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สถานการณ์และสภาพปัจจุบันของกองกิจการนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 ประวัติกองกิจการนิสิต 

  กองกิจการนิสิต ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกา จัดตั้งส่วนราชการ ในมหาวิทยาลัยมหาสารคามทบวงมหาวิทยาลัย 

พ.ศ. 2538 โดยประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 112 ตอนที่ 21 ก เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน2538 มีการแบ่งส่วนราชการ ตามประกาศของทบวงมหาวิทยาลัย เร่ืองการแบ่งส่วนราชการ

ใน มหาวิทยาลัยได้ออกประกาศ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 4และ 7 วรรค 2 ให้แบ่งส่วนราชการในส านักงานอธิการบดี เป็น 4 กอง คือ กองกลาง กองบริการการศึกษา กองกิจการ

นิสิต และกองแผนงาน 

 

 วัตถุประสงค์ (Objectives) 

  กองกิจการนิสิต เป็นหน่วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยที่มีหน้าที่สนับสนุนให้มหาวิทยาลัย ท าหน้าที่ของสถาบันอุดมศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพโดยมีวัตถุประสงค์ในการ

ด าเนินงาน ดังนี ้

    1.ช่วยสนับสนุนมหาวิทยาลัยในการผลิตก าลังคน กองกิจการนิสิตได้จัดบริการต่าง ๆ ได้แก่ ด้านสุขภาพอนามัย ด้านทุนการศึกษาด้านแนะแนว และด้านการจัดหางาน

ส าหรับนิสิตระหว่างเรียน และ นิสิตที่ ก าลังจะจบการศึกษา ตลอดจนด้านสวัสดิภาพนิสิตเป็นต้น เพื่อช่วยขจัดปัญหาของนิสิตและ ส่งเสริมให้นิสิต มีความพร้อมในการศึกษาเล่าเรียนได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 

  2.ช่วยสนับสนุนมหาวิทยาลัยในการพัฒนาบุคคล เนื่องจากการศึกษาขั้นอุดมศึกษามิใช่เป็นเพียง การเตรียมบุคคลให้ออกไปประกอบอาชีพเท่านั้นแต่ยังต้องค านึงถึง

คุณภาพของนิสิตด้วย ดังนั้น กองกิจการนิสิต จึงจัดให้มีงานที่ช่วยในการพัฒนานิสิต เช่นงานแนะแนว งานกิจกรรมนิสิต และ งานวิชาการที่ให้ความรู้ต่าง ๆ เพื่อช่วยให้นิสิตมีความเป็น

ผู้ใหญ่ ความเป็นผู้น าและสามารถท างาน ร่วมกับบุคคลอื่นได้อย่าง มีความสุขรวมทั้ง  ที่สมบูรณ์ ในด้านความรู้ สติปัญญา อารมณ์ ร่างกายและจิตใจ 

บทนํา 
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  3.ช่วยสนับสนุนในด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ โดยงานกิจกรรมนิสิต ได้จัดให้มี นิสิตร่วมกันท ากิจกรรมในด้านท านุบ ารุง และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม โดย

จัดให้มีอาจารย์ ข้าราชการ และ บุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ช่วยให้ค าแนะน าแก่นิสิตในด้านนี้ด้วย 

4.นอกจากหน้าที่ทั้งสามประการที่กล่าวมาในข้างต้น องค์กิจการนิสิตยังได้ร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆของมหาวิทยาลัยเพื่อช่วยสนับสนุนหน้าที่อื่น ๆของ 

มหาวิทยาลัยในด้านการค้นคว้าวิจัยเพื่อความเจริญ ก้าวหน้าในทางวิชาการ และในด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมอีกด้วย 

บุคลากร 

ปัจจุบันกองกิจการนิสิตมีบุคลากรทั้งสิ้นจ านวน   58  อัตราโดยเป็นอัตราที่ปฏิบัติงานจริง  58  อัตรา บุคลากรส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตร ี

 

สรุปผลการดําเนินงานกองกิจการนิสิต 

  

ผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ 2559กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559กองกิจการนิสิต ได้จัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการกับอธิการบดี จ านวน  21ตัวชี้วัด หน่วยงานประเมินตนเอง เท่ากับ  4.9160 

คะแนน ผลประเมินโดยคณะกรรมการ  เท่ากับ 4.8782 
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   พหุนฺปณฺฑิโต  ชีเว   (ผู้มีปัญญา  พึงเป็นอยู่เพื่อมหาชน) 

 

 

 

   กองกิจการนิสิต เป็นศูนย์กลางการบริการ และการพัฒนาศักยภาพนิสิตให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ภายใต้การบริหารจัดการที่ด ี

 
 

1.ส่งเสริมสนับสนุนการให้บริการสวัสดิการแก่นิสิตเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตนิสิต 

2.ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนิสิตให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 

 

    

1.ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนานิสิตให้มีคุณลักษณะที่พึ่งประสงค์ทั้ง 5 ด้าน 

2.การส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการ  สวัสดิการแก่นิสิตเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของนิสิต 

3.การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและยกระดับการบริหารธรรมาภิบาลของหน่วยงาน 

 

 

แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  กองกิจการนิสิต 

 

ปรัชญา 

วิสัยทัศน ์

พันธกิจ 

ยุทธศาสตร์ 
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ยุทธศาสตร์   เป้าหมาย  โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  กองกิจการนิสิต  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 

ส่วนที่ 1 ภารกิจที่ถูกมอบหมาย  (ตัวชี้วัดที่มหาวิทยาลัย) 

ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด ผลการดําเนินงาน เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ เจ้าภาพหลัก/
ผู้รับผิดชอบ 2558 2559 ปี 2560 

ยุทธศาสตร์ที่  1  พัฒนาการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพภายใต้การจัดเรียนการสอนในหลักสูตรที่ทันสมัยตามเกณฑ์คุณภาพ และมาตรฐานของชาติและสากล (ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย) 
เป้าประสงค์ 1.2) บัณฑิตเป็นผู้มีทักษะทางด้านวิชาชีพ และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์นิสิตมหาวิทยาลัย 
           1.2.9 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตัวชี้วัด ร้อย
ละคณะที่มีนิสิตและ/หรือศิษย์เก่าได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
และ/หรือได้รับรางวัลในระดับชาติและ/หรือนานาชาต ิ

ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

-โครงการข่ายเครือศิษย์เก่าและความ
ร่วมมือในการพัฒนาวิชาการ /วิชาชีพ  
เพื่อสร้างชื่อเสี่ยงให้กับสถาบัน 
-โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ /ถ่ายทอด
ประสบการณ์ระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์
ปัจจุบัน 

- -ผู้อ านวยการกอง
กิจการนิสิต 
-นายพนัส  
ปรีวาสนา 
-นายณัฐภูมินทร ์
ภูครองผา 
-นางเยาวภา 
ปรีวาสนา 
-นายสุริยะ  
สอนสุระ 
-นายรุ่งโรจน ์
แฉล้มไธสง 
-นายจิรัฎฐ ์
อภิวิชญ์ทีปกร 
 

1.2.10 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตัวชี้วัด จ านวนศิษย์
เก่าที่ให้ความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัย 

ไม่มีตัวช้ีวัด ไม่มีตัวช้ีวัด ระดับ 
5 
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ส่วนที่ 2 ภารกิจหลักหน่วยงาน 

ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด ผลการดําเนินงาน เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ เจ้าภาพหลัก/
ผู้รับผิดชอบ 2558 2559 ปี 2560 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนานิสิตให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ทั้ง 5 ด้าน 
เป้าประสงค์ที่ 1.1) เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนานิสิตให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ครบทั้ง 5 ด้าน 
1.1.1 กิจกรรมนิสิตระดับปริญญาตร ี ระดับ 

5 
ระดับ 

5 
ระดับ 

5 
-จัดท าแผนกิจกรรมพัฒนานิสิต 
-มีการจัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะ
การประกันคุณภาพแก่นิสิต 
-กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่
พึงประสงค ์
-กิจกรรมกีฬา หรือการส่งเสริมสุขภาพ 
-กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ หรือรักษา
สิ่งแวดล้อม 
-กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและ
จริยธรรม 
-กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
-มีการประเมินผลการกิจกรรมที่จัด 
-มีการประเมินแผนกิจกรรมพัฒนานิสิต 
-มีการปรับปรุงแผนกิจกรรมพัฒนานิสิต 
 

 
 
 

580,000 
 

786,000 
165,000 

 
370,000 

 
560,000 

-น.ส.อนงค์ภาณุช  ปะนะ
ทังถิรวิทย ์
-นายพนัส  
ปรีวาสนา 
-นางสาวจันเพ็ญ   
ศรีดาว 
-นายสุรีย์  
พรหมยศ 
-นายจรัญ 
วิชาคุณ 
-นายปรเมศวร์  อรรค
ฮาตสี 
-น.ส.บุญชู  
อันบุรี 
-น.ส.พัชราภา  อินทร์ช
ลิต 
-น.ส.พัชรากร   
ภูมิพฤกษ ์
-น.ส.พรวัฒนา   
ศรีค าภา 
-นายมนตรี เทมียโก 
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ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด ผลการดําเนินงาน เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ เจ้าภาพหลัก/
ผู้รับผิดชอบ 2558 2559 ปี 2560 

เป้าประสงค์ที่ 1.2)มีกระบวนการดําเนินงานด้านวินัยนิสิต 
1.2.1 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานด้านวินัยนิสิต ไม่มี

ตัวช้ีวัด 
ระดับ 

5 
ระดับ 

5 
-ด าเนินการด้านวินัยนิสิต 
-โครงการมหาวิทยาลัยปลอดบุหร่ี 
 

 
50,000 

-นายจรัญ 
วิชาคุณ 
-น.ส.นิภาพร 
พรหมบุตร 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการ สวัสดิการแก่นิสิตเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีของนิสิต 
เป้าประสงค์ที่ 2.1) มีการให้บริการด้านแนะแนวและจัดหางาน 
2.1.1 ระดับความส าเร็จของงานแนะแนวและจัดหางาน ระดับ 

5 
ระดับ 

5 
ระดับ 

5 
-โครงการมหาวิทยาลัยมหาสารคามนัด
พบตลาดงาน ครั้งที่ 17 

140,000 -น.ส.อนงค์ภาณุช 
ปะนะทังถิรวิทย ์
-น.ส.พรวัฒนา 
 ศรีค าภา 
-น.ส.ปาลิดา 
แสนวา 
 

เป้าประสงค์ที่ 2.2) มีการให้บริการและส่งเสริมด้านสวัสดิภาพนิสิต  ที่มีประสิทธิภาพ 

2.2.1 ระดับความส าเร็จของการจัดสวัสดิภาพให้กับนิสิต ระดับ 
3 

ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

-โครงการอบรมทักษะการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย 
-โครงการอาสาสมัครร่วมใจป้องกันภัย
จราจร (เทศกาลปีใหม่) 
-โครงการอบรมการขับขี่ปลอดภัย 
-โครงการอาสาสมัครร่วมใจป้องกันภัย
จราจร (เทศกาลสงกรานต์) 

20,000 
 

20,000 
 

30,000 
20,000 

-น.ส.อนงค์ภาณุช 
ปะนะทังถิรวิทย ์
-นายปรเมศวร์  อรรค
ฮาตสี 
-นายธนภูมิ   
เห็มวิพัฒน ์
-นางแพรวพัชรา  
หอมหวล 
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ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด ผลการดําเนินงาน เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ เจ้าภาพหลัก/
ผู้รับผิดชอบ 2558 2559 ปี 2560 

     เป้าประสงค์ที่ 2.3) มีการให้บริการด้านนักศึกษาวิชาทหาร 
          2.3.1 ระดับความส าเร็จของการจัดให้บริการด้านนักศึกษา
วิชาทหาร 

ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

-โครงการฝึกปฏิบัตินักศึกษาวิชาทหาร
ภาคสนาม 

 

 -น.ส.อนงค์ภาณุช 
ปะนะทังถิรวิทย ์
-นายปรเมศวร์  
อรรคฮาตสี 
-นางแพรวพัชรา  
หอมหวล 

     เป้าประสงค์ที่ 2.4) มีการให้บริการด้านสนับสนุนนิสิตพิการ 
          2.4.1 ระดับความส าเร็จของการจัดให้บริการด้าน
สนับสนุนนิสิตพิการ 

ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

-โครงการเตรียมความพร้อมนิสิตพิการ 
-โครงการอบรมอาสาสมัครจิตอาสา
ส าหรับนิสิตพิการ 

6,600 
10,000 

-น.ส.พัชราภา  
อินทร์ชลิต 
-นายพงศกร  
วงชารี 

     เป้าประสงค์ที่ 2.5) มีการบริการด้านทุนการศึกษา 
          2.5.1 ระดับความส าเร็จของการจัดให้บริการด้าน
ทุนการศึกษา 

ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

-กิจกรรมคัดเลือกทุนการศึกษา 
-กิจกรรมมอบทุนการศึกษา 

740,000 -น.ส.อนงค์ภาณุช 
ปะนะทังถิรวิทย ์
-น.ส.พรวัฒนา   
ศรีค าภา 
-น.ส.ภัทรวดี 
ชนะชัย 
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ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด ผลการดําเนินงาน เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ เจ้าภาพหลัก/
ผู้รับผิดชอบ 2558 2559 ปี 2560 

เป้าประสงค์ที่2.6)มีการให้บริการด้านทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ) 
2.6.1 ระดับความส าเร็จของการบริหารจัดการ กองทุนกู้ยืมเพื่อ
การศึกษา (กยศ.) 

ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

-โครงการปฐมนิเทศนิสิตกู้ยืม
เงินกองทุน กยศ. 
-โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตกู้ยืม
เงินกองทุน กยศ. 
-โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 
-โครงการ กยศ. สัญจรพบปะตัวแทน
นิสิต 

 

26,000 
 

30,000 
 

20,000 
 

10,000 

-น.ส.บุญชู   
อันบุรี 
-นายฤทธินนท์   
นามศักดิ ์
-นายวรชัย  
จันทะพิมพ ์
-น.ส.ณัฐกฤตา  
สุนทรโรจน ์
-น.ส.พรวิจิตร 
ศรีชื่น 

เป้าประสงค์ที่ 2.7) มีการบริการด้านสนามกีฬา และอุปกรณ์กีฬา 
2.7.1 ระดับความส าเร็จของการบริการด้านสนามกีฬาและอุปกรณ์
กีฬา 

ระดับ 
4 

ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

-โครงการแอโรบิกเพื่อการออกก าลัง
กายส าหรับนิสิตและบุคลากร มมส 
-โครงการปรับปรุงมาตรฐานการ
ให้บริการสนามกีฬาและพื้นที่การออก
ก าลังกาย 

36,000 
 

100,000 

-นายสุรีย์  
พรหมยศ 
-น.ส.ลักขณา   
ศิริเรียง 
-นายรัตนพงษ ์
นามบุคด ี
-นายพีระพงษ์  
ไชยวิโน 
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ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด ผลการดําเนินงาน เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ เจ้าภาพหลัก/
ผู้รับผิดชอบ 2558 2559 ปี 2560 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและยกระดับการบริหารธรรมาภิบาลของหน่วยงาน 
     เป้าประสงค์ที่ 3.1) หน่วยงานมีระบบบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพสอดคล้องตามเอกลักษณ์ ตอบสนองต่อการพัฒนาหน่วยงาน โดยบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 
3.1.1 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
(มหาวิทยาลัย+คณะ) 

ไม่มี 
ตัวชี้วัดนี ้

ไม่มี 
ตัวชี้วัดนี ้

ระดับ 
5 

-จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของ
หน่วยงาน 
-ถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัต ิ
-ติดตามผลการด าเนินงาน 
-ประเมินผลการด าเนินงาน 

- -น.ส.พัชรากร   
ภูมิพฤกษ์ 
-นางมนัสนันท ์
ทรงอาจ 
 

          3.1.2 ผลสัมฤทธิ์ของการประเมินประกันคุณภาพภายใน  
ไม่ต่ ากว่า 3.51 (คณะ/หน่วยงาน) 

4.85 4.56 ไม่ต่ ากว่า 
3.51 

-จัดท าแผนการด าเนินงาน 
ติดตามผลการปฏิบัติงาน 
-มีการรายงานผลการด าเนินงานตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 
-ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 

- -นางมนัสนันท์ 
ทรงอาจ 

          3.1.3 ระดับความส าเร็จของการจัดเก็บข้อมูลความ
คาดหวัง/ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ไม่มี 
ตัวชี้วัดนี ้

ไม่มี 
ตัวชี้วัดนี ้

ระดับ 
5 

-เก็บข้อมูลความคาดหวัง/ความ
ต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
-สรุปผลการจัดเก็บข้อมูล 
-จัดท าแผนการปรับปรุง 

- -น.ส.อนงค์ภาณุช  ปะนะ
ทังถิรวิทย ์
-นายพนัส  
ปรีวาสนา 
-นางสาวจันเพ็ญ   
ศรีดาว 
-นายสุรีย์  
พรหมยศ 
-นายจรัญ 
วิชาคุณ 
-นายปรเมศวร์  อรรค
ฮาตสี 
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ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด ผลการดําเนินงาน เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ เจ้าภาพหลัก/
ผู้รับผิดชอบ 2558 2559 ปี 2560 

      -น.ส.บุญชู  
อันบุรี 
-น.ส.พัชราภา  
อินทร์ชลิต 
-น.ส.พัชรากร   
ภูมิพฤกษ์ 
-น.ส.พรวัฒนา   
ศรีค าภา 
-นายมนตรี  
เทมียโก 
-นางมนัสนันท ์
ทรงอาจ 

เป้าประสงค์ที่ 3.2) หน่วยงานมีระบบสารสารเทศเพ่ือบริหารจัดการ ที่มีประสิทธิภาพ 
          3.2.1 ระดับความส าเร็จของการปรับปรุงและพัฒนา
เวบ็ไซต์ของหน่วยงาน(มหาวิทยาลัย+คณะ) 

ระดับ  
3 

ระดับ 
 5 

ระดับ 
 5 

-ปรับปรุงเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
 

- -น.ส.จันเพ็ญ 
ศรีดาว 
-นายอติรุจ   
อัคมูล 

          3.2.2 ระดับความส าเร็จของการจัดท าข้อมูลตามมาตรฐาน
ข้อมูลกลางอุดมศึกษา (สกอ.) *  (ตัวชี้วัดร่วม  กองทะเบียนฯ/กอง
การเจ้าหน้าที่/กองแผนงาน/ส านักคอมพิวเตอร์/กองกิจการนิสิต) 

ไม่มี 
ตัวชี้วัดนี ้

ไม่มี 
ตัวชี้วัดนี ้

ระดับ 
5 

-โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ
การบริหารจัดการ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

- -น.ส.จันเพ็ญ 
ศรีดาว 
-นายอติรุจ   
อัคมูล 
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ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด ผลการดําเนินงาน เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ เจ้าภาพหลัก/
ผู้รับผิดชอบ 2558 2559 ปี 2560 

     เป้าประสงค์ที่ 3.3)หน่วยงานมีระบบการบริการงบประมาณ   
ที่มีประสิทธิภาพ 

      

3.3.1 ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ไม่มี 
ตัวชี้วัดนี ้

ร้อยละ 
100 

มากกว่า 
≥96 

-เบิกจ่ายงบประมาณ - -นายมนตร ี
เทมียโก 
-น.ส.พัชราภา  
อินทร์ชลิต 
-น.ส.พรวัฒนา   
ศรีค าภา 

          3.3.2 ร้อยละของการกันเงินไว้เบิกเหลี่ยมปี ไม่มี 
ตัวชี้วัดนี ้

ไม่มี 
ตัวชี้วัดนี ้

ไม่มีการ 
กันเงิน 

-กันเงินไว้เบิกเหลี่ยมป ี - -น.ส.อินทิรา 
ผดุงสิทธิกุล 
-น.ส.จุฑาภรณ ์
ภูจ านง 

          3.3.3 ระดับความส าเร็จในการก ากับการด าเนินการเพื่อ
สนับสนุนงานการเงินและบัญช ี

ไม่มี 
ตัวชี้วัดนี ้

ไม่มี 
ตัวชี้วัดนี ้

ระดับ 
 5 

-การด าเนินงานรายงานทางการเงิน - -น.ส.อนงค์ภาณุช 
ปะนะทังถิรวิทย ์
-นายปรเมศวร์  
อรรคฮาตสี 
-นายธนภูมิ   
เห็มวิพัฒน์ 
-นางแพรวพัชรา  
หอมหวล 
-น.ส.อินทิรา 
ผดุงสิทธิกุล 
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ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด ผลการดําเนินงาน เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ เจ้าภาพหลัก/
ผู้รับผิดชอบ 2558 2559 ปี 2560 

          3.3.4 ระดับความส าเร็จของการตรวจสอบพัสดุประจ าป ี ไม่มี 
ตัวชี้วัดนี ้

ไม่มี 
ตัวชี้วัดนี ้

ระดับ  
5 

-การตรวจสอบพัสดุประจ าป ี - -น.ส.จันทร์เพ็ญ 
จันทะพิมพ ์
-นายพจนรัตน ์
รัตนบุรมย ์
-น.ส.วนิดา  
ใหม่คามิ 

        3.3.5 ระดับความส าเร็จในการจัดท าแผนเพิ่มรายได้ลด
รายจ่าย 

ไม่มี 
ตัวชี้วัดนี ้

ไม่มี 
ตัวชี้วัดนี ้

ระดับ  
5 

-มีแผนเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย - -นายมนตร ี
เทมียโก 
-น.ส.อินทิรา 
ผดุงสิทธิกุล 
-น.ส.จุฑาภรณ ์
ภูจ านงค ์

(ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย)ยุทธศาสตร์ที่  6  การส่งเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้ได้รับการยอมรับและพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยในระดับสากล 
      เป้าประสงค์ที่ 6.2  มหาวิทยาลัยมีโครงสร้างพื้นฐาน และศักยภาพในการรองรับความเป็นนานาชาติ 
6.2.1 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบการจัดการศึกษา
นานาชาติ และมีโครงสร้างพื้นฐานที่เอ้ือต่อการศึกษานานาชาต*ิ 

ไม่มี 
ตัวชี้วัดนี ้

ไม่มี 
ตัวชี้วัดนี ้

ระดับ  
3 

-ปรับปรุงเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
-จัดท าป้ายที่แสดงภายในหน่วยงาน 
-แบบฟอร์มการให้บริการ 2 ภาษา 

- -น.ส.พัชรากร   
ภูมิพฤกษ์ 
-น.ส.อนงค์ภาณุช  ปะนะ
ทังถิรวิทย์ 
-นายพนัส  
ปรีวาสนา 
-นางสาวจันเพ็ญ   
ศรีดาว 
-นายสุรีย์  
พรหมยศ 
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ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด ผลการดําเนินงาน เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ เจ้าภาพหลัก/
ผู้รับผิดชอบ 2558 2559 ปี 2560 

      -นายปรเมศวร์  
อรรคฮาตสี 
-น.ส.บุญชู  
อันบุรี 
-น.ส.พัชราภา  
อินทร์ชลิต 
-น.ส.พรวัฒนา   
ศรีค าภา 
-นายจรัญ 
วิชาคุณ 

2.3.12ระดับความส าเร็จของการประหยัดพลังงานไฟฟ้า  (มมส. 
7.1.3) 

ไม่มี 
ตัวชี้วัดนี ้

ไม่มี 
ตัวชี้วัดนี ้

ระดับ  
5 

-รณรงค์การประหยัดพลังงานไฟฟ้า  

ภายในหน่วยงาน 
- -น.ส.พัชรากร   

ภูมิพฤกษ์ 
-นายพจนรัตน ์
รัตนบุรมย ์
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ส่วนที่ 3  ภารกิจรับผิดชอบร่วม (ตัวชี้วัดรับผลร่วม) 

 

ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด ผลการดําเนินงาน เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ เจ้าภาพหลัก/
ผู้รับผิดชอบ 2558 2559 ปี 2560 

ยุทธศาสตร์ที่  6  การส่งเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้ได้รับการยอมรับและพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยในระดับสากล  (ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย) 
     เป้าประสงค์ที่ 6.1 มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับในการจัดอันดับ หรือการประเมินคุณภาพในระดับสากล 
6.1.5 มหาวิทยาลัยที่ได้รับการจัดอันดับคุณภาพและ 
มาตรฐานการศึกษา* 

ไม่มี 
ตัวชี้วัดนี ้

ไม่มี 
ตัวชี้วัดนี ้

ได้รับการจัด
อันดับไม่น้อย
กว่า 4 
หน่วยงาน 

-สนับสนุนงานมหาวิทยาลัย - -นางมนัสนันท ์
ทรงอาจ 

ยุทธศาสตร์ที่  7  การพัฒนาสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว และรักษ์ส่ิงแวดล้อม (ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย) 
เป้าประสงค์ 7.1) มหาวิทยาลัยต้องมีคุณภาพและมาตรฐานตามเกณฑ์ มหาวิทยาลัยสีเขียวและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
7.1.1 มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวใน
ระดับ 1 ใน 5 ของประเทศ 

  ไม่เกิน 1 ใน 
5 ของ
ประเทศ 

-สนับสนุนการด าเนินงานด้าน
มหาวิทยาลัยสีเขียว  ของมหาวิทยาลัย 

- -นางมนัสนันท ์
ทรงอาจ 
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ส่วนที่ 4  ความโดดเด่นของหน่วยงาน/งานเชิงรุก/งานแก้ปัญหา (ต้องไม่ซ้ํากับภาระงานหลัก) 

 

ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด ผลการดําเนินงาน เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ เจ้าภาพหลัก/
ผู้รับผิดชอบ 2558 2559 ปี 2560 

4.ความโดดเด่นของหน่วยงาน/งานเชิงรุก/งานแก้ปัญหา (ต้องไม่ซ้ํากับภาระงานหลัก) 
4.1.1 ระดับความส าเร็จของการจัดโครงงานคุณธรรมจริยธรรม 
เฉลิมพระเกียรต ิ

ไม่มี 
ตัวชี้วัดนี ้

ไม่มี 
ตัวชี้วัดนี ้

ระดับ 
5 

-โครงงานคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระ
เกียรติ 

250,000 -ผู้อ านวยการกอง
กิจการนิสิต 
-นายณัฐภูมินทร ์
ภูครองผา 
-นายสุริยะ   
สอนสุระ 
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กลยุทธ์การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560 กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 

ส่วนที่ 1 ภารกิจที่ถูกมอบหมาย  (ตัวชี้วัดที่มหาวิทยาลัย) 

เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ปี 2560 

กลยุทธ์ เจ้าภาพหลัก/ผู้รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์ที่  1  พัฒนาการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพภายใต้การจัดเรียนการสอนในหลักสูตรที่ทันสมัยตามเกณฑ์คุณภาพ และมาตรฐานของชาติและสากล (ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย) 
เป้าประสงค์ 1.2) บัณฑิตเป็นผู้มีทักษะทางด้านวิชาชีพ และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์นิสิตมหาวิทยาลัย 
           1.2.9 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตัวชี้วัด 
ร้อยละคณะที่มีนิสิตและ/หรือศิษย์เก่าได้รับการยกย่องเชิด
ชูเกียรติ และ/หรือได้รับรางวัลในระดับชาติและ/หรือ
นานาชาต ิ

ระดับ 
5 

-ส่งเสริมและพัฒนาให้นิสิตมีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค ์
-ส่งเสริมการพัฒนานิสิตให้เป็นไปตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
-ส่งเสริมการจัดท าฐานข้อมูลศิษย์เก่าของทุกคณะให้เป็นปัจจุบัน 
-ส่งเสริมให้สมาคมศิษย์เก่าได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัย 

-ผู้อ านวยการกองกิจการนิสิต 
-นายพนัส ปรีวาสนา 
-นายณัฐภูมินทร์ภูครองผา 
-นางเยาวภาปรีวาสนา 
-นายสุริยะ สอนสุระ 
-นายรุ่งโรจน์แฉล้มไธสง 
-นายจิรัฎฐ์อภิวิชญ์ทีปกร 

          1.2.10 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงาน
ตัวชี้วัด จ านวนศิษย์เก่าที่ให้ความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรม
ของมหาวิทยาลัย 

ระดับ 
5 

 

ส่วนที่ 2 ภารกิจหลักหน่วยงาน 

เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ปี 2560 

กลยุทธ์ เจ้าภาพหลัก/ผู้รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนานิสิตให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ทั้ง 5 ด้าน 
เป้าประสงค์ที่ 1.1) เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนานิสิตให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ครบทั้ง 5 ด้าน 
          1.1.1 กิจกรรมนิสิตระดับปริญญาตร ี ระดับ 

5 
-ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนานิสิตให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ครบทั้ง 5 ด้าน 
     -กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค ์

-น.ส.อนงค์ภาณุช 
ปะนะทังถิรวิทย ์
-นายพนัส ปรีวาสนา 
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     -กิจกรรมกีฬา หรือการส่งเสริมสุขภาพ 
     -กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 
     -กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
     -กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
 

-นางสาวจันเพ็ญ  ศรีดาว 
-นายสุรีย์ พรหมยศ 
-นายจรัญ  วิชาคุณ 
-นายปรเมศวร์  อรรคฮาตส ี
-น.ส.บุญชู อันบุร ี
-น.ส.พัชราภา  อินทร์ชลิต 
-น.ส.พัชรากร  ภูมิพฤกษ์ 
-น.ส.พรวัฒนา  ศรีค าภา 
-นายมนตรี เทมียโก 

     เป้าประสงค์ที่ 1.2)มีกระบวนการดําเนินงานด้านวินัยนิสิต 
          1.2.1 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานด้าน
วินัยนิสิต 

ระดับ 
5 

-มีมาตรการในการด าเนินงานด้านวินัยนิสิต -นายจรัญ  วิชาคุณ 
-น.ส.นิภาพร พรหมบุตร 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการ สวัสดิการแก่นิสิตเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีของนิสิต 
เป้าประสงค์ที่ 2.1) มีการให้บริการด้านแนะแนวและจัดหางาน 
2.1.1 ระดับความส าเร็จของงานแนะแนวและจัดหางาน ระดับ 

5 
-ส่งเสริมการหารายได้ระหว่างเรียนแก่นิสิตและส่งเสริมการได้งานท าของบัณฑิต -น.ส.อนงค์ภาณุช 

ปะนะทังถิรวิทย ์
-น.ส.พรวัฒนา ศรีค าภา 
-น.ส.ปาลิดาแสนวา 
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เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ปี 2560 

กลยุทธ์ เจ้าภาพหลัก/ผู้รับผิดชอบ 

เป้าประสงค์ที่ 2.2) มีการให้บริการและส่งเสริมด้านสวัสดิภาพนิสิต  ที่มีประสิทธิภาพ 
2.2.1 ระดับความส าเร็จของการจัดสวัสดิภาพให้กับนิสิต ระดับ 

5 
-จัดบริการสวัสดิภาพนิสิตตลอด 24 ชั่วโมงและจัดรถพยาบาลให้บริการ
รับ-ส่งผู้ป่วยตลอด 24 ชั่วโมงและปรับปรุงการให้บริการด้านสวัสดิภาพ
นิสิต ให้มีประสิทธิภาพ 

-น.ส.อนงค์ภาณุช 
ปะนะทังถิรวิทย ์
-นายปรเมศวร์  อรรคฮาตส ี
-นายธนภูมิ  เห็มวิพัฒน ์
-นางแพรวพัชรา  หอมหวล 

เป้าประสงค์ที่ 2.3) มีการให้บริการด้านนักศึกษาวิชาทหาร 
2.3.1 ระดับความส าเร็จของการจัดให้บริการด้านนักศึกษา
วิชาทหาร 

ระดับ 
5 

-จัดบริการและพัฒนางานด้านนักศึกษาวิชาทหาร -น.ส.อนงค์ภาณุช 
ปะนะทังถิรวิทย ์
-นายปรเมศวร์  อรรคฮาตส ี
-นางแพรวพัชรา  หอมหวล 

เป้าประสงค์ที่ 2.4) มีการให้บริการด้านสนับสนุนนิสิตพิการ 
2.4.1 ระดับความส าเร็จของการจัดให้บริการด้านสนับสนุน
นิสิตพิการ 

ระดับ 
5 

-จัดบริการและพัฒนางานด้านสนับสนุนนิสิตพิการ -น.ส.พัชราภา  อินทร์ชลิต 
-นายพงศกร วงชารี 

เป้าประสงค์ที่ 2.5) มีการบริการด้านทุนการศึกษา 
2.5.1 ระดับความส าเร็จของการจัดให้บริการด้าน
ทุนการศึกษา 

ระดับ 
5 

-จัดหาแหล่งทุนและให้บริการด้านทุนการศึกษาให้เปล่าเพื่อการศึกษา
ของนิสิต 

-น.ส.อนงค์ภาณุช 
ปะนะทังถิรวิทย ์
-น.ส.พรวัฒนา  ศรีค าภา 
-น.ส.ภัทรวดีชนะชัย 

เป้าประสงค์ที่2.6)มีการให้บริการด้านทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ) 
2.6.1 ระดับความส าเร็จของการบริหารจัดการ กองทุนกู้ยืม
เพื่อการศึกษา (กยศ.) 

ระดับ 
5 

-จัดให้บริการด้านกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาของนิสิต (กยศ) -น.ส.บุญชู  อันบุร ี
-นายฤทธินนท์  นามศักดิ ์
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-นายวรชัย จันทะพิมพ ์
-น.ส.ณัฐกฤตา  สุนทรโรจน ์
-น.ส.พรวิจิตร  ศรีชื่น 

 

เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ปี 2560 

กลยุทธ์ เจ้าภาพหลัก/ผู้รับผิดชอบ 

เป้าประสงค์ที่ 2.7) มีการบริการด้านสนามกีฬา และอุปกรณ์กีฬา 
2.7.1 ระดับความส าเร็จของการบริการด้านสนามกีฬาและ
อุปกรณ์กีฬา 

ระดับ 
5 

-ส ารวจสนามกีฬาและอุปกรณ์กีฬา 
-จัดบริการและพัฒนาด้านสนามกีฬาและอุปกรณ์กีฬา 
 

-นายสุรีย์ พรหมยศ 
-น.ส.ลักขณา  ศิริเรียง 
-นายรัตนพงษ์นามบุคด ี
-นายพีระพงษ์  ไชยวิโน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและยกระดับการบริหารธรรมาภิบาลของหน่วยงาน 
     เป้าประสงค์ที่ 3.1) หน่วยงานมีระบบบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพสอดคล้องตามเอกลักษณ์ ตอบสนองต่อการพัฒนาหน่วยงาน โดยบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 
         3.1.1 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการ (มหาวิทยาลัย+คณะ) 

ระดับ 
5 

-พัฒนาระบบบริหารจัดการตามแผนให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของ
หน่วยงาน 
-ก าหนด KPI ระดับองค์กร  ระดับบุคคลให้ชัดเจน มีความสอดคล้องกัน  
เพื่อให้การประเมินมีประสิทธิภาพ 

-น.ส.พัชรากร  ภูมิพฤกษ์ 
-นางมนัสนันท์  ทรงอาจ 
 

3.1.2 ผลสัมฤทธิ์ของการประเมินประกันคุณภาพภายใน  
ไม่ต่ ากว่า 3.51 (คณะ/หน่วยงาน) 

ไม่ต่ ากว่า 3.51 -นางมนัสนันท์  ทรงอาจ 

3.1.3 ระดับความส าเร็จของการจัดเก็บข้อมูลความ
คาดหวัง/ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ระดับ 
5 

-ก าหนดผู้มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
-จัดเก็บข้อมูลความคาดหวัง/ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 

-น.ส.อนงค์ภาณุช 
ปะนะทังถิรวิทย ์
-นายพนัส ปรีวาสนา 
-นางสาวจันเพ็ญ  ศรีดาว 
-นายสุรีย์ พรหมยศ 
-นายจรัญ  วิชาคุณ 
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-นายปรเมศวร์  อรรคฮาตส ี
-น.ส.บุญชู อันบุร ี
-น.ส.พัชราภา  อินทร์ชลิต 
-น.ส.พัชรากร  ภูมิพฤกษ์ 
-น.ส.พรวัฒนา  ศรีค าภา 
-นายมนตรี เทมียโก 
-นางมนัสนันท์  ทรงอาจ 

 

เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ปี 2560 

กลยุทธ์ เจ้าภาพหลัก/ผู้รับผิดชอบ 

เป้าประสงค์ที่ 3.2) หน่วยงานมีระบบสารสารเทศเพ่ือบริหารจัดการ ที่มีประสิทธิภาพ 
3.2.1 ระดับความส าเร็จของการปรับปรุงและพัฒนา
เวบ็ไซต์ของหน่วยงาน(มหาวิทยาลัย+คณะ) 

ระดับ 
 5 

-พัฒนาระบบสารสนเทศที่ทันสมัย เหมาะสมและรองรับการพัฒนา
หน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

-น.ส.จันเพ็ญศรีดาว 
-นายอติรุจ  อัคมูล 

          3.2.2 ระดับความส าเร็จของการจัดท าข้อมูลตาม
มาตรฐานข้อมูลกลางอุดมศึกษา (สกอ.) *  (ตัวชี้วัดร่วม  
กองทะเบียนฯ/กองการเจ้าหน้าที่/กองแผนงาน/ส านัก
คอมพิวเตอร/์กองกิจการนิสิต) 

ระดับ 
 5 

     เป้าประสงค์ที่ 3.3)หน่วยงานมีระบบการบริการงบประมาณ   
ที่มีประสิทธิภาพ 
3.3.1 ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณใน
ภาพรวม 

มากกว่า 
≥96 

-บริหารจัดการการเงิน งบประมาณ มีประสิทธิภาพถูกต้องตามระเบียบที่
เก่ียวข้อง 

-นายมนตรีเทมียโก 
-น.ส.พัชราภา  อินทร์ชลิต 
-น.ส.พรวัฒนา  ศรีค าภา 

          3.3.2 ร้อยละของการกันเงินไว้เบิกเหลี่ยมปี ไม่มีการ 
กันเงิน 

-น.ส.อินทิราผดุงสิทธิกุล 
-น.ส.จุฑาภรณ์ภูจ านง 



21 

 

          3.3.3 ระดับความส าเร็จในการก ากับการ
ด าเนินการเพื่อสนับสนุนงานการเงินและบัญช ี

ระดับ 
 5 

-น.ส.อนงค์ภาณุช 
ปะนะทังถิรวิทย ์
-นายปรเมศวร์  อรรคฮาตส ี
-นายธนภูมิ  เห็มวิพัฒน ์
-นางแพรวพัชรา  หอมหวล 
-น.ส.อินทิราผดุงสิทธิกุล 

          3.3.4 ระดับความส าเร็จของการตรวจสอบพัสดุ
ประจ าป ี

ระดับ  
5 

-บริหารจัดการพัสดุให้มีประสิทธิภาพถูกต้องตามระเบียบที่เก่ียวข้อง -น.ส.จันทร์เพ็ญจันทะพิมพ ์
-นายพจนรัตน์รัตนบุรมย ์
-น.ส.วนิดา ใหม่คาม ิ

 

เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ปี 2560 

กลยุทธ์ เจ้าภาพหลัก/ผู้รับผิดชอบ 

        3.3.5 ระดับความส าเร็จในการจัดท าแผนเพิ่มรายได้
ลดรายจ่าย 

ระดับ  
5 

-จัดท าแผนเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย -นายมนตรีเทมียโก 
-น.ส.อินทิราผดุงสิทธิกุล 
-น.ส.จุฑาภรณ์ภูจ านงค ์

(ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย)  ยุทธศาสตร์ที่  6  การส่งเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้ได้รับการยอมรับและพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยในระดับสากล 
      เป้าประสงค์ที่ 6.2  มหาวิทยาลัยมีโครงสร้างพื้นฐาน และศักยภาพในการรองรับความเป็นนานาชาติ 
6.2.1 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบการจัด
การศึกษานานาชาติ และมีโครงสร้างพื้นฐานที่เอ้ือต่อ
การศึกษานานาชาต*ิ 

ระดับ  
3 

-ส่งเสริมให้มีการจัดสภาวะแวดล้อม  ระบบการสื่อสาร เอกสาร และสิ่ง
อ านวยความสะดวกของ หน่วยงาน 
-เตรียมความพร้อมของบุคลากรให้สามารถสนับสนุนภารกิจของ
มหาวิทยาลัยให้เป็นสากล 

-น.ส.พัชรากร  ภูมิพฤกษ์ 
-น.ส.อนงค์ภาณุช 
ปะนะทังถิรวิทย ์
-นายพนัส ปรีวาสนา 
-นางสาวจันเพ็ญ  ศรีดาว 
-นายสุรีย์ พรหมยศ 
-นายปรเมศวร์  อรรคฮาตส ี
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-น.ส.บุญชู อันบุร ี
-น.ส.พัชราภา  อินทร์ชลิต 
-น.ส.พรวัฒนา  ศรีค าภา 
-นายจรัญ  วิชาคุณ 

2.3.12ระดับความส าเร็จของการประหยัดพลังงานไฟฟ้า  

(มมส. 7.1.3) 
ระดับ 

 5 
-ก าหนดมาตรการประหยัดพลังงานไฟฟ้าภายในหน่วยงาน -น.ส.พัชรากร  ภูมิพฤกษ์ 

-นายพจนรัตน์  รัตนบุรมย ์
 

ส่วนที่ 3  ภารกิจรับผิดชอบร่วม (ตัวชี้วัดรับผลร่วม) 

 

เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ปี 2560 

กลยุทธ์ เจ้าภาพหลัก/ผู้รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์ที่  6  การส่งเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้ได้รับการยอมรับและพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยในระดับสากล  (ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย) 
     เป้าประสงค์ที่ 6.1 มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับในการจัดอันดับ หรือการประเมินคุณภาพในระดับสากล 
6.1.5 มหาวิทยาลัยที่ได้รับการจัดอันดับคุณภาพและ 
มาตรฐานการศึกษา* 

ได้รับการจัดอันดับ
ไม่น้อยกว่า 4 
หน่วยงาน 

-ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนนิสิต/บุคลากร มมส. กับ นิสิต 
/บุคลากร ชาวต่างชาต ิ

-นางมนัสนันท์  ทรงอาจ 

ยุทธศาสตร์ที่  7  การพัฒนาสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว และรักษ์ส่ิงแวดล้อม (ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย) 
เป้าประสงค์ 7.1) มหาวิทยาลัยต้องมีคุณภาพและมาตรฐานตามเกณฑ์ มหาวิทยาลัยสีเขียวและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
7.1.1 มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับเป็นมหาวิทยาลัยสี
เขียวในระดับ 1 ใน 5 ของประเทศ 

ไม่เกิน 1 ใน 
5 ของประเทศ 

-ส่งเสริมและสร้างความตระหนักให้บุคลากรและนิสิตให้มีส่วนร่วมในการ
พัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียว 

-นางมนัสนันท์  ทรงอาจ 
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ส่วนที่ 4  ความโดดเด่นของหน่วยงาน/งานเชิงรุก/งานแก้ปัญหา (ต้องไม่ซ้ํากับภาระงานหลัก) 

เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ปี 2560 

กลยุทธ์ เจ้าภาพหลัก/ผู้รับผิดชอบ 

4.ความโดดเด่นของหน่วยงาน/งานเชิงรุก/งานแก้ปัญหา (ต้องไม่ซ้ํากับภาระงานหลัก) 
4.1.1 ระดับความส าเร็จของการจัดโครงงานคุณธรรม 
จริยธรรมเฉลิมพระเกียรต ิ

ระดับ 
5 

-ส่งเสริมการจัดโครงการ โครงงานคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรต ิ -ผู้อ านวยการกองกิจการนิสิต 
-นายณัฐภูมินทร์  ภูครองผา 
-นายสุริยะ  สอนสุระ 
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คณะผู้จัดทํา 

ที่ปรึกษา 

นางสาวมลฤดี  เชาวรัตน์    รอง อธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต 

รองศาสตราจารย์ ดร.สุดสาคร อินธิเดช  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต  

ดร.ชัยรัตน์  ชูสกุล     ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต  

นายสุนทร  เดชชัย     ผู้อ านวยการกองกิจการนิสิต 

นางสาวอนงค์ภาณุช  ปะนะทังถิรวิทย์   นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ  

นายสุรีย์  พรหมยศ     นักวิชาการศึกษาช านาญการ  

นางสาวพัชราภา อินทร์ชลิต    นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ   

นายพนัส  ปรีวาสนา    นักวิชาการศึกษาช านาญการ  

นางสาวพัชรากร  ภูมิพฤกษ์     เจ้าหน้าที่บริหารงานท่ัวไป  

นางสาวจันเพ็ญ  ศรีดาว    นักวิชาการศึกษา  

นายจรัญวิชาคุณ     นิติกร  

นางบุญชู  อันบุรี     นักวิชาการศึกษา  

นายปรเมศวร์  อรรคฮาตสี    นักวิชาการศึกษา  

นางสาวพรวัฒนา ศรีค าภา    นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 

ผู้เขียน/เรียบเรียง/รูปเล่ม 

นางมนัสนันท์  ทรงอาจ    เจ้าหน้าที่บริหารงานท่ัวไป  

ออกแบบปก 

นายอติรุจ  อัคมูล     นักวิชาการศึกษา  

ปีท่ีพิมพ์ 

 มีนาคม 2560     จ านวน 12 เล่มกองกิจการนิสิต   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

แผนปฏิบัติราชการ  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560 กองกิจการนิสิต  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 


