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ในการบูรณาการและการน าแผนสู่การปฏิบัติ เพือ่ตอบสนองทิศทางการพัฒนาคณะส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตามยุทธศาสตร์ที ่
มหาวิทยาลัยก าหนดอย่างเป็นรูปธรรม และได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติต่อไป

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คณะส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ฉบับนี้ ได้รับความเห็นชอบจาก
ทีป่ระชุมคณะกรรมการประจ าคณะส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในการประชุมคร้ังที ่12/2564 ในวันที ่24 พฤศจิกายน  2564   
โดยคณะฯ มีความคาดหวังว่าแผนปฏิบัติราชการฯ ฉบับนี้ จะเป็นกลไกลส าคัญในการแปลงแผนสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง เพือ่น าไปสู่ความส าเร็จตามเป้าประสงค์หรือ
เป้าหมายทีก่ าหนดไว้ ต่อไป
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ปรัชญามหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผู้มีปัญญาพึงเป็นอยู่เพือ่มหาชน

 
พันธกิจคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

1. ผลิตบัณฑิตสาขาวิชา เทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และส่ิงแวดล้อมศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ
ในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา เพือ่เป็นทรัพยากรบุคคลทีม่ีคุณภาพและมีคุณธรรม

2. ผลิตงานวิจัยเพือ่สร้างองค์ความรู้ใหม่ และสร้างสรรค์นวัตกรรม การประยุกต์ใช้องค์ความรู้ และเทคโนโลยีเพือ่การอนุรักษ์ ฟืน้ฟู และแก้ไขปัญหา
ส่ิงแวดล้อมของชุมชน ประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน

3. ให้บริการวิชาการส่ิงแวดล้อมในด้านต่างๆ แก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน อาทิ เช่น การตรวจวิเคราะห์คุณภาพส่ิงแวดล้อม การจัดท า
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมเบือ้งต้น การให้ค าปรึกษาการจัดการมลพิษด้านต่างๆ การพัฒนาศักยภาพองค์กรและชุมชน การส่งเสริมเผยแพร่และ
สร้างกระบวนการมีส่วนร่วม เป็นต้น ครอบคลุมพืน้ทีท่ัง้ชุมชน

 4. ร่วมจัดกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรมีความภาคภูมิใจใน อัตลักษณ์ ประเพณี และวัฒนธรรมทีส่อดคล้องกับ
การด ารงตนเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม เชื่อมโยงสู่อาเซียน

วิสัยทัศน์
“คณะส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นแหล่งความรู้และสร้างสรรค์นวัตกรรมเพือ่การพัฒนาประเทศ ผลิตบัณฑิตที่

มีคุณภาพและคุณธรรม เป็นผู้น าทีด่ ารงตนเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม”

สมรรถนะหลัก
คณะมีการสร้างความรู้ทางทรัพยากรส่ิงแวดล้อม เพือ่ต่อยอดในการพัฒนานวัตกรรมและให้บริการตรวจวัดคุณภาพส่ิงแวดล้อมในท้องถิ่นและชุมชน
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ค่านิยมองค์กร
SMART = จริงใจ ถ่อมตน มุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ รับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม คิดรอบครอบ 
S          = Sincerity ความจริงใจ

M         = Modest ความอ่อนน้อม
A          = Aspiration ความมุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ
R          = Responsibility and Environment ความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม

T          = Thoughtfulness ความคิดรอบครอบ

ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที ่1   ผลิตบัณฑิตตรงกับความต้องการของสังคมโลก
ยุทธศาสตร์ที ่2   สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมเพือ่ความเป็นเลิศในระดับนานาชาติ
ยุทธศาสตร์ที ่3   ให้บริการวิชาการเพือ่ตอบสนองความต้องการภาคุตสาหกรรม และภาคประชาสังคม
ยุทธศาสตร์ที ่4   ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมอีสานให้มีความโดดเด่นระดับนานาชาติ
ยุทธศาสตร์ที ่5   บริหารองค์กรเพือ่ความเป็นมหาวิทยาลัยอัจริยะ
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ยุทธศาสตร์ที ่1 ผลิตบัณฑิตตรงกับความตอ้งการของสังคมโลก
เปา้ประสงค์/ตัวชี้วัด หน่วยนับ เปา้หมาย แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565 0 1 2 3 4 5 ด าเนินโครงการ
เปา้ประสงค์ 1.1) พัฒนาหลักสูตรใหไ้ด้คุณภาพและมาตรฐาน ตรงกับความต้องการของตลาด และการเปน็ผู้ประกอบการ รวมทั้งรองรบัการเรยีนรูส้ าหรบัประชาชนทกุช่วงวัย

1.1.1) จ ำนวนหลักสูตรที่ร่วมผลิตกับ หลักสูตร   - 3 ไม่รับ 1. โครงกำรทวนสอบผลสัมฤทธิ์ 10,000
         ผู้ประกอบกำร 2. โครงกำรประชุมติดตำมกำรด ำเนินงำน 12,000
1.1.2) ร้อยละของหลักสูตรที่พฒันำผู้เรียน ร้อยละ   - 100 55 ประจ ำป ีหลักสูตร วท.บ.เทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม
         เปน็ผู้ประกอบกำร 3. โครงกำรปรับปรุงหลักสูตร 30,000
1.1.3) ร้อยละหลักสูตรที่มีกำรบรูณำกำร ร้อยละ   - 11.11 ไม่น้อยกวำ่ร้อยละ5 4. โครงกำรอบรมเชิงปฏบฺติักำรเพื่อพฒันำ  20,000
         หรือกำรควบรวมหรือกำรปดิหลักสูตร หลักสูตรสู่สำกล
1.1.4) หลักสูตรฝึกอบรมระยะส้ันที่มีรำยได้ หลักสูตร   -   - 3
         หลังหกัค่ำใช้จ่ำยไม่น้อยกวำ่ร้อยละ10
1.1.5) จ ำนวนหลักสูตรฝึกอบรมระยะส้ัน หลักสูตร   - 1 ไม่รับ
         ที่สำมำรถสะสมผลกำรเรียนในระบบ
         คลังหน่วยกิต
1.1.6) ร้อยละของหลักสูตรที่มีควำมร่วมมือ ร้อยละ   - 100 50
         ระหวำ่งสถำบนัอุดมศึกษำ
1.1.7) จ ำนวนหลักสูตรที่มีกำรจัดกำรเรียน หลักสูตร   - 4 1
         กำรสอนกับมหำวทิยำลัยต่ำงประเทศ
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เปา้ประสงค์/ตัวชี้วัด หน่วยนับ เปา้หมาย แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565 0 1 2 3 4 5 ด าเนินโครงการ

เปา้ประสงค์ 1.1) พัฒนาหลักสูตรใหไ้ด้คุณภาพและมาตรฐาน ตรงกับความต้องการของตลาด และการเปน็ผู้ประกอบการ รวมทั้งรองรบัการเรยีนรูส้ าหรบัประชาชนทกุช่วงวัย
1.1.8) จ ำนวนหลักสูตรที่มีคุณภำพและ หลักสูตร   - 2 ไม่รับ
         มำตรฐำนมีควำมโดดเด่นทนัสมัยและ
         ตอบสนองต่อผู้เรียน
เปา้ประสงค์ 1.2) ผลิตบณัฑิตที่มีความรูค้วามสามารถและทกัษะรองรบัความต้องการของสถานประกอบการ สังคม ประเทศ
1.2.1) จ ำนวนของบณัฑิตที่เปน็ผู้ประกอบกำร คน   - 17.09 10 1. โครงกำรปฐมนิเทศนิสิตระดับบณัฑิตศึกษำ 5,000
1.2.2) ร้อยละนิสิตที่ไปแลกเปล่ียนผ่ำน ร้อยละ   - 2.01 ร้อยละ1 2. โครงกำรปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจ ำปกีำรศึกษำ 25,000
         กิจกรรมกำรฝึกงำน กำรฝึกประสบ 2565

         กำรณ์กำรเก็บข้อมูลวจิัยในต่ำงประเทศ 3. โครงกำรปจัฉิมนิเทศและพฒันำศักยภำพนิสิต 30,000
1.2.3) ร้อยละผลงำนวจิัยนิสิตระดับบณัฑิต ร้อยละ   - 28.57 85 ที่ก ำลังจะส ำเร็จกำรศึกษำ ปกีำรศึกษำ 2564
         ศึกษำ ที่ได้รับกำรตีพมิพเ์ผยแพร่ใน 4. โครงกำรมอบเกียรติบตัรเชิดชูเกียรติและ 10,000
         วำรสำรในระดับชำติและนำนำชำติ เงินรำงวลัแก่ผู้มีผลกำรเรียนดีเด่น ผู้น ำกิจกรรม
1.2.4) จ ำนวนรำงวลัที่นิสิตหรือศิษย์เก่ำได้รับ รำงวลั 11 15 5  พฒันำนิสิตและผู้อุทศิตนเสียสละต่อกิจกรรมคณะฯ
         ในระดับนำนำชำติ 5. โครงกำรสนับสนุนกำรเข้ำร่วมกีฬำส่ิงแวดล้อม 15,000

นักศึกษำแหง่ประเทศไทย
6. โครงกำรสำนสัมพนัธน์้องพี่ 10,000
7. โครงกำรติว MSU Exit Exam 5,000
8. โครงกำรเตรียมควำมพร้อมในกำรใช้ 5,000
หอ้งปฏบิติักำรส่ิงแวดล้อม

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หน้า 5

แผนปฏบิัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ผลการด าเนินงาน เกณฑ์การใหค้ะแนน



เปา้ประสงค์/ตัวชี้วัด หน่วยนับ เปา้หมาย แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565 0 1 2 3 4 5 ด าเนินโครงการ

เปา้ประสงค์ 1.2) ผลผลิตบณัฑิตที่มีความรูค้วามสามารถและทกัษะรองรบัความต้องการของสถานประกอบการ สังคม ประเทศ
9. โครงกำรนิเทศนิสิตฝึกงำนและ 24,000
กำรน ำเสนอผลกำรฝึกงำน

        10. โครงกำรนิเทศนิสิตฝึกประสบกำรณ์วชิำชีพ 10,000
11. โครงกำรพฒันำศักยภำพด้ำนคอมพวิเตอร์ 12,000
และเทคโนโลยีเพื่อเตรียมควำมพร้อมในกำรท ำงำน
12. โครงกำรพฒันำศักยภำพนิสิตและอำจำรย์ 15,000
ผู้รับผิดชอบและประจ ำหลักสูตร 
ปร.ด.สำขำวชิำกำรจัดกำรส่ิงแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน
13. โครงกำรพฒันำศักยภำพนิสิตและอำจำรย์ 15,000
ผู้รับผิดชอบและประจ ำหลักสูตร 
วท.ม.สำขำวชิำกำรจัดกำรส่ิงแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน
14. โครงกำรภำคสนำมส่ิงแวดล้อมศึกษำ 50,000
15. โครงกำรศึกษำดูงำนนิสิตชั้นปทีี่ 3  หลักสูตร 75,000
 เทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม
16. โครงกำรศึกษำดูงำนนิสิตหลักสูตรกำรจัดกำร 74,000
ส่ิงแวดล้อมและทรัพยำกร
17. โครงกำรศึกษำดูงำนและนิสิตสัมพนัธ์ 9,000
18. โครงกำรศึกษำภำคสนำม กำรศึกษำภำคสนำม 56,000
ส ำหรับกำรจัดกำรส่ิงแวดล้อมและทรัพยำกร 
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แผนปฏบิัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ผลการด าเนินงาน เกณฑ์การใหค้ะแนน



เปา้ประสงค์/ตัวชี้วัด หน่วยนับ เปา้หมาย แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565 0 1 2 3 4 5 ด าเนินโครงการ

เปา้ประสงค์ 1.2) ผลิตบณัฑิตที่มีความรูค้วามสามารถและทกัษะรองรบัความต้องการของสถานประกอบการ สังคม และประเทศ
19. โครงกำรเสริมควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 5,000
20. โครงกำรเสริมสร้ำงควำมตระหนักใหน้ิสิต 5,000
มีวนิัยจรำจร และเพิ่มทกัษะชีวติในร้ัวมหำวทิยำลัย
21. โครงกำรใหค้ ำปรึกษำทำงวชิำกำร 5,000
และก ำกับดูแลในกิจกรรมร้องเพลงคณะส่ิงแวดล้อม
และทรัพยำกรศำสตร์ ปกีำรศึกษำ 2565
22. โครงกำรอบรมกำรใช้อุปกรณ์และเคร่ืองมือ 5,000
วทิยำศำสตร์
23. โครงกำรอบรมเตรียมควำมพร้อมด้ำนวชิำชีพ 18,000
เทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม
24. โครงกำรอบรมเตรียมควำมพร้อมในกำรสอบ 10,000
IT-Exit Exam และ English Exit Exam
25. โครงกำรต้อนรับและแสดงควำมยินดี 12,000
กับบณัฑิตและมหำบณัฑิตสำขำวชิำเทคโนโลยี
ส่ิงแวดล้อม
26. โครงกำรฝึกซ้อมบณัฑิต มหำบณัฑิต 50,000
เพื่อเข้ำร่วมพระรำชพธิพีระรำชทำนปริญญำบตัร
ประจ ำปกีำรศึกษำ 2563
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เปา้ประสงค์/ตัวชี้วัด หน่วยนับ เปา้หมาย แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565 0 1 2 3 4 5 ด าเนินโครงการ

เปา้ประสงค์ 1.2) ผลผลิตบณัฑิตที่มีความรูค้วามสามารถและทกัษะรองรบัความต้องการของสถานประกอบการ สังคม และประเทศ
27. โครงกำรส่งเสริมและพฒันำคณะส่ิงแวดล้อม 20,000
สีเขียว รณรงค์ประหยัดพลังงำน กำรจัดกำรขยะ
และกำรพฒันำสุนทรียภำพส่ิงแวดล้อม
28. โครงกำรหอ้งปฏบิติักำรสีเขียว 5,000
คณะส่ิงแวดล้อมและทรัพยำกรศำสตร์
29. โครงกำรส่งเสริมพฒันำคุณธรรม จริยธรรม 17,000
ด้ำนจิตสำธำรณะและเชื่อมสัมพนัธน์้องพี่
ชำวเทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม

เปา้ประสงค์ 1.3) พัฒนาระบบการเรยีนการสอน การเรยีนรูต้ลอดชีวิต และทกัษะเพ่ืออนาคต
1.3.1) ร้อยละของรำยวชิำหรือส่ือกำรเรียน ร้อยละ   -   - 95
         กำรสอนแบบออนไลน์หรือ Active
         Learning

    ยุทศาสตรท์ี่ 1 จ านวน   33 โครงการ    รวมจ านวนงบประมาณ 669,000
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ผลการด าเนินงาน เกณฑ์การใหค้ะแนน



ยุทธศาสตร์ที ่2 สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือความเป็นเลิศในระดบันานาชาติ
เปา้ประสงค์/ตัวชี้วัด หน่วยนับ เปา้หมาย แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565 0 1 2 3 4 5 ด าเนินโครงการ
เปา้ประสงค์ 2.1) สรา้งผลงานวิจัย นวัตกรรมที่มีคุณภาพสูง เปน็ที่ยอมรบัเพ่ือผลักดันสู่การเปน็มหาวิทยาลัยชั้นน าของเอเซีย
2.1.1) จ ำนวนผลงำนวจิัยที่ได้รับกำรตีพมิพ ์ เร่ือง   - 22 25 1. โครงกำรศูนย์วจิัยและฝึกอบรม 200,000
         ในฐำนข้อมูลระดับนำนำชำติ ส่ิงแวดล้อมศึกษำ

         (Scopus หรือ ISI) 2. โครงกำรสนับสนุนกำรตีพมิพ์ 40,000
2.1.2) จ ำนวนบทควำมวจิัยที่ตีพมิพใ์นวำรสำร เร่ือง   -   - 5 ในวำรสำรนำนำชำติ

         ที่ปรำกฏในฐำนข้อมูล SCOPUS Q1 3. โครงกำรสนับสนุนกำรวจิัย (จัดสรรคืน 10%) 80,000
         หรือ ISI Q1 4. อุดหนุนกำรวจิัยและกำรน ำเสนองำนของนิสิต 24,000
2.1.3) จ ำนวนกำรอ้ำงอิงผลงำนวจิัย เร่ือง   - 149 217 และอำจำรย์หลักสูตร วท.บ.เทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม

         (Citation) ที่ปรำกฏในฐำนข้อมูล 5. โครงกำรพฒันำศักยภำพกำรวจิัยและ 15,000
         ระดับนำนำชำติ ทกัษะในศตวรรษที่ 21

เปา้ประสงค์ 2.1) สรา้งผลงานวิจัย นวัตกรรมที่มีคุณภาพสูง เปน็ที่ยอมรบัเพ่ือผลักดันสู่การเปน็มหาวิทยาลัยชั้นน าของเอเซีย
2.1.4) จ ำนวนผลงำนนวตักรรมที่เกิดขึ้น ผลงำน   - 1 1 6. โครงกำรสนับสนุนกำรวจิัยปฏบิติักำร 10,000
2.1.5) จ ำนวนข้อเสนอโครงกำรที่ยื่นขอรับทนุ โครงกำร   - 12 25 ส่ิงแวดล้อมชุมชน
         จำกแหล่งทนุภำยนอก
2.1.6) ร้อยละของอำจำรย์และนักวจิัยที่ได้รับ ร้อยละ   -   - 10
         ทนุวจิัยภำยนอก
2.1.7) จ ำนวนเงินวจิัยที่ได้รับกำรสนับสนุน ล้ำนบำท   - 2.4 ล. 4 ล.
         จำกกำรท ำวจิัยจำกภำยนอก
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ผลการด าเนินงาน เกณฑ์การใหค้ะแนน



เปา้ประสงค์/ตัวชี้วัด หน่วยนับ เปา้หมาย แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565 0 1 2 3 4 5 ด าเนินโครงการ

2.1.8) จ ำนวนเงินที่ได้รับกำรสนับสนุน ล้ำนบำท   - 0.1 ล. 1 ล.
         กำรท ำวจิัยจำกภำคอุตสำหกรรม
2.1.9) จ ำนวนโครงกำรวจิัยที่ท ำกับ โครงกำร   - 2 2
         มหำวทิยำลัยหรือหน่วยงำนหรือ
         องค์กรต่ำงประเทศ
2.1.10) จ ำนวนโครงกำรวจิัยที่ได้รับทนุ โครงกำร   - 1 1
          จำกต่ำงประเทศ
2.1.11) รำงวลัยกย่องเชิดชูเกียรติด้ำนกำรวจิัย รำงวลั   -   - 1
           ระดับนำนำชำติ
2.1.12) จ ำนวนบทควำมที่มีควำมร่วมมือวจิัย เร่ือง   -   - 2
           ระดับนำนำชำติ
2.1.13) ค่ำเฉล่ียจ ำนวนคร้ังที่ได้รับกำรอ้ำงอิง ค่ำเฉล่ีย   -   - 1
          (H-index)
เปา้ประสงค์ 2.1) สรา้งผลงานวิจัย นวัตกรรมที่มีคุณภาพสูง เปน็ที่ยอมรบัเพ่ือผลักดันสู่การเปน็มหาวิทยาลัยชั้นน าของเอเซีย
2.1.14) จ ำนวนผลงำนวจิัยที่น ำไปใช้ประโยชน์ เร่ือง   -   - 1
          ต่อสังคม/ชุมชน
2.1.15) จ ำนวนผลงำนวจิัยเชิงพำณิชย์ เร่ือง   -   - ไม่รับ
2.1.16) จ ำนวนงำนวจิัยที่น ำไปต่อยอดเปน็ เร่ือง   -   - 1
           นวตักรรม
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ผลการด าเนินงาน เกณฑ์การใหค้ะแนน



เปา้ประสงค์/ตัวชี้วัด หน่วยนับ เปา้หมาย แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565 0 1 2 3 4 5 ด าเนินโครงการ

2.1.17) จ ำนวนสิทธบิตัร/อนุสิทธบิตัร ผลงำน   -   - 1
2.1.18) จ ำนวนผลงำนตีพมิพร่์วมกับ เร่ือง/ปี   -   - ไม่รับ
           Visiting Professor
2.1.19) จ ำนวนอำจำรย/์นักวจิัยที่ท ำวจิัย คน   -   - ไม่รับ
          ระยะส้ันในมหำวทิยำลัยชั้นน ำ
          ต่ำงประเทศ
2.1.20) จ ำนวนอำจำรย/์นักวจิัยต่ำงชำติ คน   -   - 1
          มำท ำวจิัยหลังปริญญำเอก 
          (Postdoc) ในมหำวทิยำลัย
2.1.21) จ ำนวนอำจำรย์ นักวจิัยต่ำงชำติ คน   -   - ไม่รับ
          มำท ำ วจิัยระยะส้ันในมหำวทิยำลัย
          (Inbound)

    ยุทศาสตรท์ี่ 2     จ านวน  6 โครงการ    รวมจ านวนงบประมาณ 369,000
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ยุทธศาสตร์ที ่3  ให้บริการวิชาการเพ่ือตอบสนองความตอ้งการภาคอุตสาหกรรมและภาคประชาสังคม
เปา้ประสงค์/ตัวชี้วัด หน่วยนับ เปา้หมาย แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565 0 1 2 3 4 5 ด าเนินโครงการ
เปา้ประสงค์ 3.1 ภาคธุรกิจ/ภาคอุตสาหกรรมมีความเข้มแข็งและมีศักยภาพในการแข่งขัน
3.1.1) จ ำนวนผู้ประกอบกำรในภำคธรุกิจและ หน่วยงำน   - 4 ไม่รับ
         อุตสำหกรรมที่ได้รับกำรพฒันำ
         ก่อใหเ้กิดควำมเข้มแข็ง
3.1.2) จ ำนวนงำนวจิัย นวตักรรมหรือ ผลงำน/   - 2 ไม่รับ
         เทคโนโลยีที่ถูกน ำไปถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ ชิ้น
         แก่ภำคธรุกิจ/ภำคอุตสำหกรรม
เปา้ประสงค์ 3.2 ชุมชนและสังคมมีความเข้มแข็งและสามารถพ่ึงพาตนเองได้
3.2.1) จ ำนวนเครือข่ำยควำมร่วมมือ เครือข่ำย   - 7 1 1. โครงกำรบรูณำกำรเพื่อกำรพฒันำต้นแบบชุมชน 40,000
         กับหน่วยงำน ภำยนอกในกำรพฒันำ ด้ำนกำรจัดกำรส่ิงแวดล้อมและทรัพยำกรธรรมชำติ
        ชุมชนและสังคม
3.2.2) จ ำนวนชุมชนและสังคมที่ได้รับบริกำร ชุมชน   - 3 1
         วชิำกำรแล้วก่อใหเ้กิดควำมเข้มแข็ง 
         และพึ่งพำตนเองได้
3.2.3) จ ำนวนงำนวจิัย นวตักรรมหรือ ผลงำน   - 2 1
         เทคโนโลยี ที่ถูกน ำไปถ่ำยทอดองค์
         ควำมรู้แก่ชุมชนและ สังคมผ่ำน
         กำรบริกำรวชิำกำร
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เปา้ประสงค์/ตัวชี้วัด หน่วยนับ เปา้หมาย แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565 0 1 2 3 4 5 ด าเนินโครงการ

เปา้ประสงค์ 3.2 ชุมชนและสังคมมีความเข้มแข็งและสามารถพ่ึงพาตนเองได้
3.2.4) จ ำนวนเงินทนุด้ำนบริกำรวชิำกำร ล้ำนบำท   - 5.1 ล. 1 ล.
        ที่ได้รับ จำกแหล่งทนุภำยนอก

    ยุทศาสตรท์ี่ 3 จ านวน   1 โครงการ    รวมจ านวนงบประมาณ 40,000

ยุทธศาสตร์ที ่4  ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมอีสานให้มคีวามโดดเดน่ระดบันานาชาติ
เปา้ประสงค์/ตัวชี้วัด หน่วยนับ เปา้หมาย แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565 0 1 2 3 4 5 ด าเนินโครงการ
เปา้ประสงค์ 4.1) การอนุรกัษ์ ฟ้ืนฟู เผยแพร ่และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมใหม้ีความโดดเด่นเปน็ที่รูจ้ักและยอมรบัในระดับชาติและนานาชาติ
4.1.1) จ ำนวนโครงกำรประชุม/สัมมนำ โครงกำร   -  - ไม่รับ 1. โครงกำรคล้ำยวนัสถำปนำคณะฯ 20,000
         ทำงวชิำกำรด้ำนศิลปวฒันธรรม
เปา้ประสงค์ 4.2) เปน็เสาหลักของภาคอีสานในการยกระดับคุณภาพ และการเพ่ิมมูลค่า/คุณค่าผลงานด้านศิลปวัฒนธรรม
4.2.1) จ ำนวนผลงำนด้ำนศิลปวฒันธรรมที่มี ผลงำน   -   - ไม่รับ 1. โครงกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวฒันธรรม 10,000
        ควำมโดดเด่นเปน็เสำหลักของภำคอีสำน ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2565

    ยุทธ์ศาสตรท์ี่ 4 จ านวน   2 โครงการ    รวมจ านวนงบประมาณ 30,000
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งบประมาณเงินรายได ้(บาท)
         ยุทธศาสตร์ที ่1           ผลิตบัณฑิตตรงกับความต้องการของสังคมโลก 669,000.00                       
         ยุทธศาสตร์ที ่2           สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมเพือ่ความเป็นเลิศในระดับนานาชาติ 369,000.00                       
         ยุทธศาสตร์ที ่3           ให้บริการวิชาการเพือ่ตอบสนองความต้องการภาคอุตสาหกรรม และภาคประชาสังคม 40,000.00                         
         ยุทธศาสตร์ที ่4           ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมอีสานให้มีความโดดเด่นระดับนานาชาติ 30,000.00                         
         ยุทธศาสตร์ที ่5           บริหารองค์กรเพือ่ความเป็นมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ 170,000.00                       

รวมทัง้สิน 1,278,000.00                   
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ยุทธศาสตร์

งบประมาณในการพัฒนาคณะสิง่แวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ตามแผนปฏบิัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
คณะสิง่แวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (จ าแนกตามยทุธศาสตร์)



รองคณบดีที่รบัผิดชอบ
ยุทธศาสตรท์ี่ 1 ผลิตบณัฑิตตรงกับความต้องการของสังคมโลก
1.1 พฒันาหลักสูตรใหไ้ด้คุณภาพและมาตรฐาน ตรงกับความต้องการ 1) บรูณาการหลักสูตร ควบรวม และปดิหลักสูตรที่ล้าสมัย ไม่เปน็ที่ต้องการ  - รองคณบดีฝ่ายวชิาการและ
ของ ตลาด และการเปน็ผู้ประกอบการ รวมทั้งรองรับการเรียนรู้ส าหรับ ของตลาดแรงงาน และไม่ตอบโจทย์ประเทศ และตาม ต้องการของโลก ประกันคุณภาพ
ประชาชนทกุช่วงวยั 2) พฒันาหลักสูตรใหม้ีความโดดเด่นเฉพาะด้าน 

3) พฒันาระบบคลังหน่วยกิต เพื่อรองรับการจัดการศึกษาแบบเรียนรู้ 
ตลอดชีวติ 
4) จัดท าหลักสูตรระยะส้ันโดยสามารถจัดเก็บสะสมในระบบคลัง หน่วยกิต 
มากขึ้น 
5) ส่งเสริมการใช้นวตักรรมการศึกษา แบบ Sandbox เพื่อพฒันา หลักสูตร
ในสถาบนัการศึกษารูปแบบใหม่ที่ทนัสมัยและสอดคล้อง กับความต้องการ
ของอุตสาหกรรม

1.2 ผลิตบณัฑิตที่มีความรู้ความสามารถและทกัษะรองรับความต้องการ 1) พฒันาการจัดการเรียนการสอนที่เน้นทกัษะกระบวนการคิด ทกัษะ  - รองคณบดีฝ่ายวชิาการและ
ของสถานประกอบการ สังคมและประเทศ และโลก การปฏบิติั ทกัษะด้านการวจิัย และการสร้างนวตักรรม เพื่อใหน้ิสิตสามารถ ประกันคุณภาพ

น าไปใช้ประโยชน์ได้จริง
2) ส่งเสริมการพฒันาก าลังคนหรือการวจิัยร่วมระหวา่งสถาน ประกอบการ

1.3 พฒันาระบบการเรียนการสอน การเรียนรู้ตลอดชีวติและทกัษะ 1) เปล่ียนกระบวนการจัดการเรียนการสอน แบบ Active Learning  - รองคณบดีฝ่ายวชิาการและ
เพื่ออนาคต เพื่อพฒันาผู้เรียนใหม้ี functional competency ประกันคุณภาพ

2) การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ E-learning Digital Learning 
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รองคณบดีที่รบัผิดชอบ
(เรียนในระบบ เรียนนอกระบบ ศึกษาตามอัธยาศัย สามารถสะสมใน
 Credit bank) 
3) สร้างรายวชิาและผลิตส่ือที่มีคุณภาพเพื่อรองรับ life-long education
4) ยกระดับหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อพฒันาทกัษะส าหรับบคุลากร วยัท างาน 
(Reskill/upskill)

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 สรา้งงานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือความเปน็เลิศในระดับนานาชาติ
2.1 สร้างผลงานวจิัย นวตักรรมที่มีคุณภาพสูง เปน็ที่ยอมรับเพื่อผลักดันสู่ 1) การพฒันาศักยภาพนักวจิัย   - รองคณบดีบดีฝ่ายวจิัยและ
การเปน็มหาวทิยาลัยชั้นน าของเอเชีย 2) การสร้างเครือข่ายทนุวจิัย บริการวชิาการ

3) การสร้างเครือข่ายการวจิัยกับนักวจิัย/ผู้เชี่ยวชาญภายนอกทั้งใน 
และต่างประเทศ
 4) การสร้างแรงจูงในการตีพมิพใ์นวารสารชั้นน าระดับนานาชาติ

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 ใหบ้รกิารวิชาการเพ่ือตอบสนองความต้องการภาคอุตสาหกรรม และภาคประชาสังคม
3.1 ภาคธรุกิจ/ภาคอุตสาหกรรมมีความเข้มแข็งและมีศักยภาพในการแข่งขัน สนับสนุนและส่งเสริมการพฒันาความเข้มแข็งของผู้ประกอบการ   - รองคณบดีบดีฝ่ายวจิัยและ

ในภาคธรุกิจและอุตสาหกรรม บริการวชิาการ
3.2 ชุมชนและสังคมมีความเข้มแข็งและสามารถพึ่งพาตนเองได้ 1) สร้างเครือข่ายการวจิัยและบริการวชิาการกับหน่วยงานภาครัฐ   - รองคณบดีบดีฝ่ายวจิัยและ

และภาคเอกชน หรือแหล่งทนุภายนอกในการพฒันาชุมชนและ สังคม บริการวชิาการ
2) สนับสนุนและส่งเสริมการพฒันาความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้ 
ของชุมชนและสังคม ตามหลักการการพฒันาของสหประชาชาติ 
3) ส่งเสริมศักยภาพบคุลากรและยกระดับความความร่วมมือระหวา่ง
 มหาวทิยาลัยกับชุมชนและสังคม
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ยุทธศาสตร/์เปา้ประสงค์ กลยุทธ์



ยุทธศาสตรท์ี่ 4 ท านุบ ารงุศิลปวัฒนธรรมอีสานใหม้ีความโดดเด่นระดับนานาชาติ
4.1 การอนุรักษ ์ฟื้นฟ ูเผยแพร่ และพฒันาศิลปวฒันธรรมใหม้ีความโดดเด่น 1) ส่งเสริมศักยภาพบคุลากรที่ท างานด้านศิลปวฒันธรรม   - หวัหน้าส านักงานเลขานุการ
เปน็ที่รู้จักและยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ ใหเ้กิดความโดดเด่น

 2) สนับสนุน ส่งเสริม และเผยแพร่การสร้างผลงานที่โดดเด่น
3) สนับสนุนและส่งเสริมการท างานด้านศิลปวฒันธรรมในภมูิภาค 
ลุ่มแม่น้ าโขง และประเทศจีน

4.2 เปน็เสาหลักของภาคอีสานในการยกระดับคุณภาพ 1) สนับสนุนและส่งเสริมการเพิ่มมูลค่า/คุณค่าผลงานด้าน ศิลปวฒันธรรม   - หวัหน้าส านักงานเลขานุการ
/ คุณค่าผลงานด้านศิลปวฒันธรรม 2) ส่งเสริมและพฒันาผลิตภณัฑ์หรือนวตักรรมชุมชนด้านศิลปวฒันธรรม

ใหส้ามารถสร้างรายได้อย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตรท์ี่ 5 บรหิารองค์กรเพ่ือความเปน็มหาวิทยาลัยอัจฉรยิะ
5.4 พฒันาระบบบริหารงานบคุคลและระบบการพฒันาบคุลากรที่มี 1) การพฒันามหาวทิยาลัยสู่การเปน็มหาวทิยาลัยในก ากับของรัฐ รองคณบดีฝ่ายบริหารและพฒันานิสิต
ประสิทธภิาพ 2) การพฒันามหาวทิยาลัยมุ่งสู่ความเปน็เลิศตามแนวทาง EdPEx 

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของมหาวทิยาลัย
5.6 สร้างภาพลักษณ์ที่ดี และการยอมรับในระดับสากล 1) ก าหนดนโยบายหรือแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมในการพฒันา รองคณบดีฝ่ายบริหารและพฒันานิสิต

มหาวทิยาลัยเชื่อมโยงกับเกณฑ์มาตรฐานสากล
 2) สร้าง Branding ของมหาวทิยาลัยใหเ้ปน็ที่รู้จักและยอมรับ
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ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

กรรมการ
                        13. ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชานวัตกรรมทางเทคโนโลยีส่ิงแวดล้อมและการจัดการพลังงาน กรรมการ

กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
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                        10. ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาส่ิงแวดล้อมศึกษา

                        12. ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน

                        14. หัวหน้าส านักงานเลขานุการคณะฯ
                        15. นางสาวศรัญญา มูลจันทร์

แผนปฏบิัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ผู้จดัท าแผนปฏบิัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คณะสิง่แวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
คณะสิง่แวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

                         1. คณบดีคณะส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
                         2. รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนานิสิต 
                         3. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ
                         4. รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
                         5. ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม
                         6. ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
                         7. ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาส่ิงแวดล้อมศึกษา
                         8. ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารจัดการส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน
                         9. ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม

                        11. ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาส่ิงแวดล้อมศึกษา




