ตัวชี้วัดนี้ ตัวชี้วัดนี้
Digital Campus **

โครงการ/กิจกรรม

1. โครงกำรพัฒนำศักยภำพด้ำนคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีเพื่อเตรียมควำมพร้อมในกำรทำงำน

งบประมาณ
เจ้าภาพหลัก/
รายได้ พ.ศ. ผู้รับผิดชอบดาเนินงาน
2563
25,000 1.รองคณบดีฝ่ำยบริหำร
2.นำยชลทิตย์ สีเทำ

(อ.ธรพร บุศย์น้ำเพชร)

2. โครงกำรเสริมสร้ำงควำมรูด้ ้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ (อ.อำรีรัตน์ รักษำศิลป์)
เป้าประสงค์ที่ 5.3 มีระบบการบริหารงบประมาณ การเงินและพัสดุที่มีประสิทธิภาพและมาตรฐาน
5.3.1 ระดับควำมสำเร็จของกำรจัดทำแผนเพิ่ม
ระดับ 3 ระดับ 5 ระดับ 5
รำยได้ ลดรำยจ่ำย
5.3.2 ร้อยละกำรบริหำรงบประมำณรำยจ่ำย
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
ภำพรวม
100
99.93
100
ไม่มี
5.3.3 ร้อยละกำรบริหำรงบประมำณรำยจ่ำย
ร้อยละ ร้อยละ
ตั
ว
ชี
ว
้
ด
ั
นี
้
ลงทุน
100
100

เป้าประสงค์ 5.4 มีระบบพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพ
5.4.1 ร้อยละของอำจำรย์ที่ดำรงตำแหน่งทำง
ร้อยละ
วิชำกำร
36.92

ร้อยละ ร้อยละ 49 1. โครงกำรสนับสนุนกำรพัฒนำเอกสำร
47.62
ประกอบกำรสอน (ผศ.ดร.นิพนธ์ ตันไพบูลย์กุล)
2. โครงกำรสนับสนุนเอกสำรตำรำหนังสือ
(รศ.ดร.ประยูร วงศ์จันทรำ)

คณะสิ่ งแวดล้ อมและทรั พยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

10,000
1.รองคณบดีฝ่ำยบริหำร
2.หัวหน้ำสำนักงำนฯ
3.น.ส.ปรมำภรณ์ ต่อ
ฤทธิ์
4.น.ส.รณิดำ หังสวนัส
5.น.ส.นริศร์ชำ วรรณกุล
พงศ์
6. ผู้ปฏิบัติงำนโยบำย
และแผน
15,000 1.รองคณบดีฝ่ำยบริหำร
2.รองคณบดีฝ่ำย
50,000 วิชำกำรและประกัน
คุณภำพ (ร่วม)
3.หัวหน้ำสำนักงำน
เลขำนุกำรฯ
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แผนปฏิบตั ิราชการประจาปี พ.ศ. 2563
เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด

ผลการดาเนินงาน
2561
2562

รวม 9 ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
ปี 2563

โครงการ/กิจกรรม

รวมประมาณการงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ 5

งบประมาณ
เจ้าภาพหลัก/
รายได้ พ.ศ. ผู้รับผิดชอบดาเนินงาน
2563
4.นส.จิตตรำนนท์ จัน
ทะเสน
699,000

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การส่งเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้ได้รับการยอมรับและพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยในระดับสากล
เป้าประสงค์ 6.1 ส่งเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้ได้รับการยอมรับในการจัดอันดับ หรือการประเมินคุณภาพในระดับสากล
ใช้ผลของ
ใช้ผลของ
ไม่มี
6.1.1 ระดับควำมสำเร็จของกำรดำเนินงำนกำร
1. โครงกำรสนับสนุนกำรแลกเปลีย่ นนิสิตกับ
มหำวิทยำลัย
มหำวิทยำลัย
ตั
ว
ชี
ว
้
ด
ั
นี
้
ส่งเสริม ภำพลักษณ์ของมหำวิทยำลัยให้ได้รับกำร
สถำบันกำรศึกษำต่ำงประเทศ (ดร.จุฑำมำส แก้วสุข)
ยอมรับและพัฒนำเป็น มหำวิทยำลัยในระดับ
2. โครงกำรสนับสนุนกำรจัดกิจกรรมทำงวิชำกำร
สำกล
ร่วมกับสถำบันกำรศึกษำต่ำงประเทศ
(ดร.จุฑำมำส แก้วสุข)
ใช้
ผ
ลของ
6
หน่
ว
ยงำน
6.1.2 มหำวิทยำลัยที่ได้รับกำรจัดอันดับคุณภำพ ไม่มี
3. โครงกำรส่งเสริมภำพลักษณ์ของคณะให้ได้รับกำร
5 Ranking มหำวิทยำลัย
ตั
ว
ชี
ว
้
ด
ั
นี
้
และมำตรฐำน กำรศึกษำในระดับสำกล*
ยอมรับในระดับสำกล (ดร.จุฑำมำส แก้วสุข)
4. โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรเพือ่ พัฒนำหลักสูตร
สู่สำกล (ผศ.ดร.ธวัดชัย ธำนี)
5. โครงกำรศึกษำดูงำนและนำเสนอผลงำนวิจัยใน
ต่ำงประเทศ (รศ.ดร.ประยูร วงศ์จันทรำ)
6. กำรอบรมด้ำนกำรพัฒนำสิ่งแวดล้อมเมืองอย่ำง
ยั่งยืน พร้อมกิจกรรมศึกษำดูงำน ในต่ำงประเทศ

100,000 1.ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยวิเทศ
สัมพันธ์
100,000 2.นำยธวนนท์ เนียมโงน
100,000
70,000
200,000
130,000

(ผศ.ดร.สุนันทำ เลำวัณย์ศิริ)

7. โครงกำรศึกษำดูงำนและนำเสนอผลงำนวิจัยใน
ต่ำงประเทศ ปรด.สิ่งแวดล้อมศึกษำ

70,000

(รศ.ดร.ประยูร วงศ์จันทรำ)

รวม 2 ตัวชี้วัด

รวมประมาณการงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ 6

คณะสิ่ งแวดล้ อมและทรั พยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

770,000
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แผนปฏิบตั ิราชการประจาปี พ.ศ. 2563
เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด

ผลการดาเนินงาน
2561
2562

เป้าหมาย
ปี 2563

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
เจ้าภาพหลัก/
รายได้ พ.ศ. ผู้รับผิดชอบดาเนินงาน
2563

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว และรักษ์สิ่งแวดล้อม
เป้าประสงค์ 7.1) สนับสนุนพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียวและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
7.1.1 ระดับควำมสำเร็จของกำรบริหำรจัดกำร
ไม่มี
ไม่มี
ระดับ 5 1. โครงกำรห้องปฏิบัติกำรสีเขียว คณะสิ่งแวดล้อม
ไฟฟ้ำ/ขยะ/น้ำ
ตัวชี้วัดนี้ ตัวชี้วัดนี้
และทรัพยำกรศำสตร์ (นส.พนิดำ พันธ์สมบัต)ิ
ร้อยละ
ไม่ขอรับกำร 2. โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำคณะสิ่งแวดล้อมสี
7.1.2 ปริมำณกำรใช้ไฟฟ้ำลดลงจำกปีที่ผ่ำนมำ**
1
6.98
ประเมิน เขียว รณรงค์ประหยัดพลังงำน กำรจัดกำรขยะและ
กำรพัฒนำสุนทรียภำพสิ่งแวดล้อม

10,000 1. รองคณบดีฝำ่ ย
บริหำร
39,400 2.น.ส.สุกญ
ั ญำ ชื่นชม
3. นำยสถำพร แพ่งสอง
คอน

(ผศ.ดร.จุไรรัตน์ คุรุโคตร)

รวม 2 ตัวชี้วัด

รวมรวมประมาณการงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ 7

49,400

รวมทั้งสิ้น 33 ตัวชี้วัด
หมำยเหตุ * หมำยถึง ตัวชี้วัดตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำมหำวิทยำลัยมหำสำรคำม ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ฉบับปรับปรุงกันยำยน 2562
** หมำยถึง ตัวชี้วัดใหม่ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

คณะสิ่ งแวดล้ อมและทรั พยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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แผนปฏิบตั ิราชการประจาปี พ.ศ. 2563
งบประมาณในการพัฒนาคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (จาแนกตามยุทธศาสตร์)
ที่

ยุทธศาสตร์

1

ยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนำกำรผลิตบัณฑิตที่มีคุณภำพภำยใต้กำรจัดเรียนกำรสอนในหลักสูตรที่ทันสมัย ตำมเกณฑ์
คุณภำพ และมำตรฐำนของชำติและสำกล
ยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนำกำรวิจัยและสร้ำงสรรค์เพื่อสร้ำงองค์ควำมรู้และนวัตกรรมที่สร้ำงคุณค่ำ ทำงวิชำกำรและ
มูลค่ำเพิ่มให้กับชุมชนและสังคม
ยุทธศำสตร์ที่ 3 เป็นศูนย์กลำงแห่งกำรเรียนรู้และบริกำรวิชำกำรแก่สังคม
ยุทธศำสตร์ที่ 4 อนุรักษ์ ฟื้นฟู และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี และภูมิปัญญำ ท้องถิ่นในฐำนะ
ทุนทำงวัฒนธรรมไปใช้ประโยชน
ยุทธศำสตร์ที่ 5 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ และยกระดับกำรบริหำรจัดกำร มหำวิทยำลัยตำมหลัก
ธรรมำภิบำล
ยุทธศำสตร์ที่ 6 ส่งเสริมภำพลักษณ์ของมหำวิทยำลัยให้ได้รับกำรยอมรับและพัฒนำเป็นมหำวิทยำลัย ในระดับสำกล
ยุทธศำสตร์ที่ 7 พัฒนำสู่มหำวิทยำลัยสีเขียว และรักษ์สิ่งแวดล้อม
รวมทั้งสิ้น

2
3
4
5
6
7

คณะสิ่ งแวดล้ อมและทรั พยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

งบประมาณเงินรายได้
(บาท)
1,448,000
953,280
100,000
90,000
699,000
770,000
49,400
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กลยุทธ์การดาเนินงานตามแผนปฏิบตั ิราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพภายใต้การจัดเรียนการสอนในหลักสูตรที่ทันสมัยตามเกณฑ์คุณภาพ และมาตรฐานของชาติและสากล
เป็นประสงค์/ตัวชี้วัด
กลยุทธ์
เป้าประสงค์ 1.1) หลักสูตรได้รับการรับรองเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQR) หลักสูตร วิชาชีพได้รับการ
รับรองจากองค์กรวิชาชีพระดับชาติ / นานาชาติ สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งานและการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก
1.1.1 จำนวนหลักสูตรได้รับกำรรับรองเผยแพร่หลักสูตรทีม่ ีคุณภำพและมำตรฐำนตำม
1. ส่งเสริม พัฒนำและปรับปรุงหลักสูตรให้ได้รับกำรรับรองเผยแพร่ตำมมำตรฐำน ตำม
กรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ (TQR) หลักสูตรวิชำชีพได้รับกำรรับรอง กรอบ มำตรฐำนคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษำแห่งชำติ (TQR)
จำกองค์กรวิชำชีพระดับชำติ /นำนำชำติ*
2. ส่งเสริมและพัฒนำหลักสูตรให้นิสิตได้ฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ หรือ สหกิจศึกษำกับ
1.1.2 จำนวนหลักสูตรทีม่ ีควำมโดดเด่น**
สถำน ประกอบกำรในต่ำงประเทศตำมลำดับควำมสำคัญ
1.1.3 ร้อยละของหลักสูตรที่มคี วำมร่วมมือด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนหรือกำรปฏิบัติกำร 3. ส่งเสริมให้ผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำหลักสูตร
กับสถำบันในประเทศ หรือต่ำงประเทศ*
4. ส่งเสริมให้หลักสูตรมีควำมร่วมมือด้ำนกำรเรียนกำรสอนกับสถำบันในต่ำงประเทศ
1.1.4 ระดับควำมสำเร็จของรำยวิชำ หรือหลักสูตรที่จะเปิดสอนในระบบธนำคำรหน่วยกิต 5. พัฒนำหลักสูตรที่มีอยู่อย่ำงหลำกหลำยและได้มำตรฐำนเป็นหลักสูตรระยะสั้น หรือ
(Credit Bank)**
หลักสูตร ออนไลน์ เพื่อเปิดโอกำสให้ผู้เรียนได้เลือกเรียนหลำกหลำยรูปแบบ และเป็น
1.1.5 จำนวนรำยวิชำที่มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบออนไลน์ (E-Learning)**
กำรเปิดโอกำส ให้บุคคลทั่วไปได้เรียนรู้
6. พัฒนำหลักสูตรหรือรำยวิชำให้เปิดสอนในระบบธนำคำร (Credit Bank)
7. จัดทำระเบียบหลักสูตรระยะสัน้
8. กำรยุบหลักสูตรที่ซ้ำซ้อน หรือบูรณำกำรร่วมกัน
เป้าประสงค์ 1.2) บัณฑิตเป็นผู้มที ักษะทางด้านวิชาชีพ และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์นิสิตมหาวิทยาลัย
1.2.1 ร้อยละของนิสิต (ป.ตรี-โท-เอก) ที่เข้ำทดสอบควำมรู้ควำมสำมำรถและทักษะกำร
1. ส่งเสริมและพัฒนำบุคลำกรให้จัดกำรเรียนกำรสอนอย่ำงมีคณ
ุ ภำพ
สื่อสำรด้วย ภำษำอังกฤษ ตำมมำตรฐำน CEFR หรือเทียบเท่ำ มีคะแนนผลกำรทดสอบไม่ 2. ส่งเสริมกำรพัฒนำนิสิตให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนภำษำอังกฤษสำมำรถสอบผ่ำน
น้อยกว่ำ 50 คะแนน (MSU English Exit – Exam)
English Exit Exam ตำมเกณฑ์มำตรฐำน
3. ส่งเสริมกำรพัฒนำนิสิตให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำน IT สำมำรถสอบผ่ำน IT Exit
Exam ตำมเกณฑ์มำตรฐำน
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เป็นประสงค์/ตัวชี้วัด
กลยุทธ์
1.2.2 ร้อยละของนิสิต(ป.ตรี)ที่เข้ำรับกำรทดสอบควำมรู้ควำมสำมำรถและทักษะด้ำน IT ไม่ 4. ส่งเสริมและพัฒนำให้นสิ ิตมีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์
ต่ำกว่ำ มำตรฐำน ICT หรือเทียบเท่ำ ก่อนสำเร็จกำรศึกษำ มีคะแนนผลกำรทดสอบไม่น้อย 5. กำรปรับปรุงรำยวิชำศึกษำทั่วไป
กว่ำ 50 คะแนน (IT Exit-Exam)
12.3 คุณภำพของผู้สำเร็จกำรศึกษำตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษำแห่งชำติ (ป.
ตรี โท เอก) ประเมินจำกผู้ใช้บัณฑิต)
1.2.4 ร้อยละของบัณฑิตปริญญำตรีที่ได้งำนท ำหรือประกอบอำชีพอิสระภำยใน 1 ปี
1.2.5 จำนวนรำงวัลที่นสิ ิตและ/หรือศิษย์เก่ำได้รับกำรยกย่องเชิดชูเกียรติ และ/หรือได้รับ
รำงวัลใน ระดับชำติและ/หรือนำนำชำติ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการวิจัยและสร้างสรรค์เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างคุณค่าทางวิชาการและมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชนและสังคม
เป้าประสงค์ที่ 2.1) มีผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์เชิงบูรณาการสหวิชา ที่สามารถนาไปใช้แก้ไขปัญหาหรือสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสังคมชุมชน
2.1.1 จำนวนโครงกำรวิจัย หรืองำนสร้ำงสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์ที่สร้ำงคุณค่ำทำงวิชำกำร
1. พัฒนำผลงำนวิจัยและนัวตกรรมของมหำวิทยำลัยให้สอดรับกับนโยบำยไทยแลนด์
หรือสร้ำง มูลค่ำเพิ่มหน่วยงำนภำครัฐหรือเอกชนหรือชุมชนหรือสังคม 2.1.2 จำนวน
4.0 เพื่อตอบสนองต่อกำรพัฒนำประเทศ และได้รับกำรสนับสนุนงบประมำณด้ำนกำร
โครงกำรวิจัย หรืองำนสร้ำงสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์เชิงบูรณำกำรสหวิชำ*
วิจัย
2.1.3 จำนวนโครงกำรวิจัย/งำนสร้ำงสรรค์/งำนประดิษฐ์ ที่ร่วมมือกับเอกชนหรือ
2. ส่งเสริมให้มีกำรผลิตและกำรสร้ำงเครือข่ำยในกำรน ำผลงำนวิจยั ไปพัฒนำและ/หรือ
รับทุนจำกเอกชน หรือจำกหน่วยงำนภำยนอก**
แก้ปัญหำ หน่วยงำนภำครัฐหรือเอกชนหรือชุมชนหรือสังคม
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกำรท ำงำนวิจัยเชิงบูรณำกำรสหวิชำ
4. สร้ำงควำมร่วมมือและภูมิภำค 5 ชำติ อำเซียน CLMTV ด้ำนกำรวิจัย บริกำรวิชำกำร
และ กำรทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
เป้าประสงค์ที่ 2.2) มีรายรับจากผลงานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์
2.2.1 สัดส่วนจำนวนเงินทุนสนับสนุนกำรวิจัยจำกภำยนอกต่ออำจำรย์ประจำและนักวิจัย
1. แสวงหำแหล่งทุนสนับสนุนจำกหน่วยงำนภำยนอก
ประจำ
2. ส่งเสริมให้มีกำรผลิตนวัตกรรมเพื่อกำรพัฒนำชุมชน สังคม และประเทศชำติ
- กลุ่มวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
3. สนับสนุนให้ผลิตนวัตกรรมเพื่อสร้ำงรำยได้ให้มหำวิทยำลัย
2.2.2 จำนวนโครงกำร/กิจกรรมด้ำนกำรวิจัยที่ร่วมมือกับหน่วยงำนต่ำงประเทศ**
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กลยุทธ์

ยุทธศาสตร์ที่ 3 เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และบริการวิชาการแก่สังคม
เป้ำประสงค์ที่ 3.1) มีกำรทำงำนเชิงวิชำกำรร่วมกัน (Engagement) ระหว่ำงมหำวิทยำลัยกับชุมชนและสังคม
3.1.2 สัดส่วนจำนวนเงินที่ได้รับจำกกำรบริกำรวิชำกำรภำยนอกต่ออำจำรย์ประจำ**
1. ส่งเสริมและต่อยอดกำรสร้ำงเครือข่ำยกำรบริกำรวิชำกำรทีม่ ีกำรดำเนินงำนอย่ำง
(จำนวนเงิน / จำนวนอำจำรย์ประจำ
ชัดเจนและ ต่อเนื่องให้ได้รับกำรยอมรับในภูมภิ ำค 5 ชำติ อำเซียน
- กลุ่มวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
2. พัฒนำชุมชนต้นแบบโดยเน้นกำรพัฒนำศักยภำพผู้สูงวัย
3.1.3 จำนวนรำยได้จำกกำรจัดหลักสูตรระยะสั้นที่เพิ่มขึ้น
3. กำหนดนโยบำยกำรบริกำรวิชำกำรเกี่ยวกับผู้สูงอำยุ เพื่อให้สอดคล้องกับสภำวะ
สังคม ผู้สูงอำยุในอนำคต
4. ส่งเสริมพัฒนำงำนกำรบริกำรวิชำกำรที่มีควำมเข้มแข็งเพื่อก่อนให้เกิดรำยได้ให้กับ
มหำวิทยำลัย
5. แสวงหำแหล่งทุนที่สนับสนุนกำรให้บริกำรวิชำกำร

ยุทธศาสตร์ที่ 4 อนุรักษ์ ฟื้นฟู และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นในฐานะทุนทางวัฒนธรรมที่สามารถนาไปใช้
ประโยชน์ต่อสังคม
เป้าประสงค์ 4.1) อนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมปิ ัญญาท้องถิ่น ผสมผสานวัฒนธรรมในระดับชาติและสากลบนฐานการบูรณาการจากการเรียนการสอน
และ การวิจัย
4.1.1 จำนวนโครงกำร 1 คณะ 1 ศิลปวัฒนธรรม* (โครงกำรที่มีกำรบูรณำกำร ข้ำมศำสตร์ 1. ส่งเสริมกำรดำเนินงำนโครงกำร 1 คณะ 1 ศิลปวัฒนธรรม และโครงกำรทำนุบำรุง
สำมำรถนับได้ และทุกคณะที่ทำร่วมกันสำมำรถนับได้)
ศิลปะ และวัฒนธรรมอื่น ๆ โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในภำคตะวันออกเฉียงเหนือที่เอื้อต่อ
กำรศึกษำ ทำงวัฒนธรรม
2. ส่งเสริมพัฒนำงำนวิจัยเพื่อต่อยอดภูมิปัญญำท้องถิ่นอีสำนสูม่ ำตรฐำนสำกล
3. สร้ำงควำมร่วมมือและภูมิภำค 5 ชำติ อำเซียน CLMTV ด้ำนกำรวิจัย บริกำรวิชำกำร
และ กำรทำนุ- บำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
เป้าประสงค์ 4.2) มีการบูรณาการกิจกรรมทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น ระหว่างคณะ และหน่วยงานภายในและชุมชนที่สามารถ
สร้างมูลค่าเพิ่มได้
4.2.1 จำนวนผลงำน/โครงกำรทำงด้ำนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมทีส่ ง่ เสริมกำรสร้ำง
1. ส่งเสริมและสนับสนุนกำรดำเนินงำนด้ำนศิลปวัฒนธรรมเพื่อสร้ำงมูลค่ำเพิ่ม หรือ
มูลค่ำเพิม่ หรือคุณค่ำ ให้กับหน่วยงำนภำครัฐหรือเอกชนหรือชุมชนหรือสังคม*
คุณค่ำ ทำงวิชำกำรให้กับหน่วยงำนภำครัฐ หรือชุมชน หรือสังคม
(คณะสำมำรถเลือกดำเนินกำรได้)
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แผนปฏิบตั ิราชการประจาปี พ.ศ. 2563
เป็นประสงค์/ตัวชี้วัด
4.2.1.1) จำนวนผลงำน/โครงกำรทำงด้ำนทำนุศิลปวัฒนธรรมที่ส่งเสริมกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่ม
ให้กับ หน่วยงำนภำครัฐหรือเอกชนหรือชุมชนหรือสังคม
4.2.1.2) จำนวนผลงำน/โครงกำรทำงด้ำนทำนุศิลปวัฒนธรรมที่ส่งเสริมกำรสร้ำงคุณค่ำทำง
วิชำกำรให้กับหน่วยงำนภำครัฐหรือเอกชนหรือชุมชนหรือสังคม

กลยุทธ์
2. ส่งเสริมให้ทุกหน่วยงำนในมหำวิทยำลัยได้บูรณำกำรกิจกรรมทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรมและ ภูมิปญ
ั ญำท้องถิ่น ระหว่ำงคณะ และหน่วยงำนภำยในและชุมชน
3. ส่งเสริมพัฒนำแหล่งเรียนรู้ เช่น สถำบันวิจัยศิลปวัฒนธรรมอีสำน พิพิธภัณฑ์
มหำวิทยำลัย มหำสำรคำมเพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่นและบูรณำกำรเรียนกำรสอน กำรวิจยั
4. พัฒนำผลงำนด้ำนศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อสร้ำงมูลค่ำเพิม่ ให้กับชุมชน และสร้ำง
จุดเด่นและ ภำพลักษณ์ของมหำวิทยำลัย เพื่อประชำสัมพันธ์มหำวิทยำลัย

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และยกระดับการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย ตามหลักธรรมาภิบาล
เป้าประสงค์ 5.1) มีระบบบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพสอดคล้องตามเอกลักษณ์ตอบสนองต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยโดยบริหารตามหลัก
ธรรมาภิบาล
5.1.1 ระดับควำมสำเร็จของกำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบตั ิรำชกำร*
1. พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรตำมแผนให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์และจุดเน้นของ
5.1.2 ผลสัมฤทธิ์ของกำรประเมินประกันคุณภำพภำยในระดับคณะ ไม่ต่ำกว่ำ 4.51**
มหำวิทยำลัย และนโยบำยของชำติ
5.1.3 ร้อยละควำมสำเร็จของกำรรับนิสิตตำมแผนกำรรับนิสติ เข้ำศึกษำประจำปี
2. กำหนด KPI ระดับองค์กร ระดับหน่วยงำน ระดับบุคคลให้ชัดเจน มีควำมสอดคล้อง
กำรศึกษำ 2563 เพื่อตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลง
กัน เพื่อให้กำรประเมินมีประสิทธิภำพ
5.1.3.1 ระดับปริญญำตรี
3. วำงระบบและกลในกำรบริหำรงำนให้มีควำมยืดหยุ่น โดยยึดมั่นในหลัก
5.1.3.2 ระดับบัณฑิตศึกษำ
ธรรมำภิบำล
4. พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรสู่ควำมเป็นเลิศ (EdPEx)
5. กำหนดกลยุทธ์ในกำรแสวงหำผู้เรียน
เป้าประสงค์ 5.2) มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ที่มีประสิทธิภาพ
5.2.1 ระดับควำมสำเร็จของกำรดำเนินงำน Digital Campus **
1. พัฒนำและปรับปรุงระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศให้มีควำมเชื่อมโยงทุกระบบ ถูกต้อง
มีเสถียรภำพ ในกำรท ำงำนมีควำมทันสมัยอ้ำงอิงได้
2. พัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศให้รองรับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนออนไลน์ 3.
พัฒนำและปรับปรุงระบบกำรให้บริกำรต่ำงๆ ในรูปแบบ Digital
4. จัดทำแผนกำรเปลี่ยนผ่ำนสู่ระบบ Digital
5. พัฒนำโครงข่ำย Internet เพื่อรองรับกำรเปลี่ยนผ่ำนสูร่ ะบบ Digital
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แผนปฏิบตั ิราชการประจาปี พ.ศ. 2563
เป็นประสงค์/ตัวชี้วัด
กลยุทธ์
เป้าประสงค์ที่ 5.3) มีระบบการบริหารงบประมาณ การเงินและพัสดุที่มีประสิทธิภาพและมาตรฐาน
5.3.1 ระดับควำมสำเร็จของกำรจัดทำแผนเพิ่มรำยได้ลดรำยจ่ำย
1. กำหนดมำตรกำรให้มหำวิทยำลัยมีควำมมั่นคงทำงกำรเงิน โดยต้องมีเงินสำรองฐำนะ
5.3.2 ร้อยละกำรบริหำรงบประมำณรำยจ่ำยภำพรวม
ทำงกำรเงินอย่ำงน้อย 1 เท่ำของงบประมำณเงินรำยได้ประจำปี
5.3.3 ร้อยละกำรบริหำรงบประมำณรำยจ่ำยลงทุน
2. วำงระบบและกลไกในกำรบริหำรจัดกำรงบประมำณ กำรเงินกำรคลัง และพัสดุอย่ำง
มี ประสิทธิภำพ
3. พัฒนำพื้นที่ภำยในมหำวิทยำลัยให้สำมำรถจัดหำรำยได้เพิ่มมำกขึ้น เพื่อลดปัญหำกำร
ได้รับ จัดสรรงบประมำณไม่เพียงพอในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
4. กำหนดนโยบำยเพิ่มรำยได้ ลดรำยจ่ำย
เป้าประสงค์ 5.4) ระบบพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพ
5.4.1 ร้อยละของอำจำรย์ที่ดำรงตำแหน่งทำงวิชำกำร
1. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและพัฒนำบุคลำกรให้มปี ระสิทธิภำพ
2. ส่งเสริมกำรพัฒนำศักยภำพอำจำรย์ผู้สอนให้ผลิตผลงำนวิชำกำร วิจัยนวัตกรรม 3.
ส่งเสริมอำจำรย์ให้มีตำแหน่งทำงวิชำกำรสูงขึ้น
4. ปรับปรุงระเบียบพนักงำนตำมสัญญำ 4 ปี
5. จัดทำระเบียบมหำวิทยำลัยว่ำด้วยกำรบริหำรงำนลูกจ้ำงชั่วครำว
6. จัดทำรูปแบบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนลูกจ้ำงชั่วครำว
7. วิเครำะห์ปริมำณงำนตำมตำแหน่งของบุคลำกร

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การส่งเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้ได้รับการยอมรับและพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยในระดับสากล
เป้าประสงค์ 6.1) ส่งเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้ได้รับการยอมรับในการจัดอันดับ หรือการประเมินคุณภาพในระดับสากล
6.1.1 ระดับควำมสำเร็จของกำรดำเนินงำนกำรส่งเสริมภำพลักษณ์ของมหำวิทยำลัยให้ได้รับ 1. ส่งเสริมกำรพัฒนำศักยภำพอำจำรย์ผู้สอนให้ผลิตผลงำนวิชำกำร วิจัยนวัตกรรม เพื่อ
กำรยอมรับ และพัฒนำเป็นมหำวิทยำลัยในระดับสำกล
สร้ำง ชื่อเสียงให้มหำวิทยำลัย
6.1.2 มหำวิทยำลัยที่ได้รับกำรจัดอันดับคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำในระดับสำกล*
2. เพิ่มจำนวนอำจำรย์/นักวิจัย/ผูเ้ ชี่ยวชำญชำวต่ำงประเทศที่มีชื่อเสียงในระดับ
นำนำชำติ เพื่อมำร่วมงำนสอน และ/หรือวิจัย
3. สร้ำงควำมร่วมมือและภูมิภำค 5 ชำติ อำเซียน CLMTV ในกำรแลกเปลีย่ นนิสติ
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แผนปฏิบตั ิราชการประจาปี พ.ศ. 2563
เป็นประสงค์/ตัวชี้วัด

กลยุทธ์
4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกำรแลกเปลีย่ นนิสติ / บุคลำกร มมส.กับนิสิต /บุคลำกร
ชำวต่ำงชำติ
5. ส่งเสริมให้มีกำรจัดสภำวะแวดล้อม ระบบกำรสื่อสำร เอกสำร และสิ่งอำนวยควำม
สะดวก ของมหำวิทยำลัยให้เป็นสำกล
6. จัดทำแผนปฏิบตั ิกำรด้ำนควำมเป็นนำนำชำติ
7. ศึกษำควำมเป็นไปได้ในกำรจัดตั้งวิทยำลัยนำนำชำติ

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว และรักษ์สิ่งแวดล้อม
เป้าประสงค์ 7.1) พัฒนาสู่การเป็นคณะสีเขียวและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
7.1.1 ระดับควำมสำเร็จของกำรบริหำรจัดกำรไฟฟ้ำ/ขยะ/น้ำ
7.1.2 ปริมำณกำรใช้ไฟฟ้ำลดลงจำกปีที่ผ่ำนมำ**

หมำยเหตุ

1. ปรับปรุงและพัฒนำมหำวิทยำลัยสีเขียวตำมเกณฑ์มำตรฐำน Green University
Ranking
2. ส่งเสริมและสร้ำงควำมตระหนักให้บุคลำกรและนิสิตให้มสี ่วนร่วมในกำรพัฒนำ
มหำวิทยำลัย สีเขียว

* หมำยถึง ตัวชี้วัดตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำมหำวิทยำลัยมหำสำรคำม ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ฉบับปรับปรุงกันยำยน 2562
** หมำยถึง ตัวชี้วัดใหม่ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

คณะสิ่ งแวดล้ อมและทรั พยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

26

แผนปฏิบตั ิราชการประจาปี พ.ศ. 2563

ภาคผนวก
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