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คานา
แผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 คณะเทคโนโลยี มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม ฉบับนี้จัดทำขึ้นภำยใต้เงื่อนไขของหลักเกณฑ์พระรำชกฤษฎีกำ
ว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริ หำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หมวด 3 ว่ำด้วยกำรบริหำรรำชกำรเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภำรกิจของรัฐ มำตรำ 9 กำหนดให้ส่วน
รำชกำรต้องจัดทำแผนปฏิบัติรำชกำรซึ่งมีรำยละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลำและงบประมำณที่ต้องใช้ของแต่ละขั้นตอน เป้ำหมำยของภำรกิจผลสัมฤทธิ์ของภำรกิจ และ
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ และต้องจัดให้มีกำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรประจำปี ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ส่วนรำชกำรกำหนดขึ้น และตำมพระรำชบัญญัติ
มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม พ.ศ. 2537 มำตรำ 20 (3) ได้กำหนดอำนำจและหน้ำที่ของอธิกำรบดี ไว้ว่ำ “จัดทำแผนพัฒ นำมหำวิทยำลัย และปฏิบัติตำมนโยบำยและ
แผนงำนรวม ติดตำมประเมินผลกำรดำเนินงำนด้ำนต่ำงๆ ของมหำวิทยำลัย ” ดังนั้น แผนปฏิบัติรำชกำรประจำปี พ.ศ. 2558 คณะเทคโนโลยี มหำวิทยำลัยฯได้จัดทำขึ้น
ภำยใต้กรอบแผนกลยุทธ์ คณะเทคโนโลยี มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม พ.ศ. 2557-2569 (ฉบับปรับปรุงธันวำคม 2556) ที่ได้นำแนวทำงกำรพัฒนำโดยยึดนโยบำยของ คสช
นโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร กำรพัฒนำคุณภำพตำมมำตรฐำนของ สกอ. และ สมศ. และกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำมหำวิทยำลัยสู่มำตรฐำนสำกล
คณะเทคโนโลยี มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม มีควำมคำดหวังให้แผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 ฉบับนี้ เป็นเครื่องมือสำหรับกำรบูรณำกำร
และกำรแปลงแผนไปสู่กำรปฏิบัติที่ชัดเจนและผลักดันให้กำรดำเนินงำนในภำรกิจต่ำงๆ ของทุกภำคส่วนในคณะเทคโนโลยี ตอบสนองทิศกำรกำรพัฒนำคณะเทคโนโลยี
ตำมยุทธศำสตร์ต่ำงๆ ที่กำหนด เกิดผลสัมฤทธิ์และบรรลุเป้ำหมำยตำมวิสัยทัศน์ของคณะเทคโนโลยีที่นำไปสู่คุณภำพและมำตรฐำนในกำรจัดกำรศึกษำได้อย่ำงเป็นรูปธรรม
ที่ชัดเจน และกำรได้รับกำรยอมรับในระดับชำติและนำนำชำติต่อไป

(รองศำสตรำจำรย์อนุชิตำ มุ่งงำม)
คณบดีคณะเทคโนโลยี
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แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ปรัชญา
“ผู้มีปัญญำทำงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี พึงเป็นอยู่เพื่อมหำชน”
พันธกิจ
1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และมีคุณภำพตำมมำตรฐำนที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของประเทศและสำกล
2. ผลิตงำนวิจัยที่มีคุณภำพหรือเป็นองค์ควำมรู้ใหม่ รวมถึงกำรประยุกต์ใช้
3. ให้บริกำรวิชำกำรแก่ชุมชนและสังคม เพื่อให้ชุมชนเข้มแข็งและพึ่งพำตัวเองได้อย่ำงยั่งยืน
4. อนุรักษ์ ปกป้อง เผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปัญญำท้องถิ่น
5. บริหำรจัดกำรองค์กรให้มีประสิทธิภำพ ภำยใต้หลักกำรบริหำรที่ดี
วิสัยทัศน์
คณะเทคโนโลยีเป็นที่ยอมรับในระดับชำติและอำเซียนว่ำเป็นผู้นำทำงวิชำกำร กำรวิจัย และบริกำรวิชำกำรในด้ำนเกษตรและอุตสำหกรรมเกษตรโดยได้รับกำรจัด
อันดับ 1 ใน 10 ของประเทศ และได้รับกำรจัดอันดับ 1 ใน 20 ของอำเซียน
ค่านิยมองค์กร (วัฒนธรรมองค์กร; Core Value)
TECHNO
T = Teamwork กำรทำงำนเป็นทีม
E = Ethics จริยธรรม ศีลธรรม
C = Creativeness เกี่ยวกับกำรสร้ำงหรือประดิษฐ์ขึ้น, ซึ่งสร้ำงหรือประดิษฐ์ขึ้น ซึ่งเกิดจำกควำมคิดสร้ำงสรรค์
H = Harmony ควำมรักสำมัคคี ควำมร่วมมือร่วมใจ ควำมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
N = Networking (Academic) เครือข่ำยควำมร่วมมือทำงวิชำกำร
O = Organization of Learning องค์กรแห่งกำรเรียนรู้
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ยุทธศาสตร์
ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรผลิตบัณฑิตทีม่ ีคุณภำพภำยใต้กำรจัดเรียนกำรสอนในหลักสูตรที่ทันสมัยตำมเกณฑ์คุณภำพและมำตรฐำนของชำติและสำกล
ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรวิจัยเพื่อสร้ำงองค์ควำมรู้และพัฒนำนวัตกรรมที่สร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้กับชุมชนและสังคม
ยุทธศำสตร์ที่ 3 เป็นศูนย์กลำงแห่งกำรเรียนรู้และบริกำรวิชำกำรแก่สังคม
ยุทธศำสตร์ที่ 4 ส่งเสริมกำรนำทุนทำงวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และภูมิปัญญำท้องถิ่น
ไปใช้ประโยชน์อย่ำงยั่งยืน และผสมผสำนวัฒนธรรมในระดับชำติและสำกล
ยุทธศำสตร์ที่ 5 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพเทียบเท่ำมำตรฐำนสำกล มีระบบบริหำรจัดกำรที่ดีที่สร้ำงคุณภำพชีวิตและควำมสุขในกำรปฏิบัติงำนของ
บุคลำกรในองค์กร รวมถึงมีกำรบริหำรจัดกำรคณะตำมหลักธรรมำภิบำล
ยุทธศำสตร์ที่ 6 ส่งเสริมภำพลักษณ์ของคณะ ให้ได้รับกำรยอมรับทั้งในระดับชำติและสำกล
ยุทธศำสตร์ที่ 7 พัฒนำและปรับปรุงสภำพแวดล้อม และภูมิทัศน์ทั้งภำยใน และรอบคณะ
สู่คณะสีเขียว และรักษ์สิ่งแวดล้อม

Strategic map คณะเทคโนโลยี

คุณภาพบริการ

ประสิทธิผล

คณะเทคโนโลยีเป็นที่ยอมรับในระดับชำติและอำเซียนว่ำเป็นผู้นำทำงวิชำกำร กำรวิจัย และบริกำรวิชำกำรในด้ำนเกษตรและอุตสำหกรรมเกษตรโดยได้รับ
กำรจัดอันดับ 1 ใน 10 ของประเทศ และได้รับกำรจัดอันดับ 1 ใน 20 ของอำเซียน

ทุกหลักสูตรได้รับกำรรับรองคุณภำพ
และมำตรฐำน
ควำมพึงพอใจของนิสิตต่อมหำวิทยำลัย
ควำมพึงพอใจของนิสิตต่อกำรสอน

คณะเทคโนโลยี ได้รบั กำรยอมรับ
และกำรจัดอันดับ
ควำมพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อบัณฑิตมหำวิทยำลัย
ควำมพึงพอใจของนิสิตและอำจำรย์ต่อกำรให้บริกำร
5

พัฒนาองค์กร

ประสิทธิภาพ
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กฏหมำย/ระเบียบ/ข้อบังคับ
บุคลำกร

กำรบริหำรงบประมำณ
ให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุด

ภำวะกำรมีงำนทำของนิสิต

แผนพัฒนำมหำวิทยำลัย

กำรบริหำรสินทรัพย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

กำรบริหำรควำมเสี่ยง
ภูมิทัศน์-อำคำรสถำนที่

ระบบบริหำรจัดกำร

ฐำนข้อมูลและเทคโนโลยีสำรสนเทศ

วัฒนธรรมขององค์กร

โครงสร้ำงองค์กร

องค์กรแห่งกำรเรียนรู้

แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพภายใต้การจัดการเรียนการสอน
ในหลักสูตรที่ทันสมัยตามเกณฑ์คุณภาพและมาตรฐานของชาติและสากล
รวมทั้งมีความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก
เป้าประสงค์ 1.1) หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ผ่านการรับรองของสภาวิชาชีพ สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้ใช้งานและการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก
1.1.1 ระดับคุณภำพของผลกำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรโดยรวม ตำมเกณฑ์กำร
ประเมินประกันคุณภำพภำยใน
เป้าประสงค์ 1.2) คุณลักษณะของบัณฑิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามตรงตาม
ความต้องการของผู้ใช้งานและสังคมมีศักยภาพในการแข่งขันในสังคมโลก
1.2.1 ร้อยละของบัณฑิตปริญญำตรีที่ได้งำนทำหรือประกอบอำชีพอิสระ

น้าหนัก เป้าหมาย
ร้อยละ ปี 2558
ร้อยละ
25

1

เกณฑ์การให้คะแนน
2
3
4

5

หน่วยงานเจ้าภาพ/
ผู้รับผิดชอบ

เงื่อนไข/แหล่งข้อมูล

ร้อยละ
3
3

3.75

ร้อยละ
15
2

ร้อยละ

70

72.50

75

3.75

4.25

รองคณบดี
ฝ่ำยบริหำร
นำงสำวสุพรรษำ
ศิริจันทพันธ์

ผลประเมินประกัน
คุณภำพภำยใน ปี
กำรศึกษำ 2557
รำยหลักสูตร (สำขำวิชำ)

77.50

80

รองคณบดี

ผลกำรมีงำนทำ ปี
6

คำรับรองกำรปฏิบัตริ ำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 คณะเทคโนโลยี
เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด
ภำยใน 1 ปี

น้าหนัก เป้าหมาย
ร้อยละ ปี 2558
80

1

เกณฑ์การให้คะแนน
2
3
4

3.75

4.00

4.25

5

1.2.2 ระดับคุณภำพของผู้สำเร็จกำรศึกษำตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ (ป.ตรี-โท-เอก)

3

ไม่น้อยกว่ำ 3.50
4.50

1.2.3 ร้อยละของนิสิต(ป.ตรี-โท-เอก)ที่เข้ำรับกำรทดสอบควำมรูค้ วำมสำมำรถ
และทักษะกำรสื่อสำรด้วยภำษำอังกฤษ ตำมมำตรฐำน CEFR หรือเทียบเท่ำ
ก่อนสำเร็จกำรศึกษำ ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ของนิสิตทั้งหมดในชั้นปีที่หลักสูตร
กำหนด (MSU English Exit–Exam)

3

ไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ 80

80

1.2.4 ร้อยละของนิสิต(ป.ตรี-โท-เอก)ที่เข้ำทดสอบควำมรูค้ วำมสำมำรถและ
ทักษะกำรสื่อสำรด้วยภำษำอังกฤษ ตำมมำตรฐำน CEFR หรือเทียบเท่ำ
มีคะแนนผลกำรทดสอบไม่น้อยกว่ำ 50 คะแนน ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 40 ของนิสิต
ที่เข้ำทดสอบทั้งหมด (MSU English Exit–Exam)

2

ไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ 40

40

รองคณบดี
ฝ่ำยวิชำกำร
นำยเจษฏำ กลิ่นกล้ำ

1.2.5 ร้อยละของนิสิต (ป.ตรี) ที่เข้ำรับกำรทดสอบควำมรู้ควำมสำมำรถและ
ทักษะด้ำน IT ไม่ต่ำกว่ำมำตรฐำน ICT หรือเทียบเท่ำ ก่อนสำเร็จกำรศึกษำ
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ของนิสิตทัง้ หมดในชั้นปีที่หลักสูตรกำหนด
(IT Exit-Exam)

3

ไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ 80

80

รองคณบดี
ฝ่ำยวิชำกำร
นำยเจษฏำ กลิ่นกล้ำ

1.2.6 ร้อยละของนิสิต(ป.ตรี) ที่เข้ำรับกำรทดสอบควำมรู้ควำมสำมำรถและ

2

ไม่น้อยกว่ำ

65

รองคณบดี

60

4.50

หน่วยงานเจ้าภาพ/
ผู้รับผิดชอบ
ฝ่ำยบริหำร
นำงสำวสุพรรษำ
ศิริจันทพันธ์
รองคณบดี
ฝ่ำยวิชำกำร
นำงสำวณัฐนันท์
มำบุญธรรม
นำยยุทธชัย อุทัยแพน
นำยเจษฏำ กลิ่นกล้ำ
รองคณบดี
ฝ่ำยวิชำกำร
นำยเจษฏำ กลิ่นกล้ำ

เงื่อนไข/แหล่งข้อมูล
กำรศึกษำ 2557
ผลประเมินควำมพึงพอใจ
ของผู้ใช้บัณฑิตตำมกรอบ
มำตรฐำนคุณวุฒิ ปี
กำรศึกษำ 2557
(ประเมินจำกผู้ใช้บัณฑิต)
ผลกำรเข้ำทดสอบภำษำ
ต่ำงประเทศ ของนิสติ แต่ละ
หลักสูตร (สำขำวิชำ) ที่
กำหนด ในช่วง
ปีงบประมำณ 2558
ผลกำรทดสอบ
ภำษำต่ำงประเทศ
ของนิสิตแต่ละหลักสูตร
(สำขำวิชำ) ที่กำหนด
ในช่วงปีงบประมำณ
2558
-ผลกำรเข้ำทดสอบ IT ของ
นิสิตแต่ละหลักสูตร(สำขำวิชำ)
ที่กำหนด ในช่วงปีงบประมำณ
2558
-แบบทดสอบควรเน้นกำร
ประเมินกำรใช้งำนจริง ไม่ควร
เน้นทฤษฎี
ผลกำรทดสอบ IT ของ
7

คำรับรองกำรปฏิบัตริ ำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 คณะเทคโนโลยี
เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด
ทักษะด้ำน IT ไม่ต่ำกว่ำมำตรฐำน ICT หรือเทียบเท่ำ ก่อนสำเร็จกำรศึกษำ
มีคะแนนผลกำรทดสอบไม่น้อยกว่ำ 50 คะแนน ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 60
ของนิสิตที่เข้ำทดสอบทั้งหมด (IT Exit-Exam)
เป้าประสงค์ 1.3) เพื่อให้นิสิตของมหาวิทยาลัยเป็นพลเมืองดีของสังคมไทย
และสังคมโลก เป็นผู้มีวัฒนธรรมทางสังคม อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
อันดีงาม และสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของนิสิตมหาวิทยาลัย
1.3.1 ระดับควำมสำเร็จของกำรจัดกำรศึกษำวิชำศึกษำทั่วไปทีส่ ะท้อน
เอกลักษณ์ของ มมส (คณะรับผลร่วมกับมหาวิทยาลัย)
ระดับ 1 -มีกำรดำเนินงำนแต่งตัง้ คณะกรรมกำรยกร่ำงหมวดวิชำทั่วไป
-มีแผนดำเนินงำนปรับปรุงหมวดวิชำศึกษำทั่วไป
ระดับ 2 มีกำรจัดประชุม หรือปรึกษำหำรืออย่ำงเป็นระบบ โดยมีกำร
ระดมควำมคิด และกำรมีส่วนร่วมจำกผูเ้ กี่ยวข้อง
ระดับ 3 -มีกำรจัดสรรงบประมำณหรือทรัพยำกรสนับสนุน
-มีกำรดำเนินงำนตำมขัน้ ตอนกำรปรับปรุงหมวดวิชำศึกษำทัว่ ไป
ระดับ 4 มีจำนวนรำยวิชำศึกษำทั่วไปที่มีกำรปรับปรุงให้มีคำอธิบำย
รำยวิชำที่สะท้อนเอกลักษณ์ของนิสิต มมส กำรพัฒนำผู้นำนิสติ
กับกำรช่วยเหลือสังคม
ระดับ 5 มีกำรเสนอหลักสูตรหมวดวิชำศึกษำทั่วไป (ฉบับปรับปรุง)
ต่อสภำมหำวิทยำลัย

น้าหนัก เป้าหมาย
ร้อยละ ปี 2558
ร้อยละ 60

1

เกณฑ์การให้คะแนน
2
3
4

5

หน่วยงานเจ้าภาพ/
ผู้รับผิดชอบ
ฝ่ำยวิชำกำร
นำยเจษฏำ กลิ่นกล้ำ

เงื่อนไข/แหล่งข้อมูล
นิสิต แต่ละหลักสูตร
(สำขำวิชำ) ที่กำหนด
ในช่วงปีงบประมำณ
2558

ร้อยละ
7
3

ระดับ 5

1

2

3

4

5

สำนักศึกษำทั่วไป/
คณะ

-ผลกำรดำเนินงำนของสำนัก
ศึกษำทั่วไป รอบปีงบประมำณ
2558
-ทุกคณะต้องมีวิชำบังคับใน
หมวดศึกษำทัว่ ไป 2 วิชำ ดังนี้
(1) วิชำภำษำอังกฤษสำหรับ...
1 วิชำ
(กลุ่มภำษำ) และ
(2) วิชำหนึ่งหลักสูตรหนึ่ง
ชุมชน (กลุ่มสหศำสตร์) อย่ำง
น้อย 1 วิชำ
(ให้หลักสูตรนั้นสอนวิชำนี้เอง)
วิชำละ 2 หน่วยกิต (รหัสวิชำ
เป็นของศึกษำทั่วไป แต่เงินค่ำ
หน่วยกิตเป็นของคณะตำม
จำนวนที่นิสิตมำลงทะเบียน
เรียน)
-นิสิตแลกเปลี่ยนให้เป็นไปตำม
กำรลงทะเบียนวิชำของคณะ
นั้นๆ

8

คำรับรองกำรปฏิบัตริ ำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 คณะเทคโนโลยี
เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด
1.3.2 ระดับควำมสำเร็จของคณะที่ดำเนินกิจกรรม/โครงกำรเพื่อให้ศิษย์เก่ำ
กลับมำช่วยเหลือและ/หรือให้ควำมร่วมมือในกำรพัฒนำวิชำกำร/วิชำชีพ
ตลอดจนสร้ำงชื่อเสียงให้กับสถำบัน

น้าหนัก เป้าหมาย
ร้อยละ ปี 2558

1

เกณฑ์การให้คะแนน
2
3
4

5

หน่วยงานเจ้าภาพ/
ผู้รับผิดชอบ

2

ระดับ 5

1

2

3

4

5

รองคณบดี
ฝ่ำยพัฒนำนิสติ
นำงสำวนฤมล
โพธิ์มินทร์

ผลกำรดำเนินงำนของแต่
ละคณะ ในรอบ
ปีงบประมำณ 2558
(การให้ข้อมูลต้องให้
ข้อมูล
ทั้งที่มีงานทาแล้วและยัง
ไม่มี)

2

1

ไม่มี =
0

-

-

-

1

รองคณบดี
ฝ่ำยพัฒนำนิสติ
นำงสำวนฤมล
โพธิ์มินทร์

-ผลกำรดำเนินงำนของแต่ละ
คณะ
ในรอบปีงบประมำณ 2558
-ระดับชำติ จัดโดยองค์กร
ภำยนอก ระดับจังหวัดขึ้น
ไป

ระดับ 5

1

2

3

4

5

รองคณบดีฝ่ำยวิจัยและ -ผลกำรดำเนินงำนของ
บริกำรวิชำกำร
มหำวิทยำลัย
นำยยุทธชัย อุทัยแพน (ศูนย์การศึกษาและวิจัย

ระดับ 1 มีฐำนข้อมูลศิษย์เก่ำที่เป็นระบบ ถูกต้อง และเป็นปัจจุบนั
ระดับ 2 มีกำรให้ข้อมูลและควำมรู้ที่เป็นประโยชน์ในสำยอำชีพ
แก่ศิษย์เก่ำ
ระดับ 3 มีควำมร่วมมือจำกศิษย์เก่ำในกิจกรรมพัฒนำวิชำกำร/วิชำชีพ
ร่วมกับคณะ
ระดับ 4 มีศิษย์เก่ำทีส่ นับสนุนทรัพยำกรและ/หรือทุนกำรศึกษำ
ที่ศิษย์เก่ำจัดหำ/ให้คณะ
ระดับ 5 มีกำรยกย่องเชิดชูศิษย์เก่ำ
1.3.3 จำนวนนิสิตและ/หรือศิษย์เก่ำได้รบั กำรยกย่องเชิดชูเกียรติ และ/หรือ
ได้รับรำงวัลในระดับชำติและ/หรือนำนำชำติ

เงื่อนไข/แหล่งข้อมูล

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และพัฒนานวัตกรรมที่สร้าง
ร้อยละ
มูลค่าเพิ่มหรือใช้ประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคม
25
เป้าประสงค์ 2.1) มหาวิทยาลัยต้องมีหน่วยวิจัยและผลงานที่มีความโดดเด่น ร้อยละ
และเป็นเอกลักษณ์แตกต่างจากสถาบันอืน่
8
2.1.1 ระดับควำมสำเร็จของกำรดำเนินงำนของหน่วยวิจัยเพื่อควำมเป็นเลิศ
ของมหำวิทยำลัย (ศูนย์การศึกษาและวิจัยบรรพชีวินวิทยา และศูนย์ความเป็น
เลิศทางนวัตกรรมไหม) หรือหน่วยวิจัยเฉพำะทำงของคณะ

3

9

คำรับรองกำรปฏิบัตริ ำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 คณะเทคโนโลยี
เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด

น้าหนัก เป้าหมาย
ร้อยละ ปี 2558

1

เกณฑ์การให้คะแนน
2
3
4

5

หน่วยงานเจ้าภาพ/
ผู้รับผิดชอบ

ระดับ 1 มีหน่วยวิจัยเพื่อควำมเป็นเลิศ และ/หรือหน่วยวิจัยเฉพำะทำง
และมีกำรประกำศหรือเผยแพร่ให้ทรำบโดยทั่วกัน
ระดับ 2 มีกำรจัดสรรงบประมำณหรือทรัพยำกรสนับสนุนกำรดำเนินงำน

บรรพชีวินวิทยา และศูนย์
ความเป็นเลิศทางนวัตกรรม
ไหม)
และผลกำรดำเนินงำนของ
แต่ละคณะ ในรอบ
ปีงบประมำณ 2558
-คณะต้องกำหนดว่ำหน่วย
วิจัยเฉพำะทำงนั้น คือ
หน่วยอะไร…? อย่ำงน้อย
1 หน่วย
-ระดับ 3 นับได้ทุกมิติ ทั้ง
ที่อำจำรย์ไป หรือนิสติ ไป
ทำวิจัยร่วม

ระดับ 3 มีกำรดำเนินงำนด้ำนกำรวิจัยกับมหำวิทยำลัยหรือองค์กร
ภำครัฐ/เอกชน ทั้งในหรือต่ำงประเทศ
ระดับ 4 มีกำรแลกเปลีย่ นนักวิจยั กับมหำวิทยำลัยต่ำงประเทศ
ระดับ 5 - มีผลงำนตีพมิ พ์เผยแพร่ระดับนำนำชำติ (ตำมเกณฑ์ที่ กพอ
กำหนดในประกำศ) หรือ
- มีผลงำนที่ได้รับกำรจดสิทธิบัตร หรือ
- มีผลงำนวิจัยที่หน่วยงำนหรือองค์กรระดับชำติว่ำจ้ำง
ให้ดำเนินกำร หรือ
- มีผลงำนค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่ และได้รับกำร
จดทะเบียน หรือ
- มีตำรำหรือหนังสือ ทีผ่ ่ำนกำรประเมินตำแหน่งทำงวิชำกำรแล้ว หรือ
- มีอำจำรย์หรือนักวิจัยหรือผลงำนของหน่วยวิจัยเฉพำะทำง
ได้รับรำงวัลในระดับชำติหรือนำนำชำติ หรือ
- มีบทควำมที่ตีพมิ พ์ในเอกสำรเฉพำะเรื่อง (monograph series)
2.1.2 จำนวนผลงำนวิจัยที่ได้รับกำรจดสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร และ/หรือ
ได้รับรำงวัลในระดับชำติหรือนำนำชำติ หรืองำนวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุน
จำกภำยนอกมหำวิทยำลัย

เงื่อนไข/แหล่งข้อมูล

5

1
ผลงำน

ไม่มี =
0

-

-

-

1

รองคณบดี
ฝ่ำยวิจัยและ
บริกำรวิชำกำร
นำยยุทธชัย อุทัยแพน

ผลกำรดำเนินงำนของ
มหำวิทยำลัย และคณะ/
หน่วยงำน ในรอบ
ปีงบประมำณ 2558

เป้าประสงค์ 2.2) การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางด้านการวิจัย ร้อยละ
ของอาจารย์และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา และการมีเครือข่ายการวิจัยร่วมกับ 17
นักวิจัยภายนอกทั้งในหรือต่างประเทศ
10

คำรับรองกำรปฏิบัตริ ำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 คณะเทคโนโลยี
เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด

น้าหนัก เป้าหมาย
ร้อยละ ปี 2558
1
2.2.1 จำนวนควำมร่วมมือทำงกำรวิจัยของคณะ/หน่วยงำนกับนักวิจัยภำยนอก
5
1
ไม่มี =
สถำบันทั้งในและ/หรือต่ำงประเทศ
0

2.2.2 ร้อยละคุณภำพของผลงำนวิชำกำรของอำจำรย์ประจำ
- กลุ่มสำขำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

- กลุ่มสำขำวิทยำศำสตร์สุขภำพ
- กลุ่มสำขำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
2.2.3 ร้อยละคุณภำพของผลงำนของผู้สำเร็จกำรศึกษำในระดับปริญญำโท
ที่ได้รับกำรตีพิมพ์เผยแพร่

เกณฑ์การให้คะแนน
2
3
4
-

5
1

หน่วยงานเจ้าภาพ/
ผู้รับผิดชอบ
คณบดี
คณะเทคโนโลยี
นำงสำวโชติกำ
เถื่อนตีนกง
นำยยุทธชัย อุทัยแพน

2

5

2.2.4 ร้อยละคุณภำพของผลงำนของผู้สำเร็จกำรศึกษำในระดับปริญญำเอก
ที่ได้รับกำรตีพิมพ์เผยแพร่

5

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และบริการวิชาการแก่
สังคมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เป้าประสงค์ 3.1) มหาวิทยาลัยต้องแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
(University Social Responsibility) ด้วยการเป็นที่พึ่งทางวิชาการของ
สังคมและชุมชน ด้วยการส่งเสริมให้อาจารย์และนิสิตนาความรู้ไปสู่การ

ร้อยละ
5
ร้อยละ
5

ร้อยละ 30

30

ร้อยละ 30
ร้อยละ 20
ร้อยละ 40

40

30
20
50

80

100

ร้อยละ
80

รองคณบดีฝ่ำยวิจัยและ
บริกำรวิชำกำร
นำยยุทธชัย อุทัยแพน
นำงสำวริณณ์ฐพัชร์
จันจำนงค์
รองคณบดีฝ่ำย
วิชำกำร
นำยยุทธชัย อุทัยแพน
รองคณบดีฝ่ำย
วิชำกำร
นำยยุทธชัย อุทัยแพน

เงื่อนไข/แหล่งข้อมูล
ผลกำรดำเนินงำนของคณะ/
หน่วยงำน
ในรอบปีงบประมำณ 2558
(ควำมร่วมมือดังกล่ำว ต้องมี
กำร
ดำเนินงำนกิจกรรมจริง และใช้
ร่วมกันกับ 2.1.1 ในเกณฑ์
ระดับ 3 ได้)
ผลกำรดำเนินงำนของคณะ
ในรอบปีงบประมำณ
2558

ผลกำรดำเนินงำนของคณะ
ในรอบปีงบประมำณ
2558
ผลกำรดำเนินงำนของคณะ
ในรอบปีงบประมำณ
2558

11

คำรับรองกำรปฏิบัตริ ำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 คณะเทคโนโลยี
เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด
ปฏิบัติในชุมชน
3.1.1 ร้อยละหลักสูตร(ป.ตรี)ทีม่ ีกำรดำเนินกำรตำมนโยบำยหนึ่งหลักสูตร
หนึ่งชุมชน เพื่อเป็นที่พึ่งทำงวิชำกำรแก่สังคม ด้วยกำรผลิตบัณฑิตที่มี
อัตลักษณ์ในกำรช่วยเหลือสังคมและชุมชน ผ่ำนกระบวนกำรบูรณำกำร
กำรเรียนกำรสอน กำรวิจัย และ/หรือกำรให้บริกำรวิชำกำรร่วมกับชุมชน
เพื่อเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชนให้ยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมการนาทุนทางวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นไปใช้ประโยชน์ อย่างยั่งยืนและผสมผสานวัฒนธรรมใน
ระดับชาติและสากล
เป้าประสงค์ 4.1) มหาวิทยาลัยต้องอนุรักษ์ ฟื้นฟู ปกป้อง เผยแพร่ พัฒนา
ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
และผสมผสานวัฒนธรรมในระดับชาติและสากล
4.1.1 จำนวนโครงกำรทีค่ ณะมีกำรดำเนินกำรตำมนโยบำยหนึ่งคณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรม
เพื่อเป็นที่พึ่งทำงวิชำกำรแก่ชมุ ชนและสังคม ด้วยกำรบูรณำกำรกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
กำรวิจัย เพื่อกำรอนุรักษ์ ฟื้นฟู ปกป้อง เผยแพร่ พัฒนำศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียม
ประเพณีและภูมิปญ
ั ญำท้องถิ่น ให้มคี วำมเข้มแข็งและยั่งยืน

น้าหนัก เป้าหมาย
ร้อยละ ปี 2558
5

ร้อยละ
80

1
70

เกณฑ์การให้คะแนน
2
3
4

5

หน่วยงานเจ้าภาพ/
ผู้รับผิดชอบ

เงื่อนไข/แหล่งข้อมูล

72.50

75

77.50

80

รองคณบดีฝ่ำยวิจัยและ
บริกำรวิชำกำร
นำยเจษฎำ กลิ่นกล้ำ

ผลกำรดำเนินงำนของคณะ
ในรอบปีงบประมำณ
2558

-

-

-

1

รองคณบดีฝ่ำยวิจัยและ
บริกำรวิชำกำร
นำงสำวกำนต์ศิวกร
คำวิเศษธนธรณ์

-ผลกำรดำเนินงำนของ
คณะ
ในรอบปีงบประมำณ
2558
-คณะใช้โครงกำรร่วมกับ
ตัวชี้วัด 3.1.1 ได้ แต่ต้องมี
กิจกรรมที่อธิบำยได้

ร้อยละ
5
ร้อยละ
5
5

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และยกระดับ ร้อยละ
การบริหารจัดการมหาวิทยาลัย ตามหลักธรรมาภิบาล
20
เป้าประสงค์ 5.1) มหาวิทยาลัยมีระบบบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ ร้อยละ
สอดคล้องตามเอกลักษณ์ ตอบสนองต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย
2
โดยบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
5.1.1 ระดับคุณภำพของผลสัมฤทธิ์ของกำรประเมินผลตำมแผนปฏิบัติรำชกำร
2
ประจำปีของคณะ/หน่วยงำน

1
ไม่มี =
โครงกำร 0

4.25

4.25

รองคณบดีฝ่ำยบริหำร - ผลกำรดำเนินงำนตำม
นำงสำวสุพรรษำ
แผนฯ
ศิริจันทพันธ์
ปี 58 ของคณะ/
12

คำรับรองกำรปฏิบัตริ ำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 คณะเทคโนโลยี
เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด

น้าหนัก เป้าหมาย
ร้อยละ ปี 2558

1

เกณฑ์การให้คะแนน
2
3
4

5

หน่วยงานเจ้าภาพ/
ผู้รับผิดชอบ

เงื่อนไข/แหล่งข้อมูล
หน่วยงำน

เป้าประสงค์ 5.2) บุคลากรของมหาวิทยาลัยต้องมีคุณวุฒิและตาแหน่งทางวิชาการ
ที่สูงขึน้ และมีศกั ยภาพและขีดความสามารถในการพัฒนามหาวิทยาลัยและการแข่งขัน
5.2.1 ร้อยละของอำจำรย์ที่มีวุฒิปริญญำเอก

5.2.2 ร้อยละของอำจำรย์ที่ดำรงตำแหน่งทำงวิชำกำร
เป้าประสงค์ 5.3) มหาวิทยาลัยมีระบบบริหารการเงินการคลังที่มั่นคงยั่งยืน
และมีประสิทธิภาพ
5.3.1 ร้อยละของกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณแผ่นดิน ภำพรวม

5.3.2 ร้อยละของกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณรำยจ่ำยลงทุน (งบแผ่นดิน)

เป้าประสงค์ 5.4) มหาวิทยาลัยมีระบบสารสนเทศที่ทันสมัยครบถ้วนถูกต้อง
เชื่อมโยงครอบคลุมพันธกิจ รองรับการบริหารจัดการขององค์กร และการ
ประกันคุณภาพการศึกษา

ร้อยละ
8
5
ร้อยละ
50

3

ร้อยละ
30

ร้อยละ
2
1
ร้อยละ
95

1

50

ร้อยละ
82

52

รองคณบดีฝ่ำยบริหำร ผลกำรดำเนินงำนของคณะ
นำงสำวริณณ์ฐพัชร์
ในรอบปีงบประมำณ
จันจำนงค์
2558

30

รองคณบดีฝ่ำยบริหำร ผลกำรดำเนินงำนของคณะ
นำงสำวริณณ์ฐพัชร์
ในรอบปีงบประมำณ
จันจำนงค์
2558
รองคณบดีฝ่ำยบริหำร
นำยสันต์ ปัจฉิม
นำงสำวธนัชชำ
สืบสำรำญ
นำงสำวสุภำณี ชินพร
รองคณบดีฝ่ำยบริหำร
นำยสันต์ ปัจฉิม
นำงสำวธนัชชำ
สืบสำรำญ
นำงสำวสุภำณี ชินพร

88

90

92

94

96

75

78

81

84

87

ผลกำรดำเนินงำนของ
มหำวิทยำลัย
และคณะ/หน่วยงำน
รอบปีงบประมำณ 2558

ร้อยละ
6

13

คำรับรองกำรปฏิบัตริ ำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 คณะเทคโนโลยี
เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด

5.4.1 ระดับควำมสำเร็จของกำรเชื่อมโยงระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศทั้ง 7
ยุทธศำสตร์ เพื่อกำรบริหำรจัดกำร
(คณะใช้ผลร่วมกับมหาวิทยาลัย)
ระดับ 1 - มีคณะกรรมกำรหรือคณะทำงำนเพื่อขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนฯ
- มีกำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำร หรือปรึกษำหำรืออย่ำงเป็นระบบ
โดยมีกำรระดมควำมคิดและกำรมีส่วนร่วมจำกผูเ้ กีย่ วข้อง
ระดับ 2 มีระบบกลไกหรือแนวทำงหรือแผนงำนหรือโครงกำร/กิจกรรม
ในกำรส่งเสริมหรือช่วยเหลือคณะ/หน่วยงำน
ระดับ 3 มีกำรดำเนินงำนตำมระบบกลไกหรือแนวทำงหรือแผนงำน
หรือโครงกำร/กิจกรรมที่กำหนด
ระดับ 4 จำนวนฐำนข้อมูลของมหำวิทยำลัยที่ได้รับกำรพัฒนำหรือ
ปรับปรุงให้สำมำรถใช้งำนร่วมกันได้ทั้งระดับคณะ/หน่วยงำน
และมหำวิทยำลัย และข้อมูลในระบบฐำนข้อมูลถูกต้องเป็น
ปัจจุบัน จำนวน 3 ฐำนข้อมูล ได้แก่ ฐำนข้อมูลบุคลำกร,
ฐำนข้อมูลงำนวิจัย และฐำนข้อมูลกำรบริกำรวิชำกำร
ระดับ 5 จำนวนฐำนข้อมูลของมหำวิทยำลัยที่ได้รับกำรพัฒนำหรือ
ปรับปรุงให้สำมำรถใช้งำนร่วมกันได้ทั้งระดับคณะ/หน่วยงำน
และมหำวิทยำลัย และข้อมูลในระบบฐำนข้อมูลถูกต้องเป็น
ปัจจุบัน จำนวน 5 ฐำนข้อมูล ได้แก่ ฐำนข้อมูลบุคลำกร,
ฐำนข้อมูลงำนวิจัย, ฐำนข้อมูลกำรบริกำรวิชำกำร, ฐำนข้อมูล
นิสิต และฐำนข้อมูลหลักสูตร

น้าหนัก เป้าหมาย
ร้อยละ ปี 2558

3

ระดับ 5

1

เกณฑ์การให้คะแนน
2
3
4

5

1

2

5

3

4

หน่วยงานเจ้าภาพ/
ผู้รับผิดชอบ

เงื่อนไข/แหล่งข้อมูล

-ผลกำรดำเนินงำนของ
สำนักคอมพิวเตอร์
ปีงบประมำณ 2558
-ให้เพิ่มกำรประเมินกำรมี
ส่วนร่วมของเจ้ำหน้ำที่
คอมฯ/IT ของคณะ

14

คำรับรองกำรปฏิบัตริ ำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 คณะเทคโนโลยี
เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด
5.4.2 ระดับควำมสำเร็จของกำรปรับปรุงและพัฒนำเว็บไต์ของหน่วยงำน

น้าหนัก เป้าหมาย
ร้อยละ ปี 2558
3

5

1

เกณฑ์การให้คะแนน
2
3
4

5

1

2

5

3

4

หน่วยงานเจ้าภาพ/
ผู้รับผิดชอบ
หัวหน้ำสำนักงำน
เลขำนุกำรคณะฯ
นำยนิรตุ ต์ บุญคง

ระดับ 1 - เว็บไซต์คณะ/หน่วยงำนมีอย่ำงน้อย 2 ภำษำ และมี
ผู้รับผิดชอบดูแลเว็บไซต์ในกำรปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
ระดับ 2 เว็บไซต์คณะ/หน่วยงำน อยู่ภำยใต้ domain ของมหำวิทยำลัย
ระดับ 3 เว็บไซต์ของคณะ/หน่วยงำน มีกำรพัฒนำตำมมำตรฐำน
ที่มหำวิทยำลัยกำหนด
ระดับ 4 เว็บไซต์ของคณะ/หน่วยงำน มีกำรพัฒนำตำมมำตรฐำน
หลักเกณฑ์กำรจัดอันดับเว็บไซต์สสู่ ำกล
ระดับ 5 เว็บไซต์คณะ/หน่วยงำน มีกำรเผยแพร่ข้อมูลด้ำนงำนวิจยั ,
ผลงำนทำงวิชำกำรผ่ำนทำงเว็บไซต์
เป้าประสงค์ 5.5) มหาวิทยาลัยมีคุณภาพการจัดการศึกษาเป็นไปตามเกณฑ์
การประกันคุณภาพภายในและภายนอก และนาไปสู่การจัดอันดับสถาบัน
ในระดับนานาชาติ
5.5.1 ระดับคุณภำพของผลสัมฤทธิ์ของกำรประเมินประกันคุณภำพภำยใน
ไม่ต่ำกว่ำ 4.25

เงื่อนไข/แหล่งข้อมูล
ผลกำรดำเนินงำนของ
สำนักคอมพิวเตอร์ (ในภำพรวม
มหำวิทยำลัย) และคณะ/
หน่วยงำน
ในรอบปีงบประมำณ 2558

ร้อยละ
2
2

ไม่ต่ำกว่ำ
3.75

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การส่งเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้ได้รับการยอมรับ ร้อยละ
และพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยในระดับสากล
15
เป้าประสงค์ 6.1) เป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับการจัดอันดับ หรือการประเมิน
ร้อยละ
คุณภาพในระดับสากล
15
6.1.1 จำนวนนักวิชำกำรจำกมหำวิทยำลัยหรือสถำบันต่ำงประเทศที่มี
2
20 คน
ควำมสัมพันธ์กับคณำจำรย์/คณะ/หน่วยงำน/มมส (Academic Peer List)

3.75

4.25

รองคณบดีฝ่ำยบริหำร ผลประเมินประกัน
นำงสำวสุพรรษำ
คุณภำพภำยใน ปี
ศิริจันทพันธ์
กำรศึกษำ 2557
ของคณะ/หน่วยงำน

20

คณบดีคณะเทคโนโลยี
นำงสำวโชติกำ
เถื่อนตีนกง

ผลกำรดำเนินงำนของ
มหำวิทยำลัย และคณะ/
หน่วยงำน
15

คำรับรองกำรปฏิบัตริ ำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 คณะเทคโนโลยี
เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด

น้าหนัก เป้าหมาย
ร้อยละ ปี 2558

1

เกณฑ์การให้คะแนน
2
3
4

5

หน่วยงานเจ้าภาพ/
ผู้รับผิดชอบ

เงื่อนไข/แหล่งข้อมูล
ในปีงบประมำณ 2558
เงื่อนไข :
-กำรเก็บข้อมูลให้ระบุควำม
เชี่ยวชำญเฉพำะทำงของ
นักวิชำกำรนัน้ ๆ)
-ควรเน้นนักวิชำกำร
มหำวิทยำลัย
ที่อยู่ใน TOP 500QS เป็นหลัก
ก่อน)

6.1.2 จำนวนผู้แทนนำยจ้ำง บริษัท ที่เป็นผู้จ้ำงงำนบัณฑิตที่เป็นของคนไทยต่อ
ต่ำงชำติ (Recruiters List)

1

6.1.3 ผลกำรจัดอันดับคุณภำพตำมกลุ่มสำขำวิชำ (Faculty Area Performance)
มหำวิทยำลัยในประเทศไทย โดย QS ASIAN Ranking
6.1.3.1 คณะกลุ่ม Arts & Humanities

...

6.1.3.2 คณะกลุ่ม Engineering & Technology

...

6.1.3.3 คณะกลุ่ม Life Sciences & Medicine

1

20
บริษัท/
องค์กร

20

รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร
นำยเจษฎำ กลิ่นกล้ำ

ผลกำรดำเนินงำนของคณะ/
หน่วยงำน ในปีงบประมำณ
2558
เงื่อนไข :
-ต้องเป็นบริษทั ที่ตั้งอยู่ต่ำงประเทศ
เท่ำนั้น ไม่นับบริษัทที่มีสำขำอยู่ใน
ไทย) จบกี่ปี่ก็ได้ทยี่ ังทำงำนกับบริษัท
ต่ำงประเทศ
-กำรเก็บข้อมูลให้ระบุควำมเชีย่ วชำญ
เฉพำะทำงของนักวิชำกำรนั้นๆ
-ควรเน้นนักวิชำกำรมหำวิทยำลัยที่
อยู่ใน TOP 500 QS เป็นหลักก่อน)

อันดับที่
12

16

15

14

13

12

อันดับที่
12
อันดับที่
13
อันดับที่ 8

16

15

14

13

12

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

ผลกำรดำเนินงำนจำกผล
ประเมินของ QS Asian
Ranking 2015
(ให้คณะเลือกว่าจะอยู่กลุ่ม
ใด)
คณบดีคณะเทคโนโลยี
16

คำรับรองกำรปฏิบัตริ ำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 คณะเทคโนโลยี
เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด

น้าหนัก เป้าหมาย
ร้อยละ ปี 2558

6.1.3.4 คณะกลุ่ม Natural Sciences

...

6.1.3.5 คณะกลุ่ม Social Sciences & Management

...

1

เกณฑ์การให้คะแนน
2
3
4

5

อันดับที่
10
อันดับที่
10

14

13

12

11

10

14

13

12

11

10

หน่วยงานเจ้าภาพ/
ผู้รับผิดชอบ
นำงสำวโชติกำ
เถื่อนตีนกง

เงื่อนไข/แหล่งข้อมูล

6.1.4 จำนวนอำจำรย์/นักวิจัย/ผูเ้ ชี่ยวชำญชำวต่ำงประเทศที่มีชื่อเสียงในระดับ
นำนำชำติเพื่อมำร่วมสอนและ/หรือวิจัย (Inbound Visiting Professor)
และ/หรือมีกำรแลกเปลี่ยนอำจำรย์/นักวิจัย มมส กับมหำวิทยำลัยต่ำงประเทศ
(Outbound Visiting Professor)

3

1 คน

ไม่มี =
0

-

-

-

1

คณบดีคณะเทคโนโลยี
นำงสำวโชติกำ
เถื่อนตีนกง

ผลกำรดำเนินงำนของคณะ/
หน่วยงำน ในปีงบประมำณ
2558
เงื่อนไข :
- ต้องมาอย่างน้อย 1
เดือน และต้องมีกิจกรรม
ที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม

6.1.5 จำนวนนิสิตชำวต่ำงชำติมำศึกษำในหลักสูตร (Inbound)

4

1 คน

ไม่มี =
0

-

-

-

1

คณบดีคณะเทคโนโลยี
นำงสำวโชติกำ
เถื่อนตีนกง

6.1.6 จำนวนนิสิตที่มีกำรแลกเปลีย่ นระหว่ำงนิสติ ต่ำงชำติกับมหำวิทยำลัย
(Inbound Exchange Student) และ/หรือแลกเปลี่ยนนิสิต มมส กับ
มหำวิทยำลัยต่ำงประเทศ (Outbound Exchange Student)

4

อย่ำงน้อย
2 คน/คณะ

-

-

-

1

2

คณบดีคณะเทคโนโลยี
นำงสำวโชติกำ
เถื่อนตีนกง

ผลกำรดำเนินงำนของคณะ/
หน่วยงำน ในปีงบประมำณ
2558
เงื่อนไข :
ให้นับได้ทั้งที่มาศึกษาที่
มหาวิทยาลัย โดยอย่าง
น้อยต้องมาไม่น้อยกว่า 3
เดือน
ผลกำรดำเนินงำนของคณะ/
หน่วยงำน ในปีงบประมำณ
2558
เงื่อนไข :
17

คำรับรองกำรปฏิบัตริ ำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 คณะเทคโนโลยี
เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด

น้าหนัก เป้าหมาย
ร้อยละ ปี 2558

1

เกณฑ์การให้คะแนน
2
3
4

5

หน่วยงานเจ้าภาพ/
ผู้รับผิดชอบ

เงื่อนไข/แหล่งข้อมูล
การรับระยะเวลาการ
แลกเปลีย่ นนิสติ ในการมา
หรือไป ให้นับได้
ทุกกรณี (นับตั้งแต่ 1 วัน
เป็นต้นไป) แต่ต้องเป็นการ
แลกเปลีย่ นระหว่าง
มหาวิทยาลัยกับ
มหาวิทยาลัยเท่านั้น

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว และรักษ์สิ่งแวดล้อม
เป้าประสงค์ 7.1) มหาวิทยาลัยต้องมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
มหาวิทยาลัยสีเขียวและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
7.1.1) ระดับควำมสำเร็จของมหำวิทยำลัยได้รับกำรจัดอันดับเป็นมหำวิทยำลัย
สีเขียว 1 ใน 10 ของประเทศ (คณะใช้ผลร่วมกับมหาวิทยาลัย)
ระดับ 1 - มีคณะกรรมกำรหรือคณะทำงำนเพื่อขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนฯ
- มีกำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำร หรือปรึกษำหำรืออย่ำงเป็นระบบ
โดยมีกำรระดมควำมคิดและกำรมีส่วนร่วมจำกผูเ้ กีย่ วข้อง
ระดับ 2 - มีกำรจัดสรรงบประมำณหรือทรัพยำกรสนับสนุน
- มีนโยบำยและแผนแม่บทกำรพัฒนำมหำวิทยำลัยสีเขียว/
สิ่งแวดล้อม
ระดับ 3 มีกำรดำเนินงำนตำมนโยบำยหรือแผนงำนฯ หรือโครงกำร/
กิจกรรมที่กำหนด
ระดับ 4 มหำวิทยำลัยได้รับกำรจัดอันดับมหำวิทยำลัยสีเขียว
มำกกว่ำอันดับที่ 10 ของประเทศ
ระดับ 5 มหำวิทยำลัยได้รับกำรจัดอันดับเป็นมหำวิทยำลัยสีเขียว
1 ใน 10 ของประเทศ
รวมน้าหนัก

ร้อยละ
5
ร้อยละ
5
5

1

2

3

4

5

กองอำคำรสถำนที่/
คณะ

ผลกำรดำเนินงำนจำกกอง
อำคำรสถำนที่ และผล
ประเมิน
ของ Green University
Ranking 2015

100
18

(ร่ำง) แผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม

ประมาณการงบประมาณในการพัฒนามหาวิทยาลัยตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
(จาแนกตามยุทธศาสตร์)
ที่
1
2
3
4
5
6
7

ยุทธศาสตร์
กำรผลิตบัณฑิตที่มีคุณภำพภำยใต้กำรจัดกำรเรียนกำรสอนในหลักสูตรที่ทันสมัยตำมเกณฑ์
คุณภำพและมำตรฐำนของชำติและสำกล รวมทั้งเตรียมควำมพร้อมเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน
และประชำคมโลก
กำรวิจัยเพื่อสร้ำงองค์ควำมรู้และพัฒนำนวัตกรรมที่สร้ำงมูลค่ำเพิ่มหรือใช้ประโยชน์ให้กับ
ชุมชนและสังคม
กำรเป็นศูนย์กลำงแห่งกำรเรียนรู้และบริกำรวิชำกำรแก่สังคมในภำคตะวันออกเฉียงเหนือ

งบประมาณ (บาท)
งบแผ่นดิน
งบรายได้และเงินสะสม
44,439,200
15,324,100

รวม
59,763,300

1,695,000

1,695,000

513,000

513,000

265,000

265,000

463,000

463,000

745,500

745,500

85,000

85,000

19,090,600

63,529,800

กำรส่งเสริมกำรนำทุนทำงวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมและภูมิปัญญำท้องถิ่นไปใช้ประโยชน์
อย่ำงยั่งยืนและผสมผสำนวัฒนธรรมในระดับชำติและสำกล
กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ และยกระดับกำรบริหำรจัดกำร
มหำวิทยำลัย ตำมหลักธรรมำภิบำล
กำรส่งเสริมภำพลักษณ์ของมหำวิทยำลัยให้ได้รับกำรยอมรับและพัฒนำเป็นมหำวิทยำลัย
ในระดับสำกล
กำรพัฒนำสู่มหำวิทยำลัยสีเขียว และรักษ์สิ่งแวดล้อม
รวมทั้งสิ้น

เอกสารประกอบการประชุมจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

44,439,200

วันที่ ... สิงหาคคม 2557
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