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ค าน า 
 
  แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2563  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยำกรศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม ฉบับนี้จัดท ำขึ้นภำยใต้
เงื่อนไขของหลักเกณฑ์พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  ที่ได้ก ำหนดให้ทุกภำคส่วนรำชกำรต้องพัฒนำกำร
ปฏิบัติกำรรำชของหน่วยงำน ซึ่งแผนฉบับนี้ เป็นกำรแปลงยุทธศำสตร์หรือกลยุทธ์สู่กำรปฏิบัติ โดยกำรบูรณำกำรภำรกิจให้สอดคล้องกับแผนของมหำวิทยำลัย
มหำสำรคำม    
  แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี พ.ศ. 2563 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยำกรศำสตร์  ไดจัดท ำขึ้นภำยใต้กรอบแผนกลยุทธ์คณะสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยำกรศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม พ.ศ. 2563   และคณะฯมีควำมคำดหวังว่ำแผนฉบับนี้ จะเป็นกลไกลส ำคัญในกำรแปลงแผนสู่กำรปฏิบัติอย่ำง
จริงจัง เพื่อน ำไปสู่ควำมส ำเร็จตำมเป้ำประสงค์หรือเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ ต่อไป 
 
 
                  (รองศำสตรำจำรย์ ดร.อดิศักดิ์  สิงห์สีโว) 
                คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยำกรศำสตร์ 
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บทน า 
 
1) วิสัยทัศน์ 

“คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยำกรศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม เป็นแหล่งควำมรู้และสร้ำงสรรค์นวัตกรรมเพ่ือกำรพัฒนำประเทศ ผลิตบัณฑิตที่มี
คุณภำพและคุณธรรม เป็นผู้น ำที่ด ำรงตนเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” 

 

2) พันธกิจ 
  1. ผลิตบัณฑิตสำขำวิชำ เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม กำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม และสิ่งแวดล้อมศึกษำ ตำมเกณฑ์มำตรฐำนวิชำชีพใน
ระดับปริญญำตรีและบัณฑิตศึกษำ เพ่ือเป็นทรัพยำกรบุคคลที่มีคุณภำพและมีคุณธรรม 
  2. ผลิตงำนวิจัยเพ่ือสร้ำงองค์ควำมรู้ใหม่ และสร้ำงสรรค์นวัตกรรม กำรประยุกต์ใช้องค์ควำมรู้ และเทคโนโลยีเพ่ือกำรอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และแก้ไขปัญหำ
สิ่งแวดล้อมของชุมชน ประเทศไทยและภูมิภำคอำเซียน 
  3. ให้บริกำรวิชำกำรสิ่งแวดล้อมในด้ำนต่ำงๆ แก่หน่วยงำนภำครัฐ ภำคเอกชน และชุมชน อำทิ เช่น กำรตรวจวิเครำะห์คุณภำพสิ่งแวดล้อม กำ รจัดท ำ
รำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น กำรให้ค ำปรึกษำกำรจัดกำรมลพิษด้ำนต่ำงๆ กำรพัฒนำศักยภำพองค์กรและชุมชน กำรส่งเสริม เผยแพร่และ
สร้ำงกระบวนกำรมีส่วนร่วม เป็นต้น ครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งชุมชน ภำยในประเทศและต่ำงประเทศ  

4. ร่วมจัดกิจกรรมท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยส่งเสริมใหบุ้คลำกรในองค์กรมีควำมภำคภูมิใจใน อัตลักษณ์ ประเพณี และวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับกำร
ด ำรงตนเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เชื่อมโยงสู่อำเซียน 
 

3) ค่านิยม 
   SMART = “จริงใจ ถ่อมตน มุ่งม่ันสู่ควำมส ำเร็จ รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม คิดรอบครอบ”  
    S =  Sincerity      ควำมจริงใจ 

M =  Modest       ควำมอ่อนน้อม 
A =  Aspiration    ควำมมุ่งม่ันสู่ควำมส ำเร็จ 
R =  Responsibility and Environment  ควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
T =  Thoughtfulness    ควำมคิดรอบครอบ 
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4. สมรรถนะหลักของหน่วยงาน 
  คณะมีกำรสร้ำงควำมรู้ทำงทรัพยำกรสิ่งแวดล้อม เพ่ือต่อยอดในกำรพัฒนำนวัตกรรมและให้บริกำรตรวจวัดคุณภำพสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นและชุมชน 
 

5. ยุทธศาสตร์     
  แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยำกรศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม สอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์
มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม ประกอบด้วยยุทธศำสตร์ที่ส ำคัญ 7 ยุทธศำสตร์ ได้แก่    
ยุทธศำสตร์ที่ 1   พัฒนำกำรผลิตบัณฑิตที่มีคุณภำพภำยใต้กำรจัดกำรเรียนกำรสอนในหลักสูตรที่ทันสมัยตำมเกณฑ์คุณภำพ และมำตรฐำนของชำติและสำกล   
ยุทธศำสตร์ที่ 2   พัฒนำกำรวิจัยและสร้ำงสรรค์เพ่ือสร้ำงองค์ควำมรู้และนวัตกรรมที่สร้ำงคุณค่ำทำงวิชำกำรและมูลค่ำเพ่ิมให้กับชุมชนและสังคม     
ยุทธศำสตร์ที่ 3   เป็นศูนย์กลำงแห่งกำรเรียนรู้และบริกำรวิชำกำรแก่สังคม    
ยุทธศำสตร์ที่ 4   อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ขนมธรรมเนียม ประเพณี และภูมิปัญญำท้องถิ่น ในฐำนะทุนทำงวัฒนธรรมที่สำมำรถน ำไปใช้ 
                      ให้เกิด ประโยชน์ต่อสังคม    
ยุทธศำสตร์ที่ 5   พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ และยกระดับกำรบริหำรจัดกำรมหำวิทยำลัยตำมหลักธรรมำภิบำล   
ยุทธศำสตร์ที่ 6   ส่งเสริมภำพลักษณ์ของมหำวิทยำลัย ให้ได้รับกำรยอมรับและพัฒนำเป็นมหำวิทยำลัยในระดับสำกล และ 
ยุทธศำสตร์ที่ 7  พัฒนำสู่มหำวิทยำลัยสีเขียว และรักษ์สิ่งแวดล้อม 
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ความเชื่อโยงยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยและยุทธศาสตร์คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 
 

วิสัยทัศน ์  เป็นแหล่งความรู้และสร้างสรรค์นวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาประเทศ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรม เป็นผู้น าท่ีด ารงตนเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 

               

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 คณะมีกำรท ำงำนเชิง
วิชำกำรร่วมกัน 
(Engagement) ระหว่ำง
คณะกับชุมชนและสังคม 

 4.1 อนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนำ
ศิลปวัฒนธรรมประเพณี 
และภูมิปัญญำท้องถ่ิน 
ผสมผสำนวัฒนธรรมใน
ระดับชำติและสำกล 
บนฐำนกำรบูรณำกำรจำก
กำรเรียนกำรสอนและกำร
วิจัย 
4.2 มีกำรบูรณำกำร
กิจกรรมท ำนุบ ำรุง
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญำท้องถ่ิน 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 
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Strategic map คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
เป็นแหล่งความรู้และสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประเทศ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรม เป็นผู้น าที่ด ารงตนเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 
 

ปร
ะส

ิทธ
ิผล

                         
  ทุกหลักสูตรได้รับกำรรับรองคุณภำพและมำตรฐำน  บัณฑติได้งำนท ำ   คณะฯได้รับกำรยอมรับ    

                      
 

  

คุณ
ภา

พก
าร

ให
้บร

ิกา
ร 

                        
 ควำมพึงพอใจของนิสิตต่อคณะฯ  ควำมพึงพอใจของชุมชนต่อกำรวิจัย/บริกำรวิชำกำร/ท ำนุฯ  ควำมพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อบัณฑิตคณะฯ 
                        
  ควำมพึงพอใจของนิสิตต่อกำรเรียนกำรสอน  ควำมพึงพอใจของนิสิตและอำจำรย์ต่อกำรให้บริกำร    
                        

ปร
ะส

ิทธ
ภิา

พ 

                        
 แผนพัฒนำคณะ  ภำวะกำรมีงำนท ำของนิสิต  กำรบริหำรจัดกำรงำนวจิัย  กำรบริหำรงบประมำณให้เกิดประสิทธภิำพ 
                     
 กฎหมำย/ระเบยีบ/ข้อบังคับ  ศูนย์ควำมเป็นเลิศด้ำนวิจยั  กำรบูรณำกำรงำนวิจยั  กำรบริหำรสินทรัพย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
                        

กา
รพ

ัฒ
นา

อง
ค์ก

าร
 

                        
 บคุลำกร  กำรบริหำรควำมเส่ียง  ระบบกำรบริหำรจัดกำร  ฐำนข้อมูลและเทคโนโลย ี  
                       
  ภูมิทัศน์-อำคำรสถำนที ่  โครงสร้ำงองค์กร  วัฒนธรรมขององค์กร  องค์กรแห่งกำรเรียนรู้ 
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แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 
 

   ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพภายใต้การจัดเรียนการสอนในหลักสูตรที่ทันสมัยตามเกณฑ์คุณภาพ และมาตรฐานของชาติและสากล 
เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

รายได้ พ.ศ. 
2563 

เจ้าภาพหลัก/
ผู้รับผิดชอบด าเนินงาน 2561 2562 ปี 2563 

เป้าประสงค์ 1.1) หลักสูตรได้รับการรับรองเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQR) หลักสูตร วิชาชีพได้รับการ
รับรองจากองค์กรวิชาชีพระดับชาติ / นานาชาติ สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งานและการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 
1.1.1 จ ำนวนหลักสูตรที่มีกำรด ำเนินกำรขอรับ
รองเผยแพรห่ลักสูตรทีม่ีคุณภำพ 
และมำตรฐำนตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษำแห่งชำต ิ(TQR) 

ไม่มี
ตัวชี้วัดนี ้

3 
หลักสูตร 

1 
หลักสตูร 

1. โครงกำรปฐมนเิทศนิสิตระดับปริญญำตร ี
(นำงปวริศำ ปัดเสน) 

40,000 1.รองคณบดฝี่ำย
วิชำกำรและประกัน  

2. โครงกำรปฐมนเิทศนิสิต ระดับบัณฑิตศึกษำ 
(น.ส.วรัสชญำน์ ปุรำถำนัง) 

10,000 คุณภำพกำรศึกษำ 
2.ประธำนหลักสูตร 

1.1.2 ระดบัควำมส ำเรจ็ของกำรด ำเนินงำน
หลักสตูรที่มีควำมโดดเด่น* 

ไม่มี
ตัวชี้วัดนี ้

ไม่มี
ตัวชี้วัด 

ระดับ 
5 

3. โครงกำรปัจฉิมนเิทศและพัฒนำศักยภำพนิสติที่
ก ำลังจะส ำเร็จกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2562 
(นำงปวริศำ ปัดเสน) 

30,000 3.น.ส.สุมติรำ รำชเมือง
ศร ี
4.น.ส.วรสัชญำน์   

1.1.3 ร้อยละของหลักสตูรที่มคีวำมร่วมมือด้ำน
กำรจัดกำรเรยีน กำรสอนหรือกำรปฏิบัติกำรกับ
สถำบันในประเทศหรือตำ่งประเทศ* 

ร้อยละ 
100  

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

4. โครงกำรอบรมกำรใช้อุปกรณ์และเครื่องมือ 
วิทยำศำสตร ์(นำยพลตรี บุญหล้ำ) 

10,000 ปุรำถำนัง 

5. โครงกำรทวนสอบผลสัมฤทธ์ิ 
(น.ส.สุมิตรำ รำชเมืองศร)ี 

30,000  

1.1.4 ระดบัควำมส ำเรจ็ของรำยวชิำ หรือหลักสตูร
ที่จะเปิดสอน ในระบบธนำคำรหนว่ยกิต (Credit 
Bank)** 

ไม่มี
ตัวชี้วัดนี้  

ไม่มี
ตัวชี้วัดนี ้

ไม่ขอรับ 
กำรประเมิน 

6. โครงกำรส่งเสรมิพัฒนำคุณธรรม จริยธรรมดำ้น
จิตสำธำรณะและเช่ือมควำมสัมพนัธ์น้องพี่ชำว 
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (ดร.ชฤพนธ์ เจริญสุข) 

30,000  

1.1.5 จ ำนวนรำยวิชำที่มีกำรจัดกำรเรยีนกำรสอน
แบบออนไลน ์(E-Learning)** 

ไม่มี
ตัวชี้วัดนี้  

ไม่มี
ตัวชี้วัดนี ้

ไม่ขอรับ 
กำรประเมิน 

7. โครงกำรเตรียมควำมพร้อมในกำรใช้
ห้องปฏิบัติกำรสิ่งแวดล้อม (น.ส.พนิดำ  พันธ์สมบัต ิ

3,000  

    8. โครงกำรนิเทศนสิิตฝึกงำนและกำรน ำเสนอผล
กำรฝึกงำน (อ.ธรพร  บุศย์น้ ำเพชร) 

40,000 
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รายได้ พ.ศ. 

2563 

เจ้าภาพหลัก/
ผู้รับผิดชอบด าเนินงาน 2561 2562 ปี 2563 

    9. โครงกำรปรับพ้ืนฐำนและเตรยีมควำมพร้อม 
ก่อนเข้ำศึกษำในช้ันปีท่ี 1 (ผศ.ดร.นิพนธ์ ตันไพบูลย์กุล) 

30,000 
 

 

    10. โครงกำรศึกษำดูงำนนิสติชั้นปีที่ 3 หลักสูตร
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (ดร.ธำยุกร พระบ ำรุง) 

 
95,000 

 

11. โครงกำรศึกษำทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม (อ.ธรพร  บุศย์น้ ำเพชร) 

23,000  

12. โครงกำรประชำสัมพันธ์หลักสตูร 
(ดร.ชฤพนธ์ เจริญสุข) 

20,000  

    13. โครงกำรศึกษำดูงำนนิสติหลักสูตรกำรจัดกำร
สิ่งแวดล้อมและทรัพยำกร (อ.อำรีรัตน์ รักษำศิลป์) 

140,000  

    14. โครงกำรศึกษำภำคสนำม รำยวิชำ 1706 450 
กำรศึกษำภำคสนำมส ำหรับกำรจดักำรสิ่งแวดล้อม
และทรัพยำกร (Field Study for Environmental 
and Resource Management) (ดร.จตุพร เทียรมำ) 

70,000  

    15. โครงกำรนิเทศนิสตฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ 
(รศ.ดร.ประยูร  วงศ์จันทรำ) 

50,000  

    16. โครงกำรนิสติสัมพันธ์ (รศ.ดร.ประยูร  วงศ์จันทรำ) 100,000  

    17. โครงกำรภำคสนำมสิ่งแวดล้อมศึกษำ 
 (รศ.ดร.ประยูร  วงศ์จันทรำ) 

50,000  

    18. โครงกำรศึกษำดูงำนสิ่งแวดลอ้มศึกษำ 
 (รศ.ดร.ประยูร  วงศ์จันทรำ) 

200,000  

    19. โครงกำรนิสติสัมพันธ์หลักสตูร วทม.สิ่งแวดล้อม
ศึกษำ (รศ.ดร.ประยูร  วงศ์จันทรำ) 

40,000  
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เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
รายได้ พ.ศ. 
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เจ้าภาพหลัก/
ผู้รับผิดชอบด าเนินงาน 2561 2562 ปี 2563 

    20. โครงกำรศึกษำดูงำนหลักสตูร วทม.สิ่งแวดล้อม
ศึกษำ (รศ.ดร.ประยูร  วงศ์จันทรำ) 

50,000  

    21. โครงกำรพัฒนำศักยภำพนสิิตและอำจำรย์
ประจ ำหลักสตูร (ผศ.ดร.จิตติมำ  ประสำระเอ) 

80,000  

    22. โครงกำรให้ค ำปรึกษำและก ำกับดูแลนสิิตใน
กิจกรรมร้องเพลงคณะสิ่งแวดล้อมฯ 
(นำงปวริศำ ปัดเสน) 

15,000 
 

 

    23. โครงกำรสำนสัมพันธ์น้องพี่โครงกำรสำนสัมพันธ์
กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมและทรัพยำกร 
(อ.อำรีรัตน์ รักษำศิลป์) 

10,000  

    24. โครงกำรฝึกซ้อมเพื่อเข้ำรับพระรำชทำน
ปริญญำบัตร ปี 2561-2562 (นำงปวริศำ ปัดเสน) 

100,000  

    25. โครงกำรเปิดบำ้นตองอ่อน เพื่อกำรเรียนกำร
สอนที่ยั่งยืน (Open House Env63)  
(ผศ.ดร.ปำนใจ สื่อประเสริฐสิทธิ์) 

20,000  

    26. โครงกำรเสริมสร้ำง สืบสำนคณุธรรม จริยธรรม
นักสิ่งแวดล้อมพร้อมสูส่ังคม (นำงปวริศำ ปัดเสน) 
 
 
 
 
 
 
 

30,000  
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เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
รายได้ พ.ศ. 

2563 

เจ้าภาพหลัก/
ผู้รับผิดชอบด าเนินงาน 2561 2562 ปี 2563 

เป้าประสงค์ 1.2) บัณฑิตเป็นผู้มทีักษะทางด้านวิชาชีพ และทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่สอดคล้องกับอัตลักษณน์ิสิตมหาวิทยาลัย 
1.2.1 ร้อยละของนิสิต (ป.ตรี-โท-เอก) ที่เข้ำ
ทดสอบควำมรู ้ควำมสำมำรถและทักษะกำร
สื่อสำรด้วยภำษำอังกฤษ ตำมมำตรฐำน CEFR 
หรือเทียบเท่ำ มีคะแนนผลกำรทดสอบ ไม่น้อย
กว่ำ 50 คะแนน (MSU English Exit – Exam) 

ร้อยละ 
22.79  

ร้อยละ 
17.39 

ร้อยละ 
30.00 

1. โครงกำรเสริมควำมรูภ้ำษำอังกฤษของนิสิตระดับ
ปริญญำตรี (อ.อำรีรัตน์ รักษำศิลป์) 
 

10,000 รองคณบดฝี่ำยวิชำกำร
และประกันคณุภำพ 
2. ผู้ช่วยคณบดฝี่ำย 
วิเทศสัมพันธ ์

1.2.2 ร้อยละของนิสิต(ป.ตรี)ที่เข้ำรับกำรทดสอบ
ควำมรู ้ควำมสำมำรถและทักษะดำ้น IT ไมต่่ ำกว่ำ
มำตรฐำน ICT หรือ เทียบเท่ำ ก่อนส ำเรจ็
กำรศึกษำ มีคะแนนผลกำรทดสอบไม ่น้อยกว่ำ 
50 คะแนน (IT Exit-Exam) 

ร้อยละ 
93.10 

ร้อยละ 
85.78 

ร้อยละ 
90.00 

  3.น.ส.สุมติรำ รำชเมือง
ศร ี
5.น.ส.วรสัชญำน์   
ปุรำถำนัง 
6.นำยธวนนท์ เนียม 

1.2.3 คุณภำพของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำตำมกรอบ
มำตรฐำน คุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ (ป. ตรี 
โท เอก) ประเมิน จำกผู้ใช้บัณฑติ) 

4.46 4.44 ไม่น้อย
กว่ำ 4.50 

  
 

โงน 

1.2.4 ร้อยละของบัณฑิตปริญญำตรีที่ได้งำนท ำ
หรือประกอบ อำชีพอิสระภำยใน 1 ปี 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ90 1. โครงกำรเสริมสรำ้งควำมมั่นใจในสำยวิชำชีพ
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม  (อ.ธรพร  บุศย์น้ ำเพชร) 
2. โครงกำรอบรมเตรียมควำมพรอ้มด้ำนวิชำชีพ
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (ดร.ยุวดี  ไชยเชษฐ์) 
3. โครงกำรต้อนรบัและแสดงควำมยินดีกับบณัฑิต
และมหำบัณฑติสำขำวิชำเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 
(อ.ธรพร  บุศย์น้ ำเพชร) 

20,000 
 

40,000 
 

12,000 
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คณะส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 12 
 

เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
รายได้ พ.ศ. 

2563 

เจ้าภาพหลัก/
ผู้รับผิดชอบด าเนินงาน 2561 2562 ปี 2563 

1.2.5 จ ำนวนรำงวัลที่นสิิตและ/หรือศิษย์เก่ำได้รับ
กำรยกย่อง เชิดชูเกียรติ และ/หรอืได้รับรำงวัลใน
ระดับชำติและ/หรือ นำนำชำต ิ

5 รำงวัล 10 
รำงวัล 

4 รำงวัล 1. โครงกำรมอบเกยีรติบตัรเชิดชูเกียรติและเงิน
รำงวัลแก่ผูม้ีผลกำรเรียนดีเด่น ผู้น ำกิจกรรมพัฒนำ
นิสิตและผู้อุทิศตนเสยีสละต่อกิจกรรมคณะ ปี
กำรศึกษำ 2562 (นำงปวริศำ ปัดเสน) 
2. โครงกำรสนับสนุนกำรเข้ำร่วมกีฬำสิ่งแวดล้อม
นิสิตนักศึกษำแห่งประเทศไทยประจ ำปี 2563 
(นำงปวริศำ ปัดเสน) 
 

20,000 
 
 
 

30,000 

 

รวม 10 ตัวชี้วัด          รวมประมาณการงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ 1 1,448,000  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการวิจัยและสร้างสรรค์เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างคุณค่าทางวิชาการและมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชนและสังคม 
เป้าประสงค์ที่ 2.1) คณะมีผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์เชิงบูรณาการสหวิชา ที่สามารถน าไปใช้แก้ไขปัญหาหรือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสังคมชุมชน 
2.1.1 จ ำนวนโครงกำรวิจัย หรืองำนสร้ำงสรรค์ 
หรือสิ่งประดิษฐ์ ที่สร้ำงคุณค่ำทำงวิชำกำรหรือ
สร้ำงมลูค่ำเพิ่มหน่วยงำนภำครัฐ หรือเอกชนหรือ
ชุมชนหรือสังคม 

5 
โครงกำร 

0 
โครงกำร 

1 
โครงกำร 

1. โครงกำรสนับสนุนกำรเผยแพรผ่ลงำนหรืองำน
สร้ำงสรรค์ในกำรประชุมวิชำกำรหรือกำรตีพมิพ์ใน
วำรสำรระดับชำติหรือนำนำชำติ (ดร.ธำยุกร พระ
บ ำรุง/ นส.วรัสชญำน ์ ปุรำถำนัง) 

242,280 1.รองคณบดฝี่ำยวิจัย
และบริกำรวิชำกำร 
2. ผู้ช่วยคณบดฝี่ำย
วิเทศสัมพันธ ์

2.1.2 จ ำนวนโครงกำรวิจัย หรืองำนสร้ำงสรรค์ 
หรือสิ่งประดิษฐ์ เชิงบูรณำกำร สหวิชำ* 

6 
โครงกำร 

0 
โครงกำร 

1 
โครงกำร 

2. โครงกำรสนับสนุนกำรวจิัย 
(ดร.ธำยุกร พระบ ำรุง/ นส.วรัสชญำน ์ ปุรำถำนัง) 

300,000 2. ประธำนหลักสูตร 
3. อนุกรรมกำรบริหำร 

2.1.3 จ ำนวนโครงกำรวิจัย/งำนสร้ำงสรรค์/งำน
ประดิษฐ ์ที่ร่วมมือกับเอกชนหรือรับทุน 
จำกเอกชนหรือจำกหน่วยงำน ภำยนอก** 

ไม่มี 
ตัวชี้วัดน้ี 

ไม่มี 
ตัวชี้วัดน้ี 

1 โครงกำร 3. โครงกำรสนับสนุนทุนวิจัยของนิสิตและอำจำรย ์
หลักสตูร วท.บ.เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 
(ดร.ชฤพนธ์ เจริญสุข) 

85,000 งำนวิจัย 
4. ผู้อ ำนวยกำร
ศูนย์วิจัย/หน่วย 

    4. โครงกำรสนับสนุนกำรวจิัยปฏบิัติกำรสิ่งแวดล้อม
ชุมชน (ผศ.ดร.จิตติมำ  ประสำระเอ) 

20,000 ปฏิบัติกำรวจิัย/ 
บริกำรวิชำกำร 

    5. โครงกำรศูนย์วิจยัและฝึกอบรมสิ่งแวดล้อมศึกษำ 
(รศ.ดร.ประยูร  วงศ์จันทรำ) 

200,000 5. น.ส.วรัสชญำน์ ปุรำ
ถำนัง 



                                                                                                                                       แผนปฏิบติัราชการประจ าปี พ.ศ. 2563 

 

  

คณะส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 13 
 

เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
รายได้ พ.ศ. 

2563 

เจ้าภาพหลัก/
ผู้รับผิดชอบด าเนินงาน 2561 2562 ปี 2563 

    5. โครงกำรน ำเสนองำนวิจัยในประเทศ 
(รศ.ดร.ประยูร  วงศ์จันทรำ) 

91,000 
 

 

    7. โครงกำรพัฒนำศักยภำพกำรวจิัยและทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 (ดร.ยุวด ี ไชยเชษฐ)์ 

10,000  

    8. โครงกำรส่งเสรมิกำรตีพิมพ์และขออนุสิทธิบัตร 
(ผศ.ดร.ปำนใจ สื่อประเสริฐสิทธิ์) 
 

 
5,000 

 

เป้าประสงค์ที่ 2.2) คณะมีรายรับจากผลงานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ ์
2.2.1 สัดส่วนจ ำนวนเงินทุนสนับสนุนกำรวิจัยจำก
ภำยนอกต่อ อำจำรย์ประจ ำและนกัวิจัยประจ ำ 
 - กลุ่มวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 

ไม่มี 
ตัวชี้วัดน้ี 

59,870.48 25,000   1.รองคณบดฝี่ำยวิจัย
และบริกำรวิชำกำร 
2. ผู้ช่วยคณบดฝี่ำย
วิเทศสัมพันธ ์
2. ประธำนหลักสูตร 

2.2.2 จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมดำ้นกำรวิจัยที่
ร่วมมือกับ หน่วยงำนต่ำงประเทศ** 

ไม่มี 
ตัวชี้วัดน้ี 

ไม่มี 
ตัวชี้วัดน้ี 

1 
โครงกำร 

  3. อนุกรรมกำรบริหำร
งำนวิจัย  
4. ผู้อ ำนวยกำร
ศูนย์วิจัย/หน่วย
ปฏิบัติกำรวจิัย/บริกำร
วิชำกำร 
5. น.ส.วรัสชญำน์ ปุรำ
ถำนัง 
 
 

รวม 5 ตัวชี้วัด          รวมประมาณการงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ 2 953,280  



                                                                                                                                       แผนปฏิบติัราชการประจ าปี พ.ศ. 2563 

 

  

คณะส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 14 
 

เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
รายได้ พ.ศ. 

2563 

เจ้าภาพหลัก/
ผู้รับผิดชอบด าเนินงาน 2561 2562 ปี 2563 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และบริการวิชาการแก่สังคม 
เป้าประสงค์ที่ 3.1 มีการท างานเชิงวิชาการร่วมกัน (Engagement) ระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชนและสังคม 
3.1.1 ระดบัควำมส ำเรจ็ของกำรด ำเนินงำนชุมชน
ต้นแบบ 

ระดับ 5 ระดับ 4 ระดับ 5 1. โครงกำรหลักสูตรหนึ่งชุมชน 
(น.ส.วรัสชญำน์  ปุรำถำนัง/ดร.ธำยุกร พระบ ำรุง) 

50,000 
 

1. รองคณบดีฝำ่ยวิจัย
และบริกำรวิชำกำร 

3.1.2 สัดส่วนจ ำนวนเงินท่ีได้รับจำกกำรบริกำร
วิชำกำร ภำยนอกต่ออำจำรย์ประจ ำ**  
(จ ำนวนเงิน / จ ำนวนอำจำรย ์ประจ ำ)  
- กลุ่มวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี

ไม่มี 
ตัวชี้วัดน้ี 

19,772.54 10,000 2. โครงกำรสนับสนุนกำรใหบ้ริกำรตำมควำม
ต้องกำรของสังคม (ดร.ธำยกุร พระบ ำรุง) 
3. โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรจัดกำร
สิ่งแวดล้อมชุมชนส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ส่วนท้องถิ่น 
(ผศ.ดร.อภิพงษ์ พุฒค ำ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20,000 
 
 

30,000 

2. ผู้ช่วยคณบดฝี่ำย
วิเทศสัมพันธ ์
3. ประธำนหลักสูตร 
4. อนุกรรมกำรบริหำร
งำนวิจัย  
5. ผู้อ ำนวยกำร
ศูนย์วิจัย/หน่วย
ปฏิบัติกำรวจิัย/บริกำร
วิชำกำร 
6. คณะกรรมกำร
บริหำรงำนกำรบริกำร
วิชำกำร 
7. น.ส.วรัสชญำน์ ปุรำ
ถำนัง 
 
 
 

3.1.3 จ ำนวนรำยได้จำกกำรจดัหลักสูตรระยะสั้น
ที่เพ่ิมขึ้น 
 

ไม่ม ี
ตัวช้ีวัดนี ้

ไม่ม ี
ตัวช้ีวัดนี ้

50,000 
บำท 

รวม 3 ตัวชี้วัด          รวมประมาณการงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ 3 100,000  
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เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
รายได้ พ.ศ. 

2563 

เจ้าภาพหลัก/
ผู้รับผิดชอบด าเนินงาน 2561 2562 ปี 2563 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 อนุรักษ์ ฟื้นฟู และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นในฐานะทุนทางวัฒนธรรมที่สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ต่อสังคม 
เป้าประสงค์ 4.1  อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู พัฒนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมปิัญญาท้องถิ่น ผสมผสานวัฒนธรรมในระดับชาติและสากลบนฐานการบูรณาการจากการเรียนการสอน 
และการวิจัย 
4.1.1 จ ำนวนโครงกำร 1 คณะ 1 ศิลปวัฒนธรรม* 
(โครงกำรที่มีกำรบูรณำกำรขำ้มศำสตรส์ำมำรถนับ
ได ้และทุกคณะที่ท ำร่วมกันสำมำรถนับได้) 

1 
โครงกำร 

 1 
โครงกำร 

1 
โครงกำร 

1. โครงกำรหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชนโดยใช้ต้นทุน
ทำงวัฒนธรรม 

- 1. รองคณบดีฝำ่ยพัฒนำ
นิสิตและกิจกำรพิเศษ 
2. ประธำนหลักสูตร 
3. นำงสรวงสุดำ สิงขร
อำสน ์

เป้าประสงค์ 4.2  มีการบูรณาการกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญัญาท้องถิ่น ระหว่างคณะ และหน่วยงานภายในและชุมชนที่สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมได้ 
4.2.1 จ ำนวนผลงำน/โครงกำรทำงด้ำนท ำนบุ ำรุง
ศิลปวัฒนธรรมที ่ส่งเสริมกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่ม หรือ
คุณค่ำให้กับหน่วยงำนภำครัฐ หรอืเอกชนหรือ
ชุมชนหรือสังคม* 
4.2.1.1) จ ำนวนผลงำน/โครงกำรทำงด้ำนท ำน ุ
ศิลปวัฒนธรรมที่ส่งเสริมกำรสร้ำงมูลค่ำเพิม่ให้กับ
หน่วยงำน ภำครัฐหรือเอกชนหรือชุมชนหรือสังคม 
4.2.1.2) จ ำนวนผลงำน/โครงกำรทำงด้ำนท ำน ุ
ศิลปวัฒนธรรมที่ส่งเสริมกำรสร้ำงคุณค่ำทำง
วิชำกำรให้กับ หน่วยงำนภำครัฐหรือเอกชนหรือ
ชุมชนหรือสังคม 

1 
โครงกำร 

1 
โครงกำร  

 1 
โครงกำร 

1. โครงกำรสถำปนำคณะสิ่งแวดลอ้มและทรัพยำกร
ศำสตร ์(นำงสรวงสุดำ สิงขรอำสน์) 
2. โครงกำรท ำนุบ ำรุงศลิปวัฒนธรรม ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2563 (นำงสรวงสุดำ สิงขรอำสน์) 
 
 
 
 
 
 
 
 

40,000 
 

50,000 

1. รองคณบดีฝำ่ยพัฒนำ
นิสิตและกิจกำรพิเศษ 
2. ประธำนหลักสูตร 
3. นำงสรวงสุดำ สิงขร
อำสน ์

รวม 2 ตัวชี้วัด          รวมประมาณการงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ 4 90,000  
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คณะส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 16 
 

เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
รายได้ พ.ศ. 

2563 

เจ้าภาพหลัก/
ผู้รับผิดชอบด าเนินงาน 2561 2562 ปี 2563 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และยกระดับการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย ตามหลักธรรมาภิบาล 
เป้าประสงค์ 5.1  มหาวิทยาลัยมีระบบบริหารจัดการองค์กรท่ีมีประสิทธิภาพสอดคล้องตามเอกลักษณ์ตอบสนองต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยโดยบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 
5.1.1 ระดบัควำมส ำเรจ็ของกำรด ำเนินงำนตำม
แผนปฏิบัตริำชกำร* 

ระดับ 5 
(8 ประเด็น) 

ระดับ 5 
(9ประเด็น) 

ระดับ 5 1. โครงกำรพัฒนำบุคลำกร กำรถำ่ยทอดนโยบำยสู่
กำรปฏิบัติและจัดท ำแผนปฏิบัตริำชกำรประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564 (นำงสรวงสุดำ สิงขรอำสน์) 

200,000 
 

1. รองคณบดีฝำ่ย
วิชำกำรและประกัน
คุณภำพ 

5.1.2  ระดับควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินกำรตำม
เกณฑ์กำรศึกษำที่เป็นเลิศ (EdPEx)* 
 

ไม่ม ี
ตัวช้ีวัดนี ้

ไม่ม ี
ตัวช้ีวัดนี ้

ระดับ 3 2. โครงกำรประชุมสมัมนำจดัท ำแผนกำรด ำเนินงำน
ประจ ำปี หลักสตูร วท.บ.เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 
(อ.ธรพร  บุศย์น้ ำเพชร) 

30,000 2. รองคณบดีฝำ่ย
บริหำร 
3. หัวหน้ำส ำนักงำน 

5.1.3 ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรรับนิสิตตำม
แผนกำรรับ นิสิตเข้ำศึกษำประจ ำปีกำรศึกษำ 
2563 
5.1.3.1 ระดับปริญญำตร ี

ร้อยละ 
68.64 

ร้อยละ 
79.55 

ร้อยละ 90 3. โครงกำรสมัมนำเพื่อพัฒนำบุคลำกรพัฒนำ
ศักยภำพกำรท ำงำนเป็นทีมและกำรปรับปรุง
หลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินผลกำรปฏิบัตริำชกำร
ของบุคลำกรสำยสนับสนุน (น.ส.จิตตรำนนท์  จันทะเสน 

80,000 4. น.ส.ศรัญญำ มลู
จันทร์  
5. ผู้ปฏิบัติงำนนโยบำย
และแผน 

5.1.3.2 ระดับบณัฑติศึกษำ ร้อยละ 
29.73 

ร้อยละ 
10.00 

ร้อยละ 50 4. โครงกำรอบรมประกันคณุภำพกำรศึกษำสโมสร
นิสิตคณะและส่งเสริมควำมรู้กำรมอบงำนสโมสร
นิสิตคณะฯ ปี 2563 (น.ส.ศรัญญำ  มูลจันทร์) 

15,000 
 

 

    5. โครงกำรสนับสนุนกำรด ำเนินงำนกำรจัดกำร
ควำมรู้ (น.ส.ศรัญญำ  มูลจันทร์) 

24,000 
 

 

    6. โครงกำรสนับสนุนกำรด ำเนินงำนประกันคณุภำพ
กำรศึกษำ ระดับหลักสูตรและระดบัคณะ 
(น.ส.ศรัญญำ  มูลจันทร์) 

150,000 
 

 

    7. โครงกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรเพื่อพัฒนำด้ำน
กำรเรยีนกำรสอน (รศ.ดร.ธวัดชัย  ธำนี) 

20,000  

    8. โครงกำรพัฒนำศักยภำพนิสิตและอำจำรย์ประจ ำ
หลักสตูร (ผศ.ดร.จิตติมำ  ประสำระเอ) 

80,000  
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คณะส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 17 
 

เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
รายได้ พ.ศ. 

2563 

เจ้าภาพหลัก/
ผู้รับผิดชอบด าเนินงาน 2561 2562 ปี 2563 

เป้าประสงค์ 5.2  มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ ที่มีประสิทธิภาพ 
5.2.1 ระดบัควำมส ำเรจ็ของกำรด ำเนินงำน 
Digital Campus ** 

ไม่มี 
ตัวชี้วัดน้ี 

ไม่มี 
ตัวชี้วัดน้ี 

ระดับ 5 1. โครงกำรพัฒนำศักยภำพด้ำนคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีเพื่อเตรียมควำมพร้อมในกำรท ำงำน 
(อ.ธรพร  บุศย์น้ ำเพชร) 
2. โครงกำรเสริมสรำ้งควำมรูด้้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ (อ.อำรีรัตน์ รักษำศิลป)์ 

25,000 
 
 

10,000 

1.รองคณบดฝี่ำยบรหิำร 
2.นำยชลทิตย์ สเีทำ 
 

เป้าประสงค์ที่ 5.3  มีระบบการบริหารงบประมาณ การเงินและพัสดุท่ีมีประสิทธิภาพและมาตรฐาน 
5.3.1 ระดบัควำมส ำเรจ็ของกำรจดัท ำแผนเพิ่ม
รำยได ้ลดรำยจำ่ย 

ระดับ 3  ระดับ 5 ระดับ 5   1.รองคณบดฝี่ำยบรหิำร 
2.หัวหน้ำส ำนักงำนฯ  

5.3.2 ร้อยละกำรบริหำรงบประมำณรำยจ่ำย
ภำพรวม 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
99.93 

ร้อยละ 
100 

  3.น.ส.ปรมำภรณ ์ ต่อ
ฤทธิ ์  

5.3.3 ร้อยละกำรบริหำรงบประมำณรำยจ่ำย
ลงทุน 

ไม่มี 
ตัวชี้วัดน้ี 

ร้อยละ
100 

ร้อยละ 
100 

  4.น.ส.รณิดำ หังสวนัส  
5.น.ส.นริศร์ชำ วรรณกุล
พงศ์ 
6. ผู้ปฏิบัติงำนโยบำย
และแผน 

เป้าประสงค์ 5.4  มีระบบพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพ 
5.4.1 ร้อยละของอำจำรย์ที่ด ำรงต ำแหน่งทำง
วิชำกำร 

ร้อยละ 
36.92 

ร้อยละ 
47.62 

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

15,000 
 

50,000 

1.รองคณบดฝี่ำยบรหิำร 
2.รองคณบดฝี่ำย
วิชำกำรและประกัน
คุณภำพ (ร่วม) 
3.หัวหน้ำส ำนักงำน
เลขำนุกำรฯ  
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คณะส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 18 
 

เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
รายได้ พ.ศ. 

2563 

เจ้าภาพหลัก/
ผู้รับผิดชอบด าเนินงาน 2561 2562 ปี 2563 

4.นส.จิตตรำนนท์ จัน
ทะเสน  

รวม 9 ตัวชี้วัด          รวมประมาณการงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ 5 699,000  
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การส่งเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้ได้รับการยอมรับและพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยในระดับสากล 
เป้าประสงค์ 6.1  ส่งเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยใหไ้ด้รับการยอมรับในการจัดอันดับ หรือการประเมินคุณภาพในระดับสากล 
6.1.1 ระดบัควำมส ำเรจ็ของกำรด ำเนินงำนกำร
ส่งเสริม ภำพลักษณ์ของมหำวิทยำลัยให้ได้รับกำร
ยอมรับและพัฒนำเป็น มหำวิทยำลัยในระดับ
สำกล 

ไม่มี 
ตัวชี้วัดนี ้

ใช้ผลของ
มหำวิทยำลัย 

ใช้ผลของ
มหำวิทยำลัย 

1. โครงกำรสนับสนุนกำรแลกเปลีย่นนิสิตกับ
สถำบันกำรศึกษำต่ำงประเทศ (ดร.จุฑำมำส แก้วสขุ) 
2. โครงกำรสนับสนุนกำรจัดกิจกรรมทำงวิชำกำร
ร่วมกับสถำบันกำรศึกษำตำ่งประเทศ  
(ดร.จุฑำมำส แกว้สุข) 

100,000 
 

100,000 

1.ผู้ช่วยคณบดฝี่ำยวเิทศ
สัมพันธ์ 
2.นำยธวนนท์ เนียมโงน 
 

6.1.2 มหำวิทยำลัยที่ได้รับกำรจัดอันดับคุณภำพ
และมำตรฐำน กำรศึกษำในระดับสำกล* 

ไม่มี 
ตัวชี้วัดนี ้

6 หน่วยงำน 
5 Ranking 

ใช้ผลของ
มหำวิทยำลัย 

3. โครงกำรส่งเสรมิภำพลักษณ์ของคณะให้ได้รับกำร
ยอมรับในระดับสำกล (ดร.จุฑำมำส แก้วสุข) 

100,000 
 

 

    4. โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรเพือ่พัฒนำหลักสูตร
สู่สำกล (ผศ.ดร.ธวัดชัย ธำน)ี 

70,000 
 

 

    5. โครงกำรศึกษำดูงำนและน ำเสนอผลงำนวิจัยใน
ต่ำงประเทศ (รศ.ดร.ประยูร  วงศ์จันทรำ) 

200,000 
 

 

    6. กำรอบรมด้ำนกำรพัฒนำสิ่งแวดล้อมเมืองอย่ำง
ยั่งยืน พร้อมกิจกรรมศึกษำดูงำน ในต่ำงประเทศ 
(ผศ.ดร.สุนันทำ  เลำวัณย์ศิริ) 

130,000 
 

 

    7. โครงกำรศึกษำดูงำนและน ำเสนอผลงำนวิจัยใน
ต่ำงประเทศ ปรด.สิ่งแวดล้อมศึกษำ 
(รศ.ดร.ประยูร  วงศ์จันทรำ) 
 

70,000  

รวม 2 ตัวชี้วัด          รวมประมาณการงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ 6 770,000  
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คณะส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 19 
 

เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
รายได้ พ.ศ. 

2563 

เจ้าภาพหลัก/
ผู้รับผิดชอบด าเนินงาน 2561 2562 ปี 2563 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว และรักษ์สิ่งแวดล้อม 
เป้าประสงค์ 7.1) สนับสนนุพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียวและเปน็มติรกับสิ่งแวดล้อม 
7.1.1 ระดบัควำมส ำเรจ็ของกำรบริหำรจดักำร
ไฟฟ้ำ/ขยะ/น้ ำ 

ไม่ม ี
ตัวช้ีวัดนี ้ 

ไม่ม ี
ตัวช้ีวัดนี ้

ระดับ 5 1. โครงกำรห้องปฏิบัติกำรสีเขียว คณะสิ่งแวดล้อม
และทรัพยำกรศำสตร ์(นส.พนิดำ  พันธ์สมบัต)ิ 

10,000 1. รองคณบดีฝำ่ย
บริหำร 

7.1.2 ปริมำณกำรใช้ไฟฟ้ำลดลงจำกปีท่ีผ่ำนมำ** รอ้ยละ 
6.98 

1 ไม่ขอรับกำร
ประเมิน 

2. โครงกำรส่งเสรมิและพัฒนำคณะสิ่งแวดล้อมสี
เขียว รณรงค์ประหยัดพลังงำน กำรจัดกำรขยะและ
กำรพัฒนำสุนทรียภำพสิ่งแวดล้อม  
(ผศ.ดร.จุไรรัตน์  คุรุโคตร) 

39,400 2.น.ส.สุกญัญำ ช่ืนชม 
3. นำยสถำพร แพ่งสอง
คอน 

รวม 2 ตัวชี้วัด          รวมรวมประมาณการงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ 7 49,400  
รวมท้ังสิ้น     33   ตัวชี้วัด 
หมำยเหตุ    *   หมำยถึง ตัวช้ีวัดตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำมหำวิทยำลัยมหำสำรคำม ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) ฉบับปรับปรุงกันยำยน 2562  
                   **  หมำยถึง ตัวช้ีวัดใหม่ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
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งบประมาณในการพัฒนาคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  (จ าแนกตามยุทธศาสตร)์ 

 
ที ่ ยุทธศาสตร์ งบประมาณเงินรายได้ 

(บาท) 
1 ยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนำกำรผลิตบัณฑิตที่มีคุณภำพภำยใต้กำรจัดเรียนกำรสอนในหลักสูตรที่ทันสมัย ตำมเกณฑ์

คุณภำพ และมำตรฐำนของชำติและสำกล 
1,448,000 

2 ยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนำกำรวิจัยและสร้ำงสรรค์เพ่ือสร้ำงองค์ควำมรู้และนวัตกรรมที่สร้ำงคุณค่ำ ทำงวิชำกำรและ
มูลค่ำเพ่ิมให้กับชุมชนและสังคม         

953,280 

3 ยุทธศำสตร์ที่ 3 เป็นศูนย์กลำงแห่งกำรเรียนรู้และบริกำรวิชำกำรแก่สังคม 100,000 
4 ยุทธศำสตร์ที่ 4 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี และภูมิปัญญำ ท้องถิ่นในฐำนะ

ทุนทำงวัฒนธรรมไปใช้ประโยชน 
90,000 

5 ยุทธศำสตร์ที่ 5 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ และยกระดับกำรบริหำรจัดกำร มหำวิทยำลัยตำมหลัก
ธรรมำภิบำล 

699,000 

6 ยุทธศำสตร์ที่ 6 ส่งเสริมภำพลักษณ์ของมหำวิทยำลัยให้ได้รับกำรยอมรับและพัฒนำเป็นมหำวิทยำลัย ในระดับสำกล 770,000 
7 ยุทธศำสตร์ที่ 7 พัฒนำสู่มหำวิทยำลัยสีเขียว และรักษ์สิ่งแวดล้อม 49,400 

รวมทั้งสิ้น 4,109,680 
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กลยุทธ์การด าเนินงานตามแผนปฏิบตัิราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม    

 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพภายใต้การจัดเรียนการสอนในหลักสูตรที่ทันสมัยตามเกณฑ์คุณภาพ และมาตรฐานของชาติและสากล 

เป็นประสงค์/ตัวชี้วัด กลยุทธ ์
เป้าประสงค์ 1.1) หลักสูตรได้รับการรับรองเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQR) หลักสูตร วิชาชีพได้รับการ
รับรองจากองค์กรวิชาชีพระดับชาติ / นานาชาติ สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งานและการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 
1.1.1 จ ำนวนหลักสูตรไดร้ับกำรรบัรองเผยแพรห่ลักสูตรทีม่ีคุณภำพและมำตรฐำนตำม
กรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ ระดับอดุมศึกษำแห่งชำติ (TQR) หลักสตูรวชิำชีพได้รับกำรรับรอง
จำกองค์กรวิชำชีพระดับชำติ /นำนำชำติ*  
 1.1.2 จ ำนวนหลักสูตรทีม่ีควำมโดดเด่น**  
1.1.3 ร้อยละของหลักสตูรที่มคีวำมร่วมมือด้ำนกำรจดักำรเรียนกำรสอนหรือกำรปฏิบัติกำร
กับสถำบันในประเทศ หรือต่ำงประเทศ*  
1.1.4 ระดบัควำมส ำเรจ็ของรำยวชิำ หรือหลักสตูรที่จะเปิดสอนในระบบธนำคำรหน่วยกิต 
(Credit Bank)**  
1.1.5 จ ำนวนรำยวิชำที่มีกำรจัดกำรเรยีนกำรสอนแบบออนไลน์ (E-Learning)**  
      

1. สง่เสรมิ พัฒนำและปรับปรุงหลักสูตรให้ได้รับกำรรับรองเผยแพร่ตำมมำตรฐำน ตำม
กรอบ มำตรฐำนคุณวุฒิระดับอดุมศึกษำแห่งชำติ (TQR)  
2. ส่งเสรมิและพัฒนำหลักสูตรใหน้ิสิตได้ฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ หรือ สหกิจศึกษำกับ
สถำน ประกอบกำรในต่ำงประเทศตำมล ำดับควำมส ำคญั 
 3. ส่งเสริมใหผู้้มสี่วนได้ส่วนเสียมสี่วนร่วมในกำรพัฒนำหลักสูตร  
4. ส่งเสรมิให้หลักสูตรมีควำมร่วมมือด้ำนกำรเรียนกำรสอนกับสถำบันในต่ำงประเทศ  
5. พัฒนำหลักสูตรที่มีอยู่อย่ำงหลำกหลำยและได้มำตรฐำนเป็นหลักสูตรระยะสั้น หรือ
หลักสตูร ออนไลน์ เพื่อเปิดโอกำสให้ผู้เรียนไดเ้ลือกเรียนหลำกหลำยรูปแบบ และเป็น
กำรเปิดโอกำส ให้บุคคลทั่วไปได้เรียนรู ้
6. พัฒนำหลักสูตรหรือรำยวิชำใหเ้ปิดสอนในระบบธนำคำร (Credit Bank)  
7. จัดท ำระเบยีบหลักสูตรระยะสัน้  
8. กำรยุบหลักสูตรที่ซ้ ำซ้อน หรือบูรณำกำรร่วมกัน 

เป้าประสงค์ 1.2) บัณฑิตเป็นผู้มทีักษะทางด้านวิชาชีพ และทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่สอดคล้องกับอัตลักษณน์ิสิตมหาวิทยาลัย 
1.2.1 ร้อยละของนิสิต (ป.ตรี-โท-เอก) ที่เข้ำทดสอบควำมรู้ควำมสำมำรถและทักษะกำร
สื่อสำรด้วย ภำษำอังกฤษ ตำมมำตรฐำน CEFR หรือเทียบเท่ำ มคีะแนนผลกำรทดสอบไม่
น้อยกว่ำ 50 คะแนน (MSU English Exit – Exam)  

1. ส่งเสรมิและพัฒนำบคุลำกรใหจ้ัดกำรเรียนกำรสอนอย่ำงมีคณุภำพ 
2. ส่งเสรมิกำรพัฒนำนสิิตให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนภำษำอังกฤษสำมำรถสอบผำ่น 
English Exit Exam ตำมเกณฑม์ำตรฐำน  
3. ส่งเสรมิกำรพัฒนำนสิิตให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำน IT สำมำรถสอบผ่ำน IT Exit 
Exam ตำมเกณฑม์ำตรฐำน  
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เป็นประสงค์/ตัวชี้วัด กลยุทธ ์
1.2.2 ร้อยละของนิสิต(ป.ตรี)ที่เข้ำรับกำรทดสอบควำมรู้ควำมสำมำรถและทักษะด้ำน IT ไม่
ต่ ำกว่ำ มำตรฐำน ICT หรือเทียบเท่ำ ก่อนส ำเร็จกำรศึกษำ มีคะแนนผลกำรทดสอบไม่น้อย
กว่ำ 50 คะแนน (IT Exit-Exam)  
12.3 คุณภำพของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษำแห่งชำติ (ป. 
ตรี โท เอก) ประเมินจำกผู้ใช้บัณฑิต)  
1.2.4 ร้อยละของบัณฑิตปริญญำตรีที่ได้งำนท ำหรือประกอบอำชีพอิสระภำยใน 1 ปี 
1.2.5 จ ำนวนรำงวัลที่นสิิตและ/หรือศิษย์เก่ำได้รับกำรยกย่องเชิดชูเกียรติ และ/หรือได้รับ
รำงวัลใน ระดบัชำติและ/หรือนำนำชำติ 

4. ส่งเสรมิและพัฒนำให้นิสิตมีคุณลักษณะของบณัฑิตที่พึงประสงค ์
5. กำรปรับปรุงรำยวิชำศึกษำทั่วไป 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการวิจัยและสร้างสรรค์เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างคุณค่าทางวิชาการและมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชนและสังคม  
เป้าประสงค์ที่ 2.1) มีผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์เชิงบูรณาการสหวิชา ที่สามารถน าไปใช้แก้ไขปัญหาหรือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสังคมชุมชน 
2.1.1 จ ำนวนโครงกำรวิจัย หรืองำนสร้ำงสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์ที่สร้ำงคุณค่ำทำงวิชำกำร
หรือสรำ้ง มูลค่ำเพิ่มหน่วยงำนภำครัฐหรือเอกชนหรือชุมชนหรือสังคม 2.1.2 จ ำนวน
โครงกำรวิจัย หรืองำนสร้ำงสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์เชิงบูรณำกำรสหวชิำ*  
2.1.3 จ ำนวนโครงกำรวิจัย/งำนสร้ำงสรรค์/งำนประดิษฐ์ ที่ร่วมมือกับเอกชนหรือ 
รับทุนจำกเอกชน หรือจำกหน่วยงำนภำยนอก** 

1. พัฒนำผลงำนวิจัยและนัวตกรรมของมหำวิทยำลัยใหส้อดรบักับนโยบำยไทยแลนด์ 
4.0 เพื่อตอบสนองต่อกำรพัฒนำประเทศ และได้รับกำรสนับสนุนงบประมำณด้ำนกำร
วิจัย  
2. ส่งเสรมิให้มีกำรผลติและกำรสร้ำงเครือข่ำยในกำรน ำผลงำนวิจยัไปพัฒนำและ/หรือ
แก้ปัญหำ หน่วยงำนภำครัฐหรือเอกชนหรือชุมชนหรือสังคม  
3. ส่งเสรมิและสนับสนุนให้มีกำรท ำงำนวิจัยเชิงบูรณำกำรสหวิชำ  
4. สร้ำงควำมร่วมมือและภมูิภำค 5 ชำติ อำเซียน CLMTV ด้ำนกำรวิจัย บริกำรวิชำกำร 
และ กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

เป้าประสงค์ที่ 2.2) มีรายรับจากผลงานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์ 
2.2.1 สัดส่วนจ ำนวนเงินทุนสนับสนุนกำรวิจัยจำกภำยนอกต่ออำจำรย์ประจ ำและนักวิจัย
ประจ ำ  
- กลุ่มวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี 
2.2.2 จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมดำ้นกำรวิจัยที่ร่วมมือกับหน่วยงำนต่ำงประเทศ** 
 
 

1. แสวงหำแหล่งทุนสนับสนุนจำกหน่วยงำนภำยนอก  
2. ส่งเสรมิให้มีกำรผลตินวัตกรรมเพื่อกำรพัฒนำชุมชน สังคม และประเทศชำติ  
3. สนับสนุนให้ผลิตนวตักรรมเพื่อสร้ำงรำยได้ให้มหำวิทยำลัย 
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เป็นประสงค์/ตัวชี้วัด กลยุทธ ์
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และบริการวิชาการแก่สังคม 
เป้ำประสงค์ที่ 3.1)  มีกำรท ำงำนเชิงวิชำกำรร่วมกัน (Engagement) ระหว่ำงมหำวิทยำลัยกับชุมชนและสังคม 
3.1.2 สัดส่วนจ ำนวนเงินท่ีได้รับจำกกำรบริกำรวิชำกำรภำยนอกต่ออำจำรย์ประจ ำ** 
(จ ำนวนเงิน / จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำ 
 - กลุ่มวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  
3.1.3 จ ำนวนรำยได้จำกกำรจดัหลักสูตรระยะสั้นท่ีเพิ่มขึ้น 

1. ส่งเสรมิและต่อยอดกำรสร้ำงเครือข่ำยกำรบริกำรวิชำกำรทีม่ีกำรด ำเนินงำนอย่ำง
ชัดเจนและ ต่อเนื่องให้ไดร้ับกำรยอมรับในภูมภิำค 5 ชำติ อำเซียน  
2. พัฒนำชุมชนต้นแบบโดยเน้นกำรพัฒนำศักยภำพผู้สูงวัย  
3. ก ำหนดนโยบำยกำรบริกำรวิชำกำรเกี่ยวกับผู้สูงอำยุ เพื่อให้สอดคล้องกับสภำวะ
สังคม ผู้สูงอำยุในอนำคต 
 4. ส่งเสริมพัฒนำงำนกำรบริกำรวิชำกำรที่มีควำมเข้มแข็งเพื่อก่อนให้เกิดรำยได้ให้กับ 
มหำวิทยำลยั  
5. แสวงหำแหล่งทุนที่สนับสนุนกำรให้บริกำรวิชำกำร 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 อนุรักษ์ ฟื้นฟู และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นในฐานะทุนทางวัฒนธรรมที่สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ต่อสังคม 
เป้าประสงค์ 4.1) อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู พัฒนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมปิัญญาท้องถิ่น ผสมผสานวัฒนธรรมในระดับชาติและสากลบนฐานการบูรณาการจากการเรียนการสอน 
และ การวิจัย 
4.1.1 จ ำนวนโครงกำร 1 คณะ 1 ศิลปวัฒนธรรม* (โครงกำรที่มีกำรบูรณำกำร ข้ำมศำสตร์
สำมำรถนับได้ และทุกคณะที่ท ำรว่มกันสำมำรถนับได้) 

1. ส่งเสรมิกำรด ำเนินงำนโครงกำร 1 คณะ 1 ศิลปวัฒนธรรม และโครงกำรท ำนุบ ำรุง
ศิลปะ และวัฒนธรรมอื่น ๆ โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในภำคตะวันออกเฉยีงเหนือที่เอื้อต่อ
กำรศึกษำ ทำงวัฒนธรรม  
2. ส่งเสรมิพัฒนำงำนวิจัยเพื่อต่อยอดภูมิปัญญำท้องถิ่นอีสำนสูม่ำตรฐำนสำกล 
3. สร้ำงควำมร่วมมือและภมูิภำค 5 ชำติ อำเซียน CLMTV ด้ำนกำรวิจัย บริกำรวิชำกำร 
และ กำรท ำน-ุ บ ำรุงศิลปะและวฒันธรรม 

เป้าประสงค์ 4.2) มีการบูรณาการกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญัญาท้องถิ่น ระหว่างคณะ และหน่วยงานภายในและชุมชนที่สามารถ 
สร้างมูลค่าเพ่ิมได้ 
4.2.1 จ ำนวนผลงำน/โครงกำรทำงด้ำนท ำนบุ ำรุงศิลปวัฒนธรรมทีส่ง่เสริมกำรสร้ำง
มูลค่ำเพิม่ หรือคณุค่ำ ให้กับหน่วยงำนภำครัฐหรือเอกชนหรือชุมชนหรือสังคม*  
(คณะสำมำรถเลือกด ำเนินกำรได้) 

1. ส่งเสรมิและสนับสนุนกำรด ำเนนิงำนด้ำนศิลปวัฒนธรรมเพื่อสร้ำงมูลค่ำเพิ่ม หรือ
คุณค่ำ ทำงวิชำกำรให้กับหน่วยงำนภำครัฐ หรือชุมชน หรือสังคม 
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4.2.1.1) จ ำนวนผลงำน/โครงกำรทำงด้ำนท ำนุศิลปวัฒนธรรมที่ส่งเสริมกำรสร้ำงมลูค่ำเพิ่ม
ให้กับ หน่วยงำนภำครัฐหรือเอกชนหรือชุมชนหรือสังคม  
4.2.1.2) จ ำนวนผลงำน/โครงกำรทำงด้ำนท ำนุศิลปวัฒนธรรมที่ส่งเสริมกำรสร้ำงคุณค่ำทำง 
วิชำกำรให้กับหน่วยงำนภำครัฐหรอืเอกชนหรือชุมชนหรือสังคม 

2. ส่งเสรมิให้ทุกหน่วยงำนในมหำวิทยำลัยได้บูรณำกำรกิจกรรมท ำนุบ ำรุง
ศิลปวัฒนธรรมและ ภูมิปญัญำท้องถิ่น ระหว่ำงคณะ และหน่วยงำนภำยในและชุมชน  
3. ส่งเสรมิพัฒนำแหล่งเรียนรู้ เชน่ สถำบันวิจัยศิลปวัฒนธรรมอสีำน พิพิธภัณฑ์
มหำวิทยำลยั มหำสำรคำมเพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่นและบูรณำกำรเรียนกำรสอน กำรวิจยั  
4. พัฒนำผลงำนด้ำนศลิปะและวฒันธรรมเพื่อสร้ำงมลูค่ำเพิม่ให้กับชุมชน และสร้ำง
จุดเด่นและ ภำพลักษณ์ของมหำวทิยำลัย เพื่อประชำสัมพันธ์มหำวทิยำลัย 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และยกระดับการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย ตามหลักธรรมาภิบาล 
เป้าประสงค์ 5.1) มีระบบบริหารจัดการองค์กรท่ีมีประสิทธิภาพสอดคล้องตามเอกลักษณ์ตอบสนองต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยโดยบริหารตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 
5.1.1 ระดบัควำมส ำเรจ็ของกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบตัิรำชกำร*  
5.1.2 ผลสัมฤทธ์ิของกำรประเมินประกันคณุภำพภำยในระดับคณะ ไม่ต่ ำกว่ำ 4.51**  
5.1.3 ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรรับนิสิตตำมแผนกำรรับนิสติเข้ำศกึษำประจ ำปี 
        กำรศึกษำ 2563 เพื่อตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลง  
5.1.3.1 ระดับปริญญำตรี  
5.1.3.2 ระดับบณัฑติศึกษำ  

1. พัฒนำระบบกำรบรหิำรจดักำรตำมแผนใหส้อดคล้องกับอัตลักษณ์และจุดเน้นของ
มหำวิทยำลยั และนโยบำยของชำติ  
2. ก ำหนด KPI ระดับองค์กร ระดบัหน่วยงำน ระดับบุคคลให้ชัดเจน มีควำมสอดคล้อง
กัน เพื่อให้กำรประเมินมีประสิทธิภำพ  
3. วำงระบบและกลในกำรบริหำรงำนให้มีควำมยืดหยุ่น โดยยึดมั่นในหลัก 
ธรรมำภิบำล 
4. พัฒนำระบบกำรบรหิำรจดักำรสู่ควำมเป็นเลิศ (EdPEx)  
5. ก ำหนดกลยุทธ์ในกำรแสวงหำผู้เรยีน 

เป้าประสงค์ 5.2) มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ ที่มีประสิทธิภาพ 
5.2.1 ระดบัควำมส ำเรจ็ของกำรด ำเนินงำน Digital Campus ** 1. พัฒนำและปรับปรุงระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศให้มีควำมเชื่อมโยงทุกระบบ ถูกต้อง 

มีเสถียรภำพ ในกำรท ำงำนมีควำมทันสมัยอ้ำงอิงได ้ 
2. พัฒนำระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศให้รองรับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนออนไลน์ 3. 
พัฒนำและปรับปรุงระบบกำรให้บริกำรต่ำงๆ ในรูปแบบ Digital 
4. จัดท ำแผนกำรเปลี่ยนผ่ำนสู่ระบบ Digital 
5. พัฒนำโครงข่ำย Internet เพื่อรองรับกำรเปลี่ยนผ่ำนสูร่ะบบ Digital 
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เป้าประสงค์ที่ 5.3)  มีระบบการบริหารงบประมาณ การเงินและพัสดุท่ีมีประสิทธิภาพและมาตรฐาน 
5.3.1 ระดบัควำมส ำเรจ็ของกำรจดัท ำแผนเพิ่มรำยไดล้ดรำยจ่ำย  
5.3.2 ร้อยละกำรบริหำรงบประมำณรำยจ่ำยภำพรวม  
5.3.3 ร้อยละกำรบริหำรงบประมำณรำยจ่ำยลงทุน 

1. ก ำหนดมำตรกำรให้มหำวิทยำลัยมีควำมมั่นคงทำงกำรเงิน โดยตอ้งมีเงินส ำรองฐำนะ 
ทำงกำรเงินอย่ำงน้อย 1 เท่ำของงบประมำณเงินรำยได้ประจ ำป ี 
2. วำงระบบและกลไกในกำรบริหำรจัดกำรงบประมำณ กำรเงินกำรคลัง และพัสดุอย่ำง
ม ีประสิทธิภำพ  
3. พัฒนำพ้ืนท่ีภำยในมหำวิทยำลยัให้สำมำรถจัดหำรำยไดเ้พิ่มมำกขึ้น เพื่อลดปัญหำกำร
ได้รับ จัดสรรงบประมำณไม่เพียงพอในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน  
4. ก ำหนดนโยบำยเพิ่มรำยได้ ลดรำยจ่ำย 

เป้าประสงค์ 5.4)  ระบบพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพ 
5.4.1 ร้อยละของอำจำรย์ที่ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร 1. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและพัฒนำบุคลำกรให้มปีระสิทธิภำพ  

2. ส่งเสรมิกำรพัฒนำศักยภำพอำจำรยผ์ู้สอนให้ผลิตผลงำนวิชำกำร วิจัยนวัตกรรม 3. 
ส่งเสริมอำจำรย์ให้มีต ำแหน่งทำงวิชำกำรสูงขึ้น  
4. ปรับปรุงระเบียบพนักงำนตำมสัญญำ 4 ปี  
5. จัดท ำระเบยีบมหำวิทยำลัยว่ำดว้ยกำรบริหำรงำนลูกจำ้งช่ัวครำว  
6. จัดท ำรูปแบบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนลูกจ้ำงช่ัวครำว  
7. วิเครำะห์ปริมำณงำนตำมต ำแหน่งของบุคลำกร 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การส่งเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้ได้รับการยอมรับและพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยในระดับสากล 
เป้าประสงค์ 6.1) ส่งเสริมภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลัยใหไ้ด้รับการยอมรับในการจัดอันดับ หรือการประเมินคุณภาพในระดับสากล 
6.1.1 ระดบัควำมส ำเรจ็ของกำรด ำเนินงำนกำรส่งเสรมิภำพลักษณ์ของมหำวิทยำลัยใหไ้ด้รับ
กำรยอมรับ และพัฒนำเป็นมหำวทิยำลัยในระดับสำกล  
6.1.2 มหำวิทยำลัยที่ได้รับกำรจัดอันดับคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำในระดับสำกล* 

1. ส่งเสรมิกำรพัฒนำศักยภำพอำจำรยผ์ู้สอนให้ผลิตผลงำนวิชำกำร วิจัยนวัตกรรม เพื่อ
สร้ำง ช่ือเสียงให้มหำวิทยำลัย 
2. เพิ่มจ ำนวนอำจำรย/์นักวิจัย/ผูเ้ช่ียวชำญชำวต่ำงประเทศท่ีมีชื่อเสยีงในระดับ
นำนำชำติ เพื่อมำร่วมงำนสอน และ/หรือวิจัย 
3. สร้ำงควำมร่วมมือและภมูิภำค 5 ชำติ อำเซียน CLMTV ในกำรแลกเปลีย่นนิสติ  
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เป็นประสงค์/ตัวชี้วัด กลยุทธ ์
4. ส่งเสรมิและสนับสนุนให้มีกำรแลกเปลีย่นนิสติ / บุคลำกร มมส.กบันิสิต /บุคลำกร 
ชำวต่ำงชำติ  
5. ส่งเสรมิให้มีกำรจัดสภำวะแวดล้อม ระบบกำรสื่อสำร เอกสำร และสิ่งอ ำนวยควำม
สะดวก ของมหำวิทยำลัยให้เป็นสำกล  
6. จัดท ำแผนปฏิบตัิกำรด้ำนควำมเป็นนำนำชำต ิ 
7. ศึกษำควำมเป็นไปได้ในกำรจัดตั้งวิทยำลัยนำนำชำต ิ

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว และรักษ์สิ่งแวดล้อม 
เป้าประสงค์ 7.1) พัฒนาสู่การเป็นคณะสีเขียวและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
7.1.1 ระดบัควำมส ำเรจ็ของกำรบริหำรจดักำรไฟฟ้ำ/ขยะ/น้ ำ  
7.1.2 ปริมำณกำรใช้ไฟฟ้ำลดลงจำกปีท่ีผ่ำนมำ** 

1. ปรับปรุงและพัฒนำมหำวิทยำลยัสีเขียวตำมเกณฑ์มำตรฐำน Green University 
Ranking 
2. ส่งเสรมิและสรำ้งควำมตระหนกัให้บุคลำกรและนสิิตให้มสี่วนร่วมในกำรพัฒนำ
มหำวิทยำลยั สีเขียว 

 
หมำยเหตุ         *     หมำยถึง ตัวช้ีวัดตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำมหำวิทยำลัยมหำสำรคำม ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) ฉบับปรับปรุงกันยำยน 2562  
                     **   หมำยถึง ตัวช้ีวัดใหม่ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
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