แผนยุทธศาสตรคณะทรัพยากรและสิ่งแวดลอม วิทยาเขตศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ประจําปงบประมาณ 2553

วิสัยทัศน
คุณธรรมนําความรู คูวิทยาการ สานสัมพันธทรัพยากร สิ่งแวดลอม สารสนเทศ และศิลปวัฒนธรรม สูชุมชนและประเทศชาติ
พันธกิจคณะทรัพยากรและสิ่งแวดลอม
คณะทรัพยากรและสิ่งแวดลอม มุงผลิตทรัพยากรมนุษยที่มีศักยภาพ เปนกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศชาติ สรรคสรางเครือขายบูรณาการการเรียนรู เพื่อ
ความเปนเลิศทางวิชาการ สงเสริม ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมอันเปนประโยชนแกการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและสังคมอยางยั่งยืน
วัตถุประสงคคณะทรัพยากรและสิ่งแวดลอม
1.เพื่อสรางโอกาสทางการศึกษาใหแกชุมชนภาคตะวันออก และผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู ความสามารถ และความคิดริเริ่มสรางสรรค
2.เพื่อผลิตผลงานที่มีคุณภาพ
3.เพื่อเพิ่มศักยภาพและเปนแบบอยางในการดําเนินงานดานวิชาการ งานวิจัย ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่นในระดับภูมิภาค
4.เพื่อจัดการบริหารคณะฯ ใหมีประสิทธิภาพ สามารถปรับตัวใหสอดคลองกับสภาวการณปจจุบัน
5.เพื่อสรางองคความรูใหม พัฒนา และถายทอดเทคโนโลยีที่เกิดจากงานวิจัยสูสังคม

ยุทธศาสตร เปาประสงค และกลยุทธ ของคณะทรัพยากรและสิ่งแวดลอม ปงบประมาณ 2553
ยุทธศาสตรที่ 1
1.สรางโอกาสทางการศึกษา ผลิต
บัณฑิตที่มีคุณธรรม และเปนเลิศทาง
วิชาการ

ยุทธศาสตรที่ 2
2.ยกระดับคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาของคณะ

ยุทธศาสตรที่ 3
3.สรางเครือขายความรวมมือทาง
วิชาการ งานวิจัย ภูมิปญญาทองถิ่น
เพื่อเปนศูนยกลางเผยแพรสูชุมชน

ยุทธศาสตรที่ 4
4.พัฒนาและปรับปรุงการบริหาร
จัดการคณะอยางตอเนื่อง เพื่อเปน
องคกรแหงการเรียนรู

ยุทธศาสตรที่ 5
5.สงเสริมและสนับสนุนการวิจัยและ
พัฒนาถายทอดองคความรูและ
เทคโนโลยี

ยุทธศาสตรที่ 6
สงเสริมสนับสนุนเชิดชูราชวงศและสืบ
สานศิลปวัฒนธรรม

เปาประสงค
เปาประสงค
1.เพื่อสรางโอกาสทางการศึกษาใหแก 2.เพื่อผลิตผลงานที่มีคุณภาพ
ชุมชนภาคตะวันออก และผลิตบัณฑิต
ที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู
ความสามารถ และความคิดริเริ่ม
สรางสรรค

เปาประสงค
เปาประสงค
3.เพื่อเพิ่มศักยภาพและเปนแบบอยาง 4.เพื่อจัดการบริหารคณะฯ ใหมี
ประสิทธิภาพ สามารถปรับตัวให
ในการดําเนินงานดานวิชาการ
สอดคลองกับสภาวการณปจจุบัน
งานวิจัยภูมิปญญาทองถิ่นในระดับ
ภูมิภาค

เปาประสงค
เปาประสงค
5. สนับสนุนใหอาจารยและบุคลากร เพื่ออนุรักษและสืบสานวัฒนธรรมและ
สนับสนุนผลิตผลงานวิจัยเพื่อสราง
ประเพณีอันดีงาม
องคความรูใหมในสาขาที่มีศักยภาพ
รวมถึงการจัดทําแผนงานดานการวิจัย
ของคณะที่ชัดเจน

มาตรการ
1.1จัดการศึกษาดานตางๆ ตาม
ศักยภาพของคณะ เพื่อพัฒนาชุมชน
และสนองความตองการของชุมชนภาค
ตะวันออก รวมถึงการพัฒนาระบบการ
เรียนการสอนแบบ e-learning

/มาตรการ
2.1สนับสนุนการบูรณาการการเรียน
การสอน การวิจัยและการบริการ
วิชาการ รวมถึงการปรับปรุงวิธีและสื่อ
ในการเรียนการสอนใหทันสมัย เนน
การเรียนที่นําไปสูการปฏิบัติจริง

มาตรการ
3.1ประยุกตองคความรู และผลงานวิจัย
เชิงบูรณาการเพื่อเสริมสรางศักยภาพ
ของชุมชนภาคตะวันออก สราง
เครือขายความรวมมือระหวางภาครัฐ
และเอกชน รวมศึกษาวิจัยกับ
สถาบันการศึกษาและองคกรวิชาการ
ในภูมิภาคเพื่อแกปญหาทองถิ่น

มาตรการ
มาตรการ
5.1 สนับสนุนใหอาจารยและบุคลากร 3.5 สงเสริมกิจกรรมทํานุบํารุง
สนับสนุนผลิตผลงานวิจัยเพื่อสราง
ศิลปวัฒนธรรม และกิจกรรม
องคความรูใหมในสาขาที่มีศักยภาพ เทิดพระเกียรติพระมหากษัตริยและ
รวมถึงการจัดทําแผนงานดานการวิจัย พระราชวงศทุกพระองค
ของคณะที่ชัดเจน

1.2พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให
เหมาะสมกับความตองการของผูใช
บัณฑิต และสอดคลองกับความ
ตองการของผูเรียนในพื้นที่ภาค
ตะวันออก

2.2สนับสนุนใหคณาจารยของคณะ
ศึกษาตอในระดับปริญญาเอก และ
ปรับตําแหนงทางวิชาการใหสูงขึ้น

3.2สรางภาพลักษณที่ดีของคณะฯ ใน 4.2 สงเสริมและสนับสนุนงานวิจัย
การเปนศูนยกลางการเผยแพรความรู สถาบัน เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบ
สูชุมชน และสนับสนุนกิจกรรม
บริหารจัดการคณะ
แลกเปลี่ยนองคความรู และงานบริการ
วิชาการ

/มาตรการ
4.1พัฒนาระบบบริหารจัดการคณะ ทั้ง
ดานการดําเนินงานและการใหบริการ
ใหประสิทธิภาพ โดยใชเทคโนโลยี
สารสนเทศสนับสนุนการดําเนินงาน

5.2 สรางนักวิจัยรุนใหม เพื่อพัฒนา
ผลงานวิจัยทางวิชาการ สื่อการเรียน
การสอน ตลอดจนการศึกษาวิจัยเพื่อ
พัฒนางาน

มาตรการ
/มาตรการ
มาตรการ
1.3ปรับปรุงระบบการรับนิสิตใหมของ 2.3ยกระดับความรูความสามารถ และ 3.3พัฒนาระบบสารสนเทศ และ
คณะ เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาแก ทักษะดานการเรียนการสอน ในการ เครือขายฐานขอมูล เพื่อเปนศูนยกลาง
เยาวชนในพื้นที่ภาคตะวันออก
พัฒนาของบุคลากรสายวิชาการ
ประชาสัมพันธองคความรูทาง
วิทยาการ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ตางๆ ที่เกิดจากการวิจัย รวมถึงภูมิ
ปญญาทองถิ่น สูสาธารณชนเพื่อการ
พัฒนาชุมชนภาคตะวันออก

1.4คัดเลือกบุคคลและสนับสนุน
ทุนการศึกษา เพื่อศึกษาตอในคณะ
สําหรับนักเรียนในเขตพื้นที่อําเภอศรี
ราชา

2.4สรางมาตรฐานคุณภาพบัณฑิต
และสนับสนุนสงเสริมการประกัน
คุณภาพทางดานวิชาการของแตละ
สาขาวิชา

1.5จัดกิจกรรมการพัฒนานิสิตดาน
คุณธรรม จริยธรรมควบคูไปกับการ
พัฒนาความเปนเลิศทางวิชาการ

2.5พัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศ
ดานการศึกษา การอนุรักษทรัพยากร
และสิ่งแวดลอมเพื่อประโยชนทาง
การศึกษา และการใหบริการวิชาการ
ในรูปแบบตางๆ

3.4ขยายเครือขายสูสถาบันการศึกษา
ทั้งระดับอุดมศึกษา และต่ํากวา
อุดมศึกษา สงเสริมกิจกรรมแนะแนว
การศึกษานอกสถานที่ ตลอดจนจัด
กิจกรรม Open House ของคณะ

/มาตรการ
มาตรการ
5.3 สนับสนุนการแสวงหางบประมาณ
4.3 ระดมทรัพยากรและแหลงทุน
สนับสนุนการดําเนินงานของคณะใหมี อุดหนุนการวิจัยจากแหลงทุนภายใน
เสถียรภาพ พัฒนาศักยภาพในการหา และภายนอก
เงินรายไดของคณะ และเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการใชจายงบประมาณ

4.4 พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนตาม 5.4 สนับสนุนงานวิจัยที่สามารถ
ศักยภาพของตนเอง และตามความต ตอบสนองความตองการของชุมชน
องการของหนวยงาน ใหเปนผูมีความรู และสังคมภาคตะวันออก
และความคิดทันสมัย มีภาวะผูนํา มีวิ
สัยทัศน และความสามารถในการบ
ริหารจัดการ รวมทั้งมีจิตสํานึกในการ
พัฒนาคุณธรรม
4.5พัฒนาและปรับปรุงระบบการ
ประกันคุณภาพของคณะ

5.5ปรับปรุงฐานขอมูลวิจัยใหทันสมัย
ทั้งขอมูลดานผลงานที่ตีพิมพและ
งานวิจัยของอาจารยและบุคลากรวิจัย
ทุกคน

มาตรการ

มาตรการ

/มาตรการ

มาตรการ

/มาตรการ

มาตรการ

มาตรการ

ุ
แผนยทธศาสตร
คณะทรัพยากรและสิ่งแวดลอมประจําปงบประมาณ 2553
ยุทธศาสตรที่ 1

สรางโอกาสทางการศึกษา ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม และเปนเลิศทางวิชาการ
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ิ
ี
 ความสามารถ และความคดรเรมสรางสรรค
ิ ิ ิ่ 

เพอสรางโอกาสทางการศกษาใหแกชุ
และผลตบณฑตทมคุ
มความรู
ระยะเวลาดําเนินการ

กลยุทธ

โครงการ

ตัวชี้วัด

เปาหมาย

ปงบประมาณ 2553 (ตุลาคม 2552 - กันยายน 2553)
ตค.
ตค พย.
พย ธค.
ธค มค.
มค กพ.
กพ มค.
มีค เมย.
เมย พค.
พค มย.
มิย กค.
กค สค.
สค กย.
กย

1.1จัดการศึกษาดานตางๆ ตาม
ศักยภาพของคณะ เพื่อพัฒนาชุมชน
และสนองความตองการของชุมชน
ภาคตะวันออก รวมถึ
ภาคตะวนออก
รวมถงการพฒนา
งการพัฒนา
ระบบการเรียนการสอนแบบ
e-learning

1.1.1 โครงการคายทองโลกสิ่งแวดลอมกับชาว KU
ครั้งที่ 9 เดินตามรอยปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
โครงการคอมพิวเตอรออนทัวร
1 1 2 โครงการคอมพวเตอรออนทวร
1.1.2

1.2.3 โครงการ e-courseware

1 จํานวนผูเขารวมโครงการ
2 ระดับความพึงพอใจ

30 คน
ไมนอยกวารอยละ 80

1 จานวนผู
จํานวนผเขารวมโครงการ
ขารวมโครงการ
2 ระดับความพึงพอใจ

40 คน
ไมนอยกวารอยละ 80

1 ระดับความพึงพอใจ

3.51 ขึ้นไป

1.2พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรใหเหมาะ 1.2.1 โครงการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร
สมกับความตองการของผูใชบัณฑิต
และสอดคลองกับความตองการของ
ผููเรียนในพื้นที่ภาคตะวันออก

1 จํานวนหลักสูตรที่ไดรับการปรับปรุง

อยางนอย 1 หลักสุตร

1.3ปรับปรุงระบบการรับนิสิตใหมของ 1.3.1 โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี ภาคปกติ
คณะ เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาแก 1.3.2 โครงการรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ภาคปกติ
เยาวชนในพื้นที่ภาคตะวันออก
1.3.3 โครงการรับเรียนเขาศึกษาตอ โดยวิธีรับตรง ภาคปกติ
1.3.4 โครงการับนักเรียนเขาศึกษาตอ โดยวิธี Admission
1.3.5 โครงการปริญญาตรี ภาคพิเศษ
1.4คัดเลือกบุคคลและสนับสนุนทุน
1.4.1 โครงการจัดการทุนการศึกษาเพื่อพัฒนานิสิต
การศึกษา เพื่อศึกษาตอในคณะสําหรับ

1 จํานวนนิสิตที่รับเขาใหมอยางนอยรอยละ70
2 จํานวนนิสิตที่รับเขาใหมอยางนอยรอยละ90
3 จํานวนนิสิตที่รับเขาใหมอยางนอยรอยละ70
4 จํานวนนิสิตที่รับเขาใหมอยางนอยรอยละ80
5 จํานวนนิสิตที่รับเขาใหมอยางนอยรอยละ70
จํานวนเงินทุนการศึกษา

70
8
95
80
240
100,000 บาท

ผูรับผิดชอบ

ระยะเวลาดําเนินการ

กลยุทธ

โครงการ

ตัวชี้วัด

เปาหมาย

ปงบประมาณ 2553 (ตุลาคม 2552 - กันยายน 2553)
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นักเรียนในเขตพื้นที่อําเภอศรีราชา
1.5จัดกิจกรรมการพัฒนานิสิตดาน
คุณธรรม จริยธรรมควบคูไปกับการ
พัฒนาความเปนเลิศทางวิชาการ

1.5.1
1.5.2
1.5.3
1.5.4

โครงการปจฉิมนิเทศนิสิตชั้นปที่ 4
โครงการปฐมนิเทศนิสิตชั้นปที่ 1
โครงการ Big Cleaning Day
โครงการบัณฑิตยุคใหม

ระดับความพึงพอใจ
ระดับความพึงพอใจ
จํานวนผูเขารวมโครงการ
จํานวนผูเขารวมโครงการ

3.51 ขึ้นไป
3.51 ขึ้นไป
อยางนอย 30 คน
อยางนอย 500 คน

ผูรับผิดชอบ

ุ
แผนยทธศาสตร
คณะทรัพยากรและสิ่งแวดลอมประจําปงบประมาณ 2553
ยุทธศาสตรที่ 2

ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของคณะ

ั ประสงค
ส 
วตถุ

ื่ ิ
ี่ ี ณภาพ
เพอผลตผลงานทมคุ
ระยะเวลาดําเนินการ

กลยุทธ

โครงการ

ตัวชี้วัด

เปาหมาย

ปงบประมาณ 2553 (ตุลาคม 2552 - กันยายน 2553)

ผูรับผิดชอบ

ตค.
ตค พย.
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มีค เมย.
เมย พค.
พค มย.
มิย กค.
กค สค.
สค กย.
กย

2.1สนับสนุนการบูรณาการการ
เรียนการสอน การวิจัยและการบริการ
วิชาการ รวมถึงการปรับปรุงวิธีและ
สื่อในการเรียนการสอนใหทันสมัย
สอในการเรยนการสอนใหทนสมย
เนนการเรียนที่นําไปสูการปฏิบัติจริง

2.1-1 โครงการบุรณาการ การเรียน การสอน การ
วิจัยและบริการวิชาการเพื่อปรับปรุงวิธีและ
สื่อการเรียนการสอนของแตละสาขาวิชา

จํานวนวิชาเรียนที่มีการบูรณาการ

3

หัวหนาสาขา
วิชา

2.2สนับสนุนใหคณาจารยของคณะ
2.2-1 แผนงานการบรรจุอาจารยระดับปริญญาเอก
ในสาขาที่ขาดแคลน
ญญาเอก และปรับ
ศึกษาตอในระดับปริญญ
ตําแหนงทางวิชาการใหสูงขึ้น
2.2-2 กิจกรรมสรรหาทุนการศึกษาตอในระดับ
ปริญญาเอก

1 จํานวนอาจารยระดับปริญญาเอก

2

2 จํานวนทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก

2

ผูชวยฯฝาย
บริหารและ
ประกันคุณภาพ

2.3 ยกระดับความรูความสามารถ
2.3-1 โครงการพัฒนาอาจารย(การฝกอบรม
และทักษะดานการเรียนการสอน ในการ
สัมมนา ประชุมทางวิชาการ และกิจกรรมเพื่อ
พัฒนาของบุคลากรสายวิชาการ
พัฒนาความรูความสามารถ) อยางนอย
1 โครงการตอคน

1 รอยละของอาจารยที่เขารวมโครงการ

100

ผูชวยฯฝาย
บริหารและ
ประกันคุณภาพ

2.4 สรางมาตรฐานคุณภาพบัณฑิต และ 2.4-1 กิจกรรมการพัฒนาระบบคุณภาพประจําป
ของคณะฯ
สนับสนุนสงเสริมการประกันคุณภาพ
ทางดานวิชาการของแตละสาขาวิชา

1 จํานวนกิจกรรม

2

ผูชวยฯฝาย
บริหารและ
ประกันคุณภาพ

ระยะเวลาดําเนินการ

กลยุทธ

โครงการ

ตัวชี้วัด

เปาหมาย

ปงบประมาณ 2553 (ตุลาคม 2552 - กันยายน 2553)
ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

2.5พัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศดาน
การศึกษา การอนุุรักษทรัพยากรและ
สิ่งแวดลอมเพื่อประโยชนทางการศึกษา
และการใหบริการวิชาการในรูปแบบตางๆ

-

-

-

ผูรับผิดชอบ

ุ
แผนยทธศาสตร
คณะทรัพยากรและสิ่งแวดลอมประจําปงบประมาณ 2553
ยุทธศาสตรที่ 3

สรางเครือขายความรวมมือทางวิชาการ งานวิจัย ภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อเปนศูนยกลางเผยแพรสูชุมชน และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ

ั ประสงค
ส 
วตถุ

ื่ ิ่ ั
ป
 ใ
ํ ิ
 ิช
ิ ั ทานุ
ํ บํารุงศลปวฒนธรรมและภู
ิปั
ปิ 
 ิ่ ใ
ั มภาค
ิ
เพอเพมศกยภาพและเปนแบบอยางในการดาเนนงานดานวชาการ
งานวจย
มปญญาทองถนในระดบภู
ระยะเวลาดําเนินการ

กลยุทธ

โครงการ

ตัวชี้วัด

เปาหมาย

ปงบประมาณ 2553 (ตุลาคม 2552 - กันยายน 2553)
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พค มย.
มิย กค.
กค สค.
สค กย.
กย

3.1 ประยุกตองคความรู และผลงานวิจัย 3.1-1 โครงการพัฒนาเครือขายความรวมมือทาง
วิชาการกับหนวยงานภายนอก
เชิงบูรณาการเพื่อเสริมสรางศักยภาพ
(โครงการพัฒนาวิชาการ)
ทองถิ่นของชุมชนภาคตะวันออก สราง
เครือขายความรวมมือระหวางภาครัฐและ
เครอขายความรวมมอระหวางภาครฐและ
เอกชน รวมศึกษาวิจัยกับสถาบันการศึก
ษาและองคกรวิชาการในภูมิภาคเพื่อแก
ปญหาทองถิ่น

จํานวนโครงการพัฒนาวิชาการ

3

อ.นภัสวรรณ

3.2สรางภาพลักษณที่ดีของคณะฯ ในการ 2.2-1 โครงการบริการวิชาการแกชุมชน
เปนศูนยกลางการเผยแพรความรูสูชุม
ชน และสนับสนุนกิจกรรมแลกเปลี่ยน
องคความรู และงานบริการวิชาการ

จํานวนโครงการบริการวิชาการ

6

อ.นภัสวรรณ

3.3พัฒนาระบบสารสนเทศ
3.3-1 โครงการพัฒนาการทํางานในสํานักงาน
ฐานขอมูล เพื่อเปนศูนยกลางประชา
เลขานุการโดยการใชเทคโนโลยีสนับสนุน
สัมพันธองคความรูทางวิทยาการ เทคโน
การทํางาน
โลยี และนวัตกรรมตางๆ ที่เกิดจากการ
วิจัย รวมถึงภูมิปญญาทองถิ่น สูสาธาร
ณชนเพื่อการพัฒนาชุมชนภาคตะวันออก

จํานวนโครงการอยางนอย 1 โครงการ

1

ผูชวยฯฝาย
บริหารและ
ประกันคุณภาพ

ระยะเวลาดําเนินการ

กลยุทธ

โครงการ

ตัวชี้วัด

เปาหมาย

ปงบประมาณ 2553 (ตุลาคม 2552 - กันยายน 2553)

ผูรับผิดชอบ
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3.4ขยายเครือขายสูสถาบันการศึกษา 3.4-1 กิจกรรมประชาสัมพันธคณะ
ทั้งระดับอุุดมศึกษา และต่ํากวาอุดุ ม
ศึกษา สงเสริมกิจกรรมแนะแนวการศึก
ษานอกสถานที่ ตลอดจนจัดกิจกรรม
Open House ของคณะ

จํานวนกิจกรรม

2

ผูชวยฯฝาย
บริหารและ
ประกันคุณภาพ

ุ
แผนยทธศาสตร
คณะทรัพยากรและสิ่งแวดลอมประจําปงบประมาณ 2553
ยุทธศาสตรที่ 4

พัฒนาและปรับปรุงการบริหารจัดการคณะฯอยางตอเนื่อง เพื่อเปนองคกรแหงการเรียนรู

ั ประสงค
ส 
วตถุ

ื่ ใ  ั
ิ
ีป ิ ิ
ปั ัใ 
 ั
ใ ป บนั
เพอใหการจดการบรหารคณะฯมประสทธภาพ
สามารถปรบตวใหสอดคลองกบสภาวะการณในปจจุ
ระยะเวลาดําเนินการ

กลยุทธ

โครงการ

ตัวชี้วัด
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ธค มค.
มค กพ.
กพ มค.
มีค เมย.
เมย พค.
พค มย.
มิย กค.
กค สค.
สค กย.
กย

4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการคณะ ทั้ง 4.1-1 กิจกรรมการพัฒนาการทํางานในสํานักงาน
เลขานุการคณะฯโดยใชเทคโนโลยีสนับ
ดานการดําเนินงานและการใหบริการให
สนุนการดําเนินงาน
มีประสิทธิภาพ โดยใชเทคโนโลยีสาร
สนเทศสนับสนนการดํ
สนเทศสนบสนุ
นการดาเนนงาน
าเนินงาน
4.2 สงเสริมและสนับสนุนงานวิจัย
สถาบันเพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบ
บริหารจัดการคณะฯ

4.2-1 โครงการสงเสริมการทําวิจัยสถาบันของ
บุคลากร
4.2-2 กิจกรรมการสรรหาทุุนสนับสนุนุ การทํา
วิจัยสถาบัน

4.3 ระดมทรัพยากรและแหลงทุนสนับ 4.3-1 กิจกรรมการจัดทําแผนกลยุทธทางการเงิน
สนุนการดําเนินงานของคณะใหมีเสถียร
อยางมีประสิทธิภาพโปรงใส ตรวจสอบได
ภาพพัฒนาศักยภาพในการหาเงินรายได 4.3-2 กิจกรรมการจัดหารายไดและการวางแผน
ของคณะ และเพิ่มประสิทธิภาพในการใช
การใชเงินอยางมีประสิทธิภาพ
จายงบประมาณ
โปรงใส ตรวจสอบได
4.3-3 กิจกรรมการวิเคราะหคาใชจายสถานะทาง
การเงิน
4.3-4 การจัดทําฐานขอมูลทางการเงินเพื่อใช
ในการบริหารและตัดสินใจ
4.3-5 การติดตามตรวจสอบรายงานทางการเงิน

จํานวนกิจกรรม

อยางนอย 1 กิจกรรม

ผูชวยคณบดี
ฝายบริหาร
และประกัน
คุคณภาพ
ณภาพ

จํานวนงานวิจัย

อยางนอย 6 ชิ้นงาน

ผูชวยคณบดี
ฝายวิจัย

จํานวนเงินทุุนที่สนับสนุุนงานวิจัย

แผนกลยุทธทางการเงิน
จํานวนเงินรายไดที่ไดรับจาการ
บริหารจัดการ
รายงานวิเคราะหสถานะทางการเงิน
รายงานวิเคราะหขอมูลทางการเงิน
เอกสารรายงานทางการเงินรายไตรมาส

อยางนอย 100,000 บาท

ผูชวยฯฝาย
บริหารและ
ประกันคุณภาพ

ระยะเวลาดําเนินการ

กลยุทธ

โครงการ

ตัวชี้วัด
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รายไตรมาส
4.4 พัฒนาบุุคลากรสายสนันสนุนุ ตาม 4.4-1 โครงการสัมมนาพัฒนาบุุคลากรและศึกษา
ดูงาน
ศักยภาพของตนเองและตามความ
ตองการของหนวยงานใหเปนผูมีความรู 4.4-2 โครงการพัฒนาบุคลากรเฉพาะทาง
และความคิดทันสมัย มีภาวะผูนํา
มีวิสัยทัศน และความสามารถในการ 4.4-3 โครงการทบทวนใบมอบหมายงาน
บริหารจัดการ รวมทั้งมีจิตสํานึกในการ
พัฒนาคุณธรรม

จํานวนผููเขารวมโครงการ
จํานวนบุคลากรที่เขารวมโครงการ
จําแนกตามตําแหนง
ใบมอบหมายงานของบุคลากร

อยางนอยรอยละ 85
ของบุคลากรภายในคณะ

ผููชวยฯฝาย
บริหารและ
ประกันคุณภาพ

ุ
แผนยทธศาสตร
คณะทรัพยากรและสิ่งแวดลอมประจําปงบประมาณ 2553
ยุทธศาสตรที่ 5

สงเสริมและสนับสนุนการวิจัย เพื่อพัฒนาถายทอดองคความรูและเทคโนโลยี
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ั
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เมย พค.
พค มย.
มิย กค.
กค สค.
สค กย.
กย

5.1 สนับสนุนใหอาจารยและบุคลากร
สนับสนุนผลิตผลงานวิจัยเพื่อสรางองค
ความรูหมในสาขาที่มีศักยภาพ รวม
ถึงการจัดทําแผนงานดานการวิจัย
ถงการจดทาแผนงานดานการวจย
ของคณะ
5.2 สรางนักวิจัยรุนใหม เพื่อพัฒนาผล
งานวิจัยทางวิชาการ สื่อการเรียน
การสอน ตลอดจนการศึกษาวิจัย
เพื่อพัฒนางาน

5.1-1 การจัดทําแผนงานวิจัย
5.1-2 การสรรหาทุนวิจัยจากหนวยงานภายนอก
5.1-3 การสนับสนุนอาจารยเขารวมประชุมวิชาการ
และเสนอผลงานวิชาการ
และเสนอผลงานวชาการ
5.2-1 การใหรางวัลแกนักวิจัยที่มีผลงานตีพิมพ
ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

- แผนงานวิจัยของคณะฯ
- จํานวนเงินทุนวิจัย
- จํานวนอาจารยที่เขารวมประชุมวิชาการ
และเสนอผลงานตอจํานวนอาจารยประจํา
และเสนอผลงานตอจานวนอาจารยประจา

ผูชวยคณบดี
ฝายวิจัย
รอยละ 20

จํานวนนักวิจัยที่ไดรับรางวัล

1

ผูชวยคณบดี
ฝายวิจัย

5.3 สนับสนุนการแสวงหางบประมาณอุด 5.3-1 การสรรหาทุนวิจัยจากหนวยงานภายนอก
หนุนการวิจัยจากแหลงทุนภายใน
และภายนอกประเทศ

จํานวนทุนวิจัยที่ไดรับจากหนวยงาน
ภายนอก

3

ผูชวยคณบดี
ฝายวิจัย

5.4 สนับสนุนงานวิจัยที่สามารถตอบ
สนองความตองการของชุมชนและ
สังคมภาคตะวันออก

โครงการที่แลวเสร็จตามกําหนด

1

ผูชวยคณบดี
ฝายวิจัย

โครงการที่แลวเสร็จตามกําหนด

1

โครงการที่แลวเสร็จตามกําหนด

1

5.4-1 การเก็บและวิเคราะหการตกสะสมของกรด
ในพื้นที่ภาคตะวันออก
5.4-2 การวิเคราะหเพื่อหามลพิษทางอากาศ
ในอนุภาคฝุนจากอาวศรีราชา จังหวัดชลบุรี
5.4-3 โครงการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระ
ทบสิ่งแวดลอมแลติดตามมาตรการปองกัน

ระยะเวลาดําเนินการ

กลยุทธ

โครงการ

ตัวชี้วัด

เปาหมาย

ปงบประมาณ 2553 (ตุลาคม 2552 - กันยายน 2553)
ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

ลดผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการกอสราง
ทาเทียบเรือบริการของทาเรือแหลมฉบัง

ผูรับผิดชอบ

แผนยุทธศาสตรคณะทรัพยากรและสิ่งแวดลอมประจําปงบประมาณ 2553
ยุทธศาสตรที่ 6

สงเสริมสนับสนุนเชิดชูราชวงศและสืบสานศิลปวัฒนธรรม

วัตถุประสงค

เพื่ออนุรักษและสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม
ระยะเวลาดําเนินการ

กลยุทธ

โครงการ

ตัวชี้วัด

เปาหมาย

ปงบประมาณ 2553 (ตุลาคม 2552 - กันยายน 2553)

ผูรับผิดชอบ

ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

สงเสริมกิจกรรมทํานุบํารุงศิลป
วัฒนธรรม และกิจกรรมเทิดพระเกียรติ
พระมหากษัตริยและพระราชวงศ
ทุกพระองค

6.1-1 โครงการปฐมนิเทศนิสิต
6.1-2 โครงการทําบุญตักบาตรรับขวัญนอง
6.1-3 โครงการบุญรอยใจ
6.1-4 โครงการรักแรกยิ้ม
6.1-5 โครงการสอนนองรองเพลง
6.1-6 โครงการจับเฉลยสายรหัส
6.1-7 โครงการยินดีพี่รับปริญญา
6.1-8 โครงการซอมยอยพิธีพระราชทาน

ปริญญาบัตร
6.1-9 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระราชินี
6.1-10 โครงการปฐมนิเทศนิสิต
6.1-11 กิจกรรมวางพวงมาลาวันปยะมหาราช
6.1-12 กิจกรรมเทิดพระเกียรติวันเฉลิมพระชนม
พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ
6.1-13 โครงการทําบุญขึ้นปใหม
6.1-14 กิจกรรมปจฉิมนิเทศ
6.1-15 กิจกรรมวันสงกรานต

จํานวนผูเขารวมโครงการ
จํานวนผูเขารวมโครงการ
จํานวนผูเขารวมโครงการ
จํานวนผูเขารวมโครงการ
จํานวนผูเขารวมโครงการ
จํานวนผูเขารวมโครงการ
จํานวนผูเขารวมโครงการ
จํานวนผูเขารวมโครงการ

500
450
500
450
450
460
50
150

จํานวนผูเขารวมโครงการ
จํานวนผูเขารวมโครงการ
จํานวนผูเขารวมโครงการ
จํานวนผูเขารวมโครงการ

15
400
10
10

จํานวนผูเขารวมโครงการ
จํานวนผูเขารวมโครงการ
จํานวนผูเขารวมโครงการ

50
400
50

รองคณบดี
ฝายพัฒนาวิชา
การและกิจการ
นิสิต

แผนที่ยุทธศาสตรคณะทรัพยากรและสิ่งแวดลอม วิทยาเขตศรีราชา
คุณธรรมนําความรู คูวิทยาการ สานสัมพันธทรัพยากร สิ่งแวดลอม สารสนเทศ และศิลปวัฒนธรรมสูชุมชนและประเทศชาติ
วิสัยทัศนคณะฯ
1.สรางโอกาสทางการศึกษา ผลิตบัณฑิต
ยุทธศาสตร

ที่มีคุณธรรมและเปนเลิศทางวิชาการ

2.ยกระดับคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาของคณะ

3.สรางเครือขายความรวมมือทางวิชาการ

4.สงเสริมสนับสนุนการวิจัยและ

5..พัฒนาและปรับปรุงการบริหาร

6.สงเสริมสนับสนุนเชิดชูราชวงศและสืบ

งานวิจัย ภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อเปน

พัฒนาถายทอดองคความรู

จัดการคณะอยางตอเนื่องเพื่อเปน

สานศิลปวัฒนธรรม

องคกรแหงการเรียนรู

ศูนยกลางเผยแพรชุมชน
1.สรางโอกาสทางการศึกษาใหแกชุมชนภาค
เปาประสงค

2.เพื่อผลิตผลงานที่มีคุณภาพ

ตะวันออกและผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม
จริยธรรม มีความรู ความสามารถและความคิด
ริเริ่มสรางสรรค

ประสิทธิผล

มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต

3.เพิ่มศักยภาพและเปนแบบอยางใน

4..เพื่อสรางองคความรูใหม พัฒนา

5.เพื่อจัดการบริหารคณะฯใหมีประสิทธิภาพ

6.เพื่ออนุรักษและสืบสานวัฒนธรรมและ

การดําเนินงานดานวิชาการ งานวิจัย

และถายทอดองคความรูส ูชุมชนและ

สามารถปรับตัวใหสอดคลองกับสภาวการณ

ประเพณีอันดีงาม

ภูมิปญญาทองถิ่นระดับภูมิภาค

สังคม

ปจจุบัน

มาตรฐานดานบริการวิชาการ

มาตรฐานดานงานวิจัยและงานสรางสรรค

มาตรฐานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมและเปนเลิศทางวิชาการเพื่อพัฒนา

สงเสริมและพัฒนาความเขมแข็งของชุมชน

สนับสนุนสงเสริมงานการผลิตผลงานวิจัยเพื่อสรางองคความรู

ธํารงไวซึ่งเอกลักษณความเปนไทยและวัฒนธรรม

ชุมชนและสนองความตองการของชุมชนภาคตะวันออก

และประเทศชาติทั้งดานวิชาการและวิชาชีพ

ใหมที่ตอบสนองความตองการชุมชนภาคตะวันออกและสังคม

ประเพณีอันดีงามของสังคมและประเทศชาติ

คุณภาพบริการ
การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน

การประกันคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง

การพัฒนาคุณภาพการใหบริการนิสิต/ศิษยเกา/บุคคลภายนอก

ระดับความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอน

จัดทํารายงานประเมินตนเองทุกปเพื่อการพัฒนา

ระดับความพึงพอใจตอการใหบริการนิสิต/ศิษยเกา/บุคคลภายนอก

คุณภาพการศึกษาอยางมีมาตรฐาน

พัฒนาองคกร

ทรัพยากรและงบประมาณ

การพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร

การพัฒนาหลักสูตร

สงเสริมพัฒนา ทักษะ ความรูความสามารถในการทํางานอยางตอเนื่อง

พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรอยางตอเนื่อง

ระดมทรัพยากรและแหลงเงินทุนเพือ่ สนับสนุนการดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ

