
 
 

 

  ค ำรับรองกำรปฏิบตัิรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยำกรศำสตร์  
 

 

    MAHASARAKHAM  UNIVERSITY  1 

 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 

วิสัยทัศน์ 
 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยำกรศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม เป็นสถำบันกำรศึกษำสิ่งแวดล้อมชั้นน ำของอำเซียน 

 (Faculty of Environment and Resource Studies, Mahasarakham University is a leading academy for environmental studies in ASEAN) 
 
พันธกิจ 

1. ผลิตบัณฑิตสำขำวิชำชีพ เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมและทรัพยำกร และสิ่งแวดล้อมศึกษำ ตำมเกณฑ์มำตรฐำนวิชำชีพในระดับปริญญำตรีและ

บัณฑิตศึกษำ เพ่ือเป็นทรัพยำกรบุคคลรับใช้สังคมไทยและสำกล 

(To produce graduates with professional skills in environmental technology, environmental management and natural resources, and 

environmental education, conforming to the requirement of professional standards of both undergraduates and postgraduates, and 

building human resource for Thailand and international communities) 

2. ผลิตงำนวิจัยเพื่อสร้ำงองค์ควำมรู้ใหม่ และสรรค์สร้ำงนวัตกรรม กำรประยุกต์ใช้องค์ควำมรู้และเทคโนโลยีเพ่ือกำรอนุรักษ์ ฟื้นฟู และกำรแก้ปัญหำสิ่งแวดล้อมของ

ประเทศไทยและภูมิภำคอำเซียน 

(To research by exploring new knowledge, innovation, and application of knowledge and technology for the benefits of conservation, 

restoration, and solutions to environmental problems in Thailand and ASEAN countries) 

3. ให้กำรบริกำรวิชำกำรสิ่งแวดล้อมในด้ำนต่ำงๆ แก่หน่วยงำนภำครัฐ ภำคเอกชน และชุมชน อำทิ เช่น กำรตรวจวิเครำะห์คุณภำพสิ่งแวดล้อม กำรจัดท ำรำยงำนกำร

วิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม กำรให้ค ำปรึกษำกำรจัดกำรมลพิษด้ำนต่ำงๆ กำรพัฒนำศักยภำพองค์กรและชุมชน เป็นต้น ครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งภำยในประเทศและ

ต่ำงประเทศ 
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(To deliver technical services for public and private agencies and including communities within Thailand and foreign countries, these 

include, for instances, environmental quality examinations, environmental impact assessment, consultations on pollution abatement and 

management, building capacity of organization and community etc.) 

 

 

4. ร่วมจัดกิจกรรมท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยส่งเสริมให้บุคลำกรในองค์กรมีควำมภำคภูมิใจใน อัตลักษณ์ ประเพณี และวัฒนธรรมไทย เชื่อมโยงสู่อำเซียน 

(To collaborate activities on art and culture preservation by promoting organization’s staff to be proud of Thai identity, tradition, and 

culture uniqueness connecting to ASEAN community) 

ยุทธศาสตร์ 
 1. พัฒนำกำรผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภำพภำยใต้กำรจัดเรียนกำรสอนในหลักสูตรที่ทันสมัยตำมเกณฑ์คุณภำพ และมำตรฐำนของชำติและสำกล 
 2. พัฒนำกำรวิจัยและสร้ำงสรรค์เพื่อสร้ำงองค์ควำมรู้และนวัตกรรมที่สร้ำงคุณค่ำทำงวิชำกำรและมูลค่ำเพ่ิมให้กับชุมชนและสังคม  
 3. เป็นศูนย์กลำงแห่งกำรเรียนรู้และบริกำรวิชำกำรแก่สังคม   
 4. อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี และภูมิปัญญำท้องถิ่นในฐำนะทุนทำงวัฒนธรรมที่สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม   
 5. กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ  และยกระดับกำรบริหำรจัดกำรมหำวิทยำลัย  ตำมหลักธรรมำภิบำล 
 6. กำรส่งเสริมภำพลักษณ์ของมหำวิทยำลัยให้ได้รับกำรยอมรับและพัฒนำเป็นมหำวิทยำลัยในระดับสำกล   
 7. กำรพัฒนำสู่มหำวิทยำลัยสีเขียว  และรักษ์สิ่งแวดล้อม   
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ค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 
 

ยุทธศาสตร์ที่  1  พัฒนาการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพภายใต้การจัดเรียนการสอนในหลักสูตรที่ทันสมัยตามเกณฑ์คุณภาพ และมาตรฐานของชาติและสากล (น  าหนักร้อยละ 25) 
เป้าประสงค์/ตัวชี วัด ผลการด าเนินงาน น  าหนัก เป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

 2558 2559 ร้อยละ ปี 2560 1 2 3 4 5   
เป้าประสงค์ 1.1  หลักสูตรได้รับการรับรองเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQR) หลักสูตร วิชาชีพได้รับการรับรองจากองค์กร 
                        วิชาชีพระดับชาติ /นานาชาติ สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งานและการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 
1.1.1  ร้อยละของหลักสตูรที่มีคะแนนผลกำร
ประเมินประกันคณุภำพกำรศึกษำภำยในระดับดี 
3.01 ขึ้นไป   

ไม่มี
ตัวชี้วัด 

ไม่มี
ตัวชี้วัด 

2 ร้อยละ 60 ร้อยละ 
45 

ร้อยละ 
50 

 

ร้อยละ 
55 

ร้อยละ 
60 

ร้อยละ 
65 

1. ผศ.ปำนใจ 
   สื่อประเสริฐสิทธิ ์
2. นำยธำยุกร   
   พระบ ำรุง (เสรมิ) 
3. น.ส.สุมติรำ 
   รำชเมืองศรี  
4. น.ส.วรัสชญำน์   
   ปุรำถำนัง 
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เป้าประสงค์/ตัวชี วัด ผลการด าเนินงาน น  าหนัก เป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
 2558 2559 ร้อยละ ปี 2560 1 2 3 4 5   
1.1.2  ร้อยละของหลักสตูรที่มีควำมร่วมมือด้ำนกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนหรือกำรปฏบิตัิกำรกับสถำบัน
ในประเทศหรือต่ำงประเทศ 

ไม่มี
ตัวชี้วัด 

ไม่มี
ตัวชี้วัด 

2 ร้อยละ 60 ร้อยละ 
45 

ร้อยละ 
50 

ร้อยละ 
55 

ร้อยละ 
60 

ร้อยละ 
65 

1. ผศ.ปำนใจ  
   สื่อประเสริฐสิทธิ ์
2. ผศ.เอริกำ  
   พฤฒิกิตติ (เสริม) 
3. น.ส.สุมติรำ 
   รำชเมืองศรี  
4. น.ส.วรัสชญำน ์
   ปุรำถำนัง 

 

เป้าประสงค์ 1.2  บัณฑิตเป็นผู้มีทักษะทางด้านวิชาชีพ และทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่สอดคล้องกับอัตลักษณน์ิสิตมหาวิทยาลัย 
1.2.1 ร้อยละของบัณฑิตปริญญำตรีที่ได้งำนท ำหรือ
ประกอบอำชีพอิสระภำยใน 1 ปี  

5.00 5.00 2 ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
78 

ร้อยละ 
81 

ร้อยละ 
84 

ร้อยละ 
87 

ร้อยละ 
90 

1. ผศ.ปำนใจ  
   สื่อประเสริฐสิทธิ ์
2. น.ส.สุมติรำ 
   รำชเมืองศรี  
 
 

 

1.2.2 (ระดับ) คุณภำพของผูส้ ำเรจ็กำรศึกษำตำม
กรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดบั อุดมศึกษำแห่งชำติ 
(ป.ตร-ีโท-เอก)  (ประเมินจำกผู้ใช้บัณฑิต) 

3.5867 5.00 2 ไม่น้อยกว่า 
4.50 

3.50 3.75 4.00 4.25 4.50 1. ผศ.ปำนใจ 
   สื่อประเสริฐสิทธิ ์
2. น.ส.สุมติรำ  
   รำชเมืองศรี  
3. น.ส.วรัสชญำน์  
    ปุรำถำนัง 

 

1.2.3 ร้อยละของนิสิต (ป.ตร-ีโท-เอก) ที่เข้ำรับกำร
ทดสอบควำมรู้ควำมสำมำรถและทักษะกำรสื่อสำร
ด้วยภำษำอังกฤษ ตำมมำตรฐำน CEFR หรือ

5.00 4.4419 2 ร้อยละ 
90 
 

ร้อยละ 
70 

ร้อยละ 
75 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
90 

1. ผศ.ปำนใจ   
   สื่อประเสริฐสิทธิ ์
2. น.ส.สุมติรำ 
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เป้าประสงค์/ตัวชี วัด ผลการด าเนินงาน น  าหนัก เป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
 2558 2559 ร้อยละ ปี 2560 1 2 3 4 5   
เทียบเท่ำ ก่อนส ำเร็จกำรศึกษำ ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 
100 ของนิสิตทั้งหมดในช้ันปีท่ีหลักสูตรก ำหนด  
(MSU English Exit – Exam)  

   รำชเมืองศรี  
3. น.ส.วรัสชญำน์  
    ปุรำถำนัง 

1.2.4 ร้อยละของนิสิต (ป.ตร-ีโท-เอก) ที่เข้ำทดสอบ
ควำมรู้ควำมสำมำรถและทักษะกำรสื่อสำรด้วย
ภำษำอังกฤษ ตำมมำตรฐำน CEFR หรือเทียบเท่ำ  
มีคะแนนผลกำรทดสอบไม่น้อยกว่ำ 50 คะแนน   
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 40  ของนิสิตทีเ่ข้ำทดสอบ
ทั้งหมด (MSU English Exit – Exam)  

1.0204 0.1794 2 ร้อยละ 
20 

ร้อยละ 
16 

ร้อยละ 
17 

ร้อยละ 
18 

ร้อยละ 
19 

ร้อยละ 
20 

1. ผศ.ปำนใจ   
   สื่อประเสริฐสิทธิ ์
2. น.ส.สุมติรำ 
   รำชเมืองศรี  
3. น.ส.วรัสชญำน์  
    ปุรำถำนัง 

 

1.2.5 ร้อยละของนิสิต (ป.ตรี) ท่ีเข้ำรับกำรทดสอบ
ควำมรู้ควำมสำมำรถและทักษะด้ำน IT ไม่ต่ ำกว่ำ
มำตรฐำน ICT  หรือเทียบเท่ำ ก่อนส ำเรจ็
กำรศึกษำ ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 100  ของนิสิต
ทั้งหมดในช้ันปีท่ีหลักสูตรก ำหนด  (IT Exit-Exam)   

5.00 5.00 2 ร้อยละ 
93 

ร้อยละ 
81 
 

ร้อยละ 
84 
 

ร้อยละ 
87 
 

ร้อยละ 
90 
 

ร้อยละ 
93 

1. ผศ.ปำนใจ   
   สื่อประเสริฐสิทธิ ์
2. น.ส.สุมติรำ 
   รำชเมืองศรี  
 

 

1.2.6 ร้อยละของนิสิต(ป.ตรี)ที่เข้ำรับกำรทดสอบ
ควำมรู้ควำมสำมำรถและทักษะด้ำน IT  ไม่ต่ ำกว่ำ
มำตรฐำน ICT หรือเทียบเท่ำ  ก่อนส ำเรจ็
กำรศึกษำ  มีคะแนนผลกำรทดสอบไม่น้อยกว่ำ 50 
คะแนน  ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 65 ของนิสิตที่เข้ำ
ทดสอบทั้งหมด   (IT Exit-Exam)     

4.3404 5.00 2 ร้อยละ 
70 

ร้อยละ 
50 

 

ร้อยละ 
55 

 

ร้อยละ 
60 
 

 

ร้อยละ 
65 
 

 

ร้อยละ 
70 

1. ผศ.ปำนใจ   
   สื่อประเสริฐสิทธ์ิ 
2. น.ส.สุมติรำ 
   รำชเมืองศรี  
 

 

1.2.7 ร้อยละของรำยวิชำที่มีสื่อกำรสอนสองภำษำ 
(ภำษำไทย และอังกฤษ หรือสื่อกำรสอน
ภำษำต่ำงประเทศท่ีจัดกำรเรียนกำรสอน)                  
(ทุกระดับ)   

ไม่มี
ตัวชี้วัด 

5.00 3 ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
84 

 

ร้อยละ 
85 

 

ร้อยละ 
86 

 

ร้อยละ 
88 
 

 

ร้อยละ 
90 

1. ผศ.ปำนใจ   
   สื่อประเสริฐสิทธิ ์
2. น.ส.สุมติรำ 
   รำชเมืองศรี  
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เป้าประสงค์/ตัวชี วัด ผลการด าเนินงาน น  าหนัก เป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
 2558 2559 ร้อยละ ปี 2560 1 2 3 4 5   

3. น.ส.วรัสชญำน์  
    ปุรำถำนัง 

1.2.8 ระดับควำมส ำเรจ็ของกำรจดักำรศึกษำที่
สะท้อนเอกลักษณ์ของมหำวิทยำลยั และอัตลักษณ์
ของนิสิตในหมวดวิชำศึกษำทั่วไป หรือในหลักสตูร
ของคณะ 

5.00 4.00 2 ระดับ 5 ระดับ 
1 

ระดับ 
2 

ระดับ 
3 

ระดับ 
4 

ระดับ 
5 

1. ผศ.ปำนใจ   
   สื่อประเสริฐสิทธิ ์
2. น.ส.สุมติรำ 
   รำชเมืองศรี  

 

1.2.9  จ ำนวนรำงวัลทีน่ิสิตและ/หรือศิษย์เก่ำไดร้ับ
กำรยกย่องเชิดชูเกียรติ และ/หรือได้รับรำงวัลใน
ระดับชำติและ/หรือนำนำชำติ   

5.00 5.00 2 2                  
รางวัล 

ไม่มี = 0 - - 1 2 1. นำยวรรณศักดิ ์
    พิจิตร บุญเสริม 
2. นำยธวัชชัย  
    บุตรศร ี

 

1.2.10 จ ำนวนศิษย์เก่ำที่ให้ควำมร่วมมือสนับสนุน
กิจกรรมของมหำวิทยำลัย  
 

5.00 5.00 2 1  
คน 

ไม่มี = 0 - - - 1 1. นำยวรรณศักดิ ์
    พิจิตร บุญเสริม 
2. นำยธวัชชัย  
    บุตรศร ี
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ยุทธศาสตร์ที ่2  พัฒนาการวิจัยและสร้างสรรค์เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างคุณค่าทางวิชาการและมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชนและสังคม (น  าหนักร้อยละ 25) 

เป้าประสงค์/ตัวชี วัด ผลการด าเนินงาน น  าหนัก เป้าหมาย เกณฑ์การใหค้ะแนน เจ้าภาพหลัก/ 
ผู้รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

 2558 2559  2560 1 2 3 4 5  

เป้าประสงค์ที่ 2.1 มหาวิทยาลัยมีศูนย์ความเป็นเลิศทางการวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์เฉพาะด้าน 
2.1.1 จ ำนวนหน่วยวิจัยเฉพำะทำงให้มีควำม 
โดดเด่นและสะท้อนเอกลักษณ์ของคณะ  
 

ไม่มี
ตัวชี้วัด 

ไม่มี
ตัวชี้วัด 

2 1 
 

ไม่มี = 0 - - - 1 1. ผศ.เอริกำ  
   พฤฒิกิตติ 
2. น.ส.วรัสชญำน ์
    ปุรำถำนัง 

 

เป้าประสงค์ที่ 2.2 มหาวิทยาลัยมีผลงานวิชาการ หรืองานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล 
2.2.1 จ ำนวนควำมร่วมมือทำงกำรวิจัยของคณะ/
หน่วยงำนกับนักวิจัยภำยนอกสถำบันท้ังในและ/
หรือต่ำงประเทศ 

ไม่มี
ตัวชี้วัด 

5.00 2 2 ไม่มี = 0 - - 1 2 1. ผศ.เอริกำ  
   พฤฒิกิตติ 
2. น.ส.จิตตรำนนท์ 
    จันทะเสน 

 

2.2.2 ร้อยละคณุภำพของผลงำนวชิำกำรของ
อำจำรย์ประจ ำ         
        - กลุ่มวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี   

5.00 5.00 3 ร้อยละ 
30 

    ร้อยละ 
30 

1. ผศ.ปำนใจ   
   สื่อประเสริฐสิทธิ ์
2. ผศ.เอริกำ  
   พฤฒิกิตติ (เสริม) 
3. น.ส.วรัสชญำน ์
    ปุรำถำนัง 

 

2.2.3 ร้อยละคณุภำพของผลงำนของผู้ส ำเรจ็
กำรศึกษำในระดับปรญิญำโทที่ไดร้ับกำรตีพมิพ์
เผยแพร่   

5.00 5.00. 3 ร้อยละ 
50 

    ร้อยละ 
50 

1. ผศ.ปำนใจ   
   สื่อประเสริฐสิทธิ ์
2. ผศ.เอริกำ  
   พฤฒิกิตติ (เสริม) 
3. น.ส.วรัสชญำน ์

 



 

  ค ำรับรองกำรปฏิบตัิรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยำกรศำสตร์ 
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เป้าประสงค์/ตัวชี วัด ผลการด าเนินงาน น  าหนัก เป้าหมาย เกณฑ์การใหค้ะแนน เจ้าภาพหลัก/ 
ผู้รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

 2558 2559  2560 1 2 3 4 5  

    ปุรำถำนัง 

2.2.4 ร้อยละคณุภำพของผลงำนของผู้ส ำเรจ็
กำรศึกษำในระดับปรญิญำเอกท่ีได้รับกำรตีพิมพ์
เผยแพร่    

5.00 5.00 3 ร้อยละ 
100 

    ร้อยละ 
100 

1. ผศ.ปำนใจ   
   สื่อประเสริฐสิทธิ ์
2. ผศ.เอริกำ  
   พฤฒิกิตติ (เสริม) 
 
3. น.ส.วรัสชญำน ์
    ปุรำถำนัง 

 

เป้าประสงค์ที่ 2.3 มหาวิทยาลัยมีผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถน าไปแก้ปัญหาของชมุชนและสังคม 
2.3.1 จ ำนวนโครงกำรวิจัย หรืองำนสร้ำงสรรค์   
หรือสิ่งประดิษฐ์ที่สร้ำงคุณคำ่ทำงวิชำกำร หรือ 
สร้ำงมลูค่ำเพิ่มให้กับหน่วยงำนภำครัฐหรือเอกชน
หรือชุมชนหรือสังคม 

ไม่มี
ตัวชี้วัด 

ไม่มี
ตัวชี้วัด 

2 5 
โครงการ 

1 2 3 4 5 1. ผศ.เอริกำ  
   พฤฒิกิตติ 
2. น.ส.วรัสชญำน ์
    ปุรำถำนัง 

 

เป้าประสงค์ที่ 2.4  มหาวิทยาลยัมีงานวิจัย หรือ งานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์เชงิบูรณาการสหวิชา 

2.4.1 จ ำนวนโครงกำรวิจัย หรืองำนสร้ำงสรรค์  
หรือสิ่งประดิษฐ์เชิงบูรณำกำรสหวชิำ 

ไม่มี
ตัวชี้วัด 

ไม่มี
ตัวชี้วัด 

2 5 
โครงการ 

1 2 3 4 5 1. ผศ.เอริกำ  
   พฤฒิกิตติ 
2. น.ส.วรัสชญำน ์
    ปุรำถำนัง 

 

2.4.2 ร้อยละของรำยรับท่ีเกิดจำกกำรวิจัยจำก
หน่วยงำนภำยนอก  

ไม่มี
ตัวชี้วัด 

ไม่มี
ตัวชี้วัด 

2 ร้อยละ 
0.05 

    ร้อยละ 
0.05 

1. ผศ.เอริกำ  
   พฤฒิกิตติ 
2. น.ส.ปรมำภรณ์  
   ต่อฤทธิ์ 
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เป้าประสงค์/ตัวชี วัด ผลการด าเนินงาน น  าหนัก เป้าหมาย เกณฑ์การใหค้ะแนน เจ้าภาพหลัก/ 
ผู้รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

 2558 2559  2560 1 2 3 4 5  

เป้าประสงค์ที่ 2.5 มหาวิทยาลยัมีรายได้เพิ่มขึ นจากนวัตกรรม และสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชนหรือสังคมได ้

2.5.1 จ ำนวนนวัตกรรมที่สร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้กับ
หน่วยงำนภำครัฐหรือเอกชนหรือชุมชนหรือสังคม 

ไม่มี
ตัวชี้วัด 

ไม่มี
ตัวชี้วัด 

2 1 
ผลงาน 

ไม่มี = 0  - - - 1 
ผลงำน 

1. นำยธำยุกร   
    พระบ ำรุง 
2. นำยวงศ์นริทร์ 
    สุขวิชัย 
 

 

2.5.2 ร้อยละของรำยรับท่ีเกิดจำกนวัตกรรมที่
สร้ำงมลูค่ำเพิ่มหน่วยงำนภำครัฐหรือเอกชนหรือ
ชุมชนหรือสังคม 

ไม่มี
ตัวชี้วัด 

ไม่มี
ตัวชี้วัด 

2 ร้อยละ 
0.05 

    ร้อยละ 
0.05 

1. นำยธำยุกร   
    พระบ ำรุง 
2. นำยวงศ์นริทร์ 
    สุขวิชัย 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และบริการวิชาการแก่สังคม  (น  าหนัก ร้อยละ 10) 

เป้าประสงค์/ตัวชี วัด ผลการด าเนินงาน น  าหนัก เป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน เจ้าภาพหลัก/ 
ผู้รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
 2558 2559  ปี 2560 1 2 3 4 5  

เป้าประสงค์ที่ 3.1 มหาวิทยาลยัมีการท างานเชิงวิชาการร่วมกัน (Engagement) ระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชนและสังคม 

3.1.1 ร้อยละของหลักสตูรที่มีกำรด ำเนินงำน
โครงกำร 1 หลักสูตร 1 ชุมชน หรือหน่วยงำน
ภำครัฐหรือภำคเอกชน  หรือสถำนประกอบกำร 
 

5.00 5.00 4 ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
70 

ร้อยละ 
72.50 

ร้อยละ 
75 

ร้อยละ 
77.50 

ร้อยละ 
80 

1. ผศ.เอริกำ 
   พฤฒิกิตติ 
2. นำยพลตรี  
    บุญหล้ำ 

 

3.1.2 ร้อยละของรำยรับท่ีเกิดจำกกำรให้บริกำร
วิชำกำรจำกหน่วยงำนภำยนอก  (เฉพำะเงินบริกำร
วิชำกำรที่หัก 10%)  

ไม่มี
ตัวชี้วัด 

ไม่มี
ตัวชี้วัด 

3 ร้อยละ 
0.05 

    ร้อยละ 
0.05 

1. ผศ.เอริกำ 
   พฤฒิกิตติ 
2. น.ส.ปรมำภรณ์  
   ต่อฤทธิ์ 
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เป้าประสงค์/ตัวชี วัด ผลการด าเนินงาน น  าหนัก เป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน เจ้าภาพหลัก/ 
ผู้รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
 2558 2559  ปี 2560 1 2 3 4 5  

3.1.3 จ ำนวนโครงกำรทีส่ำมำรถสร้ำงชุมชน
ต้นแบบเพื่อกำรถ่ำยทอดหรือขยำยผลสู่พื้นที่อ่ืน
หรือหน่วยงำนอ่ืน   

ไม่มี
ตัวชี้วัด 

ไม่มี
ตัวชี้วัด 

3 1 
โครงการ 

0= ไม่ม ี - - - 1 1. ผศ.เอริกำ 
   พฤฒิกิตติ 
2. นำยพลตรี  
    บุญหล้ำ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ยุทธศาสตร์ที ่4 อนุรักษ์ ฟื้นฟู และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นในฐานะทุนทางวัฒนธรรมที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม  

(น  าหนัก ร้อยละ  10) 
เป้าประสงค์/ตัวชี วัด ผลการด าเนินงาน น  าหนัก เป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน เจ้าภาพหลัก/ 

ผู้รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

 2558 2559 ร้อยละ ปี 2560 1 2 3 4 5  

เป้าประสงค์ที่ 4.1 มหาวิทยาลยัอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นผสมผสานวัฒนธรรมในระดับชาติและสากลบนฐานการบูรณาการจากการเรียน 
                      การสอนและการวิจัย 

4.1.1 จ ำนวนโครงกำรที่คณะมีกำรด ำเนินงำน 5.00 ไม่มี 4 1               ไม่มี = - - - 1 1. นำยชฤพนธ์ เจริญสุข  
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เป้าประสงค์/ตัวชี วัด ผลการด าเนินงาน น  าหนัก เป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน เจ้าภาพหลัก/ 
ผู้รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
 2558 2559 ร้อยละ ปี 2560 1 2 3 4 5  

โครงกำร 1 คณะ 1 ศิลปวัฒนธรรม  ตัวชี้วัด โครงการ 0 2. นำงปวริศำ ปัดเสน 

เป้าประสงค์ที่ 4.2  มหาวิทยาลัยมีการบูรณาการกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ระหว่างคณะ และหน่วยงานภายในและชุมชนที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้ 
4.2.1 จ ำนวนผลงำน/โครงกำรทำงด้ำนท ำนุ
ศิลปวัฒนธรรมที่ส่งเสริมกำรสร้ำงมูลค่ำเพิม่ให้กับ
หน่วยงำนภำครัฐหรือเอกชนหรือชุมชนหรือสังคม 
  

ไม่มี
ตัวชี้วัด 

ไม่มี
ตัวชี้วัด 

3 1 
ผลงาน 

ไม่มี =0  - - - 1 1. นำยชฤพนธ์ เจริญสุข 
2. นำงปวริศำ ปัดเสน 

 

4.2.2 จ ำนวนผลงำน/โครงกำรที่มกีำรบูรณำกำร
กิจกรรมท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมและภมูิปัญญำ
ท้องถิ่น ระหว่ำงคณะ และหน่วยงำนภำยในและ
ชุมชน  

ไม่มี
ตัวชี้วัด 

ไม่มี
ตัวชี้วัด 

3 5 
ผลงาน 

1 2 3 4 5 1. นำยชฤพนธ์ เจริญสุข 
2. นำงปวริศำ ปัดเสน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ยุทธศาสตร์ที ่5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ  และยกระดับการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย  ตามหลักธรรมาภิบาล (น  าหนัก ร้อยละ 20) 
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เป้าประสงค์/ตัวชี วัด ผลการด าเนินงาน น  าหนัก เป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน เจ้าภาพหลัก/ 
ผู้รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
 2558 2559 ร้อยละ 2560 1 2 3 4 5  

เป้าประสงค์ 5.1 มหาวิทยาลัยมีระบบบริหารจัดการองค์กรทีม่ีประสิทธิภาพสอดคล้องตามเอกลักษณ์ตอบสนองต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยโดยบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 

5.1.1 ระดับควำมส ำเรจ็ของกำรด ำเนินงำนตำม
แผนปฏิบัตริำชกำร  

ไม่มี
ตัวชี้วัด 

5.00 2 ระดับ 5 ระดับ 
1 

ระดับ 
2 

ระดับ 
3 

ระดับ 
4 

ระดับ 
5 

1. นำยธำยุกร  
    พระบ ำรุง 
2. น.ส.ศรัญญำ 
    มูลจันทร ์

 

5.1.2 ผลสัมฤทธ์ิของกำรประเมินประกันคณุภำพ
ภำยใน  ไม่ต่ ำกว่ำ 3.51 

5.00 5.00 2 ไม่ต่ ากว่า 
3.51 

    ไม่ต่ ำ
กว่ำ 
3.51 

1. นำยธำยุกร  
    พระบ ำรุง 
2. น.ส.ศรัญญำ 
    มูลจันทร ์

 

เป้าประสงค์ที่ 5.2 มหาวิทยาลยัมีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ ที่มีประสทิธิภาพ 

5.2.1 ระดับควำมส ำเรจ็ของกำรปรับปรุงและ
พัฒนำเว็บไซต์ของหน่วยงำน  

5.00 5.00 2 ระดับ 5 ระดับ 
1 

ระดับ 
2 

ระดับ 
3 

ระดับ 
4 

ระดับ 
5 

1. นำยธำยุกร   
    พระบ ำรุง 
2. นำยวงศ์นริทร์ 
    สุขวิชัย 

 

5.2.2 ระดบัควำมส ำเรจ็ในกำรด ำเนินกำรถ่ำยทอด
และสร้ำงควำมตระหนักด้ำนควำมมั่นคงปลอดภยั
สำรสนเทศ มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม  

ไม่มี
ตัวชี้วัด 

5.00 2 ระดับ 5 ระดับ 
1 

ระดับ 
2 

ระดับ 
3 

ระดับ 
4 

ระดับ 
5 

1. นำยธำยุกร   
    พระบ ำรุง 
2. นำยวงศ์นริทร์ 
    สุขวิชัย 

 

เป้าประสงค์ที่ 5.3  มหาวิทยาลัยมีระบบการบริหารงบประมาณ การเงินและพัสดุ ที่มีประสทิธิภาพและมาตรฐาน 
 
(งบประมาณเงินแผ่นดิน)            
5.3.1 ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรเบิกจ่ำย
งบประมำณในภำพรวม (กรณีที่คณะหน่วยงำน

   มากกว่า 
≥  96 

88 ≥ 
ร้อยละ 

90 ≥ 
ร้อยละ 

92 ≥ 
ร้อยละ 

94 ≥ 
ร้อยละ 

มำกกว่ำ 
≥  96 

1. น.ส.ปรมำภรณ์  
   ต่อฤทธิ์ 
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เป้าประสงค์/ตัวชี วัด ผลการด าเนินงาน น  าหนัก เป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน เจ้าภาพหลัก/ 
ผู้รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
 2558 2559 ร้อยละ 2560 1 2 3 4 5  

ไม่ได้รับกำรจัดสรรงบรำยจ่ำยลงทนุ) <  90 <  92 <  94 <  96 2. น.ส.รณดิำ หังสวนสั 
(งบประมาณเงินรายได้) 
 

           

5.3.2 ร้อยละของกำรกันเงินไว้เบกิเหลื่อมปี                 ไม่มี
ตัวชี้วัด 

ไม่มี
ตัวชี้วัด 

2 ไม่มีกำร 
กันเงิน 

≥ ร้อยละ 

10 
7 ≥ 

ร้อยละ 
<  10 

4 ≥ 
ร้อยละ 
<  7 

< ร้อยละ 

4 
 

ไม่มีกำร 
กันเงิน 

1. น.ส.ปรมำภรณ์  
   ต่อฤทธิ์ 
2. น.ส.รณดิำ หังสวนสั 
 

 

5.3.3 ระดับควำมส ำเรจ็ในกำรก ำกับกำร
ด ำเนินกำรเพื่อสนับสุนงำนกำรเงนิและบัญช ี
 

ไม่มี
ตัวชี้วัด 

ไม่มี
ตัวชี้วัด 

2 ระดับ 5 ระดับ 
1 

ระดับ 
2 

ระดับ 
3 

ระดับ 
4 

ระดับ 
5 

1. นำงธิรดำ  
    บุญโชติยกุล 
2. น.ส.ปรมำภรณ์  
   ต่อฤทธิ์ 
3. น.ส.รณดิำ หังสวนสั 

 

5.3.4 ระดับควำมส ำเรจ็ของกำรตรวจสอบพัสดุ
ประจ ำปี  

ไม่มี
ตัวชี้วัด 

ไม่มี
ตัวชี้วัด 

2 ระดับ 5 ระดับ 
1 

ระดับ 
2 

ระดับ 
3 

ระดับ 
4 

ระดับ 
5 

1. นำงปวริศำ ปัดเสน 
2. น.ส.แก้วสวรรค์  
    วรรณำกุลพงษ ์

 

5.3.5 ร้อยละของเงินส ำรองรักษำฐำนะทำงกำร
เงินต่องบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี (งบประมำณ
เงินรำยได้) 

ไม่มี
ตัวชี้วัด 

ไม่มี
ตัวชี้วัด 

2 ระดับ 5 ระดับ 
1 

ระดับ 
2 

ระดับ 
3 

ระดับ 
4 

ระดับ 
5 

1. น.ส.ปรมำภรณ์  
   ต่อฤทธิ์ 
2. น.ส.รณดิำ หังสวนสั 

 

5.3.6 ระดับควำมส ำเรจ็ในกำรจัดท ำแผนเพิ่ม
รำยได้ลดรำยจ่ำย 

ไม่มี
ตัวชี้วัด 

ไม่มี
ตัวชี้วัด 

2 ระดับ 5 ระดับ 
1 

ระดับ 
2 

ระดับ 
3 

ระดับ 
4 

ระดับ 
5 

1. นำยธำยุกร  
    พระบ ำรุง 
2. นำงธิรดำ 
   บุญโชติยกุล 

 

เป้าประสงค์ที่ 5.4 มหาวิทยาลยัมีระบบพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพ 
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เป้าประสงค์/ตัวชี วัด ผลการด าเนินงาน น  าหนัก เป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน เจ้าภาพหลัก/ 
ผู้รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
 2558 2559 ร้อยละ 2560 1 2 3 4 5  

5.4.1 ร้อยละของอำจำรย์ที่มีวุฒิปริญญำเอก    
  

5.00 4.2318 3 ร้อยละ 
55 

    ร้อยละ 
55 

1. นำงธิรดำ 
    บุญโชติยกุล 
2. น.ส.จิตตรำนนท์  
    จันทะเสน 

 

5.4.2 ร้อยละของอำจำรย์ที่ด ำรงต ำแหน่งทำง
วิชำกำร   

5.00 5.00 2 ร้อยละ 
35 
 

    ร้อยละ 
35 

1. นำงธิรดำ  
    บุญโชติยกุล 
2. น.ส.จิตตรำนนท์  
    จันทะเสน 

 

 
 
ยุทธศาสตร์ที่  6  การส่งเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้ได้รับการยอมรับและพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยในระดับสากล  (น  าหนัก  ร้อยละ 5) 

เป้าประสงค์/ตัวชี วัด ผลการด าเนินการ น  าหนัก เป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน เจ้าภาพหลัก/ 
ผู้รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
 2558 2559 ร้อยละ ปี 2560 1 2 3 4 5  

เป้าประสงค์ที่ 6.1 มหาวิทยาลยัได้รับการยอมรับในการจัดอนัดับ หรือการประเมินคุณภาพในระดับสากล 

6.1.1 จ ำนวนนักวิชำกำรจำกมหำวิทยำลัยหรือ
สถำบันต่ำงประเทศท่ีมีควำมสมัพันธ์กับคณำจำรย์/
คณะ/หน่วยงำน/มมส  

5.00 5.00 1 20 
คน 

    20 
คน 

1. ผศ.เอริกำ พฤฒิกิตต ิ
2. น.ส.จิตตรำนนท์   
    จันทะเสน 

 

6.1.2  จ ำนวนอำจำรย์/นักวิจัย/ผูเ้ชี่ยวชำญชำว
ต่ำงประเทศท่ีมีชื่อเสียงในระดับนำนำชำติเพื่อ
มำร่วมสอนและ/หรือวิจัย (Inbound Visiting)  
และ/หรือมีกำรแลกเปลี่ยนอำจำรย์/นักวิจัย มมส  
กับมหำวิทยำลยัต่ำงประเทศ   

5.00 5.00 0.8 1 
คน 

ไม่มี = 0  - - - 1 1. ผศ.เอริกำ พฤฒิกิตต ิ
2. น.ส.จิตตรำนนท์  
   จันทะเสน 

 

6.1.3  นิสิตชำวต่ำงชำติมำศึกษำในหลักสตูร 5.00 5.00 0.8 1 คน ไม่มี =0  - - - 1 1. ผศ.เอริกำ พฤฒิกิตต ิ  
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เป้าประสงค์/ตัวชี วัด ผลการด าเนินการ น  าหนัก เป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน เจ้าภาพหลัก/ 
ผู้รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
 2558 2559 ร้อยละ ปี 2560 1 2 3 4 5  

(Inbound)  2. น.ส.จิตตรำนนท์   
    จันทะเสน 

6.1.4  จ ำนวนหลักสูตรทีม่ีกำรแลกเปลี่ยนนสิิต
ต่ำงชำติกับมหำวิทยำลัย (Inbound Visiting)  
และ/หรือแลกเปลีย่นนิสิต มมส กับมหำวิทยำลยั
ต่ำงประเทศ  (Outbound Visiting)    

5.00 5.00 0.8 2 
หลักสูตร 

ไม่มี = 0  - - 1 2 1. ผศ.เอริกำ พฤฒิกิตต ิ
2. น.ส.จิตตรำนนท์   
    จันทะเสน 

 

6.1.5 มหำวิทยำลัยที่ได้รับกำรจัดอันดับคุณภำพ
และมำตรฐำนกำรศึกษำ 

ไม่มี
ตัวชี้วัด 

ไม่มี
ตัวชี้วัด 

0.8 ได้รับการ
จัดอันดับ
ไม่น้อย
กว่า 4 

หน่วยงาน 

 
 
 
 
 

- - - - ได้รับกำร
จัดอันดับ
ไม่น้อย
กว่ำ 4 
หน่วยงำน 

1. นำยธำยุกร  
    พระบ ำรุง 
2. น.ส.ศรัญญำ 
    มูลจันทร ์

คณะใช้ผล
ร่วมกับ

มหาวิทยาลัย 

เป้าประสงค์ที่ 6.2  มหาวิทยาลัยมีโครงสร้างพื นฐาน และศักยภาพในการรองรับความเป็นนานาชาติ 
6.2.1 ระดับควำมส ำเรจ็ของกำรพัฒนำระบบกำร 
จัดกำรศึกษำนำนำชำติ และมีโครงสร้ำงพื้นฐำนท่ี
เอื้อต่อกำรศึกษำนำนำชำต ิ
 

ไม่มี
ตัวชี้วัด 

ไม่มี
ตัวชี้วัด 

0.8 ระดับ 
5 

ระดับ 
1 

ระดับ 
2 

ระดับ 
3 

ระดับ 
4 

ระดับ 
5 

1. ผศ.เอริกำ พฤฒิกิตต ิ
2. นำยธำยุกร 
    พระบ ำรุง (เสริม) 
3. น.ส.จิตตรำนนท์   
    จันทะเสน 
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ยุทธศาสตร์ที่  7  การพัฒนาสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว  และรักษ์สิ่งแวดล้อม  (น  าหนัก ร้อยละ 5 ) 

เป้าประสงค์/ตัวชี วัด ผลการด าเนินงาน น  าหนัก เป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
 2558 2559 ร้อยละ 2560 1 2 3 4 5  

เป้าประสงค์ 7.1 มหาวิทยาลัยต้องมีคุณภาพและมาตรฐานตามเกณฑ์ มหาวิทยาลัยสีเขียวและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
7.1.1 มหำวิทยำลัยได้รับกำรจัดอนัดับเป็น
มหำวิทยำลยัสีเขยีวในระดับ 1 ใน 5 ของประเทศ  
 

5.00 5.00 2 ไม่เกิน 1 
ใน 5 
ของ

- - - - ไม่เกิน 1 ใน 
5 ของ
ประเทศ 

1. นำยชฤพนธ์ เจริญสุข 
2. นำยธวัชชัย บุตรศร ี

คณะใช้ผลร่วมกับ
มหาวิทยาลัย 
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เป้าประสงค์/ตัวชี วัด ผลการด าเนินงาน น  าหนัก เป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
 2558 2559 ร้อยละ 2560 1 2 3 4 5  

ประเทศ 
7.1.2 จ ำนวนโครงกำรหรือกิจกรรมท่ีส่งเสริม 
มหำวิทยำลยัสีเขยีว  

ไม่มี
ตัวชี้วัด 

ไม่มี
ตัวชี้วัด 

2 3 ไม่มี =0  - 1 2 3 1. นำยชฤพนธ์ เจริญสุข 
2. นำยธวัชชัย บุตรศร ี
3. เจ้ำหน้ำที ่
    ห้องปฏิบัติกำร 
    สิ่งแวดล้อม (เสรมิ) 

 

7.1.3 ระดับควำมส ำเรจ็ของกำรประหยดัพลังงำน
ไฟฟ้ำ   
 

ไม่มี
ตัวชี้วัด 

ไม่มี
ตัวชี้วัด 

1 ระดับ 5 1 2 3 4 5 1. นำยชฤพนธ์ เจริญสุข 
2. นำยธวัชชัย บุตรศร ี

 

 
 


