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แผนพัฒนาคุณภาพ  (Improvement Plan) 
จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน   

วงรอบปีการศึกษา  2558 
 
 
 
 
 

ของ 
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 
 
 
 

 
 

ผ่านความเห็นชอบจาก 
คณะกรรมการประจ าคณะ 

ในคราวประชุม วันที่ 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559 
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ค าน า 
 

 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ด าเนินการจัดท ารายงาน
การประเมินตนเอง (Self  Assessment  Report)  วงรอบปีการศึกษา  2558  และประเมินคุณภาพ
ภายใน  เมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2559  และมีรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  จาก
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในตามที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งนั้น  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ตระหนักถึงกระบวนการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง  ประกอบกับ
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการฯและจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ  (Improvement  Plan)  จากผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน  วงรอบปีการศึกษา  2558  ฉบับนี้ขึ้นมา  ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจ าคณะ  ในคราวประชุมวันที่ 26 ตุลาคม  พ.ศ.  2559 
 

แผนพัฒนาคุณภาพฯ ฉบับนี้  ประกอบด้วย กิจกรรมโครงการเพ่ือการด าเนินงานพัฒนา  แก้ไข  
และปรับปรุง  ช่วงเวลา  งบประมาณ  รวมถึงก าหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรมอย่างชัดเจน  เพ่ือให้
สามารถติดตามและตรวจสอบผลการพัฒนาอย่างต่อเนื่องต่อไป 

 
 ทั้งนี ้มหาวิทยาลัยก าหนดให้คณะวิชาและหน่วยงานเทียบเท่า  จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพจากผล
การประเมิน  และให้มีการก ากับ  ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนดังกล่าวทุกรอบ  3 เดือน เสนอต่อ
คณะกรรมการประจ าคณะ พิจารณาให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ ต่อไป   
 
 
 
 

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ สื่อประเสริฐสิทธิ์) 
     รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รักษาราชการแทน 
        คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  

    มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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ส่วนที ่1   

ผลการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน  วงรอบปีการศึกษา  2558   
 

วัน  เดือน  ปี  และสถานที่ในการตรวจประเมิน 

วันที่ 9  เดือน กันยายน  พ.ศ.  2559  ณ  ห้องประชุม 1 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 

 

วงรอบการประเมิน 

ปีการศึกษา  2558  (ผลการด าเนินงาน  1  สิงหาคม  2558  ถึง  31  กรกฎาคม  2559) 

 

รายช่ือคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 

1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรปภา อารีราษฏ์  ประธานกรรมการ 
(รหัสผู้ประเมิน U570196) 

2.  รองศาสตราจารย์ ดร.สุบรรณ เอ่ียมวิจารณ์ กรรมการ 

(รหัสผู้ประเมิน U570084) 

3.  อาจารย์พวงผกา คุณาสิทธิ์   กรรมการ 
(รหัสผู้ประเมิน U570780) 
 

บทสรุปส าหรับผู้บริหารจากการประเมิน 

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคามได้ด าเนินการตรวจในวันที่ 9 กันยายน 2559 โดยวิธีตรวจสอบเอกสารและสัมภาษณ์ผู้บริหาร 
บุคลากร นักศึกษา ของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ตั้งอยู่เลขที่ 41 หมู่ 20 ต าบลขามเรียง อ าเภอกันทรวิชัย 
จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งได้ท าการจัดตั้งตาม พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เมื่อวันที่ 17 กันยายน 
2547 ปัจจุบันท าการเรียนการสอนจ านวน 7 หลักสูตร แบ่งเป็นหลักสูตร ระดับปริญญาตรี 3 หลักสูตร 
ปริญญามหาบัณฑิต 3 หลักสูตร และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 1 หลักสูตร ซึ่งมีจ านวนนิสิตรวมทั้งสิ้น 1,011 
คน                        คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มีจ านวนอาจารย์ จ านวน 30 คน และ
บุคลากรสายสนับสนุน 21 คน  

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งหมด 5 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้ โดยแยกผลประเมินตาม
องค์ประกอบ พบว่า องค์ประกอบที่มีผลคะแนนอยู่ในระดับดีมาก 3 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 
2 การวิจัย องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการและองค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
องค์ประกอบที่มีผลคะแนนอยู่ในระดับดี 2 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิตและ
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ เมื่อรวมผลประเมินทุกองค์ประกอบมีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์
ระดับดี ได้คะแนนเฉลี่ย 4.25 
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ตัวบ่งชี้ท่ีได้คะแนนต่ ากว่าระดับ  3 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 5) 
 มีจ านวน  2  ตัวบ่งชี้  คือ 

ตัวบ่งชี้ที่  1.3 (ชื่อตัวบ่งชี้) อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
  ตัวบ่งชี้ที่  1.4 (ชื่อตัวบ่งชี้) จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์
ประจ า 
 
ผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ   

องค์ประกอบ 
จ านวน     
ตัวบ่งชี้ 

ผลการประเมิน (คะแนน) 
ระดับ

คุณภาพ ปัจจัย
น าเข้า 

กระบวน
การ 

ผลผลิต รวม 

1.  การผลิตบัณฑิต 6 2.64 5.00 3.29 3.53 ดี 
2.  การวิจัย 3 5.00 5.00 5.00 5.00 ดีมาก 
3.  การบริการวิชาการ 1 - 5.00 - 5.00 ดีมาก 
4.  การท านุบ ารุงศิลปะและ 
     วัฒนธรรม 

1 - 5.00 - 5.00 ดีมาก 

5.  การบริหารจัดการ 2 - 4.50 - 4.50 ดี 
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 13 3.23 4.86 4.16 4.25 ดี 

ผลการประเมิน  พอใช้ ดีมาก ด ี   
 
  ระดับคุณภาพ คะแนน  0.00 – 1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
     คะแนน  1.51 – 2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
     คะแนน  2.51 – 3.50 การด าเนินงานระดับพอใช้ 
     คะแนน  3.51 – 4.50 การด าเนินงานระดับดี 
     คะแนน  4.51 – 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 
 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาในภาพรวมจากการประเมินคุณภาพภายใน 
 
 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ควรหาแนวทางให้บุคลากรมี
ส่วนร่วมในการน าศาสตร์ที่ถนัดและเชี่ยวชาญ ร่วมกันด าเนินการด้านวิจัยและสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ จาก
งานวิจัยเครือข่ายความร่วมมือ เพ่ือพัฒนางานวิจัยให้มีคุณค่าต่อสังคมและสร้างประโยชน์ด้านองค์ความรู้/
นวัตกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ร่วมกับชุมชนในการจัดการศึกษาด้วยกระบวนการวิจัยอย่างมีคุณภาพ
ต่อไป 
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จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการพัฒนาปรับปรุงรายองค์ประกอบจากการประเมินของคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพภายใน 
 
องค์ประกอบที่  1  การผลิตบัณฑิต   

จุดที่ควรพัฒนา การพัฒนาปรับปรุง 
1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 

1. ผู้บริหารควรมีแนวทางในการผลักดันให้
หลักสูตรที่มีค่าการประเมินประกันคุณภาพ
การศึกษา ระดับหลักสูตร ระดับคุณภาพ
ปานกลาง จ านวน 3 หลักสูตร ให้พัฒนาผล
การ บริหารหลักสูตรให้มีผลที่ดีขึ้น 

- 

2. ควรมีการวิเคราะห์จ าแนกแยกแยะข้อมูล
ผลการบริหารหลักสูตรในแต่ละหลักสูตรว่า 
องค์ประกอบใดบ้างที่มีผลการบริหารที่ยัง
ไม่บรรลุเป้าหมาย และควรมีการจัดประชุม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรในการรับรู้
ผลประเมินประกันฯ ระดับหลักสูตรร่วมกัน 
เพ่ือหาแนวทางในการพัฒนาผลงานบริหาร
หลักสูตรให้ดีขึ้นต่อไป 

- 

1.2 อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
1. ควรผลักดันหรือจัดให้คณาจารย์ที่เหลืออีก 

7.5 คน ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก 
- 

2. คณะควรก าหนดให้คณาจารย์แต่ละคนมี
การจัดท าแผนพัฒนาตนเอง เพ่ือใช้เป็น
กรอบและแนวทางการก ากับการพัฒนา
ตนเองของคณาจารย์ในด้านคุณวุฒิระดับ
ปริญญาเอก 

- 

1.3 อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
1. เนื่องจากคณะมีจ านวนอาจาย์               

รวม 31.5 คน แต่มีอาจารย์ที่ด ารงต าแหน่ง
วิชาการ 11 คน คิดเป็นร้อยละ 34.92 จึง
จ าเป็นที่ผู้บริหารคณะต้องผลักดันเร่งรัดให้
คณาจารย์ที่มีระยะเวลาการปฏิบัติงานตาม
กรอบยื่นขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 

- 

2. ผู้บริหารคณะควรผลักดันให้จัดท า Time 
Line ของคณาจารย์รายบุคคล ในการยื่น
ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการในแต่ละ
ช่วงปีการศึกษาว่ามีคณาจารย์ท่านใดบ้างที่

- 
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ครบก าหนดการยื่นขอก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการและเร่งรัดให้คณาจารย์เหล่านั้นยื่น
ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการต่อไป 

1.4 จ านวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า   
1. ผู้บริหารคณะควรด าเนินการประชุมเพ่ือ

ระดมความคิดเกี่ยวกับการด าเนินการของ
คณะในการพัฒนาผลการด าเนินงานในตัว
บ่งชี้ที่ 1.4 นี้เพื่อให้เกิดผลที่ดีขึ้นในอนาคต
ต่อไป 

- 

1.6 กิจกรรมนิสิตระดับปริญญาตรี 
- 1. ควรจัดท าปฏิทินการประชุม

คณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือติดตาม
การประเมินผลความส าเร็จของแผน
กิจกรรมพัฒนานิสิต รอบ 6 และ 12 
เดือน 

 
องค์ประกอบที่  2  การวิจัย 

จุดที่ควรพัฒนา การพัฒนาปรับปรุง 
2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

1. คณะมีระบบและกลไก เพ่ือช่วยในการ
คุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้ประโยชน์ และน าไปใช้
อย่างเป็นรูปธรรม 

 

1. คณะควรเขียนระบบและกลไก รวมทั้ง
ผลการน าระบบไปใช้ให้ชัดเจนและ
เผยแพร่ให่เป็นแบบอย่าง 

2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
1. คณะควรน าผลงานวิจัยที่แล้วเสร็จและ

ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่เสนอ
ที่เว็ปไซต์หรือฐานข้อมูลของคณะ โดยให้
บุคลากร นักศึกษาและบุคลากรภายนอก 
เข้าถึงและน าไปใช้ประโยชน์ได้ 

1. คณะควรเผยแพร่ระบบบริหารจัดการ
งานวิจัยให้ต่อเนื่อง ทั้งของบุคลากรและ
นักศึกษา 
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องค์ประกอบที่  3  การบริการวิชาการ 
จุดที่ควรพัฒนา การพัฒนาปรับปรุง 

3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม 
- 1. ควรจัดท าปฏิทินการประชุม

คณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือติดตาม
การประเมินผลความส าเร็จตามตัวบ่งชี้
ของแผนและโคงการบริการวิชาการรอบ 
6 และ 12 เดือน 

 
องค์ประกอบที่  4  การท านบุ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

จุดที่ควรพัฒนา การพัฒนาปรับปรุง 
4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

1. ควรจัดท าระบบติดตามการด าเนินการตาม
แผนท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมให้
ชัดเจน 

1. ควรจัดท าปฏิทินการประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือติดตาม
ผลการด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม รอบ 6 และ 12 เดือน 

 
องค์ประกอบที่  5  การบริหารจัดการ 

จุดที่ควรพัฒนา การพัฒนาปรับปรุง 
5.1 การบริหารของคณะเพ่ือการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ 

1. ข้อความวิสัยทัศน์ “เป็นสถาบันการศึกษา
สิ่งแวดล้อมชั้นน าของอาเซียน” ยังขาดค า
อธิบาย วิสัยทัศน์ว่าชั้นน า ใช้องค์กรใด หรือ
เกณฑ์ขององค์กรใดเป็นตัวชี้วัดว่าชั้นน า 
เทียบเคียงกับหน่วยงานใด อีกท้ังวิสัยทัศน์ขาด
ประธาน (คณะสิ่งแวดล้อมฯ เป็น.................) 

 

- 

2. ควรจัดท าตารางวิเคราะห์ความสอดคล้อง
ระหว่างแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย
มหาสารคามกับแผน  กลยุทธ์คณะสิ่งแวดล้อม
และทรัพยากรศาสตร์ 
 
 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์  

มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

ประเด็น
ยุทธศา สตร์

คณะ
สิ่งแวดล้อมฯ 

การวิเคราะห ์ เหตุผล
สนับ 
สนุนการ
วิเคราะห ์

สอด  
คล้อง 

ไม่
สอดคล้อง 

     
      

- 
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3. แผนกลยุทธ์ทางการเงิน กับแผนกลยุทธ์ของ
คณะมีช่วงเวลาที่ไม่สอดคล้องกัน กล่าวคือ 
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน (พ.ศ. 2555-2559) 
แผนกลยุทธ์คณะ (พ.ศ. 2558-2561) อีกท้ัง
แผนกลยุทธ์ทางการเงินจะหมดลงภายใน
ปีงบประมาณ 2559 

- 

4. การก าหนดแผนกลยุทธ์ทางการเงินของคณะ
ยังไม่มีการวิเคราะห์ SWOT วิสัยทัศน์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์ กลยุทธ์และ
ตัวชี้วัดทางการเงินที่ชัดเจน อีกท้ังยังขาดการ
วิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร 

- 

5. การรายงานผลการบริหารงานด้วยหลัก        
ธรรมาภิบาล 10 ประการ ตั้งแต่หลักการมี
ส่วนร่วม หลักการกระจายอ านาจ หลักนิติ
ธรรม หลักความเสมอภาค หลักมุ่งเน้น          
ฉันทามติ ขาดร่องรอยหลักฐานที่ชัดเจน 

- 

6. ยังไม่พบแนวปฏิบัติที่ดี จากความรู้ เกี่ยวกับ
ประเด็นความรู้ด้านการวิจัย 

- 

7. แผนที่เกี่ยวกับบุคลากร ควรมีเนื้อหาสาระ
ครบถ้วนทั้งสองส่วน คือ แผน บุคลากรทั้งสาย
วิชาการและสายสนับสนุนและแผนพัฒนา
บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน 

- 

5.2 ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 
1. ผู้บริหารทุกระดับควรก ากับติดตามผลการ

บริหารหลักสูตรและการด าเนินการภายใต้ 
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับ
หลักสูตรอย่างต่อเนื่อง เพื่อร่วมกันในการ
พัฒนาผลการบริหารคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
และมีพลังงานร่วมในการพัฒนาผลการบริหาร
คุณภาพคณะ 

- 
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ส่วนที่  2 
ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน   ปีการศึกษา 2557 – ปีการศึกษา  2558  (รายตัวบ่งช้ี) 

 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 

ปีการศึกษา 2557 ปีการศึกษา 2558 

การวิเคราะห์ผลการประเมิน ตัวต้ัง ผลลัพธ ์
(% หรือ
สัดส่วน) 

คะแนน 
สุทธ ิ

ตัวต้ัง ผลลัพธ ์
(% หรือ
สัดส่วน) 

คะแนน 
สุทธ ิตัวหาร ตัวหาร 

องค์ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต      
ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 ผลการบริหาร
จัดการหลักสตูรโดยรวม 

4.4 0.63 0.63 23.03 3.29 3.29 1. การวิเคราะห์เปรียบเทียบผลประเมิน 57 และ 58  :  
    เพิ่มขึ้น 
2. สิ่งที่ด าเนินการแตกต่างจากปีการศึกษาท่ีผ่านมา  :  
    2.1 ศูนย์พัฒนาและประกันคณุภาพการศึกษา มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ได้น าข้อมลูผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับ
หลักสตูรของทุกคณะ มาพิจารณา เพื่อก ากับและตดิตามการ
ด าเนินการปรับปรุง โดยเฉพาะหลกัสูตร ทีไ่ม่ผ่านองค์ประกอบท่ี 1 
การก ากับมาตรฐาน โดยส่วนใหญ ่เป็นความไม่สอดคล้องด้านเทคนิค 
ศูนย์ฯ จึงได้พัฒนากลไกเพื่อช่วยหลักสูตร แก้ไขความไมส่อดคล้องนั้น 

    2.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตรในแต่ละหลักสูตรมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับเกณฑ์ประกันคุณภาพหลกัสูตรมากยิ่งข้ึน และมีความ
ตระหนักถึงความส าคญัของการประกันคณุภาพหลักสตูร ท าให้เกิด
การท างานร่วมกันด้านประกันคณุภาพหลักสูตรในแต่ละหลักสูตรมาก
ขึ้นกว่าปีท่ีผ่านมาอย่างเห็นได้ชัด 

    2.3 มีการจัดโครงการพัฒนาศกัยภาพอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ด้านประกันคณุภาพการศึกษา  โดยเชิญวิทยากรผู้มปีระสบการณ์ใน
งานด้านประกันคณุภาพการศึกษา คือ อาจารย์ ดร.สุมลวรรณ ชุ่มเช้ือ 
มาท าการบรรยายทบทวนเกณฑ์การประกันคุณภาพหลักสูตร ในวันท่ี 

         7 7 
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 

ปีการศึกษา 2557 ปีการศึกษา 2558 

การวิเคราะห์ผลการประเมิน ตัวต้ัง ผลลัพธ ์
(% หรือ
สัดส่วน) 

คะแนน 
สุทธ ิ

ตัวต้ัง ผลลัพธ ์
(% หรือ
สัดส่วน) 

คะแนน 
สุทธ ิตัวหาร ตัวหาร 

13 กรกฎาคม 2559 และไดม้ีการเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรูเ้รื่องประกันคุณภาพหลักสตูร พบว่า ไดร้ับความร่วมมือจาก
อาจารย์ประจ าหลักสตูรทุกหลักสตูรเข้าร่วม   ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการ
ตระหนักถึงความส าคญัของการประกันคณุภาพหลักสตูร อย่างไรกด็ี
จากการแลกเปลีย่นเรียนรู้พบว่า ยังมีรายละเอียดของเกณฑ์ประกัน
คุณภาพหลักสตูรบางส่วนท่ีอาจารย์ประจ าหลักสูตรยังมีความเข้าใจที่
คลาดเคลื่อน ในท่ีนี้ รวมถึงแนวทางการเขียนรายงานการประกัน
คุณภาพหลักสตูรด้วย 

    2.4 ศูนย์ประกันคุณภาพการศกึษา ระดับคณะ ได้ขอความ
อนุเคราะห์การจัดการสนทนากลุ่มย่อย ในวันท่ี 19 สิงหาคม 2559 
ระหว่างบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับตัวบ่งช้ีในแต่ละองค์ประกอบและ
บุคลากรผู้มีประสบการณ์ในการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับ
คณะ จากศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม เพื่อช้ีแจงและพัฒนามุมมองการเขยีนรายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR) ระดับคณะ ตลอดจนบทบาทหน้าท่ีในการ
บริการหลักสตูรในด้านข้อมลู ส าหรับการจดัท า SAR (มคอ.7และ 
IQA) ระดับหลักสตูร  
 

    2.5 ศูนย์ประกันคุณภาพการศกึษา ระดับคณะ ได้พัฒนากลไก เช่น 
การสร้างความชัดเจนในด้านการด าเนินงาน เช่น การจัดท าค าสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานดา้นประกันคณุภาพ ระดับหลักสตูร 
รวมถึงบทบาทและหน้าที่  ข้ันตอนการด าเนินงาน ปฏิทินการ
ด าเนินงาน  และการจัดประชุมเตรียมความพร้อมดา้นงานประกัน
คุณภาพการศึกษา ตลอดจนการให้ค าแนะน าต่าง ๆ ภายใต้กรอบ
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 

ปีการศึกษา 2557 ปีการศึกษา 2558 

การวิเคราะห์ผลการประเมิน ตัวต้ัง ผลลัพธ ์
(% หรือ
สัดส่วน) 

คะแนน 
สุทธ ิ

ตัวต้ัง ผลลัพธ ์
(% หรือ
สัดส่วน) 

คะแนน 
สุทธ ิตัวหาร ตัวหาร 

หน้าท่ีงานประกันคณุภาพการศึกษา  
3. การด าเนินการที่เหนือกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด :  
    ยังไม่เกิดแนวทางปฏิบัติที่ดี  
 
4. มีคู่เทียบในระดับชั้นน าของประเทศ  คือ  :  
    ยังไม่ได้พิจารณาคูเ่ทียบ แต่มคีวามเป็นไปได้จะเป็นหลักสตูร               
ในคณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ เนื่องจากมี                  
บริบทท่ีใกล้เคียง  
 
5. ผลการด าเนินงานเท่ากับหรือสูงกว่า  :  
    มีการจัดตั้งศูนย์ประกันคณุภาพการศึกษา เพื่อส่งเสริมระบบและ
กลไกการปฏิบัติงานประกันคณุภาพการศึกษา 
 
6. การด าเนินการที่ดีต่อเนื่องซ่ึงส่งผลให้การด าเนินงานเทียบเท่า
หรือสูงกว่าคู่เทียบ  คือ : 
   ยังไม่ได้น าผลการด าเนินงาน เทียบกับคู่เทียบ   
 
 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.2 อาจารย์ประจ าคณะ
ที่มีคุณวุฒิปรญิญาเอก 

   20.5 69.49 5.00 23 73.02 5.00 1. การวิเคราะห์เปรยีบเทียบผลประเมิน 57 และ 58  :  
   คงเดิม 
2.  สิ่งที่ด าเนินการแตกต่างจากปกีารศึกษาท่ีผ่านมา  : ไม่ม ี
 
3. การด าเนินการที่เหนือกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด : ไม่ม ี

   29.5 31.5 
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 

ปีการศึกษา 2557 ปีการศึกษา 2558 

การวิเคราะห์ผลการประเมิน ตัวต้ัง ผลลัพธ ์
(% หรือ
สัดส่วน) 

คะแนน 
สุทธ ิ

ตัวต้ัง ผลลัพธ ์
(% หรือ
สัดส่วน) 

คะแนน 
สุทธ ิตัวหาร ตัวหาร 

 
4. มีคู่เทียบในระดับชั้นน าของประเทศ  คือ  :  ไม่มี 

5. ผลการด าเนินงานเท่ากับหรือสงูกว่า  : ไม่ม ี

6. การด าเนินการที่ดีต่อเนื่องซึ่งสง่ผลให้การด าเนินงานเทียบเท่าหรอื
สูงกว่าคู่เทียบ  คือ : ไม่ม ี
 
 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.3 อาจารย์ประจ าคณะ
ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

   9.5 32.20 2.68 11 34.92 2.91 1. การวิเคราะห์เปรยีบเทียบผลประเมิน 57 และ 58  :  
   เพ่ิมขึ้น 
2.  สิ่งที่ด าเนินการแตกต่างจากปกีารศึกษาท่ีผ่านมา  :    
     มีการจัดโครงการส่งเสริมการผลิตผลงานของคณาจารย์ทั้งในส่วน
ของหลักสูตร และทางคณะฯ ในรปูแบบต่างๆ ทั้งในส่วนของการจัด
ประชุมทางวิชาการ การจดัสรรงบเพื่อสนับสนุนการวิจัย และการ
จัดการแลกเปลี่ยนเรียนรูเ้กี่ยวกับการเขียนบทความทางวิชาการ/
บทความวิจัย เพื่อตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดบัชาติและ
นานาชาติ ซึ่งท้ังหมดจัดว่ามสี่วนช่วยในการผลิตผลงานของคณาจารย์
เพื่อน าไปใช้ประกอบการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการได ้
3. การด าเนินการที่เหนือกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด :  
    จัดโครงการสนบัสนุนให้อาจารย์พัฒนาผลงานวิจัยสามารถร่วมกบั
การเรยีน การสอน การวิจัยและบริการวิชาการ 

   29.5 31.5 
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 

ปีการศึกษา 2557 ปีการศึกษา 2558 

การวิเคราะห์ผลการประเมิน ตัวต้ัง ผลลัพธ ์
(% หรือ
สัดส่วน) 

คะแนน 
สุทธ ิ

ตัวต้ัง ผลลัพธ ์
(% หรือ
สัดส่วน) 

คะแนน 
สุทธ ิตัวหาร ตัวหาร 

4. มีคู่เทียบในระดับชั้นน าของประเทศ  คือ  :  ไม่ม ี
5. ผลการด าเนินงานเท่ากับหรือสงูกว่า  :   สูงกว่า 
6. การด าเนินการที่ดีต่อเนื่องซึ่งสง่ผลให้การด าเนินงานเทียบเท่าหรอื
สูงกว่าคู่เทียบ  คือ : - 
 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.4 จ านวนนิสิตเต็ม
เวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์
ประจ า 

719.23 26.15 0.00 758.05 28.48 0.00 1. การวิเคราะห์เปรียบเทียบผลประเมิน 57 และ 58  :  
    เพิ่มขึ้น (ส่งผลในเชิงลบ) 
2.  สิ่งที่ด าเนินการแตกต่างจากปีการศึกษาท่ีผ่านมา  :  
     จ านวนนิสิตเพิ่มมากข้ึนในขณะที่จ านวนของอาจารย์ถึงจะเพิ่ม
สูงขึ้นแต่เป็นปรมิาณไมม่ากนัก เมือ่เทียบกับอัตราการเพิ่มขึ้นของนิสิต 
ท าให้ค่า FTES เพิ่มสูงขึ้นและเกินกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว ้
3. การด าเนินการที่เหนือกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด :  
    ไม่มี  เนื่องจากผลการด าเนินการยังไดคุ้ณภาพต่ ากว่าเกณฑ์ที่
ก าหนด ซึ่งทางคณะก าลังด าเนินการแก้ไขในด้านจ านวนของอาจารย์
ประจ า โดยเร่งบรรจุอตัราอาจารยป์ระจ า 4 อัตราที่ทางคณะฯ ได้รบั 
เพื่อท่ีจะสามารถเข้ามาช่วยรับผิดชอบดูแลนิสิตได้อยา่งมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น ส าหรับจ านวนของนิสิตนัน้ ทางคณะฯ จะน าปญัหาดังกล่าว
เข้าในการหารือในส่วนของแผนการรับนิสติของคณะฯ ต่อไป 
4. มีคู่เทียบในระดับชั้นน าของประเทศ  คือ  :  ไม่มี 
5. ผลการด าเนินงานเท่ากับหรือสูงกว่า  : ไม่ม ี
6. การด าเนินการที่ดีต่อเนื่องซ่ึงส่งผลให้การด าเนินงานเทียบเท่า
หรือสูงกว่าคู่เทียบ  คือ : ไม่ม ี
 
 

27.5 29.5 
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 

ปีการศึกษา 2557 ปีการศึกษา 2558 

การวิเคราะห์ผลการประเมิน ตัวต้ัง ผลลัพธ ์
(% หรือ
สัดส่วน) 

คะแนน 
สุทธ ิ

ตัวต้ัง ผลลัพธ ์
(% หรือ
สัดส่วน) 

คะแนน 
สุทธ ิตัวหาร ตัวหาร 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.5 การบริการนิสิต
ระดับปริญญาตร ี

6 ข้อ 
(ข้อท่ีได้คะแนน  1-6 ) 

5.00 6 ข้อ 
(ข้อท่ีได้คะแนน 1-6 ) 

5.00 1. การวิเคราะห์เปรียบเทียบผลประเมิน 57 และ 58  :  
    คงเดิม 
2.  สิ่งที่ด าเนินการแตกต่างจากปีการศึกษาท่ีผ่านมา  :  
     คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ได้มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการบรหิารงานสโมสรนสิิตระดับปริญญาตรี ในการท า
บทบาทหน้าท่ีให้ค าแนะน าปรึกษาเกี่ยวกับการเรียนการสอน การใช้
ชีวิตประจ าวันในและนอกสถาบัน ชุมชน รวมถึงเป็นผู้รับผิดชอบใน
การด าเนินโครงการ กิจกรรมที่สรา้งความสัมพันธ์ ความสามัคคี
ระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้องภายในภายนอกคณะ การด าเนินโครงการที่
ครอบคลมุตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและ
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึ่งประสงค์ทั้ง 5 ด้าน และโครงการที่
เกี่ยวกับการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 
3. การด าเนินการที่เหนือกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด : … 
    เกณฑ์การประเมินตัวบ่งช้ีที่ 1.5 มีเกณฑ์มาตรฐานจ านวน 6 ข้อ 
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตรไ์ดม้ีการด าเนินการตามเกณฑ์
ทั้งหมด 6 ข้อ  
 
 
4. มีคู่เทียบในระดับชั้นน าของประเทศ  คือ  :   
    คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตรไ์ด้ด าเนินการเทียบรายงาน
การประเมินตนเองของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ส าหรบัการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วงรอบปี
การศึกษา 2557 



13 
 

 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 

ปีการศึกษา 2557 ปีการศึกษา 2558 

การวิเคราะห์ผลการประเมิน ตัวต้ัง ผลลัพธ ์
(% หรือ
สัดส่วน) 

คะแนน 
สุทธ ิ

ตัวต้ัง ผลลัพธ ์
(% หรือ
สัดส่วน) 

คะแนน 
สุทธ ิตัวหาร ตัวหาร 

5. ผลการด าเนินงานเท่ากับหรือสูงกว่า  :  
    ผลการด าเนินงานของเท่ากับเกณฑ์มาตรฐานจ านวน 6 ข้อ คณะ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ได้มีการด าเนินการตามเกณฑ์ทั้งหมด 
6 ข้อ แต่ข้อมูลรายงานผลการด าเนินโครงการที่น ามาใช้ประกอบ
หลักฐานในการด าเนินงานในรายงานการประเมินตนเองวงรอบปี
การศึกษา 2558 จ านวนโครงการ 12 โครงการซึ่งสูงกว่ารายงานการ
ประเมินตนเองวงรอบปีการศึกษา 2557 จ านวนโครงการ 2 โครงการ  
 
6. การด าเนินการที่ดีต่อเนื่องซ่ึงส่งผลให้การด าเนินงานเทียบเท่า
หรือสูงกว่าคู่เทียบ  คือ : 
    การด าเนินการตัวบ่งช้ีที ่1.5 การบริการนิสติระดับปรญิญาตรี 
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตรส์ูงกว่าคู่เทียบ เนื่องจากข้อมลู
รายงานผลการด าเนินโครงการที่น ามาใช้ประกอบหลักฐานในการ
ด าเนินงานในรายงานการประเมินตนเองวงรอบปีการศึกษา 2558 มี
มากถึงจ านวนโครงการ 12 โครงการ ท่ีครอบคลมุเกณฑ์มาตรฐาน
จ านวน 6 ข้อ 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.6 กิจกรรมนิสิตระดับ
ปริญญาตร ี

3  ข้อ 
(ข้อท่ีได้คะแนน 1,3,6) 

3.00 6 ข้อ 
(ข้อท่ีได้คะแนน    1-6) 

5.00 1. การวิเคราะห์เปรียบเทียบผลประเมิน 57 และ 58  :  
   คงเดิม 
 
2.  สิ่งที่ด าเนินการแตกต่างจากปีการศึกษาท่ีผ่านมา  :  
      คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ได้มีการจัดท าแผนการ
ด าเนินงานของฝ่ายพัฒนานิสติและแผนงานท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม
ที่ชัดเจนและอยา่งมีส่วนร่วมระหวา่งคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ตัวแทน
นิสิต ผู้น ากจิกรรมพัฒนานิสติและคณะกรรมการสโมสรนสิิตคณะฯ
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 

ปีการศึกษา 2557 ปีการศึกษา 2558 

การวิเคราะห์ผลการประเมิน ตัวต้ัง ผลลัพธ ์
(% หรือ
สัดส่วน) 

คะแนน 
สุทธ ิ

ตัวต้ัง ผลลัพธ ์
(% หรือ
สัดส่วน) 

คะแนน 
สุทธ ิตัวหาร ตัวหาร 

ภายในแผนงานของฝ่ายพัฒนานสิติไดม้ีการก าหนดวัตถุประสงค์ของ
แผน การก าหนดตัวช้ีวัดความส าเร็จของแผนงาน นอกเหนือจากการ
พัฒนานิสิตผา่นกิจกรรมการเรียนการสอนตามรายวิชาในหลักสตูร ที่
ครอบคลมุตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและ
ลักษณะของบณัฑิตที่พึ่งประสงค์ทัง้ 5 ด้าน  
 
3. การด าเนินการที่เหนือกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด : 
    เกณฑ์การประเมินตัวบ่งช้ีที่ 1.6 มีเกณฑ์มาตรฐานจ านวน 6 ข้อ 
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตรไ์ดม้ีการด าเนินการตามเกณฑ์
ทั้งหมด 6 ข้อ  
 
4. มีคู่เทียบในระดับชั้นน าของประเทศ  คือ  :   
    คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตรไ์ด้ด าเนินการเทียบรายงาน
การประเมินตนเองของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ส าหรบัการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วงรอบปี
การศึกษา 2557 
 
5. ผลการด าเนินงานเท่ากับหรือสูงกว่า  :  
    ผลการด าเนินงานของเท่ากับเกณฑ์มาตรฐานจ านวน 6 ข้อ คณะ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ได้มีการด าเนินการตามเกณฑ์ทั้งหมด 
6 ข้อ  
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 

ปีการศึกษา 2557 ปีการศึกษา 2558 

การวิเคราะห์ผลการประเมิน ตัวต้ัง ผลลัพธ ์
(% หรือ
สัดส่วน) 

คะแนน 
สุทธ ิ

ตัวต้ัง ผลลัพธ ์
(% หรือ
สัดส่วน) 

คะแนน 
สุทธ ิตัวหาร ตัวหาร 

6. การด าเนินการที่ดีต่อเนื่องซ่ึงส่งผลให้การด าเนินงานเทียบเท่า
หรือสูงกว่าคู่เทียบ  คือ : 
    การด าเนินการตัวบ่งช้ีที ่1.6 การบริการนิสติระดับปรญิญาตรี 
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตรส์ูงกว่าคู่เทียบ เนื่องจากข้อมลู
รายงานผลการด าเนินงานท่ีน ามาใช้ประกอบหลักฐานในการ
ด าเนินงานในรายงานการประเมินตนเองวงรอบปีการศึกษา 2558 มี
มากถึงจ านวนโครงการ 4 โครงการ ท่ีครอบคลมุเกณฑ์มาตรฐาน
จ านวน 6 ข้อ และการจัดท าแผนการด าเนินงานของฝ่ายพัฒนานิสติ
และแผนงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่ชัดเจนและอย่างมีส่วนร่วม
ระหว่างคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ตัวแทนนิสิต ผู้น ากิจกรรมพัฒนา
นิสิตและคณะกรรมการสโมสรนิสติคณะฯภายในแผนงานของฝ่าย
พัฒนานิสิตได้มีการก าหนดวตัถุประสงค์ของแผน การก าหนดตัวช้ีวัด
ความส าเร็จของแผนงาน 
 

องค์ประกอบท่ี 2 การวิจัย     
ตัวบ่งช้ีที ่2.1 ระบบและกลไกการ
บริหารและพัฒนางานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค ์

6  ข้อ 
(ข้อท่ีได้คะแนน    1-6) 

5.00 6  ข้อ 
(ข้อท่ีได้คะแนน    1-6) 

5.00 1. การวิเคราะห์เปรียบเทียบผลประเมิน 57 และ 58  :  
    คงเดิม 
2.  สิ่งที่ด าเนินการแตกต่างจากปีการศึกษาท่ีผ่านมา  :   
     ในปกีารศึกษา 2558  
     2.1 มีการจัดท าประกาศ/ข้อบังคับ/ระเบียบ/ขั้นตอนเกี่ยวกับการ
คุ้มครองสิทธ์ิของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์
     2.2 มีการจัดตั้งศูนย์วิจยัเพิ่มเติมจ านวน 3 ศูนย์ และ หน่วย
ปฏิบัติการวจิัย จ านวน 1 หน่วย และจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจยัของ
ศูนย์และหน่วย 
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 

ปีการศึกษา 2557 ปีการศึกษา 2558 

การวิเคราะห์ผลการประเมิน ตัวต้ัง ผลลัพธ ์
(% หรือ
สัดส่วน) 

คะแนน 
สุทธ ิ

ตัวต้ัง ผลลัพธ ์
(% หรือ
สัดส่วน) 

คะแนน 
สุทธ ิตัวหาร ตัวหาร 

3. การด าเนินการที่เหนือกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด :  
    ไม่มีการด าเนินการที่เหนือกว่าเกณฑ์ก าหนด 
4. มีคู่เทียบในระดับชั้นน าของประเทศ  คือ  :  ไม่มีคู่เทียบ 
5. ผลการด าเนินงานเท่ากับหรือสูงกว่า  : ไม่มี 
6. การด าเนินการที่ดีต่อเนื่องซ่ึงส่งผลให้การด าเนินงานเทียบเท่า
หรือสูงกว่าคู่เทียบ  คือ : ไม่ม ี

ตัวบ่งช้ีที่ 2.2 เงินสนับสนุน
งานวิจัยและงานสร้างสรรค ์

4,395,771.98 159,846.25 5.00 9,613,500 325,881.36 5.00 1. การวิเคราะห์เปรียบเทียบผลประเมิน 57 และ 58  :  
   เพิ่มขึ้น 
2.  สิ่งที่ด าเนินการแตกต่างจากปีการศึกษาท่ีผ่านมา  :  
     คณะได้ด าเนินการความร่วมมอืด้านงานวิจัยจาหน่วยงานภายนอก
คณะฯ และต่างประเทศมากขึ้น สง่ผลใก้ไดร้ับทุนสนับสนุนงานวิจัย
เพิ่มขึ้นกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 60,000 บาท ประมาณ 5 เท่า 
3. การด าเนินการที่เหนือกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด :   
    คณะไดด้ าเนินการความร่วมมอืด้านงานวิจัยจาหน่วยงานภายนอก
คณะฯ และต่างประเทศมากขึ้น สง่ผลใก้ไดร้ับทุนสนับสนุนงานวิจัย
เพิ่มขึ้นกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 60,000 บาท ประมาณ 5 เท่า 
4. มีคู่เทียบในระดับชั้นน าของประเทศ  คือ  :  ไม่มีคู่เทียบ 
5. ผลการด าเนินงานเท่ากับหรือสูงกว่า  : ไม่ม ี
6. การด าเนินการที่ดีต่อเนื่องซ่ึงส่งผลให้การด าเนินงานเทียบเท่า
หรือสูงกว่าคู่เทียบ  คือ : ไม่ม ี

27 

   29.5 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.3 ผลงานวิชาการของ
อาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

11.20 40.73 5.00 16.60 52.70 5.00 1. การวิเคราะห์เปรียบเทียบผลประเมิน 57 และ 58  :  
    เพิ่มขึ้น 
2.  สิ่งที่ด าเนินการแตกต่างจากปีการศึกษาท่ีผ่านมา:  
     คณาจารย์ได้รับทุนวิจัยต่อเนือ่งในปริมาณทุนที่มากข้ึน เป็นเหตุให้

27.5 
   31.50 
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 

ปีการศึกษา 2557 ปีการศึกษา 2558 

การวิเคราะห์ผลการประเมิน ตัวต้ัง ผลลัพธ ์
(% หรือ
สัดส่วน) 

คะแนน 
สุทธ ิ

ตัวต้ัง ผลลัพธ ์
(% หรือ
สัดส่วน) 

คะแนน 
สุทธ ิตัวหาร ตัวหาร 

การผลิตผลงานทางวิชาการในภาพรวมมีคณุภาพและต่อเนื่อง 
3. การด าเนินการที่เหนือกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด :  
    ร้อยละผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการในปี 2558 สูงกว่า
เกณฑ์เป้าหมายที่ตั้งไว้ 30% 
4. มีคู่เทียบในระดับชั้นน าของประเทศ  คือ  : ไม่มีคู่เทยีบ 
5. ผลการด าเนินงานเท่ากับหรือสูงกว่า  : ไม่มี 
6. การด าเนินการที่ดีต่อเนื่องซ่ึงส่งผลให้การด าเนินงานเทียบเท่า
หรือสูงกว่าคู่เทียบ  คือ : ไม่ม ี

องค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ     
ตัวบ่งช้ีที่ 3.1 การบริการวิชาการ
แก่สังคม 

6  ข้อ 
(ข้อท่ีได้คะแนน 1-6) 

5.00 6  ข้อ 
(ข้อท่ีได้คะแนน 1-6 ) 

5.00 1. การวิเคราะห์เปรียบเทียบผลประเมิน 57 และ 58  :  
    คงเดิม 
2.  สิ่งที่ด าเนินการแตกต่างจากปีการศึกษาท่ีผ่านมา  :  
     ในปีการศึกษา 2558 คณะมีการด าเนินโครงการบริการบริการ
วิชาการแบบมุ่งเป้า ซึ่งได้รับสนับสนุนงบประมาณจากมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม จ านวน 70,000 บาท 
3. การด าเนินการที่เหนือกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด : ไม่ม ี
4. มีคู่เทียบในระดับชั้นน าของประเทศ  คือ  : ไม่มีคู่เทยีบ 
5. ผลการด าเนินงานเท่ากับหรือสูงกว่า  : ไม่มี 
6. การด าเนินการที่ดีต่อเนื่องซ่ึงส่งผลให้การด าเนินงานเทียบเท่า
หรือสูงกว่าคู่เทียบ  คือ : ไม่มี 
7.  มีการขยายผลไปสู่บุคลากรกลุ่มอื่น ส่งผลให้เกิดการริเร่ิม
โครงการหรือสร้างเครือข่ายใหม่ๆ เพ่ือการบริการวิชาการแก่
ชุมชน/สังคม หรือไม่  อย่างไร  : 
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 

ปีการศึกษา 2557 ปีการศึกษา 2558 

การวิเคราะห์ผลการประเมิน ตัวต้ัง ผลลัพธ ์
(% หรือ
สัดส่วน) 

คะแนน 
สุทธ ิ

ตัวต้ัง ผลลัพธ ์
(% หรือ
สัดส่วน) 

คะแนน 
สุทธ ิตัวหาร ตัวหาร 

     ในปีการศึกษา 2558 มีการขยายกลุ่มเครือข่ายโครงการศูนย์การ
เรียนรูด้้านการจัดการขยะจากพ้ืนที่บ้านส่องเหนือท่ีด าเนินการในปี 
2556-2557 เป็นพ้ืนท่ีบ้านเขวาไร่ ในปี 2558 
8.  การขยายผลครอบคลุมไปท่ัวท้ังองค์กรส่งผลให้เกิดการพัฒนา
ทั้งชุมชนและองค์กร  อย่างไร  : 
     ชุมชนมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรม และมีความภมูิที่ความร่วม
แรงร่วมใจของชุมชนได้รับการสนบัสนุนทั้งจากมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม และ มลูนิธีโครงการรากแก้ว จนผลงานไปน าสู่สายตา
สื่อมวลชน เช่น การประชาสัมพันธ์ผ่านโทรทัศน์ช่อง NBT เป็นต้น 
9. เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรอย่างไร  : 
    องค์กรชุมชนตระหนักในความส าคัญของการร่วมแรงร่วมใจในการ
ด าเนินกิจกรรมจดัการขยะ สรา้งเครื่อข่ายชุมชนที่เข้มแข็งทุกเพศ    
ทุกวัย 

องค์ประกอบท่ี 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม     …  
ตัวบ่งช้ีที่ 4.1 ระบบและกลไกการ
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

6 ข้อ 
(ข้อท่ีได้คะแนน 1-6 ) 

5.00 6 ข้อ 
(ข้อท่ีได้คะแนน 1-6 ) 

5.00 1. การวิเคราะห์เปรียบเทียบผลประเมิน 57 และ 58  :  
   คงเดิม 
 
2.  สิ่งที่ด าเนินการแตกต่างจากปีการศึกษาท่ีผ่านมา  :  
    คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ได้ด าเนินการจดัท าแผนงาน
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่ชัดเจนและอย่างมสี่วนร่วมระหว่างคณะ
ผู้บริหาร คณาจารย์ ตัวแทนนิสิต ผู้น ากิจกรรมพัฒนานิสติและ
คณะกรรมการสโมสรนสิิตคณะฯ ภายในแผนงานได้มีการก าหนด
วัตถุประสงค์ของแผน การก าหนดตัวช้ีวัดความส าเร็จของแผนงาน 
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 

ปีการศึกษา 2557 ปีการศึกษา 2558 

การวิเคราะห์ผลการประเมิน ตัวต้ัง ผลลัพธ ์
(% หรือ
สัดส่วน) 

คะแนน 
สุทธ ิ

ตัวต้ัง ผลลัพธ ์
(% หรือ
สัดส่วน) 

คะแนน 
สุทธ ิตัวหาร ตัวหาร 

3. การด าเนินการที่เหนือกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด :  
    คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ได้ก าหนดเป้าหมายส าหรับ
การประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน วงรอบปีการศึกษา 2558 ตาม
เกณฑ์การประเมินจ านวน 7 ข้อ ผลการบรรลุเป้าหมายและผลการ
ด าเนินงานได ้7 ข้อ 

4. มีคู่เทียบในระดับชั้นน าของประเทศ  คือ  :   
    คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตรไ์ด้ด าเนินการเทียบรายงาน
การประเมินตนเองของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ส าหรบัการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วงรอบปี
การศึกษา 2557. 

5. ผลการด าเนินงานเท่ากับหรือสูงกว่า  :  

     ผลการด าเนินงานของเท่ากับเกณฑ์มาตรฐานจ านวน 6-7 ข้อ 
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตรไ์ดม้ีการด าเนินการตามเกณฑ์
ทั้งหมด 7 ข้อ  

6. การด าเนินการที่ดีต่อเนื่องซ่ึงส่งผลให้การด าเนินงานเทียบเท่า
หรือสูงกว่าคู่เทียบ  คือ :  

    คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ได้ด าเนินการจดัท า
แผนงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่ชัดเจนและอยา่งมีส่วนร่วมระหวา่ง
คณะผู้บริหาร คณาจารย์ ตัวแทนนิสิต ผู้น ากจิกรรมพัฒนานิสติและ
คณะกรรมการสโมสรนสิิตคณะฯ ภายในแผนงานได้มีการก าหนด
วัตถุประสงค์ของแผน การก าหนดตัวช้ีวัดความส าเร็จของแผนงาน 
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 

ปีการศึกษา 2557 ปีการศึกษา 2558 

การวิเคราะห์ผลการประเมิน ตัวต้ัง ผลลัพธ ์
(% หรือ
สัดส่วน) 

คะแนน 
สุทธ ิ

ตัวต้ัง ผลลัพธ ์
(% หรือ
สัดส่วน) 

คะแนน 
สุทธ ิตัวหาร ตัวหาร 

และในการด าเนินโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมมีคณาจารย์ทั้ง 3 
หลักสตูรระดับปริญญาตรีร่วมเป็นผู้รับผิดชอบโครงการและด าเนิน
โครงการอย่างต่อเนื่อง 

7.  มีการขยายผลไปสู่บุคลากรกลุ่มอื่น ส่งผลให้เกิดการริเร่ิม
โครงการหรือสร้างเครือข่ายใหม่ๆ เพ่ือการบริการวิชาการแก่
ชุมชน/สังคม หรือไม่  อย่างไร  : 
   มีการสร้างเครือข่ายลงไปยังชุมชนเพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมใน
โครงการนั้นๆ 

8.  การขยายผลครอบคลุมไปท่ัวท้ังองค์กรส่งผลให้เกิดการพัฒนา
ทั้งชุมชนและองค์กร  อย่างไร  : 
    ยังไม่มีการขยายผลใหค้รอบคลุมทั้งองค์กร โดยยังจัดแบบแยกกนั
ไปตามแต่ละหลักสูตรและบางครั้งก็ได้มีการบูรณาการร่วมกัน 

9. เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรอย่างไร  : 
    ด าเนินการจัดท าแผนงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่ชัดเจนและ
อย่างมีส่วนร่วมระหว่างคณะผู้บรหิาร คณาจารย์ ตัวแทนนิสิต ผู้น า
กิจกรรมพัฒนานสิิตและคณะกรรมการสโมสรนสิิตคณะฯ ภายใน
แผนงานไดม้ีการก าหนดวัตถุประสงค์ของแผน การก าหนดตัวช้ีวัด
ความส าเร็จของแผนงานและในการด าเนินโครงการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมมีคณาจารย์ทั้ง 3 หลักสตูรระดับปริญญาตรีร่วมเป็น
ผู้รับผิดชอบโครงการและด าเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง 
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 

ปีการศึกษา 2557 ปีการศึกษา 2558 

การวิเคราะห์ผลการประเมิน ตัวต้ัง ผลลัพธ ์
(% หรือ
สัดส่วน) 

คะแนน 
สุทธ ิ

ตัวต้ัง ผลลัพธ ์
(% หรือ
สัดส่วน) 

คะแนน 
สุทธ ิตัวหาร ตัวหาร 

องค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ     
ตัวบ่งช้ีที่ 5.1 การบริหารของคณะ
เพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตาม 
พันธกิจกลุ่มสถาบัน และ 
เอกลักษณ์ของคณะ 

6  ข้อ 
(ข้อท่ีได้คะแนน             

1,2,3,4,6,7 ) 

4.00 5 ข้อ 
(ข้อท่ีได้คะแนน 

1,3,4,6,7) 

4.00 1. การวิเคราะห์เปรียบเทียบผลประเมิน 57 และ 58:  
    คงเดิม 
2.  สิ่งที่ด าเนินการแตกต่างจากปีการศึกษาท่ีผ่านมา :  
     ศูนย์ประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ ได้พัฒนาแผนการ
จัดการความรู้ ตลอดจากพัฒนาขัน้ตอนการจัดการความรู้ขององค์กร 
ระบบข้อมลูการจดัการความรู้ เช่น การติดตามผลการประยุกต์ใช้
แนวทางปฏิบัติที่ดี เป็นต้น  
3. การด าเนินการที่เหนือกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด :  
    ยังไม่มี  
4. มีคู่เทียบในระดับชั้นน าของประเทศ  คือ  :   
    ยังไม่ได้พิจารณาคูเ่ทียบ  
5. ผลการด าเนินงานเท่ากับหรือสูงกว่า  :  
    มีการจัดตั้งศูนย์ประกันคณุภาพการศึกษา เพื่อส่งเสริมระบบและ
กลไกการปฏิบัติงานภายในคณะสิง่แวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 
6. การด าเนินการที่ดีต่อเนื่องซ่ึงส่งผลให้การด าเนินงานเทียบเท่า
หรือสูงกว่าคู่เทียบ  คือ : 
    ยังไม่ได้น าผลการด าเนินงาน เทียบกับคู่เทียบ   

ตัวบ่งช้ีที่ 5.2 ระบบก ากับการ
ประกันคณุภาพหลักสตูร 

5  ข้อ 
(ข้อท่ีได้คะแนน 1-5) 

4.00 6  ข้อ 
(ข้อท่ีได้คะแนน 1-6 ) 

5.00 1. การวิเคราะห์เปรียบเทียบผลประเมิน 57 และ 58  :  
   เพิ่มขึ้น 
2.  สิ่งที่ด าเนินการแตกต่างจากปีการศึกษาท่ีผ่านมา  :  
     แต่ละหลักสูตร ได้น าบทเรียนในอดีต มาปรับปรุงในปีต่อมา 
พร้อมด้วยการให้การสนับสนุนจากคณะ โดยกลไกของศูนย์ประกัน
คุณภาพการศึกษา ระดับคณะ และมหาวิทยาลัย  ในด้านการ
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 

ปีการศึกษา 2557 ปีการศึกษา 2558 

การวิเคราะห์ผลการประเมิน ตัวต้ัง ผลลัพธ ์
(% หรือ
สัดส่วน) 

คะแนน 
สุทธ ิ

ตัวต้ัง ผลลัพธ ์
(% หรือ
สัดส่วน) 

คะแนน 
สุทธ ิตัวหาร ตัวหาร 

เอื้ออ านวยความสะดวกด้านข้อมลู เพื่อใช้ประกอบการอ้างอิงในการ
ด าเนินงานด้านประกันคณุภาพของหลักสูตร    
 
3. การด าเนินการที่เหนือกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด :  
    ไม่มี  
4. มีคู่เทียบในระดับชั้นน าของประเทศ  คือ  :   
   ยังไม่ได้พิจารณาคู่เทียบ แตเ่ป็นไปได้ว่าจะพิจารณาคณะ
สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ เนื่องจากบริบทท่ีใกล้เคยีง  
5. ผลการด าเนินงานเท่ากับหรือสูงกว่า  :  
    มีการจัดตั้งศูนย์ประกันคณุภาพการศึกษา เพื่อส่งเสริมระบบและ
กลไกการปฏิบัติงานประกันคณุภาพการศึกษาภายในคณะฯ 
6. การด าเนินการที่ดีต่อเนื่องซ่ึงส่งผลให้การด าเนินงานเทียบเท่า
หรือสูงกว่าคู่เทียบ  คือ : 
    ยังไม่ได้ด าเนินการ เทียบผลกบัคู่เทียบ   

รวมคะแนน  49.27  55.21  

คะแนนเฉลี่ย  3.79  4.25  

ระดับคุณภาพ  ด ี  ดี  
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ส่วนที่  3   
ผลการด าเนินงานตามแผนพฒันาคุณภาพ  Improvement Plan ปีท่ีผ่านมา (ปีการศึกษา 2557) 

 
 

 
ที ่

 
กิจกรรมโครงการที่ระบุตามแผนพัฒนาคุณภาพฯ 

สถานการด าเนินการ 
(แล้วเสร็จ = 

/ยังไม่แล้วเสร็จ = ) 

 
สรุปผลการด าเนินงานที่แสดงถึง 

การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้อง 
ที่มีผลการด าเนินงาน   

 
เพ่ิมขึ้น ลดลง คงเดิม 

1 จัดท าโครงการ เพื่อสนับสนุนให้อาจารย์พัฒนา
ผลงานวิจัยสามารถร่วมกับการเรยีนและการสอน      
การวิจัยและการบริการวิชาการได ้โดยระบุไว ้  

มีการจัดท าโครงการเพื่อสนับสนุนให้อาจารย์
พัฒนาผลงานวิจัยสามารถร่วมกับการเรยีน                
การสอน การวิจยัและการบริการวิชาการ 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.3 
อาจารย์
ประจ าคณะที่
ด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการ 

  

2 จัดท าแผนการด าเนินงานและก าหนด เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบและระยะเวลาไว ้

 

มีการจัดท าแผนการด าเนินงาน เปา้หมาย 
ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.3 
อาจารย์
ประจ าคณะที่
ด ารง
ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

  

3 จัดท าปฏิทินการด าเนินงานดา้นประกันคณุภาพโดยให้
สอดคล้องกับปฏิทินของศูนย์พัฒนาและประกันคณุภาพ 
มมส. 

 

ศูนย์ประกันคณุภาพการศึกษา                    
ด าเนินการจัดท าปฏิบตัิการด าเนินงาน  และมี
การจัดประชุม เพื่อตดิตามการด าเนินงานของ
ทุกๆ ฝ่ายงาน 

  ตัวบ่งช้ีที่  5.1 
การบริหารของ
คณะเพื่อการ
ก ากับติดตาม
ผลลัพธ์ตาม 
พันธกิจกลุ่ม
สถาบัน และ 
เอกลักษณ์ของ
คณะ 
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4 แต่งตั้งคณะกรรมการปรบัปรุงแผนกลยุทธ์ของคณะ 
ระยะเวลา 5 ป ี

 

ฝ่ายวิชาการและแผน ด าเนินการจัดตั้ง
คณะกรรมการไว้ เพื่อปรับปรุงแผนกลยุทธ ์               
ของคณะฯ ระยะเวลา 5 ปี 

  ตัวบ่งช้ีที่ 5.1          
การบริหารของ
คณะเพือ่การ 
ก ากับติดตาม
ผลลัพธ์ตาม 
พันธกิจกลุ่ม
สถาบัน และ 
เอกลักษณ์ของ
คณะ 

5 ประชุมและปรับปรุงแผนกลยุทธ์ให้ เป็นระยะเวลา 5 ปี 

 

คณะฯ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนกลยุทธ์ 
อย่างไรก็ตาม ยังไมด่ าเนินปรับปรงุให้เป็น 5 ปี 
เนื่องจากต้องทบทวนข้อมูลสถานภาพปัจจุบันให้
ครบทุกมิติและใหส้อดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลยั และวสิัยทัศน์ของคณะ โดยใน            
การปฏิบัติงานท่ีผ่านมานั้น เบื้องตน้ ได้ใช้แผน                
กลยุทธ์ 4 ปี และจะปรับปรุงในรอบปีการศึกษา 
2559  

  ตัวบ่งช้ีที่ 5.1          
การบริหารของ
คณะเพื่อการ 
ก ากับติดตาม
ผลลัพธ์ตาม 
พันธกิจกลุ่ม
สถาบัน และ 
เอกลักษณ์ของ
คณะ 

6 น าเสนอ ตามกลไกของการไหลของเอกสาร จนได้รับ
การเห็นชอบจากอธิการบดี และน ามาปฏิบตัิใช้ใน            
การปรับปรุงแผนกลยุทธ์ให้ เป็นระยะเวลา 5 ปี 

 

ยังไม่ได้ด าเนินการ เนื่องจากต้องจดัท าแผน              
กลยุทธ์ 5 ป ีให้เสร็จสิ้นก่อน  

  ตัวบ่งช้ีที่ 5.1          
การบริหารของ
คณะเพื่อการ 
ก ากับติดตาม
ผลลัพธ์ตาม 
พันธกิจกลุ่ม
สถาบัน และ 
เอกลักษณ์ของ
คณะ 
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7 จัดประชุมคณะประจ าคณะ เพื่อทบทวนวิสัยทัศน์ และ
ลงมต ิ

 

คณะกรรมการประจ าคณะฯ ประชุมเพื่อทบทวน
วิสัยทัศน์ของคณะฯ ให้มีความชัดเจนมากยิ่งข้ึน 

  ตัวบ่งช้ีที่ 5.1          
การบริหารของ
คณะเพื่อการ 
ก ากับติดตาม
ผลลัพธ์ตาม 
พันธกิจกลุ่ม
สถาบัน และ 
เอกลักษณ์ของ
คณะ 

8 ประกาศวสิัยทัศน์ของคณะ เพื่อให้บุคลากรทุกคน 
รับทราบ ผ่านทางการประชุม เว็บไซต์ และเฟสบุ๊ค 

 

ศูนย์ประกันคณุภาพการศึกษา                        
ด าเนินการประกาศวสิัยทัศน์ของคณะฯผ่านทาง
เว็บไซต์ของคณะฯ 

  ตัวบ่งช้ีที่ 5.1          
การบริหารของ
คณะเพื่อการ 
ก ากับติดตาม
ผลลัพธ์ตาม 
พันธกิจกลุ่ม
สถาบัน และ 
เอกลักษณ์ของ
คณะ 

9 จัดให้ผู้เกีย่วข้อง เข้าอบรม/ศึกษาดูงาน ในหน่วยงานท่ี
มีการปฏิบตัิที่ดี ในการจดัท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 

 

ยังไม่ได้ด าเนินการ ขณะนี้ ได้ท าหนังสือขอความ
อนุเคราะห์การบริการวิชาการ จากคณะการบัญชี
และการจัดการ เพื่อช่วยเสรมิทักษะและ
กระบวนการจดัท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน                   
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและทันสมัย 
สอดคล้องกับบริบทของคณะ  

  ตัวบ่งช้ีที่ 5.1          
การบริหารของ
คณะเพื่อการ 
ก ากับติดตาม
ผลลัพธ์ตาม 
พันธกิจกลุ่ม
สถาบัน และ 
เอกลักษณ์ของ
คณะ 
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10 แต่งตั้งคณะกรรมการปรบัปรุงแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
เพื่อด าเนินการปรับปรุงให้ครอบคลุมและน าเสนอ           
ตามกลไกของการไหลของเอกสาร จนได้รับ                     
การเห็นชอบจากอธิการบดี และน ามาปฏิบตัิใช้ 

 

ฝ่ายวิชาการและแผน จัดท าค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการปรับปรุงแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
และจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 

  ตัวบ่งช้ีที่ 5.1          
การบริหารของ
คณะเพื่อการ 
ก ากับติดตาม
ผลลัพธ์ตาม 
พันธกิจกลุ่ม
สถาบัน และ 
เอกลักษณ์ของ
คณะ 

11 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการจดัท ารายงานผลการ
ด าเนินงานด้านหลักธรรมาภิบาล 10 หลัก 

 

ฝ่ายวิชาการและแผน จัดท าค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินงานด้านหลกัธรรมาภิบาล 
10 หลัก 

  ตัวบ่งช้ีที่ 5.1          
การบริหารของ
คณะเพื่อการ 
ก ากับติดตาม
ผลลัพธ์ตาม 
พันธกิจกลุ่ม
สถาบัน และ 
เอกลักษณ์ของ
คณะ 

12 แบ่งหน้าท่ีความรับผดิชอบและจัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงานด้านหลักสภาภิบาล 10 หลัก 

 

ฝ่ายวิชาการและแผน จัดท าค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินงานด้านหลกัธรรมาภิบาล 
10 หลักและแบ่งหน้าท่ีความรับผดิชอบให้กับ
บุคลากรภายในคณะฯ 

  ตัวบ่งช้ีที่ 5.1          
การบริหารของ
คณะเพื่อการ 
ก ากับติดตาม
ผลลัพธ์ตาม 
พันธกิจกลุ่ม
สถาบัน และ 
เอกลักษณ์ของ
คณะ 
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13 น าเสนอ ตามกลไกของการไหลของเอกสาร จนได้รับ
การเห็นชอบจากคณบดี และน ามาปฏิบัติใช้ด้านหลัก
สภาภิบาล 10 หลัก 

 

ยังไม่ด าเนินการ เนื่องจากมีการปรับเปลีย่น
ผู้บริหารคณะฯ 

  ตัวบ่งช้ีที่ 5.1          
การบริหารของ
คณะเพื่อการ 
ก ากับติดตาม
ผลลัพธ์ตาม 
พันธกิจกลุ่ม
สถาบัน และ 
เอกลักษณ์ของ
คณะ 

14 แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้   

 

ศูนย์ประกันคณุภาพการศึกษา                          
ด าเนินการจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการ
จัดการความรู้และแบ่งหน้าท่ีความรับผดิชอบ
ให้แก่คณะกรรมการ เพื่อด าเนินงานในส่วนท่ี
เกี่ยวข้อง   

  ตัวบ่งช้ีที่ 5.1          
การบริหารของ
คณะเพื่อการ 
ก ากับติดตาม
ผลลัพธ์ตาม 
พันธกิจกลุ่ม
สถาบัน และ 
เอกลักษณ์ของ
คณะ 

15 จัดท าแผนการด าเนินงานด้านการจัดการความรู้ของ
คณะ โดยดดัแปลงจากส่วนกลาง เพื่อให้สอดคล้องกับ
บริบทของคณะ และ    น าเสนอ ตามกลไกของการไหล
ของเอกสาร จนได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ประจ าคณะ 

 

ศูนย์ประกันคณุภาพการศึกษา จัดท าแผนการ
ด าเนินงานด้านการจัดการความรูข้องคณะ โดย
ดัดแปลงจากส่วนกลาง เพื่อให้สอดคล้องกับ
บริบทของคณะ และ    น าเสนอ คณะกรรมการ
ประจ าคณะ                      

  ตัวบ่งช้ีที่ 5.1          
การบริหารของ
คณะเพื่อการ 
ก ากับติดตาม
ผลลัพธ์ตาม 
พันธกิจกลุ่ม
สถาบัน และ 
เอกลักษณ์ของ
คณะ 
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16 ก าหนดช่องทางแลกเปลี่ยนข้อมลูส าหรับบคุลากร เช่น 
เฟสบุ๊ค 

 
 
 
 
 

ศูนย์ประกันคณุภาพการศึกษา สรา้งเฟสบุ๊ค ช่ือ  
Smart Center for Educational Quality 
Assurance เพื่อใช้ในการแลกเปลีย่นข้อมูล
ส าหรับบคุลากร 

  ตัวบ่งช้ีที่ 5.1          
การบริหารของ
คณะเพื่อการ 
ก ากับติดตาม
ผลลัพธ์ตาม 
พันธกิจกลุ่ม
สถาบัน และ 
เอกลักษณ์ของ
คณะ 

17 จัดเวทีการจดัการความรู้ ครอบคลุมการผลติบณัฑิต 
วิจัย และการสนับสนุนอ่ืน ๆ ตามพันธะกิจของ
หน่วยงาน เพื่อให้ได้แนวทางปฏิบตัิที่ได้ ส าหรับเผยแพร่ 
ทั้งภายในและภายนอก ตลอดจนการน าไปปฏิบัติ และ
บ่งช้ีผลที่ไดร้ับ  

ศูนย์ประกันคณุภาพการศึกษา จัดโครงการจดัการ
ความรู้เพื่อพัฒนางานประกันคุณภาพหลักสูตร
ด้านการวิจัย     หัวข้อ “จัดตารางเรียน
และตารางสอนอย่างไร ให้เกิดประสิทธิภาพ” โดย
เชิญผู้ที่มีความรู้ดา้นการจดัการเรยีนการสอนจาก
คณะต่างๆ จ านวน 5 คณะ 
 

  ตัวบ่งช้ีที่ 5.1          
การบริหารของ
คณะเพื่อการ 
ก ากับติดตาม
ผลลัพธ์ตาม 
พันธกิจกลุ่ม
สถาบัน และ 
เอกลักษณ์ของ
คณะ 

18 แต่งตั้งคณะกรรมการปรบัปรุงแผนกลยุทธ์ของคณะ 

 

ฝ่ายวิชาการและแผน จัดท าค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการปรับปรุงแผนกลยุทธ์ของคณะ 
 
 
 
 
 
 
 

  ตัวบ่งช้ีที ่5.1          
การบริหารของ
คณะเพื่อการ 
ก ากับติดตาม
ผลลัพธ์ตาม 
พันธกิจกลุ่ม
สถาบัน และ 
เอกลักษณ์ของ
คณะ 
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19 จัดประชุมและแบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบ เพ่ือวิเคราะห์
ความเชื่อมโยงและสอดคล้องระหว่างแผนกลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลยั โดยจัดท าในรูปตาราง 

 

ฝ่ายวิชาการและแผน จัดประชุมและแบ่งหน้าท่ี
ความรับผิดชอบ 

  ตัวบ่งช้ีที่ 5.1          
การบริหารของ
คณะเพื่อการ 
ก ากับติดตาม
ผลลัพธ์ตาม 
พันธกิจกลุ่ม
สถาบัน และ 
เอกลักษณ์ของ
คณะ 

20 น าเสนอ ตามกลไกของการไหลของเอกสาร จนได้รับ
การเห็นชอบจากคณบดี และน ามาปฏิบัติใช้ในการ
จัดท าแผนกลยุทธ์ 

 

ยังไม่ได้ด าเนินการ เนื่องจากยังไมไ่ด้ทบทวนแผน
กลยุทธ์เป็น 5 ปี  

  ตัวบ่งช้ีที่ 5.1          
การบริหารของ
คณะเพื่อการ 
ก ากับติดตาม
ผลลัพธ์ตาม 
พันธกิจกลุ่ม
สถาบัน และ 
เอกลักษณ์ของ
คณะ 

21 ศึกษาระบบการไหลของข้อมูลที่เกีย่วข้องกับการ
ด าเนินงานด้านประกันคณุภาพ ท้ังระดับหลักสตูรและ
คณะ โดยบูรณาการร่วมกับ     กพร. และความเสีย่ง 
ทั้งนี้เพื่อจัดท าระบบข้อมลูให้มีประสิทธิภาพและลดการ
ซ้ าซ้อนของการเก็บข้อมูล 

 

ศูนย์ประกันคณุภาพการศึกษา ศกึษาระบบการ
ไหลของข้อมูลที่เกีย่วข้องกับการด าเนินงานด้าน
ประกันคณุภาพ ท้ังระดบัหลักสูตรและคณะเพื่อ
จัดท าระบบข้อมูลให้มีประสิทธิภาพและลดการ
ซ้ าซ้อนของการเก็บข้อมูล 

  ตัวบ่งช้ีที่ 5.1          
การบริหารของ
คณะเพื่อการ 
ก ากับติดตาม
ผลลัพธ์ตาม 
พันธกิจกลุ่ม
สถาบัน และ 
เอกลักษณ์ของ
คณะ 
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22 แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคณุภาพท้ังระดับหลักสูตร
และคณะ 

 

ศูนย์ประกันคณุภาพการศึกษา จัดท าค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการประกันคุณภาพทั้งระดับหลักสตูร
และคณะ เพื่อให้ด าเนินงานประกนัคุณภาพท้ัง
ระดับหลักสตูรและคณะใหม้ีประสทิธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน 

ตัวบ่งช้ีที่ 5.2 
ระบบก ากับ
การประกัน
คุณภาพ
หลักสตูร 

  

23 แต่งตั้งคณะกรรมการจดัท าแผนพฒันาคุณภาพ 
(Improvement Plan) เพื่อปรับปรุงตามค าแนะน าของ
คณะกรรมการตรวจประเมิน  

ศูนย์ประกันคณุภาพการศึกษา จัดท าค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาคณุภาพ 
(Improvement Plan) เพื่อปรับปรุงตาม
ค าแนะน าของคณะกรรมการตรวจประเมิน 

ตัวบ่งช้ีที่ 5.2 
ระบบก ากับ
การประกัน
คุณภาพ
หลักสตูร 

  

24 จัดท ารายการการอบรมพื้นฐาน (Job Training 
Needs) เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรใหส้อดคล้อง
ลักษณะงาน โดยประสานงานกับหน่วยงานสนับสนุน 
ส าหรับการจัดการอบรม/ศึกษาดูงาน/จากการจัดการ
ความรู ้

 

ศูนย์ประกันคณุภาพการศึกษา จัดท ารายการการ
อบรมพื้นฐาน (Job Training Needs) เพื่อ
พัฒนาศักยภาพของบุคลากรใหส้อดคล้อง
ลักษณะงาน โดยประสานงานกับหน่วยงาน
สนับสนุน ส าหรับการจัดการอบรม/ศึกษาดูงาน/
จากการจัดการความรู ้

ตัวบ่งช้ีที่ 5.2 
ระบบก ากับ
การประกัน
คุณภาพ
หลักสตูร 

  

25 จัดโครงการให้การสนับสนุนการด าเนินการด้านงาน
ประกันคณุภาพของหลักสูตรและคณะ เพื่อแบ่งเบา
ภาระของอาจารย์ เช่น การจ้างนสิิตช่วยงาน    

ศูนย์ประกันคณุภาพการศึกษา จัดโครงการจ้าง
นิสิตช่วยงาน เพื่อแบ่งเบาภาระของอาจารย์ โดย
ช่วยในการกรอกข้อมูลในระบบใหก้ับหลักสตูร 

ตัวบ่งช้ีที่ 5.2 
ระบบก ากับ
การประกัน
คุณภาพ
หลักสตูร 

  

26 ติดตามผลการด าเนินงานด้านการประกันคณุภาพ                
ทั้งระดับหลักสูตรและคณะ 

 

ศูนย์ประกันคณุภาพการศึกษา ตดิตามผลการ
ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพ  ท้ังระดับ
หลักสตูรและคณะ ในระยะเวลา 6 9 และ  12 
เดือน และรายงานเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะ 

ตัวบ่งช้ีที่ 5.2 
ระบบก ากับ
การประกัน
คุณภาพ
หลักสตูร 
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บทสรุปจากการด าเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพ  Improvement Plan ปีท่ีผ่านมา  (ปีการศึกษา  2557) 

 สรุปผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ  Improvement  Plan  จากผลการประประเมินปีการศึกษา  2557  พบว่า  ตามแผนฯ คณะมีจ านวนโครงการ/
กิจกรรม  จ านวนทั้งสิ้น  26  โครงการ/กิจกรรม  มีโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการแล้วเสร็จตามแผน  จ านวน  21  โครงการ/กิจกรรม  และมีโครงการ/กิจกรรมที่ยัง
ด าเนินการไม่แล้วเสร็จตามแผน  จ านวน  5  โครงการ/กิจกรรม   
 นอกจากนี้ยังพบว่ากิจกรรมโครงการที่ด าเนินการตามแผนฯ  นั้นส่งผลให้การด าเนินงานตามเกณฑ์/ตัวบงชี้  ในปีการศึกษา  2558  มีผลการประเมินที่  เพ่ิมขึ้น 
ดังนี้ 

 1. ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ผลการประเมินที่  เพ่ิมข้ึน จากผลประเมิน  ปีการศึกษา  2557  เท่ากับ  2.68  คะแนน             
ผลประเมินปีการศึกษา  2558  เท่ากับ  2.91  คะแนน 
       2. ตัวบ่งชี้ที่ 5.1   การบริหารของคณะเพ่ือการ ก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ ผลการประเมินที่  คงเดิม  จากผลประเมิน  
ปีการศึกษา  2557  เท่ากับ  4  คะแนน  ผลประเมินปีการศึกษา  2558  เท่ากับ  4  คะแนน 

 3. ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร ผลการประเมินที่  เพ่ิมขึ้น จากผลประเมิน  ปีการศึกษา  2557  เท่ากับ  4  คะแนน  ผลประเมินปี
การศึกษา  2558  เท่ากับ  5  คะแนน 

 
 ท าให้ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในปีการศึกษา  2558  ภาพรวม  ระดับคณะ  เพ่ิมข้ึน จากผลประเมิน  ปีการศึกษา  2557  เท่ากับ  3.79  คะแนน   
ผลประเมินปีการศึกษา  2558  เท่ากับ  4.25  คะแนน 
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ส่วนที่  4 
แผนพัฒนาคุณภาพ  (Improvement Plan)  จากผลการประเมินคุณภาพภายการศกึษาภายใน   

 
1. แผนพัฒนาคุณภาพ  (Improvement Plan)  จากผลการประเมนิคุณภาพภายการศึกษาภายใน  วงรอบปีการศึกษา  2558   

 

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมิน 
ตัวบ่งชี้ที่
เกี่ยวข้อง 

กิจกรรมโครงการเพ่ือการด าเนินการ 
พัฒนา/แก้ไข/ปรับปรุง 

เป้าหมาย/ 
ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ 

ระยะเวลาใน
การ

ด าเนินการ 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1.  ผู้บริหาร ควรมีแนวทางในการผลักดันใหห้ลักสูตรทีม่ีค่าการ
ประเมินประกันคณุภาพการศึกษา ระดับหลักสตูร ระดับ
คุณภาพปานกลาง จ านวน 3 หลักสูตร ให้พัฒนาผลการ บริหาร
หลักสตูรให้มผีลทีด่ีขึ้น 

1.1        
ผลการ
บริหาร
จัดการ
หลักสตูร
โดยรวม 

1.1 ศูนย์ประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ 
น าแผนพัฒนาคุณภาพ ของแต่ละหลักสตูร มา
พิจารณาในคณะกรรมการประจ าคณะ เพื่อ
ก ากับและตดิตามและสนับสนุนในประเด็น  
ต่าง ๆ ในกรณีที่หลักสตูร ไม่สามารถ
ด าเนินการเองได้ ตามรอบการติดตามของ
มหาวิทยาลยั  
 

ทุกหลักสูตร มี
คะแนนการ

ประเมิน เท่ากับ
หรือมากกว่า 

3.01   

1 สิงหาคม 
2559 – 31 
กรกฎาคม 

2560 

- 1. ผศ.ปานใจ                
   สื่อประเสริฐ 
   สิทธ์ิ 
2. นายธายุกร 
    พระบ ารุง 
3. น.ส.สุมติรา                
    ราชเมืองศรี 
4. น.ส.วรัสชญาน์            
   ปุราถานัง 
5. น.ส.ศรัญญา 
    มูลจันทร ์
 

1.2 คณะกรรมการประจ าคณะ น าผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา ย้อนหลัง มา
ทบทวนและก าหนดแนวทางผลักดัน ส่งเสริม 
และสร้างแรงจูงใจ แก่หลักสูตร ในการพัฒนา
ระบบการประกันคณุภาพการศึกษาให้มีดีขึ้น  

ทุกหลักสูตร มี
คะแนนการ

ประเมิน เท่ากับ
หรือมากกว่า 

3.01   

1 สิงหาคม 
2559 – 31 
กรกฎาคม 

2560 

- 

1.3 ศูนย์ประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ 
พัฒนาระบบการรวบรวมไว้เป็นฐานข้อมูล
ส่วนกลาง เพื่อแจ้งในที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะ ซึ่งประกอบด้วยผู้บรหิารและ
ตัวแทนหลักสตูร และน าไปสู่การประยุกต์ใช้ใน
องค์กร รวมถึงรายงานปัญหาและอุปสรรคเป็น

ทุกหลักสูตร  มี
คะแนนการ

ประเมิน เท่ากับ
หรือมากกว่า 

3.01   

1 สิงหาคม 
2559 – 31 
กรกฎาคม 

2560 

- 
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ระยะแกค่ณะกรรมการประจ าคณะ เพื่อ
ก าหนดแนวทางการการให้การสนบัสนุนหรือ
ข้อคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินการ
ประกันคณุภาพการศึกษา ระดับหลักสูตรและ
คณะ  

2.  ควรมีการวิเคราะห์จ าแนกแยกแยะข้อมูลผลการบริหาร
หลักสตูรในแตล่ะหลักสตูร ว่า องค์ประกอบใดบ้าง ที่มีผลการ
บริหารที่ยังไม่บรรลเุป้าหมาย และควรมีการจัดประชุม
คณะกรรมการบรหิารหลักสตูรในการรับรูผ้ลประเมินประกันฯ 
ระดับหลักสตูรร่วมกัน เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาผลงาน
บริหารหลักสตูรใหด้ีขึ้นต่อไป 

1.1 ผลการ
บริหาร
จัดการ
หลักสตูร
โดยรวม 

2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการประกัน
คุณภาพ ระดับหลักสตูร โดยมีประธาน คือ 
คณบดี และกรรมการ คือ คณะผูบ้ริหารและ
ประธานหลักสตูรทุกหลักสูตร  

ทุกหลักสูตร  มี
คะแนนการ

ประเมิน เท่ากับ
หรือมากกว่า 

3.01   

1 สิงหาคม 
2559 – 31 
กรกฎาคม 

2560 

- 

2.2 น าผลการวิเคราะห์ข้อมูลในการด าเนินงาน
ด้านประกันคณุภาพ ระดบัหลักสตูร มา
พิจารณาประเด็นปัญหาที่แท้จริง ควบคู่กับ
ข้อมูลประกอบอ่ืน ๆ เช่น ต้นทุนของหลักสูตร  
เพื่อก าหนดแนวทางการแก้ไขปญัหาที่
เหมาะสมและยั่งยืน  

ทุกหลักสูตร  มี
คะแนนการ

ประเมิน เท่ากับ
หรือมากกว่า 

3.01   

1 สิงหาคม 
2559 – 31 
กรกฎาคม 

2560 

- 

3.  ควรผลักดันหรือจัดใหค้ณาจารย์ที่เหลืออีก 7.5 คน ศึกษา
ต่อระดับปริญญาเอก 

1.2 
อาจารย์
ประจ าคณะ
ที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก 

3.1 จัดหา/เผยแพร่แหล่งทุนให้คณาจารย์ได้รับ
ทราบ 
 

คณาจารย์มีวุฒิ
ปริญญาเอก

เพิ่มขึ้น 

1 ตุลาคม 
2559-30 
กันยายน 
2560 

- 1. ผศ.ปานใจ                
   สื่อประเสริฐ 
   สิทธ์ิ 
2. นางธิรดา                    
    บุญโชติยกุล 
3. น.ส.จิตตรา 
    นนท์ 
    จันทะเสน 

 

3.2 จัดท าแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร มีแผนบรหิาร
และพัฒนา
บุคลากรที่

ชัดเจนและใช้
เป็นกรอบในการ
ก ากับการพัฒนา

บุคลากร 
 

1 ธันวาคม 
2559-31 
มกราคม 
2560 

- 
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4.  คณะควรก าหนดให้คณาจารยแ์ต่ละคนมีการจดัท า
แผนพัฒนาตนเอง เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางการก ากับการ
พัฒนาตนเองของคณาจารย์ในด้านคุณวุฒิระดับปรญิญาเอก 

1.2 
อาจารย์
ประจ าคณะ
ที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก 

4.1 ส ารวจความต้องการการพัฒนาบุคลากร มีแผนบรหิาร
และพัฒนา
บุคลากร 

1 
พฤศจิกายน 
2559-31 
ธันวาคม 
2559 

- 

4.2 จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล มีแผนบรหิาร
และพัฒนา
บุคลากร 

1 ธันวาคม 
2559-31 
มกราคม 
2560 

- 

5.  เนื่องจากคณะมีจ านวนอาจาย ์รวม 31.5 คน แต่มีอาจารย์ที่
ด ารงต าแหน่งวิชาการ 11 คน คิดเป็นร้อยละ 34.92 จึงจ าเป็นที่
ผู้บริหารคณะต้องผลักดันเร่งรดัให้คณาจารย์ที่มรีะยะเวลาการ
ปฏิบัติงานตามกรอบยื่นขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 

1.3 
อาจารย์
ประจ าคณะ
ที่ด ารง
ต าแหน่ง
ทางวิชาการ 

5.1 ส่งเสริมสนับสนุนคณาจารยเ์ขา้ร่วม
กิจกรรมใหม้ีความรู้ด้านการขอผลงานวิชาการ 

 1 ตุลาคม 
2559-30 
กันยายน 
2560 

- 

5.2 สง่เสริมสนับสนุนคณาจารย์ให้เขียน
บทความวิชาการ และจัดท าเอกสาร
ประกอบการเรียนการสอน 

 1 ตุลาคม 
2559-30 
กันยายน 
2560 

- 

6.  ผู้บริหารคณะควรผลักดันให้จดัท า Time Line ของ
คณาจารย์รายบุคคล ในการยื่นขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ
ในแต่ละช่วงปีการศึกษาว่ามคีณาจารย์ท่านใดบ้างที่ครบ
ก าหนดการยื่นขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการและเร่งรัดให้
คณาจารย์เหล่านั้นยื่นขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการต่อไป 

1.3 
อาจารย์
ประจ าคณะ
ที่ด ารง
ต าแหน่ง
ทางวิชาการ 

6.1 จัดท าแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร
รายบุคคล 
 
 

 1 ธันวาคม 
2559-31 
มกราคม 
2560 

- 

6.2 มีนโยบายในการยื่นขอก าหนดต าแหน่ง
ทางวิชาการเมื่อครบก าหนดการยืน่ฯ ไว้ใน 
TOR 

 1 ตุลาคม 
2559-30 
กันยายน 
2560 

 
 
 

- 



35 
 

 

7. ผู้บริหารคณะควรด าเนินการประชุมเพื่อระดมความคิด
เกี่ยวกับการด าเนินการของคณะในการพัฒนาผลการด าเนินงาน
ในตัวบ่งช้ีที่ 1.4 นี้เพื่อให้เกิดผลทีด่ีขึ้นในอนาคตต่อไป 

1.4  
จ านวนนิสิต
เต็มเวลา
เทียบเท่า
ต่อจ านวน
อาจารย์
ประจ า   

7.1 ควรน าแผนรับนสิิตของคณะฯ มาพิจารณา
ทบทวนโดยค านึงถึงทรัพยากรหรอืจ านวน
อาจารย์ประจ าที่มีอยู่นอกเหนือจาก
งบประมาณที่จะได้รับเพิ่มเติม 

จ านวนนิสิตเต็ม
เวลาเทียบเท่า

ต่อจ านวน
อาจารย์ประจ า

ไม่เกิน  
1: 20 

1 ตุลาคม 
2559-30 
กันยายน 
2560 

- 1. ผศ.ปานใจ   
   สื่อประเสริฐสิทธิ ์
2. น.ส.สุมติรา  
   ราชเมืองศรี 
3. น.ส.วรัสชญาน ์
    ปุราถานัง 

7.2 ควรมีการเร่งรัดอัตราอาจารยป์ระจ า
คณะฯ จ านวน 4 อัตราให้แล้วเสรจ็ ให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้โดยด่วน  
7.3 ควรมีการพิจารณาภาระงานของอาจารย์
แต่ละท่านมาใช้ในการวางแผนอัตราก าลัง  
หากมีความจ าเป็นควรมีการด าเนนิการ               
ขอจัดสรรอัตราอาจารยป์ระจ าเพิม่เติม 

8. ควรจัดท าปฏิทินการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเพื่อ
ติดตามการประเมินผลความส าเรจ็ของแผนกิจกรรมพัฒนานสิิต  
รอบ 6 และ 12 เดือน 
 

1.6กิจกรรม
นิสิตระดับ
ปริญญาตร ี

ประชุมจัดท าปฏิทินการประชุมคณะกรรมการ
แผนงานกิจกรรมพัฒนานิสติ  รอบ 6 ,9, 12 
เดือน 

ได้ปฏิทินการ
ประชุม

คณะกรรมการ
แผนงาน

กิจกรรมพัฒนา
นิสิต  รอบ 6 ,9, 

12 เดือน 

ประชุม
คณะกรรมกา

รแผนงาน
กิจกรรม

พัฒนานิสิต
ทุกรอบ 6 ,9, 

12 เดือน 

- 1. นายวรรณศักดิ์
พิจิตร บุญเสรมิ 

2. นายธวัชชัย              
บุตรศร ี

9. คณะควรส่งเสริมให้บุคลากรได ้
มีส่วนร่วมในการท าวิจัย เพื่อ 
ส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ให้บุคลากร 
ในคณะ 

2.2 เงิน
สนับสนุน
งานวิจัย
และงาน
สร้างสรรค ์

9.1 จัดสรรงบประมาณเพื่อกระตุน้ให้บุคลากร
ผลิตงานวิจยั ได้แก่ ทุนสนับสนุนการวิจัยแบบ
มุ่งเป้า จ านวน 20,000 บาท 

มีการจัดสรร
งบประมาณเป็น

ทุนวิจัย  

ต.ค. ถึง ธ.ค. 
25593 เดือน 

20,000 1. ผศ.เอริกา  
    พฤฒิกิตติ 
2. น.ส.วรัสชญาน์  
    ปุราถานัง 

  9.2 สร้างขวัญก าลังใจให้นักวิจัยทีม่ีผลงานโดด
เด่นสามารถน าเสนอผลงานในเวทีวิชาการ
นานาชาติ โดยการจัดสรรทุนสนับสนุนการ
น าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ
นานาชาติ STISWB จ านวน 35,000 บาท 

1. มีการ 
จัดสรร
งบประมาณเพื่อ
สนับสนุนการ
เผยแร่

6 เดือน 
ม.ค.-มี.ค. 

2560 
ประกาศให้

ทุน 

35,000 
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ผลงานวิจัยใน
การประชุม
วิชาการระดับ
นานาชาติ 
2. มีการ 
สร้างขวัญและ
ก าลังใจอาจารย์
และนักวิจัยที่มี
ผลงานวิจัยโดด
เด่นผ่านการ
คัดเลือกโดย
กรรมการ
พิจารณาทุน
สนับสนุนการ
เผยแพรผ่ลงาน
ในเวทีวิชาการ
ระดับนานาชาต ิ

ก.ค.-ก.ย. 
2560 เข้า
ร่วมประชุม 

  9.3  จัดเวทีแลกเปลีย่นเรยีนรู้ประสบการณ์
นักวิจัยในการเขียนขอทุนสนับสนนุงานวิจัย 

มีกิจกรรม
วิชาการที่
ส่งเสริมงานวิจัย
หรืองาน
สร้างสรรค์ทีม่ี
นักวิจัยเข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อย
กว่า 30% ของ
ทั้งคณะ 
 
 

3 เดือน 
ต.ค. ถึง ธ.ค. 

2559 

- 
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  9.4  มีการจัดสมันาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
ทักษะการท าวิจัยให้นักวิจัยสังกัดหน่วย
ปฏิบัติการวจิัยของคณะ 

มีกิจกรรม
วิชาการที่
ส่งเสริมงานวิจัย
หรืองาน
สร้างสรรค์ทีม่ี
นักวิจัยเข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อย
กว่า 30% ของ
ทั้งคณะ 

3 เดือน 
เม.ย. ถึง มิ.ย. 

2560 

- 

10. คณะ มีระบบและกลไก เพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธ์ิของ
งานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ และน าไปใช้
อย่างเป็นรูปธรรม 

2.1 ระบบ
และกลไก
การบริหาร
และพัฒนา
งานวิจัย
หรืองาน
สร้างสรรค ์

10.1 ส่งเสริมและผลักดันใหเ้กิดหน่วย
ปฏิบัติการวจิัย ภายใต้ก ากับของคณะ เพื่อ
จัดระบบการบรหิารงานวิจัยและนักวิจัย  

ส่งเสริมและ
ผลักดันใหเ้กิด
หน่วยปฏิบัติการ
วิจัย ภายใต้
ก ากับของคณะ 
เพื่อจัดระบบ
การบริหาร
งานวิจัยและ
นักวิจัย  

3 เดือน 
เม.ย. ถึง มิ.ย. 

2560 

- 

  10.2 จัดท าฐานข้อมูลงานวิจัยภายใต้สังกัด
หน่วยวิจัยโดยอัพเดตสม่ าเสมอ และสบืค้นได้
ในเว็ปไซด์ของคณะ 

จัดท าฐานข้อมูล
งานวิจัยภายใต้
สังกัดหน่วยวิจัย
โดยอัพเดต
สม่ าเสมอ และ
สืบค้นได้ในเว็ป
ไซด์ของคณะ 

12 เดือน        
ต.ค.2559           
ถึง ธ.ค. 
2559 

- 

  10.3  มีเจ้าหน้าที่ประสานงานหนว่ย
ปฏิบัติการวจิัย โดยมีหน้าท่ีเก็บรวบรวมข้อมูล 
ประชาสมัพันธ์ และจดัสรรงบประมาณและ

มีเจ้าหน้าที่
ประสานงาน
หน่วยปฏิบัติการ

12 เดือน        
ต.ค.2559           
ถึง ธ.ค. 

- 
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นโยบายลงหน่วยปฏิบตัิการวิจัย และสื่อสาร
ความต้องการของหน่วยปฏิบตัิการวิจัยต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

วิจัย โดยมหีน้าท่ี
เก็บรวบรวม
ข้อมูล 
ประชาสมัพันธ์ 
และจัดสรร
งบประมาณและ
นโยบายลง
หน่วยปฏิบัติการ
วิจัย และสื่อสาร
ความต้องการ
ของหน่วย
ปฏิบัติการวจิัย
ต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

2559 

11. คณะ ควรน าผลงานวิจัยท่ีแลว้เสร็จและ 
ผลงานวิจัยท่ีได้รบัการตีพมิพ์เผยแพร่เสนอ 
ที่เว็บไซต์หรือฐานข้อมูลของคณะ โดยให ้
บุคลากร นักศึกษาและบุคลากรภายนอก  
เข้าถึงและน าไปใช้ประโยชนไ์ด้ 

2.3 ผลงาน
วิชาการของ
อาจารย์
ประจ าและ
นักวิจัย 

11.1  พัฒนาระบบและกลไกเพื่อช่วยในการ
คุ้มครองสิทธ์ิของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่
น าไปใช้ประโยชน์ ขับเคลื่อนโดย
คณะกรรมการประจ าคณะ และ 
คณะกรรมการฝา่ยวิจัยและบริการวิชาการ 
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ภายใต้
กฎหมายที่เกีย่วช้อง ได้แก่ พรบ สทิธิบัตร พ.ศ. 
2522 และ พรบ ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 

มีระบบและ
กลไกเผยแพรศู่่

สาธารณชน 

3 เดือน 
ต.ค. ถึง ธ.ค. 

2559 

- 

12. ควรส่งเสรมิให้นิสติทุกระดับเข้าร่วม 
โครงการบริการวิชาการของหลักสตูรอื่นๆ 
ที่เกี่ยวข้องให้มากข้ึน 

3.1 การ
บริการ
วิชาการแก่
สังคม 

12.1  สนับสนุนงบประมาณจัดกจิกรรม
แลกเปลีย่นเรยีนรู้ โครงการหนึ่งหลักสูตร หนึ่ง
ชุมชน โดยให้นิสิตทุกหลักสตูรมสีว่นร่วมในการ
น าเสนอผลงานโครงการหนึ่งหลักสูตร หนึ่ง
ชุมชน  
 

1. มีการประเมิน
ความส าเร็จตาม
ตัวบ่งช้ีของ
โครงการหนึ่ง
หลักสตูร หน่ึง
ชุมชน และ

3 เดือน 
เม.ย. 2560 

ถึง มิ.ย. 
2560 

10,000 บาท 
โครงการ
สนับสนุน             
1 หลักสูตร             
1 ชุมชน 

1. ผศ.เอริกา                       
   พฤฒิกิตติ 
2. นายพลตรี  
    บุญหล้า 
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12.2  มีการสรุปผลการประเมินเพื่อเป็นแนว
ทางการปรับปรุงโครงการในอนาคต 
12.3 รายงานผลประเมินความส าเร็จของ
โครงการ หนึ่งหลักสูตร หนึ่งชุมชน ต่อ
คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ 

น าเสนอต่อ
กรรมการประจ า
คณะ 
2. มีการสรุปผล
การประเมิน 
เพื่อเป็นแนวทาง
ในการปรับปรุง
โครงการในปี
ต่อไป 

12.4  มีเจ้าหน้าที่ประสานงานการบริการ
วิชาการแบบให้เปล่า โดยมหีน้าท่ีเก็บรวบรวม
ข้อมูล ประชาสัมพันธ์ และสื่อสารความ
ต้องการของสังคม/ชุมชนต่อผู้บังคับบัญชา 

มีเจ้าหน้าที่
ประสานงานการ
ให้บริการ
วิชาการแบบให้
เปล่า จ านวน 1 
คน 

12 เดือน 
ต.ค. 2559 
ถึง ก.ย. 
2560 

- 1. ผศ.เอริกา   
   พฤฒิกิตติ 
2. นางสุกัญญา 
   ข้ามหก 
3. นายพลตร ี
   บุญหล้า 

13. ควรมีการประชาสัมพันธ์เกีย่วกับการ 
บริการตรวจวิเคราะหค์ุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ให้หลากหลายช่องทาง 

3.1 การ
บริการ
วิชาการแก่
สังคม 

13.1  มีเจ้าหน้าที่ประสานงานหนว่ยบริการ
วิชาการ โดยมหีน้าท่ีเก็บรวบรวมข้อมูล 
ประชาสมัพันธ์ จัดสรรงบประมาณและ
นโยบาย13.2  ลงหน่วยบริการวิชาการ และ
สื่อสารความต้องการของหน่วยบรกิารวิชาการ
ต่อผู้บังคับบัญชา 

มีเจ้าหน้าที่
ประสานงาน
หน่วยบริการ
วิชาการ จ านวน 
1 คน 

12 เดือน 
ต.ค. 2559 
ถึง ก.ย. 
2560 

- 

13.3  จัดท าฐานข้อมูลงานบริการวิชาการ
ภายใต้สังกดัหน่วยบริการวิชาการโดยอัพเดต
สม่ าเสมอ และสืบค้นได้ในเว็ปไซดข์องคณะ 

มีฐานข้อมูลงาน
บริการวิชาการ
สืบค้นได้ในเว็ป
ไซด์ของคณะ 

12 เดือน 
ต.ค. 2559 
ถึง ก.ย. 
2560 

- 

13.4  จัดกิจกรรมประชาสัมพันธห์น่วยบริการ
วิชาการเชิงรุกในโอกาสเทศกาลส าคัญ เช่น 
งานกาชาด งานเฉลิมฉลองวันก่อตั้ง

กิจกรรม
ประชาสมัพันธ์
เชิงรุก อย่าง

12 เดือน 
ต.ค. 2559 
ถึง ก.ย. 

10,000 บาท 
(หมวดเงิน
แผ่นดิน 

1. ผศ.เอริกา  
   พฤฒิกิตติ 
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มหาวิทยาลยั เป็นต้น  น้อย 2 กิจกรรม 2560 หมวดจ้าง
เหมาบริการ 

วัสดุการศึกษา 
และวัสดุ

ส านักงาน) 

2. นางสุกัญญา  
   ข้ามหก 
3. นายพลตรี  
   บุญหล้า 

13.5  จัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาศักยภาพ
ของเจ้าหน้าท่ีหน่วยบริการวิชาการให้มี
คุณภาพในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานสากล  
 
 

แบบรายงานผล
การเข้าร่วม
พัฒนาศักยภาพ
ของเจ้าหน้าท่ีสู่
ความเป็นเลิศใน
การปฏิบัติงาน  

12 เดือน 
ต.ค. 2559 
ถึง ก.ย. 
2560 

20,000 บาท 
โครงการ
บริการ
ตรวจวัด
คุณภาพ

สิ่งแวดล้อม 
(เงินรายได้)  

1. ผศ.เอริกา  
   พฤฒิกิตติ 
2. นางสุกัญญา  
   ข้ามหก 
 

 13.6  ด าเนินตามแผนการบริการวิชาการที่
สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน 

หลักฐานแสดง
ความขอบคุณ
หรือความพึง
พอใจในการรับ
บริการ 

9 เดือน 
ม.ค. 2560 
ถึง ก.ย. 
2560 

10,000 บาท 
(หมวดเงิน
แผ่นดิน 

หมวดจ้าง
เหมาบริการ 

วัสดุการศึกษา 
และวัสดุ

ส านักงาน) 
14. ควรจัดท าปฏิทินการประชุม 
คณะกรรมการประจ าคณะเพื่อติดตามการ 
ประเมินผลความส าเร็จตามตัวบ่งช้ีของแผน 
และโคงการบริการวิชาการรอบ 6 และ 12 
 เดือน 

3.1 การ
บริการ
วิชาการแก่
สังคม 
 

14.1  จัดการประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน
ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เพื่อน าเสนอ
ความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของหน่วย
ปฏิบัติการวจิัยและหน่วยบริการวชิาการ, การ
ประชาสมัพันธ์ การท าฐานข้อมูล และสรุปผล 
กพร และประกันคณุภาพการศึกษษระดับคณะ 
อย่างน้อย 3 ครั้ง  

บันทึกการ
ประชุมแสดงผล
การปฏิบัติงาน
ของผู้รับผิดชอบ
แต่ละฝ่ายงาน  

ช่วงเดือน
มกราคม 

เมษายน และ 
กรกฎาคม 

2560 

- 1. ผศ.เอริกา  
   พฤฒิกิตติ 
2. นางสุกัญญา  
    ข้ามหก 
3. นายพลตรี  
   บุณหล้า 
4. นางวรัสชญาน์                                 

ปุราถานัง 
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5. นางจิตตรานนท์                      
จันทะเสน 

15. ควรจัดท าปฏิทินการประชุม 
คณะกรรมการประจ าคณะเพื่อติดตามผล 
การด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศลิปะและ 
วัฒนธรรม รอบ 6 และ 12 เดือน 

4.1 ระบบ
และกลไก
การท านุ
บ ารุงศิลปะ
และ
วัฒนธรรม 

15.1  มีการจัดท าแผนเพื่อด าเนินงานในการ
ติดตามตรวจสอบการด าเนินงานเกี่ยวกับการ
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยต้องมีการ
รายงานผลของการด าเนินการว่าเป็นไปตาม
เป้าหมายที่วางไว้หรือไม่แก่คณะกรรมการ
ประจ าคณะในทุกๆ 6 และ 12 เดือน เพื่อให้
คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ 
 

ปฏิทิน
คณะกรรมการ
ประจ าคณะ 

1 สิงหาคม 
2559 – 31 
กรกฎาคม 

2560 

- 1. นายชฤพนธ์   
เจริญสุข 

2. นางปวริศา               
ปัดเสน 

15.2  ท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ
ประชุมหารือสถานท่ีที่จะเริ่มโครงการท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมส าหรับจัดท า
โครงการและต้องเป็นสถานท่ีที่สามารถจัดท า
โครงการได้อย่างต่อเนื่องเพื่อท่ีจะให้เห็นผลเชิง
ประจักษ์ได้อย่างเด่นชัด (โดยสถานท่ีในการ
จัดท ามาจากบุคลากรภายในคณะเสนอขึ้นมา
เพื่อให้คณะกรรมการประจ าคณะได้พิจารณา
ตัดสินใจในการด าเนินการ) 

16. ข้อความวิสัยทัศน์ “เป็นสถาบันการศึกษาสิ่งแวดล้อมช้ันน า
ของอาเซียน” ยังขาดค าอธิบาย วิสัยทัศน์ว่าช้ันน า ใช้องค์กรใด 
หรือเกณฑ์ขององค์กรใดเป็นตัวช้ีวดัว่าช้ันน า เทียบเคียงกับ
หน่วยงานใด อีกทั้งวิสัยทัศน์ขาดประธาน                      
(คณะสิ่งแวดล้อมฯ เป็น.................) 

5.1 การ
บริหารของ
คณะเพื่อ
การก ากับ
ติดตาม
ผลลัพธ์ตาม
พันธกิจ 
กลุ่มสถาบัน 
และ

16.1 น าข้อเสนอแนะ บรรจุในวาระการ
ประชุมของคณะกรรมการประจ าคณะ เพื่อขอ
ปรับรายละเอียดวสิัยทัศน์และระบุองค์กรหรือ
เกณฑ์ ส าหรับบ่งช้ีหรือเป็นตัวช้ีวัด ท่ีน าไปสู่
ความเป็นช้ันน า  

มีวิสัยทัศน์ท่ี
ความชัดเจนและ
สะท้อนล าดับสู่
การเป็นช้ันน า  

1 สิงหาคม 
2559 – 31 
กรกฎาคม 

2560 

- 1. นายธายุกร 
    พระบ ารุง 
2. นางธิรดา  
    บุญโชติยกุล 
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เอกลักษณ์
ของคณะ 

17. ควรจัดท าตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างแผนกล
ยุทธ์ของมหาวิทยาลัยมหาสารคามกับแผนกลยุทธ์คณะ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร ์
 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์  
มหาวิทยาลั

ย
มหาสารคาม 

ประเด็น
ยุทธศา 
สตร์

คณะสิ่ง
แวด 

ล้อมฯ 

การ
วิเคราะห ์

เหตุผ
ลสนับ 
สนุน
การ
วิเครา
ะห ์

สอด  
คล้อ

ง 

ไม่
สอด
คล้อ

ง 
      

5.1 การ
บริหารของ
คณะเพื่อ
การก ากับ
ติดตาม
ผลลัพธ์ตาม
พันธกิจ 
กลุ่มสถาบัน 
และ
เอกลักษณ์
ของคณะ 

17.1 แต่งตั้งคณะกรรมการจดัท าแผนกลยุทธ์
ของคณะฯ 
 

มีตาราง
วิเคราะหค์วาม
สอดคล้อง
ระหว่างแผน          
กลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลยั ท่ี
สะท้อนบริบท
ของคณะ อย่าง
ครบถ้วน   

1 สิงหาคม 
2559 – 31 
กรกฎาคม 

2560 

- 1. นายธายุกร 
    พระบ ารุง 
2. นางธิรดา  
    บุญโชติยกุล 
 

 
17.2  คณะกรรมการฯ จดัท าตารางวิเคราะห์
ความสอดคล้องระหวา่งแผนกลยทุธ์ของ
มหาวิทยาลยัมหาสารคามกับแผนกลยุทธ์คณะ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร ์

18. แผนกลยุทธ์ทางการเงิน กับแผนกลยุทธ์ของคณะมีช่วงเวลา
ที่ไม่สอดคล้องกัน กล่าวคือ แผนกลยุทธ์ทางการเงิน (พ.ศ.
2555-2559) แผนกลยุทธ์คณะ (พ.ศ.2558-2561) อีกทั้งแผน
กลยุทธ์ทางการเงินจะหมดลงภายในปีงบประมาณ 2559 

5.1 การ
บริหารของ
คณะเพื่อ
การก ากับ
ติดตาม
ผลลัพธ์ตาม
พันธกิจ 
กลุ่มสถาบัน 
และ
เอกลักษณ์
ของคณะ 

18.1  คณะฯ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผน
กลยุทธ์ของคณะฯ และการเงิน  
 

มีแผนกลยุทธ์
ของคณะและ
การเงิน ที่มี
ช่วงเวลาที่

สอดคล้องกัน  

1 สิงหาคม 
2559 – 31 
กรกฎาคม 

2560 

- 1. นายธายุกร  
    พระบ ารุง 
2. นางธิรดา   
    บุญโชติยกุล 
3. น.ส.ปรมาภรณ์                      
    ต่อฤทธิ์ 

18.2  วิเคราะห์ จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และ
ความเสีย่ง ตลอดจนข้อมูลการเงิน และกลยุทธ์
การพัฒนาการศึกษาของระดับสถาบัน มา
ประกอบการจดัท าแผนดังกล่าว  
18.3 คณะกรรมการฯ จดัท าแผนกลยุทธ์ของ
คณะฯ และการเงิน  
18.4  เสนอแผนทั้งสอง เข้าท่ีประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ เพื่อเหน็ชอบและ
ขออนุมัติใช้ จากคณบดีและอธิการบดี 
ตามล าดับ 
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19. การก าหนดแผนกลยุทธ์ทางการเงินของคณะยังไม่มีการ
วิเคราะห์ SWOT วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์ 
กลยุทธ์และตัวช้ีวัดทางการเงินท่ีชัดเจน อีกทั้งยังขาดการ
วิเคราะหค์วามคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร 

5.1 การ
บริหารของ
คณะเพื่อ
การก ากับ
ติดตาม
ผลลัพธ์ตาม
พันธกิจ 
กลุ่มสถาบัน 
และ
เอกลักษณ์
ของคณะ 

19.1 คณะฯ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผน
กลยุทธ์ของการเงิน  

มีผลการ
วิเคราะห ์
SWOT 
วิสัยทัศน์ 
ประเด็น
ยุทธศาสตร์  
เป้าประสงค์           
กลยุทธ์และ
ตัวช้ีวัดทางการ
เงินท่ีชัดเจน 
และผลการ
วิเคราะหค์วาม
คุ้มค่าของการ
บริหารหลักสตูร 

  

1 สิงหาคม 
2559 – 31 
กรกฎาคม 

2560 

- 1. นายธายุกร 
    พระบ ารุง 
2. นางธิรดา 
    บุญโชติยกุล 
3. น.ส.ปรมาภรณ์                 
    ต่อฤทธิ์ 

19.2  คณะกรรมการจัดท าแผนกลยุทธ์ของ
การเงิน น าข้อมูลดา้นการเงิน มาวิเคราะห์ 
SWOT ร่วมถึงวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์  
เป้าประสงค์ กลยุทธ์และตัวช้ีวัดทางการเงิน 
ให้สอดคล้องกัน และความคุม้ค่าของการ
บริหารหลักสตูร 

20. การรายงานผลการบริหารงานด้วยหลัก             ธรรมาภิ
บาล 10 ประการ ตั้งแต่หลักการมสี่วนร่วม หลักการกระจาย
อ านาจ หลักนิติธรรม หลักความเสมอภาค หลักมุ่งเน้นฉันทามติ 
ขาดร่องรอยหลักฐานที่ชัดเจน 

5.1 การ
บริหารของ
คณะเพื่อ
การก ากับ
ติดตาม
ผลลัพธ์ตาม
พันธกิจ 
กลุ่มสถาบัน 
และ
เอกลักษณ์
ของคณะ 
 
 

2.1  คณะฯ จัดท าแนวทางการด าเนิน                 
หลักธรรมาภิบาล 10 ประการ รวมถึงการ
จัดเก็บเอกสาร เพื่อใช้ในการอ้างอิง และ
ประกาศให้ทุกส่วนงาน ได้น าไปปฏิบัติใช้   

 
 

มีหลักฐานเพื่อ
อ้างอิงถึงการ

ด าเนินงานตาม
หลักธรรมาภิ

บาล 10 
ประการ  

1 สิงหาคม 
2559 – 31 
กรกฎาคม 

2560 

- 1. นายธายุกร  
    พระบ ารุง 
2. นางธิรดา    
    บุญโชติยกุล 
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21. ยังไม่พบแนวปฏิบัติที่ดี จากความรู้ เกี่ยวกับประเด็นความรู้
ด้านการวิจัย 

5.1 การ
บริหารของ
คณะเพื่อ
การก ากับ
ติดตาม
ผลลัพธ์ตาม
พันธกิจ 
กลุ่มสถาบัน 
และ
เอกลักษณ์
ของคณะ 

21.1 คณะฯ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการ
ความรู้ ระดับคณะ โดยปรับกระบวนการ
ท างานจากปีท่ีผ่าน ซึ่งก าหนดให้แต่ละงาน 
ได้แก่ ส่วนงานสนับสนุน ฝา่ยวิชาการ ฝ่ายวิจยั
และบริการวิชาการ และฝา่ยอื่น ๆ ได้จัดท า
แผน เพื่อค้นหาแนวทางปฏิบัติทีด่ ีส าหรับ
ประยุกต์ใช้ทั้งภายในและภายนอกคณะ  

มีแนวทางปฏิบัติ
ที่ดีอย่างน้อย 2 
หัวข้อ คือ ด้าน
การผลิตบณัฑิต 
การวิจัยและ

อื่นๆ 

1 สิงหาคม 
2559 – 31 
กรกฎาคม 

2560 

งบประมาณ
เงินรายได้              
จ านวน 

5,000 บาท 

1. นายธายุกร 
พระบ ารุง 

2. น.ส.ศรญัญา  
มูลจันทร ์

21.2  ศูนย์ประกันคุณภาพการศึกษา ระดับ
คณะ รวบรวมการจัดการความรู้ จากแต่ละ
ส่วน และจดัท าเป็นเล่ม เพื่อขอความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการประจ าคณะ และขออนุมัติ
จากอธิการบด ีตามล าดับ 
21.3 ผู้รับผิดชอบตามที่ระบุในแผน ด าเนินการ
ค้นหาแนวทางปฏิบัติที่ดี และทบทวนในกรณีที่
มีข้อเสนอแนะ  
21.4 ศูนย์ประกันคุณภาพการศึกษา ระดับ
คณะ พัฒนาระบบข้อมูลการจัดการความรู้ 
ได้แก่ การจดัเก็บข้อมลู การประเมินผลการ
ด าเนินการ และการติดตามการประยุกต์ใช้
แนวทางปฏิบัติที่ดี  
21.5  จัดโครงการการจดัการความรู้เกี่ยวกับ
ประเด็นความรูด้้านการผลิตบณัฑติ การวิจัย
และอื่นๆ 

22. แผนท่ีเกี่ยวกับบุคลากร ควรมเีนื้อหาสาระครบถ้วนท้ังสอง
ส่วน คือ แผนบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนและ
แผนพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน 

5.1 การ
บริหารของ
คณะเพื่อ
การก ากับ
ติดตาม

22.1 คณะฯ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผน
บริหารและพัฒนาบุคลากร ท้ังสายวิชาการ
และสายสนับสนุน พร้อมก าหนดบทบาทและ
หน้าท่ีให้ชัดเจน  
 

แผนบุคลากร
และแผนพัฒนา

บุคลากร 

1 สิงหาคม 
2559 – 31 
กรกฎาคม 

2560 

- 1. นายธายุกร  
   พระบ ารุง 
2. นางธิรดา   
   บุญโชติยกุล 
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ผลลัพธ์ตาม
พันธกิจ 
กลุ่มสถาบัน 
และ
เอกลักษณ์
ของคณะ 

22.2  คณะกรรมการจัดท าแผนบริหารและ
พัฒนาบุคลากร รวบรวมข้อมลูสถานภาพ
ปัจจุบันเกี่ยวกับภาระงาน วิเคราะห์ปริมาณ
งาน และค่าของงาน ในแต่ละงาน ตลอดจน
ก าหนดการฝึกอบรมที่จ าเป็น ส าหรับแต่ละ
งาน และส ารวจความต้องการในการพัฒนา
ศักยภาพของงาน 

3. น.ส.จิตตรานนท์  
   จันทะเสน 

 

23.ผู้บริหารทุกระดับควรก ากับตดิตามผลการบริหารหลักสูตร
และการด าเนินการภายใต้ ระบบการประกันคณุภาพการศึกษา 
ระดับหลักสตูรอยา่งต่อเนื่อง เพื่อร่วมกันในการพัฒนาผลการ
บริหารคณุภาพอย่างต่อเนื่องและมีพลังงานร่วมในการพัฒนาผล
การบริหารคณุภาพคณะ  

5.1 การ
บริหารของ
คณะเพื่อ
การก ากับ
ติดตาม
ผลลัพธ์ตาม
พันธกิจ 
กลุ่มสถาบัน 
และ
เอกลักษณ์
ของคณะ 

23.1  ศูนย์ประกันคุณภาพการศึกษา ระดับ
คณะ แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร 
ประกอบด้วย คณบดี เป็นประธาน                        
คณะผู้บริหารและประธานหลักสูตรเป็น
กรรมการ โดยมีรองคณบดฝี่ายแผนและ
นวัตกรรม เป็นเลขานุการ  

ทุกหลักสูตร มี
คะแนนการ

ประเมิน เท่ากับ
หรือมากกว่า 

3.01   

1 สิงหาคม 
2559 – 31 
กรกฎาคม 

2560 

- 1. นายธายุกร 
 พระบ ารุง 

2. น.ส.ศรญัญา 
 มูลจันทร ์

23.2  ศูนย์ประกันคุณภาพการศึกษา ระดับ
คณะ จดัท าปฏิทินการประชุม ใหส้อดคล้องกับ
สถาบัน 
23.3 คณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษา ระดับหลักสูตร ด าเนินการประชุม 
ตามปฏิทิน เพื่อรายงานผลการด าเนินงาน 
ตลอดจนรายงานปัญหาและอุปสรรค                   
เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน  
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2. แผนพัฒนาคุณภาพ  (Improvement  Plan)  จากผลการประเมินคุณภาพภายการศึกษาภายใน  วงรอบปีการศึกษา  2557  (กรณีที่ยังมีกิจกรรมโครงการที่
ด าเนินการไม่แล้วเสร็จ) 

 

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ
ประเมิน 

ตัวบ่งชี้ท่ี
เกี่ยวข้อง 

กิจกรรมโครงการเพื่อการ
ด าเนินการ 

พัฒนา/แก้ไข/ปรับปรุง 

เป้าหมาย/ 
ตัวชีวัดความส าเร็จ 

ระยะเวลาใน
การด าเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1.  คณบดีและผู้บริหารคณะ ควรท า
การปรับปรุงแผนกลยุทธ์ของคณะ ให้มี
ระยะเวลา 5 ปี  สอดคล้องกับนิยาม
ของเล่มคู่มือการประกันคณุภาพ
การศึกษาภายใน 

5.1 การ
บริหารของ
คณะเพื่อ
การก ากับ
ติดตาม
ผลลัพธ์ตาม
พันธกิจ 
กลุ่มสถาบัน 
และ
เอกลักษณ์
ของคณะ 

1.1 ประชุมและปรับปรุงแผนกลยทุธ์ให้ 
เป็นระยะเวลา 5 ปี 
 

แผนกลยุทธ์ให้              
เป็นระยะเวลา 5 ปี 

 

1 สิงหาคม 2559 
– 31 กรกฎาคม 

2560 

- 1. นายธายุกร พระบ ารุง 
2. นางธิรดา บุญโชติยกลุ 
3. นางสาวศรัญญา   
    มูลจันทร ์
 

1.2 น าเสนอ ตามกระบวนการจดัท า
แผนฯ จนได้รับการเห็นชอบจาก
อธิการบดี และน ามาถ่ายทอดและ
ด าเนินงาน เป็นระยะเวลา 5 ปี 

เอกสารอนุมตัิ            
แผนกลยุทธ์ 

1 สิงหาคม 2559 
– 31 กรกฎาคม 

2560 

- 

2.  คณบดีและผู้บริหารทีเ่กี่ยวข้องควร
ผลักดันใหม้ีการปรับปรุงแผนกลยทุธ์
ทางการเงิน ให้มีความครอบคลุมใน
เนื้อหาสาระที่ควรปรากฎในแผนฯ 

5.1 การ
บริหารของ
คณะเพื่อ
การก ากับ
ติดตาม
ผลลัพธ์ตาม
พันธกิจ 
กลุ่มสถาบัน 
และ
เอกลักษณ์
ของคณะ 

2.1 จัดให้ผูเ้กี่ยวข้อง เข้าอบรม/ศกึษาดู
งาน ในหน่วยงานท่ีมีการปฏิบัติทีด่ี     
ในการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
 

แผนกลยุทธ์                
ทางการเงิน 

 

1 สิงหาคม 2559 
– 31 กรกฎาคม 

2560 

- 1. นายธายุกร พระบ ารุง 
2. นางธิรดา บุญโชติยกลุ 
3. น.ส.ปรมาภรณ์    
    ต่อฤทธิ์ 
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3.  คณบดีและผู้บริหารคณะควรจดัท า
รายงานผลการด าเนินงานด้วยหลกัธรร
มาภิบาล10 หลักให้ชัดเจน 

5.1 การ
บริหารของ
คณะเพื่อ
การก ากับ
ติดตาม
ผลลัพธ์ตาม
พันธกิจ 
กลุ่มสถาบัน 
และ
เอกลักษณ์
ของคณะ 

3.1 จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล 10 ให้สอดคล้อง
ตามรายการเอกสารหลักฐาน 
 

มีหลักฐานเพื่ออ้างอิงถึง
การด าเนินงานด้านหลัก
ธรรมาภิบาล 10 หลัก 

1 สิงหาคม 2559 
– 31 กรกฎาคม 

2560 

- 1. นายธายุกร พระบ ารุง 
2. นางธิรดา บุญโชติยกลุ 
 

4.  คณบดีและผู้บริหารคณะควร
ผลักดันให้ คณะมีการด าเนินการจดัท า
ตารางวิเคราะห์ความเช่ือมโยงและ
สอดคล้องระหว่างแผลกลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลยั 

5.1 การ
บริหารของ
คณะเพื่อ
การก ากับ
ติดตาม
ผลลัพธ์ตาม
พันธกิจ 
กลุ่มสถาบัน 
และ
เอกลักษณ์
ของคณะ 

4.1 ทบทวนและปรบัปรุงการจดัท าแผน
กลยุทธ์ โดยเพิ่มตารางการเช่ือมโยง
และสอดคล้องระหว่างแผลกลยุทธ์
คณะฯ กับของมหาวิทยาลัย 

แผนกลยุทธ์คณะฯ 1 สิงหาคม 2559 
– 31 กรกฎาคม 

2560 

- 1. นายธายุกร พระบ ารุง 
2. นางธิรดา บุญโชติยกลุ 
3. นางสาวศรัญญา 
    มูลจันทร ์
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ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ  (Improvement Plan)   
จากผลประเมินคุณภาพภายการศึกษาภายใน  วงรอบปีการศึกษา  2558   

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 

  1. คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ประธานกรรมการ 
  2. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ    กรรมการ 
  3. รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ  กรรมการ 
  4. รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต    กรรมการ 
  5. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายอาคารสถานที่และกิจการพิเศษ กรรมการ 
   6. หัวหน้าส านักงานเลขานุการคณะฯ   กรรมการ 
     7. รองคณบดีฝ่ายแผนและนวัตกรรม   กรรมการและเลขานุการ 
     8. นางสาวศรัญญา มูลจันทร์    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

  หน้าที่และความรับผิดชอบ 
         1. จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) จากการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ 

วงรอบปีการศึกษา 2558 ของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และด าเนินการ
รวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาคุณภาพส่งให้มหาวิทยาลัย 
  2. รายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ  ทุก  3 เดือน เสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะ
เพ่ือพิจารณาให้ข้อเสนอแนะให้การด าเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
   
 

  

ภาคผนวก 


