แผนปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556
หนวยงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สภาพปจจุบัน และปญหาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
บัณฑิตวิทยาลัยเปนหนวยงานระดับคณะที่ไมเปนสวนราชการ ไดรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยใหจัดตั้งเปนหนวยงานจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เมื่อ
วันที่ 17 กรกฎาคม 2546 แตเดิมมีหนวยงาน “บัณฑิตวิทยาลัย” รับผิดชอบจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาครั้งแรกเมื่อป 2522 โดยในขณะนั้นยังเปน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตมหาสารคาม
ตอมาเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2537 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตมหาสารคาม ไดรับการยก
ฐานะเปนมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีการปรับเปลี่ยนหนวยงาน “บัณฑิตวิทยาลัย” เปน “งานบริหารบัณฑิตศึกษา” สังกัดกองบริการการศึกษาของฝายวิชาการ มีรอง
อธิการบดีฝายวิชาการ เปนผูรับผิดชอบ ในป 2540 ไดมีการปรับเปลี่ยนอีกครั้งเปน “สํานักงานบัณฑิตศึกษา” โดยมีรองอธิการบดีฝายบัณฑิตศึกษา เปนผูร ับผิดชอบ
การบริหารงาน ในชวงระยะเวลาตั้งแตปการศึกษา 2522 ถึง 2537 เปดสอนระดับปริญญาโท 2 หลักสูตร คือหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) เปดสอน 13
สาขาวิชา และหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) เปดสอน 1 สาขาวิชา ตั้งแตปการศึกษา 2538 ถึงปจจุบัน บัณฑิตวิทยาลัยเปดสอนหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา 3 ระดับ ประกอบดวยดังนี้ 1. หลักสูตรระดับปริญญาเอก 3 หลักสูตร 24 สาขาวิชา (1) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) เปดสอน 22
สาขาวิชา (2) หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต (กศ.ด.) เปดสอน 1 สาขาวิชา (3) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ส.ด.) เปดสอน 1 สาขาวิชา มีนิสิต
ระดับปริญญาเอกรวมทั้งสิ้น 622 คน 2. หลักสูตรระดับปริญญาโท 13 หลักสูตร 59 สาขาวิชา (1) หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) เปดสอน 11
สาขาวิชา (2) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) เปดสอน 15 สาขาวิชา (3) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) เปดสอน 15 สาขาวิชา (4)
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ส.ม.) เปดสอน 1 สาขาวิชา (5) หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต (บช.ม.) เปดสอน 1 สาขาวิชา (6) หลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต (บธ.ม.) เปดสอน 6 สาขาวิชา (7) หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (บธ.ม.) เปดสอน 1 สาขาวิชา (8) หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต (กจ.ม.) เปด
สอน 1 สาขาวิชา (9) หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (พย.ม.) เปดสอน 2 สาขาวิชา (10) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) เปดสอน 1
สาขาวิชา (11) หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ร.ม.) เปดสอน 1 สาขาวิชา (12) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศป.ม.) เปดสอน 1 สาขาวิชา (13) หลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) เปดสอน 3 สาขาวิชา 3. หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต (ป.บัณฑิต) เปดสอน 2 สาขาวิชา คือ (1) การบริหาร
การศึกษา (2) การสอน
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แผนภูมิโครงสรางสวนงาน บัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

รองคณบดีฝายบริหาร

รองคณบดีฝายวิชาการ

รองคณบดีฝายกิจการพิเศษ ดานวารสาร

หัวหนาสํานักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย
กลุมงานบริหาร
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กลุมงานวิชาการ

กลุมงานมาตรฐานบทนิพนธ

แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงาน บัณฑิตวิทยาลัย
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
คณะกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาระหวางคณะ

รองคณบดีฝายบริหาร

รองคณบดีฝายวิชาการ

รองคณบดีฝายกิจการพิเศษดานวารสาร

หัวหนาสํานักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย
กลุมงานบริหาร
- งานสารบรรณ
- งานการประชุม
- งานคลังและงบประมาณ
- งานพัสดุ
- งานบุคคล
- งานวิเคราะหนโยบายและแผน
- งานประกันคุณภาพ และจัดทําคํารับรองฯ
- งานบริหารจัดการความเสี่ยง และควบคุม
ภายใน
- งานระบบสารสนเทศ
- งานเครือขายและซอมบํารุง
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กลุมงานวิชาการ

- งานรับเขาศึกษา
- งานหลักสูตร
- งานจัดการเรียนการสอน
- งานมาตรฐานการสอบ
- งานประชาสัมพันธ
- งานวิเทศสัมพันธ
- งานพัฒนาคุณภาพการศึกษา
- งานกิจการนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
- งานทุนวิจัย

กลุมงานมาตรฐานบทนิพนธ

- งานทะเบียนบทนิพนธ
- งานตรวจสอบบทนิพนธ
- งานเผยแพรผลงานบทนิพนธ
- งานวารสารระดับบัณฑิตศึกษา
- งานควบคุมมาตรฐานอาจารย
ระดับบัณฑิตศึกษา

การวิเคราะหศักยภาพ ของหนวยงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคามไดทบทวนผลการดําเนินงานในรอบปที่ผานมา โดยไดนําผลการประเมินดานการประกันคุณภาพ ภายใน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2555 และผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 มาวิเคราะห จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค
เพื่อการวางแผนยุทธศาสตรในการพัฒนา หนวยงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ซึ่งผลการวิเคราะหศักยภาพของหนวยงาน
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในปงบประมาณ พ.ศ. 2556 มีดังนี้
จุดแข็ง
1. มีการใหบริการที่เปนจุด one stop service และเนนความตองการของผูใชบริการ
2. มีคณะกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อพิจารณาประเด็น ปญหา แนวทางแกไข ออกขอบังคับ แนวปฏิบัติที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3. มีคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะ ดูแล กํากับ มาตรฐานการศึกษา ในระดับคณะกอนการดําเนินงานมาถึงบัณฑิตวิทยาลัย
4. มีการประเมินผล ติดตามผูใชบัณฑิต เมื่อสําเร็จการศึกษาออกไป จากผูประกอบการวามีความพึงพอใจในระดับไหน
5. มีกรรมการผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย รวมเปนกรรมการสอบวิทยานิพนธ
6. มีระเบียบ ขอบังคับ ประกาศของบัณฑิตวิทยาลัยที่สอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติของกระทรวงศึกษาธิการ
7. การวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา เปนการมุงแกไข ปรับปรุงพัฒนา ตามสภาพความเปนจริงของสังคม ชุมชน และประเทศชาติ
8. มีฐานขอมูลดานการวิจัย สามารถสืบคนและใชอางอิงในการวิจัยได
9. มีการกําหนดรูปแบบ การเสนอ และจัดทําบทนิพนธไวอยางชัดเจน
10. มีการกําหนดเกณฑมาตรฐาน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2552 (TQF)
11. มีหลักสูตรนานาชาติเพิ่มมากขึ้น เพื่อกาวไปสูสังคมแหงความเปนเลิศทางวิชาการมากขึ้น
12. มีหลักสูตรที่หลากหลาย จํานวนหลายสาขาวิชา ครอบคลุมทั้งดานการศึกษา มนุษยศาสตร วิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร และ
วิทยาศาสตรสุขภาพ
13. มีระบบและกลไกการเสนอขอปดหลักสูตร และขั้นตอนการขอเปดหลักสูตรหรือการเสนอหลักสูตรใหมไวอยางชัดเจน
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14. มีการสรางเครือขายความรวมมือ MOU ระหวางสถานศึกษาในประเทศ และสถาบันการศึกษาตางประเทศ
15. มีการแลกเปลี่ยนบุคลากร นิสิต ในการศึกษาตอยังตางประเทศมากขึ้น
16. มีการสอดแทรกเนื้อหาดานคุณธรรม จริยธรรมไวในหลักสูตรการเรียนการสอน
17. มีกิจกรรมดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยใหนิสิต และบุคลากรไดเขามามีสวนรวม ซึ่งสอดคลองกับแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย
18. มีหลักสูตรทางดานวัฒนธรรม ที่อาจารยมีความรู ความสามารถ
19. มีกิจกรรมการประชาสัม พันธการใหบริการวิชาการและบริการสังคม เชนการประชาสัมพันธหลักสูตร การประชาสัมพันธการเปดรับสมัครนิสิตทั้ง
ทางอินเทอรเน็ต หนังสือพิมพ สื่อวิทยุ และอื่น ๆ
20. มีการออกใหบริการวิชาการ และบริการสังคม ยังหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย อยางนอยปการศึกษา ละ 2 ครั้ง
21. มีการอบรม พัฒนาศักยภาพของนิสิตดานทักษะการเขียนเคาโครงวิทยานิพนธ และการใหคําปรึกษาในการทําวิจัย
22. มีการสํารวจความพึงพอใจของนิสิตในการเขาศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษา
23. มีกระบวนการในการพัฒนากลยุทธขององคการโดยใหทุกสวนของกลุมงานไดมีสวนรวมในการกําหนดแผนกลยุทธของหนวยงานตามที่ชี้วัดที่รับผิดชอบ
24. การจัดการเรียนการสอนรายวิชาแกนระดับบัณฑิตศึกษา มีการจัดการเรียนการสอนโดยใชสื่อ e-leaning มีเอกสารประกอบการเรียนการสอนครบทุกรายวิชา
25. มีการเผยแพรประชาสัมพันธหลักสูตรสูชุมชน และบุคคลทีส่ นใจทั้งภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัยอยางตอเนื่อง ทุกภาคเรียน
26. ระบบมาตรฐานการสอบ มีการจัดสอบประมวลความรู ถูกตองตามเกณฑมาตรฐาน มีคณะกรรมการดําเนินงาน กรรมการออกขอสอบตรวจขอสอบ
สามารถควบคุม ดูแลไดตรงตามมาตรฐานการสอบ
27. ระดับความสําเร็จในการตรวจรูปแบบบทนิพนธ มีการกําหนดวิธีการ ขั้นตอนในการสงรูปเลมบทนิพนธ สามารถควบคุมตรวจสอบได
28. ระบบการคัดเลือกทุนสนับสนุนการวิจัย มีกระบวนการวิธีการในรูปแบบของคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกทุนในแตละปการศึกษา
29. มีการพัฒนาสถาบันสูองคการแหงการเรียนรู โดยการเชิญวิทยากรมาใหความรูในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานที่ดีในองคการ
30. มีระบบกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนาธํารงรักษาไวใหบุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ โดยจัดกิจกรรมโครงการฯ พัฒนาบุคลากรใหเขา
รับการฝกอบรมครบทุกคน
31. หนวยงานมีการกําหนดแผนกลยุทธที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย โดยกําหนดโครงการฯ กิจกรรมที่เชื่อมโยงตอการพัฒนาองคการ และ
มหาวิทยาลัย
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32. ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพภายใน จากผลการประเมินการประกันคุณภาพภายในหนวยงานสามารถดําเนินการใหบรรลุเปาประสงคผาน
เกณฑการประเมินเฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้อยูในระดับดีมาก
33. ระบบและกลไกลในการประกันคุณภาพภายในที่กอใหเกิดการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง อางอิงไดจากผลการประเมินการประกันคุณภาพภายในที่มีผล
การประเมิน อยูในระดับดีมากทุกปการศึกษา
จุดออน
1. โครงสรางการบริหารที่ไมชัดเจนตามบทบาทพันธกิจที่รับผิดชอบ มีความซ้ําซอนระหวางบัณฑิตวิทยาลัย และคณะ / หนวยงานที่จัดการเรียนการสอน
ระดับบัณฑิตศึกษา
2. โครงสรางการบริหารที่ประกอบดวยผูบริหารจากคณะหนวยงาน เมื่อมีการประชุมเสร็จแลว มีการนําผลที่ไดรับไปแกปญหาคอนขางนอย และบาง
เรื่องไมไดรับการแกไขปญหาเลย
3. สถานที่ตั้งสํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย ไมเหมาะสม ไมเอื้ออํานวยตอการใหบริการนิสิตที่มาติดตอ
4. การบริหารจัดการตามโครงสรางไมไดนําหลักธรรมมาภิบาลมาใชอยางเปนรูปธรรม
5. ขาดกลยุทธเชิงรุกเกี่ยวกับการประสานงาน ระหวางบัณฑิตวิทยาลัย กับคณะที่จัดการเรียนการสอน
6. ขาดเจาหนาที่ประสานงานกลาง ตามหนวยขยายหองเรียนตางจังหวัด และหนวยใหบริการนอกเขตพื้นที่มหาวิทยาลัย
7. อาจารยผูสอนมีคุณสมบัติไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548
8. การติดตามประเมินผลดานการประกันคุณภาพการเรียนการสอนอยางจริงจัง
9. ขาดการกํากับ ควบคุม จํานวนสัดสวนของอาจารย ตอจํานวนนิสิต
10. ขาดการกํากับ ควบคุมอาจารยที่ปรึกษาในการควบคุมวิทยานิพนธ และควบคุมการศึกษาคนควาอิสระ ยังดําเนินการไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา อยางจริงจัง
11. กรรมการบริหารหลักสูตร บางหลักสูตรยังมีคุณสมบัติไมครบและไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ที่กําหนด
12. การกํากับดูแล ใหเปนไปตามระเบียบ ขอบังคับ ของระดับบัณฑิตศึกษายังไมถือปฏิบัติโดยเครงครัด
13. การกําหนดทิศทางการวิจัย ของคณะ สาขาวิชายังไมชัดเจน
14. ควรจัดใหมีเวทีวิชาการในการนําเสนอผลงานวิจัยของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
15. ขาดกลยุทธในเชิงรุก ในการจัดหาทุนการวิจัยจากภายนอกมาสนับสนุนการทําวิจัยของนิสิต
16. จํานวนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธมีไมเพียงพอ
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17. ไมมีแหลงวารสารระดับนานาชาติที่รองรับการตีพิมพ ผลงานวิจัยระดับปริญญาเอก
18. ขาดวารสารของบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อรองรับผลงานการตีพิมพวิทยานิพนธของนิสิต
19. การสรางเครือขายการจัดการเรียนการสอนรวมกับมหาวิทยาลัยในประเทศและตางประเทศยังมีนอย
20. มีหลายหลักสูตรที่กรรมการบริหารหลักสูตรมีคุณสมบัติไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
21. มีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่ไมไดมาตรฐานหลายหลักสูตร
22. ขาดการบริหารจัดการหลักสูตรรวมระหวางคณะที่มีประสิทธิภาพ
23. อาจารยประจําหลักสูตรมีไมเพียงพอที่มีสัดสวน ตอจํานวนหลักสูตรที่เปดสอนอยางหลากหลาย
24. อาจารยผูสอน และนิสิตที่เปนชาวตางชาติยังมีจํานวนนอย
25. ขาดการพัฒนาหลักสูตรนานาชาติที่มีความหลากหลาย และยังมีจํานวนนอย
26. ขาดแหลงทุนสนับสนุน ในการสงเสริมใหนิสิตไดนําเสนอผลงานวิจัยในตางประเทศ
27. ไมมีนโยบายที่ชัดเจนในการหาแนวทาง จัดทําหรือสรางเครือขายความรวมมือกับตางประเทศในระดับสากล
28. การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรนานาชาติยังไมเปนสากล โดยมากจะเปนการเรียนการสอนที่สอนเปนภาษาอังกฤษ
29. การสรางเครือขายความรวมมือกับสถาบันการศึกษาตางประเทศยังมีนอย
30. ขาดการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพทางวิชาการที่เขมแข็งและยั่งยืน
31. อาจารยผูสอนระดับบัณฑิตศึกษาบางทานไมมีผลงานการตีพิมพในระดับชาติ และนานาชาติ
32. ขาดโครงการในการสนับสนุนใหอาจารยไดเกิดการพัฒนาทักษะ ศักยภาพทางวิชาการ
33. ขาดการควบคุมกํากับดูแล ใหเปนไปตามมาตรการเชิงกลยุทธ ในการพัฒนาศักยภาพอาจารยผูสอน
34. ไมมีหนวยบริการวิชาการ และบริการสังคมที่สามารถใหบริการไดอยางตอเนื่อง
35. ไมมีการพัฒนาฐานขอมูลงานบริการวิชาการ เชน ฐานขอมูลหองสมุดอิเล็กทรอนิกส ฐานขอมูลการใหคําปรึกษาการเขียนบทนิพนธ อยางตอเนื่อง เพื่อ
การสืบคนขอมูล และขอรับบริการขอมูลที่เปนปจจุบัน
36. ขาดการกําหนดแผนกลยุทธ นโยบายที่เกี่ยวของกับการพัฒนาดานการใหบริการวิชาการ และบริการสังคมที่มีความชัดเจน และสามารถนําไปสูการ
ปฏิบัติไดจริง
37. ขาดโครงการในการสรางเครือขายรวมกับชุมชน และการใหบริการวิชาการแกสังคมอยางชัดเจน
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38. รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้การปฏิบัติงานที่กําหนด ไมสามารถดําเนินการตามโครงการไดครบทุกโครงการฯ
39. รอยละของหลักสูตรที่ไดมาตรฐานตอหลักสูตรทั้งหมด มีหลักสูตรที่ครบรอบการปรับปรุงแลว แตทางสาขาวิชายังไมมีการปรับปรุงหลักสูตร
40. รอยละของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่ครบรอบวงรอบการปรับปรุง มีหลักสูตรบางหลักสูตรไมมีผูสมัครเขาเรียน และครบวงรอบการปรับปรุงแลว แต
ทางสาขาวิชาไมไดประกาศปดหลักสูตร และไมมีการปรับปรุงหลักสูตร
41. การกําหนดกรอบทิศทางการวิจัย มีสาขาวิชาที่เปดใหมยังไมมีความชัดเจนในการกําหนดกรอบทิศทางการวิจัยทําใหขาดคุณภาพในการจัดการเรียนการ
สอน
42. รอยละของนิสิตที่สําเร็จการศึกษาตามเวลาที่หลักสูตรกําหนด มีบางสาขาวิชาที่ไมมีมาตรการ หรือวิธีการ แนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรใหนิสิต
สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรได
43. ระดับความสําเร็จของการตอบสนองตอความคิดเห็นของนิสิต ผลจากการสํารวจความคิดเห็นของนิสิตที่มาใชบริการหนวยงานยังมีระดับความคิดเห็นตอ
การใหบริการของหนวยงานอยูในระดับมาก ซึ่งไมอยูในเกณฑที่นาพอใจ
44. ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการที่ไดจากการบริการ ผลจาการสํารวจความคิดเห็นของผูมาใชบริการหนวยงาน ยังมีระดับความคิดเห็นตอการใหบริการ
ของหนวยงานอยูในระดับปานกลาง ซึ่งไมอยูในเกณฑที่นาพอใจ
โอกาส
1. พัฒนางานดานเครือขาย และควรมีโครงการที่สงเสริมการเรียนรู ตลอดชีวิต มีสื่ออุปกรณการเรียนการสอน e-learning
2. กรณีการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ตามบริบทตองมีความเปนอิสระทางการบริหารจัดการ โครงสรางบัณฑิตวิทยาลัย ควรมีการปรับ หรือนํา
โครงสรางจากบัณฑิตวิทยาลัย ที่เปนมหาวิทยาลัยในกํากับมาเปนรูปแบบในการบริหารจัดการ และดูความเหมาะสมกับบริบทของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3. จะตองศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหา ความตองการจากปจจัยภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เชน ดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เพื่อนํามาใชในการ
จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ใหมีความเหมาะสม และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
4. มหาวิทยาลัย ควรจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการไดมาซึ่งหองสํานักงานบัณฑิตวิทยาลัยที่ถาวร เพื่อการใหบริการสําหรับนิสิต อาจารย และ
รองรับการขยายตัวการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่เพิ่มมากขึ้น
5. เพิ่มโอกาสการจัดการศึกษานอกพื้นที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ใหมีรูปแบบวิธีดําเนินการวิจัยอยางหลากหลายแกนิสิต
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6. กําหนดตัวชี้วัดตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ในสวนของนิสิต และอาจารยผูสอน
7. เปดโอกาสใหมีการประชุมรวมระหวางกรรมการบริหารแตละหลักสูตรในการเสนอ ขอบังคับ ระเบียบ และแนวปฏิบัติสําหรับนิสิต รวมกับกรรมการบริหาร
บัณฑิตวิทยาลัย
8.ขั้นตอนการปรับปรุงรางระเบียบใหมของมหาวิทยาลัยมีขั้นตอนการปฏิบัติชัดเจน และการพิจารณารางระเบียบ หรือประกาศมีคณะกรรมการพิจารณา และ
การอนุมัติในการใชขอบังคับ และระเบียบเปนอํานาจของสภามหาวิทยาลัย ทําใหเกิดความคลองตัวในการบริหารจัดการ
9. มหาวิทยาลัยควรมีการสนับสนุนทุนวิจัย สําหรับนิสิต และบุคลากรเพื่อการพัฒนาศักยภาพดานการวิจัย ใหมากขึ้น
10. บัณฑิตวิทยาลัย มีศักยภาพในการจัดอบรม หรือสัมมนาทิศทางแนวโนมการวิจัย สัดสวนมาตรฐานของอาจารยควบคุมวิทยานิพนธ
11. มีการสรางแรงจูงใจโดยใหคาตอบแทนวิทยานิพนธของนิสิตที่มีผลงานที่ไดรับการตีพิมพ วิทยานิพนธระดับดีเดน
12. บัณฑิตวิทยาลัย ควรมีวารสารบัณฑิตวิจัย เพื่อรองรับการตีพิมพวิทยานิพนธของนิสิตที่สําเร็จการศึกษา
13. มหาวิทยาลัย มีการกําหนดเปนนโยบายใหหลักสูตรมีการปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของสังคม ทองถิ่น และประเทศชาติ
14. สรางและพัฒนาหลักสูตรใหมีการเรียนรูผานสื่อทางไกล
15. กําหนดเกณฑพัฒนาระบบ และกลไกในการติดตามหลักสูตรใหมีความชัดเจนยิ่งขึ้น
16. มีหลักสูตร วท.ม. และ ปร.ด. สาขาบรรพชีวิน(นานาชาติ)ที่เปนสาขาที่สอดคลองกับความตองการของชุมชน มีแหลงศึกษาคนควา รองรับ ไดแก ศูนย
บรรพชีวิน มีขอมูลในระดับสากล และเปนหลักสูตรนานาชาติ
17. มีบุคคลภายนอกใหความสนใจในการเขาศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษาเพิ่มมากขึ้น
18. บัณฑิตวิทยาลัย มีศักยภาพในการจัดอบรมเพื่อการพัฒนาทักษะดานภาษาอังกฤษสําหรับนิสิต
19. สงเสริมใหบุคลากรของบัณฑิตวิทยาลัย มีความรูสูงขึ้น เพื่อรองรับการใหบริการเกี่ยวกับการเรียนการสอนหลักสูตรนานาชาติ
20. บัณฑิตวิทยาลัย มีศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการ สําหรับอาจารย และนิสิตที่ตอเนื่อง และยั่งยืน
21. กําหนดกลยุทธเชิงรุกในการดึงคนเกงเขามาศึกษาเพิ่มมากขึ้น และใหการสงเสริมสนับสนุน ทุนการศึกษา
22. มีคณะกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย กํากับ ดูแล ตรวจสอบคุณภาพอาจารยผูสอน และหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
23. พัฒนาฐานขอมูลดานศิลปวัฒนธรรมอีสาน ภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อการเรียนการสอนในสาขาวิชาที่เกี่ยวของ
24. สงเสริม และสนับสนุนงานวิจัยดานศิลปวัฒนธรรมใหมีการนําเทคโนโลยีที่เหมาะสมเขามาชวยในการเพิ่มคุณคา ใหสามารถเผยแพรในระดับชาติ และ
นานาชาติได
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25. เชื่อมโยง ดานภูมิปญญาสูการวิจัย ในแตละสาขาวิชา หรือในภาพรวมทางดานพุทธศาสนา ที่สอดคลองกันทางดานวิทยาศาสตร
26. สงเสริมใหมีหนวยบริการวิชาการ และบริการสังคมที่สามารถใหบริการไดอยางตอเนื่อง
27. สามารถนําเอาองคความรูที่ไดจากงานวิจัยไปพัฒนาการใหบริการวิชาการสูชุมชน ไดอยางมีประสิทธิภาพ
28. กําหนดแผนการพัฒนาการใหบริการวิชาการในเชิงรุก และใหนําศักยภาพของอาจารย นิสิต และบุคลากรที่มีความรู ความสามารถเอาออกมาใชใหเกิด
ประโยชนในทางปฏิบัติมากที่สุด
29. ควรมีการติดตามบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาออกไปแลว วาสามารถตอบสนองตอความตองการของผูประกอบการไดอยางมีคุณภาพหรือไม และนําผลการ
ประเมินมาพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนตอไป
30. มีการพัฒนาระบบฐานขอมูลการเปดรับบุคคลเขาศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษา
31. มีการติดตามนิสิตที่สําเร็จการศึกษา เพื่อตองการทราบถึงความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
ภาวะคุกคาม
1. โครงสรางการบริหารปจจุบันยังไมเอื้อตอการบริหารจัดการในระดับบัณฑิตศึกษาเทาที่ควร
2. การกําหนดนโยบายระดับสูงของมหาวิทยาลัย จะตองมีความชัดเจนเกี่ยวกับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
3. ขอบขายงานความรับผิดชอบตามโครงสราง ยังเปนปญหาในทางปฏิบัติระหวางคณะ กับบัณฑิตวิทยาลัย
4. การจัดการภายในองคการเปนการรวมอํานาจไวที่ผูบริหารเพียงคนเดียว
5. การบริหารจัดการบัณฑิตวิทยาลัย ขาดแคลนงบประมาณในการ สงเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมเพื่อการพัฒนาศักยภาพ ทักษะของนิสิต
6. บัณฑิตวิทยาลัย ตรวจสอบเนื้อหารูปแบบวิทยานิพนธที่ผานกรรมการ และผูทรงคุณวุฒิอีกครั้ง ซึ่งทําใหงานตองถูกแกไข ทั้งที่งานวิทยานิพนธเลมนั้นได
ผานคณะกรรมการสอบตรวจความถูกตองเรียบรอยแลว
7. อาจารย บ างท า นไม ป ฏิ บั ติ ต ามเกณฑ ม าตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา และเป น ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ เ กิ น เกณฑ ม าตรฐานของสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาที่กําหนดไว
8. สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีประกาศการกําหนดหลักเกณฑ และแนวทางปฏิบัติ ในการดําเนินการบริหารจัดการระดับบัณฑิตศึกษาอยาง
ตอเนื่อง บางครั้งสงผลใหสถาบันการศึกษามีความลาชาในการจัดทําแนวทางปฏิบัติ เพื่อใหสอดคลองตามประกาศ
9. งบประมาณสนับสนุนการใหทุนวิจัยสําหรับนิสิตมีจํานวนนอย และไมเพียงพอ
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10. ไมมีระบบการประเมินผลงานวิจัยของนิสิต และอาจารยวามีคุณภาพอยูในระดับใด
11. คณะ ภาควิชา ประธานสาขา กําหนดใหนิสิตทําวิจัยโดยเฉพาะการศึกษาคนควาอิสระ เปนงานวิจัยที่มีกระบวนการวิจัยที่เนื้อหาซ้ํากัน และเหมือนกัน
ในหลายสวนของการวิจัย
12. ขาดการกําหนดแผนกลยุทธในเชิงรุก เชนการบูรณาการงานวิจัยเพื่อพัฒนา แกปญหาของสังคมทองถิ่น การจัดหาแหลงทุนสนับสนุนการวิจัยจาก
ภายนอก และการปฏิบัติตามเกณฑมาตรฐานของอาจารยในการควบคุมวิทยานิพนธ
13. อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธมีไมเพียงพอ ทําใหการควบคุมดูแล ผลงานวิทยานิพนธระดับบัณฑิตศึกษาขาดคุณภาพ
14. กรรมการบริหารหลักสูตร ขาดความรู ความเขาใจ ในการบริหารจัดการหลักสูตรอยางมีคุณภาพ
15. ขาดการประเมิ นหลั ก สู ตร เชนหลักสูตรที่ไมมีนิสิตสมัครเขาศึก ษา
16. มีการแขงขันทางการศึกษากับสถาบันอุดมศึกษาทั้งในและตางประเทศ ทําใหจํานวนนิสิตในบางสาขาวิชาลดลงไปกระจายตามสถาบันการศึกษาตาง ๆ
หรือไมเปนไปตามแผนการรับนิสิต
17. ขาดงบประมาณสนับสนุนในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรนานาชาติ สําหรับเชิญเจาของทฤษฎีในหลักสูตร หรือรายวิชานั้น ๆ มาเพิ่มพูนใหความรู
กับนิสิต
18. การเปดสอนหลักสูตรนานาชาติ แตไมมีนิสิตชาวตางชาติเขามาเรียน
19. บุคลากรขาดความกระตือรือรนในการปฏิบัติหนาที่
20. บัณฑิตวิทยาลัย มีศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการ สําหรับอาจารย และนิสิตที่ตอเนื่อง และยั่งยืน
21. กําหนดกลยุทธเชิงรุกในการดึงคนเกงเขามาศึกษาเพิ่มมากขึ้น และใหการสงเสริมสนับสนุน ทุนการศึกษา
22. มีคณะกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย กํากับ ดูแล ตรวจสอบคุณภาพอาจารยผูสอน และหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
23. บัณฑิตวิทยาลัย มีศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการ สําหรับอาจารย และนิสิตที่ตอเนื่อง และยั่งยืน
24. กําหนดกลยุทธเชิงรุกในการดึงคนเกงเขามาศึกษาเพิ่มมากขึ้น และใหการสงเสริมสนับสนุน ทุนการศึกษา
25. มีคณะกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย กํากับ ดูแล ตรวจสอบคุณภาพอาจารยผูสอน และหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
26. บัณฑิตวิทยาลัย เปนหนวยงานที่ไมมีหองสํานักงาน อาคารสํานักงานเปนของตนเอง ตองอาศัยหนวยงานอื่น จึงเปนปญหาในการขยายหองเพื่อการ
จัดตั้งหนวยใหบริการวิชาการ และบริการสังคม
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27. ขาดแคลนงบประมาณที่สนับสนุน ดานการใหบริการวิชาการ และปจจุบันตองอาศัยหนวยงานอื่นในการเขารวมโครงการ เชน กองทะเบียนและ
ประมวลผล กองบริการการศึกษา
ขอเสนอแนะ และแนวทางเสริมในการพัฒนาและปรับปรุง
1. หนวยงานจะตองหาวิธีการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายของตัวบงชี้ที่ยังไมบรรลุเปาหมาย โดยการกําหนดกลยุทธการปฏิบัติงานที่ชัดเจน และสามารถ
ปฏิบัติใหเกิดผลสําเร็จได
2. จะตองมีการประสานงานกับคณะหนวยงานที่จัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ในการตรวจสอบหลักสูตรที่ไมไดมาตรฐานตามเกณฑสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และมีการดําเนินการอยางจริงจังที่สามารถกําหนดเปนแผนพัฒนา หรือนโยบายใหถือปฏิบัติได
3. การกําหนดกรอบทิศทางการวิจัยของคณะที่เปดสอนระดับบัณฑิตศึกษาจะตองมีความชัดเจน สามารถยึดถือเปนแนวปฏิบัติได
4. กระบวนการจัดการเรียนการสอนจะตองเนนการประชาสัมพันธ การสื่อสารกับนิสิตใหมีความเขาใจเกี่ยวกับหลักสูตรนั้น ๆ ระยะเวลาในการสําเร็จ
การศึกษา กลยุทธการเรียนการสอนที่จะประสบผลสําเร็จตามระยะเวลาที่กําหนดของหลักสูตร
5. การประเมินผลสําเร็จของการปฏิบัติงาน หนวยงานจะตองมีระบบการพัฒนาการประเมินการดําเนินงานของบุคลากรแตละกลุมงานใหสามารถปฏิบัติให
บรรลุเปาหมายของโครงการฯ หรือกิจกรรมที่กําหนดไว
6. หนวยงานจะตองสรางความสัมพันธที่ดีระหวางผูใชบริการกับบัณฑิตวิทยาลัย โดยการหาวิธีการ กลยุทธการกระตุน หรือสรางแรงจูงใจใหกับผูมารับบริการ
ไดเกิดความประทับใจ
7. ควรปรับแผนกลยุทธดานการใหบริการใหมีความทันสมัย โดยการศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยทีม่ ีการใหบริการที่เปนเลิศ และความทันสมัยของเทคโนโลยี
8. จะตองมีมาตรการเรงรัด การปรับปรุงหลักสูตรใหมีความเปนปจจุบันทันสมัยสอดคลองกับความตองการของทองถิ่น
9. ใหความสําคัญกับการควบคุม กํากับ ดูแล คุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยการปฏิบัติตามระเบียบแนวปฏิบัติ ขอบังคับ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วาดวยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 และเกณฑมาตรฐานการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา อยางเครงครัด
10. หนวยงานควรมีการทบทวน และวิเคราะหถึงสาเหตุ ที่ทําใหผลการดําเนินงานไมบรรลุผลตามเปาหมายตัวบงชี้ และปรับปรุงการดําเนินงาน
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11. หนวยงานควรมีการประชาสัมพันธเชิงรุกถึงจุดแข็ง และนํามาพัฒนาใหเกิดประโยชนที่เปนเอกลักษณเฉพาะตัว โดยเฉพาะการสรางองคความรู และการ
จัดทําฐานขอมูลแหลงการเรียนรู ในระดับชาติตอไป
12. จะตองมีการบริหารงานในเชิงรุก เพื่อการกํากับ ดูแด มาตรฐานการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในสวนที่เปนจุดออน ของการบริหารจัดการ

ทิศทางการพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย ในชวงแผนกลยุทธ 4 ป (พ.ศ. 2556 - 2559)
บัณฑิตวิทยาลัย ไดจัดทําแผนกลยุทธ 4 ป โดยยึดกรอบแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย กรอบของแผนบริหารราชการแผนดิน (พ.ศ. 2552-2555) กรอบ
แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) มาเปนแนวทางในการจัดทําแผนกลยุทธ 4 ป (พ.ศ. 2555–2559) โดยบูรณาการภารกิจและยุทธศาสตรของ
มหาวิทยาลัยทีม่ ีความสอดคลอง กับนโยบายของรัฐบาล และนโยบายการบริหารจัดการที่ดี ใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมาย ภายใตวิสัยทัศนของบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาสารคามที่กาํ หนดไววา “จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มุงเนนคุณภาพเปนเลิศทางวิชาการและความเปนสากล ภายใตระบบบริหารจัดการ ที่มี
ความคลองตัว มีประสิทธิภาพ” โดยไดกําหนดกลยุทธในการพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยในชวงแผนกลยุทธ 4 ป ไว 8 กลยุทธตามแผนปฏิบัติราชการ ดังนี้
กลยุทธที่ 1 การเปนศูนยกลางการประสานงาน และกํากับ คุณภาพ มาตรฐาน การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยไดดําเนินการตามกลยุทธเพื่อการบรรลุเปาหมาย
การออกระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอน การควบคุมคุณภาพมาตรฐานการทําวิจัยที่มีคณ
ุ ภาพ การเปดรับนิสิตใหมของแตละสาขาวิชาที่สอดคลอง
กับเกณฑมาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการ และระเบียบตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย กลยุทธที่ 2 การจัดการระดับบัณฑิตศึกษา สูความเปนสากล โดยไดดําเนินการตาม
กลยุทธเพื่อการบรรลุเปาหมายมีกิจกรรมดังนี้ การปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยและเปนปจจุบัน สอดคลองกับสังคมและประเทศชาติ การพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
นานาชาติ โดยไดรับความรวมมือกับสถาบันการศึกษาตางประเทศ การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผูสาํ เร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก และมีการประเมินผลอาจารยผูสอน
ระดับบัณฑิตศึกษาทุกภาคเรียน กลยุทธที่ 3 การทําวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาที่มีคุณภาพโดยไดดําเนินการตามกลยุทธเพื่อการบรรลุเปาหมายมีกิจกรรมดังนี้ พัฒนาทิศทาง
การทําวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ งานวิจัยที่สามารถตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติ และระดับนานาชาติ การคัดเลือกวิทยานิพนธดีเดน และจัดทําคูมือจรรยาบรรณนักวิจัย
ทุกกลุมสาขา และมีการสนับสนุนทุนวิจัย โดยการสรางเครือขายความรวมมือกับสถาบันการศึกษาทั้งในและตางประเทศเพื่อการจัดหาทุนวิจัยสําหรับนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา กลยุทธที่ 4 การสงเสริมการสรางเครือขาย ความรวมมือทางวิชาการระหวางสถาบันการศึกษาทั้งใน และตางประเทศสูความเปนเลิศทางวิชาการ โดยได
ดําเนินการตามกลยุทธเพื่อการบรรลุเปาหมายมีกิจกรรมดังนี้ ทําความรวมมือกับมหาวิทยาลัยทั้งในและตางประเทศในการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษารวมกัน
มีการพัฒนาศักยภาพอาจารยผูสอนอยางตอเนื่อง และประสานงานกับมหาวิทยาลัยตาง ๆ ในประเทศและตางประเทศ เพื่อขอความรวมมือในการใชทรัพยากรรวมกัน กล
แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ยุทธที่ 5 การบริการวิชาการ และบริการสังคม โดยไดดําเนินการตามกลยุทธเพื่อการบรรลุเปาหมายมีกิจกรรมดังนี้ การถายทอดความรู ทักษะ และประสบการณในเชิง
วิชาการ การสรางความรวมมือทางวิชาการกับชุมชน และทองถิ่น ที่สอดคลองกับยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย กลยุทธที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะ และวัฒนธรรม โดยได
ดําเนินการตามกลยุทธเพื่อการบรรลุเปาหมายมีกิจกรรมดังนี้ มีการสงเสริมใหบคุ ลากรไดเขาไปมีสวนรวมกับกิจกรรมสืบสานประเพณี วัฒนธรรมทองถิ่น และมีกิจกรรม
สงเสริมทํานุบาํ รุงศิลปะและวัฒนธรรม รวมกับชุมชน หนวยงานภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย ที่สอดคลองกับยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย กลยุทธที่ 7 การบริหาร
จัดการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร มีกิจกรรมการดําเนินงาน คือ มีการจัดทําระบบฐานขอมูลสําหรับงานบริการนิสิตใหแลวเสร็จทุกกลุมงานภายในป 2556 มีการ
บริหารจัดการระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารงานสําหรับผูบริหารของบัณฑิตวิทยาลัย มุงพัฒนาการบริหารระบบสารสนเทศทีช่ ัดเจน ตามความเหมาะสมของการ
เปลี่ยนแปลงและสภาพปจจุบัน กลยุทธที่ 8 การบริหารจัดการระบบสภาพแวดลอมภายใน มีกิจกรรมการดําเนินงานคือ มีการจัดองคการใหมีความนาอยูทันสมัย การ
จัดกิจกรรม 5 ส. เพื่อพัฒนาความเปนระเบียบเรียบรอยภายในหนวยงาน สรางบรรยากาศ และสิ่งแวดลอมการทํางานที่เหมาะสมกับกลุมงานองคการ
ในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 บัณฑิตวิทยาลัย ไดยึดกรอบแผนปฏิบัติราชการ ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
(ปงบประมาณ 2556) และแผนกลยุทธ 4 ป (พ.ศ. 2556 - 2559) ของบัณฑิตวิทยาลัย และผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา และการประเมินการปฏิบัติราชการ
มาบูรณาการ และเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ดังนี้
1. การเปนศูนยกลางการประสานงาน และกํากับ คุณภาพ มาตรฐาน การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
2. การจัดการระดับบัณฑิตศึกษา สูความเปนสากล
3. การทําวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาที่มีคุณภาพ
4. การสงเสริมการสรางเครือขาย ความรวมมือทางวิชาการระหวางสถาบันการศึกษาทั้งใน และตางประเทศสูความเปนเลิศทางวิชาการ
5. การบริการวิชาการ และบริการสังคม
6. การทํานุบํารุงศิลปะ และวัฒนธรรม
7. การบริหารจัดการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
8. การจัดการระบบสภาพแวดลอมภายในองคการ
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ยุทธศาสตรการพัฒนา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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แสดงความเชื่อมโยงยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย และยุทธศาสตรบัณฑิตวิทยาลัย
1. วิสัยทัศน (Vision)
“การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามุงเนนความเปนเลิศทางวิชาการ และความเปนสากล ภายใตระบบการบริหารจัดการที่มีความคลองตัว
มีประสิทธิภาพ”
องคประกอบของวิสัยทัศน
1.1 ความเปนเลิศทางวิชาการ
การมีหลักสูตรที่ทันสมัย และมีมาตรฐานทางวิชาการ มีคณาจารยระดับบัณฑิตศึกษาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก และหรือตําแหนงทางวิชาการ
ระดับรองศาสตราจารยขึ้นไป ในอัตราสวนที่เหมาะสม มีผลงานวิจัยทีด่ ีเดนทั้งดานปริมาณและคุณภาพ และมีบณ
ั ฑิตที่มีความรู ความสามารถ และคุณธรรม จริยธรรม
เปนที่ยอมรับของหนวยงาน พรอมทั้งสอดคลองกับความตองการของสังคม ประเทศชาติ
1.2 ความเปนสากล
การมีมาตรฐานทางวิชาการ และการบริหารที่เปนสากล เปนที่ยอมรับในระดับนานาชาติ และนักศึกษาชาวตางประเทศเขามาศึกษา ตลอดจน
มีความรวมมือทางวิชาการ และความสัมพันธกับสถาบันการศึกษาทั้งในและตางประเทศ
1.3 ระบบการบริหารที่มีประสิทธิภาพ
การมีระบบบริหารจัดการที่คลองตัว เปนระบบ รวดเร็ว ประหยัด โปรงใส มีคุณภาพ และการมีสว นรวมของคณะหนวยงาน
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1.4 การนําเทคโนโลยีมาใชในการบริหาร
การมีระบบสารสนเทศที่เอื้ออํานวยตอการเก็บรวบรวมขอมูล การวางแผนประกอบการตัดสินใจ และมีการเชื่อมโยงขอมูลกับผูมสี วนไดสวนเสีย
2. พันธกิจ (Mission)
พันธกิจ :
บัณฑิตวิทยาลัย “การสนับสนุนการผลิตบัณฑิตระดับที่สูงกวาปริญญาตรีในสาขาวิชาเฉพาะ และสาขาวิชารวม หรือสหวิทยาการ
ที่มีคุณภาพทั้งในดานวิชาการและการวิจัยใหมีมาตรฐานเปนที่ยอมรับในระดับประเทศ และนานาชาติ”
ภารกิจหลัก : บัณฑิตวิทยาลัย ในการดําเนินงานบริหารและการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งในหลักสูตรของคณะ และหลักสูตร สาขาวิชา
รวม ไดอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล จึงไดกําหนดภารกิจหลักของบัณฑิตวิทยาลัย ออกเปน 3 ดาน ดังนี้
1) ภารกิจดานการบริหาร รับผิดชอบงานสนับสนุนการบริหารทุกดานของบัณฑิตวิทยาลัย และเปนหนวยงานกลางในการประสานงานทั้ง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยมีภารกิจหลักประกอบดวย งานสารบรรณ งานการประชุม งานคลังและงบประมาณ งานพัสดุ งานบุคคล งานวิเคราะหนโยบาย
และแผน งานประกันคุณภาพ และจัดทําคํารับรองฯ งานบริหารจัดการความเสี่ยง และควบคุมภายใน งานระบบสารสนเทศ และงานเครือขายซอมบํารุง
2) ภารกิจดานวิชาการ รับผิดชอบงานดานบริการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประกอบดวย งานรับเขาศึกษา งานหลักสูตร งานจัดการเรียน
การสอน งานมาตรฐานการสอบ งานประชาสัมพันธ งานวิเทศสัมพันธ งานพัฒนาคุณภาพการศึกษา งานกิจการนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา นอกจากนี้ยังมีภารกิจในการ
ดําเนินงานที่เกี่ยวของโครงการอื่น ๆ ที่เปนภาพรวมการบริหารงานวิชาการของบัณฑิตวิทยาลัย
3) ภารกิจดานมาตรฐานบทนิพนธ เปนการใหบริการสําหรับคณาจารย นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประกอบดวย งานทะเบียนบทนิพนธ งาน
ตรวจสอบบทนิพนธ งานเผยแพรผลงานบทนิพนธ งานวารสารระดับบัณฑิตศึกษา งานควบคุมมาตรฐานอาจารย ระดับบัณฑิตศึกษา งานทุนวิจัย และภารงานอื่น ๆ
ตามที่ไดรับมอบหมาย
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ยุทธศาสตร :
มหาวิทยาลัย

1.ยุทธศาสตรการผลิต
บัณฑิตที่มึคุณภาพ
ภายใตการเรียนการ
สอนที่ทันสมัยตาม
เกณฑมาตรฐานและ
การจัดอันดับสากล

บัณฑิตวิทยาลัย

1. เปนศูนยกลางการ
ประสานงาน และ
กํากับดูแล คุณภาพ
มาตรฐานการศึกษา
การทําวิจัยระดับ
บัณฑิตศึกษาสูความ
เปนสากล

2.เปนศูนยกลางแหง
การเรียนรูและบริการ
วิชาการชั้นนําในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
รวมทั้งเตรียมความ
พรอมเขาสูประชาคม
อาเซียน
2. การสงเสริมและ
สนับสนุนการบริการ
วิชาการ และบริการ
สังคม

3. การมุงเนนงานวิจัย
และพัฒนานวัตกรรม
ที่สรางมูลคาเพิ่ม
ใหกับชุมชน

4.พัฒนาระบบบริหาร
จัดการใหมี
ประสิทธิภาพ และ
ยกระดับการบริหาร
ธรรมาภิบาลของ
มหาวิทยาลัย

5.สงเสริมภาพลักษณ
ของมหาวิทยาลัยให
ไดรับการยอมรับและ
พัฒนาเปน
มหาวิทยาลัยในระดับ
สากล

6.พัฒนาสู
มหาวิทยาลัยสีเขียว

7. สงเสริมการนําทุน
ทางวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมและ
ภูมิปญญาทองถิ่นไป
ใชประโยชนอยาง
ยั่งยืน

8. ดานการพัฒนา
เอกลักษณหรือจุดเนนของ
หนวยงาน

-

4. พัฒนาระบบ
บริหารจัดการ ตาม
หลักธรรมาภิบาล
และมีระบบบริหาร
สารสนเทศ เพื่อการ
บริหารของบัณฑิต
วิทยาลัย ใหมี
ประสิทธิภาพ

5. การสงเสริมและ
พัฒนาความรวมมือ
ทางวิชาการระหวาง
สถาบันการศึกษาทั้ง
ในและตางประเทศสู
ความเปนเลิศทาง
วิชาการ

6. การบริหารจัดการ
ระบบสภาพแวดลอม
ภายในองคกรใหเปน
มิตรกับสิ่งแวดลอม

7. การสงเสริม ทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม
และขนบธรรมเนียม
ประเพณีทองถิ่น

8. พัฒนาศักยภาพดานการ
วิจัยของนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา
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เปาประสงค :
บัณฑิตวิทยาลัย

1.1 พัฒนาระบบการ 2.1 มีกระบวนการ
จัดการศึกษาระดับ
บริการวิชาการใหเกิด
บัณฑิตศึกษาใหได
ประโยชนตอสังคม
มาตรฐาน
1.2 ไดบัณฑิตที่มี
ศักยภาพดานวิชาการ
และวิจัย
1.3 ทุกหลักสูตรได
มาตรฐานตามกรอบ
TQF
1.4 สงเสริมและ
พัฒนาระบบจัดการ
เรียนการสอนระดับ
บัณฑิตศึกษาใหมี
ประสิทธิภาพ
1.5 ไดบัณฑิตที่มี
ความรูความสามารถ
คุณธรรม จริยธรรม
และชวยเหลือสังคม

-
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4.1 มีกระบวนการ
บริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาลที่มี
ประสิทธิภาพและ
ตอบสนองตอการ
พัฒนาหนวยงาน
4.2 มีระบบ
สารสนเทศที่ทันสมัย
ครอบคลุม พันธกิจ
ทุกดาน
4.2 มีผลประเมิน
ประกันคุณภาพ

5.1 มีความรวมมือ
และกิจกรรมทาง
วิชาการระหวาง
สถาบันภายในและ
ภายนอกประเทศ
5.2 มีการพัฒนา
องคกรสูสากล

6.1 มีการจัด
สุนทรียภาพภายใน
องคกร

7.1 บุคลากรบัณฑิต
วิทยาลัย ไดเขาไปมี
สวนรวมกิจกรรมของ
มหาวิทยาลัยทุกป
การศึกษา
7.2 รวมกับ
หนวยงานภายใน
และภายนอก
มหาวิทยาลัย มีการ
ดําเนินการตาม
กิจกรรมสืบสาน
วัฒนธรรม ในทองถิ่น

8.1 สงเสริมใหผลงาน
วิทยานิพนธระดับปริญญา
โทและปริญญาเอกทุก
สาขาวิชาตีพิมพใน
วารสารวิชาการระดับ
นานาชาติในฐานขอมูล
สากล
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การพัฒนาองค์ กร

ประสิ ทธิภาพของการปฏิบัตริ าชการ

คุณภาพการให้ บริการ

ประสิ ทธิผล

ประสิ ทธิผล

วิสัยทัศน : จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มุงเนนความเปนเลิศทางวิชาการ และความเปนสากลภายใตการบริหารจัดการที่มีความคลองตัว มีประสิทธิภาพ และพึ่งตนเองได
ระบบการบริหาร
จัดการที่มี
ประสิทธิภาพ

บุคลากรมีความรู
ความสามารถใน
การใหบริการ

มีกระบวนการ
ลดขั้นตอนในการ
ปฏิบัติงานอยาง
เปนระบบ

บริหารจัดการ
งบประมาณอยาง
คุมคา และบรรลุ
วัตถุประสงค

ปรับปรุงระบบการ
บริหารให
รวดเร็ว และเกิด
ความคลองตัว

สรางวัฒนธรรม
องคกร มุง สูก ารบริหารจัดการ
แบบมุง เนนผลงาน

ระบบขอมูลฐานขอมูล
สารสนเทศที่มี
ประสิทธิภาพ

การใหบริการ
มีคุณภาพ

มีระบบฐานขอมูล
เพื่อการบริหารและ
บริการรวมกัน

จัดหาและพัฒนา
เครื่องมือเพื่อ
การ
ปฏิบัติงานอยาง

พัฒนาทักษะความรูของ
บุคลากรใหทันสมัยเพื่อรองรับ
การพัฒนาเทคโนโลยี

มีบุคลากรที่มีคุณภาพ
ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศที่ทนั สมัย
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นิสิต และผูมา
ใชบริการเกิดความ
พึงพอใจในการ
ใหบริการ

สะดวก รวดเร็ว
ชัดเจน ถูกตอง
โปรงใส

ใชระบบ
ฐานขอมูล และ
เทคโนโลยีอยาง
เหมาะสม

สรางสื่อ
ประชาสัมพันธเผน
แพรหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา

บุคลากรปฏิบัติงาน
อยาง มีคุณภาพ

เพิ่มชองทาง
บริการที่

หลากหลาย

สรางโอกาสในการ
เขาถึงแหลงขอมูล
ไดทุกเวลา

สรางวัฒนธรรมองคการเนน
ใหบุคลากรมีจิตสํานึกในการ
ใหบริการ

การบริ หารจัดการที่มีความคล่องตัวและโปร่ งใส
สร้างวัฒนธรรมองค์การที่ให้บุคลากรมีจิตสํานึกในหน้าที่

บุคลากรแสดง
ศักยภาพเต็มตาม
ความสามารถ

บุคลากรมีทักษะ
ความชํานาญ และ
ทํางานตรงตาม
ภาระหนาที่

บุคลากรสามารถ
ตอบสนองความ
ตองการของ
ผูรับบริการ

ผลการประเมิน
การปฏิบัติงาน
สูงขึ้นอยาง
ชัดเจน

มีคุณธรรม
จริยธรรม
ตอวิชาชีพ

พัฒนาบุคลากรใหมี
ทัศนคติเชิงบวกตอตนเอง
และตอองคการ

คุณภาพของการปฏิบตั ิงานที่มีประสิ ทธิภาพ
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