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สารจากคณบดี 
 
 

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดท ารายงานฉบับนี้ขึ้น  โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (1 ตุลาคม 2558-30 กันยายน 2559) ตามพันธกิจในด้าน
การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การพัฒนานิสิต และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งการ
บริหารจัดการ  

ขอขอบคุณคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ทุกท่าน ที่ได้ร่วมมือร่วมใจกันในการ
ท างานและเสียสละเวลาเพื่อให้การด าเนินงานของคณะสิ่งแวดล้อมฯ บรรลุตามวัตถุประสงค์ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า
รายงานผลการด าเนินงานฉบับนี้ จะเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานของคณะสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรศาสตร์ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตลอดจนยังใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศส าหรับผู้บริหาร คณาจารย์ และ
เจ้าหน้าท่ีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจและหน่วยงานอื่นต่อไป 

                                                                         
             (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยรรยงค์  อินทร์ม่วง) 

คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 
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บทสรุปผู้บริหาร 
 
 

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นสถาบันการศึกษาที่จัดตั้งขึ้นเพื่อผลิต
บุคลากรที่มีความรู้ เพื่อไปบริหารและจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยจัดการเรียนการสอน จ านวน 7 
หลักสูตร แบ่งเป็นหลักสูตร ระดับปริญญาตรี 3 หลักสูตร ประกอบด้วย หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
สิ่งแวดล้อม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร ระดับปริญญามหาบัณฑิต 3 หลักสูตร ประกอบด้วย หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา และหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริการจัดการสิ่งแวดล้อม ระดับปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 1 หลักสูตร คือ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา ตามยุทธศาสตร์และอัตลักษณ์ของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ที่มุ่งเน้นให้มี
การศึกษา วิจัย และบริการวิชาการด้านวิทยาการสิ่งแวดล้อม โดยการบูรณาการองค์ความรู้ ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม
ท้องถิ่นสู่ความเป็นสากล เพื่อน าไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิต 

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มีบุคลากรสายวิชาการ จ านวน 30 คน บุคลากรสายสนับสนุน จ านวน   
21 คน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน จ านวน  12,004,407.54 บาท งบประมาณเงิน
รายได้ จ านวน  10,739,032 บาท  เงินสะสม จ านวน 5,137,569 บาท 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ทั้งหมด 5 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งช้ี โดยแยกผลประเมินตาม
องค์ประกอบ พบว่า องค์ประกอบที่มีผลคะแนนอยู่ในระดับดีมาก 3 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ ประกอบที่ 2 การวิจัย 
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ และองค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม องค์ประกอบที่มีผล
คะแนนอยู่ในระดับพอใช้ 2 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิตและองค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 
เมื่อรวมผลประเมินทุกองค์ประกอบมีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ระดับดี ได้คะแนนเฉลี่ย 4.25 

ผลการประเมินตนเองค ารับรองการปฏิบัติราชการตามแผนฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ทั้งหมด 7 
ยุทธศาสตร์ 35 ตัวช้ีวัด โดยแยกผลประเมินตามยุทธศาสตร์ พบว่า ยุทธศาสตร์ที่ 1 มีผลค่าคะแนนอยู่ในระดับ ดี  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 มีผลค่าคะแนนอยู่ในระดับ ดี ยุทธศาสตร์ที่ 3 มีผลค่าคะแนนอยู่ในระดับ ดีมาก ยุทธศาสตร์ที่ 4 มีผลค่า
คะแนนอยู่ในระดับ ดีมาก ยุทธศาสตร์ที่ 5 มีผลค่าคะแนนอยู่ในระดับ ดี  ยุทธศาสตร์ที่ 6 มีผลค่าคะแนนอยู่ในระดับ ดี
มาก และยุทธศาสตร์ที่ 7 มีผลค่าคะแนนอยู่ในระดับ ดี  เมื่อรวมผลประเมินทุกยุทธศาสตร์มีผลค่าคะแนนเท่ากับ 4.7303 
อยู่ในระดับ ดี 
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ประวัติความเป็นมา 
  
 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มีประวัติการจัดตั้งโดยเริ่มจากวันที่ 17 กันยายน 2547 มหาวิทยาลยั
อนุมัติให้จัดตั้ง โครงการบัณฑิตศกึษาวิทยาการสิ่งแวดล้อม สังกัดบณัฑิตวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้อนุมตัิ
ให้โครงการฯ เปิดสอนในระยะแรก 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา หลักสตูร
วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
สิ่งแวดล้อมศึกษา เมื่อวันท่ี 24 กันยายน 2547 โครงการฯ เปิดท าการเรียนการสอนหลักสูตรดังกล่าว ตั้งแต่ปีการศึกษา 
2547 เป็นต้นมา  
 

ในปีการศึกษา 2548 โครงการฯ ได้ขยายการเรียนการสอนในระดับปรญิญาโทในหลักสูตรวทิยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และสาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา ไปท่ีศูนย์พัฒนาการศึกษาอุดรธานี ณ 
สถาบันการพลศึกษา จังหวัดอุดรธานี อีกแห่งหนึ่ง เพื่อรองรับการขยายโครงการทางการศึกษาดา้นสิ่งแวดล้อมส าหรับอนุ
ภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง และในภาคเรียนที่ 2/2548 ได้ขยายการเรยีนการสอนระดับปริญญาโท ในหลักสตูรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา ไปยังศูนย์พัฒนาการศึกษาเพชรบูรณ์ เมื่อวันท่ี 30 กันยายน 2548 ในการประชุม
สภามหาวิทยาลยัมหาสารคาม ครั้งท่ี 8/2548 สภามหาวิทยาลัยมหาสารคามไดม้ีมติให้จดัตั้งคณะสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรศาสตร์ ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยจึงได้มีการโอนยา้ยบุคลากร ครุภณัฑ์ นสิิตและหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยสีิ่งแวดล้อม จากคณะเทคโนโลยี มาสังกัดคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ทั้งนี้ตั้งแต่
วันท่ี 1 พฤษภาคม 2549 เป็นต้นมา พร้อมกับรา่งหลักสตูรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากร  และในปีการศึกษา 2550 ได้มีการจัดท าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา  ขึ้นอีก 1  
หลักสตูร  และในปีการศึกษา 2551  ได้มีการจัดท าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 
และได้รับการอนุมัตจิากสภามหาวิทยาลัยฯ ให้มีการเปดิการเรียนการสอนในระดับปรญิญาตรี สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา 
ในภาคเรียนท่ี 1/2553 

 

ในปัจจุบัน คณะฯ ได้เปิดการเรียนการสอนทั้งหมด 7 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
สิ่งแวดล้อมศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม หลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม หลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากร และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา 
 

ปรัชญา   
สิ่งแวดล้อมท่ีดี เป็นพื้นฐานของการพัฒนาท่ียั่งยืนและความสุขของมวลมนุษยชาต ิ
(Good Environment is the Foundation for Sustainable Development and Happiness of Mankind) 
 

วิสัยทัศน์   
เป็นสถาบันการศึกษาสิ่งแวดล้อมช้ันน าของอาเซียน 

 (A Leading Academy for Environmental Studies in ASEAN) 
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ค่านิยมองค์กร 

SMART = “จริงใจ ถ่อมตน มุ่งมัน่สู่ความส าเรจ็ รับผิดชอบ คิดลุม่ลึก”  
S = Sincerity   เป็นองค์กร แห่งความจริงใจ เป็นองค์กรที่สังคมเช่ือถือได ้
M = Modest    เป็นองค์กร ท่ีอ่อนน้อม ถ่อมตัว พอเพียง 
A = Aspiration  เป็นองค์กร ท่ีมุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 
R = Responsibility   เป็นองค์กร ท่ีรับผดิชอบต่อสังคม 
T = Thoughtfulness  เป็นองค์กร แห่งรากปัญญา ส่งเสรมินวัตกรรมความคดิอย่าง แยบคาย 

ลุ่มลึก 
 

พันธกิจ 
1. ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาชีพ เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม การจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมศึกษา  

ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาการและวิชาชีพในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา เพ่ือเป็นทรัพยากรบุคคลรับใช้สังคมไทยและ
สากล 

      (To produce graduates with professional skills in environmental technology, environment  
and natural resources management, and environmental education, conforming to the requirement of 
academic and professional standards of both undergraduates and postgraduates, and building human 
resources for Thailand and international communities) 

2. ผลิตงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ และสรรค์สร้างนวัตกรรม การประยุกต์ใช้องค์ความรู้และเทคโนโลยี       
เพื่อการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน 

     (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. ให้การบริการวิชาการสิ่งแวดล้อมในด้านต่าง ๆ แก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน อาทิ เช่น การ
ตรวจวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม การจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม การให้ค าปรึ กษาการจัดการ
มลพิษด้านต่างๆ การพัฒนาศักยภาพองค์กรและชุมชน เป็นต้น ครอบคลุมพื้นที่ท้ังภายในประเทศและต่างประเทศ 

     (To deliver technical services for public and private agencies, these include, for instances,  
environmental quality examinations, environmental impact assessment, consultations on pollution 
abatement and management, building capacity of organization and community etc. covering services 
for Thailand and foreigh countries ) 

4. ร่วมจัดกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรมีความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ 
ประเพณี และวัฒนธรรมไทย เชื่อมโยงสู่อาเซียน 

     (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) 
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ยุทธศาสตร์ 
 
 1. การผลติบัณฑิตที่มีคณุภาพ ภายใต้การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรที่ทันสมยัตามเกณฑ์คุณภาพและ
มาตรฐานของชาติและสากล รวมทั้งมีความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก 
 2. การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และพัฒนานวัตกรรมทีส่ร้างมลูค่าเพิ่มหรือใช้ประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคม 
 3. การเป็นศูนย์กลางแห่งการเรยีนรู้และบริการวิชาการแก่สังคมในภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 4. การส่งเสริมการน าต้นทุนทางวฒันธรรมขนบธรรมเนยีมและภมูิปญัญาท้องถิ่นไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน      
และผสมผสานวัฒนธรรมในระดับชาติและสากล 
 5. การพัฒนาระบบบรหิารจดัการให้มีประสิทธิภาพและยกระดับการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
 6. การส่งเสริมภาพลักษณ์ของคณะและมหาวิทยาลัย ให้ไดร้ับการยอมรับและพัฒนาในระดับสากล 
 7. การพัฒนาสู่คณะสเีขียวและรักษ์สิ่งแวดล้อม 
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โครงสร้างการบริหารงาน 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณบดี 
คณะกรรมการประจ าคณะฯ 

รองคณบดีฝ่ายแผน
และวิชาการ 

รองคณบดีฝ่ายวิจยั
และบริการวิชาการ 

รองคณบดีฝ่ายพฒันา
นิสติและอาคารสถานท่ี 

หวัหน้าส านกังาน
เลขานกุารคณะฯ 

กลุม่งานบริหาร
ทัว่ไป 

กลุม่งานวิจยัและ
บริการวชิาการ 

กลุม่งานแผนและงาน
ประกนัคณุภาพฯ 

กลุม่งานอาคาร
สถานท่ีและ
กิจการ 

กลุม่งานวิชาการ กลุม่งาน
พฒันานิสติ 

 ง า น พั ฒ น า แ ล ะ
ป รั บ ป รุ ง คุ ณ ภ า พ
หลกัสตูร 

 งานจัดการเ รียนการ
ส อ น แ ล ะ คุณ ภ า พ
การศกึษา 

 งานวิชาการระดับ ป.
ตรี 

 งานวิชาการระดบั ป.โท 

 งานพัฒนาศักยภาพ
นิสิตด้านวิชาการ 

 งานแนะแนวการศึกษา
ตอ่ 

 งานห้องปฏิบตัิการด้าน
การเรียนการสอน 

 งานพัฒนาเครือข่าย
ด้ า น วิ ช า ก า ร กั บ
ห น่ ว ย ง า น / อ ง ค์ ก ร
ภายนอก 

 งานห้องศึกษาค้นคว้า
ด้วยตวัเอง 

 งานแผนฯ(แผนกลยทุธ์/
แผนปฏิบัติ ราชการ /
แ ผ น ก ล ยุ ท ธ์ ท า ง
การเ งิน /แผนบริหาร
และพัฒนาบุคลากร/
แ ผ น บ ริ ห า ร พั ส ดุ /
แผนการสร้างรายได้) 

 ง า นบ ริ ห า ร จั ด ก า ร
โ ค ร ง ก า ร ต า ม
แผนปฏิบตัิราชการฯ 

 ง า น ค า รั บ ร อ ง ก า ร
ปฏิบตัิราชการฯ 

 งานประกนัคณุภาพฯ 
 งานการจดัการความรู้ 
 งานสารสน เทศและ

โสตทศันปูกรณ์ 

 งานพฒันาและบริหาร
ศู น ย์ วิ จั ย แ ล ะ
ศูนย์บริการวิชาการ
ภายใต้การก ากับของ
คณะฯ 

 งานพัฒนาฐานข้อมูล
วิ จั ย แ ล ะ บ ริ ก า ร
วิชาการ 

 งานพฒันาและบริหาร
การวิจยัร่วมกับองค์กร
ภ า ย ใ น แ ล ะ
ตา่งประเทศ 

 งาน  1  หลัก สูต ร  1 
ชมุชน 

 งานประชาสมัพนัธ์การ
วิ จั ย แ ล ะ บ ริ ก า ร
วิชาการ 

 งานวิเทศสัมพันธ์และ
กิจการตา่งประเทศ 

 งานสารบรรณ/งาน
เลขาฯ 

 งานงบประมาณ งาน
การเงินและบญัชี 

 งานพสัด ุ
 งานบคุลากร 
 ง านบ ริห า ร ความ

เสี่ ย ง และควบคุม
ภายใน 

 งานยานยนต์ 
 งานดูแลรักษาความ

ส ะ อ า ด อ า ค า ร
สถานท่ี 

 งานพฒันานิสิต 
 งานวินัยนิสิต/งาน

รั บ ร อ ง ค ว า ม
ประพฤติ 

 ง า น ทุ น กู้ ยื ม เ พ่ื อ
การศกึษา (กยศ.) 

 งานกิจกรรมคณะ/
มหาวิทยาลยั 

 ง า น ก า กั บ  ดู แ ล
สโมสรนิสิตคณะฯ 

 ง า น ฝึ ก
ประสบการณ์/ศูนย์
แนะแนวจดัหางาน 

 งานศิษย์เก่า 
 งานใ ห้ค าป รึกษา

นิสิต 

 ง า น อ า ค า ร
สถานท่ี 

 ง า น กิ จ ก ร ร ม
พิเศษ 

 ง า น รั ฐ พิ ธี
ประจ าปี 

 ง า น ท า นุ บ า รุ ง
ศิ ล ป ะ แ ล ะ
วฒันธรรม 

 ง าน  1  คณะ  1 
ศิลปวฒันธรรม 

 การจดัท ารายงาน
ประจ าปี 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแผน วิจยั
และบริการวิชาการ 

ผู้ช่วยคณบดี 

ฝ่ายประกนัคณุภาพ 

ผู้ช่วยคณบดี 

ฝ่ายวิเทศสมัพนัธ์
และสื่อสารองค์กร 
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คณะกรรมการประจ าคณะ 
 

 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยรรยงค์  อินทร์ม่วง  คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  
 2. อาจารย์ ดร.พลกฤษณ์  จิตร์โต   รองคณบดีฝ่ายแผนและวิชาการ 
 3. อาจารย์ ดร.วรรณศักดิ์พิจิตร  บุญเสริม  รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและอาคารสถานที่ 
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนันทา  เลาวัณย์ศิริ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ  
 5. อาจารย์ชฤพนธ์  เจริญสุข   ผู้แทนสาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม  
 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอริกา  พฤฒิกิตติ  ผู้แทนสาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม  
 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยูร  วงศ์จันทรา  ผู้แทนสาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา   
 8. อาจารย์ ดร.ธายุกร  พระบ ารุง   ผู้แทนสาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม  
           9. นางปวริศา  ปัดเสน    เลขานุการคณะฯ   
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รายนามคณะผู้บริหาร 
 

 
 
 
 
 
 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยรรยงค์ อินทร์ม่วง 
คณบดี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
           อาจารย์ ดร.พลกฤษณ์ จิตร์โต             ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนันทา เลาวัณย์ศิริ 
          รองคณบดีฝ่ายวิชาการและแผน                        รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
    อาจารย์ ดร.วรรณศักดิ์พิจิตร บุญเสริม                         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอริกา พฤฒิกิตติ    
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและอาคารสถานที่                  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและวิเทศสัมพันธ ์
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         อาจารย์ ดร.ธายุกร  พระบ ารุง                                            อาจารย์ ดร.ชฤพนธ์ เจริญสุข    
 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา                           ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแผน วิจัยและบริการวิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางปวริศา ปัดเสน 
 เลขานุการคณะฯ 
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หน่วยงานภายในและเลขหมายโทรศัพท์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

หน่วยงานภายใน หมายเลขโทรศัพท์ หมายเหต ุ
ภายนอก ภายใน 

1. คณบด ี  2725  
2. ส านักงานเลขานุการ 0-4375-4435   

   - หัวหน้าส านักงานเลขานุการ  2722  
   - งานสารบรรณ/งานเลขาฯ  2728  

   - งานการเงินและบญัช ี  2721  
   - งานพัสด ุ  2723  

   - งานบุคลากร  2726  
   - งานวิชาการ  2727  
   - งานพัฒนานิสิต  2723  
   - งานประกันคุณภาพฯ  2731  
3. สโมสรนิสติ  2732  
4. ห้องพัก อาจารย์วรรณศักดิพิจติร  บุญเสรมิ  2749  
5. ห้องพัก ดร.นงนภัส  เที่ยงกมล  2750  

6. ห้องพัก ดร.จุไรรตัน์  คุรุโคตร  2730  
7. สาขาการจัดการฯ (ENV 203)  2734  

8. สาขาการจัดการฯ (ENV 203)  2733  
9. ห้องพัก อาจารย์นารีรัตน์  รักษาศิลป ์  2753  

10. สาขาสิ่งแวดล้อมศึกษา (ENV 209)  2736  
11. ห้องพัก ดร.น้ าทิพย์  ค าแร่ (ENV 200)  2737  
12. ห้องพัก ผศ.ดร.อดิศักดิ์  สิงหส์ีโว  2751  

13. สาขาสิ่งแวดล้อมศึกษา  2752  
14. ห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม  2738  

15. สาขาสิ่งแวดล้อมศึกษา (ENV 405)  2743  
16. ห้องพัก ผศ.ดร.ประยูร  วงศ์จนัทรา  2748  

17. สาขาสิ่งแวดล้อมศึกษา (ENV 405)  2747  
18. สาขาเทคโนโลยีฯ (ENV 409)  2740  

19. สาขาเทคโนโลยีฯ (ENV 410)  2739  
20. ห้องพัก ผศ.ดร.นิพนธ์  ตันไพบูลย์กุล  2741  

21. ห้องพัก ดร.วิจิตรา  สิงห์หิรญันุสรณ ์  2744  
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ผลการด าเนินงาน 
ด้านการเรียนการสอน 
1. หลักสูตร 

กลุ่มสาขา ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก 

1. หลักสูตรที่เปิดในปี
การศึกษา 2558 

- วท.บ.เทคโนโลยสีิ่งแวดล้อม 
- วท.บ.การจัดการ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากร 
- วท.บ.สิ่งแวดล้อมศึกษา 

- วท.ม.เทคโนโลยี
สิ่งแวดล้อม 
- วท.ม.การบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อม 
- วท.ม.สิ่งแวดล้อมศึกษา 

- ปร.ด.สิ่งแวดล้อมศึกษา 

2. หลักสูตรใหม ่ - - - 
3. หลักสูตรปรับปรุง - - - 
4. หลักสูตรนานาชาต ิ - - - 
 
2. จ านวนนิสิต ประจ าปีการศึกษา 2558 
 

หลักสูตร/สาขา ชั้นปีท่ี 1 ชั้นปีท่ี 2 ชั้นปีท่ี 3 ชั้นปีท่ี 4 ชั้นปีท่ี 5  
ขึ้นไป 

รวม 

ปกติ พิเศษ ปกต ิ พิเศษ ปกติ พิเศษ ปกต ิ พิเศษ ปกติ พิเศษ ปกต ิ พิเศษ 

ระดับปริญญาตรี 

1. วท.บ.
เทคโนโลยี
สิ่งแวดล้อม 

64 12 44 6 37 5 54 1 16 6 215 30 

2. วท.บ.การ
จัดการ
สิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากร 

70 3 62 15 67 5 71 12 4 - 274 35 

3. วท.บ.
สิ่งแวดล้อมศึกษา 

117 - 93 - 66 - 58 - 6 - 340 - 

รวม 251 15 199 21 170 10 183 13 26 6 829 65 
ระดับปริญญาโท 
1. วท.ม.
เทคโนโลยี
สิ่งแวดล้อม 

1 1 1 - 1 - 12 - 1 2 16 3 

2. วท.ม.การ
บริหารจดัการ
สิ่งแวดล้อม 

3 3 - - 1 1 - 5 - - 4 9 

 



   

รายงานประจ าปี 2559 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  
Annual Report 2016 Faculty of Environment and Resource Studies 

 

10 

 

หลักสูตร/สาขา ชั้นปีท่ี 1 ชั้นปีท่ี 2 ชั้นปีท่ี 3 ชั้นปีที่ 4 ชั้นปีท่ี 5 ขึ้น
ไป 

รวม 

ปกติ พิเศษ ปกต ิ พิเศษ ปกติ พิเศษ ปกต ิ พิเศษ ปกติ พิเศษ ปกต ิ พิเศษ 

3. วท.ม.
สิ่งแวดล้อมศึกษา 

8  - 8  - 7 3 - - - - 23 3 

รวม 12 4 9 - 9 4 12 5 1 2 43 15 
ระดับปริญญาเอก 

1. ปร.ด.
สิ่งแวดล้อมศึกษา 

19 - 5 - 5 - 3 - 4 - 36 - 

รวม 19 - 5 - 5 - 3 - 4 - 36 - 
 
 

3. นิสิตหรือศิษย์เก่าได้รับรางวัล/ ผลงานนิสิต  
 

ชื่อ – สกุล ผลงาน/ รางวัลที่ได้รับ สถานที ่ วัน/ เดือน/ ปี 
นางสาวปิยธิดา สินโพธ์ิ  
(ศิษย์เก่า) 

ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาท่ีผ่านการ
ประเมินคัดเลือกรับรางวัล 
“ครูดีมีคณุธรรม” เชิดชูเกียรติ
เนื่องในโอกาสงานวันคร ู
ประจ าปี 2559 
 

ส านักงานเขตการศึกษา
นครราชสมีา เขต 4 

16 มกราคม 2559 

1. น.ส.พัชรีพร  นิโรคคะ 
2. น.ส.สุภาพร แสงทอง 
3. น.ส.อภิญญา รินทะไชย 
4. น.ส.อภิญญา  แสนสุข 
5. นายอาชวชิต ทองท ามา 
6. นายสุรเดช ทัพโยธา 
7. อาจารย์ ดร.วิจติรา สิงห์
หิรัญนสุรณ์ อาจารย์ที่ปรึกษา
โครงการ 
 

รางวัลยอดเยี่ยม สาขา
การศึกษาและวัฒนธรรม ใน
งานประกาศผลรางวัลชนะเลิศ 
โครงการกระทิงแดง  
U Projectปี3 โดยทีม Young 
MRCES ไดร้ับรางวัลยอดเยีย่ม
จากการส่งโครงการ Grass-to-
Energy (G2E)  
เพื่อความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม
ของโรงเรียน 
 

บริษัท ท.ีซี.ฟาร์มาซตูิคอล 
จ ากัด และบริษัท เครื่องดืม่
กระทิงแดง จ ากัด 

28 พฤษภาคม 2559 
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4. ทุนการศึกษาของนิสิต (รายปี) 
 

ชื่อ-นามสกุล ชื่อทุน มูลค่าทุน จ านวนทุน รวมเป็นเงิน 
1. นางสาวมุจลินทร์ ทรนงค ์ ทุนภูมิพล 10,000 1 10,000 
2. นางสาววิภารัตน์  หอมจันด ี ทุนรายได้มหาวิทยาลัย 5,000 1 5,000 
3. นายสุนพลักษณ์  ภผูาลา    ทุนรายได้มหาวิทยาลัย 5,000 1 5,000 
4. นายอธิศักดิ์  นิรพุฒ    ทุนรายได้มหาวิทยาลัย 5,000 1 5,000 

5. นางสาวเกวรุณ  สังข์ทอง ทุนรายได้มหาวิทยาลัย 5,000 1 5,000 
6. นางสาวศุภิสรา  หงษ์ภู   ทุนรายได้มหาวิทยาลัย 5,000 1 5,000 

7. นางสาวอารียา  นางมณฑา   ทุนรายได้มหาวิทยาลัย 5,000 1 5,000 
8. นางสาววาริน  วอนอก   ทุนรายได้มหาวิทยาลัย 5,000 1 5,000 
9. นายวุฒิภัทร  นิลดาศรี   ทุนรายได้มหาวิทยาลัย 5,000 1 5,000 
10. นางสาวจีรประภา  วงษ์พาศกลาง ทุนรายได้มหาวิทยาลัย 5,000 1 5,000 

11. นางสาวศิรพรรณ  อุดมพร ทุนรายได้มหาวิทยาลัย 5,000 1 5,000 

 
5. บทความวิทยานิพนธ์ของบัณฑิตที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ระดับชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล ผลงาน 

1 นายธภัทร ภริมย ์ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าของนิสิตมหาวิทยาลัย
มหาสารคามนสิิตเทียบโอน ได้ 10 หน่วยกิต 

2 นุชจรี กองพลพรหม ผลของการใช้ปุ๋ยอินทรีย์คณุภาพสงู และปุย๋เคมีตามค่าวิเคราะห์ดินที่มีผลต่อ
การเจรญิเติบโต และผลผลติข้าวหอมมะลิ 105 

3 กนกวรรณ แก้วคณุ การสังเคราะหต์รวจสอบเอกลักษณ์และคุณสมบตัิการดูดซับก๊าซ 
คาร์บอนไดออกไซด์ของวัสดุผสมแอโรเจล-โครงข่ายโลหะอินทรีย ์

4 รินทร์ชนิศ กุลพรพิพัชญ ์ การใช้ประโยชน์ปุ๋ยมูลไสเ้ดือนในการปรับปรุงดินส าหรับการปลูกผกัคะน้า 
5 ณัฐวุฒิ ค าประเทือง การพัฒนากระบวนการสร้างความตระหนักรู้ในการอนุรักษ์ป่าไม ้โดยใช้สื่อ

โฆษณาหนังสั้น ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 

6 นิอร เจริญพร การพัฒนาคู่มือฝึกอบรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอาเซยีน : 
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร ์

7 อุบล แคว้นไทยสงค ์ การพัฒนาคู่มือฝึกอบรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอาเซยีน : 
ประเทศบรูไนดารสุซาลาม 

8 อรทัย ผิวขาว การพัฒนาคู่มือฝึกอบรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอาเซยีน : 
ราชอาณาจักรกัมพูชา 

9 สุภารัตน์ อ่อนก้อน การพัฒนาคู่มือฝึกอบรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอาเซยีน : 
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
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ที ่ ชื่อ-นามสกุล ผลงาน 

10 วาที ลพพันธ์ทอง การพัฒนาคู่มือฝึกอบรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอาเซยีน : 
สาธารณรัฐสิงคโปร ์

11 ลิขิต จันทร์แก้ว การพัฒนาคู่มือฝึกอบรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอาเซยีน : 
สาธารณรัฐฟลิิปปินส ์

12 ภาณุพงศ์ ชุมอภัย การพัฒนาคู่มือฝึกอบรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอาเซยีน : 
ราชอาณาจักรไทย 

13 พรนิภา ตูมโฮม การพัฒนาคู่มือฝึกอบรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอาเซยีน : 
สาธารณรัฐอินโดนีเซยี 

14 ชลทิศ พันธุ์ศิริ การพัฒนาคู่มือฝึกอบรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอาเซยีน : 
สหพันธรัฐมาเลเซีย 

15 กรรณิกา สุขงาม การพัฒนาคู่มือฝึกอบรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอาเซยีน : 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

16 อรอุมา สงชะวา การพัฒนาคู่มือฝึกอบรมการแกไ้ขปัญหาดินขาดความอุดมสมบูรณ์เพื่อปลูกมัน
ส าปะหลังในจังหวัดมหาสารคาม 

17 รัตติยากรณ์ อินทะสร การพัฒนาคู่มือการฝึกอบรมการท าเกษตรอินทรียเ์พื่อชีวิตพอเพียงตามแนว
พระราชด าร ิ

18 กัญญาวีร์ หาไชย การพัฒนาคู่มือการฝึกอบรมการอนุรักษ์ป่าชุมชนโคกหินลาด ส าหรบัชาวบ้าน
ศรีวิลัย ต าบลหนองปลิง อ าเภอเมอืง จังหวัดมหาสารคาม 

19 เบญจวรรณ ฆารประเดิม การพัฒนาคู่มือการฝึกอบรมการท าเกษตรผสมผสานเพื่อการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม ส าหรับเกษตรกรบ้านศรีวิลัย ต าบลหนองปลิง อ าเภอเมอืง 
จังหวัดมหาสารคาม 

20 กนิษฐา นามใหม่ การพัฒนาคู่มือฝึกอบรมการจัดการทรัพยากรน้ าในจังหวดัมหาสารคาม 

21 อรทัย  ค าอินทร์ รูปแบบพฤติกรรมการอนรุักษ์สิ่งแวดล้อมตามหลักการประเมินวัฏจกัรชีวิต 
22 นภาพร เหลาเพชร รูปแบบพฤติกรรมการจัดการขยะในครัวเรือน 

23 ธนัญญา วงศ์สมพงษ ์ รูปแบบการอนุรักษ์ป่าไม้อยา่งมีจติสาธารณะ 
24 ประกาย วิบูลย์วิภา การพัฒนารูปแบบการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชโดยบรูณาการหลักการ

สิ่งแวดล้อมศึกษาส าหรับเกษตรกร 

25 สรรพสิทธ์ิ แก้วเฮ้า การพัฒนารูปแบบอนามยัสิ่งแวดล้อมโดยบูรณาการสิ่งแวดล้อมศึกษา 
26 วิเดช วงค์สืบ การพัฒนารูปแบบการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างมีจติสาธารณะของต ารวจ 
27 วันทนา กลางบุรัมย ์ การพัฒนารูปแบบชุมชนเข้มแข็งในการป้องกัน ควบคุมโรคมาลาเรยี ใน

จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยบูรณาการหลกัการสิ่งแวดล้อมศึกษา 
28 นันทพร สุทธิประภา การพัฒนารูปแบบการบริโภคที่เปน็มิตรกับสิ่งแวดล้อม 
29 ประดิษฐ์ บุตราช การพัฒนารูปแบบกลยุทธ์สิ่งแวดล้อมศึกษาส าหรับโรงเรยีนประถมศึกษา 
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ที ่ ชื่อ-นามสกุล ผลงาน 

30 วุฒิศักดิ์ บุญแน่น การพัฒนาคู่มือการจดัการเรียนรู้ชีววิทยาและปฏิบตัิการชีววิทยาสิ่งแวดล้อม
แบบบูรณาการ ส าหรับนสิิตระดับปริญญาตรี คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
ศาสตร ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

31 วรรณศักดิ์พิจิตร บุญเสรมิ การพัฒนากิจกรรมสิ่งแวดล้อมโดยใช้กระบวนกวีสีเขียว (Green Poem) 
ส าหรับนสิิตปริญญาตรีสาขาสิ่งแวดล้อมศึกษา 

32 พัชทิชา กุลสุวรรณ ์ การพัฒนาคู่มือการจดัการเรียนการสอนเศรษฐศาสตรส์ิ่งแวดล้อมแบบบูรณา
การ ส าหรับนิสติปรญิญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

33 พรรณพร บุญทศ การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องระบบนิเวศ ส าหรับนักเรียนช้ันมธัยมศึกษา
ปีท่ี 3 โดยใช้เทคนิคการสร้างแรงบันดาลใจ 

34 คมสันต์ ชุมอภยั พัฒนาการกิจกรรมฝึกอบรมผู้น าสิง่แวดล้อมในโรงเรียนมัธยมศึกษา อ าเภอน้ า
พอง จังหวัดขอนแก่น 

35 ณรงค์เดช นิมิตร การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมกฎหมายสิ่งแวดล้อมส าหรับเจา้หนา้ที่ต ารวจ 
สังกัดต ารวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม 

36 สถาพร ชูทองรัตนะ การถ่ายทอดภมูิปัญญาพื้นบ้านในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่า และน้ าของกลุ่ม
ชาติพันธ์ุญ้อนครพนม 
 

37 ประวิทย์ สุทธิบุญ การพัฒนารูปแบบการเรยีนรูส้ิ่งแวดล้อมศึกษา โดยกระบวนการทัศนศึกษา 
เพื่อส่งเสริมการอนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส าหรับนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 

38 พิภพ สินธุพงษ ์ การพัฒนากิจกรรมแรลลีเ่พื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ส าหรับครสูังคมศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 จังหวัดร้อยเอ็ด 

39 นภดล เทยีมเมืองแพน การพัฒนากิจกรรมดนตรีเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมส าหรับครดูนตรีในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 จังหวัดร้อยเอ็ด 

40 ดิเรก บวรสกุลเจรญิ การพัฒนารูปแบบกฎหมายสิ่งแวดล้อม 
41 โกสิน สะตะ การพัฒนากิจกรรมฝึกอบรมมัคคุเทศก์สิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยวเชิง

อนุรักษ ์อ าเภออุบลรตัน์ จังหวัดขอนแก่น 

42 ส าเนียง  มาพร การพัฒนารูปแบบการประเมินวัฎจักรชีวิตพลาสติกเพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อน 
43 ทิพย์อุบล  ทิพเลิศ การพัฒนารูปแบบการบูรณาการจริยธรรมสิ่งแวดล้อมกับสิ่งแวดล้อมศึกษา 

44 สมยศ วิเชียรนติย ์ การพัฒนารูปแบบกิจกรรมค่ายสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟู
ทรัพยากรป่าไม ้ส าหรับเยาวชนในจังหวัดกาฬสินธุ ์

45 ปรัชญา  ศิริพงษ์อุทุมพร การพัฒนารูปแบบเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) จังหวัดมหาสารคาม 

46 ตะวัน  จ าปาโพธิ ์ การพัฒนากิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษา โดยใช้สื่อค าขวัญสิ่งแวดล้อม ส าหรับ
นักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภมู ิ
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ที ่ ชื่อ-นามสกุล ผลงาน 

47 ประสิทธ์ิ ทะเสนฮด การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรดิน 
น้ าและป่าไม้ โดยใช้กิจกรรมลูกเสอืเนตรนารี 

48 มาลัย สร้างแก้ว การพัฒนารูปแบบการอนุรักษ์ระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม ส าหรับนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

49 อุกฤต  ทีงาม การพัฒนากิจกรรมค่ายเยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยใช้กระบวนการ
สิ่งแวดล้อมศึกษา 

50 ศศิธร  ดีระดา การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างพลังอ านาจสตรี เพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อน 
51 เกียรติศักดิ์  เจริญสุข การพัฒนากิจกรรมฝึกอบรมเพื่อสง่เสริมการอนุรักษผ์ักพ้ืนบ้านลุ่มน้ าสงคราม

ส าหรับนักเรียนช่วงช้ันท่ี 2 อ าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 

52 ภูริภัทร  มุขประดับ การพัฒนารูปแบบรอยเท้านิเวศเพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อน 
53 สุภาพร  ทุยบึงฉิม รูปแบบการพัฒนาแห่งสหัสวรรษที่บูรณาการด้วยหลักสิ่งแวดล้อมศกึษา 
54 ไพบูลย์  ลิ้มมณ ี การพัฒนาคู่มือการจดัการเรียนรู้ รายวิชา การถ่ายภาพสิ่งแวดล้อมศึกษา 

ส าหรับนสิิตระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

55 วัฒกานต์ ลาภสาร การพัฒนารูปแบบการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 

 

6. บทความวิทยานิพนธ์ของบัณฑิตที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ระดับนานาชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล ผลงาน 

1 สมชาย  วรรณล ุ การพัฒนาความรู้และความตระหนักต่อกฎหมายสิ่งแวดล้อมและการ
มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดลอ้มของผู้ถูกคุมความประพฤติ 

2 ชรินรัตน์  ลดาวัลย ์ การพัฒนาความรูค้วามเข้าใจ การคิดวิจารณญาณ ความตระหนัก
และพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ส าหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 โดยใช้เทคนิคการคิดทางวิทยาศาสตร์ที่ดีร่วมกับ
เทคนิคการรูค้ิด 

3 ศักรินทร์  จัตุชัย การพัฒนาความรู้ ความตระหนัก พฤติกรรมลดภาวะโลกร้อน และ
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 โดยใช้
การสอนแบบอรยิสัจ 4 ร่วมกับเทคนิคการรู้คดิ 

4 ประดิษฐ์  บุตราช การพัฒนารูปแบบกลยุทธ์สิ่งแวดล้อมศึกษาส าหรับโรงเรยีน
ประถมศึกษา 
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7. กิจกรรมพัฒนานิสิต  
 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม วัน/ เดือน/ ปี สถานที ่ จ านวน
ผู้เข้าร่วม 

งบประมาณ 
(บาท) 

1 โครงการร้องเพลงคณะ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร ์

5-7 สิงหาคม 
2559 

คณะสิ่งแวดล้อมฯ 240 12,000 

2 โครงการมอบงานสานต่อสโมสร
นิสิตและขอบคุณนักกจิกรรม 

20-21 สิงหาคม 
2559 

คณะสิ่งแวดล้อมฯ 150 50,000 

3 โครงการ Freshy Day and 
Freshy Night 

27 สิงหาคม 
2559 

อาคารพลศึกษา
มหาวิทยาลยั
มหาสารคาม 

240 20,000 

4 โครงการไหว้ครมูหาวิทยาลัย
มหาสารคามและคณะสิ่งแวดล้อม
ฯ 

1 กันยายน 
2559 

อาคารพลศึกษา
มหาวิทยาลยั
มหาสารคามและ
คณะฯ 

400 15,000 

5 โครงการปลูกจิตส านึกรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

1 กันยายน 
2559 

เขตห้ามล่าสตัว์ป่าดูน
ล าพัน อ าเภอนา
เชือก จังหวัด
มหาสารคาม 

200 13,610 

6 โครงการกีฬาตองอ่อนเกมส์ ครั้ง
ที่ 10 

10 กันยายน 
2559 

อาคารพลศึกษา
มหาวิทยาลยั
มหาสารคาม 
 

400 27,259 
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ด้านการวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ (ปีงบประมาณ พ.ศ.2559) 
1. โครงการวิจัย และงานสร้างสรรค์ 
 

ชื่อโครงการ ประเภท งบประมาณ (จ านวน) งบ 
ประมาณ 

ผู้วิจัย/ผู้ร่วมวิจัย 

งบแผ่นดิน 
(บาท) 

งบเงินรายได้ 
(บาท) 

ภายนอก 
(บาท) 

1. การก าจัดสารอินทรีย์ธรรมชาตจิากน้ า
ผิวดินโดยการสร้างตะกอนร่วมกับเมม 
เบรนออสโมซิสผันกลับ 

- 20,000 -  อ.ดร.ชฤพนธ์ เจริญสุข 
นส.ชฎาพร ฤาชัย 
น.ส.น้ าตาล สมเดช 

2. ความสามารถในการปรบัตัวต่อภัยแล้ง
ในพื้นที่อ่อนไหวภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
ประเทศไทย 

- - 180,000  ผศ.ดร.เอริกา พฤฒิกิตต ิ

3. การพัฒนาหลักสตูรพลังงานทดแทน : 
การท าถ่านอัดแท่งจากวัสดเุหลือใช้ทาง
การเกษตรเพื่อการรูส้ิ่งแวดล้อมของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียน
เทศบาลสามัคคีวิทยา 

 20,000 -  ผศ.ดร.อดิศักดิ์  สิงห์สีโว 
นายจักรี กล้าขยัน 

4. กระบวนการผลิตไบโอดีเซลโดยใช้
เปลือกไข่และเถ้าซากไกเ่ป็นตัวเร่ง
ปฏิกิริยา 

 20,000 -  ผศ.ดร.นิพนธ์ ตันไพบูลย์
กุล 
นายเทพรัตน์ โคตรมงคล 

5. การพัฒนาคู่มือฝึกอบรม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อาเซียน: ราชอาณาจักรไทย 

 20,000 -  อ.ดร.น้ าทิพย์ ค าแร ่
นายภาณุพงศ์ ชุมอภัย 

6. รูปแบบพฤติกรรมการจดัการขยะ 
ในชุมชน 

 20,000 -  อ.ดร.นงนภสั  เที่ยงกมล 
นายปรัชญา เที่ยงอ่ า 

7. กระบวนการไบโอดีเซลโดยใช้ตวัเร่ง
ปฏิกิริยาจากเปลือกไข ่

 20,000 -  อ.ดร.ยุวดี ไชยเชษฐ์ 
น.ส.ภูพิงศ์ ช่วยอุดม 

8. การสังเคราะห์แคลเซียมออกไซด์ที่มี
พื้นที่ผิวจ าเพาะสูงจากเศษเปลือกไข่ไก ่

 20,000 -  ผศ.ดร.อภิพงษ์  พุฒค า 
นายทีปกร พรไชย 

9. การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม
ตลอดวัฏจักรชีวิต และผลกระทบทาง
เศรษฐกิจและสังคมของการใช้ประโยชน์
จากเถ้าแกลบที่เกดิจากโรงไฟฟ้าแกลบ 

- - 600,000  ผศ.ดร.จิตติมา    
    ประสาระเอ 

10. การดูดซับตะกั่ว (Pb2+) แคดเมียม 
(Cd2+)และนิเกิล (Ni2+) โดยใช้ขี้เลือ่ยและ
ขี้เลื่อยปรับสภาพ 

- - 20,000  ผศ.ดร.ปานใจ  
    สื่อประเสริฐสิทธิ ์
นายพลวัฒน์  พาพรมพึก 
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ชื่อโครงการ ประเภท งบประมาณ (จ านวน) งบ 
ประมาณ 

ผู้วิจัย/ผู้ร่วมวิจัย 

งบแผ่นดิน 
(บาท) 

งบเงินรายได้ 
(บาท) 

ภายนอก 
(บาท) 

11. การสังเคราะห์เอทิลีนจากเอทานอล
ด้วยตัวเร่งปฏิกิริยา Zn/HZSM-
5Mo/HZSM-5 Fe/HZSM-5 และ 
Ag/HZSM-5 

- - 112,500  อ.ดร.พลกฤษณ์  จิตรโ์ต 
น.ส.ปัณณพร ปณิฑวิรจุน ์

12. การศึกษาอัตราการเกิดสนิมเหล็ก 
เพื่อใช้ในการดูดซับก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์
ในก๊าซชีวภาพ 

- - 100,000  ผศ.ดร.สุนันทา  
     เลาวัณย์ศิร ิ
นายพลตรี บุญหล้า 

13. การก าจัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์จาก
ก๊าซชีวภาพโดยใช้ขี้กลึงเหล็กท่ีปรบัสภาพ
ด้วยสารละลายด่าง 

- - 40,000  ผศ.ดร.สุนันทา  
     เลาวัณย์ศิร ิ
นายเชิดพงศ์  อ าภาค า          
นายนัฐพล  เพียโคตร 
 

14. การศึกษากังหันลมแบบแนวนอน
ส าหรับผลติกระแสไฟฟ้าเพื่อใช้ในการ 
ให้แสงสว่าง 

- - 40,000  ผศ.ดร.สุนันทา  
     เลาวัณย์ศิร ิ
นายวิรุตย์  วิเศษโวหาร        
นายสมชาย  เทอืกชัยภมู ิ

15. การเปรียบเทียบคุณภาพเชื้อเพลิง
ขยะอัดแท่งจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

- - 31,000  ผศ.ดร.สุนันทา  
     เลาวัณย์ศิร ิ
นางสาวฟ้านิดา  สุวิเศษ        
นายอรินชัย  แก้วกัลป ์

16. การสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิรยิา
แคลเซียมออกไซด์ด้วยวิธีโซล-โจลจาก
เปลือกไขไ่ก่อุตสาหกรรม 

- - 200,000  ผศ.ดร.อภิพงษ์  พุฒค า 

17. การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ 
ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

- - 300,000  ผศ.ดร.จิตติมา   
     ประสาระเอ 

18. การใช้ประโยชน์ข้ีเถ้าจากการเผาซาก
ไก่และเปลือกไข่เป็นตัวเร่งปฏิกริิยาในการ
ผลิตไบโอดีเซล 

- - 300,000  ผศ.ดร.นิพนธ์  
     ตันไพบูลย์กุล 
นายเทพรัตน์ โคตรมงคล 

19. การศึกษาอัตราการเกิดสนิมเหล็กเพื่อ
ใช้ในการดูดซับก๊าซไฮโดรเจนซลัไฟด์ ใน
ก๊าซชีวภาพ 
 

- - 300,000  ผศ.ดร.สุนันทา  
    เลาวัณย์ศริ ิ
นายพลตรี บุญหล้า 
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ชื่อโครงการ ประเภท งบประมาณ (จ านวน) งบ 
ประมาณ 

ผู้วิจัย/ผู้ร่วมวิจัย 

งบแผ่นดิน 
(บาท) 

งบเงิน
รายได้ 
(บาท) 

ภายนอก 
(บาท) 

20. Building Capacity and 
Strengthening Community 
Participation for Water Resources 
Management and Wetland 
Ecosystem Restoration in the 
context of Climate Change in 
Lower Songkhram River Basin 

- - 500,000  ผศ.ดร.ยรรยงค์ อินทร์ม่วง 

21.การประเมินความเปราะบางของเมือง 
โดยเมืองน าร่องของเมืองขอนแก่นและ
เศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร 

- - 250,000  ผศ.ดร.ยรรยงค์ อินทร์ม่วง 

22. Sustainable Mekong Research 
Network (SUMERNET) Phase III  

- - 247,228  ผศ.ดร.ยรรยงค์ อินทร์ม่วง 

23. โครงการศึกษาผลกระทบและติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมขา้ม
พรมแดนจากโครงการพัฒนาไฟฟ้าพลังน้ า
ในแม่น้ าโขงสายประธาน 

- - 6,000,000  ผศ.ดร.ยรรยงค์ อินทร์ม่วง 

 

2. บทความที่ตีพิมพ์/เผยแพร่ทั้งในและต่างประเทศ 
 

ชื่อผู้แต่ง/ผู้เขียน ชื่อบทความ หนังสือ/สิ่งพิมพ ์ ว/ด/ป ฉบับท่ีลงบทความ 
ผศ.ดร.จิตติมา ประสาระเอ Sustainability of 

Sugarcane Cultivation: 
Case Study of Selected 
Sites in North-Eastern 
Thailand 

Journal of Cleaner 
Production  

Accepted 11 
September 2015 

ผศ.ดร.ธวัดชัย ธาน ี Analysis of Genetics and 
Chemical Contents 
Relation Compared to 
Commonly used Cissus 
quadrangularis L.and 
Barcode Markers of 
some Thailand Cissus 
species 

Pak.J.Pharm.Sci   Vol.29,No.1 January 
2016 
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ชื่อผู้แต่ง/ผู้เขียน ชื่อบทความ หนังสือ/สิ่งพิมพ ์ ว/ด/ป ฉบับท่ีลงบทความ 

ผศ.ดร.อดิศักดิ์ สิงห์สโีว The Development of a 
Curriculum for 
Renewable Energy: A 
Case Study of Chacoal 
Briquettes from 
Agricultural Residues for 
Environmental Literacy 
of Secondary School 
Students at Samaki 
Wittaya Municipality 
School 

Journal of Education 
and Learning   

Vol.5 , No.2 ; 2016 

อ.ดร.น้ าทิพย์ ค าแร ่ The Development of 
Training Handbook for 
Solving Soil Infertility for 
Planting Cassava in 
Mahasarakham Province 

วารสารสิ่งแวดล้อมศึกษา-
สสศท.   

Issue 14 January-June 
2016 

อ.ดร.ธายุกร พระบ ารุง Analysis of observed 
surface ozone in the 
dry season over Eastern 
Thailand during 1997-
2012 

Atmospheric Research   Available online 21 
March 2016 

อ.ดร.น้ าทิพย์ ค าแร ่ The Development of 
Training manual about 
ASEAN Natural Resource 
and Environment: 
Kingdom of Thailand 

วารสารสิ่งแวดล้อมศึกษา-
สสศท.   

Issue 14 January-June 
2016 

ผศ.ดร.ธวัดชัย ธาน ี Effect of Cadmium on 
DNA Changes in 
Ipomoea aquatica 
Forssk 
 

Pol. J. Environ. Stud.   Vol.25 , No.1 ; 2016 
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ชื่อผู้แต่ง/ผู้เขียน ชื่อบทความ หนังสือ/สิ่งพิมพ ์ ว/ด/ป ฉบับท่ีลงบทความ 

อ.ดร.เพ็ญแข ธรรมเสนานุ
ภาพ 

กระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน
เพื่อเสรมิรายได้และลด
ต้นทุนการผลิตผักในท้องถิ่น
ของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผัก 
ต าบลแวงน่าง อ าเภอเมือง 
จังหวัดมหาสารคาม 

วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนา
เชิงพื้นที่   

ปีท่ี 8 ฉบับท่ี 2 เมษายน-
มิถุนายน 2559 

อ.ดร.นงนภสั เที่ยงกมล Environmental 
Education Strategy  

 Applied Environmental 
Education & 
Communication.  

Volume 14 Issue 4 2015  
Published online: 11 
Dec 2015 

ผศ.ดร.อดิศักดิ ์สิงห์สโีว Types, Problems and 
Their Causes, and 
Solutions to the 
Offences against the 
Environmental Laws by 
Probationers in Maha 
Sarakham Province 

International Education 
Studies.  

ปีท่ี 8 ฉบับท่ี 12 
Published online: 11 
Nov. 2015 

อ.ดร.นงนภสั เที่ยงกมล Model of Factors 
Affecting Forest 
Conservation 

วารสารมหาวิทยาลัยอสี
เทิร์นเอเชีย: ฉบับ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

ฉบับท่ี 1 ปีท่ี 10 เดือน
มกราคม-เมษายน 2559 

อ.ดร.นงนภสั เที่ยงกมล Environmental 
Education Factor 
Affecting Waste 
Managerment Behavior 
of Villager 

วารสารมหาวิทยาลัยอสี
เทิร์นเอเชีย: ฉบับ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

ฉบับท่ี 1 ปีท่ี 10 เดือน
มกราคม-เมษายน 2559 

อ.ดร.นงนภสั เที่ยงกมล Life Cycle Assessment 
Knowledge and 
Environmental 
Education Affecting 
Environmental 
Conservation Behavior 

วารสารมหาวิทยาลัยอสี
เทิร์นเอเชีย: ฉบับ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

ฉบับท่ี 1 ปีท่ี 10 เดือน
มกราคม-เมษายน 2559 

ผศ.ดร.ประยูร วงศ์จันทรา The Development of 
Training Manual About 
ASEAN Natural Resource 
and Environment : 
Republic of Indonesia 

วารสารสิ่งแวดล้อมศึกษา-
สสศท. สมาคมสิ่งแวดล้อม
ศึกษาแห่งประเทศไทย   

ฉบับท่ี 14 ปีท่ี 7 เดือน
มกราคม – มิถุนายน 2559 
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ชื่อผู้แต่ง/ผู้เขียน ชื่อบทความ หนังสือ/สิ่งพิมพ ์ ว/ด/ป ฉบับท่ีลงบทความ 

ผศ.ดร.ปานใจ สื่อประเสริฐ
สิทธ์ิ 

Utilization of 
Vermicompost in Soil 
Improvement for 
Brassica alboglalra 
Planting 

วารสารวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม  

กรกฎาคม – สิงหาคม 
2558   ปีท่ี 34   ฉบับท่ี 4 

ผศ.ดร.ประยูร วงศ์จันทรา The Development of 
Training Manual About 
ASEAN Natural Resource 
and Environment :  
Republic of Singapore 

วารสารสิ่งแวดล้อมศึกษา-
สสศท. สมาคมสิ่งแวดล้อม
ศึกษาแห่งประเทศไทย   

ฉบับท่ี 14 ปีท่ี 7 เดือน
มกราคม – มิถุนายน 2559 

ผศ.ดร.ประยูร วงศ์จันทรา The Development of 
Training Manual About 
ASEAN Natural 
Resouurce and 
Environment : Socialist 
Republic of Vietnam 

วารสารสิ่งแวดล้อมศึกษา-
สสศท. สมาคมสิ่งแวดล้อม
ศึกษาแห่งประเทศไทย   

ฉบับท่ี 14 ปีท่ี 7 เดือน
มกราคม – มิถุนายน 2559 

ผศ.ดร.ประยูร วงศ์จันทรา The Development of 
Forest Conservation 
Awareness Creating by 
Using the Short Film 
Advertising Media for 
Primary School Grade 6 
Students 

วารสารสิ่งแวดล้อมศึกษา
แห่งประเทศไทย-สสศท   

ฉบับท่ี 13 ปีท่ี 6 
ประจ าเดือน ก.ค.-ธ.ค. 
2558 

อ.ดร.นงนภสั เที่ยงกมล Model of Environmental 
Conservation for Swine 
Farm 

EAU Heritage Journal : 
Science and 
Technology 

ปีท่ี 8 ฉบับท่ี 2 มกราคม-
มิถุนายน 2557 

อ.ดร.นงนภสั เที่ยงกมล Self-Prevention from 
Toxic Agricultural 
Chemical Substance 

EAU Heritage Journal : 
Science and 
Technology  

ปีท่ี 8 ฉบับท่ี 1 มกราคม-
มิถุนายน 2557 

อ.ดร.นงนภสั เที่ยงกมล Development of Forest 
Ecosystem Model 

EAU Heritage Journal : 
Science and 
Technology  

มกราคม – เมษายน 2558 
ปีท่ี 9 ฉบับท่ี 1 
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ด้านการบริการวิชาการ  
1. โครงการ/กิจกรรมด้านการบริการวิชาการ 
 

ว/ด/ป หัวข้อเร่ือง สถานที ่
ผู้เข้าร่วม 

(คน) 
งบประมาณ 

(บาท) 
ประกาศนียบัตร 

ได้รับ ไม่ได้รับ 
การจัดอบรม      
มกราคม 
2559 
 
 

การจัดอบรมการผลติก๊าซ
ชีวภาพจากขยะชุมชน 
Biogas 
 
 

1. เทศบาลเมือง
ยโสธร  
จังหวัดยโสธร 
2. อบต. เหล่าดอกไม ้
3. อบต. เขวาไร่โกสุม  
จังหวัดมหาสารคาม 
4. เทศบาลต าบลบ้าน
เหลื่อม 

70 
 
 
 

300,000  √ 
 

รับเชิญเป็นวิทยากร      
9 กันยายน 
2559 

โครงการธนาคารขยะ  อบต.ปอพาน อ.นา
เชือก  จ.มหาสารคาม 

150   √ 

14 กันยายน 
2559 

โครงการสภาเด็กและเยวาชน 
ต าบลปอพาน ร่วมใจลดขยะ
ลดมลพิษเพื่อชีวิตยั่งยืน 

อบต.ปอพาน อ.นา
เชือก  จ.มหาสารคาม 

200   √ 

มิถุนายน 
2559 

อบรมการก าจดัขยะอินทรยี์
ด้วยวิธีหมักไร้อากาศ  และ
ผลิตกา๊ซชีวภาพ 

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ์
จ.กาฬสินธุ ์

100   √ 
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2. เครือข่ายความร่วมมือกับชมุชนในการบริการวิชาการทั้งในและต่างประเทศ/ชุมชน 
 

ว/ด/ป หัวข้อเร่ือง สถานที ่
ผู้เข้าร่วม  

(คน) 
งบประมาณ 

(บาท) 

1 ธันวาคม 
2558-30 

กันยายน 2559 

โครงการศูนย์การเรียนรูด้้าน
การจัดการขยะ 

บ้านโคกล่าม ต าบลเขวาไร่  
อ าเภอโกสมุ  จงัหวัด
มหาสารคาม 

70 80,000 บาท(งบ
แผ่นดิน) 
10,000 บาท(งบรายได้) 

ธันวาคม 2558 
– 

30 กันยายน 
2559 

โครงการโรงเรยีนชุมชนรักษ์
ป่าโคกหินลาดปี 2 

บ้านโคกหินลาด ต าบล
หนองปลิง อ าเภอเมือง 
จงัหวัดมหาสารคาม 

150 65,000 บาท(งบ
แผ่นดิน) 
10,000 บาท(งบรายได้) 

ธันวาคม 2558 
– 30 กันยายน 
2559 

โครงการ การพัฒนาบทเรียน
ท้องถิ่นด้านการอนุรักษ์ความ
หลากหลายทางชีวภาพ 

เขตรักษาพันธ์สตัว์ป่าดูน 
ล าพัน อ าเภอนาเชือก  
จงัหวัดมหาสารคาม 

40 65,000 บาท(งบ
แผ่นดิน) 
 

 

ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
 

วัน/ เดือน/ ปี โครงการ/ กิจกรรม จ านวน
ผู้เข้าร่วม 

งบประมาณ 

20-21 เมษายน 
2559 

โครงการอนุรักษส์ืบสานประเพณสีงกรานต์และรดน้ าขอพร
อาจารยผ์ู้ใหญ ่

83 10,000 

20-21 เมษายน 
2559 

เข้าร่วม"นมัสการ สรงน้ า ปิดทอง พระพุทธกันทรวิชัย อภิสมัย
ธรรมนายก แหด่อกไม้บุญเดือน 5 มหาสงกรานต์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม (บ่สาด บ่ซดิ หันมาวดิฟาย) ประจ าปี 2559 " 

83 - 

20 พฤษภาคม 
2559 

เข้าร่วมกิจกรรมเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชาวันส าคัญสากล
ของโลก ประจ าปี 2559  

20 - 

9 มิถุนายน 2559 เข้าร่วมน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และ แสดงความ
จงรักภักดีในกิจกรรม "รวมใจรัก...ภักดีราชา 70 ปี ครองราชย์" 

50 - 

19 กรกฎาคม 
2559 

เข้าร่วมเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา ณ พระบรมธาตุนาดูน 
อ าเภอนาดูน  จังหวัดมหาสารคาม 

20 - 

9 สิงหาคม 2559 เข้าร่วมโครงการประเพณีลงแขกปกัด านา เฉลมิพระเกียรติสมเด็จ 
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม 
พระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 “ปลูกวันแม่  
เก็บเกี่ยววันพ่อ” 
 

30 - 
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ด้านการบริหารจัดการ  
1. บุคลากร 
1.1 จ านวนบุคลากร 

 
ข้าราชการสาย พนักงาน ผู้เชี่ยวชาญ ลูกจ้าง

ชั่วคราว ก ข ค วิชาการ ปฏิบัติการ 
3 - 2 27 9 3 11 

3 - 2 27 9 3 11 
 
1.2 จ านวนอาจารย์ประจ า 
 

คณะสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรศาสตร์ 

วุฒิการศึกษาสูงสุด ต าแหน่งทางวิชาการ 

อาจารย์ ผศ. รศ. ศ. 
ตรี โท เอก ตรี โท เอก โท เอก โท เอก โท เอก 

36 1 9 26 1 9 14 - 12 - - - - 
 
1.5 อาจารย์ บุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่ได้รับรางวัล ในรอบปีงบประมาร พ.ศ. 2559 
 

ผลงาน-รางวัลที่ได้รับ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ชื่อ-นามสกุล 

รางวัลอาจารย์ดีเด่น สาขาสิ่งแวดล้อมศึกษา คณะสิ่งแวดล้อม
และทรัพยากรศาสตร ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ สงิห์สีโว 

 
 
2. เครือข่ายความร่วมมือกับองคก์รต่างประเทศ 
 

จ านวนความร่วมมือทางการวิจัยของคณะ/หน่วยงานกับนักวิจัยภายนอกสถาบันทั้งในและ/หรือต่างประเทศ  
 

1. ความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กบั เครือข่ายโครงการ Urban Climate 
Resilience Southeast Asia (UCRSEA) ครอบคลุมระยะเวลา 1 สิงหาคม 2557 ถึง 31 กรกฎาคม 2562 โดยแผนงาน
วิจัยปี 2560   มุ่งเน้นประเมินความสามารถในการปรับตัวต่อการขยายตัวของเมืองในเขตเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร 
รับผิดชอบโครงการโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เอริกา พฤฒิกิตติ  

2. โครงการศึกษาผลกระทบและตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการพัฒนาไฟฟ้า
พลังน้ าในแม่น้ าโขงสายประธาน แหล่งทุนสนับสนุนวจิัย ได้แก่ กรมทรัพยากรน้ า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม งบประมาณ 6 ล้านบาท ปีงบประมาณ 2559 โดยมีคณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม เป็นผู้จดัการโครงการ และบุคลากรคณะฯ เป็นผูร้่วมด าเนินโครงการ 
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3. เครือข่ายวิจัย Research Network for LCA and Policy on Food, Fuel and Climate Change ระหว่าง  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิตติมา ประสาระเอ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กับ 
อาจารย์ จาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยระหว่างวันท่ี 11-14 กุมภาพันธ์ 2559 ได้มีการ
ประชุมน าเสนอความก้าวหน้าวิจัยระหว่างสถาบันวิจยัในเครือข่าย 

4. ความร่วมมือทางวิชาการและวจิัยกับ Center for Global Field Study, University of Washington 
(USA) และ Washington National Primate Research Centerภายใต้ข้อตกลงที่ลงนามไว้ ทั้งนี้ระหว่างวันท่ี 5 
กันยายน 2559 ถึง 28 ธันวาคม 2559 อาจารย์และนักวิจัย จากสถาบัน  Center for Global Field Study, University 
of Washington (USA) 2 คน ไดร้่วมสอนและด าเนินงานวิจัยกับ ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร. ธวัดชัย ธานี และ ดร. เพ็ญแข 
ธรรมเสนานภุาพ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

5. ความร่วมมือทางวิชาการและวจิัยกับเครือข่าย STISWB โดยในครั้งล่าสดุ คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรศาสตร์ มอบหมายใหผู้ช่้วยคณบดฝี่ายสื่อสารองค์กรและวิเทศสัมพันธ์เข้าร่วมประชุม  STISWB ครั้งท่ี 8  
ที่ประเทศพม่า ในฐานะเครือข่ายเจ้าภาพจัดการประชุม ระหว่างวันที่ 15-17 มิถุนายน 2559 

6. ความร่วมมือทางวิชาการกับเครือข่าย Stockholm Environment Institute Asia Centre (SEI Asia) 
ภายใต้โครงการวิจัย Sustainable Mekong Research Network (SUMERNET) Phase II ระหว่างป ีพ.ศ. 2557  
ถึง 2560 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร. ยรรยงค์ อินทร์ม่วง เป็นหัวหน้าด าเนินโครงการ 
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3. บุคลากรสายวิชาการ 
 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มีอาจารย์ ดังน้ี 
 

ที ่ ช่ือ – สกุล วุฒิการศึกษา หมายเหต ุ

1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยรรยงค์  อินทร์ม่วง Ph.D. Environmental Studies  
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์  สิงห์สีโว กศ.ด.วิทยาศาสตรศึกษา  

3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยูร  วงศ์จันทรา ปร.ด.สิ่งแวดล้อมศึกษา  
4 อาจารย์ ดร.จุไรรัตน์  คุรุโคตร ปร.ด.สิ่งแวดล้อมศึกษา  

5 อาจารย์ ดร.นงนภัส  เที่ยงกมล ศษ.ด.สิ่งแวดล้อมศึกษา  
6 อาจารย์ ดร.น้ าทิพย์  ค าแร่ ปรด.การศึกษาและพัฒนาสังคม  

7 อาจารย์ วรรณศักดิ์ พิจิตร ศศ.ม.ไทยคดีศึกษา เน้นมนุษศาสตร์  
8 อาจารย์ ดร.ไพบูลย์  ลิ้มมณี ปรด.สิ่งแวดล้อมศึกษา พนักงานที่จ้าง

ตามภารกิจ 

9 อาจารย์ ดร.เพ็ญแข  ธรรมเสนานุภาพ วท.ด.ชีววิทยา  
10 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัดชัย  ธานี ปร.ด.ชีวเคมี  
11 อาจารย์ ดร.มนตรี  พิมพ์ใจ วท.ด.ภูมิสารสนเทศ  
12 อาจารย์ ดร.จตุพร  เทียรมา ปร.ด.การใช้ที่ดินและการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 
 

13 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนันทา  เลาวัณย์ศิริ ปร.ด.เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม  
14 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา  ประสาระเอ Ph.D. Environment and Planning   
15 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอริกา  พฤฒิกิตติ วศ.ด.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  
16 อาจารย์ ดร.คนธรส  ขาวเมืองน้อย PhD. Geography  
17 อาจารย์อารีรัตน์  รักษาศิลป์ วท.ม.วิทยาศาสตรส์ิ่งแวดล้อม  
18 อาจารย์ ดร.พลกฤษณ์  จิตร์โต ปร.ด.เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม  

19 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิพงษ์  พุฒค า Ph.D.Chemical Engineering of 
Advanced Materials 

 

20 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์  ตันไพบูลย์กุล ปร.ด.เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม  

21 อาจารย์ ดร.ยุวดี  ไชยเชฐษ์ ปร.ด.เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม  
22 อาจารย์ ดร.วิจิตรา  สิงห์หิรัญนุสรณ์ Ph.D. Civil Engineering  
23 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ  สื่อประเสริฐสิทธ์ิ ปร.ด.เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม  
24 อาจารย์ธรพร  บุศย์น้ าเพชร วท.ม.วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  
25 อาจารย์วรากร  สุจริต วท.ด.วนศาสตร์  
26 อาจารย์กนกวรรณ  ศุกรนันทน์ วท.ม.วิทยาศาสตร์สภาวะสิ่งแวดล้อม  
27 อาจารย์ ดร.ชฤพนธ์  เจริญสุข วศ.ด.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  
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ที ่ ชื่อ – สกุล วุฒิการศึกษา หมายเหตุ 

28 อาจารย์ ดร.ธายุกร  พระบ ารุง ปร.ด.เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม  
29 อาจารย์พรนิภา  ตูมโฮม  ผู้ช่วยสอน 
30 อาจารย์ชลทิศ  พันธุ์ศิริ  ผู้ช่วยสอน 

31 อาจารย์ลิขิต  จันทร์แก้ว  ผู้ช่วยสอน 
32 Mr. Joel  Bruner  ผู้เชี่ยวชาญฯ 

33 Miss. Astrud  Lea Beringer  ผู้เชี่ยวชาญฯ 
ก าลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก 

34 อาจารย์พรรคพงษ์  ศรีประเสริฐ วศ.ม.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  
35 อาจารย์นันทณัฐ  ศรีประเสริฐ วศ.ม.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  

 
4. บุคลากรสายสนับสนุน 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 
1 นางปวริศา  ปัดเสน เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ช านาญการ  
2 นางสาวปรมาภรณ์ ต่อฤทธิ ์ นักวิชาการเงินและบัญช ีปฏิบัติการ  

3 นางสาวแก้วสวรรค์ วรรณากุลพงศ์ นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ  
4 นางสาวสุมิตรา ราชเมืองศรี นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ  
5 นางสาวสุกัญญา ข้ามหก นักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการ  
6 นางสาวจิตตรานนท์  จันทะเสน เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 

ปฏิบัติการ 
 

7 นางสาวรณิดา หังสวนัส เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ปฏิบัติการ  
8 นางสาวพนิดา พันธ์สมบัต ิ นักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการ  

9 นางสาววรัสชญาน์ ปุราถานัง นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ  
10 นางสาวศรัญญา มูลจันทร์ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ปฏิบัตกิาร  

11 นายธวัชชัย บุตรศร ี เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป   
12 นางสาวธนิญา ชนะเพีย เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป  
13 นายพงษ์พิชิต พรรณะ นักวิชาการคอมพิวเตอร์  
14 นายพลตรี บุญหล้า นักวิทยาศาสตร์  

15 นางสาวแก้วตา มีสิทธ์ิ นักวิทยาศาสตร์  
16 นายสิทธิศักดิ์ สิทธิจันทร์ พนักงานขับรถ  

17 นายพงศักดิ์ พิมพิลา พนักงานขับรถ  
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5. งบประมาณ 
งบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

                                                                                           หน่วย:บาท 
รายการงบประมาณของหน่วยงาน รวมท้ังสิ้น ประเภทงบรายจ่าย 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 
ผลผลิต: ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ส านักงานเลขานุการ 11,010,754.73 1,792,500 1,706,322.73 7,511,932 
วท.บ.เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 343,634.66 - 343,634.66 - 
วท.บ.การจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร 291,338.15 - 291,338.15 - 

วท.บ.สิ่งแวดล้อมศึกษา 358,680.00 - 358,680.00 - 
รวมท้ังสิ้น 12,004,407.54 1,792,500 2,699,975.54 7,511,932 

 
งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

                                                                                           หน่วย:บาท 
กรอบรายจ่าย แหล่งงบประมาณ 

เงินรายได้ เงินสะสม รวม 
ส านักงานเลขานกุาร (ระดับปริญญาตรี) 
งบบุคลากร 1,119,200 - 1,119,200 

งบด าเนินงาน 3,024,776 - 3,024,776 
งบลงทุน 152,900 - 152,900 

งบอุดหนุน 2,480,086 - 2,480,086 
งบรายจ่ายอื่น 65,020 - 65,020 
ผลผลิต: ผลงานการให้บริการวิชาการ 
     เงินอุดหนุน 30,000 - 30,000 
ผลผลิต: การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

     เงินอุดหนุน 427,284 - 427,284 
ผลผลิต: การพัฒนาภาพลักษณ์มหาวิทยาลัย 

     เงินอุดหนุน 30,000 - 30,000 
โครงการ: โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
งบอุดหนุน 30,000 - 60,000 
ผลผลิต: ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 
     เงนิอุดหนุน 180,000 - 180,000 
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กรอบรายจ่าย แหล่งงบประมาณ 

เงินรายได้ เงินสะสม รวม 
ผลผลิต: ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
     เงินอุดหนุน 25,000 - 25,000 

รวมท้ังสิ้น 7,564,266 - 7,564,266 
ส านักงานเลขานุการ (ระดับบัณฑิตศึกษา) 

งบบุคลากร 420,500 - 420,500 
งบด าเนินงาน 895,000 - 895,000 

งบอุดหนุน 152,200 - 152,200 
ผลผลิต: การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

     เงินอุดหนุน 449,516 - 449,516 
ผลผลิต: การพัฒนาสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว 
     เงินอุดหนุน 50,000 - 50,000 

ผลผลิต: ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 
     เงินอุดหนุน 30,000 - 30,000 

รวมท้ังสิ้น 1,997,216  1,997,216 
ภาควิชาสิ่งแวดล้อม 

     เงินอุดหนุน 211,550 - 211,550 
ผลผลิต: ผลงานวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ 
     เงินอุดหนุน 300,000 - 300,000 

รวมท้ังสิ้น 511,550  511,550 
วท.บ.เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 
     งบด าเนินงาน 30,000 - 30,000 
     งบอุดหนุน 290,000  290,000 

รวมท้ังสิ้น 320,000  320,000 
วท.ม.เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 
งบอุดหนุน 13,000 - 13,000 

รวมท้ังสิ้น 13,000  13,000 

วท.บ.การจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร 
     เงินอุดหนุน 46,500 - 46,500 

ผลผลิต: ผลงานวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ 
     เงินอุดหนุน 120,000 - 120,000 

รวมท้ังสิ้น 166,500  166,500 
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กรอบรายจ่าย แหล่งงบประมาณ 

เงินรายได้ เงินสะสม รวม 
วท.ม.การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 
งบด าเนินงาน 56,500 - 56,500 

งบอุดหนุน 110,000 - 110,000 
รวมท้ังสิ้น 166,500  166,500 
รวมท้ังหมด 10,739,032 5,137,569 10,739,032 

 
6. ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในท าการศึกษาข้อมูลและตรวจสอบเอกสาร  หลักฐานผลการด าเนินงานของ
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกอบด้วย  5  องค์ประกอบ  13  ตัวบ่งช้ี ตามคู่มือการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับอุดมศึกษา  วงรอบปีการศึกษา  2558   

 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะวิชา ปีการศึกษา  2558  (ผลประเมินรายตัวบ่งชี้) 

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 
 

องค์ประกอบและตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน การบรรลุ
เป้าหมาย

(= 

บรรลุ ,=
ไม่บรรลุ) 

คะแนน
ประเมิน 
กรรมการ 

ระดับ
คุณภาพ 

ข้อที่ได้
คะแนน 

ตัวต้ัง ผลลัพธ์(% 
หรือ

สัดส่วน) ตัวหาร 

องค์ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 ผลการบริหาร
จัดการหลักสตูรโดยรวม 

คะแนน
เฉลี่ย 
3.01 

23.3 
3.33  3.33 พอใช้  

 7 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.2 อาจารย์ประจ า
คณะที่มีคณุวุฒิปรญิญาเอก 

ร้อยละ 40 
23 

73.02  5.00 ดีมาก  
    31.5 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.3 อาจารย์ประจ า
คณะที่ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ร้อยละ  30 
11 

34.92  2.91 พอใช้  
    31.5 

ตัวบ่งช้ีที ่1.4 จ านวนนิสิตเต็ม
เวลาเทียบเท่าต่อจ านวน
อาจารย์ประจ า   
 

5 คะแนน 

758.05 

28.48  0.00 
ต้อง

ปรับปรุง
เร่งด่วน 

 
29.5 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.5 การบริการนิสิต
ระดับปริญญาตรี   

6  ข้อ 6 ข้อ  5.00 ดีมาก ข้อ 1-6 
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องค์ประกอบและตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน การบรรลุ
เป้าหมาย

(= 

บรรลุ ,=
ไม่บรรลุ) 

คะแนน
ประเมิน 
กรรมการ 

ระดับ
คุณภาพ 

ข้อที่ได้
คะแนน 

ตัวต้ัง ผลลัพธ์(% 
หรือ

สัดส่วน) ตัวหาร 

องค์ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.6 กิจกรรมนิสิต
ระดับปริญญาตร ี

6  ข้อ 6 ข้อ  5.00 ดีมาก ข้อ 1-6 

องค์ประกอบท่ี 2 การวิจัย    
ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 ระบบและกลไก
การบริหารและพัฒนางานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค ์

6  ข้อ 6  ข้อ  5.00 ดีมาก 
ข้อที่ 1-
6 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.2 เงินสนับสนุน
งานวิจัยและงานสร้างสรรค์  

สัดส่วน 
60,000 

9,613,50
0 

325,881.36  5.00 ดีมาก  
29.5 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.3 ผลงานวิชาการ
ของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

ร้อยละ  30 
16.6 

52.70  5.00 ดีมาก  
31.5 

องค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ    
ตัวบ่งช้ีที่ 3.1 การบริการ
วิชาการแก่สังคม 

6  ข้อ 6 ข้อ  5.00 ดีมาก 
ข้อที่ 1-
6 

องค์ประกอบท่ี 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม      
ตัวบ่งช้ีที่ 4.1 ระบบและกลไก
การท านุบ ารุงศลิปะและ
วัฒนธรรม 

7  ข้อ 7  ข้อ  5.00 ดีมาก 
ข้อที่ 1-
7 

องค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ    
ตัวบ่งช้ีที่ 5.1 การบริหารของ
คณะเพื่อการก ากับตดิตาม
ผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่ม
สถาบนั และเอกลักษณ์ของ
คณะ 

7  ข้อ 5  ข้อ  

 
 

4.00 

 
 

พอใช้ 
ข้อที่ 
1,3,4,6
,7 

ตัวบ่งช้ีที่ 5.2 ระบบก ากับการ
ประกันคณุภาพหลักสตูร 

6  ข้อ 6  ข้อ  
 

5.00 
ดีมาก 

ข้อที่ 1-
6 

ผลประเมิน 
รวม 55.24 

ดี 
 

เฉลี่ย 4.25  
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7. การประเมินการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
 

ยุทธศาสตร์ ค่าคะแนน ระดับ 
1. การผลติบัณฑิตที่มีคณุภาพภายใต้การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรที่ทันสมยั
ตามเกณฑ์คณุภาพและมาตรฐานของชาติและสากลรวมทั้งมีความพร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก 

4.4825 ด ี

2. การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และพัฒนานวัตกรรมทีส่ร้างมลูค่าเพิ่มหรือใช้
ประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคม 

4.5257 ด ี

3. เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และบริการวิชาการแกส่ังคมในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

5.0000 ดีมาก 

4. ส่งเสรมิการน าทุนทางวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และภมูิปัญญาท้องถิ่นไปใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน และผสมผสานวัฒนธรรมในระดับชาติและสากล 

5.0000 ดีมาก 

5. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มปีระสิทธิภาพ และยกระดับการบริหารจดัการ
มหาวิทยาลยัตามหลักธรรมาภิบาล 

4.8911 ด ี

6. ส่งเสรมิภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยใหไ้ด้รบัการยอมรับและพัฒนาเป็น
มหาวิทยาลยัในระดบัสากล 

5.0000 ดีมาก 

7. พัฒนาสู่มหาวิทยาลยัสเีขียว และรักษ์สิ่งแวดล้อม 5.0000 ด ี
คะแนนรวม 4.7303 ดี 

 
8. การบริหารจัดการความเสี่ยง 
 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ด าเนินงาน
ตามกระบวนการบริหารความเสีย่งและการควบคุมภายใน  โดยได้เช่ือมโยงการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในกับ
ประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย  และด าเนินการบริหารความเสี่ยงครอบคลุมพันธกิจหลัก 4 ด้านของมหาวิทยาลัย  
คือ ด้านการจัดการเรียนการสอน  ด้านการวิจัย  ด้านการบริการวิชาการ  และด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
และได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในออกเป็น 7 ด้าน ตามประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อรับผิดชอบในการด าเนินการบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายใน ของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งประกอบด้วย 
 1. คณะกรรมการอ านวยการ    
 2. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
  2.1 ด้านการผลิตบณัฑิตและพัฒนานิสิต 
  2.2 ด้านการวิจัย 
  2.3 ด้านการบริการวิชาการ 
  2.4 ด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
  2.5 ด้านการบริหารจัดการ 
  2.6 ด้านภาพลักษณม์หาวิทยาลัย 
  2.7 ด้านการพัฒนามหาวิทยาลัยสเีขียว 
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 ผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงฯ และคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ณ รอบ 12 เดือน พบว่า  มีประเด็นความเสี่ยงท่ีมีระดับความเสี่ยงลดลง จ านวน 5 ประเด็น  ประเด็นความ
เสี่ยงท่ีมีระดับความเสี่ยงเท่าเดิม จ านวน 1 ประเด็น  ดังนี ้
 

ล าดับ
ความ
เสี่ยง 

ประเด็นความเสี่ยง ระดับความ
เสี่ยงเริ่มต้น 

ระดับความเสี่ยง  
ณ รอบ 12 เดือน 

เปรียบเทียบ 
ระดับความเสี่ยง 

(ก่อน-รอบ 12 เดือน) 
ด าเนินการตามแผนงาน 

1 อาคาร สถานท่ี และวัสดุอุปกรณไ์ม่เหมาะสมและ
ไม่เพียงพอต่อการจัดการเรยีนการสอน และการ
ท างานของบุคลากร 

21 21 เท่าเดิม 

2 การด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 อาจไม่บรรลตุาม
เป้าหมายที่ก าหนด 

19 1 ลดลงจนหมดไป 

3 จ านวนอาจารย์และบุคลากรไมเ่พียงพอต่อการ
จัดการเรียนการสอนในแตล่ะหลักสูตร 

19 7 ลดลง 

4 ไม่มีแผนเร่งรัดและตดิตามการเบกิจ่าย
งบประมาณให้เป็นไปตามเกณฑ ์

13 2 ลดลง 

5 การประเมินประกันคณุภาพภายใน ไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายที่ก าหนด 

13 1 ลดลงจนหมดไป 

6 ไม่มีการป้องกันและรองรับการเปลี่ยนแปลงท่ีเกดิ
จากสถานการณ์ภายนอก 

13 2 ลดลง 

 
 สรุปผลการด าเนินการบริหารความเสี่ยงตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  คณะสิ่งแวดล้อม
และทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  พบว่า  
ประเด็นความเสี่ยง 1) อาคาร สถานท่ี และวัสดุอุปกรณ์ไม่เหมาะสมและไม่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน และการ
ท างานของบุคลากร อยู่ในยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตที่มีคณุภาพภายใตก้ารจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรที่ทันสมัย
ตามเกณฑ์คุณภาพและมาตรฐานของชาติและสากล รวมทั้งมีความพร้อม เข้าสู่ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก  โดย
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ได้มีการบริหารและควบคุมซึ่งในรอบ 6 เดือน ระดับความเสี่ยงอยู่ที่ 21 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์
สูงมาก หลังจากมีการบริหารและมีการควบคุมความเสีย่งฯ รอบ 12 เดือน ผลปรากฏว่าความเสี่ยงของคณะฯ ยังคงเท่าเดิม 
เนื่องจากปัจจัยในการควบคุมส่วนใหญ่เป็นในเรื่องของงบประมาณ ซึ่งในส่วนน้ียังต้องอาศัยการจัดสรรงบประมาณจากทาง
มหาวิทยาลัยฯ ด้วยในการควบคุมและด าเนินการ ในเบื้องต้นคณะฯ ได้มีการวางแผนในการด าเนินการในการควบคุมและ
จัดการให้มีความเหมาะสม และจะมีการจัดท าแผนและปรับปรุงการควบคุมภายในต่อไป 
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ประเด็นความเสี่ยง 2) การด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  อาจไม่บรรลุตาม
เป้าหมายที่ก าหนด  อยู่ในยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ   และยกระดับการบริหารธรรมาภิ
บาล โดยคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ได้มีการบริหารและควบคุมและบริหารจัดการซึ่งในรอบ 6 เดือน ระดับความ
เสี่ยงอยู่ที่ 1 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ต่ า  แต่คณะฯ ยังให้ความส าคัญและมีปรับปรุงการควบคุมภายในต่อไป 
ประเด็นความเสี่ยง 3) จ านวนอาจารย์และบุคลากรไม่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนในแต่ละหลักสูตร  อยู่ใน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพภายใต้การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรที่ทันสมัยตามเกณฑ์คุณภาพและ
มาตรฐานของชาติและสากล รวมทั้งมีความพร้อม เข้าสู่ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก  โดยคณะสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรศาสตร์ ได้มีการบริหารและควบคุมซึ่งในรอบ 6 เดือน ระดับความเสี่ยงลดลงอยู่ที่ 7  ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง 
หลังจากมีการบริหารและมีการควบคุมความเสี่ยงฯ รอบ 12 เดือน ผลปรากฏว่าความเสี่ยงของคณะฯ เท่าเดิม คือระดับ
ความเสี่ยงเหลืออยู่ที่ 7 และจะมีการจัดท าแผนและปรับปรุงการควบคุมภายในต่อไป 
ประเด็นความเสี่ยง 4) ไม่มีแผนเร่งรัดและติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเกณฑ์ อยู่ในยุทธศาสตร์ที่ 5. 
พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และยกระดับการบริหารธรรมาภิบาล  โดยคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
ศาสตร์ ได้มีการบริหารและควบคุมซึ่งในรอบ 6 เดือน ระดับความเสี่ยงอยู่ที่ 13 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์สูง หลังจากมีการบริหารและมี
การควบคุมความเสี่ยงฯ รอบ 12 เดือน ผลปรากฏว่าความเสี่ยงของคณะฯ ลดลง และระดับความเสี่ยงเหลืออยู่ที่ 2 ซึ่งอยู่
ในเกณฑ์ต่ าซึ่งคณะฯ ยังให้ความส าคัญและจะมีการจัดท าแผนและปรับปรุงการควบคุมภายในต่อไป 
ประเด็นความเสี่ยง 5) การประเมินประกันคุณภาพภายใน ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด อยู่ในยุทธศาสตร์ที่ 5. พัฒนา
ระบบบริหารจัดการให้มปีระสทิธิภาพ และยกระดับการบริหารธรรมาภบิาล โดยคณะสิง่แวดลอ้มและทรัพยากรศาสตร์ ได้มี
การบริหารและควบคุมซึ่งในรอบ 6 เดือน ระดับความเสี่ยงอยู่ที่ 4 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ต่ า หลังจากมีการบริหารและมีการควบคุม
ความเสี่ยงฯ รอบ 12 เดือน ผลปรากฏว่าความเสีย่งของคณะฯ ลดลงจนหมดไป และระดับความเสี่ยงเหลืออยู่ที่ 1 ซึ่งอยู่ใน
เกณฑ์ต่ า ซึ่งคณะฯ ยังให้ความส าคัญและจะมีการจัดท าแผนและปรับปรุงการควบคุมภายในต่อไป 
ประเด็นความเสี่ยง 6) ไม่มีการป้องกันและรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากสถานการณ์ภายนอก อยู่ในยุทธศาสตร์ที่ 1 
การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพภายใต้การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรที่ทันสมัยตามเกณฑ์คุณภาพและมาตรฐานของชาติ
และสากล รวมทั้งมีความพร้อม เข้าสู่ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก   โดยคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ได้มี
การบริหารและควบคุมซึ่งในรอบ 6 เดือน ระดับความเสี่ยงยังคงอยู่ที่ 13  ซึ่งอยู่ในเกณฑ์สูง หลังจากมีการบริหารและมีการ
ควบคุมความเสี่ยงฯ รอบ 12 เดือน ผลปรากฏว่าความเสี่ยงของคณะฯ ลดลง คือระดับความเสี่ยงเหลืออยู่ที่ 2 และจะมี
การจัดท าแผนและปรับปรุงการควบคุมภายในต่อไป 
 ทั้งนี้ มีความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่และต้องน าไปด าเนินการจัดท าการบริหารความเสี่ยงต่อในปีต่อไป จ านวน 2 
ประเด็นความเสี่ยง  ดังนี้ 
  1. อาคาร สถานที่ และวัสดุอุปกรณ์ไม่เหมาะสมและไม่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน และการ
ท างานของบุคลากร ซึ่งอยู่ในยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพภายใต้การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรที่
ทันสมัยตามเกณฑ์คุณภาพและมาตรฐานของชาติและสากล รวมทั้งมีความพร้อม เข้าสู่ประชาคมอาเซียนและประชาคม
โลก 
  2. จ านวนอาจารย์และบุคลากรไม่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนในแต่ละหลักสูตร  ซึ่งอยู่ใน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพภายใต้การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรที่ทันสมัยตามเกณฑ์คุณภาพและ
มาตรฐานของชาติและสากล รวมทั้งมีความพร้อม เข้าสู่ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก 
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ภาพกิจกรรม 
 

 

 

   

 
 
 
 ในวันที่ 8 – 10 มกราคาม 2559 งานพัฒนานิสิตและกิจการพิเศษ คณะสิ่งแวดล้อมฯ จัดกิจกรรมให้นิสิต        
ช้ันปีที่ 3 ทุกหลักสูตร เข้าค่ายส่งเสริมคุณธรรม ก่อนส าเร็จการศึกษา ณ วัดป่าวังเลิง ต าบลท่าขอนยาง อ าเภอกันทรชัย 
จังหวัดมหาสารคาม เพื่อปลูกฝังให้นิสิตในคณะ มีคุณธรรม และจริยธรรม ในการด ารงชีวิตประจ าวัน 
 
 
 
 
 
 
 
  
 เมื่อวันท่ี 29 – 31  มกราคม 2559 ท่านอาจารย์ ดร.วรรณศักดิ์พิจิตร  บุญเสริม รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและ
อาคารสถานที่ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามน าคณะคณาจารย์  บุคลากร นิสิตและ
นักกีฬาเข้าร่วมกีฬาสิ่งแวดล้อมนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยครัง้ที่23“หัวตะเข้เกมส”์ ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพฯ กีฬาสิ่งแวดล้อมนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย หรือ ENVI  
 

 
 
 

 

     

  

 
 
  
 

 เมื่อวันที่  10 กุมภาพันธ์ 2559 ณ           
ห้องประชุม 1 คณะสิ่งแวดล้อมและทรพัยากรศาสตร ์ได้
จัดกิจกรรมการบรรยายพิเศษ เรื่อง The History & 
Politics of Water Resources Development in NE 
Thailand โดย Dr. David Blake โดยมีบุคลากรและ
นิสิต คณะสิ่งแวดล้อมฯ เข้าร่วมต้อนรับ และ ร่วมฟัง
การบรรยายในครั้งนี้ 
 

 
 
 

   

   

 



   

รายงานประจ าปี 2559 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  
Annual Report 2016 Faculty of Environment and Resource Studies 

 

36 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 ในวันท่ี 14 มีนาคม 2559 คณะสิ่งแวดล้อมฯ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ในโครงการคณะสิ่งแวดล้อมสีเขียว 
โดยในงานนี้ได้รับเกียรติ จากท่านรองคณบดีฝ่ายวิชาการและแผน อ.ดร.พลกฤษณ์ จิตร์โต เป็นประธานกล่าวเปิดงาน    
ซึ่งงานนี้ได้รับความร่วมมือร่วมใจจากบุคลากร และ นิสิต ในการบูรณาการสภาพแวดล้อมในและนอกอาคาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ในวันท่ี 20 เมษายน 2559 นิสิตและบุคลากรคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ได้เข้าร่วมเดินขบวน งาน
นมัสการ สรงน้ า ปิดทอง พระพุทธกันทรวิชัยอภิสมัยธรรมนายก และแห่ดอกไม้บุญเดือน 5 มหาสงกรานต์ มมส. ประจ าปี 
2559 ซึง่ได้เริ่มขบวนจาก ศาลหลักเมือง จังหวัดมหาสารคาม ถึง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วิทยาเขตในเมือง 

 
 

 
 

 
 
 

  

  

 

ระหว่างวันที่ 25-29 เมษายน 2559 อ.ดร.คนธรส    
ขาวเมืองน้อย ได้เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษในการประชุมระดับนานาชาติส าหรับหน่วยงานด้าน
สิ่งแวดล้อมภายใต้กรอบข้อริเริ่มลุ่มแม่น้ าโขงตอนล่าง (Lower 
Mekhong Initiative (LMI) English Support Project: 
Professional Communication Skills for Leaders) ณ 
สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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 ในระหว่างวันท่ี 4 เมษายน 2559 คณาจารย์คณะสิ่งแวดล้อมฯ ร่วมถ่ายภาพหมู่กับนิสิตของแต่ละสาขาวิชา ที่
จะส าเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2559 
 

 
 
 

 
  

 
 
 

 
 

 

   

 
 
 

 ในระหว่างวันที่ 13-17 พฤษภาคม 2559 หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม
และทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับศูนย์สหวิทยาการการวิจัยเพื่อความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม 
(MRCES) และโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ จัดโครงการ “การพัฒนาบทเรียนท้องถิ่นด้านการอนุรักษ์ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ (Local Lesson on Biodiversity Conservation)” ณ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าดูนล าพัน อ าเภอนาเชือก จังหวัด

  

 

 
นิสิตทีม “Young MRCES” จากศูนย์สหวิทยาการการ

วิจัยเพื่อความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม (MRCES) คณะสิ่งแวดล้อม
และทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ได้รับ “รางวัล
ยอดเยี่ยม” สาขาการศึกษาและวัฒนธรรม ในงานประกาศผล
รางวัลชนะเลิศ โครงการกระทิงแดง U Project ปี 3 
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มหาสารคาม ภายใต้ทุนอุดหนุนโครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 โครงการศูนย์การเรียนรู้ด้านการจัดการขยะ โครงการบริการวิชาการแก่สังคม “หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน” 
ปีงบประมาณ 2559 ในวันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2559 ณ วัดชัยภาษิต ต าบลเขวาไร่ อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 
โดยเป็นความร่วมมือของหลักสูตรต่างๆ ในคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ คือ วท.บ.สาขาวิชาการจัดการ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากร, วท.บ.สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา, วท.บ.สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม, วท.ม.สาขาวิชาการ
บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม, วท.ม. สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม, วท.ม. สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา และปร.ด. สาขาวิชา
สิ่งแวดล้อมศึกษา โดยจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มเดิม (วัดชัยภาษิต) และ กลุ่มใหม่ (โรงเรียนบ้านโนนราษีโคก
ล่าม) โดยมีผู้เข้าร่วม ได้แก่ ทีมงานโครงการชุมชนกลุ่มเดิม (วัดชัยภาษิต) และกลุ่มใหม่ (คุณครูโรงเรียนบ้านโนนราษีโคก
ล่าม) โดยมีการจัดฐานการเรียนรู้และระดมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการ 

 
 

 

 

ในวันที่ 15 – 17 มิถุนายน 2559 อ.ดร.นงนภัส เที่ยง
กมล เข้าร่วมน าเสนอผลงานวิจัย ณ เมืองย่างกุ้ง ประเทศเมียนม่า 
ซึ่งได้รับรางวัล Best Paper จากจ านวนบทความที่ส่งเข้าพิจารณา
ทั้งหมด ประมาณ 70 บทความ บทความวิจัยที่ได้รางวัลยอดเยี่ยม
ที่ดีที่สุด และการน าเสนอยอดเยี่ยม เรื่ อง Model of 
Environmental Conservation Behavior of Agricclturalists 

 

  

 

ในวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมา หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ได้ร่วมมือกับ
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาศิลปะการแสดง คณะ
ศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในการถ่ายทอด
บทเรียนจากงานวิจัยท้องถิ่นในรูปแบบของละครเวทีร่วมสมัย โดย
ใช้ช่ือโครงการว่า “สะท้อนองค์ความรู้จากวิจัยดินโพนในรูปแบบ
ศิลปะการแสดง” ณ โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม จ.มหาสารคาม 
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คณะผู้จัดท ำ 
 
 
ที่ปรึกษำ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยรรยงค์  อินทร์ม่วง  คณบดี 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอริกา  พฤฒิกิตติ  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปานใจ  สื่อประเสริฐสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
 นายธายุกร  พระบ ารุง     รองคณบดีฝ่ายแผนและนวัตกรรม 
 นายวรรณศักดิ์พิจิตร  บุญเสริม   รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต 
 นายชฤพนธ์   เจริญสุข                        ผูช้่วยคณบดีฝ่ายอาคารสถานที่ฯ 
 
 

รวบรวม เรียบเรียง วิเครำะห์ข้อมูล 
 นางธิรดา  บุญโชติยกุล     หัวหน้าส านักงานเลขานุการคณะฯ 
 
 

แหล่งข้อมูล 
 คณะกรรมการด าเนินงานจัดท ารายงานประจ าปี 2559 
 บุคลากรคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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ออกแบบปก 
 นายวงศ์นรินทร์   สุขวิชัย   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
 
 
 

ปีที่พิมพ ์
   มีนำคม  2560





 




