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คํานํา
แผนกลยุทธวิทยาลัยการเมืองการปกครอง พ.ศ.2558-2561 (ฉบับปรับปรุงกุมภาพันธ 2559) ฉบับนี้
จัดทําขึ้นโดยมีการทบทวนและปรับปรุงมาจากแผนกลยุทธวิทยาลัยการเมืองการปกครอง พ.ศ. 2558-2561
(ฉบับทบทวนแผนกลยุทธ พ.ศ. 2557-2560) โดยได ตระหนั กถึงทิศทาง เปา หมายและวิธีการในการพั ฒนา
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง ใหบรรลุตามวิสัยทัศนและคานิยมรวม (COPAG) ของวิทยาลัยฯ ตามที่ไดตั้ง
ปณิธานไวตั้งแตเดือนมีนาคม 2552 นั้น ซึ่งแผนกลยุทธวิทยาลัยฯ ไดยึดแนวทางในการรวมระดมความคิดเห็น
และประชาคมของวิทยาลัย และไดมีการวิเคราะหผลการดําเนินงานที่ผานมาและนําเอาจุดแข็ง จุดออน ปญหา
อุปสรรค และแนวทางการพัฒนาจากรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วงรอบปการศึกษา 2557
(1 สิงหาคม 2557 – 31 กรกฎาคม 2558) ผลประเมินคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2558 และการถายทอดนโยบายสูการปฏิบัติวิทยาลัยการเมืองการปกครอง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 ใน
การจัดทําแผนกลยุทธครั้งนี้คณบดีไดมอบหมายใหฝายแผนและประกันคุณภาพเปนผูรับผิดชอบในการจัดกิจกรรม
ดังกลาวตางๆ ทั้งนี้ เพื่อใหวิทยาลัยการเมืองการปกครองไดขับเคลื่อนไปขางหนาอยางมีทิศทางและเปาหมายอีก
4 ป ขางหนา (พ.ศ.2558 - 2561) ทั่วทั้งองคกรซึ่งรวมทั้งคณาจารย บุคลากรสายสนับสนุนและนิสิต โดยเฉพาะ
ผูบริหารสามารถใชแผนกลยุทธที่เกี่ยวของกับวิทยาลัยฯ ในระยะยาว วิทยาลัยไดจัดทําขั้นโดยนําแนวทางการ
พัฒนายึดตามนโยบายมหาวิทยาลัย นโยบายของ คสช. นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ การพัฒนาคุณภาพตา
มาตรฐานของ สกอ. และ สมศ.
อนึ่ง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติพ.ศ.2552 (Thai Qualifications Framework for
Higher Education) หรือ TQF เปนกระบวนการประกันคุณภาพภายในที่มุงเนนไปที่ผลผลิตและผลลัพธของการ
จัดการศึกษา อีกทั้งใชเปนแนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพ
การจั ด การศึ ก ษา ให ส ามารถผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี คุ ณ ภาพ และเพื่ อ ประโยชน ต อ การรั บ รองมาตรฐานคุ ณ วุฒิ ใ น
ระดับอุดมศึ กษา คุ ณภาพของบัณฑิตทุกระดับ และทุ กสาขาวิชาต องเป นไปตาม มาตรฐานผลการเรี ยนรูที่
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด และตองครอบคลุม อยางนอย 5 ดาน (ซึ่งจะมีระดับความซับซอน
ของการเรียนรูและทักษะเพิ่มขึ้นตามระดับการศึกษา) ไดแก ดานคุณธรรม จริยธรรม ดานความรู ดานทักษะทาง
ปญญา ดานทักษะ ความสัมพันธระหวางบุคคล และความรับผิดชอบ ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ
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สื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉะนั้น วิทยาลัยการเมืองการปกครอง จึงไดมีการจัดทําแผนกลยุทธ พ.ศ.
2558-2561 (ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง กุ ม ภาพั นธ 2559) โดยให มี ม าตรฐานสอดคล อ งตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) สอดคลองกับแผนกลยุทธมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ.2558 – 2561 คูมือการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 2557 และคํารับรองการปฏิบัติการฯ (กพร.) พ.ศ.2559 เพื่อสามารถผลิตบัณฑิต
ใหบรรลุคุณภาพตามมาตรฐานผลการเรียนรูตามที่มุงหวัง และเพื่อใหวิทยาลัยการเมืองการปกครองกาวสูการเปน
สถาบันทางรัฐศาสตรชั้นนําของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศสืบตอไป
ขอขอบคุณรองคณบดีฝายแผนและประกันคุณภาพ รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย รองคณบดีฝาย
บัณฑิตศึกษา รองคณบดีฝายพัฒนานิสิต ผูชวยคณบดี หัวหนางานทั้ง 11 งาน และศูนยตางๆ คณาจารยและ
เจ าหน า ที่ทั้ ง 11 งาน ที่ ชวยกั นระดมความคิดเห็ นในการจัดทํ า แผนกลยุ ทธ วิทยาลัยการเมื องการปกครอง
พ.ศ. 2558-2561 (ฉบับปรับปรุงกุมภาพันธ 2559) แผนฉบับนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือไมมีการเปลี่ยนแปลง
ซึ่งขึ้นอยูกับสถานการณภายใน ภายนอก โอกาสและภัยคุกคามที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
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บทสรุปผูบ ริหาร
วิทยาลัยการเมืองการปกครองไดกอรางสรางตัวจากป 2552 จนถึงปจจุบัน นับไดวาไดบรรลุวิสัยทัศน
และคานิยมรวมที่ตั้งไวแตตน นับเปนความสําเร็จจากภายในภูมิภาคสูระดับชาติ และสูระดับนานาชาติไดนับตั้งแต
ป 2555 ตั้งแตกาวแรกที่วิทยาลัยจนถึงปที่ 10 ในป 2558 วิทยาลัยไดพั ฒนาไปสูการเปนเจาภาพระดับ
นานาชาติ 2 งานดวยกันคือ The 10th Thai-Korean Political Scientists Conference ซึ่งไดจัดขึ้น
ระหวางวันที่ 23-25 ตุลาคม 2557 ณ Inchon Memorial Hall , Korea University และการเปน
เจาภาพจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ International Conference on ASEAN Connectivity :
Current Issues and Future Prospect toward ASEAN Community ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 17
พฤศจิกายน 2557 ณ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง และโครงการสัมมนาวิชาการ “12 ป COPAG ฉลอง
50 ป จังหวัดมหาสารคาม วันที่ 18 สิงหาคม 2558 โดยไดรับเกียรติจากธรรมศาสตราภิชาน ดร.สุรินทร
พิศสุวรรณ ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ความทาทายและโอกาสสําหรับประชาคมอาเซียน Callenges
and
Prospects for ASEAN Community” ซึ่งนับเปนความสําเร็จในการกาวสูเวทีวิชาการระดับนานาชาติตามที่
วิทยาลัยไดระบุไวในวิสัยทัศน นอกจากงานวิชาการดังกลาว วิทยาลัยฯ ไดพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัยเพื่อรองรับ
การเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวตั น พัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน สรางศูนยวิจัย ASEAN and
Local Politics Research Center เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน สิ่งที่วิทยาลัยฯ ขาดเสียมิไดคือ วิทยาลัยฯ ได
สนับสนุนวิจัยปงบประมาณ 2558-2559 เพิ่มมากขึ้นจากป 2557 เพื่อสนับสนุนการผลิตงานวิจัยของคณาจารย
และยังไดสรางขวัญกําลังใจแกบุคลากรในทุกสาย สรางความรวมมือกับตางประเทศอยางตอเนื่อง รวมทั้งได
ปรับปรุงภูมิทัศนทั้งภายในและภายนอกอาคารเรียน และพื้นที่แวดลอมวิทยาลัยใหเปนพื้นที่สีเขียวที่นาอยูมีชีวิต
ชีวา เหมาะแกการเปนแหลงเรียนรูของนิสิต
ในป พ.ศ. 2557 - 2558 วิทยาลัยการเมืองการปกครองมีแผนในการดําเนินการในดานทุนการศึกษาเพื่อ
พัฒนาบุคลากร จัดสัมมนาระหวางประเทศ พรอมๆ กับสรางเครือขายวิชาการและนิสิตภาคอีสาน และสรางตํารา
วิชาหลักทางรัฐศาสตรรวมกัน เพื่อประโยชนในการเรียนการสอน ในอนาคตหวังเปนอยางยิ่งวาวิทยาลัยจะ
กาวหนาตอไปอยางไมหยุดยั้งดวยผลผลิตตางๆ ทางรัฐศาสตร และเปนศูนยกลางแหงการเรียนรูทางรัฐศาสตรและ
รัฐประศาสนศาสตรในภาคอีสานสืบไป ดวยการสนับสนุนของมหาวิทยาลัยมหาสารคามและดวยแรงกายแรงใจ
ของความเปนหนึ่งเดียวของคณาจารยและพนักงานสายสนับสนุนของวิทยาลัยการเมืองการปกครอง
ในปพ.ศ. 2558 วิทยาลัยการเมืองการปกครองไดสานงานตอในการผลิตวารสารการเมืองการปกครองใหอยู
ในฐานขอมูลระดับชาติ (ฐานขอมูล TCI) และการจัดประชุมระหวางประเทศ การแลกเปลี่ยนนิสิตทั้ง Inbound
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และ Outbound ซึ่งถือเปนสวนหนึ่งของโครงการศึกษาประเทศเพื่อนบานอาเซียนสูประชาคมอาเซียน (ไทยฟลิปปนส) ที่วิทยาลัยไดจัดตอเนื่องมาทุกป ในครั้งนี้นอกจากการรวมลงนามตอ MOU ระหวางทั้ง 2 สถาบันแลว
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 คณบดียังไดนําคณะผูบริหารจํานวน 3 คน ตัวแทนสโมสรนิสิตวิทยาลัยจํานวน 3
คน ตัวแทนนิสิตจากสาขาวิชาตางๆ จํานวน 17 คน และเจาหนาที่ผูดูแลจํานวน 3 คน รวมเดินทางไปศึกษาดูงาน
ดานการจัดการเรียนการสอน ดานการทํากิจกรรมของสโมสรนิสิต และดานศิลปวัฒนธรรม ปงบประมาณ 2558
มีนิสิตไปฝกงานที่ National University of Laos ประเทศลาว 3 คน และมีนิสิตจากมหาวิทยาลัยแหงนี้มาศึกษา
ในระดับปริญญาโท 3 คนอีกดวย นอกจากนี้ยังไดมีการจัดโครงการศึกษาดูงานและเรียนรูวัฒนธรรมในประเทศ
เพื่อนบานสําหรับหลักสูตรตางๆ อยางทั่วถึง อาทิ ปงบประมาณ 2558 ไดมีการจัดโครงการการศึกษาวัฒนธรรม
เศรษฐกิจ วิถีชีวิตในประเทศกลุมอาเซียน ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (ระดับบัณฑิตศึกษา)
ปงบประมาณ 2557 จัดโครงการไปศึกษาดูงานของนิสิตและเจาหนาที่บัณฑิตศึกษา ณ ประเทศกัมพูชา และลาว
ภายใตโครงการ “ASEAN Student Mobility Program” (Outbound and Inbound) เพื่อใหนิสิตและ
บุคลากรของวิทยาลัยมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับวิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบานอันเปนบันได
สําคัญที่จะนําไปสูการบูรณาการของประชาคมอาเซียนในอนาคต
สวนในป พ.ศ. 2558 นี้ไดมีการเพิ่มงบประมาณสนับสนุนการวิจัยขึ้นอีกเพื่อกระตุนการผลิตงานวิจัย
โดยแบงงบประมาณเพื่อการวิจัยเปนงบสํ าหรั บสายวิ ชาการจํา นวน 2,382,510 บาท สําหรั บสายสนับสนุ น
210,000 บาท และสําหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาตั้งไวที่ 20,000 บาท
มีการสงเสริมการผลิตวารสารวิทยาลัยการเมืองการปกครองใหอยูในฐานขอมูล TCI สงเสริมให
อาจารยผลิตงานวิชาการเปนลักษณะ Monograph Series โดยวารสารอยูใน TCI อันดับ 2 และกําลังจะปรับ
ใหอยูในอันดับ 1 สวน Monograph Series ซึ่งเปนเอกสารทางวิชาการไดดําเนินการจัดพิมพเผยแพรตาม
ปงบประมาณที่จัดสรร
และที่สําคัญสําหรับนิสิตไดมุงใหนิสิตมีศักยภาพไปสูระดับชาติและนานาชาติทั้งนี้โครงการลาสุดที่
นิสิตวิทยาลัยการเมืองการปกครองไดแสดงศักยภาพคือการไดรับรางวัลชนะการประกวดโครงการคิดสรางชาติ
ระดมความคิด แนวคิดคนรุนใหมรวมเปลี่ยนประเทศไทย และไดรับรางวัลชมเชยโครงการคายเยาวชนรูงานสืบ
สานพระราชดําริ รุนที่ 5 ครั้งที่ 1
ในการบริหารจัดการไดพ ยายามลดขั้นตอนการดําเนินงานตางๆ ใหสั้นลงเพื่อความรวดเร็วในการ
ทํางานรวมทั้งวางระบบสํานักงานใหสะดวกตอการเรียนการสอน
ในปงบประมาณ 2558-2559 และในป ตอ ๆ ไปวิทยาลัยการเมืองการปกครองได มีนโยบายต างๆ ที่
เพิ่มขึ้นจากปงบประมาณ 2557 ทั้งนี้เพื่อใหบรรลุปณิธาน วิสัยทัศน อัตลักษณ พันธกิจ คานิยมรวมและอัตลักษณ
ของวิทยาลัยและเพื่อใหบรรลุความเปนหนึ่งในอีสานทางดานรัฐศาสตร ซึ่ง ณ ปจจุบันวิทยาลัยไดดําเนินงานตาม
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เปาหมายที่วางไวบรรลุแลว จากการประเมินการจัดกิจกรรมทั้งในประเทศและตางประเทศ อีกทั้งเปนที่รูจักของ
มหาวิ ท ยาลัยทั่วประเทศและมหาวิทยาลั ยในอาเซี ยนทั้ ง 10 ประเทศในระยะเวลาหลายป ที่ผา นมาซึ่ง ทํ าให
วิทยาลัยไดสานตองานและกิจกรรมตางๆ ของวิทยาลัยการเมืองการปกครองในปงบประมาณ 2558 ซึ่งแยก
รายละเอียดตามกิจกรรมดังนี้
งานดานการเรียนการสอนและพัฒนานิสิต
วิทยาลัยฯ ยังคงมีนโยบายเดิมอยู คือ สงเสริมใหมี COPAG Space, COPAG Creative, COPAG
Tutor , COPAG Special Lectures Series , COPAG Seminar Series, COPAG Stars เพื่อทําใหวิทยาลัยฯ
มีบรรยากาศทางวิชาการ ไดปรับปรุงหลักสูตรใหมในป 2554 คือ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการเมือง
การปกครอง วิชาเอกรัฐประศาสนศาสตรและวิชาเอกความสัมพันธระหวางประเทศ รวมทั้งหลักสูตรปริญญาโท
ทางนโยบายสาธารณะและทางการเมืองการปกครอง ทั้งนี้เพื่อปรับวิชาตางๆ ใหทันสมัยเขากับวิชาการในยุค
ปจจุบันและเปนการพั ฒนานิ สิตให มีค วามรู ใหมๆ ดวย และในป 2559 ไดมีการปรับ ปรุ งหลักสูตรทั้ งระดับ
ปริญญาตรี ปริญญาโท เพื่อใหทันสมัยยิ่งขึ้น และการยกรางหลักสูตรปริญญาเอก
นอกจากการปรับปรุงหลักสูตรดังกลาวที่ใชในปการศึกษาใหมนี้แลว วิทยาลัยฯ ยังไดจัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตรใหมีความรูเพิ่มประสบการณจากการเรียนในหองเรียนซึ่งนับวาเปนประโยชนตอนิสิตในการเขาสูตําแหนง
งานตางๆ ดวย ไมเพียงแตนิสิตเหลานี้จะไดประสบการณแตยังไดพัฒนาตนเอง เรียนรูดวยตนเองจนนําไปสูการ
ไดรับรางวัลตางๆ มากมายทั้งในเวทีในประเทศและเวทีการประชุมนานาชาติ นอกจากนี้ยังไดรับทุนการศึกษา
เรียนดีจากหลายหนวยงาน อีกทั้งวิทยานิพนธในระดับปริญญาโทของนิสิตวิทยาลัยไดรับการตีพิมพในวารสาร
ระดับชาติเพิ่มขึ้นจากปที่แลวเปนจํานวนมากนับวาเปนการตื่นตัวของนิสิตในการเผยแพรงานวิชาการสูสาธารณชน
นอกจากนี้วิทยาลัยไดกาวสูความตื่นตัวทางวิชาการโดยการเชิญบุคคลที่มีชื่อเสียงมาบรรยายพิเศษใน
หลายหัวขอเพื่อพัฒนาและเพิ่มพูนทางดานวิชาการของนิสิตดวยกัน เชน โครงการ COPAG Special Talk
Series
- COPAG Special Talk Series 1 “โอกาสการพัฒนาอีสานในกระแสบูรพาภิวัตน” โดยศาตรา
จารยพิเศษ เอนก เหลาธรรมทัศน เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2558 ณ หองประชุม ศาสตราจารยบุญชนะอัตถากร
D-415 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
- COPAG Special Talk Series 2 “รําลึกวันประชาธิปไตย 24 มิถุนายน 2575 และนักตอสู
เพื่อสิทธิมนุษยชน ครูครอง จินดาวงศ” โดย ครูครอง จินดาวงศ เมื่อวันที่ 7 – 8 พฤษภาคม 2558 ณ หอง
D-207
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- COPAG Special Talk Series 3 “อาเซียนในมิติความมั่นคง ๓ เสาหลัก” โดยคุณหญิง
ลักษณาจันทร เหลาหพันธุ เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2558
- COPAG Special Talk Series 4 “ความทาทายและโอกาสสําหรับประชาคมอาเซียน”โดย
ธรรมศาสตราภิชาน ดร.สุรินทร พิศสุวรรณ (เลขาธิการอาเชียน) เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2558
- COPAG Special Talk Series 5 “ทางออกของประเทศไทยในระยะเปลี่ยนผาน” โดย ศ.ดร.
ลิขิต ธีรเวคิน ราชบัณฑิต เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2558
และมีการจัดกิจกรรมเสวนาเกี่ยวกับเรื่องที่เปนปญหาในภาคอีสานและในสังคมไทย เพื่อหาทางแก และ
เพื่อใหคณาจารยของวิทยาลัยการเมืองการปกครองไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและทางแกปญหารวมกัน โดยมี
โครงการ/กิจกรรมที่ไดดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ.2558 โครงการ COPAG Seminar Series ดังนี้
- COPAG Seminar Series ครั้งที่ 1 “เวทีวิชาการสัญจร หัวขอ ประสบการณการตอสูเพื่อสิทธิ
ชุมชน วันที่ 4 เมษายน 2558 ณ หมูบานเขวาพัฒนา อ.ปทุมรัตน จ.รอยเอ็ด
- COPAG Seminar Series ครั้งที่ 2 “สถานะสิทธิในอีสาน” วันที่ 6 พฤษภาคม 2558
ณ หองประชุม D-207 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
- COPAG Seminar Series ครั้งที่ 3 “เสวนา เรื่องการปรับตัวของแรงงานที่มีทักษะขามชาติสู
ตลาดอาเซียน” วันที่ 8 พฤษภาคม 2558 ณ หองประชุม D-207 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
ในป 2559 – 2561 วิทยาลัยฯ จะมีแผนอยางตอเนื่องในการนําความรูมาสูนิสิตและอาจารย
งานดานบริการวิชาการภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคามและการประชุมระดับนานาชาติและระหวางประเทศ
ในสวนของการบริการวิชาการภายนอกมหาวิทยาลัย วิทยาลัยฯไดจัดฝกอบรมแกบุคลากรของหนวยงาน
ตางๆในภาคอีสานหลายโครงการเชน ปญหาขอพิพาททางกฎหมายและแนวทางแกไขเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีของ
องคการปกครองสวนทองถิ่น การฝกอบรมเจาพนักงานปกครอง ปฏิบัติการ (ปลัดอําเภอ) การฝกอบรมครูทาง
สังคมศึกษาเกี่ยวกับการเมือง เศรษฐกิจ และการตางประเทศ และการสรางประชาธิปไตยในอาเซียนรวมทั้งการทํา
แผนกลยุทธเปนตน โดยโครงการเหลานี้ไดเชิญผูทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญในแตละดานมาบรรยาย
นอกจากนี้ วิ ทยาลั ยฯ ยั ง ไดเ ผยแพร ค วามรู สูชุมชนผานคลินิก รั ฐศาสตรห ลายโครงการและรายการ
วิทยุกระจายเสียง COPAG@MSU Radio ที่จัดใหมีการเผยแพรความรูทางการเมืองและสังคมที่นาสนใจทั่วไป
ในชวง “คุยทั่วทีป” และเผยแพรความรูดานการเมือง ความสัมพันธระหวางประเทศในชวง “เปดโลกกวางกับ
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง” เพื่อใหเนื้อหาสาระดานรัฐศาสตร การเมือง สังคม และการตางประเทศเขาถึง
ชุมชนทั้งในและรอบๆมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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ในการบริการวิชาการสูชุมชน วิทยาลัยการเมืองการปกครองไดมีการดําเนินโครงการ 1 หลักสูตร 1
ชุมชน มีตั้งแต ปงบประมาณ 2556 จนถึงปจจุบัน
ในสวนของการประชุม นานาชาติ นั้น วิทยาลัยฯ ไดวางวิสัยทั ศนไวตั้งแตป 2552 ไววาจะจัดประชุ ม
ระดับชาติในป 2553 ซึ่งก็ไดดําเนินการแลวโดยการสนับสนุนจากสภาวิจัยแหงชาติโดยมีผูรวมประชุม 2000 กวา
คนและจัดประชุม นานาชาติ ในป 2554 เรื่ องการจั ดการชุมชนและสิ่งแวดลอมเพื่ อ ความยั่ ง ยืนในอาเซียนซึ่ ง
วิทยาลัยก็ ได ดําเนินการจัดประชุมแลวในเดือนพฤษภาคม 2555 ในเรื่อ งการจั ดการประชุ มและการจั ดการ
สิ่ง แวดลอมเพื่ อ การพั ฒ นาที่ยั่ง ยื นในอาเซี ยนการประชุ ม นี้ เป นการประชุม ระดั บบั ณฑิ ตศึ กษาของประเทศใน
อาเซียน 10 ประเทศ มีผูเขารวมกวา 2000 คน ซึ่งการจัดงานทั้ง 2 โครงการนี้นับวาวิทยาลัยไดบรรลุ
วิสัยทัศนตามที่ตั้งไวแตตน ในปงบประมาณ 2556 วิทยาลัยฯ ไดจัดโครงการประชุมนานาชาติขึ้นเมื่อวันที่ 17
สิงหาคม 2556 โดยโครงการดั งกลาวไดรับความรวมมืออยางดีทั้งจากหนวยงานที่วิทยาลัยฯ ไดรวมลงนามใน
MOU ไว อาทิ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยแหงชาติฟลิปปนส (University of the Philippines)
มหาวิทยาลัยแหงชาติลาว Universitas Brawijaya University of Kebangsaan และหนวยงานอื่นๆที่มีชื่อเสียง
อาทิ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรและมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ในวันที่ 23-26 ตุลาคม
2556 วิทยาลัยการเมืองการปกครองยังไดรวมเปนเจาภาพกับ Association of Public administration of
Thailand และ Asian Association of Public administration (AAPA) ของเอเชียและ Public Society for
Administration of the Philippines (PSPA) และคณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ซึ่งเปนการประชุม
ระหวางประเทศที่ประเทศเกาหลีและประเทศไทย โดยมีคณาจารย ผูบริหารของวิทยาลัยเปนผูนําเสนอผลงานวิจัย
และงานวิ ช าการต า งๆในที่ ป ระชุ ม และล า สุ ด วิ ท ยาลั ย ได เ ป น เจ า ภาพจั ด งานประชุ ม วิ ช าการนานาชาติ
International Conference on ASEAN Connectivity : Current Issues and Future Prospect toward
ASEAN Community ซึ่ง จั ดขึ้ นเมื่ อ วั นที่ 17 พฤศจิ กายน 2557 ณ วิ ท ยาลัยการเมื อ งการปกครอง โดยมี
Co-host ตางประเทศ 13 ประเทศและในประเทศ 4 สถาบัน รวมเปนความรวมมือระหวาง 17 สถาบัน ในป
2558-2561 วิทยาลัยฯ มีแผนในการจัดประชุมวิชาการทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติอยางตอเนื่อง
งานดานการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน
เนื่องจากวิทยาลัยฯ เล็งเห็นความสําคัญของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในทุกสวนจึงไดจัดตั้งงบประมาณเพื่อ
การพัฒนาทักษะดานวิชาการ ดานภาษาอังกฤษและสงเสริมใหไปมีสวนรวมในการประชุมตางๆนอกมหาวิทยาลัย
เพื่อเพิ่มพูนความรูซึ่งจะมีประโยชนตอการบูรณาการการเรียนการสอนตอไป ในการนี้วิทยาลัยไดตั้งงบประมาณ
สําหรับการพัฒนาตนเองของบุคลากรสายวิชาการ อีกทั้งยังไดตั้งกองทุนพัฒนาบุคลากรในการสนับสนุนการศึกษา
แกอาจารยทั้งในและตางประเทศ นอกจากนี้ยังไดทําแผนพัฒนาอาจารยใหไปศึกษาตอตางประเทศไปที่ สกอ. อีก
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ทั้งสงเสริมใหอาจารยไดตําแหนงทางวิชาการที่สูงขึ้น ซึ่งในป 2556 นี้มีอาจารย 3 คนไดรับตําแหนงคือ ผศ.ดร.
ประโยชน สงกลิ่น ผศ.เชิงชาญ จงสมชัย ผศ.ศุทธิกานต มีจั่น ทั้งนี้ในป 2557 มีอาจารยที่ไดรับตําแหนงทาง
วิชาการเพิ่มขึ้น 2 คน ผศ.ดร.วินัย ผลเจริญ และ ผศ.วรวุฒิ จําลองนาค ป 2558 มีอาจารยที่ไดตําแหนงทาง
วิชาการเพิ่ม 1 คน คือ รศ.ดร.ประโยชน สงกลิ่น และคณาจารยอีก 7 คน กําลังอยูระหวางกระบวนการ
ดําเนินการเขาสูตําแหนงทางวิชาการเชนกัน
ในดานการผลิตผลงานวิชาการ วิทยาลัยฯ ไดสงเสริมใหคณาจารยไดผลิตงานวิชาการทั้งที่เปนตํารา
หนังสือ เอกสารประกอบคําสอน และ Monograph Series หลายเลมเพื่อสรางชื่อเสียงใหกับอาจารยของ
วิทยาลัยฯ เอง รวมทั้งจัดงบประมาณการวิจัยและพิมพงานวิชาการใหเพิ่มขึ้นในป 2558-2561
ขวัญและกํ า ลั ง ใจของพนัก งานสายสนับ สนุ น ของวิ ท ยาลัยฯ ก็ เ ป นสวนสํา คั ญในการปฏิ บั ติง านของ
วิทยาลัยฯ ใหประสบความสําเร็จ ดวยเหตุนี้วิทยาลัยฯจึงไดดําเนินการขอตําแหนงพนักงานแทนลูกจางชั่วคราว
เพื่ อ ใหพ นั ก งานได มี ขวัญกําลัง ใจและมี ความมั่ นคงในการงานซึ่ ง นับเปนก าวสํา คั ญในการพัฒ นาบุ คลากรสาย
สนับสนุน อีกทั้งยังไดสนับสนุนใหพนักงานที่ถึงเกณฑไดยื่นขอตําแหนงชํานาญการ รวมทั้งไดเชิญผูเชี่ยวชาญจาก
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยมาใหความรูเกี่ยวกับการเขียนบทความวิจัยและการเขียนหนังสือ ตํารา ภายใตโครงการ
COPAG Stars
ตารางสรุปขอมูลอาจารยผูไปศึกษาตอและอาจารยผูขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ
ประจําปงบประมาณ 2556-2558
ประเภทขอมูล

ขอมูลป
2556

ขอมูลป
2557

ขอมูลป
2558

สวนตาง

1. จํานวนอาจารยที่มีวุฒิปริญญาเอก
2. จํานวนอาจารยที่ลาไปศึกษาตอ
3. รอยละของอาจารยที่มีวุฒิปริญญาเอก
4. จํานวนอาจารยที่มีตําแหนงทางวิชาการ
5. จํานวนอาจารยที่ยื่นขอตําแหนงทางวิชาการ
6. รอยละของอาจารยที่มีตําแหนงทาง
วิชาการ

6
9
17.64
7
2
23.52

7
8
19.44
9
6
25.00

7
8
20.00
9
7
25.71

0.56
+1
0.71

งานดานประกันคุณภาพและการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

แผนกลยุทธวิทยาลัยการเมืองการปกครอง พ.ศ. 2558-2561

หนา 11

การประกันคุณภาพถือเปนงานสําคัญงานหนึ่งของวิทยาลัยฯ ที่ไดมีพัฒนาการตอเนื่องมาในทุกป โดย
คณบดีไดเห็นวาระบบการประกันคุณภาพของหนวยงาน ประกอบไปดวย การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สกอ. สมศ. การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการฯ (กพร.) แระการควบคุมภายในและการ
บริหารความเสี่ยง มีความสําคัญจึงไดแตงตั้งคณะกรรมการดานการประกันคุณภาพฯ เพื่อใหคณะกรรมการชุด
ตางๆไดรับทราบถึงบทบาทหนาของตนเองและรับผิดชอบเกี่ยวกับการกํากับดูแลการกําหนดกลไกในการประกัน
คุณภาพการศึกษาใหเปนไปตามยุทธศาสตรของวิทยาลัยรวมทั้งประมานงานกับคณะกรรมการทุกคณะกรรมการ
เกี่ยวกับขอมูลประกันคุณภาพและไดเชิญผูเชี่ยวชาญมากมายมาบรรยาย นอกจากนี้ยังไดแตงตั้งคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงชุดตางๆของวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณากําหนดนโยบายและระบบบริหารความเสี่ยงประเมินผลและ
รายงานอยางเปนระบบ อีกทั้งยังไดจัดใหมีการแนะนํากระบวนการบริหารความเสี่ยงแกสวนงานตางๆ ภายใน
วิทยาลัยฯ อีกดวย สําหรับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยนั้นมีอยู 13 คณะกรรมการดังนี้ (ตามคําสั่งวิทยาลัย
การเมืองการปกครองที่ 22/2558)
1. คณะกรรมการอํานวยการการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
2. คณะทํางานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในดานนโยบายและกลยุทธและดานบริหาร
จัดการที่ดี
3. คณะทํางานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในดานการเงิน บัญชี และพัสดุ
4. คณะทํางานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในดานการผลิตบัณฑิตและการจัดการเรียนการ
สอน
5. คณะทํางานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในดานการวิจัย
6. คณะทํางานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในดานการบริการวิชาการ
7. คณะทํางานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในดานบุคลากร และธรรมาภิบาล
8. คณะทํางานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในดานภาพลักษณวิทยาลัยการเมืองการปกครอง
9. คณะทํางานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในดานการพัฒนานิสิตและทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม
10. คณะทํางานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในดานสารสนเทศและการสื่อสาร
11. คณะทํางานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในดานการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ
12. คณะทํางานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในดานการพัฒนาวิทยาลัยการเมืองการ
ปกครอง
13. คณะกรรมการฝายเลขานุการ
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โดยในป ก ารศึ ก ษา 2557 ที่ ผา นมาได มี ก ารใช ร ะบบและกลไกการประกั น คุ ณ ภาพรอบใหม ซึ่ ง
คณะกรรมการฝ า ยประกั นคุ ณภาพการศึ กษา วิ ท ยาลัยการเมื องการปกครองได มี การขั บเคลื่ อ นงานประกั น
คุณภาพการศึกษารวมกับสวนงานตางๆ โดยการสรางความรูความเขาใจและรวมกันดําเนินงานในการเก็บรวบรวม
ขอมูล จัดเตรียมเอกสาร ติดตามความคืบหนาของสวนงานที่ไดรับมอบหมายจนเปนผลใหคะแนนดานการประกัน
คุณภาพของวิทยาลัยในปการศึกษา 2557 โดยมีคะแนนเฉลี่ย 3.83 อยูในระดับดี และคะแนนจากผลการ
ตรวจประเมิ นคํ ารับ รองการปฏิ บัติร าชการตามคํา รั บรองการปฏิ บัติร าชการประจําป ง บประมาณ 2558 ของ
คณะกรรมการตรวจประเมินคํารับรองการปฏิบัติราชการที่ตรวจประเมินเรียบรอยแลว คะแนน 4.4195

งานดานสิ่งอํานวยความสะดวกตอการเรียนการสอนและการวิจัย
วิทยาลัยฯ ไดจัดใหมีสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการพัฒนาการเรียนรูของนิสิต และสะดวกตอการ
จัดการเรียนการสอนของคณาจารย ดังนี้
1. จัดใหมีหองสมุดและจัดซื้อหนังสือ/ตํารา เพื่อใชในการเรียนการสอนและศึกษาคนควา โดยการ
จัดซื้อหนังสือไดมีการจัดสรรงบประมาณสําหรับซื้อหนังสือใหมทุกๆป เพื่อใหหองสมุดเปนแหลงศึกษาคนควาที่
ทันสมัยสําหรับคณาจารย นิสิต และผูสนใจใชบริการ
2. จัดใหมีหองคอมพิวเตอรซึ่งสามารถเชื่อมตออินเตอรเน็ตไดเพื่อประโยชนในการคนควาขอมูลและ
การสงขอมูลขาวสาร นอกจากนี้หองคอมพิวเตอรของวิทยาลัยฯ ยังสามารถใชเปนหองเรียนเชิงปฏิบัติการของนิสิต
ที่ศึกษาในรายวิชาทางสถิติ (SPSS) และวิชาที่ตองใชระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอรประกอบดวย
3. จั ด ให มี ห อ งประชุ ม ของวิ ท ยาลั ย ฯ ซึ่ ง สามารถจั ด การเรี ย นการสอนผ า นระบบ Video
Conference ไปยังหองตางๆและใชสําหรับการจัดประชุมหรือเสวนาทางวิชาการ รวมทั้งจัดใหมีโทรทัศนระบบ
Internet Video ในทุกๆชั้นของอาคารเพื่อสงขอมูลโดยตรงจากอินเตอรเน็ต หรือถายทอดสดการประชุม หรือการ
สอนได
4. จัดใหมีหองสโมสรนิสิต พรอมจัดสรรอุปกรณสํานักงานที่จําเปนเพื่อเปนที่ทํากิจกรรมของสโมสร
นิสิต และเปนที่เรียนรูรวมกันของกลุมกิจกรรมตางๆ ในวิทยาลัยฯ ทั้งนี้ไดมีการจัดสรรหองเก็บของสําหรับเก็บ
อุปกรณที่เกิดจากการสรางสรรคในกิจกรรมตางๆ ของนิสิตดวยเพื่อความเปนระเบียบเรียบรอยของสถานที่
5. การจัดใหมีหองรับรองนิสิตปริญญาโท หรือหองประชุมขนาดยอมเพื่อใหเปนที่แลกเปลี่ยนทาง
วิชาการ ทั้งระหวางกลุมนิสิตกันเอง และระหวางนิสิตกับอาจารย
6. การจัดใหมีหอง รป.ม. นิสิตการปกครองทองถิ่นเพื่อเปนที่แลกเปลี่ยนทางวิชาการทั้งระหวางกลุม
นิสิตกันเอง และระหวางนิสิตกับอาจารย
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7. การจัดใหมีล็อกเกอรหนาหองพักอาจารยทุกสาขาเพื่อใหนิสิตสามารถสงงานใหอาจารยไดในกรณี
ที่อาจารยไมอยูในหองพัก
8. การจัดใหมีการกดบัตรคิวเพื่อความสะดวกและเปนระเบียบเมื่อนิสิตใชบริการติดตอฝายวิชาการ
และฝายพัฒนานิสิต
9. การจัดใหมีหองเจาหนาที่คอมพิวเตอรและโสตทัศนวัสดุ เพื่ออํานวยความสะดวกในการจัดทํา
โสตทัศนศึกษาและการแกปญหาในการใชคอมพิวเตอรและโสตทัศนวัสดุของวิทยาลัยทั้งหมด
10. การจัดใหมีศูนยวิจัย ASEAN and Local Politics Research Center เพื่อการเรียนการสอน
และการคนควาเกี่ยวกับอาเซียนและการเมืองอีสาน
11. .ในป 2558 วิทยาลัยฯ มีแผนในการจัดเสียงตามสายเพื่อสะดวกตอการจัดประชุม สัมมนาและ
การประชาสัมพันธ รวมทั้งสรางหองพักอาจารยใหมและปรับปรุงหองพักเดิมเพื่อใหมีบรรยากาศในการทํางานที่ดี
12. ปรับปรุงหองสมุดเพื่อรองรับหนังสือที่เพิ่มมากขึ้น อันจะเปนประโยชนในการเรียนการสอน
และการคนควาวิจัยทั้งของนิสิต อาจารย และนักวิจัย
13. สรางหองเรียนใหมเพื่อรองรับกับจํานวนนิสิตที่เพิ่มขึ้น
ดานภูมิทัศน
1. จั ดสวนหยอ มและโต ะม าหินอ อ นสําหรั บใหนิสิตไดนั่ง ผ อนคลายและนั่ ง อา นหนั งสือ ทํ ารายงาน
รวมกัน บริเวณหนาหองสมุดวิทยาลัยฯ และโถงทางเดินชั้น 1 โดยไดจัดใหมีไฟและแสงสวาง ตลอดจนวางที่นั่งใน
มุมที่สามารถมองเห็นไดงาย เพื่อความปลอดภัยของนิสิตที่ใชบริการพื้นที่ดังกลาวในชวงกลางคืน
2. ปลูกตนไมและจัดสวนหยอมหนาวิทยาลัยฯ ตามนโยบาย COPAG Green
3. จัดทํา Hall of Fame เพื่อแสดงประวัติบุคคลและมีคําขวัญ (Quotations) คติสอนใจ เพื่อใหนิสิต
ไดอานและจดจําไปประยุกตใชในการดํารงชีวิตประจําวัน
4. ปรับปรุงหองพักอาอาจารยใหทันสมัย และเหมาะสมกับการปฎิบัติงานของอาจารย
5. วิทยาลัยฯ ไดสรางหองพักอาจารยเพิ่ม เนื่องจากหองพักอาจารยไมเพียงพอกับการรองรับอาจารย
ที่จะกลับจากตางประเทศและการรับอาจารยใหมเพิ่มขึ้น
6. วิทยาลัยฯ สรางเสียงตามสายทั่วทุกชั้น เพื่อความสะดวกในการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารแก
อาจารย นิสติ และบุคลากร และเพื่อสะดวกในการประชุมระดับชาติและนานาชาติ
งานดานความสัมพันธกับตางประเทศในดานวิชาการ สังคม และวัฒนธรรม
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เนื่องจากวิทยาลัยฯ ไดมีการนํา MOU กับมหาวิทยาลัยในตางประเทศของอาเซียนไดแก University of
the Philippines ประเทศฟลิปปนส Kebangsaan University ประเทศมาเลเซีย และ Brawijaya University
ประเทศอินโดนีเซีย เมื่อ 2 ปที่ผานมาทําใหวิทยาลัยฯ ไดเชิญ Visiting Professor จาก U.P. มาสอนในระดับ
ปริญญาโท 3 ทาน ไดแก Prof.Jocelyn Cuaresma, Prof. Mark Anthony Gamboa และ Prof. Maria Faina
Diola 1 ภาคการศึกษา รวมทั้งสอนภาษาอังกฤษไดแกนิสิตดวย จากการทํา MOU ดังกลาววิทยาลัยฯ ยังไดสาน
ตอในเรื่องการประชุมนานาชาติโดยไดเชิญอาจารยจาก U.P.จาก Kebangsaan University , Brawijaya
University มานําเสนอผลงานวิจัยและเปน Reactors ในการประชุมระดับนานาชาติเรื่อง Community and
Environmental Management ในป 2555 และ Collaborative Undergraduate and Graduate Student
Colloquium on Politics and Governance : Current Issues and Prospect in ASEAN ในป 2556 ซึ่งมีผู
ร ว มประชุ ม ทั้ ง 10 ชาติ ข องอาเซี ย นได เ ข า ร ว มประชุ ม ครั้ ง นี้ และการจั ด ประชุ ม นานาชาติ เ รื่ อ ง ASEAN
Connectivity ในเดือนพฤศจิกายน 2557 ซึ่งมี Co-host 17 สถาบัน แบงเปนสถาบันในประเทศไทย 4 แหง
และจากตางประเทศจํานวน 13 สถาบัน นับเปนความสําเร็จของวิทยาลัยฯ จากป 2556 - 2557
ในป พ.ศ. 2557 วิทยาลัยฯ ไดเปนเจาภาพรวมกับ Korean Political Science Association และคณะ
รัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยจัดประชุมระหวางประเทศที่เกาหลีเรื่อง Dimension of Democratic
Governance เมื่อวันที่ 23-25 ตุลาคม 2556 (งบประมาณป 2557) ในการนี้มีอาจารยจากวิทยาลัยฯ รวมเสนอ
ผลงาน 4 ทาน ทําใหมีเครือขายทางวิชาการกับนักวิชาการประเทศเกาหลี ซึ่งจะเปนประโยชนตอคณาจารยของ
วิทยาลัยฯ ตอไปในอนาคต อีกทั้งวิทยาลัยฯ ยังไดสานตอ MOU กับ University of the Philippines เมื่อวันที่
15 – 19 มกราคม 2557 เพื่อการแลกเปลี่ยนนิสิตทั้ง Inbound และ Outbound รวมทั้งการวิจัยของอาจารยทั้ง
2 มหาวิทยาลัย โดยในครั้งนี้มีนิสิตไปดูงาน 20 คน คณาจารย 3 คนเจาหนาที่ 3 คน ซึ่งโครงการดังกลาวทําให
นิสิตและคณาจารยไดแลกเปลี่ยนความรูทางดานวิชาการ ทางดานการเมือง (การศึกษาดูงาน ณ Congress of
the Philippines) การรักษาสิ่งแวดลอมและวัฒนธรรม
นอกจากนี้ยังไดเชิญอาจารยจาก Kabangsaan University มาเปน Visiting Professor เพื่อสอนนิสิต
ปริญญาโทในเดือนพฤษภาคม 2557 และจัดประชุมนานาชาติในเดือนกรกฎาคม เรื่องการคามนุษยโดยวิทยาลัย
เปนเจาภาพ
ป 2557 จึงเปนปบุกเบิกในดานวิชาการทั้งในและตางประเทศ ดานพัฒนานิสิตใหไดรับรางวัลดีเดน ดาน
ยกระดับวารสารวิทยาลัยการเมืองการปกครองใหเปนที่ยอมรับในระดับชาติ
ในป 2558 จะมี Visiting Professor มารวมสอนในระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 1 คน คือ Drs.Andy
Fefta Wijaya จาก Facuty of Adminis trative Science, University of Brawijaya, Indonesia
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งานศิษยเกาสัมพันธ
วิทยาลัยฯ ไดจัดทําฐานขอมูลศิษยเกาและจัดงานพบปะศิษยเกาเพื่อเปนชองทางการติดตอกับบัณฑิตอัน
จะสรางความรวมมือในอนาคต
งานดานเว็บไซต
วิท ยาลัยฯ ได อ อกแบบเว็บ ไซต ที่ง ายต อการสืบค นข อมู ลและกิจ กรรมต า งๆ ของวิท ยาลั ยฯ เช น
Pride of COPAG, COPAG Honored, COPAG News ซึ่งเปนการประชาสัมพันธงานของวิทยาลัยสู
มหาวิทยาลัยและสูภายนอกมหาวิทยาลัย โดยมีเจาหนาที่ประจําคอยดําเนินการ คือ www.copag.msu.ac.th
นอกจากนี้ยังไดเพิ่มชองทางในการติดตอสื่อสารกับนิสิตทาง Facebook ซึ่งเปนชองทางที่นิสิตเลือกใชบริการ
จํานวนมากและสามารถตอบขอสงสัยไดในทันที โดยมีทั้งหนาโฮมเพจของวิทยาลัยฯ โดยรวมและหนาโฮมเพจของ
งานที่ นิสิตติ ดต อ บ อ ยๆ ได แ ก งานพั ฒ นานิสิต งานวิชาการ และกลุม งานผู ชวยสอน โดยจะมี เ จ า หนา ที่
ผูรับผิดชอบโดยตรงในสวนงานนั้นๆ เปนผูรับผิดชอบในการตอบคําถามขอสงสัยจากนิสิตที่สอบถามเขามา ถือเปน
การลดกระบวนการติดตอ งาน และอํานวยความสะดวกใหนิสิตที่ ไม สามารถเดินทางเข ามาสอบถามโดยตรงที่
วิทยาลัยฯ ได
งานดานสิ่งพิมพ
วิทยาลัยฯ ไดจัดทําวารสารการเมืองการปกครองกําหนดออกปละ 2 เลมโดยมีวัตถุประสงคเพื่อเผยแพร
งานวิชาการที่สําคัญที่มีประโยชนตอวงวิชาการ โดยปจจุบันวารสารของวิทยาลัยฯ ไดรับการยอมรับและบรรจุลง
ในฐานขอมูลวารสารของ TCI เปนที่เรียบรอยแลวผูอานสามารถอานออนไลนได อีกทั้งยังไดจัดทําจุลสารของ
วิทยาลัยฯที่เสนอขาวเดน ขาวกิจกรรม โครงการตางๆ ตลอดจนขาวประชาสัมพันธของวิทยาลัย ซึ่งจะจัดพิมพ
เผยแพรทุก 2 เดือนอีกดวย ในป 2557-2558 โครงการดานสิ่งพิมพที่สําคัญของวิทยาลัยฯ นอกจากวารสาร
และจุลสารแลว สิ่งพิมพวารสารและจุลสารจะมีอยูตอเนื่องจากป 2558-2561
งานการเงินและบัญชี
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มีระบบในการจัดหาและจัดสรรเงินอยางมีประสิทธิภาพ แผนกลยุทธ
ทางการเงิ นเป น แผนที่ แ สดงให เ ห็ นถึ ง แหล ง ที่ ม าและแหล ง ใช ไ ปของเงิ นที่ ดํ า เนิ น งานตามแผนกลยุ ท ธ แ ละ
แผนปฏิบัติราชการฯ ของวิทยาลัย โดยในการจัดทําแผนกลยุทธทางการเงินนี้มีคณะผูจัดทําตั้งแตระดับผูบริหาร
ตลอดจนผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของดานการเงินและบัญชี พัสดุ และงบประมาณ
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แหลง เงิ นทุ นจากงบประมาณแผ นดิ น งบประมาณรายได ที่ สอดคล องกั บภารกิ จและยุ ท ธศาสตร ที่
กําหนดไว และงบประมาณที่จัดหาจากภายนอก โดยแนวทางการจัดสรรงบประมาณตามแนวทางมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม การจัดสรรงบประมาณมีการวิเคราะหตามพันธกิจและแผนพัฒนาวิทยาลัยฯ ที่มีความเหมาะสม
แผนกลยุ ท ธ ท างการเงิ น ทํ า ให ก ารบริ ห ารจั ด การด า นงบประมาณมี เ ป า หมายที่ ชั ด เจนปฏิ บั ติ ไ ด
มีประสิทธิภาพ โปรงใสและตรวจสอบได

รองศาสตราจารยสีดา สอนศรี
คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง

หมวด 1
แผนกลยุทธวิทยาลัยการเมืองการปกครอง
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ขอมูลทัว่ ไปของวิทยาลัยการเมืองการปกครอง
ชื่อหนวยงาน
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
เวปไซด

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
College of Politics and Governance, Mahasarakham University
http://www.copag.msu.ac.th

ที่ตั้ง
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตําบลขามเรียง อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
ปรัชญา
ผูมีปญญา พึงเปนอยูเพื่อมหาชน (พหูนํ ปณฺฑิโต ชีเว)
ปณิธาน

แผนกลยุทธวิทยาลัยการเมืองการปกครอง พ.ศ. 2558-2561

หนา 18

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มุงมั่นการสรางผลงานทางวิชาการที่มีความเปน
เลิศ และผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
วิสัยทัศน
มุงสูการเปนแหลงเรียนรูชั้นนําในระดับชาติ และระดับนานาชาติทางรัฐศาสตรและสาขาอื่นที่เกี่ยวของ
คานิยมรวม
COPAG
C - Creativity
O - Optimization
P - Prestige
A - Ability
G - Generosity

=
=
=
=
=

ความคิดสรางสรรค
ความมีประโยชนคุมคา
ความมีเกียรติภูมิ
ความสามารถ
ความมีนาใจ

เอกลักษณ
การเปนที่พึ่งของสังคมและชุมชน
อัตลักษณ
ความเขมแข็งของนิสิตและบุคลากรในกิจการสาธารณะ
พันธกิจ
1. มุงผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพทั้งดานความรู ดานความสามารถ และดานคุณธรรม
จริยธรรม
2. สรางงานวิจัยที่มีคุณภาพเพื่อสรางองคความรูภายใตบริบทระดับภูมิภาค ระดับชาติและระดับนานาชาติ
3. ใหบริการวิชาการตอสังคม เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งใหแกชุมชนและสังคม
4. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมในระดับชุมชน ทองถิ่น เพื่อรักษาประเพณีและคานิยมอันดีงาม
ประวัติความเปนมา
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วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปนหนวยงานที่มีฐานะเทียบเทาคณะ กอตั้งขึ้น
เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 โดยการผนวกภาควิชารัฐศาสตร ศูนยขอมูลการเมืองทองถิ่นภาคตะวันออก
เฉี ยงเหนื อ และโครงการจั ดตั้ ง หลักสูตรรั ฐประศาสนศาสตรมหาบั ณฑิ ตซึ่ ง สังกั ดอยู ในคณะมนุ ษ ยศาสตร แ ละ
สังคมศาสตรเขาดวยกัน
วิทยาลัยการเมืองการปกครองไดดําเนินงานตามตามพันธกิจดานการเรียนการสอนทั้งระดับปริญญาตรีและ
ปริญญาโท การวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมนับตั้งแตเริ่มกอตั้งจนถึงปจจุบัน โดย
ในเดือนมีนาคม 2552 วิทยาลัยการเมืองการปกครองไดวางรากฐานทางปญญาอยางตอเนื่องผานการจัดตั้ง
โครงการความรวมมือตางๆ ที่เนนการเสริมสรางความรูคูคุณธรรมและการทํางานเพื่อสวนรวม อาทิ โครงการ
ลงชุมชนของนิสิต โครงการติวนิสิต (COPAG Tutor) โครงการใหนิสิตริเริ่มทํากิจกรรม (COPAG Creative)
โครงการวิทยาลัยสีเขียว (COPAG Green) เพื่อใหวิทยาลัยฯ มีสีเขียว นาเรียน นาอยู ตลอดจนไดจัดโครงการ
COPAG Star เพื่อพัฒนาอาจารยโครงการ COPAG Open House เพื่อเปดบานวิทยาลัยการเมืองการปกครองให
บุคคลภายนอกไดทราบกิจกรรมตางๆ ของวิทยาลัยการเมืองการปกครอง โครงการ COPAG Launching Book
เพื่อเปดตัวหนังสือของวิทยาลัยฯ รวมทั้งการทําความตกลงกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น เชน องคการบริหาร
สวนตําบลวังแสง เพื่อทากิจกรรมรวมกัน นอกจากนี้ วิทยาลัยการเมืองการปกครองไดทําขอตกลงความรวมมือ
ทางวิชาการกับสถาบันตางๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศ เพื่อพัฒนาความรูทางวิชาการ เชน คณะนิติศาสตร
และรั ฐ ศาสตร ม หาวิ ท ยาลั ย แห ง ชาติ ล าว ผู แ ทนจากลั ก เซมเบิ ร ก คณะสั ง คมศาสตร แ ละมนุ ษ ยศาสตร
มหาวิทยาลัยมหิดล องค กรพัฒนาเอกชนทางด านกฎหมาย (BABSEA CLE Foundation Thailand)
มหาวิทยาลัยแหงชาติฟลิปปนส (U.P.), University Kebangsaan, สมาคมรัฐประศาสนศาสตรแหงประเทศ
ไทย, Philippines Public Administration Association, Asia Association of Public Administration
เปนเครือขายรวมกับ Public Administration Association of Thailand ที่วิทยาลัยฯ ทํา MOU รวมใน
ฐานะ รศ.สีดา สอนศรี เปนอุปนายกสมาคม, Universitas Brawijaya, University of Korea, Western
University กัมพูชา Korea Political Science Association รวมกับจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เพื่อความ
รวมมือทางวิชาการ แลกเปลี่ยนนิสิต อาจารย และผูเชี่ยวชาญ รวมทั้งการสานตอ MOU กับมหาวิทยาลัยที่ไป
ทํา MOU ดวย ทั้งนี้เพื่อความรวมมือทางวิชาการ การแลกเปลี่ยนนิสิต แลกเปลี่ยนนักวิชาการ และจัดประชุม
รวมกัน อันจะเปนประโยชนและสรางชื่อเสียงใหวิทยาลัยฯ ในอนาคต
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ยุทธศาสตรของวิทยาลัยการเมืองการปกครอง
เพื่อใหเปนวิทยาลัยฯ ตามปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ และสอดคลองกับแผนพัฒนาอุดมศึกษาแหงชาติ และ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วิทยาลัยการเมืองการปกครองจึงมีประเด็นยุทธศาสตร ดังนี้
1) ยุทธศาสตรที่ 1 การมุงเนนการเรียนการสอนที่เปนเลิศ พรอมการเขาสูประชาคมอาเซียน
(Excellent Learning and Teaching and Looking Forward to Asean and International
Connectivities)
2) ยุทธศาสตรที่ 2 การสงเสริมงานวิจัยเพื่อสรางสรรค และเพื่อการจัดการชุมชนที่ดี (Best-Good
Practice of Creative Research Activities and Good Governance in Community)
3) ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาศักยภาพนิสิตที่โดดเดนทางวิชาการและกิจกรรม (Outstanding
Students Development Academic and Other Activities)
4) ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ (Human Resource Development to
Achieve Career Path)
5) ยุทธศาสตรที่ 5 การสรางความเชื่อมโยงกับตางประเทศ (Building International Connection
to Achieve Academic Excellent)
6) ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาการใชระบบการบริหารจัดการที่ทันสมัย (Development and
Implementation of Modern Administration System)
7) ยุทธศาสตรที่ 7 สรางความผูกพันตอวัฒนธรรมทองถิ่น และการบริการวิชาการตอชุมชนดวย
ศักยภาพของนิสิตและบุคลากรที่เขมแข็ง (Building Commitment to Cultural Heritage and
Community Services with Our Strength of Staff and Students)
8) ยุทธศาสตรที่ 8 การสรางใหเปนวิทยาลัยสีเขียวและเปนวิทยาลัยที่มีชีวิตชีวา (Building Green
and lively College)
เปาหมายหลักในการพัฒนาวิทยาลัยการเมืองการปกครอง 11 ขอ ดังนี้
1) ผลักดันใหทุกหลักสูตรตองไดมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ TQF
2) สงเสริมและพัฒนานิสิตใหตรงกับความตองการของผูใชบัณฑิต
3) สนับสนุนและสงเสริมใหนิสิตไดทําและรวมกิจกรรมในระดับภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
4) ผลักดันและสงเสริมใหนิสิตไดรับรางวัลระดับชาติ
5) สงเสริมใหมีผลงานตีพิมพระดับชาติหรือระดับนานาชาติในฐานขอมูลสากลที่ไดรับการยอมรับเพิ่มมาก
ขึ้น
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6) ผลักดันใหทุกหลักสูตรมีการบูรณาการเรียนการสอนกับการวิจัย หรือการบริการวิชาการ หรือการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม
7) สนับสนุนใหมีการดําเนินโครงการ 1 หลักสูตร 1 ชุมชน
8) สนับสนุนใหมีการดําเนินโครงการ 1 หลักสูตร 1 ศิลปวัฒนธรรม (หลักสูตรปริญญาตรี)
9) จัดหาอาจารยผูเชี่ยวชาญตางประเทศที่มีชื่อเสียงเปนที่ยอมรับตาม MOU หรือนอกเหนือจากการทํา
MOU มารวมสอนในวิทยาลัย
10) สงเสริมใหมีการจัดหรือรวมเปนเจาภาพในการจัดการประชุม สัมมนาวิชาการระดับชาติหรือ
นานาชาติ หรือระดับระหวางประเทศ
11) มีกิจกรรมรวมกับเครือขายดานการวิจัยหรือทางวิชาการทั้งในหรือตางประเทศ
ตัวชี้วัดความสําเร็จของแผนกลยุทธ 12 ตัวชี้วัด ดังนี้
1) รอยละของหลักสูตรที่ปรับปรุงตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ TQF คิดเปน
รอยละ 100
2) ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตวิทยาลัยการเมืองการปกครอง ไมนอยกวา 4.00
3) นิสิตไดรับรางวัลยกยองในระดับชาติอยางนอย 1 รางวัล
4) รอยละของผลงานวิจัยหรือผลงานวิชาการที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพรในระดับระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติในฐานขอมูลสากลที่ไดรับการยอมรับเพิ่มมากขึ้น
5) จัดทําวารสารใหอยูในฐาน TCI ระดับชาติ
6) รอยละของหลักสูตรที่มีการบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัย หรือการบริการวิชาการ หรือการ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม คิดเปนรอยละ 100
7) รอยละของการดําเนินโครงการ 1 หลักสูตร 1 ชุมชน คิดเปนรอยละ 100
8) รอยละของการดําเนินโครงการ 1 หลักสูตร 1 ศิลปวัฒนธรรม (หลักสูตรปริญญาตรี) คิดเปนรอยละ 80
9) มีจํานวนอาจารยชาวตางประเทศมารวมการสอน อยางนอย 1 คน
10) มีการจัดหรือรวมเปนเจาภาพในการจัดโครงการประชุม สัมมนาวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
อยางนอย 1 โครงการ
11) วิทยาลัยฯ มีการจัดกิจกรรมรวมกับเครือขายดานการวิจัยหรือทางวิชาการทั้งในหรือตางประเทศ อยาง
นอย 1 กิจกรรม
12) มีผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ บรรลุเปาหมายไมต่ํากวารอยละ 80 ของแผนงาน
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ตัวชี้วัดความสําเร็จของแผนกลยุทธเชิงปริมาณ
1) รอยละความสําเร็จของการบรรลุเปาหมายตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ ไมนอยกวารอยละ 80
2) มีการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนกลยุทธ ไมนอยกวารอยละ 80
ตัวชี้วัดความสําเร็จของแผนกลยุทธเชิงคุณภาพ
1) มีระบบและกลไกในการดําเนินงาน
2) มีแผนการดําเนินงาน แผนปฏิบัติการ
3) มีการทบทวน ปรับปรุงการดําเนินงานตามยุทธศาสตรและตัวบงชี้ใหดีขึ้น
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โครงสรางองคกร และโครงสรางการบริหาร
โครงสรางองคกร
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
สํานักงานเลขานุการวิทยาลัย
1. งานบริหารและธุรการ
8. งานบัณฑิตศึกษา
2. งานการเงิน บัญชี
9. งานบุคคล
3. งานวิชาการและวิจัย (ปริญญาตรี)
4. งานพัฒนานิสิต
10. งานหองสมุด
5. งานแผนและประกันคุณภาพ
11. งานพัสดุ
6. งานโสตทัศนศึกษาและคอมพิวเตอร
7. งานบริการวิชาการ

สาขาวิชารัฐศาสตร
1. หลักสูตรรัฐศาสตร
- วิชาเอกการเมืองการปกครอง
- วิชาเอกรัฐประศาสนศาสตร
- วิชาเอกความสัมพันธระหวางประเทศ

หลักสูตรสิทธิมนุษยชนและสันติวิธี
ศศ.บ.สิทธิมนุษยชนศึกษา

บัณฑิตศึกษา
ปริญญาโท
1. หลักสูตรรัฐศาสตร
- ร.ม.การเมืองการปกครอง
2. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
- รป.ม.นโยบายสาธารณะ
ปริญญาเอก (กําลังจัดตั้ง)
1. ปร.ด.รัฐศาสตร

ศูนยบริการวิชาการ/ โครงการบริการวิชาการ

ศูนยศึกษาสิทธิ
มนุษยชนและสันติวิธี

หมายเหตุ

1.
2.
3.
4.
5.

คลินิกรัฐศาสตร

ศูนยวิจยั การเมืองทองถิน่ อีสานและ
อาเซียน
ASEAN and Local Politic
Research Center

โครงการผลิตวารสาร
การเมืองการปกครอง
(TCI กลุม 2)

คณบดีเปนผูบังคับบัญชา
รองคณบดีเปนผูรับผิดชอบตามภาระงานที่คณบดีมอบหมายให
ผูชวยคณบดีเปนผูรับผิดชอบตามที่คณบดีมอบหมายให และประสานงานกับงานตางๆ
หัวหนาสํานักงานเลขานุการวิทยาลัยฯ เปนผูควบคุม ดูแล สํานักงานเลขานุการ ภายใตบังคับบัญชาของคณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง
งานตางๆ มีหัวหนางานเปนผูดูแลและรับผิดชอบ

1 คณะ 1 ศิลปวัฒนธรรม
1 หลักสูตร 1 ชุมชน

โครงสรางการบริหาร
คณบดี
คณะกรรมการประจําวิทยาลัยฯ
รองคณบดีวิทยาลัยฯ ฝายแผน
และประกันคุณภาพ

รองคณบดีวิทยาลัยฯ ฝายวิชาการและวิจัย

ผูชวยคณบดีฯ
- ฝายวิชาการและวิจัย (ถามี)
- ฝายบริหาร (ถามี)
- ฝายพัฒนานิสิต (ถามี)
- ฝายประกันคุณภาพ (ถามี)

งานแผน และ
ประกันคุณภาพฯ
(หัวหนางาน)

งานบริหารและ
ธุรการ
(หัวหนางาน)

- งานแผนและ
นโยบาย
- งานงบประมาณ
- งานควบคุมภายใน
- งานประกัน
คุณภาพฯ
- งานประเมิน
คุณภาพภายนอก
- งาน ก.พ.ร.
- งานอื่น ๆ ที่ไดรับ
มอบหมายจาก
คณบดี

- งานประสานงาน
กับทุกสวนงาน
ทั้ง 10 สวน
งาน
- งานสารบรรณ
- งานการประชุม
- งานอื่นๆ ที่ไดรับ
มอบหมายจาก
คณบดี

ฯลฯ

ฯลฯ

งานวิชาการและวิจัย
(ปริญญาตรี)(หัวหนางาน)

- งานจัดการเรียนการสอน
ระดับปริญญาตรี
- งานสราง,พัฒนาหลักสูตร
- งานทะเบียน
- งานอาจารยที่ปรึกษา
- งานผลิตเอกสารวิชาการ,
ตํารา
- งานผลิตวารสาร
- ทําฐานขอมูลงานวิจัยทั้ง
ภายในและภายนอก
- ประกาศทุนวิจัย
- ทําสัญญาทุนวิจัย
- วิ เคราะหก ารบู รณาการ
กับงานอื่นๆ
- ดําเนิน เรื่องการพิมพงาน
วิชาการจากงานวิจัย
- ประสานงานกั บ งาน
ประกันฯ
- งานอื่น ๆ ที่ไดรบั
มอบหมาย จากคณบดี
ฯลฯ

ประธานศูนย/ประธานคณะกรรมการ
โครงการบริการวิชาการ
- ศูนยศึกษาสิทธิมนุษยชนและสันติวิธี
- คลินิกรัฐศาสตร
- ศูนยวิจัยการเมืองทองถิ่นอีสานและอาเซียน

รองคณบดีวิทยาลัยฯ ฝายพัฒนานิสิต

รองคณบดีวิทยาลัยฯ ฝายบัณฑิตศึกษา

หัวหนาสํานักงานเลขานุการ
วิทยาลัยฯ

คณะกรรมการปฏิบัติงานชุดตาง ๆ
(ตามคําสั่งวิทยาลัยฯ)

(ASEAN and Local Politics Research Center)

- 1 คณะ 1 ศิลปวัฒนธรรม
- 1 หลักสูตร 1 ชุมชน

งานการเงิน และบัญ ชี
(หัวหนางาน)

งานพัสดุ
(หัวหนางาน)

- งานการเงินและบัญชี
- ทําเอกสารการเงิน
เบิกเงินทุกประเภท
- ทํารายงานการเงิน
- ทําทะเบียนคุมเช็ค
จายเงินและใบเสร็จ
รับเงิน
- ติดตอประสาน
งานกับงานคลัง
มหาวิทยาลัย
- ประสานงานกับ
งานประกันฯ
- งานอื่นๆที่ไดรับ
มอบหมายจากคณบดี
ฯลฯ

- งานพัสดุ
- งานยานยนต
- งานอาคารสถานที่
- ประสานงานกับ
งานประกันฯ
- งานอื่นๆ ที่ไดรับ
มอบหมายจาก
คณบดี

หมายเหตุ คณบดีทําหนาที่รองคณบดีฝายบริหารอีกตําแหนงหนึ่ง

ฯลฯ

งานบุคคล
(หัวหนางาน)

งานหองสมุด
(หัวหนางาน)

- งานบุคคล
- ประสานงานกับ
งานประกันฯ
- งานอื่น ๆ ที่ไดรบั
มอบหมายจาก
คณบดี

- งานบริการอาจารย
นิสิตและบุคคล
ทั่วไป
- งานจัดหาหนังสือ
- งานลงรายการ
หนังสือในระบบ
- งานจัดชั้น และจัด
นิทรรศการในวาระ
สําคัญ
- ประสานงาน
สํานักวิทยบริการ
- ประสานงานกับ
งานประกันฯ
- งานอื่นๆ ทีไ่ ดรับ
มอบหมายจาก
คณบดี

ฯลฯ

งานโสตทัศนศึกษา
และคอมพิวเตอร
(หัวหนางาน)
- ประชาสัมพันธงาน
ตางๆ ของคณะทั้ง
ภายในและภายนอก
- จัดทําเว็บไซต
ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ
- ดูอุปกรณโสตใน
หองเรียนและหอง
ประชุมทุกหอง
- ประสานงานกับฝาย
ประชาสัมพันธ มมส
- ประสานงานกับ
งานประกันฯ
- งานอื่นๆที่ไดรับ
มอบหมายจาก
คณบดี
ฯลฯ

งานพัฒนานิสติ
(หัวหนางาน)

งานบัณฑิตศึกษา
(หัวหนางาน)

งานวารสาร
(หัวหนางาน)

งานบริการวิชาการ

- งานทุนการศึกษา
- งานฝกงาน
- งานกิจกรรมนิสิต
- งานฝกซอม
พระราชทาน
ปริญญาบัตร
- ประสานงานกับ
งานประกันฯ
- งานอื่นๆ ที่ไดรับ
มอบหมายจาก
คณบดี

- งานจัดการเรียน
การสอนระดับ
ปริญญาโท
- งานสราง,พัฒนา
หลักสูตร
- งานทะเบียน
- งานผลิตเอกสาร
วิชาการ
- งาน IS ,
วิทยานิพนธ
- ประสานงานกับ
งานประกันฯ
- งานอื่น ๆ ที่ไดรับ
มอบหมายจาก
คณบดี

- จัดทํารวบรวม
จัด เก็บขอมูลตรวจ
ตนฉบับวารสาร
- นําเสนอบทความให
กองบรรณาธิการ
วารสารพิจารณา
- เสนอบทความให
ผูทรงคุณวุฒิ
พิจารณา
- ดําเนินการเกี่ยวกับ
การจัดทําวารสาร
- ติดตามประเมิลผล
โครงการ
- สรุปรายรับรายจาย
- งานอื่น ๆ ที่ไดรับ
มอบหมายจาก
คณบดี
ฯลฯ

- แตละศูนยทําแผนของ

ฯลฯ

(ผูประสานงาน)

-

-

-

ศูนยสงผูประสานงาน
เพื่อรวบรวมการเขียน
SAR
ศูนยตา งๆ ดําเนิน
โครงการตามแผนของ
ศูนย
ดําเนินการจัดโครงการ
ทั้งภายในและ
ภายนอก
แตละศูนยมีเจาหนาที่
ประจํา
ประสานงานกับ
งานประกันฯ
งานอื่นๆ ที่ไดรับ
มอบหมายจากคณบดี
ฯลฯ

โครงสรางการจัดทําแผนกลยุทธ
ขั้นตอนการดําเนินงานและการจัดทําแผนกลยุทธของวิทยาลัยการเมืองการปกครอง

กระบวนการจัดทําแผนกลยุทธของวิทยาลัยการเมืองการปกครอง

ขอตกลงเบือ้ งตนเกี่ยวกับความหมายของศัพทเฉพาะของวิทยาลัยการเมืองการปกครอง

ทบทวนวิสัยทัศน และพันธกิจของวิทยาลัยการเมืองการปกครอง
ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยมรวม วัตถุประสงค
วิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอกของวิทยาลัยการเมืองการปกครอง (SWOT)
ตารางมอบหมายผูจัดทําแผนตามนโยบายและแผนการดําเนินงาน
ประเมินความสําเร็จแผนกลยุทธวิทยาลัยการเมืองการปกครอง

แผนกลยุทธวิทยาลัยการเมืองการปกครอง พ.ศ. 2558-2561 (ฉบับปรับปรุงกุมภาพันธ 2559) หนา 26

ขั้นตอนการดําเนินการจัดทําแผนกลยุทธ
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (2558 - 2561)
ฝายแผนและประกันคุณภาพดําเนินการรวมกับคณบดี
กลั่นกรองขอมูลจากเอกสาร ดังนี้
- กฎหมายที่เกี่ยวของกับมหาวิทยาลัยและคณะ
แตงตั้งคณะทํางานจัดทําและปรับแผน
- พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ 2542
กลยุทธวิทยาลัยการเมืองการปกครอง
- พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ.2537
- แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 25552559)
คณบดีและฝายแผนฯ ทบทวนผลการ
คณบดีและฝายแผนและประกัน
- แผนการวิจัยแหงชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2555 - 2559)
ดําเนินงานที่ผานมาของวิทยาลัยฯ พ.ศ.
- แผนกลยุทธของวิทยาลัยการเมืองการปกครอง (พ.ศ.2557คุณภาพวิทยาลัยการเมืองการ
2558 และระดมความคิดเห็นของบุคลากร
2560)
ปกครอง ดําเนินการจัดการ
ทั้งวิทยาลัย
- แผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย (พ.ศ.2558 - 2561)
ความรูของคณาจารย และ
- คูมือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) 2557
บุคลากรสายสนับสนุน
- คูมือการประเมินผลปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ
คณบดีและฝายแผนฯ เชิญผูเชี่ยวชาญ
(ก.พ.ร.) 2559
บรรยายและพัฒนาแผนกลยุทธ
- การระดมความคิดเห็นของบุคลากร
- รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วงรอบป
การศึกษา 2557
- รายงานผลการประเมินคํารับรองการปฏิบัติราชการ วิทยาลัย
จัดทําแผนกลยุทธของวิทยาลัยการเมือง
การเมืองการปกครอง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557-2558
การปกครอง ป พ.ศ.2558-2561
- เอกสารแผนการปฏิบัติงานประจําปการศึกษา 2558 และ
ประจําปงบประมาณ 2559 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
- รายงานผลการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
แผนกลยุทธวิทยาลัยการเมืปองงการปกครอง
บประมาณ พ.ศ.พ.ศ.
25582558-2561 (ฉบับปรับปรุงกุมภาพันธ 2559) หนา 27

เสนอแผนกลยุทธตอ
คณะกรรมการ/
อนุกรรมการประจํา
วิทยาลัย

เสนอคณะกรรมการ
บริหาร

เสนอสภามหาวิทยาลัย

กระบวนการจัดทําแผนกลยุทธ
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
การทบทวนการวิเคราะหสภาพแวดลอม
(SWOT) ของวิทยาลัยฯ

การทบทวนวิสัยทัศน
การประชุมระดมความคิดเห็น
ของบุคลากรวิทยาลัยฯ
การทบทวนวิสัยทัศน พันธกิจ
เปาประสงค ยุทธศาสตร และกลยุทธ
ของวิทยาลัยการเมืองการปกครอง

จัดทําแผนกลยุทธวิทยาลัยการเมือง
การปกครอง

เสนอ
คณะกรรมการ
ประจํา
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ขอตกลงเบือ้ งตนเกี่ยวกับความหมายของศัพทเฉพาะ
ในการจัดทําแผนวิทยาลัยการเมืองการปกครอง
เนื่องจากความหมายของการทําแผนนั้นมีคําศัพทหลากหลายคําที่ใชไมเหมือนกัน คํานิยามศัพทของ
วิทยาลัยการเมืองการปกครองที่อยูในแผน มีดังตอไปนี้
1. ปรัชญา (Philosophy)
ปรัชญาวิทยาลัยการเมื อ งการปกครองได ใชของมหาวิทยาลัยที่ วา “ผูมีปญญา พึ งเปนอยูเพื่ อ
มหาชน” วิสัยทัศนนี้ปรับสอดคลองกันไดกับปรัชญาของวิทยาลัยฯ เนื่องจากนิสิต บุคลากร และคณาจารยเปน
ผูที่ทําประโยชนใหกับสังคมมากมาย จากป 2552 เปนตนมา รวมทั้งสรางสรรควิทยาลัยการเมืองการปกครอง
ใหเปนที่ยอมรับเปนประโยชนตอสังคมทั้งในระดับชาติ และนานาชาติ
2. ปณิธาน (Determination)
วิทยาลัยการเมืองการปกครองมีปณิธานอันแนวแนในการพัฒนาการศึกษา พัฒนาสังคม และพัฒนา
วิทยาลัยใหเปนที่ยอมรับ ทั้งในระดับภูมิภาค ระดับชาติและนานาชาติและมีความตั้งใจอยางแนวแนที่จะใหบัณฑิต
วิทยาลัยการเมือง ตองเปน ผูรอบรู คิดเปน ทําเปน เรียนรูดวยตนเอง บริการวิชาการสูชุมชน พรอมดวย
จริยธรรมและคุณธรรม
3. วิสัยทัศน (Vision)
วิสัยทัศน หมายถึง การมองไปขางหนาของการพัฒนาวิทยาลัยที่กําหนดโดยคณบดี และจะตองเปน
จริงใหไดวาวิทยาลัยฯ จะเดินไปในทิศทางใด
4. พันธกิจ (Mission)
พันธกิจ หมายถึง ขอบเขตการดําเนินงานตางๆ ใหบรรลุตามวิสัยทัศนที่กําหนดไว
5. วัตถุประสงค (objective)
วัตถุประสงค หมายถึง ผลที่คาดหวังไวอยางกวางๆ โดยมิไดระบุเวลา
6. เปาหมาย (Goal)
เปาหมาย หมายถึง เปนเปาหมายที่เฉพาะเจาะจง ระบุเวลา สามารถวัดไดภายในกรอบเวลาที่
กําหนดไวโดยเปาหมายนี้ เปนผลลัพธสุดทายที่วิทยาลัยการเมืองการปกครองจะตองบรรลุผลสําเร็จตามระยะเวลา
ที่กําหนด
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7. กลยุทธ (Strategy)
กลยุทธ หมายถึง วิธีการและแผนงานระยะยาวที่ถูกระบุขึ้นเพื่อใหพันธกิจและเปาหมายของ
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง โดยจะใชขอไดเปรียบเชิงแขงขันใหมากที่สุด และลดขอเสียเปรียบทางการแขงขัน
ใหเหลือนอยที่สุดโดยวิเคราะหสถานภาพปจจุบันที่ดีที่สุดและวางกลยุทธในอนาคตทั้งขององคกรและบุคลากร
8. คานิยมรวม (Shared Values)
คานิยมรวม หมายถึง การตัดสินและประเมินสิ่งที่มีคุณคา มีประโยชนถูกตองเหมาะสมและควร
ยึดถือเปนแนวปฏิบัติทั้งองคกร รวมทั้งเปนตัวกํากับพฤติกรรมของบุคลากรและนิสิต
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ตารางการทบทวนวิสัยทัศนและพันธกิจ
ของวิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2558-2561
วิสัยทัศนในอดีต
ถึงปจจุบัน
(พ.ศ.2552 - 2555,
พ.ศ.2556 - 2559,
พ.ศ.2557 - 2560)
มุงสูการเปนแหลงเรียนรู
ชั้นนําในระดับภาค
ระดับชาติ และระดับ
นานาชาติ

พันธกิจ
(พ.ศ.2552 - 2555
พ.ศ.2556 - 2559
พ.ศ.2557 - 2560)

การเปลี่ยนแปลงใน
ปจจุบัน/อนาคตที่เกี่ยวของ
กับวิทยาลัยการเมือง
การปกครอง
(พ.ศ.2558)
1. มุงผลิตบัณฑิตใหมี
1. สภาวะทางการเมือง
คุณธรรมทั้งระดับปริญญา เศรษฐกิจและสังคม ทั้ง
ตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ภายในประเทศและ
โดยเชิญผูเชี่ยวชาญและ
ภายนอกประเทศ กระทบ
ผูประกอบการมาบรรยาย ซึ่งกันและกัน สงผลกระทบ
พิเศษเพื่อเพิ่มประสบการณ ตอสถาบัน อุดมศึกษาที่
2. ปรับปรุงหลักสูตรให
จะตองตามใหทันตอ
ทันสมัย (พ.ศ.2554) เพื่อ
เหตุการณ โดยเฉพาะการ
รองรับกับการเปลี่ยนแปลง ผลิตบัณฑิต การวิจัยและ
ในยุคโลกาภิวัตน
การบริการวิชาการ
3. มุงใหบริการทางวิชาการ 2. สภาวะการแขงขัน
เพื่อเสริมสรางศักยภาพและ ระหวางสถาบันอุดมศึกษา
ประสบการณของนิสิต
ทวีความรุนแรงมากขึ้น จะ
รวมทั้งไดพบกับนักวิชาการ เห็นไดจากการเปดการเรียน
ชื่อดัง ใน
การสอน ทั้งระดับปริญญา
การนี้วิทยาลัยไดจัดประชุม ตรี – โท – เอก ทั้ง
รัฐศาสตรแหงชาติครั้งที่
มหาวิทยาลัยของรัฐและ
11 พ.ศ.2553
เอกชน

คําถามในการ
ปรับวิสัยทัศน
และพันธกิจ
(พ.ศ.2558)
1. วิทยาลัยฯ ควรมีการ
ปรับเปลี่ยนวิสัยทัศนหรือ
พันธกิจหรือไม
2. พันธกิจที่มีอยูบรรลุ
วิสัยทัศนที่ทบทวนใหมได
หรือไม

วิสัยทัศนที่ทบทวนใหม
(พ.ศ.2558 - 2561)

1. วิทยาลัยไมควร
ปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน
เพราะวิสัยทัศนของ
วิทยาลัยเปนวิสัยทัศนที่
ครอบคลุมถึงปจจุบัน
และอนาคตในยุคโลกา
ภิวัตน
2. พันธกิจที่มีอยูควร
ปรับเปลี่ยนใหทันตอ
การเปลี่ยนแปลงให
มากกวาเดิม
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พันธกิจที่ทบทวนใหม
(พ.ศ.2558 - 2561)

1. ปรับปรุงหลักสูตรใหมให
ทันสมัยตอเหตุการณเพื่อผลิต
บัณฑิตใหมีคุณภาพในการ
ประกอบอาชีพและแขงขันกับ
สถาบันอื่นๆ ได เชน หลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สิทธิมนุษยชน และหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด)
2. ผลิตงานวิจัยตารา งาน
วิชาการ ในเรื่องที่ทันตอ
เหตุการณและปรับวารสาร
การเมืองการปกครองใหอยูใ น
ฐานขอมูลระดับที่ 1 เพื่อสงเสริม
การตีพิมพวารสารที่มีคุณภาพ
3. ใหบริการวิชาการแกบุคลากร
ในภาคอีสานเพื่อสรางชื่อเสียง
ของ Brand – name COPAG
ทั่วภาคอีสานในเรื่องที่วิทยาลัย

วิสัยทัศนในอดีต
ถึงปจจุบัน
(พ.ศ.2552 - 2555,
พ.ศ.2556 - 2559,
พ.ศ.2557 - 2560)

พันธกิจ
(พ.ศ.2552 - 2555
พ.ศ.2556 - 2559
พ.ศ.2557 - 2560)

การเปลี่ยนแปลงใน
ปจจุบัน/อนาคตที่เกี่ยวของ
กับวิทยาลัยการเมือง
การปกครอง
(พ.ศ.2558)
(Proceeding
3. ความกาวหนาทาง
ระดับชาติ พ.ศ.2553) การ เทคโนโลยีที่วิทยาลัยตอง
ประชุมระดับนานาชาติ ป สรางศูนยการเรียนรูแบบ
2555, 2556 ซึ่งทําให
ELearning และทํา
บัณฑิตมีคุณภาพในทาง
Website ของวิทยาลัย ให
วิชาการเพิ่มจากการเรียน ทันสมัยตอการคนควา
การสอน อันจะเปน
ประโยชนตอการทางาน
ในอนาคต ซึ่งเปนตัวชี้วัด
การทําใหเปนบัณฑิตมี
คุณภาพได

คําถามในการ
ปรับวิสัยทัศน
และพันธกิจ
(พ.ศ.2558)

วิสัยทัศนที่ทบทวนใหม
(พ.ศ.2558 - 2561)
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พันธกิจที่ทบทวนใหม
(พ.ศ.2558 - 2561)

การเมืองการปกครอง
เชี่ยวชาญ เชน การเมือง การ
จัดการบานเมืองทีด่ ี สิทธิ
มนุษยชนแผนและนโยบาย
สาธารณะ เปนตน
4. หาแนวทางปฏิบัติที่ดีทางดาน
การวิจัย ทางดานบัณฑิตศึกษา
และดานคุณธรรม จริยธรรมของ
นิสิต
5. อํานวยความสะดวกดาน
เทคโนโลยีใหมๆ แกคณาจารย
ในการเรียนการสอน เชน การ
ใช Video –Conference, เสียง
ตามสายหองเรียน, หองประชุม
6. การจัดพันธกิจในการประชุม
ระดับชาติ และนานาชาติตองทํา
ใหตอเนื่องกัน
7. การเชิญ Visiting Prof. มา
สอนตองทาใหตอเนื่อง

การวิเคราะหภาพแวดลอม
ภายใน
1. โครงสรางและนโยบายของ
องคกร
2. ผลผลิตและการบริการ
3. บุคลากร
4. การเงิน
5. วัสดุอุปกรณ
6. การบริหารจัดการ
ภายนอก
1. สภาพแวดลอมทางสังคม
2. สภาพแวดลอมทาง
เทคโนโลยี
3. สภาพแวดลอมทาง
เศรษฐกิจ
4. สภาพแวดลอมทาง
กฎหมายและการเมือง

การติดตาม การ
ประเมินผลและการ
ควบคุม

คานิยม
รวม
5 ขอ

กระบวนการตรวจสอบ
ผลการปฏิบัติงานและ
การแกไขปรับปรุง
พันธกิจ
4 ขอ

กลยุทธ
8 ขอ

เปาหมาย
หลัก
47 ขอ

มาตรการ
51 ขอ

ฝายแผน
และ
ประกันฯ
ดาเนินการ
รวบรวม
โครงการที่
ผานการ
พิจารณาวา
สอดคลอง
กับแผนกล
ยุทธ เพื่อขอ
อนุมัติ
ดําเนินการ
ในแตละ
โครงการ
จากคณบดี

ฝายแผนและ
ประกันฯ
ดําเนินการ
รวบรวม
ขอมูล
งบประมาณ
โครงการที่
ผานการ
พิจารณาวา
สอดคลองกับ
แผนกลยุทธ
เพื่อขออนุมัติ
จากคณบดี
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ขอมูลยอนกลับ

กระบวนการ
เพื่อใหบรรลุ
วัตถุประสงค
ของโครงการ

ผลการ
ดําเนินงาน

วิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและสภาพแวดลอมภายนอก
ที่มีผลกระทบตอวิทยาลัยการเมืองการปกครอง
สภาพแวดลอมภายใน (Internal Environment)
1. โครงสรางและนโยบายขององคกร
ประเด็นจุดแข็ง
1) มีการกําหนดโครงสรางตามผังขององคกรอยางชัดเจน คือ คณบดี รองคณบดี ผูชวยคณบดี
หัวหนาสานักงานเลขานุการวิทยาลัย และหัวหนางานทั้ง 11 งาน เพื่อใหการปฏิบัติงานเดินตามสายงานที่ไดวางไว
โดยไมซ้ําซอน
2) มีการกําหนดนโยบาย วิสัยทัศน พันธกิจ และคานิยมรวม COPAG เพื่อใหบุคลากรยึดถือและเปน
แนวปฏิบัติรวมกัน
3) มีการสานตอนโยบายระหวางคณาจารย นิสิต และบุคลากร โดยใหเรียนรูงาน และสรางองคกร
แหงการเรียนรูดวยการจัดสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและบทเรียนซึ่งกันและกัน ทําใหวิทยาลัยการเมืองเปน
องคกรแหงความเปนเลิศทางรัฐศาสตรและสาขาที่เกี่ยวของในภาคอีสาน
4) มีนโยบายการนําระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 2557 มีดําเนินการในระดับ
หลักสูตรและระดับคณะ
ประเด็นจุดออน
1) พนักงานทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน ยังมีประสบการณนอย จําเปนตองพัฒนาอีกสักระยะ
หนึ่งเพื่อการเรียนรูงานใหมากยิ่งขึ้น เนื่องจากมีงานใหมๆ จากมหาวิทยาลัยเปลี่ยนแปลงเปนระยะๆ
2. การผลิตบัณฑิตและผลิตผลงานวิชาการ
ประเด็นจุดแข็ง
1) นิสิตไดศึกษาและเรียนรูการประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ซึ่งเปนที่ยอมรับทั้งใน
และระหวางประเทศ
2) นิสิตสามารถเสนอผลงานในระดับชาติและนานาชาติได
3) ผลงานวิจัยและงานทางวิชาการไดรับการตีพิมพออกมามาก เปนที่ยอมรับในระดับชาติและ
นานาชาติ ทําใหวิทยาลัยมีชื่อเสียง
4) วิทยาลัยฯ สามารถเพิ่มงบประมาณในการผลิตผลงานวิจัยและงานวิชาการไดเกินเปาหมาย
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ประเด็นจุดออน
1) ผลงานวิจัยของนิสิตอยูในวงจํากัด อีกทั้งทักษะทางดานภาษาอังกฤษที่ยังตองพัฒนาอีกมากซึ่ง
สงผลตอการเสนอผลงานวิชาการในภาษาอังกฤษมีนอย
3. บุคลากร
ประเด็นจุดแข็ง
1) ผูบริหารมีวิสัยทัศนและมีความสามารถในการนําวิทยาลัยฯ ไปสูเปาหมายที่ตั้งไวทั้งในดานการ
บริหารและงานวิชาการ
2) ผูบริหารมีความมุงมั่นในการยกระดับการบริหาร การจัดการองคกรใหเปนเลิศในภาคอีสาน
3) บุคลากรมุงเนนพัฒนาตนเองและรวมกันทางานเปนทีม
4) นิสิตและบุคลากรมีความสมรรถนะในการจัดกิจกรรมตางๆ ของวิทยาลัยไดอยางมีประสิทธิภาพ
ประเด็นจุดออน
1) บุคลากรบางสวนยังมีความคิดสรางสรรคนอย ทําใหขาดโอกาสในการสรางผลงาน
2) บุคลากรสายวิชาการยังมีประสบการณไมมาก ทําใหมีโอกาสไปรวมงานภายนอกไดไมมากนัก
3) บุคลากรสายปฏิบัติการยังเปนลุกจางชั่วคราวทําใหการทํางานไมตอเนื่อง ถาหากมีสถานที่
ทํางานอื่นที่รองรับความมั่นคงในการทํางานมากกวา
4. การเงินและพัสดุ
ประเด็นจุดแข็ง
1) วิทยาลัยฯ มีศักยภาพในการบริหารงบประมาณ สามารถพึ่งตนเองจากรายไดของวิทยาลัย ทําให
มีศักยภาพในการจัดกิจกรรมตามวิสัยทัศนและพันธกิจไดอยางตอเนื่อง
2) มีศูนยบริการวิชาการ สามารถสรางรายไดใหแกวิทยาลัยฯ
3) วิทยาลัยฯ มีงบประมาณสนับสนุนการวิจัย การเขียนตําราทางวิชาการ เอกสารการสอนและ
เอกสารประกอบการสอน รวมทั้ง Monograph series
4) วิทยาลัยฯ มีงบประมาณสนับสนุนการศึกษาตอทั้งภายในและภายนอก สมทบกับมหาวิทยาลัย
5) วิทยาลัยฯ มีงบประมาณสนับสนุนการนาเสนอผลงานวิชาการทั้งภายในและตางประเทศ
6) วิทยาลัยฯ มีงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน
7) วิทยาลัยฯ มีงบประมาณสนับสนุน Inbound และ Outbound Student สบทบกับ
มหาวิทยาลัย
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ประเด็นจุดออน
1) งบประมาณจากมหาวิทยาลัย เขามาสูมหาวิทยาลัยไมทันกับโครงการที่จัดทํา
2) งานพัสดุยังทํางานลาชา ทําใหผูยืมเงินเสียผลประโยชน
5. วัสดุ อุปกรณ
ประเด็นจุดแข็ง
1) วิทยาลัยฯ มีวัสดุ อุปกรณที่เพียงพอในการเรียนการสอน ใหมีคุณภาพ
2) วิทยาลัยฯ มีวัสดุ อุปกรณใหมๆ ที่มีประสิทธิภาพตอการบริหารและการเรียนการสอน
ประเด็นจุดออน
1) การจัดทําทะเบียนรหัสครุภัณฑยังไมเปนปจจุบัน ทําใหเกิดปญหาในการตรวจสอบติดตาม
2) การใชทรัพยากรรวมกันและการรักษาทรัพยสินของวิทยาลัยฯ ยังมีประสิทธิภาพนอย
6. การบริหารจัดการ
ประเด็นจุดแข็ง
1) การบริหารจัดการมีความคลองตัว โครงสรางเอื้ออํานวย ตอการทํางานอยางเปนระบบ
2) การจัดการความรูและแลกเปลี่ยนประสบการณ ชวยใหการปฏิบัติงานมีคุณภาพดีขึ้น
3) การใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยชวยสนับสนุนการบริหารจัดการไดอยางคลองตัว
ประเด็นจุดออน
1) คณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนบางสวนยังมีประสบการณในงานคอนขางนอยทําใหการ
บริหารจัดการมีอุปสรรค
2) คณาจารยบางสวนลาศึกษาตอและอาจารยใหมที่เขามายังมีอายุงานไมถึงเกณฑที่จะชวยงาน
บริหารได ทําใหผูบริหารในปจจุบันมีภาระงานมากกวาปกติ
สภาพแวดลอมภายนอก (External Environment)
1. สภาพแวดลอมทางสังคม
ประเด็นโอกาส
1) สังคมสนใจเรื่องการศึกษาตอทั้งในระดับปริญญาตรี – โท – เอก โดยวิทยาลัยฯ มีชื่อเสียงอันดับ
หนึ่งทางดานรัฐศาสตร จากการประเมินการจัดประชุมระดับชาติและนานาชาติ จึงเปนชองทางในการนําเสนอ
ภาพลักษณที่ดีของวิทยาลัยฯ สงผลใหมีนิสิตสนใจสมัครมาเรียนเพิ่มมากขึ้น
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2) จังหวัดมหาสารคาม เปนศูนยกลางภาคอีสาน ติดตอกับหลายจังหวัด เปนเมืองนาอยู และเปน
ศูนยรวมของการศึกษาเปนจํานวนมาก จึงสามารถดึงดูดผูเขามาศึกษาไดเปนจํานวนมาก
ประเด็นอุปสรรค
1) เยาวชน ผูปกครองและนิสิตที่จบปริญญาตรี ไมมีทักษะในการวิเคราะหขอดีและขอเสียของการ
เลือกสถาบันการศึกษาและตองการศึกษาในสถาบันที่จบการศึกษาที่ใชระยะเวลาที่สั้นกวาและงายกวา
2) คานิยมของสังคมเนนความสําคัญของวิชาชีพทางดานสายวิทยาศาสตร และการแพทยมากกวา
สายสังคมศาสตร สงผลใหนิสิตที่มีคุณภาพปานกลางเขามาเรียนในวิทยาลัยการเมืองการปกครองมากกวานิสิตที่มี
ศักยภาพสูง
2. สภาพแวดลอมทางเทคโนโลยี
ประเด็นโอกาส
1) ความกาวหนาทางเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศทั้งในประเทศและตางประเทศทําใหวิทยาลัย
การเมืองการปกครองสามารถคนหาขอมูลทั้งทางดานการบริหารจัดการและการเรียนการสอนมาพัฒนาวิทยาลัยฯ
ได
2) วัสดุอุปกรณที่มีความทันสมัยมากขึ้น ทําใหวิทยาลัยฯ สามารถจัดการมาบริการในการดําเนินการ
ทั้งการเรียนการสอน การวิจัยและการบริหารจัดการไดอยางมีประสิทธิภาพ
ประเด็นอุปสรรค
1) ความกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว สงผลใหวิทยาลัยฯ
ตองลงทุนเพิ่มขึ้นตลอดเวลาตามการเปลี่ยนแปลงในแตละป
3. สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ
ประเด็นโอกาส
1) สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจภายนอกเปนโอกาสใหมีผูเขามาศึกษามากขึ้น และงบประมาณใน
การวิจัยภายนอกก็เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งงบการศึกษาตอตางประเทศก็มีเพิ่มขึ้นเชนกัน
ประเด็นอุปสรรค
1) สภาวะเศรษฐกิจถดถอย ทําใหนิสิตเกิดความลังเลใจที่จะศึกษาตอ รวมทั้งงบประมาณในการวิจัย
และงบประมาณในการศึกษาตอตางประเทศลดลง
2) คูแขงในการศึกษามีการใหบริการทางการศึกษาที่ถูกกวาและสําเร็จการศึกษาไดเร็วกวา
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4. สภาพแวดลอมทางนโยบาย กฎ ระเบียบ
ประเด็นโอกาส
1) นโยบายของรัฐบาลสงเสริมการเรียนการสอน, การวิจัย ทําใหวิทยาลัยฯ มีโอกาสมากขึ้นในการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอนและการวิจัย
ประเด็นอุปสรรค
1) การดําเนินงานของมหาวิทยาลัยในการอนุมัติใหวิทยาลัยฯ แสวงหารายไดเพื่อพึ่งตนเองมีนอย
มาก ซึ่งเปนอุปสรรคตอการบริหารงานของวิทยาลัยฯ ในเชิงรุก
2) รัฐมีนโยบายลดการเพิ่มกําลังคน เปนอุปสรรคตอการบริหารงานของวิทยาลัยฯ ในการเพิ่ม
บุคลากรทางวิชาการ ทาใหอัตราสวนของอาจารยและนิสิตในปจจุบันยังไมไดสัดสวน
โอกาส (Opportunity)
1) วิทยาลัยการเมืองการปกครองมีชื่อเสียงเปนที่ยอมรับทั้งในระดับชาติ และระดับนานาชาติ จากการจัด
ประชุมตางๆ ของวิทยาลัยทําใหมีนิสิตสนใจเขามาศึกษาตอ และสถาบันการศึกษาตางๆ เขามาดูงาน
2) วิทยาลัยฯ มีเครือขายทั้งในและตางประเทศในเรื่องความรวมมือทางวิชาการ การวิจัย การดําเนินการ
ตางๆ ของคณาจารย นิสิตและบุคลากร และเปนที่ยอมรับกันอยางกวางขวาง
3) การเปนที่ยอมรับจากมหาวิทยาลัยตางๆ เปนชองทางใหนิสิตไดเขาไปแขงขันในระดับชาติและได
รางวัลชนะเลิศ
4) ความเจริญกาวหนาทางดานเทคโนโลยีเอือ้ ตอการดําเนินงานของภาค ในการรับรูขาวสารตางๆ ระหวาง
มหาวิทยาลัย
5) การเขาสูประชาคมอาเซียนทาใหวิทยาลัยฯ เตรียมหลักสูตรฝกอบรม เตรียมนิสิตและอาจารย
แลกเปลี่ยนระหวางกันทั้งในประเทศและตางประเทศ
6) ความตองการของตลาดแรงงานของศิษยเกาของวิทยาลัยที่มีความใฝรู สูงาน เปนชองทางใหนิสิตได
งานทํามากขึ้น
7) นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา เชน สมศ./สกอ./ก.พ.ร. เปนชองทางใหวิทยาลัยตองปรับ
ทิศทางใหดีขึ้น
ภัยคุกคาม (Threat)
1) สภาวะการแขงขันเชิงรุกของสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน ทําใหวิทยาลัยฯ รับนิสิตได
นอยลงซึ่งเกี่ยวของกับงบประมาณที่จะตองเลี้ยงตัวเองดวย
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2) นโยบายของรัฐและของมหาวิทยาลัยเปลี่ยนแปลงบอย ทําใหวิทยาลัยฯ มีภาระในการปรับเปลี่ยน
3) งบประมาณรายไดที่ไดรับนอยลงมีผลตอการบริหารงานของวิทยาลัย

แผนกลยุทธวิทยาลัยการเมืองการปกครอง พ.ศ. 2558-2561 (ฉบับปรับปรุงกุมภาพันธ 2559) หนา 39

สรุปจํานวนกลยุทธ เปาหมาย และมาตรการตามแผนกลยุทธ
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กลยุทธที่ 1 การมุงเนนการเรียนการสอน
ที่เปนเลิศ พรอมการเขาสูประชาคม
อาเซียน (Excellent Learning and
Teaching and Looking Forward to Asean
and International connectivities)

กลยุทธที่ 2 การสงเสริมงานวิจัยเพื่อ
สรางสรรค และเพื่อการจัดการชุมชนที่ดี
(Best good practice of creative Research
activities and good governance in
community)

กลยุทธที่ 3 การพัฒนาศักยภาพนิสิตที่
โดดเดนทางวิชาการและกิจกรรม
(Outstanding Students Development
academic and other activities)

เปาหมายตามกลยุทธที่ 1
จํานวน 7 เปาหมาย

มาตรการเพื่อดําเนินการตามกลยุทธที่ 1
จํานวน 11 มาตรการ

เปาหมายตามกลยุทธที่ 2
จํานวน 12 เปาหมาย

มาตรการเพื่อดําเนินการตามกลยุทธที่ 2
จํานวน 9 มาตรการ

เปาหมายตามกลยุทธที่ 3
จํานวน 6 เปาหมาย

มาตรการเพื่อดําเนินการตามกลยุทธที่ 3
จํานวน 11 มาตรการ

กลยุทธที่ 4 พัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมี
คุณภาพ (Human Resource
เปาหมายตามกลยุทธที่ 4
Development)
แผนกลยุทธวิทยาลัยการเมืองการปกครอง พ.ศ. 2558-2561 (ฉบัจํบาปรันวน
บปรุง7กุมเป
ภาพั
นธ 2559) หนา 40
าหมาย

มาตรการเพื่อดําเนินการตามกลยุทธที่ 4
จํานวน 4 มาตรการ

สรุปจํานวนกลยุทธ เปาหมาย และมาตรการตามแผนกลยุทธ
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กลยุทธที่ 5 การสรางความเชื่อมโยงกับ
ตางประเทศ (Building International
Connection to Achieve Academic
Excellent)
กลยุทธที่ 6 การพัฒนาการใชระบบการ
บริหารจัดการที่ทันสมัย (Development
and Implementation of Modern
Administration System)
กลยุทธที่ 7 สรางความผูกพันตอวัฒนธรรม
ทองถิ่น และการบริการวิชาการตอชุมชนดวย
ศักยภาพของนิสิตและบุคลากรที่เขมแข็ง
(Building Commitment to Cultural Heritage
and Community Services with Our Strength
of Staff and Students)

กลยุทธที่ 8 การสรางใหเปนวิทยาลัย
สีเขียวและเปนวิทยาลัยที่มีชีวิตชีวา
(Building Green and Lively College)

เปาหมายตามกลยุทธที่ 5
จํานวน 3 เปาหมาย

มาตรการเพื่อดําเนินการตามกลยุทธที่ 5
จํานวน 4 มาตรการ

เปาหมายตามกลยุทธที่ 6
จํานวน 5 เปาหมาย

มาตรการเพื่อดําเนินการตามกลยุทธที่ 6
จํานวน 8 มาตรการ

เปาหมายตามกลยุทธที่ 7
จํานวน 5 เปาหมาย

มาตรการเพื่อดําเนินการตามกลยุทธที่ 7
จํานวน 3 มาตรการ

เปาหมายตามกลยุทธที่ 8
จํานวน 2 เปาหมาย

มาตรการเพื่อดําเนินการตามกลยุทธที่ 8
จํานวน 1 มาตรการ
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กลยุทธ เปาหมาย และมาตรการเพื่อดําเนินการตามแผนกลยุทธ พ.ศ.2558 – 2561
กลยุทธที่ 1 มุงเนนการเรียนการสอนที่เปนเลิศ พรอมการเชื่อมโยงเขาสูประชาคมอาเซียน (Excellent Learning
and Teaching and looking Forward to ASEAN Conectivities )
เปาหมายตามกลยุทธที่ 1
1. มีการจัดการเรียนการสอนที่ทําใหเกิดการเรียนรูหลากหลายในลักษณะบูรณาการภายใตพื้นฐาน
สังคมศาสตร การเมืองการปกครอง และการจัดการบานเมืองที่ดี ภายใตความมีคุณภาพและความถนัดของผูเรียน
ใหสามารถนาความรูไปสูความสําเร็จทั้งการศึกษาและอาชีพการงาน
2. มีหลักสูตรที่มีความทันสมัย ยืดหยุน สามารถเลือกกลุมวิชาภายใตหลักสูตรที่ทันสมัย เพื่อสอดรับกับ
การเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน
3. จัดสรรทุนสนับสนุนการทําวิทยานิพนธของนักศึกษาที่อยูในระดับดี – ดีมาก
4. มีระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยสามารถตอบสนองตอกระบวนการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพอยาง
ตอเนื่อง
5. จัดสรรโควตา COPAG ONE สําหรับนิสิตที่มีผลการเรียนดีเดนเขาศึกษาในแตละสาขา เพื่อยกระดับ
การศึกษาของนิสิตใหสูงขึ้น
6. มีการศึกษาดูงานของนิสิตวิทยาลัยการเมืองการปกครองในประเทศเพื่อนบานอาเซียน เพื่อศึกษาดู
งานสโมสรนิสิต และการเรียนการสอน
7. การพัฒนานิสิตใหเปนพลเมืองที่ดีของสังคม สอดคลองกับอัตลักษณของวิทยาลัยการเมืองการ
ปกครอง และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มาตรการเพื่อการดําเนินการตามกลยุทธที่ 1
มาตรการที่ 1 การพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ ประกอบดวย
1) จัดการเรียนการสอนในรูปแบบใหนิสิตเรียนรูดวยตนเอง (Self- Learning) โดยผานระบบการศึกษา
บนฐานเครือขายเว็บไซต (Web – Based Education)
2) จัดการเรียนการสอนใหนิสิตไดเรียนรูการวิเคราะห (Critical Thinking Learning)
3) จัดการเรียนการสอนที่เนนการพัฒนาความรูใหม ความคิดสรางสรรค การวิเคราะหเชิงวิจัย
(Research – Based Learning)
4) สนับสนุนใหคณาจารยไดเชิญผูเชี่ยวชาญมาบรรยายพิเศษในการเสริมความรูในรายวิชาตางๆ
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5) ผลักดันใหคณาจารยสามารถนําความรูความสามารถที่มีอยูไปใหบริการแกชุมชน/การวิจัย/การเขียน
ตํารา/เอกสารวิชาการ
6) มีมาตรการใหคณาจารยปฏิบัติตนใหเปนแบบอยางที่ดีตามมาตรฐานจรรยาบรรณ คุณธรรม และ
จริยธรรมของมหาวิทยาลัย
มาตรการที่ 2 การปรับปรุงหลักสูตรอยางตอเนื่องใหมีความทันสมัย ประกอบดวย
1) มุงเนนการทบทวนหลักสูตรของวิทยาลัยฯ โดยจะประเมินความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย
ขอมูลปอนกลับจากนายจางองคกร รวมทั้งจากการวิจัยเชิงสถาบันมาประกอบ เพื่อติดตามและประเมินผล
หลักสูตร
2) สงเสริมใหมีการทบทวนปรับปรุงหลักสูตรที่เปดสอนเกิน 5 ป
3) สนับสนุนการวางหลักสูตรระดับตางๆ รวมกับคณะอื่นๆ เพื่อประโยชนที่สูงสุดของนิสิต
4) ปรับปรุงหลักสูตรใหมใหทันสมัยตอเหตุการณเพื่อผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพในการประกอบอาชีพและ
แขงขันกับสถาบันอื่นๆได เชน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสิทธิมนุษยชน และหลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต (ปร.ด)
มาตรการที่ 3 การจัดใหมีระบบสนับสนุนการเรียนรูของนิสิต ประกอบดวย
1) เนนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหทันสมัย เพื่อตอบสนองตอการเรียนการสอนของนิสิต
3) สนับสนุนใหคณาจารยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ/สื่อ ในการพัฒนาการเรียนการสอน
4) สงเสริมใหคณาจารยนําผลการประเมินของนิสิตมาปรับเปลี่ยนรูปแบบและวิธีการเรียนการสอนเพื่อ
ประโยชนอันสูงสุดของทั้งผูเรียนและผูสอน
มาตรการที่ 4 การสรางบรรยากาศการเรียนรูภายในวิทยาลัย ประกอบดวย
1) พัฒนาวิทยาลัยใหมีภูมิทัศนที่เอื้ออํานวยตอการสรางบรรยากาศในการเรียนการสอน เชน จัดที่นั่ง
ภายในตึก จัดภูมิทัศนใหสวยงาม
2) สรางหองสมุดที่เอื้ออํานวยตอการเรียนการสอน จัดหนังสือใหมๆ และคอมพิวเตอรที่เอื้อตอการ
คนควา
3) สนับสนุนใหนิสิตสามารถจัดกิจกรรมเพื่อเสริมการเรียนการสอนโดยเชิญผูเชี่ยวชาญมาบรรยายหรือ
นิสิตอภิปรายกลุมกันเองในประเด็นสําคัญตางๆ
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มาตรการที่ 5 การจัดใหมีระบบการชวยเหลือนิสิตที่มีผลการเรียนต่ํา
1) มีระบบติวเตอรสอนเสริม สําหรับวิชาหลักใหแกนิสิตที่มีผลการเรียนต่ําสามารถสําเร็จการศึกษาได
ตามกําหนดเวลา ตามแผนระยะเวลาที่กําหนดโดยมีอาจารยผูชวยสอนชวยเหลือในการติว/ระบบที่ปรึกษานิสิตใน
กรณีที่นิสิตมีปญหาผลการเรียน
2) สนับสนุนใหมีระบบการติดตาม เพื่อแนะนําในการเรียนการสอนและการลงทะเบียน รวมทั้งปญหา
อื่นๆ
มาตรการที่ 6 การสงเสริมนิสิตที่มีผลการเรียนดี และสามารถสรางชื่อเสียงใหแกวิทยาลัย
1) สงเสริมนโยบายและสรางแรงจูงใจในระบบ Dean’s list เพื่อใหนิสิตคนอื่นๆ ไดพัฒนาตนเองและ
ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีในรุนตอไป
2) ผลักดันใหนิสิตในระบบ Dean’s list ไดไปฝกงานและศึกษาตอในตางประเทศ
มาตรการที่ 7 การพัฒนาระบบอาจารยที่ปรึกษาวิชาการ และแนะแนวแกนิสิต
1) มีการใหคําปรึกษาวิชาการและการแนะแนวการใชชีวิตแกนิสิตระดับปริญญาตรี
2) มีการใหคําปรึกษาวิทยานิพนธและการศึกษาคนควาอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา
3) พัฒนาชองทางการใหคําปรึกษาแกนิสิต เชน ทาง Social Network
มาตรการที่ 8 สรางระบบการสื่อสารระหวางผูบริหารกับผูปกครอง และระหวางผูบริหารกับนิสิต
1) มีนโยบายประชุมผูปกครองนิสิต และผูบริหารในวันปฐมนิเทศ
2) เนนใหอาจารยที่ปรึกษาใหคําแนะนํานิสิตอยูตลอดเวลา
มาตรการที่ 9 การทําวิจัยเกี่ยวกับการเรียนการสอนเพื่อมาประยุกตใชในการพัฒนาการเรียนการสอน
ใหมีประสิทธิภาพ
1) สงเสริมใหมีการบูรณาการเรียนการสอนกับการวิจัย หรือการบริการวิชาการ หรือการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม
2) สงเสริมใหมีการจัดการเรียนรูที่พัฒนาจากการวิจัย
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มาตรการที่ 10 การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนการสอน
1) ผลักดันใหอาจารยทําเอกสารประกอบการเรียนการสอน หรือเอกสารคําสอน
2) จัดตั้งงบประมาณของวิทยาลัยฯ เพื่อสนับสนุนการจัดพิมพเอกสารประกอบการสอน/เอกสาร
คําสอน
มาตรการที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคณาจารยและบุคลากรเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
1) สงเสริมใหคณาจารยและบุคลากรเขาอบรม/สัมมนา เพื่อพัฒนาดานการเรียนการสอน
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กลยุทธที่ 2 การสงเสริมการวิจัย เพื่อสรางสรรคและเพื่อการจัดการชุมชนที่ดี (Best/good Practice of
Creative Research activities and Good governance in Community)
เปาหมายตามกลยุทธที่ 2
1. มีคณะกรรมการวิจัยพิจารณางานวิจัยทั้งของคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนประเมินขอเสนอ
วิจัย ตั้งแตการตั้งหัวขอวิจัยและแนวคิด ทฤษฎีการวิจัย ประโยชนที่ไดรับ และความเปนไปไดของการวิจัยตามแนว
ปฏิบัติที่ดี good practice
2. มี Peer Reviewer พิจารณางานวิจัยตีพิมพการวิจัยที่มีคุณภาพ
3. มีผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในวารสารทางวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ที่อยูในฐานขอมูลที่
ไดรับการยอมรับ หรือตีพิมพใน Proceeding
4. มีผลงานวิจัยที่ตอบสนองตอชุมชน เชน 1 คณะ 1 ชุมชน/ 1 หลักสูตร 1 ชุมชน/ 1 คณะ
1 ศิลปวัฒนธรรม
5. มีโครงการสรางเครือขายรวมกันระหวางภายในและภายนอกวิทยาลัยฯ ในรูปสหวิทยาการ
(Interdisciplinary)
6. มีระบบพี่เลี้ยงการวิจัยคอยแนะนําการทําวิจัย การเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการสําหรับ
คณาจารย บุคลากร และนิสิต
7. มีโครงการสงเสริม ผลักดันใหคณาจารยไดแสวงหาโอกาสงานวิจัยจากภายนอก
8. มีการจัดสรรทุนวิจัยเพิ่มขึ้น เพื่อใหบุคลากรไดพัฒนางานวิจัยใหดีขึ้น และทําวิจัยอยางตอเนื่อง
9. มีบทความวิจัย ของนิสิตไดรับการตีพิมพ หลังจากการตรวจสอบคุณภาพจาก Peer Review แลว
10. มีโครงการจัดประชุมระดับชาติ/นานาชาติ เพื่อเปนเวทีการนําเสนองานวิจัยของบุคลากรและนิสิต
จากภายในและภายนอกวิทยาลัย
11. มีระบบฐานขอมูลดานงานวิจัยและผลงานวิชาการของคณาจารย ผูเชี่ยวชาญ และผูทรงคุณวุฒิ
12. มีการสงเสริมการผลิตตําราจากงานวิจัย
มาตรการเพื่อดําเนินการตามกลยุทธที่ 2
มาตรการที่ 1 มีระบบบริหารงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพ อันจะนําไปสูการดําเนินการวิจัยที่เปน
Best/Good Practice
1) จัดสรรงบประมาณการทําวิจัยอยางเพียงพอกับประเภทของงานวิจัย คือ วิจัยพื้นฐาน วิจัยประยุกต
วิจัยแบบบูรณาการ และวิจัยของนิสิตโดยการประกาศลง Website
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มาตรการที่ 2 การสงเสริมใหบุคลากรและนิสิตนําเสนอผลงานทางวิชาการ ในเวทีระดับชาติ/นานาชาติ
1) จัดอบรมการจัดทํางานวิจัย เพื่อนําเสนอในเวทีประชุมวิชาการแกบุคลากรและนิสิต
มาตรการที่ 3 การจัดใหมีพี่เลี้ยงวิจัย เพื่อเปนที่ปรึกษาหัวขอวิจัย และการทําวิจัย อันจะเพิ่มพูน
ศักยภาพใหการวิจัยดีขึ้น
มาตรการที่ 4 สรางแรงจูงใจในการทําวิจัย โดยการเพิ่มงบประมาณในการวิจัยและสงเสริมใหไดรับการ
ตีพิมพในวารสาร โดยการติดตอกับเครือขายมหาวิทยาลัยที่วิทยาลัยฯ ไดทํา MOU ดวย
มาตรการที่ 5 การจัดวัสดุอุปกรณตางๆ ที่เอื้อตอการทําวิจัย โดยเตรียมวัสดุอุปกรณเหลานี้ ใหมีพรอม
เพื่อการใชงาน
มาตรการที่ 6 พัฒนาระบบฐานขอมูลที่เกี่ยวกับแหลงทุนวิจัย ฐานขอมูลวิจัยและวารสารทางวิชาการ
อื่นๆ
1) ผลักดันใหทําฐานขอมูลที่ทันสมัย โดยสราง Link กับเครือขาย
2) มีการบริหารระบบการจัดการฐานขอมูลวิจัยที่สามารถสืบคนไดทั้งฐานขอมูลของวิทยาลัยและของ
สํานักวิทยบริการ
3) มีการประชาสัมพันธขาวสารเกี่ยวกับทุนวิจัยทาง Website
4) จัดฝกอบรม R2R เพื่อสนับสนุนใหบุคลากรสายสนับสนุนมีศักยภาพในการทําวิจัย
มาตรการที่ 7 จัดทําวารสารของวิทยาลัยการเมืองการปกครอง เพื่อเผยแพรงานวิจัยที่มีคุณภาพของ
คณาจารย บุคลากร และนิสิต
มาตรการที่ 8 จัดประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ เพื่อสงเสริมใหคณาจารยมีเวทีในการนําเสนอ
ผลงานวิจัย และรวมมือกับนักวิจัยระดับชาติ/นานาชาติ ในการทําวิจัยตอไป
มาตรการที่ 9 ยกยองเชิดชูเกียรติงานวิจัยของคณาจารย/บุคลากร และนิสิตที่โดดเดน โดยการจัดการ
ประกวดงานวิจัยและมอบรางวัลให โดยจัดเปน Colloquium
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กลยุทธที่ 3 การพัฒนาศักยภาพนิสิตที่โดดเดนทางวิชาการและกิจกรรม
เปาหมายตามกลยุทธที่ 3
1. มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม สงเสริมใหนิสิตสามารถพัฒนาศักยภาพของตนไดอยางเต็มที่ และ
สามารถแสดงออกอยางเปนรูปธรรม
2. สงเสริมใหนิสิตของวิทยาลัยการเมืองการปกครองไดออกไปสูการแขงขันในระดับชาติและไดรับรางวัล
ดีเดน
3. นิสิตไดรับการยกยองจากนายจางวาเปนผูมีความพยายาม ขยัน และอดทนสูง
4. มีโครงการ Dean’s list ใหกับนิสิตที่ไดคะแนนดีเดนของทุกสาขา
5. มีคณะกรรมการพัฒนานิสิตและที่ปรึกษาสโมสรนิสิตเปนทีปรึกษาวางแผนและทํากิจกรรม
6. มีพี่เลี้ยงการวิจัยคอยแนะนําการทําวิจัย การเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการสําหรับนิสิต
มาตรการเพื่อดําเนินงานตามกลยุทธที่ 3
มาตรการที่ 1 สงเสริมการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคดานวิชาการและกิจกรรม
1) จัดโครงการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อเตรียมพรอมเขาสูตลาดแรงงาน
2) จัดตั้งระบบอาจารยที่ปรึกษานิสิตเพื่อเปนที่ปรึกษาใหนิสิตมีศักยภาพทางวิชาการและการทํา
กิจกรรม
มาตรการที่ 2 สงเสริมการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคดานทักษะการใชภาษาและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1) จัดอบรมภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเตรียมตัวสูประชาคมอาเซียน
มาตรการที่ 3 พัฒนาคุณภาพนิสิตใหไดมาตรฐาน
1) จัดโครงการติวพิเศษสําหรับนิสิตที่มีคะแนนต่ํา เพื่อพัฒนาการเรียนใหดีขึ้น
2) จัดกิจกรรมเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา
3) จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพและเสริมสรางทักษะการเรียนรูตามคุณลักษณะของบัณฑิต
มาตรการที่ 4 สงเสริมความเปนเลิศทางวิชาการ
1) จัดฝกอบรมภาษาอังกฤษนิสิตที่เรียนดี เพื่อเตรียมตัวเขาแขงขันทางวิชาการระดับชาติ
2) พัฒนาภาษาอังกฤษแกนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
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มาตรการที่ 5 สงเสริมใหนิสิตเคารพระเบียบ กติกา และมารยาททางสังคม
1) สงเสริมใหนิสิตมีจิตสานึกที่ดี มีนาใจชวยเหลือสังคม
2) สงเสริมใหนิสิตแตงกายใหถูกตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
3) สงเสริมการประกวดดาวเดือน ที่เนนคุณธรรม จริยธรรมและการแสดงออกอยางสรางสรรคและ
ปลอดจากแอลกอฮอล
มาตรการที่ 6 จัดสรรงบประมาณใหเพียงพอกับการจัดกิจกรรมทางวิชาการ และกิจกรรมเพื่อชุมชน
รวมทั้งศิลปวัฒนธรรมตางๆ
มาตรการที่ 7 สงเสริมและสนับสนุนใหนิสิตเขารวมกิจกรรมทางวิชาการในระดับชาติทั้งในและนอก
มหาวิทยาลัย และตางประเทศ โดยการใหเขารวม ประกวดแขงขัน และแสดงผลงานอยางตอเนื่อง
1) ผลักดันใหนิสิตไดนําเสนอผลงานทางวิชาการหรือไดรับรางวัลระดับชาติและนานาชาติ
มาตรการที่ 8 เนนการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของนิสิต
1) จัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม และเชิญผูเชี่ยวชาญมาอบรม บรรยาย
มาตรการที่ 9 สงเสริมใหนิสิตตั้งชมรม ไดแก
1) ชมรมทางดานวิชาการตางๆ
2) ชมรมเพื่อชวยเหลือชุมชน
มาตรการที่ 10 สงเสริมใหรวมมือกับศิษยเกาเพื่อประโยชนทั้งในการประชาสัมพันธวิทยาลัย
การเมืองการปกครองและจัดกิจกรรมตางๆ
1) จัดเก็บขอมูลศิษยเกาและพัฒนาระบบฐานขอมูลศิษยเกา
2) จัดกิจกรรม/ โครงการระหวางศิษยเกากับวิทยาลัยการเมืองการปกครอง
มาตรการที่ 11 สรางรูปแบบปฐมนิเทศและปจฉิมนิเทศ อันไดแก
1) แนะนํานิสิตใหมใหรับรูถึงระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ในโครงการปฐมนิเทศ
2) จัดใหผูปกครอง นิสิต พบอาจารยที่ปรึกษาในโครงการปฐมนิเทศ เพื่อสรางความเขาใจเกี่ยวกับ
นโยบายและคานิยมรวมของวิทยาลัย รวมทั้งใหผูปกครองมีความเชื่อมั่นในบุตรหลานที่เขามาเรียนในวิทยาลัย
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3) จัดใหนิสิตที่มีผลการเรียนดีเดนทุกสาขาวิชาเอก ไดรับรางวัลและเข็มเชิดชูเกียรติในวันปจฉิมนิเทศ
รวมทั้งใหนิสิตที่ไดคะแนนสูงสุดใน Dean’s list ไดแสดงสุนทรพจน โดยเลาถึงประสบการณที่ไดรับจากวิทยาลัยฯ
และเสนอขอคิดตางๆ อันจะเปนประโยชนตอนิสิตที่กาลังจะออกไปจากรั้วของวิทยาลัยฯ
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กลยุทธที่ 4 พัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ (Human Resource Development)
เปาหมายตามกลยุทธที่ 4
1. พัฒนาคณาจารยและบุคลากรของวิทยาลัยการเมืองการปกครองใหไดรับการยอมรับวามีศักยภาพ
ในทางวิชาการ โดยการสนับสนุนใหไปบริการวิชาการ เขียนหนังสือ ตํารา และบทความ
2. พัฒนาบุคลากรสายวิชาการใหไปศึกษาตอตางประเทศ โดยผูบ ริหารจะติดตอหาที่เรียนให หรือขอทุน
ในแตละปโดยการทาแผนไปที่ สกอ.
3. พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนใหเลื่อนเปนพนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อขวัญและกําลังใจเพื่อใหมี
ความกาวหนา และเจริญเติบโตในสายงาน (Career Path)
4. มีระบบการประเมินผลงานที่มีประสิทธิภาพจากคณะกรรมการ โดยการเขมงวดในงานหลักที่อาจารย
ควรทาทั้ง 4 ดาน
5. ผลักดันและสงเสริมใหขอตําแหนงทางวิชาการโดยมีพี่เลี้ยงวิจัยคอยแนะนํา
6. มีพี่เลี้ยงการวิจัยคอยแนะนําการทําวิจัย การเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการสําหรับ
คณาจารย บุคลากร และนิสิต
7. เพิ่มสัดสวนอาจารยที่มีวุฒิปริญญาเอก และมีตําแหนงทางวิชาการเพิ่มขึ้น
มาตรการเพื่อดําเนินงานตามกลยุทธที่ 4
มาตรการที่ 1 คัดสรรบุคลากรสายวิชาการที่มีความโดดเดนมาทํางานในวิทยาลัยฯ โดยกระบวนการ
คัดเลือกที่เขมงวด
มาตรการที่ 2 พัฒนาใหคณะเปนแหลงงานที่มีผูสนใจเขามาสมัครงานเปนจํานวนมาก เมื่อมีการ
ประกาศรับสมัครในตําแหนงตางๆ (วิทยาลัยฯ มีตําแหนงพนักงานรองรับ)
มาตรการที่ 3 พัฒนาระบบการวัดผลการปฏิบัติงานที่เปนรูปธรรม
1) กําหนดภาระงาน (Job Description) ของทุกๆ ตําแหนงใหชัดเจนทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน
รวมทั้งพฤติกรรมการปฏิบัติงาน
2) สรางระบบการประเมินผลที่เปนธรรม โปรงใส เชน ระบบการประเมินที่มีคณะกรรมการ และ
ประกาศผูมีผลงานดีเดน ระบบการประเมินแบบ 360 องศา
3) สรางระบบฐานขอมูลทรัพยากรมนุษยของวิทยาลัยฯ ในการรวบรวมขอมูลคนหาไดอยางรวดเร็ว
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มาตรการที่ 4 เสริมสรางเสนทางการเจริญเติบโตของอาชีพ
1) สงเสริมใหคณาจารยและบุคลากรมีความกาวหนาในการเรียนการสอน โดยการสนับสนุนใหไป
ฝกอบรม ในสายวิชาการที่สอนอยูอยางตอเนื่อง
2) ผลักดันใหคณาจารยไดเขาสูตําแหนงทางวิชาการ และแสวงหาสถาบันการศึกษาใหคณาจารยใน
การศึกษาตอ
3) ผลักดันใหคณาจารยศึกษาตอในระดับปริญญาเอกและเขาสูตําแหนงทางวิชาการเพิ่มขึ้น
4) เพิ่มบุคลากรสายวิชาการเพิ่ม ปรับตําแหนงสูการเปนพนักงานมหาวิทยาลัย
5) สงเสริมใหคณาจารยผลิตผลงานทางวิชาการ ทั้งตารา หนังสือ เอกสารทางวิชาการ (Monograph)
และบทความในวารสาร
6) สงเสริมคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนไปฝกอบรมเพิ่มเติมทั้งในและตางประเทศ
มาตรการที่ 5 มุงเนนการทํางานเปนทีม เพื่อการทํางานที่มีศักยภาพ
1) แตงตั้งคณาจารยและบุคลากรทํางานเฉพาะกิจ
2) แตงตั้งคณะกรรมการตางๆ ของวิทยาลัยฯ เปนคณะกรรมการเพื่อเปนที่ปรึกษาหรือในการดําเนิน
และแกปญหาตางๆ
3) พัฒนาใหคณาจารยและบุคลากรสามารถปฏิบัติงานไดหลายภารกิจ เพื่อใหเกิดความประหยัด
คลองตัว และเสริมสรางการเรียนรูที่หลากหลาย
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กลยุทธที่ 5 การสรางความเชื่อมโยงและติดตอกับตางประเทศ (Building International Connection)
เปาหมายตามกลยุทธที่ 5
1. มีการกําหนดทิศทางอยางชัดเจนทุกป ในการสรางความสัมพันธกับตางประเทศเพื่อประโยชนทาง
วิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกัน
2. แสวงหาความรวมมือกับตางประเทศ โดยเฉพาะในกลุมอาเซียน และอาเซียน+3 อาเซียน+6 เพื่อ
จุดประสงคของการเรียนรูประเทศเหลานี้ไดมากขึ้น
3. มีแผนงานสานตอ MOU ที่ทําไวกับหนวยงาน/ สถาบันการศึกษาตางประเทศโดยเชิญ Visiting
Professor มาสอน และจัดการประชุมนานาชาติรวมกัน การทําวิจัยรวมกัน การแลกเปลี่ยนนิสิตระหวางกัน
มาตรการเพื่อดําเนินการตามแผนกลยุทธที่ 5
มาตรการที่ 1
1) พัฒนาระบบการติดตอกับตางประเทศที่ชัดเจน คือ ผูบริหารทํา MOU สานตอ MOU กับประเทศ
นั้นๆ ตามที่ตกลงไวใน MOU ทันที
2) พานิสิตไปศึกษาดูงานกับประเทศที่ทํา MOU ดวยทุกป เพื่อศึกษาดูงานดานการเรียนการสอนและ
สโมสรนิสิต
มาตรการที่ 2 สงเสริมใหคณาจารย และนิสิต ตีพิมพบทความวิชาการในวารสารที่อยูในฐานขอมูล
ระดับชาติ/นานาชาติ เพื่อประโยชนในการไดรับการอางอิง (Citation)
1) สงเสริมใหคณาจารยเขียนบทความวิจัย บทความวิชาการเพื่อตีพิมพในวารสารวิทยาลัยการเมือง
การปกครอง และวารสารที่อยูในฐานขอมูล TCI
มาตรการที่ 3 การเชิญชวนอาจารยชาวตางประเทศเขามาสอนในวิทยาลัยการเมืองการปกครอง โดย
คณบดีจะเปนผูริเริ่มในการแสวงหามหาวิทยาลัยที่เคยติดตอใหมาสอนปละ 1 ครั้ง รวมทั้งทําวิจัยรวมกัน
1) เชิญ Visiting Professor มาสอน การจัดการประชุมวิชาการนานาชาติรวมกัน การทําวิจัยรวมกัน
และการแลกเปลี่ยนนิสิต
มาตรการที่ 4 การจัดทําและจัดใหมีแผนกิจกรรมตางประเทศอยางเปนระบบ
1) สรางฐานขอมูลเครือขายความรวมมือระหวางกัน
2) เขารวมกิจกรรมระหวางกัน
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กลยุทธที่ 6 การพัฒนาการใชระบบการบริหารจัดการที่ทันสมัย (Development and Implementation
of Modern Administration System)
เปาหมายตามกลยุทธที่ 6
1. มีระบบฐานขอมูลการศึกษา การวิจัย และการบริหารจัดการการเงินอยางมีประสิทธิภาพ โดยใชสื่อ
อิเล็กทรอนิกสในการสื่อสารภายในคน
2. มีระบบการเงินและพัสดุที่ถูกตอง คลองตัว โปรงใส และตรวจสอบได
3. มีโครงการฝกอบรมสัมมนาเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาลแกผูบริหารและผูที่เกี่ยวของทุกระดับ เพื่อ
กระตุนใหมีการปฏิบัติงานใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล
4. มีการจัดทําบัญชี รายงานทางการเงิน และงบการเงินอยางถูกตอง และมีการเบิกจายเปนไปตาม
ระเบียบ
5. มีการจัดกิจกรรมระดมความคิดเห็น เพื่อกระตุนเตือนใหบุคลากรทุกระดับใหมีวัฒนธรรมการทํางาน
ที่มีคุณภาพทั่วทั้งองคกร
มาตรการเพื่อดําเนินการตามกลยุทธที่ 6
มาตรการที่ 1 มุงเนนการบริหารงานที่มีการกํากับดูแลกิจกรรมที่ดี โปรงใส และตรวจสอบได
1) สรางระบบการติดตาม ตรวจสอบ ตามลําดับ จากเจาหนาที่ และรองคณบดี
2) มีการประชุมคณบดี รองคณบดี เพื่อทราบปญหาและสรางแนวปฏิบัติที่ดี
มาตรการที่ 2 สรางระบบติดตามคณาจารย และบุคลากรเปนระยะ เพื่อใหปฏิบัติตามกฎระเบียบที่
ถูกตอง โดยดูงานจากที่คณบดีมอบหมายใหหรืองานสอนที่ดําเนินการอยู
มาตรการที่ 3 สรางระบบการบริหารงานการเงิน งานบัญชี และงานพัสดุที่ดี
1) สงเสริมใหมีการจัดทําบัญชีและรายงานการเงินที่เปนระบบ
2) พัฒนาการวางแผนการใชเงินงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ ลดการใชจายที่ไมจําเปน
3) สงเสริมใหพนักงานการเงิน การบัญชี และพัสดุ ไดไปฝกอบรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน
ใหดีขึ้น
4) ติดตามและเรงรัดลูกหนี้ยืมเงินทดรองอยางสม่ําเสมอ
5) จัดทําทะเบียนครุภัณฑใหเปนปจจุบัน เพื่อสะดวกตอการตรวจสอบ
6) การใชทรัพยากรรวมกันของวิทยาลัยฯ มีการกําชับใหปฏิบัติตามระเบียบวินัยอยางเครงครัด
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มาตรการที่ 4 สรางสํานึกในคานิยมรวมใหเกิดขึ้นในองคกร
1) สงเสริมใหบุคลากรปฏิบัติงานอยางเปนระบบ มีการประสานงานและบูรณาการระหวางบุคลากรใน
องคกร โดยคํานึงถึงคานิยมรวมขององคกร
มาตรการที่ 5 จัดใหมีระบบประกันคุณภาพการศึกษาแบบครบวงจร โดยเชื่อมโยงการประเมินของ
สมศ. กพร. และประกันคุณภาพการศึกษาภายในเขาดวยกัน
1) โครงการทุกโครงการตองระบุตัวชี้วัดของ สมศ. กพร. และประกันคุณภาพการศึกษา
2) ผลักดันใหผลการประเมินคุณภาพอยูในระดับที่สูงขึ้นจากวงรอบปที่ผานมาพรอมที่จะรับการ
ประเมินทุกวงรอบ
3) จัดการความรู (KM) แกบุคลากรทุกฝาย และอาจารย เพื่อสรางความเขาใจในการประกันคุณภาพ
4) พัฒนาบุคลากรใหมีจิตสํานึกของการใหบริการ (Service mind)
5) มีระบบการประเมินของบุคลากรเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในสวนของพฤติกรรม เพื่อใหเหมาะสมกับ
การปฏิบัติงาน
มาตรการที่ 6 พัฒนาคานิยมรวม COPAG ใหรับรูทั่วทั้งองคกร ทั้งนิสิต อาจารย และพนักงาน ทั้งนี้
เพื่อยึดเหนี่ยวบุคลากรและนิสิตใหพัฒนาองคกรรวมกัน
มาตรการที่ 7 การพัฒนาระบบการสื่อสารในองคกรแบบสองทาง คือ
1) รับฟงความคิดเห็นจากนิสิต คณาจารย และบุคลากร เพื่อปรับปรุงแกไขการบริหารงาน
2) จัดใหมีการประชุมคณาจารย และเจาหนาที่เพื่อรับฟงความคิดเห็น
มาตรการที่ 8 พัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายในใหมีประสิทธิภาพ
1) ผลักดันใหผลการประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่มหาวิทยาลัยเสนอใหอยูในเกณฑที่
กําหนด
2) สรางการมีสวนรวมของบุคลากรทุกคนในวิทยาลัยฯ ใหตระหนักถึงความสําคัญของความเสี่ยงและ
การควบคุมในทุกดาน โดยการจัดการประชุม
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กลยุทธที่ 7 ความผูกพันตอวัฒนธรรมทองถิ่นและการบริการวิชาการตอชุมชนดวยศักยภาพของนิสิตและ
บุคลากรที่เขมแข็ง (Building Commitment to Cultural heritage)
เปาหมายตามกลยุทธที่ 7
1. กระตุนใหคณาจารย นิสิตและบุคลากรทุกระดับไดเขาถึงชุมชนเพื่อสรางคุณคาทางวัฒนธรรมที่ดีงาม
2. มีการสนับสนุนงบประมาณในโครงการวัฒนธรรมในชุมชน
3. กําหนดทิศทางและการวางแผนใหบริการชุมชนทางวัฒนธรรมและบูรณาการสูการเรียนการสอนหรือ
การวิจัย
4. มีโครงการรวมกับชุมชนในการสงเสริมวัฒนธรรมชุมชน
5. มีการประชาสัมพันธเชิงรุกใหกับชุมชนและสังคมทราบกิจกรรมเพื่อสงเสริมวัฒนธรรมของวิทยาลัยฯ
มาตรการเพื่อดําเนินการตามกลยุทธที่ 7
มาตรการที่ 1 สงเสริมใหบุคลากรและนิสิตยึดมั่นในวัฒนธรรมอันดีงามของชุมชนและสังคม
1) รณรงคใหนิสิตอยูรวมกันอยางมีระเบียบวินัย ยึดมั่นในวัฒนธรรมดีงามของสังคม
2) พัฒนาระบบอาจารยที่ปรึกษาและระบบงานของชมรม กิจกรรมของนิสิตดานศาสนา และ
ศิลปวัฒนธรรมเพื่อเปนกลไกใหการดําเนินงานดานนี้มีประสิทธิภาพ
มาตรการที่ 2 สนับสนุนใหบุคลากรและนิสิตเขารวมกิจกรรมตางๆ ของชุมชน คือ
1) กระตุนใหบุคลากร นิสิต เขารวมกิจกรรม หรือจัดกิจกรรมโครงการกับชุมชนดานตางๆ อยาง
ตอเนื่อง
2) สนับสนุนงบประมาณในโครงการตางๆ
มาตรการที่ 3 การสรางความเขาใจ ระหวางวิทยาลัยฯ และชุมชน คือ
1) สงเสริมใหศูนยบริการวิชาการตางๆ สรางเครือขายทํากิจกรรมกับชุมชนและบูรณาการเขากับการ
เรียนการสอนและการวิจัย
2) ดําเนินการบริการวิชาการที่สอดคลองกับความตองการของชุมชน และสอดคลองกับวิชาตางๆ ใน
วิทยาลัยฯ โดยศึกษาความตองการของหนวยงานเพื่อใหเกิดการบริการที่หลากหลาย
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กลยุทธที่ 8 การสรางใหเปนวิทยาลัยสีเขียวและเปนวิทยาลัยที่มีชีวิตชีวา (Building Green and Lively
College)
เปาหมายตามกลยุทธที่ 8
1. สรางสัญลักษณของวิทยาลัย COPAG ใหเปนวิทยาลัยสีเขียวและมีชีวิตชีวา
2. เพื่อใหวิทยาลัยมีบรรยากาศสงเสริมความ “นาเรียน - นาอยู”
มาตรการเพื่อดาเนินการตามกลยุทธที่ 8
มาตรการที่ 1 หัวหนาสํานักงานเลขานุการวิทยาลัยฯ เปนผูกํากับดูแลในรายละเอียด ดังตอไปนี้
1) สงเสริมความเปนระเบียบเรียบรอยของวิทยาลัยสถานที่ทั้งในการจัดการเรียนการสอน สถานที่ใน
การสงเสริมการเรียนรูอื่นๆ รวมทั้งสถานที่ในการพักผอนหยอนใจของนิสิต ใหมีความสะอาด และเพียงพออยูเสมอ
2) สงเสริมการจัดภูมิทัศนโดยรอบของวิทยาลัย ใหเปนวิทยาลัยสีเขียว- สงเสริมโครงการดนตรีในสวน
เพื่อสรางความนาอยู ความมีชีวิตชีวาใหกับวิทยาลัยฯ
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หมวด 2
แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
พ.ศ. 2558 - 2561
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หมวด 3
ความสอดคลองของแผนกลยุทธวิทยาลัยการเมืองการปกครอง
กับแผนกลยุทธมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
พ.ศ. 2558 - 2561
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แผนผังแสดงความเชื่อมโยงยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2558-2561 กับยุทธศาสตรวิทยาลัยการเมืองการปกครอง พ.ศ. 2558-2561
ปรัชญา

ผูมีปญญา พึงเปนอยูเพื่อมหาชน

วิสัยทัศน

มหาวิทยาลัยมหาสารคามเปนมหาวิทยาลัยทีท่ ี่ไดรับการจัดอันดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 1 ใน 10 ของประเทศ และไดรบั การยอมรับเปนมหาวิทยาลัยเพื่อชุมชนอันดับ 1 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

พันธกิจ

1) จัดการศึกษาและวิชาชีพชั้นสูงโดยมุงเนนพัฒนาคุณภาพการศึกษาการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค
2) สรางผลิตผลจากงานวิจยั ที่เปนองคความรูใ หมและมีคุณภาพในทุกสาขาวิชา เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การบริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และนําไปใชประโยชนตามความเหมาะสม
3) ใหบริการวิชาการแกชมุ ชนและสังคม เพื่อใหชมุ ชนและสังคมสามารถพึ่งพาตนเองไดอยางยั่งยืน
4) อนุรกั ษ ฟนฟู ปกปอง เผยแพร และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของอีสาน

ประเด็น
ยุทธศาสตร
มหาวิทยาลัย

ประเด็น
ยุทธศาสตร
วิทยาลัยการเมือง
การปกครอง

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที 1
การผลิตบัณฑิตทีมี
คุณภาพภายใต้การ
จัดการเรี ยนการสอนใน
หลักสูตรทีทันสมัยตาม
เกณฑ์คุณภาพและ
มาตรฐานของชาติและ
สากล รวมทังมีความ
พร้อมเข้าสู่ ประชาคม
อาเซียนและประชาคม
กลยุทธที่ 1
การมุง เนนการเรียน
การสอนที่เปนเลิศ
พรอมการเขาสู
ประชาคมอาเซียน
(Excellent
Learning and
Teaching and
Looking Forward
to Asean and
International

ประเด็นยุทธศาสตร์ที 2
การวิจยั เพือสร้างองค์
ความรู ้และพัฒนา
นวัตกรรมทีสร้าง
มูลค่าเพิมหรื อใช้
ประโยชน์ให้กบั ชุมชน
และสังคม

กลยุทธที่ 2
การสงเสริมงานวิจัย
เพื่อสรางสรรค และ
เพื่อการจัดการ
ชุมชนที่ดี (Best
good practice of
creative Research
activities and
good governance
in community)

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที 3
เป็ นศูนย์กลางแห่ งการ
เรี ยนรู ้และบริ การ
วิชาการแก่สังคมใน
ภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนือ

กลยุทธที่ 3
การพัฒนาศักยภาพ
นิสิตทีโ่ ดดเดนทาง
วิชาการและ
กิจกรรม
(Outstanding
Students
Development
Academic and
other activities)

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที
4 ส่ งเสริ มการนําทุน
ทางวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียม และ
ภูมิปัญญาท้องถินไป
ใช้ประโยชน์อย่าง
ยังยืน และผสมผสาน
วัฒนธรรมใน
ระดับชาติและสากล

กลยุทธที่ 4
พัฒนาทรัพยากร
มนุษยใหมีคุณภาพ
(Human
Resource
Development)

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที
5 พัฒนาระบบบริ หาร
จัดการให้มี
ประสิ ทธิภาพ และ
ยกระดับการบริ หาร
จัดการมหาวิทยาลัย
ตามหลักธรรมาภิบาล

กลยุทธที่ 5
การสรางความ
เชื่อมโยงกับ
ตางประเทศ
(Building
International
Connection to
Achieve
Academic
Excellent)

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที 6
ส่ งเสริ มภาพลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยให้ได้รับ
การยอมรับและพัฒนา
เป็ นมหาวิทยาลัยใน
ระดับสากล

กลยุทธที่ 6
การพัฒนาการใช
ระบบการ
บริหารจัดการที่
ทันสมัย
(Development
and
Implementation
of Modern
Administration
System)

กลยุทธที่ 7
สรางความผูกพันตอ
วัฒนธรรมทองถิน่
และการบริการตอ
ชุมชนดวยศักยภาพ
ของนิสติ และ
บุคลากรที่เขมแข็ง
(Building
Commitment to
Cultural Heritage and
Community Services
with Our Strength

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที 7
พัฒนาสู่ มหาวิทยาลัย
สี เขียว และรักษ์
สิ งแวดล้อม

กลยุทธที่ 8
การสรางใหเปน
วิทยาลัย
สีเขียวและเปน
วิทยาลัยที่มีชวี ิตชีวา
(Building Green
and Lively
College)

ภาคผนวก

รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
วงรอบปการศึกษา 2557
(ตั้งแต 1 สิงหาคม 2557 ถึง 31 กรกฎาคม 2558)

ผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557
ของคณะ/หนวยงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ตารางสรุปผลประเมิน การประเมินคํารับรองการปฏิบัติราชการ
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558

คํารับรองการปฏิบัติราชการ
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559

