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ปรัชญา

 ส่ิงแวดล้อมทีด่ ีเป็นพืน้ฐาน
ของการพฒันาทีย่ัง่ยนื และ
ความสุขของมวลมนุษยชาติ

วิสยัทศัน์

คณะส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัมหาสารคาม เป็นศูนย์กลางความ
ร่วมมอื การพฒันาการสอนและการวจิยัของ
สถาบันส่ิงแวดล้อมในอนุภูมภิาคแม่น า้โขง



       1. ผลิตบณัฑิตสาชาวิชา เทคโนโลยส่ิีงแวดลอ้ม การจดัการส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มศึกษา
ตามเกณฑม์าตรฐานวิชาการและวิชาชีพในระดบัปริญญาตรี และบณัฑิตศึกษาเพื่อเป็นทรัพยากรบุคคล

รับใชส้ังคมไทยและสากล

       2. ผลิตงานวิจยัเพื่อสร้างองคค์วามรู้ใหม่ และสรรคส์ร้างนวตักรรม การประยกุตใ์ชอ้งคค์วามรู้และเทคโนโลยี
เพื่อการอนุรักษ ์ฟ้ืนฟ ูและการแกปั้ญหาส่ิงแวดลอ้มของประเทศไทย อนุภมิูภาคแม่น ้าโขง และอาเซียน

       3. ในการบริการวิชาการส่ิงแวดลอ้มในดา้นต่างๆ แก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน อาทิเช่น 
การตรวจวิเคราะห์คุณภาพส่ิงแวดลอ้ม การจดัท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม การใหค้  าปรึกษา
การจดัการมลพิษดา้นต่างๆ การพฒันาศกัยภาพองคก์รและชุมชน เป็นตน้ ครอบคลุมพื้นท่ีทั้งภายในประเทศ
และต่างประเทศ

4. ร่วมจดักิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม โดยส่งเสริมใหบุ้คลากรในองคก์รมีความภาคภมิูใจในอตัลกัษณ์ 
ประเพณี และวฒันธรรมไทย เช่ือมโยงสู่อาเซียน

พนัธกจิ



ค่านิยม
SMART = “จริงใจ ถ่อมตน มุ่งมัน่สู่ความส าเร็จ รับผดิชอบ คิดรอบคอบ”

S = Sincerity
M = Modest
A = Aspiration
R = Responsibility
T = Thoughtfulness

 ความจริงใจ  
 ความอ่อนนอ้มถ่อมตน
 ความมุ่งมัน่สู่ความส าเร็จ
 ความรับผดิชอบต่อสงัคม
 ความคิดอยา่งรอบคอบ



ยุทธศาสตร์ที่ 1  ผลติบัณฑิตที่มคุีณภาพภายใต้การจัดการเรียนการสอนในหลกัสูตรทีท่ันสมัย
                           ตามเกณฑ์คุณภาพ และมาตรฐานของชาติและเป็นที่ยอมรับในระดบันานาชาติ

ยุทธศาสตร์ที ่2  คณะฯ พฒันาการวจิัยและสร้างสรรค์ เพือ่สร้างองค์ความรู้และนวตักรรม
                          ทีส่ร้างคุณค่าทางวชิาการและมูลค่าเพิม่ให้กบัชุมชนและสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และบริการวิชาการแก่สังคม



ยุทธศาสตร์ที่ 4  อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี และ
                           ภูมิปัญญาท้องถิ่นในฐานะทุนทางวัฒนธรรมที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ ต่อสังคม

ยุทธศาสตร์ที ่5  พฒันาระบบบริหารจัดการให้มปีระสิทธิภาพ และยกระดับการบริหารจัดการคณะ
                          ตามหลกัธรรมาภบิาล

ยุทธศาสตร์ที ่6  ส่งเสริมภาพลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัให้ได้รับการยอมรับและพฒันาเป็น 
                          มหาวทิยาลยัในระดับสากล

ยุทธศาสตร์ที่ 7  พฒันาสู่มหาวิทยาลยัสีเขยีว และรักษ์ส่ิงแวดล้อม



แผนปฏิบตัิราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
คณะส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด น ้าหนัก เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ

1.1 ) หลักสูตรได้รับการรับรองเผยแพร่หลกัสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQR) หลักสูตร 
วิชาชีพได้รับการรับรองจากองค์กรวิชาชีพระดับชาติ /นานาชาติ สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งานและการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก

4.00

1.1.1 ) ร้อยละของหลกัสูตรที่มีคะแนนผลการประเมินประกนัคุณภาพการศึกษาภายในระดบัดี 3.01* ขึ้นไป 2.00 60 รองคณบดีฝ่ายวชิาการ
นางสาวสุมิตรา ราชเมืองศรี

1.1.2 ) ร้อยละของหลกัสูตรที่มีความร่วมมือดา้นการจดัการเรียนการสอนหรือการปฏิบติัการกบัสถาบนัในประเทศหรือต่างประเทศ 2.00 60 รองคณบดีฝ่ายวชิาการ
นางสาวสุมิตรา ราชเมืองศรี

ยุทธศาสตร์ที่  1  พัฒนาการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพภายใต้การจัดเรียนการสอนในหลักสูตรท่ีทันสมัย
                     ตามเกณฑ์คุณภาพ และมาตรฐานของชาติและสากล (น ้าหนักร้อยละ 25)



เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด น ้าหนัก เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ

1.2 ) บัณฑิตเป็นผู้มีทักษะทางด้านวิชาชีพ และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่สอดคล้องกบัอัตลักษณ์นิสิตมหาวิทยาลัย
21.00

1.2.1 ) ร้อยละของบณัฑิตปริญญาตรีที่ไดง้านท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 2.00 90 รองคณบดีฝ่ายวชิาการ
นางสาวสุมิตรา ราชเมืองศรี

1.2.2 ) ระดบัคุณภาพของผูส้ าเร็จการศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ (ป.ตรี-โท-เอก) (ประเมิน
จากผูใ้ชบ้ณัฑิต)

2.00 4.50 รองคณบดีฝ่ายวชิาการ
นางสาวสุมิตรา ราชเมืองศรี
น.ส.วรัสชญาน์  ปุราถานงั

1.2.3 ) ร้อยละของนิสิต(ป.ตรี-โท-เอก)ที่เขา้ทดสอบความรู้ความสามารถและทกัษะการส่ือสาร ดว้ยภาษาองักฤษตาม
มาตรฐาน CEFR หรือเทียบเท่า ก่อนส าเร็จการศึกษา ไม่นอ้ยกวา่กวา่ร้อยละ 100 ของนิสิตทั้งหมดในชั้นปีที่หลกัสูตร
ก าหนด (MSU English Exit–Exam)

2.00 90 รองคณบดีฝ่ายวชิาการ
นางสาวสุมิตรา ราชเมืองศรี
น.ส.วรัสชญาน์  ปุราถานงั

1.2.4 ) ร้อยละของนิสิต(ป.ตรี-โท-เอก)ที่เขา้ทดสอบความรู้ความสามารถและทกัษะการส่ือสารดว้ยภาษาองักฤษตาม
มาตรฐาน CEFRหรือเทียบเท่า มีคะแนนผลการทดสอบไม่นอ้ยกวา่ 50 คะแนน ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40 ของนิสิตที่เขา้
ทดสอบทั้งหมด (MSU English Exit–Exam)

2.00 20 รองคณบดีฝ่ายวชิาการ
นางสาวสุมิตรา ราชเมืองศรี
น.ส.วรัสชญาน์  ปุราถานงั

1.2.5 ) ร้อยละของนิสิต (ป.ตรี) ที่เขา้รับการทดสอบความรู้ความสามารถและทกัษะดา้น IT ไม่ต ่ากวา่มาตรฐาน ICT หรือ
เทียบเท่า ก่อนส าเร็จการศึกษา ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 100 ของนิสิตทั้งหมดในชั้นปีที่หลกัสูตรก าหนด (IT Exit-Exam)

2.00 93 รองคณบดีฝ่ายวชิาการ
นางสาวสุมิตรา ราชเมืองศรี



เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด น ้าหนัก เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ

1.2.6 ) ร้อยละของนิสิต(ป.ตรี) ที่เขา้รับการทดสอบความรู้ความสามารถและทกัษะดา้น IT ไม่ต ่ากวา่
มาตรฐาน ICT หรือเทียบเท่า ก่อนส าเร็จการศึกษา มีคะแนนผลการทดสอบไม่นอ้ยกวา่ 50 คะแนน ไม่นอ้ย
กวา่ร้อยละ 65 ของนิสิตที่เขา้ทดสอบทั้งหมด (IT Exit-Exam)

2.00 70
รองคณบดีฝ่ายวชิาการ
นางสาวสุมิตรา ราชเมืองศรี

1.2.7 ) ร้อยละของรายวชิาที่มีส่ือการสอนสองภาษา (ภาษาไทยและภาษาองักฤษ หรือ ส่ือการสอน
ภาษาต่างประเทศที่จดัการเรียนการสอน) ทุกระดบั

3.00 90
รองคณบดีฝ่ายวชิาการ
นางสาวสุมิตรา ราชเมืองศรี
น.ส.วรัสชญาน์  ปุราถานงั

1.2.8 ) ระดบัความส าเร็จของการจดัการศึกษาทีส่ะทอ้นเอกลกัษณ์ของมหาวทิยาลยั และ อตัลกัษณ์ของ
นิสิตในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป

2.00 5
รองคณบดีฝ่ายวชิาการ
นางสาวสุมิตรา ราชเมืองศรี

1.2.9 ) จ านวนรางวลัที่นิสิตและ/หรือศิษยเ์ก่าที่ไดรั้บการยกยอ่งเชิดชูเกียรติ และ/หรือไดรั้บรางวลั 2.00 2
รองคณบดีฝายพฒันานิสิต
นายธวชัชยั บุตรศรี

1.2.10 ) จ านวนศิษยเ์ก่าที่ใหค้วามร่วมมือสนบัสนุนกิจกรรมของคณะ 2.00 1
รองคณบดีฝายพฒันานิสิต
นายธวชัชยั บุตรศรี



ยุทธศาสตร์ท่ี 2  พฒันาการวจัิยและสร้างสรรค์เพือ่สร้างองค์ความรู้และนวตักรรมท่ีสร้าง    
                          คุณค่าทางวชิาการและมูลค่าเพิม่ให้กับชุมชนและสังคม (น ้าหนักร้อยละ 25)

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด น ้าหนัก เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ

2.1 ) มีศูนย์ความเป็นเลิศทางการวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ หรือส่ิงประดิษฐ์เฉพาะด้าน 3.00

2.1.1 ) จ านวนหน่วยวจิยัเฉพาะทางใหมี้ความโดดเด่นและสะทอ้นเอกลกัษณ์ของคณะ 3.00 1 รองคณบดีฝ่ายวจิยัและบริการวชิาการ
นางสาววรัสชญาน์ ปุราถานงั

2.2 ) มีผลงานวิชาการ หรืองานสร้างสรรค์ หรือส่ิงประดิษฐ์ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล 12.00

2.2.1 ) จ านวนความร่วมมือทางการวจิยัของคณะ/หน่วยงานกบันกัวจิยัภายนอกสถาบนัทั้งในและ/
หรือต่างประเทศ

3.00 2 รองคณบดีฝ่ายวจิยัและบริการวชิาการ
นางสาวจิตตรานนท ์จนัทะเสน

2.2.2 ) ร้อยละคุณภาพของผลงานวชิาการของอาจารยป์ระจ า 3.00 30 รองคณบดีฝ่ายวจิยัและบริการวชิาการ
นางสาววรัสชญาน์ ปุราถานงั

2.2.3 ) ร้อยละคุณภาพของผลงานของผูส้ าเร็จการศึกษาในระดบัปริญญาโทที่ไดรั้บการตีพมิพ์
เผยแพร่

3.00 50 รองคณบดีฝ่ายวจิยัและบริการวชิาการ
นางสาววรัสชญาน์ ปุราถานงั

2.2.4 ) ร้อยละคุณภาพของผลงานของผูส้ าเร็จการศึกษาในระดบัปริญญาเอก 3.00 100 รองคณบดีฝ่ายวจิยัและบริการวชิาการ
นางสาววรัสชญาน์ ปุราถานงั



เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด น ้าหนัก เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ

2.3 ) มีผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ หรือส่ิงประดิษฐ์ที่สามารถน าไปแก้ปัญหาของชุมชนและสังคม 2.00

2.3.1 ) จ านวนโครงการวจิยั หรืองานสร้างสรรค ์หรือส่ิงประดิษฐท์ี่สร้างคุณค่าทางวชิาการ หรือสร้าง
มูลค่าเพิม่ใหก้บัหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนหรือชุมชนหรือสงัคม

2.00 5 รองคณบดีฝ่ายวจิยัและบริการวชิาการ
นางสาววรัสชญาน์ ปุราถานงั

2.4 ) มีงานวิจัย หรือ งานสร้างสรรค์ หรือส่ิงประดิษฐ์เชิงบูรณาการสหวิชา 4.00

2.4.1 ) จ านวนโครงการวจิยั หรืองานสร้างสรรค ์หรือส่ิงประดิษฐเ์ชิงบูรณาการสหวชิา 2.00 5 รองคณบดีฝ่ายวจิยัและบริการวชิาการ
นางสาววรัสชญาน์ ปุราถานงั

2.4.2 ) ร้อยละของรายรับที่เกิดจากการวจิยัจากหน่วยงานภายนอก 2.00 0.05 รองคณบดีฝ่ายวจิยัและบริการวชิาการนางสาว
ปรมาภรณ์ ต่อฤทธ์ิ

2.5 ) มีรายได้เพิ่มขึน้จากนวัตกรรม และสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชนหรือสังคมได้ 4.00

2.5.1 ) จ านวนนวตักรรมที่สร้างมูลค่าเพิม่ใหก้บัหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนหรือชุมชนหรือสงัคม 2.00 1 รองคณบดีฝ่ายวจิยัและบริการวชิาการ
นายพลตรี  บุญหลา้

2.5.2 ) ร้อยละของรายรับที่เกิดจากนวตักรรมที่สร้างมูลค่าเพิม่หน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน หรือชุมชน
หรือสงัคม

2.00 0.05 รองคณบดีฝ่ายวจิยัและบริการวชิาการ
นายพลตรี  บุญหลา้



ยุทธศาสตร์ท่ี 3  เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และบริการวชิาการแก่สังคม (น ้าหนัก ร้อยละ 10)
                         

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด น ้าหนัก เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ

3.1 ) มีการท างานเชิงวิชาการร่วมกัน (Engagement) ระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชนและสังคม
10.00

3.1.1 ) ร้อยละของหลกัสูตรที่มีการด าเนินงานโครงการ 1 หลกัสูตร 1 ชุมชน หรือหน่วยงาน ภาครัฐหรือ
ภาคเอกชน หรือสถานประกอบการ

4.00 80 รองคณบดีฝ่ายวจิยัและบริการวชิาการ
นายพลตรี บุญหลา้

3.1.2 ) ร้อยละของรายรับที่เกิดจากการให้บริการวชิาการจากหน่วยงานภายนอก (เฉพาะเงินบริการ
วชิาการท่ีหกัใหม้หาวทิยาลยั)

3.00 0.05 รองคณบดีฝ่ายวจิยัและบริการวชิาการ
นางสาวปรมาภรณ์ ต่อฤทธ์ิ

3.1.3 ) จ านวนโครงการที่สามารถสร้างชุมชนตน้แบบเพือ่การถ่ายทอดหรือขยายผลสู่พื้นที่อ่ืนหรือ
หน่วยงานอ่ืน

3.00 1 รองคณบดีฝ่ายวจิยัและบริการวชิาการ
นายพลตรี บุญหลา้



ยุทธศาสตร์ท่ี 4  อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และส่งเสริมศิลปวฒันธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี
                          และภูมิปัญญาท้องถิ่นในฐานะทุนทางวฒันธรรมท่ีสามารถน าไปใช้
                          ประโยชน์ต่อสังคม  (น ้าหนัก ร้อยละ  10)

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด น ้าหนัก เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ

4.1 ) อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู พัฒนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณ ีและภูมิปัญญาท้องถิ่นผสมผสานวัฒนธรรมในระดับชาติและ
สากลบนฐานการบูรณาการจากการเรียน การสอนและการวิจัย

4.00

4.1.1 ) จ านวนโครงการที่คณะมีการด าเนินการตามนโยบายหน่ึงคณะ หน่ึงศิลปวฒันธรรม 4.00 1 รองคณบดีฝ่ายวจิยัและบริการวชิาการ
นางปวริศา ปัดเสน

4.2 ) มีการบูรณาการกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ระหว่างคณะ และหน่วยงานภายใน
และชุมชนที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้

6.00

4.2.1 ) จ านวนผลงาน/โครงการที่ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิม่ใหก้บัหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนหรือชุมชน
หรือสงัคม

3.00 1 รองคณบดีฝ่ายวจิยัและบริการวชิาการ
นางปวริศา ปัดเสน

4.2.2 ) จ านวนผลงาน/โครงการที่มีการบูรณาการกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมและ ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
ระหวา่งคณะ และหน่วยงานภายในและชุมชน

3.00 5 รองคณบดีฝ่ายวจิยัและบริการวชิาการ
นางปวริศา ปัดเสน



ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพฒันาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ  และยกระดับการบริหาร
                         จัดการมหาวทิยาลัย  ตามหลักธรรมาภบิาล (น ้าหนัก ร้อยละ 20)

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด น ้าหนัก เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ

5.1 ) มีระบบบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพสอดคล้องตามเอกลักษณ์ตอบสนองต่อการพัฒนามหาวิทยาลยั
โดยบริหารตามหลักธรรมาภิบาล

4.00

5.1.1 ) ระดบัความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนปฏิบตัิราชการ 2.00 5 หวัหนา้ส านกังานเลขานุการคณะฯ
นางสาวศรัญญา มูลจนัทร์

5.1.2 ) ระดบัคุณภาพของผลสมัฤทธ์ิของการประเมินประกนัคุณภาพภายใน 2.00 3.51 หวัหนา้ส านกังานเลขานุการคณะฯ
นางสาวศรัญญา มูลจนัทร์

5.2 ) มีระบบสารสนเทศเพือ่การบริหารจัดการ ที่มีประสิทธิภาพ 4.00

5.2.1 ) ระดบัความส าเร็จของการปรับปรุงและพฒันาเวบ็ไซตข์องหน่วยงาน 2.00 5 หวัหนา้ส านกังานเลขานุการคณะฯ

นายชลทิตย ์สีเทา
5.2.2 ) (มหาวทิยาลยั/คณะ-หน่วยงาน) ระดบัความส าเร็จในการด าเนินการถ่ายทอดและสร้างความ
ตระหนกัดา้นความมัน่คงปลอดภยัสารสนเทศ มหาวทิยาลยัมหาสารคาม

2.00 5 หวัหนา้ส านกังานเลขานุการคณะฯ
นายชลทิตย ์สีเทา



เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด น ้าหนัก เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ

5.3 ) มีระบบการบริหารงบประมาณ การเงินและพัสดุ ที่มีประสิทธิภาพและมาตรฐาน 8.00
5.3.1 ) ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผน่ดินภาพรวม 2.00 96 หวัหนา้ส านกังานเลขานุการคณะฯ

นางสาวปรมาภรณ์ ต่อฤทธ์ิ
นางสาวรณิดา หงัสวนสั

5.3.2 ) ร้อยละของการกนัเงินไวเ้บิกเหล่ือมปี 1.00 0 หวัหนา้ส านกังานเลขานุการคณะฯ
นางสาวปรมาภรณ์ ต่อฤทธ์ิ
นางสาวรณิดา หงัสวนสั

5.3.3 ) ระดบัความส าเร็จในการก ากบัการด าเนินการเพือ่สนบัสนุนงานการเงินและบญัชี 1.00 5 หวัหนา้ส านกังานเลขานุการคณะฯ
นางสาวปรมาภรณ์ ต่อฤทธ์ิ
นางสาวรณิดา หงัสวนสั

5.3.4 ) ระดบัความส าเร็จของการตรวจสอบพสัดุประจ าปี 2.00 5 หวัหนา้ส านกังานเลขานุการคณะฯ
นางสาวนริศร์ชา วรรณากุลพงษ์

5.3.5 ) ร้อยละของเงินส ารองรักษาฐานะทางการเงินต่องบประมาณรายจ่ายประจ าปี (งบประมาณเงิน
รายได)้

1.00 10 หวัหนา้ส านกังานเลขานุการคณะฯ
นางสาวปรมาภรณ์ ต่อฤทธ์ิ
นางสาวปรมาภรณ์ ต่อฤทธ์ิ

5.3.6 ) ระดบัความส าเร็จในการจดัท าแผนเพิม่รายไดล้ดรายจ่าย 1.00 5 หวัหนา้ส านกังานเลขานุการคณะฯ
นางสาวปรมาภรณ์ ต่อฤทธ์ิ
นางสาวรณิดา หงัสวนสั

5.4 ) มีระบบพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพ 4.00
5.4.1 ) ร้อยละของอาจารยท์ี่มีวฒิุปริญญาเอก 2.00 55 หวัหนา้ส านกังานเลขานุการคณะฯ

นางสาวจิตตรานนท ์จนัทะเสน
5.4.2 ) (มหาวทิยาลยั/คณะ-หน่วยงาน) ร้อยละของอาจารยท์ี่ด  ารงต าแหน่งทางวชิาการ 2.00 35 หวัหนา้ส านกังานเลขานุการคณะฯ

นางสาวจิตตรานนท ์จนัทะเสน



ยุทธศาสตร์ท่ี  6  การส่งเสริมภาพลักษณ์ของมหาวทิยาลัยให้ได้รับการยอมรับและพฒันา
                            เป็นมหาวิทยาลัยในระดับสากล  (น ้าหนัก  ร้อยละ 5)

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด น ้าหนัก เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ

6.1 ) มหาวทิยาลยัได้รับการยอมรับในการจัดอันดับ หรือการประเมินคุณภาพในระดับสากล 4.20
6.1.1 ) จ านวนนกัวชิาการจากมหาวทิยาลยัหรือสถาบนัต่างประเทศ ที่มีความสมัพนัธก์บัคณาจารย/์
คณะ/หน่วยงาน/มมส

1.00 20 รองคณบดีฝ่ายวจิยัและบริการวชิาการ
นางสาวจิตตรานนท ์จนัทะเสน

6.1.2 ) (คณะ-หน่วยงาน) จ านวนอาจารย/์นกัวจิยั/ผูเ้ช่ียวชาญชาวต่างประเทศท่ีมีช่ือเสียง ในระดบั
นานาชาติเพือ่มาร่วมสอนและ/หรือวจิยั (Inbound Visiting International Faculty Staff) และ/หรือมี
การแลกเปล่ียนอาจารย/์นกัวจิยั มมส กบัมหาวทิยาลยัต่างประเทศ (Outbound Visiting International 
Faculty Staff)

0.8 1 รองคณบดีฝ่ายวจิยัและบริการวชิาการ
นางสาวจิตตรานนท ์จนัทะเสน

6.1.3 ) จ านวนนิสิตชาวต่างชาติมาศึกษาในหลกัสูตร (International Student) 0.8 1 รองคณบดีฝ่ายวจิยัและบริการวชิาการ
นางสาวจิตตรานนท ์จนัทะเสน

6.1.4 ) จ านวนนิสิตที่มีการแลกเปล่ียนระหวา่งนิสิตต่างชาติกบัมหาวทิยาลยั (Inbound Exchange 
Student) และ/หรือแลกเปล่ียนนิสิต มมส กบัมหาวทิยาลยัต่างประเทศ (Outbound Exchange 
Student)

0.8 2 รองคณบดีฝ่ายวจิยัและบริการวชิาการ
นางสาวจิตตรานนท ์จนัทะเสน

6.1.5 ) มหาวทิยาลยัไดรั้บการจดัอนัดบัคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 0.8 5 หวัหนา้ส านกังานเลขานุการคณะฯ
นางสาวศรัญญา มูลจนัทร์

6.2 ) มหาวทิยาลยัมีโครงสร้างพืน้ฐาน และศักยภาพในการรองรับความเป็นนานาชาติ 0.80
6.2.1 ) (มหาวทิยาลยั/คณะ-หน่วยงาน) ระดบัความส าเร็จของการพฒันาระบบการจดัการศึกษา
นานาชาติ และมีโครงสร้างพื้นฐานที่เอ้ือต่อการศึกษานานาชาติ

0.8 5 รองคณบดีฝ่ายวจิยัและบริการวชิาการ
นางสาวจิตตรานนท ์จนัทะเสน



ยุทธศาสตร์ที่  7  การพัฒนาสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว  และรักษ์สิง่แวดล้อม  (น ้าหนกั ร้อยละ 5 )
เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด น ้าหนัก เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ

7.1 ) มหาวทิยาลยัต้องมีคุณภาพและมาตรฐานตามเกณฑ์ มหาวิทยาลยัสีเขียวและเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 5.00

7.1.1 ) ระดบัความส าเร็จของมหาวทิยาลยัไดรั้บการจดัอนัดบัเป็นมหาวทิยาลยัสีเขียว 1 ใน 5 ของประเทศ 2.00 5 หวัหนา้ส านกังานเลขานุการคณะฯ
นายธวชัชยั บุตรศรี

7.1.2 ) จ านวนโครงการหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมหาวทิยาลยัสีเขียว 2.00 3 หวัหนา้ส านกังานเลขานุการคณะฯ
นายธวชัชยั บุตรศรี

7.1.3 ) ระดบัความส าเร็จของการประหยดัพลงังานไฟฟ้า 1.00 5 หวัหนา้ส านกังานเลขานุการคณะฯ
นายธวชัชยั บุตรศรี

จ านวนตัวช้ีวดั : 49

น า้หนักรวม : 100.00



ผลการประเมนิตนเองในรอบ 9 เดอืน ( 7 สิงหาคม 2560 )

สรุปผลการประเมิน จากทั้งหมด 49 ตัวช้ีวัด

ตวัช้ีวดัท่ีไดค้ะแนนเท่ากบั  
0.0000 - 1.9999

9 ตวัช้ีวดั

ตวัช้ีวดัท่ีไดค้ะแนนเท่ากบั
2.0000 - 2.9999

1 ตวัช้ีวดั

ตวัช้ีวดัท่ีไดค้ะแนนเท่ากบั
3.0000 - 3.9999

4 ตวัช้ีวดั

ตวัช้ีวดัท่ีไดค้ะแนนเท่ากบั
4.0000 - 4.9999

4 ตวัช้ีวดั

ตวัช้ีวดัท่ีไดค้ะแนนเท่ากบั
5.0000

31 ตวัช้ีวดั



ผลการด าเนินงานโครงการ/กจิกรรมตามแผนปฏิบตัริาชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560   

(รอบ 9 เดอืน )

1. โครงการ/กจิกรรม    จ านวนทั้งส้ิน   69   โครงการ

2. ด าเนินการแล้ว         จ านวน             54    โครงการ

3. ยงัไม่ด าเนินการ       จ านวน             15    โครงการ


