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คาํนาํ 

 

 แผนกลยุทธวิทยาลัยการเมืองการปกครอง  พ.ศ.2558-2561  (ฉบับปรับปรุงกุมภาพันธ 2559) ฉบับนี้

จัดทําขึ้นโดยมีการทบทวนและปรับปรุงมาจากแผนกลยุทธวิทยาลัยการเมืองการปกครอง  พ.ศ. 2558-2561 

(ฉบับทบทวนแผนกลยุทธ พ.ศ. 2557-2560)  โดยไดตระหนักถึงทิศทาง  เปาหมายและวิธีการในการพัฒนา

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง ใหบรรลุตามวิสัยทัศนและคานิยมรวม  (COPAG) ของวิทยาลัยฯ  ตามที่ไดต้ัง

ปณิธานไวต้ังแตเดือนมีนาคม  2552  นั้น ซึ่งแผนกลยุทธวิทยาลัยฯ  ไดยึดแนวทางในการรวมระดมความคิดเห็น

และประชาคมของวิทยาลัย  และไดมีการวิเคราะหผลการดําเนินงานท่ีผานมาและนําเอาจุดแข็ง  จุดออน  ปญหา  

อุปสรรค  และแนวทางการพัฒนาจากรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วงรอบปการศึกษา 2557 

(1 สิงหาคม 2557 – 31 กรกฎาคม 2558)  ผลประเมินคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.

2558  และการถายทอดนโยบายสูการปฏิบัติวิทยาลัยการเมืองการปกครอง  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2559  ใน

การจัดทําแผนกลยุทธคร้ังนี้คณบดีไดมอบหมายใหฝายแผนและประกันคุณภาพเปนผูรับผิดชอบในการจัดกิจกรรม

ดังกลาวตางๆ ทั้งน้ี  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 เปนกระบวนการประกันคุณภาพภายในท่ีมุงเนนไปท่ีผลผลิตและผลลัพธของการ

จัดการศึกษา อีกท้ังใชเปนแนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพ

การจัดการศึกษา ใหสามารถผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ และเพื่อประโยชนตอการรับรองมาตรฐานคุณวุฒิใน

ระดับอุดมศึกษา คุณภาพของบัณฑิตทุกระดับ และทุกสาขาวิชาตองเปนไปตาม มาตรฐานผลการเรียนรูที่

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด  และตองครอบคลุม อยางนอย 5 ดาน (ซึ่งจะมีระดับความซับซอน

ของการเรียนรูและทักษะเพิ่มข้ึนตามระดับการศึกษา) ไดแก ดานคุณธรรม จริยธรรม ดานความรู ดานทักษะทาง

ปญญา ดานทักษะ ความสัมพันธระหวางบุคคล และความรับผิดชอบ ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ
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สื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉะน้ัน วิทยาลัยการเมืองการปกครอง จึงไดมีการจัดทําแผนกลยุทธ พ.ศ.

2558-2561 (ฉบับปรับปรุงกุมภาพันธ 2559) โดยใหมีมาตรฐานสอดคลองตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) สอดคลองกับแผนกลยุทธมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ.2558 – 2561 คูมือการ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 2557 และคํารับรองการปฏิบัติการฯ (กพร.) พ.ศ.2559 เพื่อสามารถผลิตบัณฑิต

ใหบรรลุคุณภาพตามมาตรฐานผลการเรียนรูตามที่มุงหวัง และเพื่อใหวิทยาลัยการเมืองการปกครองกาวสูการเปน

สถาบันทางรัฐศาสตรช้ันนําของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศสืบตอไป  

 ขอขอบคุณรองคณบดีฝายแผนและประกันคุณภาพ  รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย  รองคณบดีฝาย

บัณฑิตศึกษา  รองคณบดีฝายพัฒนานิสิต  ผูชวยคณบดี  หัวหนางานท้ัง  11  งาน  และศูนยตางๆ  คณาจารยและ

เจาหนาที่ทั้ง  11  งาน  ท่ีชวยกันระดมความคิดเห็นในการจัดทําแผนกลยุทธวิทยาลัยการเมืองการปกครอง   

พ.ศ. 2558-2561  (ฉบับปรับปรุงกุมภาพันธ 2559) แผนฉบับน้ีอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือไมมีการเปลี่ยนแปลง  

ซ่ึงขึ้นอยูกับสถานการณภายใน  ภายนอก  โอกาสและภัยคุกคามที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
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บทสรุปผูบริหาร 

   

 วิทยาลัยการเมืองการปกครองไดกอรางสรางตัวจากป  2552  จนถึงปจจุบัน  นับไดวาไดบรรลุวิสัยทัศน

และคานิยมรวมที่ต้ังไวแตตน นับเปนความสําเร็จจากภายในภูมิภาคสูระดับชาติ  และสูระดับนานาชาติไดนับต้ังแต

ป  2555  ต้ังแตกาวแรกท่ีวิทยาลัยจนถึงปท่ี  10  ในป  2558  วิทยาลัยไดพัฒนาไปสูการเปนเจาภาพระดับ

นานาชาติ  2  งานดวยกันคือ  The  10th  Thai-Korean  Political  Scientists  Conference  ซึ่งไดจัดข้ึน

ระหวางวันท่ี  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  ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันท่ี  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

การเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวตัน  พัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน  สรางศูนยวิจัย  ASEAN and 

Local Politics Research Center เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน สิ่งท่ีวิทยาลัยฯ ขาดเสียมิไดคือ วิทยาลัยฯ ได

สนับสนุนวิจัยปงบประมาณ 2558-2559 เพิ่มมากข้ึนจากป 2557  เพื่อสนับสนุนการผลิตงานวิจัยของคณาจารย

และยังไดสรางขวัญกําลังใจแกบุคลากรในทุกสาย  สรางความรวมมือกับตางประเทศอยางตอเน่ือง  รวมท้ังได

ปรับปรุงภูมิทัศนทั้งภายในและภายนอกอาคารเรียน และพื้นที่แวดลอมวิทยาลัยใหเปนพื้นท่ีสีเขียวที่นาอยูมีชีวิต 

ชีวา เหมาะแกการเปนแหลงเรียนรูของนิสิต 

 ในป พ.ศ. 2557 - 2558 วิทยาลัยการเมืองการปกครองมีแผนในการดําเนินการในดานทุนการศึกษาเพื่อ

พัฒนาบุคลากร จัดสัมมนาระหวางประเทศ พรอมๆ กับสรางเครือขายวิชาการและนิสิตภาคอีสาน และสรางตํารา

วิชาหลักทางรัฐศาสตรรวมกัน   เพื่อประโยชนในการเรียนการสอน  ในอนาคตหวังเปนอยางย่ิงวาวิทยาลัยจะ

กาวหนาตอไปอยางไมหยุดย้ังดวยผลผลิตตางๆ ทางรัฐศาสตร และเปนศูนยกลางแหงการเรียนรูทางรัฐศาสตรและ

รัฐประศาสนศาสตรในภาคอีสานสืบไป ดวยการสนับสนุนของมหาวิทยาลัยมหาสารคามและดวยแรงกายแรงใจ

ของความเปนหน่ึงเดียวของคณาจารยและพนักงานสายสนับสนุนของวิทยาลัยการเมืองการปกครอง 

 ในปพ.ศ. 2558  วิทยาลัยการเมืองการปกครองไดสานงานตอในการผลิตวารสารการเมืองการปกครองใหอยู

ในฐานขอมูลระดับชาติ  (ฐานขอมูล TCI)  และการจัดประชุมระหวางประเทศ  การแลกเปล่ียนนิสิตทั้ง Inbound 
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และ Outbound  ซึ่งถือเปนสวนหนึ่งของโครงการศึกษาประเทศเพื่อนบานอาเซียนสูประชาคมอาเซียน (ไทย-

ฟลิปปนส) ท่ีวิทยาลัยไดจัดตอเน่ืองมาทุกป   ในครั้งน้ีนอกจากการรวมลงนามตอ 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 ความเขาใจเก่ียวกับวิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบานอันเปนบันได

สําคัญที่จะนําไปสูการบูรณาการของประชาคมอาเซียนในอนาคต  

  สวนในป  พ.ศ. 2558 นี้ไดมีการเพิ่มงบประมาณสนับสนุนการวิจัยขึ้นอีกเพื่อกระตุนการผลิตงานวิจัย 

โดยแบงงบประมาณเพื่อการวิจัยเปนงบสําหรับสายวิชาการจํานวน  2,382,510 บาท  สําหรับสายสนับสนุน 

210,000  บาท  และสําหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาต้ังไวท่ี 20,000 บาท   

   มีการสงเสริมการผลิตวารสารวิทยาลัยการเมืองการปกครองใหอยูในฐานขอมูล  TCI  สงเสริมให

อาจารยผลิตงานวิชาการเปนลักษณะ  Monograph Series  โดยวารสารอยูใน  TCI  อันดับ  2  และกําลังจะปรับ

ใหอยูในอันดับ  1  สวน  Monograph Series  ซ่ึงเปนเอกสารทางวิชาการไดดําเนินการจัดพิมพเผยแพรตาม

ปงบประมาณที่จัดสรร 

   และที่สําคัญสําหรับนิสิตไดมุงใหนิสิตมีศักยภาพไปสูระดับชาติและนานาชาติท้ังน้ีโครงการลาสุดที่

นิสิตวิทยาลัยการเมืองการปกครองไดแสดงศักยภาพคือการไดรับรางวัลชนะการประกวดโครงการคิดสรางชาติ  

ระดมความคิด  แนวคิดคนรุนใหมรวมเปลี่ยนประเทศไทย  และไดรับรางวัลชมเชยโครงการคายเยาวชนรูงานสืบ

สานพระราชดําริ  รุนที่  5  ครั้งที่  1   

   ในการบริหารจัดการไดพยายามลดขั้นตอนการดําเนินงานตางๆ ใหสั้นลงเพื่อความรวดเร็วในการ

ทํางานรวมท้ังวางระบบสํานักงานใหสะดวกตอการเรียนการสอน 

  ในปงบประมาณ 2558-2559 และในปตอๆ ไปวิทยาลัยการเมืองการปกครองไดมีนโยบายตางๆ ที่

เพิ่มขึ้นจากปงบประมาณ 2557 ทั้งนี้เพื่อใหบรรลุปณิธาน วิสัยทัศน อัตลักษณ พันธกิจ คานิยมรวมและอัตลักษณ

ของวิทยาลัยและเพื่อใหบรรลุความเปนหน่ึงในอีสานทางดานรัฐศาสตร ซ่ึง ณ ปจจุบันวิทยาลัยไดดําเนินงานตาม
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เปาหมายที่วางไวบรรลุแลว จากการประเมินการจัดกิจกรรมทั้งในประเทศและตางประเทศ  อีกท้ังเปนที่รูจักของ

มหาวิทยาลัยทั่วประเทศและมหาวิทยาลัยในอาเซียนทั้ง 10 ประเทศในระยะเวลาหลายปท่ีผานมาซึ่งทําให

วิทยาลัยไดสานตองานและกิจกรรมตางๆ ของวิทยาลัยการเมืองการปกครองในปงบประมาณ 2558 ซ่ึงแยก

รายละเอียดตามกิจกรรมดังน้ี 

 

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  รวมท้ังหลักสูตรปริญญาโท 

ทางนโยบายสาธารณะและทางการเมืองการปกครอง  ทั้งนี้เพื่อปรับวิชาตางๆ  ใหทันสมัยเขากับวิชาการในยุค

ปจจุบันและเปนการพัฒนานิสิตใหมีความรูใหมๆ  ดวย  และในป  2559 ไดมีการปรับปรุงหลักสูตรทั้งระดับ

ปริญญาตรี ปริญญาโท เพื่อใหทันสมัยย่ิงขึ้น  และการยกรางหลักสูตรปริญญาเอก   

  นอกจากการปรับปรุงหลักสูตรดังกลาวที่ใชในปการศึกษาใหมน้ีแลว วิทยาลัยฯ ยังไดจัดกิจกรรมเสริม

หลักสูตรใหมีความรูเพิ่มประสบการณจากการเรียนในหองเรียนซึ่งนับวาเปนประโยชนตอนิสิตในการเขาสูตําแหนง

งานตางๆ  ดวย ไมเพียงแตนิสิตเหลานี้จะไดประสบการณแตยังไดพัฒนาตนเอง เรียนรูดวยตนเองจนนําไปสูการ

ไดรับรางวัลตางๆ มากมายท้ังในเวทีในประเทศและเวทีการประชุมนานาชาติ  นอกจากน้ียังไดรับทุนการศึกษา

เรียนดีจากหลายหนวยงาน   อีกทั้งวิทยานิพนธในระดับปริญญาโทของนิสิตวิทยาลัยไดรับการตีพิมพในวารสาร

ระดับชาติเพิ่มขึ้นจากปท่ีแลวเปนจํานวนมากนับวาเปนการต่ืนตัวของนิสิตในการเผยแพรงานวิชาการสูสาธารณชน 

  นอกจากนี้วิทยาลัยไดกาวสูความต่ืนตัวทางวิชาการโดยการเชิญบุคคลท่ีมีชื่อเสียงมาบรรยายพิเศษใน

หลายหัวขอเพื่อพัฒนาและเพิ่มพูนทางดานวิชาการของนิสิตดวยกัน  เชน  โครงการ COPAG Special Talk 

Series   

   - COPAG Special Talk Series 1  “โอกาสการพัฒนาอีสานในกระแสบูรพาภิวัตน” โดยศาตรา

จารยพิเศษ เอนก  เหลาธรรมทัศน  เมื่อวันท่ี  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  เม่ือวันที่  7 – 8  พฤษภาคม  2558  ณ  หอง  

D-207 
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   -  COPAG Special Talk Series 3  “อาเซียนในมิติความมั่นคง ๓ เสาหลัก”  โดยคุณหญิง

ลักษณาจันทร  เหลาหพันธุ  เม่ือวันที่  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  เมื่อวันท่ี  10  กันยายน  2558 

  และมีการจัดกิจกรรมเสวนาเก่ียวกับเรื่องท่ีเปนปญหาในภาคอีสานและในสังคมไทย  เพื่อหาทางแก และ

เพื่อใหคณาจารยของวิทยาลัยการเมืองการปกครองไดแลกเปล่ียนความคิดเห็นและทางแกปญหารวมกัน  โดยมี

โครงการ/กิจกรรมที่ไดดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ.2558  โครงการ COPAG Seminar Series  ดังนี ้

   - COPAG Seminar Series คร้ังที่ 1  “เวทีวิชาการสัญจร หัวขอ ประสบการณการตอสูเพื่อสิทธิ

ชุมชน  วันที่  4  เมษายน  2558  ณ  หมูบานเขวาพัฒนา  อ.ปทุมรัตน  จ.รอยเอ็ด 

   -  COPAG Seminar Series คร้ังที่ 2  “สถานะสิทธใินอีสาน”  วันท่ี  6  พฤษภาคม  2558   

ณ หองประชุม D-207  วิทยาลัยการเมืองการปกครอง 

   - COPAG Seminar Series คร้ังที่ 3  “เสวนา เรื่องการปรับตัวของแรงงานท่ีมีทักษะขามชาติสู

ตลาดอาเซียน”  วันท่ี  8  พฤษภาคม  2558  ณ หองประชุม D-207  วิทยาลัยการเมืองการปกครอง 

  ในป  2559 – 2561  วิทยาลัยฯ  จะมีแผนอยางตอเนื่องในการนําความรูมาสูนิสิตและอาจารย 

 

งานดานบริการวิชาการภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคามและการประชุมระดับนานาชาติและระหวางประเทศ 

  ในสวนของการบริการวิชาการภายนอกมหาวิทยาลัย วิทยาลัยฯไดจัดฝกอบรมแกบุคลากรของหนวยงาน

ตางๆในภาคอีสานหลายโครงการเชน ปญหาขอพิพาททางกฎหมายและแนวทางแกไขเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีของ

องคการปกครองสวนทองถิ่น  การฝกอบรมเจาพนักงานปกครอง ปฏิบัติการ (ปลัดอําเภอ) การฝกอบรมครูทาง

สังคมศึกษาเก่ียวกับการเมือง เศรษฐกิจ และการตางประเทศ และการสรางประชาธิปไตยในอาเซียนรวมท้ังการทํา

แผนกลยุทธเปนตน โดยโครงการเหลานี้ไดเชิญผูทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญในแตละดานมาบรรยาย  

  นอกจากน้ีวิทยาลัยฯ ยังไดเผยแพรความรูสูชุมชนผานคลินิกรัฐศาสตรหลายโครงการและรายการ

วิทยุกระจายเสียง COPAG@MSU Radio ที่จัดใหมีการเผยแพรความรูทางการเมืองและสังคมท่ีนาสนใจทั่วไป

ในชวง “คุยท่ัวทีป” และเผยแพรความรูดานการเมือง ความสัมพันธระหวางประเทศในชวง “เปดโลกกวางกับ

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง” เพื่อใหเน้ือหาสาระดานรัฐศาสตร การเมือง สังคม และการตางประเทศเขาถึง

ชุมชนทั้งในและรอบๆมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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  ในการบริการวิชาการสูชุมชน  วิทยาลัยการเมืองการปกครองไดมีการดําเนินโครงการ  1  หลักสูตร  1  

ชุมชน  มีต้ังแต  ปงบประมาณ  2556  จนถึงปจจุบัน   

  ในสวนของการประชุมนานาชาตินั้น วิทยาลัยฯ ไดวางวิสัยทัศนไวต้ังแตป 2552 ไววาจะจัดประชุม

ระดับชาติในป 2553 ซ่ึงก็ไดดําเนินการแลวโดยการสนับสนุนจากสภาวิจัยแหงชาติโดยมีผูรวมประชุม 2000 กวา

คนและจัดประชุมนานาชาติในป 2554  เรื่องการจัดการชุมชนและสิ่งแวดลอมเพื่อความย่ังยืนในอาเซียนซึ่ง

วิทยาลัยก็ไดดําเนินการจัดประชุมแลวในเดือนพฤษภาคม 2555   ในเรื่องการจัดการประชุมและการจัดการ

สิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืนในอาเซียนการประชุมน้ีเปนการประชุมระดับบัณฑิตศึกษาของประเทศใน

อาเซียน  10  ประเทศ มีผูเขารวมกวา  2000  คน ซึ่งการจัดงานท้ัง  2  โครงการนี้นับวาวิทยาลัยไดบรรลุ

วิสัยทัศนตามที่ต้ังไวแตตน  ในปงบประมาณ  2556 วิทยาลัยฯ ไดจัดโครงการประชุมนานาชาติขึ้นเม่ือวันท่ี 17 

สิงหาคม 2556 โดยโครงการดังกลาวไดรับความรวมมืออยางดีท้ังจากหนวยงานท่ีวิทยาลัยฯ ไดรวมลงนามใน 

MOU ไว  อาทิ  มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยแหงชาติฟลิปปนส (University of the Philippines) 

มหาวิทยาลัยแหงชาติลาว Universitas Brawijaya University of Kebangsaan และหนวยงานอื่นๆที่มีชื่อเสียง

อาทิ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรและมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ในวันท่ี 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  ซ่ึงเปนการประชุม

ระหวางประเทศที่ประเทศเกาหลีและประเทศไทย โดยมีคณาจารย ผูบริหารของวิทยาลัยเปนผูนําเสนอผลงานวิจัย

และงานวิชาการตางๆในท่ีประชุม  และลาสุดวิทยาลัยไดเปนเจาภาพจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ 

International Conference on ASEAN Connectivity : Current Issues and Future Prospect toward 

ASEAN Community ซึ่งจัดขึ้นเม่ือวันท่ี 17 พฤศจิกายน 2557 ณ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง  โดยมี  

Co-host ตางประเทศ 13 ประเทศและในประเทศ 4 สถาบัน รวมเปนความรวมมือระหวาง 17 สถาบัน  ในป  

2558-2561  วิทยาลัยฯ  มีแผนในการจัดประชุมวิชาการทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติอยางตอเน่ือง 

 

งานดานการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 

  เน่ืองจากวิทยาลัยฯ  เล็งเห็นความสําคัญของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในทุกสวนจึงไดจัดต้ังงบประมาณเพื่อ

การพัฒนาทักษะดานวิชาการ ดานภาษาอังกฤษและสงเสริมใหไปมีสวนรวมในการประชุมตางๆนอกมหาวิทยาลัย

เพื่อเพิ่มพูนความรูซ่ึงจะมีประโยชนตอการบูรณาการการเรียนการสอนตอไป  ในการนี้วิทยาลัยไดต้ังงบประมาณ

สําหรับการพัฒนาตนเองของบุคลากรสายวิชาการ  อีกท้ังยังไดต้ังกองทุนพัฒนาบุคลากรในการสนับสนุนการศึกษา

แกอาจารยท้ังในและตางประเทศ  นอกจากนี้ยังไดทําแผนพัฒนาอาจารยใหไปศึกษาตอตางประเทศไปท่ี สกอ. อีก
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ท้ังสงเสริมใหอาจารยไดตําแหนงทางวิชาการท่ีสูงข้ึน ซ่ึงในป 2556 นี้มีอาจารย 3 คนไดรับตําแหนงคือ ผศ.ดร.

ประโยชน  สงกลิ่น  ผศ.เชิงชาญ  จงสมชัย  ผศ.ศุทธิกานต มีจ่ัน  ท้ังน้ีในป 2557 มีอาจารยที่ไดรับตําแหนงทาง

วิชาการเพิ่มข้ึน  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  ไดสงเสริมใหคณาจารยไดผลิตงานวิชาการท้ังที่เปนตํารา  

หนังสือ  เอกสารประกอบคําสอน  และ Monograph Series หลายเลมเพื่อสรางชื่อเสียงใหกับอาจารยของ

วิทยาลัยฯ เอง รวมทั้งจัดงบประมาณการวิจัยและพิมพงานวิชาการใหเพิ่มขึ้นในป  2558-2561 

  ขวัญและกําลังใจของพนักงานสายสนับสนุนของวิทยาลัยฯ ก็เปนสวนสําคัญในการปฏิบัติงานของ

วิทยาลัยฯ ใหประสบความสําเร็จ  ดวยเหตุน้ีวิทยาลัยฯจึงไดดําเนินการขอตําแหนงพนักงานแทนลูกจางช่ัวคราว 

เพื่อใหพนักงานไดมีขวัญกําลังใจและมีความมั่นคงในการงานซึ่งนับเปนกาวสําคัญในการพัฒนาบุคลากรสาย

สนับสนุน อีกทั้งยังไดสนับสนุนใหพนักงานท่ีถึงเกณฑไดย่ืนขอตําแหนงชํานาญการ  รวมท้ังไดเชิญผูเชี่ยวชาญจาก

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยมาใหความรูเกี่ยวกับการเขียนบทความวิจัยและการเขียนหนังสือ ตํารา ภายใตโครงการ 

COPAG Stars 

 

ตารางสรุปขอมูลอาจารยผูไปศึกษาตอและอาจารยผูขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 

ประจําปงบประมาณ 2556-2558 
 

ประเภทขอมูล ขอมูลป 

2556 

ขอมูลป 

2557 

ขอมูลป 

2558 

สวนตาง 

1. จํานวนอาจารยที่มีวุฒิปริญญาเอก 6 7 7 - 

2. จํานวนอาจารยที่ลาไปศึกษาตอ 9 8 8 - 

3. รอยละของอาจารยที่มีวุฒิปริญญาเอก 17.64 19.44 20.00 0.56 

4. จํานวนอาจารยที่มีตําแหนงทางวิชาการ 7 9 9 - 

5. จํานวนอาจารยที่ยื่นขอตําแหนงทางวิชาการ 2 6 7 +1 

6. รอยละของอาจารยที่มีตําแหนงทาง  

วิชาการ 

23.52 25.00 25.71 0.71 

 

งานดานประกันคุณภาพและการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน 
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  การประกันคุณภาพถือเปนงานสําคัญงานหน่ึงของวิทยาลัยฯ  ที่ไดมีพัฒนาการตอเน่ืองมาในทุกป  โดย

คณบดีไดเห็นวาระบบการประกันคุณภาพของหนวยงาน  ประกอบไปดวย  การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  

สกอ.  สมศ.  การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการฯ  (กพร.)  แระการควบคุมภายในและการ

บริหารความเสี่ยง  มีความสําคัญจึงไดแตงต้ังคณะกรรมการดานการประกันคุณภาพฯ  เพื่อใหคณะกรรมการชุด

ตางๆไดรับทราบถึงบทบาทหนาของตนเองและรับผิดชอบเกี่ยวกับการกํากับดูแลการกําหนดกลไกในการประกัน

คุณภาพการศึกษาใหเปนไปตามยุทธศาสตรของวิทยาลัยรวมท้ังประมานงานกับคณะกรรมการทุกคณะกรรมการ

เกี่ยวกับขอมูลประกันคุณภาพและไดเชิญผูเชี่ยวชาญมากมายมาบรรยาย  นอกจากนี้ยังไดแตงต้ังคณะกรรมการ

บริหารความเส่ียงชุดตางๆของวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณากําหนดนโยบายและระบบบริหารความเสี่ยงประเมินผลและ

รายงานอยางเปนระบบ อีกท้ังยังไดจัดใหมีการแนะนํากระบวนการบริหารความเสี่ยงแกสวนงานตางๆ ภายใน

วิทยาลัยฯ อีกดวย สําหรับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยน้ันมีอยู  13 คณะกรรมการดังนี้  (ตามคําสั่งวิทยาลัย

การเมืองการปกครองที่ 22/2558)  

   1.  คณะกรรมการอํานวยการการบริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน 

   2.  คณะทํางานบริหารความเส่ียงและควบคุมภายในดานนโยบายและกลยุทธและดานบริหาร 

จัดการที่ดี 

   3.  คณะทํางานบริหารความเส่ียงและควบคุมภายในดานการเงิน บัญชี และพัสดุ 

   4.  คณะทํางานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในดานการผลิตบัณฑิตและการจัดการเรียนการ

สอน 

   5.  คณะทํางานบริหารความเส่ียงและควบคุมภายในดานการวิจัย 

   6.  คณะทํางานบริหารความเส่ียงและควบคุมภายในดานการบริการวิชาการ 

   7.  คณะทํางานบริหารความเส่ียงและควบคุมภายในดานบุคลากร  และธรรมาภิบาล 

   8.  คณะทํางานบริหารความเส่ียงและควบคุมภายในดานภาพลักษณวิทยาลัยการเมืองการปกครอง 

   9.  คณะทํางานบริหารความเส่ียงและควบคุมภายในดานการพัฒนานิสิตและทํานุบํารุงศิลปะ 

และวัฒนธรรม 

   10.  คณะทํางานบริหารความเส่ียงและควบคุมภายในดานสารสนเทศและการสื่อสาร 

   11.  คณะทํางานบริหารความเส่ียงและควบคุมภายในดานการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ 

   12.  คณะทํางานบริหารความเส่ียงและควบคุมภายในดานการพัฒนาวิทยาลัยการเมืองการ 

ปกครอง 

   13.  คณะกรรมการฝายเลขานุการ 
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  โดยในปการศึกษา  2557  ท่ีผานมาไดมีการใชระบบและกลไกการประกันคุณภาพรอบใหมซ่ึง

คณะกรรมการฝายประกันคุณภาพการศึกษา  วิทยาลัยการเมืองการปกครองไดมีการขับเคล่ือนงานประกัน

คุณภาพการศึกษารวมกับสวนงานตางๆ โดยการสรางความรูความเขาใจและรวมกันดําเนินงานในการเก็บรวบรวม

ขอมูล  จัดเตรียมเอกสาร ติดตามความคืบหนาของสวนงานท่ีไดรับมอบหมายจนเปนผลใหคะแนนดานการประกัน

คุณภาพของวิทยาลัยในปการศึกษา  2557  โดยมีคะแนนเฉล่ีย  3.83  อยูในระดับดี  และคะแนนจากผลการ

ตรวจประเมินคํารับรองการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 2558 ของ

คณะกรรมการตรวจประเมินคํารับรองการปฏิบัติราชการที่ตรวจประเมินเรียบรอยแลว  คะแนน  4.4195 

 

 

งานดานส่ิงอํานวยความสะดวกตอการเรียนการสอนและการวิจัย 

  วิทยาลัยฯ  ไดจัดใหมีส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีเอื้อตอการพัฒนาการเรียนรูของนิสิต และสะดวกตอการ

จัดการเรียนการสอนของคณาจารย ดังน้ี 

   1.  จัดใหมีหองสมุดและจัดซื้อหนังสือ/ตํารา เพื่อใชในการเรียนการสอนและศึกษาคนควา โดยการ

จัดซื้อหนังสือไดมีการจัดสรรงบประมาณสําหรับซ้ือหนังสือใหมทุกๆป เพื่อใหหองสมุดเปนแหลงศึกษาคนควาที่

ทันสมัยสําหรับคณาจารย นิสิต และผูสนใจใชบริการ  

   2.  จัดใหมีหองคอมพิวเตอรซึ่งสามารถเช่ือมตออินเตอรเน็ตไดเพื่อประโยชนในการคนควาขอมูลและ

การสงขอมูลขาวสาร นอกจากนี้หองคอมพิวเตอรของวิทยาลัยฯ ยังสามารถใชเปนหองเรียนเชิงปฏิบัติการของนิสิต

ท่ีศึกษาในรายวิชาทางสถิติ (SPSS) และวิชาท่ีตองใชระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอรประกอบดวย 

   3.  จัดใหมีหองประชุมของวิทยาลัยฯ ซึ่ งสามารถจัดการเรียนการสอนผานระบบ Video 

Conference ไปยังหองตางๆและใชสําหรับการจัดประชุมหรือเสวนาทางวิชาการ รวมท้ังจัดใหมีโทรทัศนระบบ 

Internet Video ในทุกๆชั้นของอาคารเพื่อสงขอมูลโดยตรงจากอินเตอรเน็ต หรือถายทอดสดการประชุม หรือการ

สอนได 

   4.  จัดใหมีหองสโมสรนิสิต พรอมจัดสรรอุปกรณสํานักงานที่จําเปนเพื่อเปนที่ทํากิจกรรมของสโมสร

นิสิต  และเปนที่เรียนรูรวมกันของกลุมกิจกรรมตางๆ ในวิทยาลัยฯ  ทั้งน้ีไดมีการจัดสรรหองเก็บของสําหรับเก็บ

อุปกรณท่ีเกิดจากการสรางสรรคในกิจกรรมตางๆ ของนิสิตดวยเพื่อความเปนระเบียบเรียบรอยของสถานที่ 

   5.  การจัดใหมีหองรับรองนิสิตปริญญาโท หรือหองประชุมขนาดยอมเพื่อใหเปนที่แลกเปลี่ยนทาง

วิชาการ  ท้ังระหวางกลุมนิสิตกันเอง และระหวางนิสิตกับอาจารย 

   6.  การจัดใหมีหอง รป.ม. นิสิตการปกครองทองถ่ินเพื่อเปนที่แลกเปลี่ยนทางวิชาการทั้งระหวางกลุม

นิสิตกันเอง และระหวางนิสิตกับอาจารย 
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   7.  การจัดใหมีล็อกเกอรหนาหองพักอาจารยทุกสาขาเพื่อใหนิสิตสามารถสงงานใหอาจารยไดในกรณี

ท่ีอาจารยไมอยูในหองพัก 

   8.  การจัดใหมีการกดบัตรคิวเพื่อความสะดวกและเปนระเบียบเมื่อนิสิตใชบริการติดตอฝายวิชาการ

และฝายพัฒนานิสิต 

   9.  การจัดใหมีหองเจาหนาที่คอมพิวเตอรและโสตทัศนวัสดุ เพื่ออํานวยความสะดวกในการจัดทํา

โสตทัศนศึกษาและการแกปญหาในการใชคอมพิวเตอรและโสตทัศนวัสดุของวิทยาลัยท้ังหมด 

   10.  การจัดใหมีศูนยวิจัย ASEAN and Local Politics Research Center เพื่อการเรียนการสอน

และการคนควาเกี่ยวกับอาเซียนและการเมืองอีสาน 

   11. .ในป 2558 วิทยาลัยฯ มีแผนในการจัดเสียงตามสายเพื่อสะดวกตอการจัดประชุม สัมมนาและ

การประชาสัมพันธ รวมทั้งสรางหองพักอาจารยใหมและปรับปรุงหองพักเดิมเพื่อใหมีบรรยากาศในการทํางานท่ีดี 

   12.  ปรับปรุงหองสมุดเพื่อรองรับหนังสือที่เพิ่มมากข้ึน  อันจะเปนประโยชนในการเรียนการสอน

และการคนควาวิจัยทั้งของนิสิต อาจารย และนักวิจัย 

   13.  สรางหองเรียนใหมเพื่อรองรับกับจํานวนนิสิตที่เพิ่มข้ึน 

 

ดานภูมิทัศน 

  1.  จัดสวนหยอมและโตะมาหินออนสําหรับใหนิสิตไดนั่งผอนคลายและน่ังอานหนังสือ ทํารายงาน

รวมกัน บริเวณหนาหองสมุดวิทยาลัยฯ  และโถงทางเดินช้ัน 1 โดยไดจัดใหมีไฟและแสงสวาง ตลอดจนวางที่น่ังใน

มุมที่สามารถมองเห็นไดงาย เพื่อความปลอดภัยของนิสิตท่ีใชบริการพื้นท่ีดังกลาวในชวงกลางคืน 

  2.  ปลูกตนไมและจัดสวนหยอมหนาวิทยาลัยฯ ตามนโยบาย COPAG Green 

  3.  จัดทํา Hall of Fame เพื่อแสดงประวัติบุคคลและมีคําขวัญ (Quotations) คติสอนใจ เพื่อใหนิสิต

ไดอานและจดจําไปประยุกตใชในการดํารงชีวิตประจําวัน 

  4.  ปรับปรุงหองพักอาอาจารยใหทันสมัย  และเหมาะสมกับการปฎิบัติงานของอาจารย 

  5.  วิทยาลัยฯ  ไดสรางหองพักอาจารยเพิ่ม  เน่ืองจากหองพักอาจารยไมเพียงพอกับการรองรับอาจารย

ท่ีจะกลับจากตางประเทศและการรับอาจารยใหมเพิ่มข้ึน   

  6.  วิทยาลัยฯ  สรางเสียงตามสายทั่วทุกชั้น  เพื่อความสะดวกในการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารแก

อาจารย  นิสติ  และบุคลากร  และเพื่อสะดวกในการประชุมระดับชาติและนานาชาติ 

 

งานดานความสัมพันธกับตางประเทศในดานวิชาการ สังคม และวัฒนธรรม 
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  เน่ืองจากวิทยาลัยฯ ไดมีการนํา MOU กับมหาวิทยาลัยในตางประเทศของอาเซียนไดแก University of 

the Philippines ประเทศฟลิปปนส   Kebangsaan University ประเทศมาเลเซีย และ Brawijaya University 

ประเทศอินโดนีเซีย เมื่อ 2 ปท่ีผานมาทําใหวิทยาลัยฯ 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

รวมประชุมทั้ง 10 ชาติของอาเซียนไดเขารวมประชุมครั้งนี้   และการจัดประชุมนานาชาติเรื่อง 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 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยจัดประชุมระหวางประเทศที่เกาหลีเร่ือง Dimension of Democratic 

Governance เม่ือวันที่  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  เพื่อการแลกเปล่ียนนิสิตทั้ง Inbound และ Outbound รวมท้ังการวิจัยของอาจารยท้ัง  

2  มหาวิทยาลัย  โดยในครั้งนี้มีนิสิตไปดูงาน  20  คน คณาจารย 3 คนเจาหนาที่ 3 คน ซึ่งโครงการดังกลาวทําให

นิสิตและคณาจารยไดแลกเปลี่ยนความรูทางดานวิชาการ  ทางดานการเมือง (การศึกษาดูงาน ณ  Congress of 

the Philippines) การรักษาส่ิงแวดลอมและวัฒนธรรม 

  นอกจากนี้ยังไดเชิญอาจารยจาก Kabangsaan University มาเปน Visiting Professor เพื่อสอนนิสิต

ปริญญาโทในเดือนพฤษภาคม 2557 และจัดประชุมนานาชาติในเดือนกรกฎาคม เรื่องการคามนุษยโดยวิทยาลัย

เปนเจาภาพ 

  ป 2557 จึงเปนปบุกเบิกในดานวิชาการท้ังในและตางประเทศ 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 

  วิทยาลัยฯ  ไดออกแบบเว็บไซตท่ีงายตอการสืบคนขอมูลและกิจกรรมตางๆ  ของวิทยาลัยฯ  เชน  

Pride  of  COPAG, COPAG  Honored, COPAG  News   ซึ่งเปนการประชาสัมพันธงานของวิทยาลัยสู

มหาวิทยาลัยและสูภายนอกมหาวิทยาลัย  โดยมีเจาหนาที่ประจําคอยดําเนินการ คือ www.copag.msu.ac.th  

นอกจากน้ียังไดเพิ่มชองทางในการติดตอส่ือสารกับนิสิตทาง  Facebook  ซึ่งเปนชองทางที่นิสิตเลือกใชบริการ

จํานวนมากและสามารถตอบขอสงสัยไดในทันที โดยมีทั้งหนาโฮมเพจของวิทยาลัยฯ  โดยรวมและหนาโฮมเพจของ

งานท่ีนิสิตติดตอบอยๆ  ไดแก  งานพัฒนานิสิต  งานวิชาการ  และกลุมงานผูชวยสอน  โดยจะมีเจาหนาที่

ผูรับผิดชอบโดยตรงในสวนงานน้ันๆ เปนผูรับผิดชอบในการตอบคําถามขอสงสัยจากนิสิตที่สอบถามเขามา ถือเปน

การลดกระบวนการติดตองาน และอํานวยความสะดวกใหนิสิตท่ีไมสามารถเดินทางเขามาสอบถามโดยตรงที่

วิทยาลัยฯ ได  

 

งานดานส่ิงพิมพ 

  วิทยาลัยฯ ไดจัดทําวารสารการเมืองการปกครองกําหนดออกปละ 2  เลมโดยมีวัตถุประสงคเพื่อเผยแพร

งานวิชาการท่ีสําคัญที่มีประโยชนตอวงวิชาการ โดยปจจุบันวารสารของวิทยาลัยฯ  ไดรับการยอมรับและบรรจุลง

ในฐานขอมูลวารสารของ TCI เปนท่ีเรียบรอยแลวผูอานสามารถอานออนไลนได   อีกทั้งยังไดจัดทําจุลสารของ

วิทยาลัยฯที่เสนอขาวเดน ขาวกิจกรรม โครงการตางๆ ตลอดจนขาวประชาสัมพันธของวิทยาลัย ซ่ึงจะจัดพิมพ

เผยแพรทุก  2  เดือนอีกดวย  ในป 2557-2558 โครงการดานส่ิงพิมพที่สําคัญของวิทยาลัยฯ  นอกจากวารสาร

และจุลสารแลว   สิ่งพิมพวารสารและจุลสารจะมีอยูตอเนื่องจากป  2558-2561 

 

งานการเงินและบัญชี 

  วิทยาลัยการเมืองการปกครอง  มีระบบในการจัดหาและจัดสรรเงินอยางมีประสิทธิภาพ  แผนกลยุทธ

ทางการเงินเปนแผนที่แสดงใหเห็นถึงแหลงท่ีมาและแหลงใชไปของเงินที่ดําเนินงานตามแผนกลยุทธและ

แผนปฏิบัติราชการฯ  ของวิทยาลัย  โดยในการจัดทําแผนกลยุทธทางการเงินน้ีมีคณะผูจัดทําต้ังแตระดับผูบริหาร

ตลอดจนผูปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวของดานการเงินและบัญชี  พัสดุ  และงบประมาณ 
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  แหลงเงินทุนจากงบประมาณแผนดิน  งบประมาณรายไดท่ีสอดคลองกับภารกิจและยุทธศาสตรที่

กําหนดไว  และงบประมาณท่ีจัดหาจากภายนอก  โดยแนวทางการจัดสรรงบประมาณตามแนวทางมหาวิทยาลัย

มหาสารคาม  การจัดสรรงบประมาณมีการวิเคราะหตามพันธกิจและแผนพัฒนาวิทยาลัยฯ  ที่มีความเหมาะสม 

  แผนกลยุทธทางการเงินทําใหการบริหารจัดการดานงบประมาณมีเปาหมายท่ีชัดเจนปฏิบัติได   

มีประสิทธิภาพ  โปรงใสและตรวจสอบได 

 

 

                   รองศาสตราจารยสีดา สอนศรี   

                คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

หมวด 1 

แผนกลยุทธวิทยาลัยการเมืองการปกครอง 
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ขอมูลทัว่ไปของวิทยาลัยการเมืองการปกครอง 
 

ช่ือหนวยงาน 

 ภาษาไทย   วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 ภาษาอังกฤษ  College of Politics and Governance, Mahasarakham University 

 เวปไซด    http://www.copag.msu.ac.th 

 

ที่ตั้ง 

 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 ตําบลขามเรียง อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150 

 

ปรัชญา 

 ผูมีปญญา  พึงเปนอยูเพื่อมหาชน  (พหูนํ  ปณฺฑิโต  ชีเว) 

 

ปณิธาน 
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 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  มุงมั่นการสรางผลงานทางวิชาการที่มีความเปน

เลิศ  และผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ 

 

วิสัยทัศน 

 มุงสูการเปนแหลงเรียนรูชั้นนําในระดับชาติ  และระดับนานาชาติทางรัฐศาสตรและสาขาอื่นที่เกี่ยวของ 

 

คานิยมรวม 

 COPAG 

  C - Creativity   =  ความคิดสรางสรรค 

  O - Optimization  =  ความมีประโยชนคุมคา 

  P - Prestige   =  ความมีเกียรติภูมิ 

  A - Ability    =  ความสามารถ 

  G - Generosity  =  ความมีนาใจ 

 

เอกลักษณ 

 การเปนที่พึ่งของสังคมและชุมชน 

 

อัตลักษณ 

 ความเขมแข็งของนิสิตและบุคลากรในกิจการสาธารณะ 

 

พันธกิจ 

 1.  มุงผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพท้ังดานความรู  ดานความสามารถ  และดานคุณธรรม

จริยธรรม 

 2.  สรางงานวิจัยที่มีคุณภาพเพื่อสรางองคความรูภายใตบริบทระดับภูมิภาค ระดับชาติและระดับนานาชาติ 

 3.  ใหบริการวิชาการตอสังคม  เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งใหแกชุมชนและสังคม 

 4.  ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมในระดับชุมชน  ทองถ่ิน  เพื่อรักษาประเพณีและคานิยมอันดีงาม 

 

ประวัติความเปนมา 



แผนกลยุทธวิทยาลัยการเมืองการปกครอง  พ.ศ. 2558-2561       หนา 20 

 

 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปนหนวยงานที่มีฐานะเทียบเทาคณะ  กอต้ังข้ึน

เมื่อวันท่ี 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 โดยการผนวกภาควิชารัฐศาสตร  ศูนยขอมูลการเมืองทองถ่ินภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือและโครงการจัดต้ังหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตซ่ึงสังกัดอยูในคณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตรเขาดวยกัน 

 วิทยาลัยการเมืองการปกครองไดดําเนินงานตามตามพันธกิจดานการเรียนการสอนทั้งระดับปริญญาตรีและ

ปริญญาโท  การวิจัย  การบริการวิชาการ  และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมนับต้ังแตเร่ิมกอต้ังจนถึงปจจุบัน 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  รวมทั้งการทําความตกลงกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  เชน  องคการบริหาร

สวนตําบลวังแสง เพื่อทากิจกรรมรวมกัน  นอกจากนี้ วิทยาลัยการเมืองการปกครองไดทําขอตกลงความรวมมือ

ทางวิชาการกับสถาบันตางๆ ท้ังในประเทศและตางประเทศ เพื่อพัฒนาความรูทางวิชาการ เชน คณะนิติศาสตร

และรัฐศาสตรมหาวิทยาลัยแหงชาติลาว ผูแทนจากลักเซมเบิรก  คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร  

มหาวิทยาลัยมหิดล องคกรพัฒนาเอกชนทางดานกฎหมาย  (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 ท่ีวิทยาลัยฯ  ทํา MOU  รวมใน

ฐานะ รศ.สีดา  สอนศรี  เปนอุปนายกสมาคม, Universitas Brawijaya,  University of Korea,  Western 

University กัมพูชา  Korea  Political  Science  Association รวมกับจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  เพื่อความ

รวมมือทางวิชาการ  แลกเปล่ียนนิสิต  อาจารย  และผูเชี่ยวชาญ รวมทั้งการสานตอ MOU กับมหาวิทยาลัยที่ไป

ทํา MOU ดวย ท้ังนี้เพื่อความรวมมือทางวิชาการ การแลกเปลี่ยนนิสิต แลกเปลี่ยนนักวิชาการ และจัดประชุม

รวมกัน อันจะเปนประโยชนและสรางช่ือเสียงใหวิทยาลัยฯ ในอนาคต 

 

ตัวชี้วดัและเปาหมาย พ.ศ.2558 – 2561 

ของแผนกลยทุธ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง 
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 ยุทธศาสตรของวิทยาลัยการเมืองการปกครอง

 เพื่อใหเปนวิทยาลัยฯ ตามปรัชญา วิสัยทัศน  พันธกิจ และสอดคลองกับแผนพัฒนาอุดมศึกษาแหงชาติ และ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วิทยาลัยการเมืองการปกครองจึงมีประเด็นยุทธศาสตร ดังนี ้

  1)  ยุทธศาสตรที่ 1 การมุงเนนการเรียนการสอนที่เปนเลิศ พรอมการเขาสูประชาคมอาเซียน 

(Excellent  Learning  and  Teaching  and Looking  Forward  to Asean  and  International 

Connectivities)  

  2)  ยุทธศาสตรท่ี  2  การสงเสริมงานวิจัยเพื่อสรางสรรค และเพื่อการจัดการชุมชนที่ดี (Best-Good 

Practice of Creative Research Activities and Good Governance in Community) 

  3)  ยุทธศาสตรท่ี  3  การพัฒนาศักยภาพนิสิตที่โดดเดนทางวิชาการและกิจกรรม  (Outstanding 

Students Development Academic and Other Activities) 

  4)  ยุทธศาสตรท่ี  4  พัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ  (Human Resource  Development to 

Achieve  Career  Path) 

  5)  ยุทธศาสตรที่  5  การสรางความเชื่อมโยงกับตางประเทศ (Building International  Connection 

to Achieve Academic Excellent) 

  6)  ยุทธศาสตรท่ี  6  การพัฒนาการใชระบบการบริหารจัดการท่ีทันสมัย (Development  and 

Implementation  of  Modern  Administration  System) 

  7)  ยุทธศาสตรที่  7  สรางความผูกพันตอวัฒนธรรมทองถ่ิน และการบริการวิชาการตอชุมชนดวย

ศักยภาพของนิสิตและบุคลากรท่ีเขมแข็ง (Building  Commitment  to  Cultural  Heritage  and  

Community Services with  Our  Strength  of  Staff  and  Students)   

  8)  ยุทธศาสตรท่ี  8  การสรางใหเปนวิทยาลัยสีเขียวและเปนวิทยาลัยที่มีชีวิตชีวา (Building  Green  

and  lively  College) 

 

เปาหมายหลักในการพัฒนาวิทยาลัยการเมืองการปกครอง  11 ขอ ดังนี ้

 1)  ผลักดันใหทุกหลักสูตรตองไดมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  TQF 

 2)  สงเสริมและพัฒนานิสิตใหตรงกับความตองการของผูใชบัณฑิต 

 3)  สนับสนุนและสงเสริมใหนิสิตไดทําและรวมกิจกรรมในระดับภาค ระดับชาติ  และระดับนานาชาติ 

 4)  ผลักดันและสงเสริมใหนิสิตไดรับรางวัลระดับชาติ 

 5)  สงเสริมใหมีผลงานตีพิมพระดับชาติหรือระดับนานาชาติในฐานขอมูลสากลท่ีไดรับการยอมรับเพิ่มมาก

ขึ้น 
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 6)  ผลักดันใหทุกหลักสูตรมีการบูรณาการเรียนการสอนกับการวิจัย หรือการบริการวิชาการ หรือการทํานุ

บํารุงศิลปวัฒนธรรม 

 7)  สนับสนุนใหมีการดําเนินโครงการ 1 หลักสูตร 1 ชุมชน 

 8)  สนับสนุนใหมีการดําเนินโครงการ 1 หลักสูตร 1 ศิลปวัฒนธรรม (หลักสูตรปริญญาตร)ี 

 9)  จัดหาอาจารยผูเชี่ยวชาญตางประเทศที่มีชื่อเสียงเปนที่ยอมรับตาม MOU หรือนอกเหนือจากการทํา 

MOU  มารวมสอนในวิทยาลัย 

 10)  สงเสริมใหมีการจัดหรือรวมเปนเจาภาพในการจัดการประชุม  สัมมนาวิชาการระดับชาติหรือ

นานาชาติ  หรือระดับระหวางประเทศ 

 11)  มีกิจกรรมรวมกับเครือขายดานการวิจัยหรือทางวิชาการทั้งในหรือตางประเทศ 

 

ตัวชี้วัดความสําเร็จของแผนกลยุทธ 12 ตัวช้ีวัด ดังนี้ 

 1)  รอยละของหลักสูตรท่ีปรับปรุงตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  TQF  คิดเปน 

รอยละ 100 

 2)  ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตวิทยาลัยการเมืองการปกครอง ไมนอยกวา 4.00 

 3)  นิสิตไดรับรางวัลยกยองในระดับชาติอยางนอย 1 รางวัล 

 4)  รอยละของผลงานวิจัยหรือผลงานวิชาการท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพรในระดับระดับชาติหรือระดับ

นานาชาติในฐานขอมูลสากลท่ีไดรับการยอมรับเพิ่มมากขึ้น 

 5)  จัดทําวารสารใหอยูในฐาน TCI  ระดับชาติ   

 6)  รอยละของหลักสูตรท่ีมีการบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัย 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 มีการจัดกิจกรรมรวมกับเครือขายดานการวิจัยหรือทางวิชาการท้ังในหรือตางประเทศ อยาง

นอย 1 กิจกรรม 

 12)  มีผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ  บรรลุเปาหมายไมตํ่ากวารอยละ 80 ของแผนงาน 

 



แผนกลยุทธวิทยาลัยการเมืองการปกครอง  พ.ศ. 2558-2561       หนา 23 

 

ตัวชี้วัดความสําเร็จของแผนกลยุทธเชิงปริมาณ 

 1)  รอยละความสําเร็จของการบรรลุเปาหมายตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ  ไมนอยกวารอยละ 80 

 2)  มีการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนกลยุทธ  ไมนอยกวารอยละ 80 

 

ตัวชี้วัดความสําเร็จของแผนกลยุทธเชิงคุณภาพ 

 1)  มีระบบและกลไกในการดําเนินงาน 

 2)  มีแผนการดําเนินงาน  แผนปฏิบัติการ 

 3)  มีการทบทวน  ปรับปรุงการดําเนินงานตามยุทธศาสตรและตัวบงช้ีใหดีขึ้น 



 

 

โครงสรางองคกร  และโครงสรางการบริหาร 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

ศูนยศึกษาสิทธิ

มนุษยชนและสันติวิธ ี 

คลินิกรัฐศาสตร 

 

หมายเหต ุ 1.  คณบดีเปนผูบังคับบัญชา 

 2.  รองคณบดีเปนผูรับผิดชอบตามภาระงานที่คณบดีมอบหมายให 

 3.  ผูชวยคณบดีเปนผูรับผิดชอบตามที่คณบดีมอบหมายให  และประสานงานกับงานตางๆ      

 4.  หัวหนาสํานักงานเลขานุการวิทยาลัยฯ เปนผูควบคุม ดูแล สํานักงานเลขานุการ ภายใตบังคับบัญชาของคณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง 

         5.  งานตางๆ  มีหัวหนางานเปนผูดูแลและรับผิดชอบ 

          

ศูนยวิจยัการเมืองทองถิน่อีสานและ
อาเซียน 

ASEAN and Local Politic 
Research Center 

 

ศูนยบริการวิชาการ/ โครงการบริการวิชาการ 

 สํานกังานเลขานกุารวิทยาลัย 

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 

บัณฑิตศึกษา  
ปริญญาโท 
     1. หลักสูตรรัฐศาสตร  
         - ร.ม.การเมืองการปกครอง 
     2. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร 
         - รป.ม.นโยบายสาธารณะ 
ปริญญาเอก

 
 (กําลังจัดตั้ง) 

     1. ปร.ด.รัฐศาสตร 

 

  วิทยาลัยการเมืองการปกครอง 

หลักสตูรสิทธิมนุษยชนและสนัติวิธ ี

    ศศ.บ.สิทธิมนุษยชนศึกษา 

     

      

1  คณะ 1 ศิลปวัฒนธรรม 

1  หลักสูตร  1  ชุมชน 

 

โครงสรางองคกร 

โครงการผลิตวารสาร

การเมืองการปกครอง   

(TCI กลุม 2)  



 

 

โครงสรางการบริหาร 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการประจําวิทยาลัยฯ 

รองคณบดีวิทยาลัยฯ ฝายแผน  
และประกันคุณภาพ 

คณะกรรมการปฏิบัติงานชุดตาง ๆ 

(ตามคําสั่งวิทยาลัยฯ) 

ประธานศูนย/ประธานคณะกรรมการ

โครงการบริการวชิาการ  
  -  ศูนยศึกษาสิทธิมนุษยชนและสันติวิธ ี
  -  คลินิกรัฐศาสตร 
  -  ศูนยวิจัยการเมอืงทองถิ่นอีสานและอาเซียน 
(ASEAN and Local Politics Research Center) 
  -  1  คณะ  1  ศิลปวัฒนธรรม 
  -  1  หลักสูตร  1  ชุมชน 

รองคณบดีวิทยาลัยฯ ฝายวิชาการและวิจัย 

 
รองคณบดีวิทยาลัยฯ ฝายพัฒนานิสิต 

 
รองคณบดีวิทยาลัยฯ ฝายบัณฑิตศึกษา  

 

หัวหนาสํานักงานเลขานุการ

วิทยาลัยฯ 

ผูชวยคณบดีฯ 

    - ฝายวิชาการและวิจัย (ถามี) 

    - ฝายบริหาร (ถามี) 

    - ฝายพัฒนานิสิต (ถามี) 

    - ฝายประกันคุณภาพ (ถามี) 

คณบด ี

หมายเหตุ  คณบดีทําหนาท่ีรองคณบดีฝายบริหารอีกตําแหนงหนึ่ง 

งานบริหารและ

ธุรการ 

(หัวหนางาน) 
 

- งานประสานงาน 

  กับทุกสวนงาน   
  ทั้ง  10  สวน  

  งาน 

- งานสารบรรณ 

- งานการประชุม 
- งานอื่นๆ ท่ีไดรับ 

  มอบหมายจาก  

  คณบด ี
 

ฯลฯ 

 
 

 

งานการเงินและบัญชี

(หัวหนางาน)  
 

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

ฯลฯ 

 

งานวิชาการและวิจัย  
(ปริญญาตรี)(หัวหนางาน)  
 

 

- งานจัดการเรียนการสอน
ระดับปริญญาตรี  
- งานสราง,พัฒนาหลักสูตร 
- งานทะเบียน 
- งานอาจารยที่ปรึกษา 
- งานผลิตเอกสารวิชาการ,   
  ตํารา 
- งานผลิตวารสาร 
- ทําฐานขอมูลงานวิจัยทั้ง
ภายในและภายนอก 
- ประกาศทุนวิจัย 
- ทําสัญญาทุนวิจัย 
- วิเคราะหการบูรณาการ
กับงานอื่นๆ 
- ดําเนินเรื่องการพิมพงาน
วิชาการจากงานวิจัย 
- ประสานงานกับงาน
ประกันฯ 
- งานอื่น ๆ ที่ไดรบั
มอบหมาย จากคณบด ี

ฯลฯ 

   

งานแผน  และ

ประกันคุณภาพฯ

(หัวหนางาน)  
 

- งานแผนและ 

  นโยบาย 

- งานงบประมาณ  
- งานควบคมุภายใน 

- งานประกนั   

  คุณภาพฯ 

- งานประเมิน 
  คุณภาพภายนอก 

- งาน ก.พ.ร. 

- งานอื่น ๆ ที่ไดรับ 

  มอบหมายจาก   

  คณบดี 
 

ฯลฯ 

งานพัฒนานิสติ 

(หัวหนางาน) 
 

- งานทุนการศึกษา 

- งานฝกงาน 

- งานกิจกรรมนิสิต 

- งานฝกซอม 

  พระราชทาน 
  ปริญญาบัตร 

- ประสานงานกับ 

  งานประกันฯ 

- งานอื่นๆ ท่ีไดรับ 
  มอบหมายจาก 

  คณบดี 
 

ฯลฯ 

 

งานบัณฑติศึกษา 

(หัวหนางาน)  

 

- งานจัดการเรียน 
  การสอนระดับ 

  ปริญญาโท 

- งานสราง,พัฒนา  

  หลักสูตร 
- งานทะเบียน 

- งานผลิตเอกสาร 

  วิชาการ 

- งาน IS , 
  วิทยานิพนธ 

- ประสานงานกับ 

  งานประกันฯ 

- งานอื่น ๆ ที่ไดรับ  

  มอบหมายจาก 

  คณบดี 

งานโสตทัศนศึกษา 

และคอมพิวเตอร 

(หัวหนางาน)  
 

- ประชาสัมพันธงาน 
  ตางๆ ของคณะทั้ง 

  ภายในและภายนอก 

- จัดทําเว็บไซต 

  ภาษาไทยและ 
  ภาษาอังกฤษ 

- ดูอุปกรณโสตใน 

  หองเรียนและหอง 

  ประชุมทุกหอง 

- ประสานงานกับฝาย 

  ประชาสัมพันธ มมส 

- ประสานงานกับ 

  งานประกันฯ 

- งานอื่นๆที่ไดรับ 

  มอบหมายจาก 

  คณบด ี  

           ฯลฯ 

งานพัสดุ 

(หัวหนางาน)  
 

- งานพัสด ุ

- งานยานยนต 

- งานอาคารสถานที ่

- ประสานงานกับ 

  งานประกันฯ 
- งานอื่นๆ ที่ไดรับ 

  มอบหมายจาก 

  คณบดี 
 

ฯลฯ 

 

 

งานบริการวิชาการ 
(ผูประสานงาน) 

 

- แตละศนูยทําแผนของ
ศูนยสงผูประสานงาน 

เพ่ือรวบรวมการเขียน  

SAR  

- ศูนยตางๆ ดําเนิน

โครงการตามแผนของ

ศูนย 

- ดําเนนิการจัดโครงการ

ทั้งภายในและ

ภายนอก 

- แตละศนูยมีเจาหนาที่

ประจํา 

- ประสานงานกบั 

งานประกันฯ 

- งานอ่ืนๆ ที่ไดรับ 

     มอบหมายจากคณบดี 
 

ฯลฯ 

งานหองสมุด 

(หัวหนางาน) 

 
- งานบริการอาจารย 

  นิสิตและบุคคล 

  ทั่วไป 

- งานจัดหาหนังสือ 

- งานลงรายการ 

  หนังสือในระบบ 

- งานจัดช้ัน และจัด   

  นิทรรศการในวาระ 

  สําคัญ 

- ประสานงาน 

  สํานักวิทยบริการ 

- ประสานงานกับ 
  งานประกันฯ 

- งานอื่นๆ ท่ีไดรับ 

  มอบหมายจาก   

  คณบดี  
 

งานบุคคล 

(หัวหนางาน)  

 

- งานบุคคล 
- ประสานงานกับ 

  งานประกันฯ 

- งานอื่น ๆ ที่ไดรบั  

  มอบหมายจาก   
  คณบด ี
 

ฯลฯ 

งานวารสาร 

(หัวหนางาน) 

  
-  จัดทํารวบรวม  

   จัดเก็บขอมูลตรวจ 

   ตนฉบับวารสาร 

-  นําเสนอบทความให 

   กองบรรณาธิการ 

   วารสารพิจารณา 

-  เสนอบทความให 

   ผทูรงคุณวุฒิ 
   พิจารณา 

-  ดําเนินการเกี่ยวกับ 

  การจัดทําวารสาร 

- ติดตามประเมิลผล 

  โครงการ 

- สรุปรายรับรายจาย 

- งานอื่น ๆ ที่ไดรับ  

  มอบหมายจาก 

  คณบด ี

ฯลฯ 
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โครงสรางการจัดทําแผนกลยุทธ 

 

ขั้นตอนการดําเนินงานและการจัดทําแผนกลยุทธของวิทยาลัยการเมืองการปกครอง 

 

กระบวนการจัดทําแผนกลยุทธของวิทยาลัยการเมืองการปกครอง 

 

ขอตกลงเบือ้งตนเกี่ยวกับความหมายของศัพทเฉพาะของวิทยาลัยการเมอืงการปกครอง 

 

ทบทวนวิสัยทัศน  และพนัธกิจของวิทยาลัยการเมืองการปกครอง 

 

ปรัชญา  ปณิธาน  วิสัยทัศน  พันธกิจ  คานิยมรวม  วัตถปุระสงค 

 

วิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอกของวิทยาลัยการเมืองการปกครอง  (SWOT) 

 

ตารางมอบหมายผูจัดทําแผนตามนโยบายและแผนการดําเนินงาน 

ประเมินความสําเร็จแผนกลยุทธวิทยาลัยการเมืองการปกครอง 
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ขั้นตอนการดําเนินการจัดทําแผนกลยุทธ 

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (2558 - 2561) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฝายแผนและประกันคุณภาพดําเนินการรวมกับคณบดี 

กล่ันกรองขอมูลจากเอกสาร ดังนี้ 

  - กฎหมายที่เกี่ยวของกับมหาวิทยาลัยและคณะ 

  - พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ  2542 

  - พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ.2537 

  - แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-

2559) 

  - แผนการวิจัยแหงชาติ  ฉบับท่ี 8 (พ.ศ.2555 - 2559) 

  - แผนกลยุทธของวิทยาลัยการเมืองการปกครอง (พ.ศ.2557-

2560) 

  - แผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย (พ.ศ.2558 - 2561) 

  - คูมือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) 2557 

  - คูมือการประเมินผลปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ  

(ก.พ.ร.) 2559 

  - การระดมความคิดเห็นของบุคลากร 

  - รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  วงรอบป 

การศึกษา 2557 

  - รายงานผลการประเมินคํารับรองการปฏิบัติราชการ วิทยาลัย

การเมืองการปกครอง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557-2558 

  - เอกสารแผนการปฏิบัติงานประจําปการศึกษา 2558 และ

ประจําปงบประมาณ 2559  วิทยาลัยการเมืองการปกครอง 

  - รายงานผลการบริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน  

ปงบประมาณ  พ.ศ. 2558 

คณบดีและฝายแผนและประกัน

คุณภาพวิทยาลัยการเมืองการ

ปกครอง  ดําเนินการจัดการ

ความรูของคณาจารย  และ

บุคลากรสายสนับสนุน 

แตงตั้งคณะทํางานจัดทําและปรับแผน 

กลยุทธวิทยาลัยการเมืองการปกครอง 

 

คณบดีและฝายแผนฯ  ทบทวนผลการ

ดําเนินงานที่ผานมาของวิทยาลัยฯ พ.ศ.

2558  และระดมความคิดเห็นของบุคลากร

ทั้งวิทยาลัย 

คณบดีและฝายแผนฯ  เชิญผูเชี่ยวชาญ

บรรยายและพัฒนาแผนกลยุทธ 

 

จัดทําแผนกลยุทธของวิทยาลัยการเมือง 

การปกครอง  ป  พ.ศ.2558-2561 

 

เสนอแผนกลยุทธตอ

คณะกรรมการ/

อนุกรรมการประจํา

วิทยาลัย 

เสนอคณะกรรมการ

บริหาร 

เสนอสภามหาวิทยาลัย 
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กระบวนการจัดทําแผนกลยุทธ 

 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การทบทวนการวิเคราะหสภาพแวดลอม 

(SWOT) ของวิทยาลัยฯ 

 

การทบทวนวิสัยทัศน 

การทบทวนวิสัยทัศน  พันธกิจ  

เปาประสงค  ยุทธศาสตร  และกลยทุธ 

ของวิทยาลัยการเมอืงการปกครอง 

 

จัดทําแผนกลยทุธวิทยาลยัการเมือง 

การปกครอง 

 

 
การประชุมระดมความคิดเห็น 

ของบุคลากรวิทยาลัยฯ 

เสนอ 

คณะกรรมการ 

ประจํา
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ขอตกลงเบือ้งตนเกี่ยวกับความหมายของศัพทเฉพาะ 

 ในการจัดทําแผนวิทยาลัยการเมืองการปกครอง

 

 เน่ืองจากความหมายของการทําแผนน้ันมีคําศัพทหลากหลายคําท่ีใชไมเหมือนกัน คํานิยามศัพทของ 

วิทยาลัยการเมืองการปกครองที่อยูในแผน  มีดังตอไปนี ้

  1. ปรัชญา (Philosophy) 

   ปรัชญาวิทยาลัยการเมืองการปกครองไดใชของมหาวิทยาลัยท่ีวา “ผูมีปญญา พึงเปนอยูเพื่อ

มหาชน”  วิสัยทัศนน้ีปรับสอดคลองกันไดกับปรัชญาของวิทยาลัยฯ  เนื่องจากนิสิต  บุคลากร  และคณาจารยเปน 

ผูที่ทําประโยชนใหกับสังคมมากมาย  จากป  2552  เปนตนมา รวมทั้งสรางสรรควิทยาลัยการเมืองการปกครอง 

ใหเปนท่ียอมรับเปนประโยชนตอสังคมทั้งในระดับชาติ และนานาชาติ 

  2. ปณิธาน (Determination) 

   วิทยาลัยการเมืองการปกครองมีปณิธานอันแนวแนในการพัฒนาการศึกษา พัฒนาสังคม และพัฒนา 

วิทยาลัยใหเปนที่ยอมรับ ท้ังในระดับภูมิภาค ระดับชาติและนานาชาติและมีความตั้งใจอยางแนวแนท่ีจะใหบัณฑิต 

วิทยาลัยการเมือง  ตองเปน  ผูรอบรู  คิดเปน  ทําเปน  เรียนรูดวยตนเอง  บริการวิชาการสูชุมชน  พรอมดวย 

จริยธรรมและคุณธรรม 

  3. วิสัยทัศน (Vision) 

   วิสัยทัศน  หมายถึง  การมองไปขางหนาของการพัฒนาวิทยาลัยที่กําหนดโดยคณบดี และจะตองเปน

จริงใหไดวาวิทยาลัยฯ จะเดินไปในทิศทางใด 

  4. พันธกิจ (Mission) 

   พันธกิจ  หมายถึง ขอบเขตการดําเนินงานตางๆ ใหบรรลุตามวิสัยทัศนท่ีกําหนดไว 

  5. วัตถุประสงค (objective) 

   วัตถุประสงค  หมายถึง  ผลที่คาดหวังไวอยางกวางๆ โดยมิไดระบุเวลา 

  6. เปาหมาย (Goal) 

   เปาหมาย  หมายถึง  เปนเปาหมายท่ีเฉพาะเจาะจง ระบุเวลา สามารถวัดไดภายในกรอบเวลาที่

กําหนดไวโดยเปาหมายน้ี  เปนผลลัพธสุดทายท่ีวิทยาลัยการเมืองการปกครองจะตองบรรลุผลสําเร็จตามระยะเวลา

ท่ีกําหนด 
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  7. กลยุทธ (Strategy) 

   กลยุทธ  หมายถึง  วิธีการและแผนงานระยะยาวที่ถูกระบุข้ึนเพื่อใหพันธกิจและเปาหมายของ

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง โดยจะใชขอไดเปรียบเชิงแขงขันใหมากท่ีสุด และลดขอเสียเปรียบทางการแขงขัน

ใหเหลือนอยท่ีสุดโดยวิเคราะหสถานภาพปจจุบันท่ีดีท่ีสุดและวางกลยุทธในอนาคตทั้งขององคกรและบุคลากร 

  8. คานิยมรวม (Shared Values) 

   คานิยมรวม  หมายถึง  การตัดสินและประเมินสิ่งท่ีมีคุณคา มีประโยชนถูกตองเหมาะสมและควร

ยึดถือเปนแนวปฏิบัติท้ังองคกร รวมทั้งเปนตัวกํากับพฤติกรรมของบุคลากรและนิสิต 
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ตารางการทบทวนวิสัยทศันและพันธกิจ 

1 ของวิทยาลัยการเมืองการปกครอง  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2558-256
 

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) 

คําถามในการ 
ปรับวิสัยทัศน 
และพันธกิจ 
(พ.ศ.2558) 

วิสัยทัศนที่ทบทวนใหม 
(พ.ศ.2558 - 2561) 

พันธกิจที่ทบทวนใหม 
(พ.ศ.2558 - 2561) 

มุงสูการเปนแหลงเรียนรู
ชั้นนําในระดับภาค 
ระดับชาต ิและระดับ
นานาชาติ 

1.  มุงผลิตบณัฑิตใหม ี
คุณธรรมทั้งระดับปรญิญา
ตรีและระดับบณัฑิตศึกษา
โดยเชิญผูเชี่ยวชาญและ 
ผูประกอบการมาบรรยาย
พิเศษเพื่อเพิ่มประสบการณ 
2.  ปรับปรุงหลักสูตรให 
ทันสมัย (พ.ศ.2554) เพื่อ
รองรับกับการเปล่ียนแปลง
ในยุคโลกาภิวัตน 
3.  มุงใหบริการทางวิชาการ
เพื่อเสริมสรางศักยภาพและ
ประสบการณของนิสิต 
รวมทั้งไดพบกับนักวิชาการ
ชื่อดัง ใน 
การนี้วิทยาลัยไดจัดประชุม
รัฐศาสตรแหงชาติครั้งที ่ 
11 พ.ศ.2553 

1. สภาวะทางการเมือง 
เศรษฐกิจและสังคม ทั้ง 
ภายในประเทศและ 
ภายนอกประเทศ กระทบ 
ซึ่งกันและกัน  สงผลกระทบ
ตอสถาบัน อุดมศึกษาที่
จะตองตามใหทันตอ
เหตุการณ โดยเฉพาะการ
ผลิตบัณฑิต การวิจัยและ
การบริการวิชาการ 
2. สภาวะการแขงขัน 
ระหวางสถาบันอุดมศึกษา 
ทวีความรุนแรงมากขึ้น จะ
เห็นไดจากการเปดการเรียน
การสอน ทั้งระดับปริญญา
ตร ี– โท – เอก ทั้ง
มหาวิทยาลัยของรัฐและ
เอกชน 

1. วิทยาลัยฯ ควรมีการ
ปรับเปลี่ยนวิสัยทัศนหรือ 
พันธกิจหรือไม 
2. พันธกิจที่มีอยูบรรลุ
วิสัยทัศนที่ทบทวนใหมได 
หรือไม 

1. วิทยาลัยไมควร
ปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน 
เพราะวิสัยทัศนของ 
วิทยาลัยเปนวิสัยทัศนที่ 
ครอบคลุมถึงปจจุบัน 
และอนาคตในยคุโลกา 
ภิวัตน 
2. พันธกิจที่มีอยูควร 
ปรับเปลี่ยนใหทันตอ 
การเปล่ียนแปลงให 
มากกวาเดิม 
 
   
 

1. ปรับปรุงหลักสูตรใหมให
ทันสมัยตอเหตุการณเพื่อผลิต 
บัณฑิตใหมีคุณภาพในการ
ประกอบอาชีพและแขงขันกับ
สถาบันอ่ืนๆ  ได  เชน  หลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชา
สิทธิมนุษยชน  และหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑติ  (ปร.ด) 
2. ผลิตงานวิจัยตารา งาน
วิชาการ ในเรื่องท่ีทันตอ
เหตุการณและปรบัวารสาร 
การเมืองการปกครองใหอยูใน
ฐานขอมูลระดับท่ี 1 เพื่อสงเสริม 
การตีพิมพวารสารที่มีคุณภาพ 
3. ใหบริการวิชาการแกบุคลากร
ในภาคอีสานเพ่ือสรางชื่อเสียง 
ของ Brand – name COPAG 
ท่ัวภาคอีสานในเรื่องที่วิทยาลัย 
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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) 

คําถามในการ 
ปรับวิสัยทัศน 
และพันธกิจ 
(พ.ศ.2558) 

วิสัยทัศนที่ทบทวนใหม 
(พ.ศ.2558 - 2561) 

พันธกิจที่ทบทวนใหม 
(พ.ศ.2558 - 2561) 

(Proceeding 
ระดับชาต ิ พ.ศ.2553) การ
ประชุมระดับนานาชาต ิป 
2555, 2556 ซึ่งทําให 
บัณฑิตมีคุณภาพในทาง 
วิชาการเพ่ิมจากการเรยีน
การสอน อันจะเปน 
ประโยชนตอการทางาน 
ในอนาคต ซึ่งเปนตัวชี้วัด 
การทําใหเปนบณัฑิตม ี
คุณภาพได 

3. ความกาวหนาทาง 
เทคโนโลยีที่วิทยาลัยตอง 
สรางศูนยการเรยีนรูแบบ 
ELearning  และทํา 
Website  ของวิทยาลัย ให
ทันสมัยตอการคนควา 

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

 

กระบวนการตรวจสอบ

ผลการปฏิบัติงานและ 

การแกไขปรับปรุง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ผลการ

ดําเนินงาน 

ฝายแผน                    

และ 

ประกันฯ 

ดาเนินการ 

รวบรวม

โครงการที่

ผานการ

พิจารณาวา

สอดคลอง

กับแผนกล

ยุทธ เพื่อขอ

อนุมัติ 

ดําเนินการ

ในแตละ

โครงการ

จากคณบด ี

ฝายแผนและ

ประกันฯ 

ดําเนินการ 

รวบรวม

ขอมูล 

งบประมาณ 

โครงการที่

ผานการ

พิจารณาวา 

สอดคลองกบั

แผนกลยุทธ

เพื่อขออนุมัติ

จากคณบดี 

 

กระบวนการ 

เพื่อใหบรรลุ 

วัตถุประสงค

ของโครงการ 

 

 

 
 

 

 

 

คานิยม

รวม 

5 ขอ 

 

 

 

พันธกิจ 

4 ขอ 

 

 

 

กลยุทธ 

8 ขอ 

 

 

 

เปาหมาย

หลัก  

 47  ขอ 

 

 

 

มาตรการ 

51 ขอ 

 

ขอมูลยอนกลับ 
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วิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและสภาพแวดลอมภายนอก 

ที่มีผลกระทบตอวิทยาลัยการเมืองการปกครอง 

 

สภาพแวดลอมภายใน (Internal Environment) 

 1. โครงสรางและนโยบายขององคกร 

  ประเด็นจุดแข็ง 

   1)  มีการกําหนดโครงสรางตามผังขององคกรอยางชัดเจน คือ คณบดี รองคณบดี ผูชวยคณบดี 

หัวหนาสานักงานเลขานุการวิทยาลัย และหัวหนางานทั้ง 11 งาน เพื่อใหการปฏิบัติงานเดินตามสายงานท่ีไดวางไว

โดยไมซ้ําซอน 

   2)  มีการกําหนดนโยบาย วิสัยทัศน พันธกิจ และคานิยมรวม COPAG เพื่อใหบุคลากรยึดถือและเปน

แนวปฏิบัติรวมกัน 

   3)  มีการสานตอนโยบายระหวางคณาจารย นิสิต และบุคลากร โดยใหเรียนรูงาน และสรางองคกร

แหงการเรียนรูดวยการจัดสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและบทเรียนซ่ึงกันและกัน ทําใหวิทยาลัยการเมืองเปน

องคกรแหงความเปนเลิศทางรัฐศาสตรและสาขาท่ีเก่ียวของในภาคอีสาน 

   4)  มีนโยบายการนําระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  2557  มีดําเนินการในระดับ

หลักสูตรและระดับคณะ 

  ประเด็นจุดออน 

   1)  พนักงานท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุน ยังมีประสบการณนอย จําเปนตองพัฒนาอีกสักระยะ

หน่ึงเพื่อการเรียนรูงานใหมากย่ิงขึ้น เน่ืองจากมีงานใหมๆ จากมหาวิทยาลัยเปลี่ยนแปลงเปนระยะๆ 

    

 2. การผลิตบัณฑิตและผลิตผลงานวิชาการ 

  ประเด็นจุดแข็ง 

   1)  นิสิตไดศึกษาและเรียนรูการประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ซึ่งเปนท่ียอมรับทั้งใน

และระหวางประเทศ 

   2)  นิสิตสามารถเสนอผลงานในระดับชาติและนานาชาติได 

   3)  ผลงานวิจัยและงานทางวิชาการไดรับการตีพิมพออกมามาก เปนที่ยอมรับในระดับชาติและ

นานาชาติ ทําใหวิทยาลัยมีช่ือเสียง 

   4)  วิทยาลัยฯ สามารถเพิ่มงบประมาณในการผลิตผลงานวิจัยและงานวิชาการไดเกินเปาหมาย 
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  ประเด็นจุดออน 

   1)  ผลงานวิจัยของนิสิตอยูในวงจํากัด อีกท้ังทักษะทางดานภาษาอังกฤษท่ียังตองพัฒนาอีกมากซึ่ง

สงผลตอการเสนอผลงานวิชาการในภาษาอังกฤษมีนอย 

 

 3. บุคลากร 

  ประเด็นจุดแข็ง 

   1)  ผูบริหารมีวิสัยทัศนและมีความสามารถในการนําวิทยาลัยฯ ไปสูเปาหมายที่ต้ังไวทั้งในดานการ

บริหารและงานวิชาการ 

   2)  ผูบริหารมีความมุงมั่นในการยกระดับการบริหาร การจัดการองคกรใหเปนเลิศในภาคอีสาน 

   3)  บุคลากรมุงเนนพัฒนาตนเองและรวมกันทางานเปนทีม 

   4)  นิสิตและบุคลากรมีความสมรรถนะในการจัดกิจกรรมตางๆ ของวิทยาลัยไดอยางมีประสิทธิภาพ 

  ประเด็นจุดออน 

   1)  บุคลากรบางสวนยังมีความคิดสรางสรรคนอย ทําใหขาดโอกาสในการสรางผลงาน 

   2)  บุคลากรสายวิชาการยังมีประสบการณไมมาก ทําใหมีโอกาสไปรวมงานภายนอกไดไมมากนัก 

   3)  บุคลากรสายปฏิบัติการยังเปนลุกจางชั่วคราวทําใหการทํางานไมตอเนื่อง  ถาหากมีสถานท่ี

ทํางานอ่ืนท่ีรองรับความมั่นคงในการทํางานมากกวา 

 

 4. การเงินและพัสดุ 

  ประเด็นจุดแข็ง 

   1)  วิทยาลัยฯ มีศักยภาพในการบริหารงบประมาณ สามารถพึ่งตนเองจากรายไดของวิทยาลัย ทําให

มีศักยภาพในการจัดกิจกรรมตามวิสัยทัศนและพันธกิจไดอยางตอเนื่อง 

   2)  มีศูนยบริการวิชาการ สามารถสรางรายไดใหแกวิทยาลัยฯ 

   3)  วิทยาลัยฯ มีงบประมาณสนับสนุนการวิจัย การเขียนตําราทางวิชาการ เอกสารการสอนและ

เอกสารประกอบการสอน รวมทั้ง Monograph series 

   4)  วิทยาลัยฯ มีงบประมาณสนับสนุนการศึกษาตอท้ังภายในและภายนอก สมทบกับมหาวิทยาลัย 

   5)  วิทยาลัยฯ มีงบประมาณสนับสนุนการนาเสนอผลงานวิชาการท้ังภายในและตางประเทศ 

   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 โครงสรางเอ้ืออํานวย ตอการทํางานอยางเปนระบบ 

   2)  การจัดการความรูและแลกเปลี่ยนประสบการณ ชวยใหการปฏิบัติงานมีคุณภาพดีขึ้น 

   3)  การใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยชวยสนับสนุนการบริหารจัดการไดอยางคลองตัว 

  ประเด็นจุดออน 

   1)  คณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนบางสวนยังมีประสบการณในงานคอนขางนอยทําใหการ

บริหารจัดการมีอุปสรรค 

   2)  คณาจารยบางสวนลาศึกษาตอและอาจารยใหมท่ีเขามายังมีอายุงานไมถึงเกณฑที่จะชวยงาน

บริหารได ทําใหผูบริหารในปจจุบันมีภาระงานมากกวาปกติ 

 

สภาพแวดลอมภายนอก (External Environment) 

 1. สภาพแวดลอมทางสังคม 

  ประเด็นโอกาส 

   1)  สังคมสนใจเรื่องการศึกษาตอท้ังในระดับปริญญาตรี – โท – เอก โดยวิทยาลัยฯ มีชื่อเสียงอันดับ

หน่ึงทางดานรัฐศาสตร จากการประเมินการจัดประชุมระดับชาติและนานาชาติ จึงเปนชองทางในการนําเสนอ

ภาพลักษณท่ีดีของวิทยาลัยฯ สงผลใหมีนิสิตสนใจสมัครมาเรียนเพิ่มมากข้ึน 
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   2)  จังหวัดมหาสารคาม เปนศูนยกลางภาคอีสาน ติดตอกับหลายจังหวัด เปนเมืองนาอยู และเปน

ศูนยรวมของการศึกษาเปนจํานวนมาก จึงสามารถดึงดูดผูเขามาศึกษาไดเปนจํานวนมาก 

  ประเด็นอุปสรรค 

   1)  เยาวชน ผูปกครองและนิสิตท่ีจบปริญญาตรี ไมมีทักษะในการวิเคราะหขอดีและขอเสียของการ

เลือกสถาบันการศึกษาและตองการศึกษาในสถาบันที่จบการศึกษาท่ีใชระยะเวลาที่สั้นกวาและงายกวา 

   2)  คานิยมของสังคมเนนความสําคัญของวิชาชีพทางดานสายวิทยาศาสตร และการแพทยมากกวา

สายสังคมศาสตร สงผลใหนิสิตที่มีคุณภาพปานกลางเขามาเรียนในวิทยาลัยการเมืองการปกครองมากกวานิสิตที่มี

ศักยภาพสูง 

 

 2. สภาพแวดลอมทางเทคโนโลยี 

  ประเด็นโอกาส 

   1)  ความกาวหนาทางเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศทั้งในประเทศและตางประเทศทําใหวิทยาลัย

การเมืองการปกครองสามารถคนหาขอมูลท้ังทางดานการบริหารจัดการและการเรียนการสอนมาพัฒนาวิทยาลัยฯ

ได 

   2)  วัสดุอุปกรณท่ีมีความทันสมัยมากข้ึน ทําใหวิทยาลัยฯ สามารถจัดการมาบริการในการดําเนินการ 

ทั้งการเรียนการสอน การวิจัยและการบริหารจัดการไดอยางมีประสิทธิภาพ 

  ประเด็นอุปสรรค 

   1)  ความกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว สงผลใหวิทยาลัยฯ 

ตองลงทุนเพิ่มขึ้นตลอดเวลาตามการเปล่ียนแปลงในแตละป 

 

 3. สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ 

  ประเด็นโอกาส 

   1)  สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจภายนอกเปนโอกาสใหมีผูเขามาศึกษามากข้ึน และงบประมาณใน

การวิจัยภายนอกก็เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งงบการศึกษาตอตางประเทศก็มีเพิ่มขึ้นเชนกัน 

  ประเด็นอุปสรรค 

   1)  สภาวะเศรษฐกิจถดถอย ทําใหนิสิตเกิดความลังเลใจท่ีจะศึกษาตอ รวมท้ังงบประมาณในการวิจัย 

และงบประมาณในการศึกษาตอตางประเทศลดลง 

   2)  คูแขงในการศึกษามีการใหบริการทางการศึกษาที่ถูกกวาและสําเร็จการศึกษาไดเร็วกวา 
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 4. สภาพแวดลอมทางนโยบาย กฎ ระเบียบ 

  ประเด็นโอกาส 

   1)  นโยบายของรัฐบาลสงเสริมการเรียนการสอน, การวิจัย ทําใหวิทยาลัยฯ มีโอกาสมากขึ้นในการ

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของกับการเรียนการสอนและการวิจัย 

  ประเด็นอุปสรรค 

   1)  การดําเนินงานของมหาวิทยาลัยในการอนุมัติใหวิทยาลัยฯ แสวงหารายไดเพื่อพึ่งตนเองมีนอย

มาก ซึ่งเปนอุปสรรคตอการบริหารงานของวิทยาลัยฯ ในเชิงรุก 

   2)  รัฐมีนโยบายลดการเพิ่มกําลังคน เปนอุปสรรคตอการบริหารงานของวิทยาลัยฯ ในการเพิ่ม

บุคลากรทางวิชาการ ทาใหอัตราสวนของอาจารยและนิสิตในปจจุบันยังไมไดสัดสวน 

 

โอกาส (Opportunity) 

 1)  วิทยาลัยการเมืองการปกครองมีชื่อเสียงเปนที่ยอมรับท้ังในระดับชาติ และระดับนานาชาติ จากการจัด

ประชุมตางๆ ของวิทยาลัยทําใหมีนิสิตสนใจเขามาศึกษาตอ และสถาบันการศึกษาตางๆ เขามาดูงาน 

 2)  วิทยาลัยฯ มีเครือขายทั้งในและตางประเทศในเรื่องความรวมมือทางวิชาการ การวิจัย การดําเนินการ 

ตางๆ ของคณาจารย นิสิตและบุคลากร และเปนท่ียอมรับกันอยางกวางขวาง 

 3)  การเปนท่ียอมรับจากมหาวิทยาลัยตางๆ เปนชองทางใหนิสิตไดเขาไปแขงขันในระดับชาติและได 

รางวัลชนะเลิศ 

 4)  ความเจริญกาวหนาทางดานเทคโนโลยีเอือ้ตอการดําเนินงานของภาค ในการรับรูขาวสารตางๆ ระหวาง 

มหาวิทยาลัย 

 5)  การเขาสูประชาคมอาเซียนทาใหวิทยาลัยฯ เตรียมหลักสูตรฝกอบรม เตรียมนิสิตและอาจารย 

แลกเปล่ียนระหวางกันทั้งในประเทศและตางประเทศ 

 6)  ความตองการของตลาดแรงงานของศิษยเกาของวิทยาลัยท่ีมีความใฝรู สูงาน เปนชองทางใหนิสิตได 

งานทํามากข้ึน 

 7)  นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา เชน สมศ./สกอ./ก.พ.ร. เปนชองทางใหวิทยาลัยตองปรับ 

ทิศทางใหดีข้ึน 

 

ภัยคุกคาม (Threat) 

 1)  สภาวะการแขงขันเชิงรุกของสถาบันอุดมศึกษาท้ังภาครัฐและเอกชน ทําใหวิทยาลัยฯ รับนิสิตได 

นอยลงซึ่งเกี่ยวของกับงบประมาณท่ีจะตองเลี้ยงตัวเองดวย 
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 2)  นโยบายของรัฐและของมหาวิทยาลัยเปล่ียนแปลงบอย ทําใหวิทยาลัยฯ มีภาระในการปรับเปล่ียน 

 3)  งบประมาณรายไดที่ไดรับนอยลงมีผลตอการบริหารงานของวิทยาลัย 
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สรุปจํานวนกลยุทธ เปาหมาย และมาตรการตามแผนกลยุทธ 

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลยุทธที่ 2  การสงเสริมงานวิจัยเพื่อ 

สรางสรรค และเพื่อการจัดการชุมชนที่ดี 
(Best good practice of creative Research 

activities and good governance in 

community) 

 

เปาหมายตามกลยุทธที่ 2 

จํานวน  12  เปาหมาย 

 

มาตรการเพื่อดําเนินการตามกลยุทธท่ี 2 

จํานวน  9  มาตรการ 

กลยุทธที่ 1  การมุงเนนการเรียนการสอน 
ที่เปนเลิศ พรอมการเขาสูประชาคม 
อาเซียน (Excellent Learning and 
Teaching and Looking Forward to Asean 

and International connectivities) 

 

เปาหมายตามกลยุทธที่ 1 

จํานวน  7  เปาหมาย 

 

มาตรการเพื่อดําเนินการตามกลยุทธที่ 1 

จํานวน  11  มาตรการ 

กลยุทธที่ 3  การพัฒนาศักยภาพนิสิตที ่

โดดเดนทางวิชาการและกิจกรรม 

(Outstanding Students Development 

academic and other activities) 

 

เปาหมายตามกลยุทธที่ 3 

จํานวน  6  เปาหมาย 

 

มาตรการเพื่อดําเนินการตามกลยุทธที่ 3 

จํานวน  11  มาตรการ 

 

กลยุทธที่ 4 พัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมี

คุณภาพ (Human Resource 

Development) 

 

เปาหมายตามกลยุทธที่ 4 

จํานวน  7  เปาหมาย 

 

มาตรการเพื่อดําเนินการตามกลยุทธท่ี 4 

จํานวน  4  มาตรการ 
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สรุปจํานวนกลยุทธ เปาหมาย และมาตรการตามแผนกลยุทธ 

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลยุทธที่ 6  การพัฒนาการใชระบบการ 

บริหารจัดการที่ทันสมัย (Development 

and Implementation of Modern 

Administration System) 

 

เปาหมายตามกลยุทธที่ 6 

จํานวน  5  เปาหมาย 

 

มาตรการเพื่อดําเนินการตามกลยุทธท่ี 6 

จํานวน  8  มาตรการ 

กลยุทธที่ 5  การสรางความเชื่อมโยงกับ 

ตางประเทศ (Building International 

Connection to Achieve Academic 

Excellent) 

 

เปาหมายตามกลยุทธที่ 5 

จํานวน  3  เปาหมาย 

 

มาตรการเพื่อดําเนินการตามกลยุทธที่ 5 

จํานวน  4  มาตรการ 

กลยุทธที่ 7  สรางความผูกพันตอวัฒนธรรม
ทองถิ่น และการบริการวิชาการตอชุมชนดวย
ศักยภาพของนิสิตและบุคลากรท่ีเขมแข็ง 
(Building Commitment to Cultural Heritage 
and Community Services with Our Strength 
of Staff and Students) 

 

เปาหมายตามกลยุทธที่ 7 

จํานวน  5  เปาหมาย 

 

มาตรการเพื่อดําเนินการตามกลยุทธที่ 7 

จํานวน  3  มาตรการ 

 

กลยุทธที่ 8 การสรางใหเปนวิทยาลัย 

สีเขียวและเปนวิทยาลัยที่มีชีวิตชีวา 

(Building Green and Lively College) 

 

เปาหมายตามกลยุทธที่ 8 

จํานวน  2  เปาหมาย 
 

 

มาตรการเพื่อดําเนินการตามกลยุทธที่ 8 

จํานวน  1  มาตรการ 
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กลยุทธ เปาหมาย และมาตรการเพื่อดําเนินการตามแผนกลยุทธ พ.ศ.2558 – 2561 

 

กลยุทธที ่1 มุงเนนการเรียนการสอนท่ีเปนเลิศ พรอมการเช่ือมโยงเขาสูประชาคมอาเซียน (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 

 

มาตรการเพ่ือการดําเนินการตามกลยุทธที่ 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)  มีมาตรการใหคณาจารยปฏิบัติตนใหเปนแบบอยางท่ีดีตามมาตรฐานจรรยาบรรณ คุณธรรม และ

จริยธรรมของมหาวิทยาลัย 

 

 มาตรการที่ 2 การปรับปรุงหลักสูตรอยางตอเนื่องใหมีความทันสมัย ประกอบดวย 

  1)  มุงเนนการทบทวนหลักสูตรของวิทยาลัยฯ โดยจะประเมินความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย 

ขอมูลปอนกลับจากนายจางองคกร รวมท้ังจากการวิจัยเชิงสถาบันมาประกอบ เพื่อติดตามและประเมินผล

หลักสูตร 

  2)  สงเสริมใหมีการทบทวนปรับปรุงหลักสูตรที่เปดสอนเกิน 5 ป 

  3)  สนับสนุนการวางหลักสูตรระดับตางๆ รวมกับคณะอ่ืนๆ เพื่อประโยชนที่สูงสุดของนิสิต 

  4)  ปรับปรุงหลักสูตรใหมใหทันสมัยตอเหตุการณเพื่อผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพในการประกอบอาชีพและ 

แขงขันกับสถาบันอ่ืนๆได  เชน  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสิทธิมนุษยชน  และหลักสูตรปรัชญาดุษฎี

บัณฑิต  (ปร.ด) 

 

 มาตรการที่ 3 การจัดใหมีระบบสนับสนุนการเรียนรูของนิสิต ประกอบดวย 

  1)  เนนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหทันสมัย เพื่อตอบสนองตอการเรียนการสอนของนิสิต 

  3)  สนับสนุนใหคณาจารยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ/สื่อ ในการพัฒนาการเรียนการสอน 

  4)  สงเสริมใหคณาจารยนําผลการประเมินของนิสิตมาปรับเปล่ียนรูปแบบและวิธีการเรียนการสอนเพื่อ

ประโยชนอันสูงสุดของทั้งผูเรียนและผูสอน 

 

 มาตรการที่ 4 การสรางบรรยากาศการเรียนรูภายในวิทยาลัย ประกอบดวย 

  1)  พัฒนาวิทยาลัยใหมีภูมิทัศนท่ีเอ้ืออํานวยตอการสรางบรรยากาศในการเรียนการสอน เชน จัดท่ีนั่ง

ภายในตึก จัดภูมิทัศนใหสวยงาม 

  2)  สรางหองสมุดที่เอื้ออํานวยตอการเรียนการสอน จัดหนังสือใหมๆ และคอมพิวเตอรที่เอ้ือตอการ

คนควา 

  3)  สนับสนุนใหนิสิตสามารถจัดกิจกรรมเพื่อเสริมการเรียนการสอนโดยเชิญผูเช่ียวชาญมาบรรยายหรือ

นิสิตอภิปรายกลุมกันเองในประเด็นสําคัญตางๆ 
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 มาตรการที่ 5 การจัดใหมีระบบการชวยเหลือนิสิตที่มีผลการเรียนต่ํา 

  1)  มีระบบติวเตอรสอนเสริม สําหรับวิชาหลักใหแกนิสิตที่มีผลการเรียนตํ่าสามารถสําเร็จการศึกษาได

ตามกําหนดเวลา ตามแผนระยะเวลาท่ีกําหนดโดยมีอาจารยผูชวยสอนชวยเหลือในการติว/ระบบที่ปรึกษานิสิตใน

กรณีท่ีนิสิตมีปญหาผลการเรียน 

  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)  เนนใหอาจารยท่ีปรึกษาใหคําแนะนํานิสิตอยูตลอดเวลา 

 

 มาตรการที่ 9 การทําวิจัยเก่ียวกับการเรียนการสอนเพื่อมาประยุกตใชในการพัฒนาการเรียนการสอน 

ใหมีประสิทธิภาพ 

  1)  สงเสริมใหมีการบูรณาการเรียนการสอนกับการวิจัย  หรือการบริการวิชาการ  หรือการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม 

  2)  สงเสริมใหมีการจัดการเรียนรูที่พัฒนาจากการวิจัย 
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 มาตรการที่ 10 การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนการสอน 

  1)  ผลักดันใหอาจารยทําเอกสารประกอบการเรียนการสอน หรือเอกสารคําสอน 

  2)  จัดต้ังงบประมาณของวิทยาลัยฯ เพื่อสนับสนุนการจัดพิมพเอกสารประกอบการสอน/เอกสาร 

คําสอน 

 

 มาตรการที่ 11  การพัฒนาศักยภาพคณาจารยและบุคลากรเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 

  1)  สงเสริมใหคณาจารยและบุคลากรเขาอบรม/สัมมนา  เพื่อพัฒนาดานการเรียนการสอน 
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กลยุทธที่ 2 การสงเสริมการวิจัย เพื่อสรางสรรคและเพื่อการจัดการชุมชนท่ีดี (Best/good Practice of 

Creative Research activities and Good governance in Community) 

 เปาหมายตามกลยุทธที ่2 

  1. มีคณะกรรมการวิจัยพิจารณางานวิจัยทั้งของคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนประเมินขอเสนอ

วิจัย ต้ังแตการต้ังหัวขอวิจัยและแนวคิด ทฤษฎีการวิจัย ประโยชนที่ไดรับ และความเปนไปไดของการวิจัยตามแนว

ปฏิบัติที่ดี good practice 

  2. มี Peer Reviewer พิจารณางานวิจัยตีพิมพการวิจัยที่มีคุณภาพ 

  3. มีผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในวารสารทางวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ท่ีอยูในฐานขอมูลท่ี

ไดรับการยอมรับ หรือตีพิมพใน Proceeding 

  4. มีผลงานวิจัยที่ตอบสนองตอชุมชน เชน 1 คณะ 1 ชุมชน/ 1 หลักสูตร 1 ชุมชน/ 1 คณะ   

1 ศิลปวัฒนธรรม 

  5. มีโครงการสรางเครือขายรวมกันระหวางภายในและภายนอกวิทยาลัยฯ ในรูปสหวิทยาการ 

(Interdisciplinary) 

  6. มีระบบพี่เล้ียงการวิจัยคอยแนะนําการทําวิจัย การเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการสําหรับ

คณาจารย บุคลากร และนิสิต 

  7. มีโครงการสงเสริม ผลักดันใหคณาจารยไดแสวงหาโอกาสงานวิจัยจากภายนอก 

  8. มีการจัดสรรทุนวิจัยเพิ่มขึ้น เพื่อใหบุคลากรไดพัฒนางานวิจัยใหดีข้ึน และทําวิจัยอยางตอเนื่อง 

  9. มีบทความวิจัย ของนิสิตไดรับการตีพิมพ หลังจากการตรวจสอบคุณภาพจาก Peer  Review แลว 

  10. มีโครงการจัดประชุมระดับชาติ/นานาชาติ เพื่อเปนเวทีการนําเสนองานวิจัยของบุคลากรและนิสิต 

จากภายในและภายนอกวิทยาลัย 

  11. มีระบบฐานขอมูลดานงานวิจัยและผลงานวิชาการของคณาจารย ผูเชี่ยวชาญ  และผูทรงคุณวุฒิ  

  12. มีการสงเสริมการผลิตตําราจากงานวิจัย 

 

มาตรการเพื่อดําเนินการตามกลยุทธที ่2 

 มาตรการที่ 1 มีระบบบริหารงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพ อันจะนําไปสูการดําเนินการวิจัยที่เปน 

Best/Good Practice 

  1)  จัดสรรงบประมาณการทําวิจัยอยางเพียงพอกับประเภทของงานวิจัย คือ  วิจัยพื้นฐาน วิจัยประยุกต 

วิจัยแบบบูรณาการ และวิจัยของนิสิตโดยการประกาศลง Website 
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 มาตรการที่ 2 การสงเสริมใหบุคลากรและนิสิตนําเสนอผลงานทางวิชาการ ในเวทีระดบัชาติ/นานาชาติ 

  1)  จัดอบรมการจัดทํางานวิจัย เพื่อนําเสนอในเวทีประชุมวิชาการแกบุคลากรและนิสิต 

   

 มาตรการที่ 3 การจัดใหมีพี่เล้ียงวิจัย เพื่อเปนที่ปรึกษาหัวขอวิจัย และการทําวิจัย อันจะเพิ่มพูน

ศักยภาพใหการวิจัยดีข้ึน 

 

 มาตรการที่ 4 สรางแรงจูงใจในการทําวิจัย โดยการเพิ่มงบประมาณในการวิจัยและสงเสริมใหไดรับการ

ตีพิมพในวารสาร โดยการติดตอกับเครือขายมหาวิทยาลัยที่วิทยาลัยฯ ไดทํา MOU ดวย 

 

 มาตรการที่ 5 การจัดวัสดุอุปกรณตางๆ ที่เอื้อตอการทําวิจัย โดยเตรียมวัสดุอุปกรณเหลาน้ี  ใหมีพรอม

เพื่อการใชงาน 

 

 มาตรการที่ 6 พัฒนาระบบฐานขอมูลที่เก่ียวกับแหลงทุนวิจัย ฐานขอมูลวิจัยและวารสารทางวิชาการ

อื่นๆ 

  1)  ผลักดันใหทําฐานขอมูลท่ีทันสมัย โดยสราง Link กับเครือขาย 

  2)  มีการบริหารระบบการจัดการฐานขอมูลวิจัยที่สามารถสืบคนไดท้ังฐานขอมูลของวิทยาลัยและของ

สํานักวิทยบริการ 

  3)  มีการประชาสัมพันธขาวสารเก่ียวกับทุนวิจัยทาง 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 

 เปาหมายตามกลยุทธที ่3 

  1. มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม สงเสริมใหนิสิตสามารถพัฒนาศักยภาพของตนไดอยางเต็มที่ และ

สามารถแสดงออกอยางเปนรูปธรรม 

  2. สงเสริมใหนิสิตของวิทยาลัยการเมืองการปกครองไดออกไปสูการแขงขันในระดับชาติและไดรับรางวัล

ดีเดน 

  3. นิสิตไดรับการยกยองจากนายจางวาเปนผูมีความพยายาม ขยัน และอดทนสูง 

  4. มีโครงการ  Dean’s list ใหกับนิสิตที่ไดคะแนนดีเดนของทุกสาขา 

  5. มีคณะกรรมการพัฒนานิสิตและท่ีปรึกษาสโมสรนิสิตเปนทีปรึกษาวางแผนและทํากิจกรรม 

  6. มีพี่เล้ียงการวิจัยคอยแนะนําการทําวิจัย การเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการสําหรับนิสิต 

 

มาตรการเพื่อดําเนินงานตามกลยุทธที ่3 

 มาตรการที่ 1 สงเสริมการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคดานวิชาการและกิจกรรม 

  1)  จัดโครงการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อเตรียมพรอมเขาสูตลาดแรงงาน 

  2)  จัดต้ังระบบอาจารยที่ปรึกษานิสิตเพื่อเปนที่ปรึกษาใหนิสิตมีศักยภาพทางวิชาการและการทํา

กิจกรรม 
 

 มาตรการที่ 2 สงเสริมการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคดานทักษะการใชภาษาและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

  1)  จัดอบรมภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเตรียมตัวสูประชาคมอาเซียน 
 

 มาตรการที่ 3 พัฒนาคุณภาพนิสิตใหไดมาตรฐาน 

  1)  จัดโครงการติวพิเศษสําหรับนิสิตท่ีมีคะแนนตํ่า เพื่อพัฒนาการเรียนใหดีขึ้น 

  2)  จัดกิจกรรมเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา 

  3)  จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพและเสริมสรางทักษะการเรียนรูตามคุณลักษณะของบัณฑิต 
 

 มาตรการที่ 4 สงเสริมความเปนเลิศทางวิชาการ 

  1)  จัดฝกอบรมภาษาอังกฤษนิสิตท่ีเรียนดี เพื่อเตรียมตัวเขาแขงขันทางวิชาการระดับชาติ 

  2)  พัฒนาภาษาอังกฤษแกนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 
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 มาตรการที่ 5 สงเสริมใหนิสิตเคารพระเบียบ กติกา และมารยาททางสังคม 

  1)  สงเสริมใหนิสิตมีจิตสานึกท่ีดี 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 รวมทั้งใหผูปกครองมีความเชื่อม่ันในบุตรหลานท่ีเขามาเรียนในวิทยาลัย 
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  3)  จัดใหนิสิตที่มีผลการเรียนดีเดนทุกสาขาวิชาเอก ไดรับรางวัลและเข็มเชิดชูเกียรติในวันปจฉิมนิเทศ 

รวมทั้งใหนิสิตที่ไดคะแนนสูงสุดใน Dean’s list ไดแสดงสุนทรพจน โดยเลาถึงประสบการณท่ีไดรับจากวิทยาลัยฯ 

และเสนอขอคิดตางๆ อันจะเปนประโยชนตอนิสิตท่ีกาลังจะออกไปจากรั้วของวิทยาลัยฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แผนกลยุทธวิทยาลัยการเมืองการปกครอง  พ.ศ. 2558-2561  (ฉบับปรับปรุงกุมภาพันธ 2559)   หนา 51 

 

กลยุทธที่ 4 พัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ (Human Resource Development) 

 เปาหมายตามกลยุทธที ่4 

  1. พัฒนาคณาจารยและบุคลากรของวิทยาลัยการเมืองการปกครองใหไดรับการยอมรับวามีศักยภาพ

ในทางวิชาการ โดยการสนับสนุนใหไปบริการวิชาการ เขียนหนังสือ ตํารา และบทความ 

  2. พัฒนาบุคลากรสายวิชาการใหไปศึกษาตอตางประเทศ โดยผูบริหารจะติดตอหาท่ีเรียนให หรือขอทุน

ในแตละปโดยการทาแผนไปที่ สกอ. 

  3. พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนใหเลื่อนเปนพนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อขวัญและกําลังใจเพื่อใหมี

ความกาวหนา และเจริญเติบโตในสายงาน (Career Path) 

  4. มีระบบการประเมินผลงานที่มีประสิทธิภาพจากคณะกรรมการ โดยการเขมงวดในงานหลักท่ีอาจารย

ควรทาท้ัง 4 ดาน 

  5. ผลักดันและสงเสริมใหขอตําแหนงทางวิชาการโดยมีพี่เล้ียงวิจัยคอยแนะนํา 

  6. มีพี่เล้ียงการวิจัยคอยแนะนําการทําวิจัย การเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการสําหรับ

คณาจารย บุคลากร และนิสิต 

  7.  เพิ่มสัดสวนอาจารยที่มีวุฒิปริญญาเอก  และมีตําแหนงทางวิชาการเพิ่มข้ึน 

 

มาตรการเพื่อดําเนินงานตามกลยุทธที ่4 

 มาตรการที่ 1 คัดสรรบุคลากรสายวิชาการที่มีความโดดเดนมาทํางานในวิทยาลัยฯ โดยกระบวนการ

คัดเลือกที่เขมงวด 

 

 มาตรการที่ 2 พัฒนาใหคณะเปนแหลงงานที่มีผูสนใจเขามาสมัครงานเปนจํานวนมาก เม่ือมีการ

ประกาศรับสมัครในตําแหนงตางๆ (วิทยาลัยฯ มีตําแหนงพนักงานรองรับ) 

 

 มาตรการที่ 3 พัฒนาระบบการวัดผลการปฏิบัติงานที่เปนรูปธรรม 

  1)  กําหนดภาระงาน (Job Description) ของทุกๆ ตําแหนงใหชัดเจนท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุน 

รวมทั้งพฤติกรรมการปฏิบัติงาน 

  2)  สรางระบบการประเมินผลที่เปนธรรม โปรงใส เชน ระบบการประเมินท่ีมีคณะกรรมการ และ

ประกาศผูมีผลงานดีเดน ระบบการประเมินแบบ 360  องศา 

  3)  สรางระบบฐานขอมูลทรัพยากรมนุษยของวิทยาลัยฯ ในการรวบรวมขอมูลคนหาไดอยางรวดเร็ว 
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 มาตรการที่ 4 เสริมสรางเสนทางการเจริญเติบโตของอาชีพ 

  1)  สงเสริมใหคณาจารยและบุคลากรมีความกาวหนาในการเรียนการสอน โดยการสนับสนุนใหไป

ฝกอบรม ในสายวิชาการท่ีสอนอยูอยางตอเน่ือง 

  2)  ผลักดันใหคณาจารยไดเขาสูตําแหนงทางวิชาการ และแสวงหาสถาบันการศึกษาใหคณาจารยใน

การศึกษาตอ 

  3)  ผลักดันใหคณาจารยศึกษาตอในระดับปริญญาเอกและเขาสูตําแหนงทางวิชาการเพิ่มขึ้น 

  4)  เพิ่มบุคลากรสายวิชาการเพิ่ม ปรับตําแหนงสูการเปนพนักงานมหาวิทยาลัย 

  5)  สงเสริมใหคณาจารยผลิตผลงานทางวิชาการ ทั้งตารา หนังสือ เอกสารทางวิชาการ (Monograph) 

และบทความในวารสาร 

  6)  สงเสริมคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนไปฝกอบรมเพิ่มเติมทั้งในและตางประเทศ 

 

 มาตรการที่ 5 มุงเนนการทํางานเปนทีม เพื่อการทํางานที่มีศักยภาพ 

  1)  แตงต้ังคณาจารยและบุคลากรทํางานเฉพาะกิจ 

  2)  แตงต้ังคณะกรรมการตางๆ ของวิทยาลัยฯ เปนคณะกรรมการเพื่อเปนท่ีปรึกษาหรือในการดําเนิน

และแกปญหาตางๆ 

  3)  พัฒนาใหคณาจารยและบุคลากรสามารถปฏิบัติงานไดหลายภารกิจ เพื่อใหเกิดความประหยัด 

คลองตัว และเสริมสรางการเรียนรูที่หลากหลาย 
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กลยุทธที่ 5 การสรางความเช่ือมโยงและติดตอกับตางประเทศ (Building International Connection) 

 เปาหมายตามกลยุทธที ่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)  พานิสิตไปศึกษาดูงานกับประเทศท่ีทํา  MOU  ดวยทุกป เพื่อศึกษาดูงานดานการเรียนการสอนและ

สโมสรนิสิต 

 

 มาตรการที่ 2 สงเสริมใหคณาจารย และนิสิต ตีพิมพบทความวิชาการในวารสารที่อยูในฐานขอมูล

ระดับชาติ/นานาชาติ เพื่อประโยชนในการไดรับการอางอิง (Citation) 

  1)  สงเสริมใหคณาจารยเขียนบทความวิจัย  บทความวิชาการเพื่อตีพิมพในวารสารวิทยาลัยการเมือง

การปกครอง  และวารสารที่อยูในฐานขอมูล  TCI 

 

 มาตรการที่ 3 การเชิญชวนอาจารยชาวตางประเทศเขามาสอนในวิทยาลัยการเมืองการปกครอง โดย

คณบดีจะเปนผูริเร่ิมในการแสวงหามหาวิทยาลัยที่เคยติดตอใหมาสอนปละ 1 คร้ัง 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) 

 เปาหมายตามกลยุทธที ่6 

  1.  มีระบบฐานขอมูลการศึกษา  การวิจัย  และการบริหารจัดการการเงินอยางมีประสิทธิภาพ โดยใชส่ือ

อิเล็กทรอนกิสในการสื่อสารภายในคน 

  2.  มีระบบการเงินและพัสดุที่ถูกตอง  คลองตัว โปรงใส  และตรวจสอบได 

  3.  มีโครงการฝกอบรมสัมมนาเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาลแกผูบริหารและผูท่ีเกี่ยวของทุกระดับ เพื่อ

กระตุนใหมีการปฏิบัติงานใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล 

  4.  มีการจัดทําบัญชี รายงานทางการเงิน  และงบการเงินอยางถูกตอง  และมีการเบิกจายเปนไปตาม

ระเบียบ 

  5.  มีการจัดกิจกรรมระดมความคิดเห็น เพื่อกระตุนเตือนใหบุคลากรทุกระดับใหมีวัฒนธรรมการทํางาน

ที่มีคุณภาพท่ัวท้ังองคกร 

 

มาตรการเพื่อดําเนินการตามกลยุทธที ่6 

 มาตรการที่ 1 มุงเนนการบริหารงานที่มีการกํากับดูแลกิจกรรมที่ดี โปรงใส และตรวจสอบได 

  1)  สรางระบบการติดตาม ตรวจสอบ ตามลําดับ จากเจาหนาท่ี และรองคณบดี 

  2)  มีการประชุมคณบดี รองคณบดี เพื่อทราบปญหาและสรางแนวปฏิบัติที่ดี 

 

 มาตรการที่ 2 สรางระบบติดตามคณาจารย และบุคลากรเปนระยะ เพื่อใหปฏิบัติตามกฎระเบียบที่

ถูกตอง โดยดูงานจากที่คณบดีมอบหมายใหหรืองานสอนที่ดําเนินการอยู 

 

 มาตรการที่ 3 สรางระบบการบริหารงานการเงิน  งานบัญชี  และงานพัสดทุี่ดี 

  1)  สงเสริมใหมีการจัดทําบัญชีและรายงานการเงินที่เปนระบบ 

  2)  พัฒนาการวางแผนการใชเงินงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ  ลดการใชจายที่ไมจําเปน 

  3)  สงเสริมใหพนักงานการเงิน การบัญช ี และพัสดุ ไดไปฝกอบรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน

ใหดีขึ้น 

  4)  ติดตามและเรงรัดลูกหน้ียืมเงินทดรองอยางสมํ่าเสมอ 

  5)  จัดทําทะเบียนครุภัณฑใหเปนปจจุบัน  เพื่อสะดวกตอการตรวจสอบ 

  6)  การใชทรัพยากรรวมกันของวิทยาลัยฯ  มีการกําชับใหปฏิบัติตามระเบียบวินัยอยางเครงครดั 
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 มาตรการที่ 4 สรางสํานึกในคานิยมรวมใหเกิดขึ้นในองคกร 

  1)  สงเสริมใหบุคลากรปฏิบัติงานอยางเปนระบบ มีการประสานงานและบูรณาการระหวางบุคลากรใน

องคกร โดยคํานึงถึงคานิยมรวมขององคกร 

 

 มาตรการที่ 5 จัดใหมีระบบประกันคุณภาพการศึกษาแบบครบวงจร โดยเช่ือมโยงการประเมินของ      

สมศ. กพร. และประกันคุณภาพการศึกษาภายในเขาดวยกัน 

  1)  โครงการทุกโครงการตองระบุตัวช้ีวัดของ สมศ. กพร. และประกันคุณภาพการศึกษา 

  2)  ผลักดันใหผลการประเมินคุณภาพอยูในระดับท่ีสูงขึ้นจากวงรอบปท่ีผานมาพรอมท่ีจะรับการ

ประเมินทุกวงรอบ 

  3)  จัดการความรู (KM) แกบุคลากรทุกฝาย และอาจารย เพื่อสรางความเขาใจในการประกันคุณภาพ 

  4)  พัฒนาบุคลากรใหมีจิตสํานึกของการใหบริการ (Service mind)   

  5)  มีระบบการประเมินของบุคลากรเก่ียวกับการปฏิบัติงานในสวนของพฤติกรรม เพื่อใหเหมาะสมกับ

การปฏิบัติงาน 

 

 มาตรการที่ 6 พัฒนาคานิยมรวม COPAG ใหรับรูทั่วทั้งองคกร ทั้งนิสิต อาจารย และพนักงาน ทั้งนี้

เพื่อยึดเหนี่ยวบุคลากรและนิสิตใหพัฒนาองคกรรวมกัน 

 

 มาตรการที่ 7 การพัฒนาระบบการส่ือสารในองคกรแบบสองทาง คือ 

  1)  รับฟงความคิดเห็นจากนิสิต คณาจารย และบุคลากร เพื่อปรับปรุงแกไขการบริหารงาน 

  2)  จัดใหมีการประชุมคณาจารย และเจาหนาท่ีเพื่อรับฟงความคิดเห็น 

 

 มาตรการที่ 8 พัฒนาระบบบริหารความเส่ียง และควบคุมภายในใหมีประสิทธิภาพ 

  1)  ผลักดันใหผลการประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่มหาวิทยาลัยเสนอใหอยูในเกณฑที่

กําหนด 

  2)  สรางการมีสวนรวมของบุคลากรทุกคนในวิทยาลัยฯ ใหตระหนักถึงความสําคัญของความเสี่ยงและ

การควบคุมในทุกดาน โดยการจัดการประชุม 
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กลยุทธที่ 7 ความผูกพันตอวัฒนธรรมทองถ่ินและการบริการวิชาการตอชุมชนดวยศักยภาพของนิสิตและ

บุคลากรที่เขมแข็ง (Building Commitment to Cultural heritage) 

 เปาหมายตามกลยุทธที ่7 

  1. กระตุนใหคณาจารย นิสิตและบุคลากรทุกระดับไดเขาถึงชุมชนเพื่อสรางคุณคาทางวัฒนธรรมที่ดีงาม 

  2. มีการสนับสนุนงบประมาณในโครงการวัฒนธรรมในชุมชน 

  3. กําหนดทิศทางและการวางแผนใหบริการชุมชนทางวัฒนธรรมและบูรณาการสูการเรียนการสอนหรือ

การวิจัย 

  4. มีโครงการรวมกับชุมชนในการสงเสริมวัฒนธรรมชุมชน 

  5. มีการประชาสัมพันธเชิงรุกใหกับชุมชนและสังคมทราบกิจกรรมเพื่อสงเสริมวัฒนธรรมของวิทยาลัยฯ 

 

มาตรการเพื่อดําเนินการตามกลยุทธที ่7 

 มาตรการที่ 1 สงเสริมใหบุคลากรและนิสิตยึดม่ันในวัฒนธรรมอันดีงามของชุมชนและสังคม 

  1)  รณรงคใหนิสิตอยูรวมกันอยางมีระเบียบวินัย ยึดมั่นในวัฒนธรรมดีงามของสังคม 

  2)  พัฒนาระบบอาจารยที่ปรึกษาและระบบงานของชมรม กิจกรรมของนิสิตดานศาสนา และ

ศิลปวัฒนธรรมเพื่อเปนกลไกใหการดําเนินงานดานน้ีมีประสิทธิภาพ 

 

 มาตรการที่ 2 สนับสนุนใหบุคลากรและนิสิตเขารวมกิจกรรมตางๆ ของชุมชน คือ 

  1)  กระตุนใหบุคลากร นิสิต เขารวมกิจกรรม หรือจัดกิจกรรมโครงการกับชุมชนดานตางๆ อยาง

ตอเน่ือง 

  2)  สนับสนุนงบประมาณในโครงการตางๆ 

 

 มาตรการที่ 3 การสรางความเขาใจ ระหวางวิทยาลัยฯ และชุมชน คือ 

  1)  สงเสริมใหศูนยบริการวิชาการตางๆ สรางเครือขายทํากิจกรรมกับชุมชนและบูรณาการเขากับการ

เรียนการสอนและการวิจัย 

  2)  ดําเนินการบริการวิชาการท่ีสอดคลองกับความตองการของชุมชน และสอดคลองกับวิชาตางๆ ใน

วิทยาลัยฯ โดยศึกษาความตองการของหนวยงานเพื่อใหเกิดการบริการที่หลากหลาย 
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กลยุทธที่ 8 การสรางใหเปนวิทยาลัยสีเขียวและเปนวิทยาลัยที่มีชีวิตชีวา (Building  Green and Lively 

College) 

 เปาหมายตามกลยุทธที ่8 

  1. สรางสัญลักษณของวิทยาลัย COPAG ใหเปนวิทยาลัยสีเขียวและมีชีวิตชีวา 

  2. เพื่อใหวิทยาลัยมีบรรยากาศสงเสริมความ “นาเรียน - นาอยู” 

 

มาตรการเพื่อดาเนินการตามกลยุทธที ่8 

 มาตรการที่ 1 หัวหนาสํานักงานเลขานุการวิทยาลัยฯ  เปนผูกํากับดูแลในรายละเอียด ดังตอไปนี้ 

  1)  สงเสริมความเปนระเบียบเรียบรอยของวิทยาลัยสถานที่ท้ังในการจัดการเรียนการสอน 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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนผังแสดงความเช่ือมโยงยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  พ.ศ. 2558-2561  กับยุทธศาสตรวิทยาลัยการเมืองการปกครอง  พ.ศ. 2558-2561 

ปรัชญา 

วิสัยทัศน 

พันธกิจ 

ประเด็น

ยุทธศาสตร

มหาวิทยาลัย 

ผูมีปญญา  พึงเปนอยูเพื่อมหาชน 

 

มหาวิทยาลัยมหาสารคามเปนมหาวิทยาลยัทีท่ี่ไดรับการจดัอนัดบัคุณภาพและมาตรฐานการศกึษา  1  ใน  10  ของประเทศ  และไดรบัการยอมรับเปนมหาวิทยาลยัเพื่อชุมชนอันดับ  1  ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

1)  จัดการศกึษาและวิชาชีพชั้นสูงโดยมุงเนนพัฒนาคุณภาพการศึกษาการผลติบณัฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานและมีคุณลกัษณะที่พึงประสงค 

2) สรางผลิตผลจากงานวิจยัที่เปนองคความรูใหมและมีคุณภาพในทกุสาขาวิชา เพื่อสนับสนุนการเรยีนการสอน การบรกิารวิชาการ การทํานบุํารุงศิลปวฒันธรรม และนําไปใชประโยชนตามความเหมาะสม 

3) ใหบริการวิชาการแกชมุชนและสังคม เพื่อใหชมุชนและสังคมสามารถพึ่งพาตนเองไดอยางยั่งยืน 

4) อนุรกัษ ฟนฟ ูปกปอง เผยแพร และพฒันาศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของอีสาน 

ประเดน็ยทุธศาสตร์ที� 1 

การผลิตบณัฑิตที�มี

คุณภาพภายใตก้าร

จดัการเรียนการสอนใน

หลกัสูตรที�ทนัสมยัตาม

เกณฑคุ์ณภาพและ

มาตรฐานของชาติและ

สากล รวมทั�งมีความ

พร้อมเขา้สู่ประชาคม

อาเซียนและประชาคม

ประเดน็ยทุธศาสตร์ที� 2 

การวิจยัเพื�อสร้างองค์

ความรู้และพฒันา

นวตักรรมที�สร้าง

มูลค่าเพิ�มหรือใช้

ประโยชน์ใหก้บัชุมชน

และสังคม 

ประเดน็ยทุธศาสตร์ที� 3 

เป็นศูนยก์ลางแห่งการ

เรียนรู้และบริการ

วิชาการแก่สังคมใน

ภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ 

ประเดน็ยทุธศาสตร์ที� 

4 ส่งเสริมการนาํทุน

ทางวฒันธรรม 

ขนบธรรมเนียม และ

ภูมิปัญญาทอ้งถิ�นไป

ใชป้ระโยชน์อยา่ง

ย ั�งยืน และผสมผสาน

วฒันธรรมใน

ระดบัชาติและสากล 

ประเด็นยทุธศาสตร์ที� 

5 พฒันาระบบบริหาร

จดัการใหมี้

ประสิทธิภาพ และ

ยกระดบัการบริหาร

จดัการมหาวิทยาลยั

ตามหลกัธรรมาภิบาล 

ประเดน็ยทุธศาสตร์ที� 6 

ส่งเสริมภาพลกัษณ์ของ

มหาวิทยาลยัใหไ้ดรั้บ

การยอมรับและพฒันา

เป็นมหาวิทยาลยัใน

ระดบัสากล 

ประเดน็ยทุธศาสตร์ที� 7 

พฒันาสู่มหาวิทยาลยั 

สีเขียว และรักษ์

สิ�งแวดลอ้ม 

ประเด็น

ยุทธศาสตร

วิทยาลัยการเมือง

การปกครอง 

กลยุทธท่ี 1   

การมุงเนนการเรยีน

การสอนที่เปนเลิศ 

พรอมการเขาสู

ประชาคมอาเซียน 

(Excellent 

Learning and 

Teaching and 

Looking Forward 

to Asean and 

International 

กลยุทธท่ี 2   

การสงเสรมิงานวจิัย

เพื่อสรางสรรค และ

เพื่อการจดัการ

ชุมชนที่ดี  (Best 

good practice of 

creative Research 

activities and 

good  governance 

in community) 

กลยุทธท่ี 3   

การพัฒนาศักยภาพ

นิสิตทีโ่ดดเดนทาง

วิชาการและ

กิจกรรม 

(Outstanding 

Students 

Development 

Academic  and 

other activities) 

กลยุทธท่ี 4  

พัฒนาทรัพยากร

มนุษยใหมีคุณภาพ 

(Human 

Resource 

Development) 

กลยุทธท่ี 5   

การสรางความ

เชื่อมโยงกบั

ตางประเทศ 

(Building 

International 

Connection to 

Achieve 

Academic 

Excellent) 

กลยุทธท่ี 6   

การพัฒนาการใช

ระบบการ 

บริหารจัดการที่

ทันสมยั 

(Development 

and  

Implementation 

of Modern 

Administration 

System) 

กลยุทธท่ี 7   

สรางความผกูพันตอ

วัฒนธรรมทองถิน่ 

และการบรกิารตอ

ชุมชนดวยศักยภาพ

ของนิสติและ

บุคลากรที่เขมแข็ง 
(Building  

Commitment to 

Cultural Heritage and 

Community Services 

with Our Strength 

กลยุทธท่ี 8  

การสรางใหเปน

วิทยาลัย 

สีเขียวและเปน

วิทยาลัยที่มีชวีิตชีวา 

(Building Green 

and  Lively 

College) 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาคผนวก 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน   

วงรอบปการศึกษา  2557 

(ต้ังแต  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 

 

 

 

 
 

 


