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คํานํา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ไดจัดทําแผนกลยุทธ พ.ศ. 2556-2559 โดย
ไดดําเนินการทบทวนภารกิจ การดําเนินงานของรอบปที่ผานมา ซึ่งไดนาํ มาสูการปรับปรุงแผนกลยุทธ
บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2556-2559 ใหเหมาะสม และสอดคลองกับแผน
กลยุทธมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2556-2559 (ฉบับปรับปรุงตุลาคม 2555) ซึ่งการบริหารงาน
ของบัณฑิตวิทยาลัย ภายใตการเปลี่ยนแปลงผูบริหาร การเปลี่ยนแปลงโครงสรางการบริหาร ตลอดจน
การเปลี่ยนแปลง รางขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2556 และขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม วาดวยการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. 2556
บัณฑิตวิทยาลัย จึงตองกําหนดทิศทาง และเปาหมายใหสอดคลองกับสิ่งที่เกิดขึ้น และปรับเปลี่ยนตาม
กลไกการดําเนินงานใหมุงสูการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ และสอดคลองกับการปรับปรุงเกณฑ
การวัดที่สงผลสะทอนคุณภาพอยางชัดเจน ดังนั้นเปาหมายของอนาคตตามแผนกลยุทธบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ไดเตรียมความพรอมดานการควบคุม กํากับ คุณภาพมาตรฐานการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา และไดคํานึงถึงบทบาท หนาที่ตามพันธกิจเปนสําคัญ โดยการยึดหลักธรรมมาภิบาล
ในการบริหารจัดการองคการ และการปฏิบัติงาน เพื่อการบรรลุเปาหมายตามที่กําหนดไว
การปรับปรุงแผนกลยุทธนั้น ไดมีการดําเนินงาน การแตงตั้งคณะกรรมการจัดทํารางแผน
กลยุทธบัณฑิตวิทยาลัย ในการพิจารณาโดยการใหบุคลากรทุกกลุมงานตามโครงสรางของบัณฑิต
วิทยาลัย อาจารย บุคลากรที่เกี่ยวของ และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเขามามีสวนรวมในการปรับปรุงแผน
กลยุทธ และไดนําเขาที่ประชุมบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2556 วันที่ 2 กันยายน 2556 และ
เสนอตอคณะกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งไดรับอนุมัติในการประชุมครั้งที่ 8/2556 วันที่ 23
กันยายน 2556
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หวังเปนอยางยิ่งวาแผนกลยุทธ บัณฑิตวิทยาลัย
พ.ศ. 2556-2559 ใชเปนกรอบแนวทางในการดําเนินงาน ซึ่งจะสามารถนําไปสูการควบคุม กํากับ
คุณภาพ มาตรฐานการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตลอดจนการบริหารจัดการองคการใหบรรลุ
ตามพันธกิจที่กําหนดไวไดในอนาคต

บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สิงหาคม 2556
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1

แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2556-2559
ปรัชญา
“ผูมีปญ
 ญาพึงเปนอยูเพื่อมหาชน”
วิสัยทัศน
“การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามุงเนนความเปนเลิศทางวิชาการ และความเปนสากล

ภายใตระบบการบริหารจัดการที่มีความคลองตัวมีประสิทธิภาพ”
พันธกิจ
“การสนับสนุนการผลิตบัณฑิตระดับที่สูงกวาปริญญาตรีในสาขาวิชาเฉพาะ และสาขาวิชารวม

หรือสหวิทยาการ ที่มีคุณภาพทั้งในดานวิชาการและการวิจัยใหมีมาตรฐานเปนที่ยอมรับในระดับประเทศ
และนานาชาติ”
ยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรที่ 1 การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพภายใตการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรที่
ทันสมัยเปนไปตามเกณฑคุณภาพและมาตรฐานของชาติ และสากล รวม
ทั้งเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน และประชาคมโลก
ยุทธศาสตรที่ 3 สงเสริม และสนับสนุนดานการวิจัยของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 4 การบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ และยกระดับการบริหารจัดการบัณฑิต
วิทยาลัยใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตรที่ 5 สงเสริม สนับสนุนภาพลักษณของมหาวิทยาลัยใหไดรบั การยอมรับใน
ระดับสากล
ยุทธศาสตรที่ 6 สนับสนุน และสงเสริมการพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียว และการอนุรักษ
สิ่งแวดลอม
ยุทธศาสตรที่ 7 สงเสริม สืบสาน อนุรักษ ขนบธรรมเนียม และภูมิปญญาทองถิ่น รวมกับ
องคการภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

2

ตัวชี้วัดความสําเร็จของแผนกลยุทธ
1. รอยละความสําเร็จของการบรรลุเปาหมายตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธของบัณฑิตวิทยาลัย
ไมนอยกวารอยละ 80
2. รอยละคุณภาพการตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัย หรืองานสรางสรรคของนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา ไมนอยกวารอยละ 70

3

ยุทธศาสตรที่ 1 : การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพภายใตการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรที่ทันสมัย
เปนไปตามเกณฑคุณภาพและมาตรฐานของชาติ และสากล รวมทั้งเตรียมความพรอม
เขาสูประชาคมอาเซียน และประชาคมโลก
เปาประสงค/กลยุทธ

ตัวชี้วัด
2556

1) คุณลักษณะของบัณฑิตวิทยาลัย ตรงตามความตองการ
1.1) การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพภายใตการ 1.1.1) ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินงานการทดสอบความสามารถ
จัดการเรียนการสอนที่เปนไปตามเกณฑ
ดานภาษาอังกฤษ ของนิสิตระดับ
คุณภาพและมาตรฐาน
บัณฑิตศึกษา (MSU English ExitExam-Entrance)
1.1.2) ระดับความสําเร็จของการ
พิจารณาหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตร
1.1.3) ระดับความสําเร็จของการ
พิจารณาแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ
1.1.4) ระดับความสําเร็จของการ
พิจารณาแตงตั้งอาจารยระดับ
บัณฑิตศึกษา

เปาหมาย
2557 2558

2559

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

ยุทธศาสตรที่ 3 : สงเสริม และสนับสนุนดานการวิจัยของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
เปาประสงค/กลยุทธ

ตัวชี้วัด
2556

3) การเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันทางดานการวิจัย ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
และการมีเครือขายการวิจัยรวมกับนักวิจัยภายในและภายนอกหรือตางประเทศ

เปาหมาย
2557 2558

2559

4

เปาประสงค/กลยุทธ
3.1) คณะที่จัดการเรียนการสอนระดับ
บัณฑิตศึกษา ผลงานวิจัยของนิสิต/งาน
สรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการ
ที่มีมาตรฐานที่ปรากฏในฐานขอมูลที่ไดรับการ
ยอมรับในระดับชาติ หรือนานาชาติ จาก สกอ.
และหรือถูกนําไปอางอิงใน (Citation)

3.3) มีการสรางเครือขายและความรวมมือ
ดานการวิจัยกับสถาบันภายในและภายนอก
หรือตางประเทศ

ตัวชี้วัด
2556
50

3.1.1) รอยละของผลงานของผูสาํ เร็จ
การศึกษาระดับปริญญาโทที่ไดรับการ
ตีพิมพหรือเผยแพรในระดับชาติ หรือ
นานาชาติตอจํานวนผูสําเร็จการศึกษา
100
3.1.2) รอยละของผลงานของผูสาํ เร็จ
การศึกษาระดับปริญญาเอกที่ไดรับการ
ตีพิมพในระดับนานาชาติตอจํานวน
ผูสําเร็จการศึกษา
5
3.1.3) ระดับความสําเร็จของการ
รายงานผลรอยละผลงานของผูสําเร็จ
การศึกษา ป.โท-ป.เอกที่ไดรับการตีพิมพ
หรือเผยแพรในระดับชาติหรือนานาชาติ
ตอจํานวนผูสําเร็จการศึกษา
3.1.4) ระดับความสําเร็จของการพัฒนา 5
ศักยภาพดานการวิจัยของนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา
2

3.3.1) จํานวนของการเขารวม
โครงการฯ หรือกิจกรรมเครือขาย และ
ความรวมมือดานการวิจัยทั้งในหรือ
ตางประเทศ

เปาหมาย
2557 2558
80
100

2559
100

100

100

100

5

5

5

5

5

5

2

3

3

ยุทธศาสตรที่ 4 การบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ และยกระดับการบริหารจัดการบัณฑิตวิทยาลัย
ใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล
เปาประสงค/กลยุทธ

ตัวชี้วัด

4.1) บัณฑิตวิทยาลัยมีระบบบริหารจัดการองคการที่ดีมีประสิทธิภาพสอดคลองตามอัต
ลักษณ ตอบสนองตอการพัฒนาองคการ โดยบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
4.1.1.1) ระดับความสําเร็จของ
4.1.1) พัฒนาระบบบริหารจัดการตาม
แผนกลยุทธ แผนปฏิบัติราชการใหสอดคลอง บัณฑิตวิทยาลัยที่มีแผนกลยุทธที่
สอดคลองกับมหาวิทยาลัย
กับอัตลักษณจุดเนนของมหาวิทยาลัยอยาง
ตอเนื่อง

2556

เปาหมาย
2557 2558

2559

5

5

5

5

5

เปาประสงค/กลยุทธ

ตัวชี้วัด

4.1.1.2) ระดับคุณภาพของผลการ
4.1.2) พัฒนาระบบการทํางานของ
ผูบริหาร และบุคลากรทุกระดับดวยหลักธรร ประเมินของผูบริหาร (คณบดี) ตั้งแต
ระดับดี (3.75) ขึ้นไป
มาภิบาล
4.1.3) พัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง
4.1.1.3) ระดับคุณภาพของผลการ
การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน ประเมินการบริหารจัดการความเสี่ยง
ใหตอบสนองตอการพัฒนาหนวยงาน
ผานเกณฑระดับดี (3.75) ขึ้นไป
4.1.1.4) ระดับความสําเร็จของกลุม
4.1.4) พัฒนาระบบการจัดการความรูมา
เปนสวนหนึ่งของการดําเนินงานตามพันธกิจ งานตามโครงสรางการบริหารบัณฑิต
หลักของมหาวิทยาลัยเพื่อใหเปนองคการแหง วิทยาลัยที่มีการนําการจัดการความรู
ไปใชในการพัฒนาองคการ
การเรียนรู (KM to LO)
4.2) บุคลากรของบัณฑิตวิทยาลัย ตองมีคุณวุฒิ และมีผลงานทางวิชาการ
ที่สูงขึ้น
4.2.1.1) จํานวนของบุคลากรที่มี
4.2.1) กําหนดใหบุคลากรทุกคนที่มีวุฒิต่ํา
วุฒิปริญญาโท เพิ่มขึ้นจากฐานเดิม (ที่
กวาระดับปริญญาโท ตองไปศึกษาตอใน
ระดับที่สูงขึ้น หรือสามารถยื่นขอผลงานทาง ผานมา)
วิชาการตามเงื่อนไขของระบบบริหารงาน
4.2.1.2) จํานวนของบุคลากรที่มี
บุคคล
ผลงานทางวิชาการ เพิ่มขึ้นจากฐาน
เดิม (ที่ผานมา) หรือสามารถยื่นขอ
ผลงานทางวิชาการตามเงื่อนไขของ
ระบบบริหารงานบุคคล
4.3) บัณฑิตวิทยาลัยมีการบริหารงานการเงิน การคลังที่มีประสิทธิภาพ
4.3.1) การบริหารงานการเงิน การคลังที่มี 4.3.1.1) ระดับความสําเร็จของการ
ประสิทธิภาพ และเอื้อประโยชนตอการ
รายงานการบริหารงานการเงิน
พัฒนาหนวยงาน และมหาวิทยาลัย

2556
≥3.75

เปาหมาย
2557 2558
≥3.75 ≥3.75

2559
≥3.75

≥3.75

≥3.75

≥3.75

≥3.75

5

5

5

5

>1

>1

>1

>1

N/A

>1

>1

>1

5

5

5

5

6

เปาประสงค/กลยุทธ

ตัวชี้วัด

เปาหมาย
2557 2558

2556
4.4) บัณฑิตวิทยาลัยมีระบบสารสนเทศที่ทันสมัยครบถวนถูกตอง เชื่อมโยงครอบคลุม
พันธกิจ รองรับการบริหารจัดการของหนวยงาน และการประกันคุณภาพการศึกษา
4.4.1.1) รองละของฐานขอมูล
4.4.1) ปรับปรุงและพัฒนาฐานขอมูล
สารสนเทศที่ปรับปรุงหรือพัฒนาเพื่อ
และสารสนเทศที่ทันสมัย และครบถวนทุก
ยุทธศาสตร และพันธกิจของบัณฑิตวิทยาลัย รองรับการบริหารตามยุทธศาสตรของ
สามารถเชื่อมโยงถึงกัน และใชรวมกันไดทั้ง บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย เพื่อรองรับการบริหารจัดการ
องคการ และการประกันคุณภาพการศึกษา
4.5) บัณฑิตวิทยาลัยมีผลการประเมินประกันคุณภาพอยูในเกณฑมาตรฐาน
4.5.1.1) ระบบและกลไกการประกัน
4.5.1) การสรางวัฒนธรรมองคการ เพื่อ
คุณภาพการศึกษาภายใน
การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในอยางตอเนื่อง
4.5.1.2) ระดับคุณภาพของผลการ
ประเมินประกันคุณภาพภายในที่
รับรองโดยตนสังกัด

2559

100

100

100

100

5

5

5

5

≥4.00

≥4.00

≥4.00

≥4.00

ยุทธศาสตรที่ 5 สงเสริม สนับสนุนภาพลักษณของมหาวิทยาลัยใหไดรบั การยอมรับในระดับสากล
เปาประสงค/กลยุทธ

ตัวชี้วัด
2556

5.1) บัณฑิตวิทยาลัยมีการสงเสริมกิจกรรมทางวิชาการ เพื่อใหมหาวิทยาลัยเปนที่รูจัก
และเกิดการยอมรับในระดับสากล
5.1.1) บัณฑิตวิทยาลัย เปนเจาภาพหรือ
5.1.1.1) จํานวนที่เปนเจาภาพหรือ
เขารวมประชุมวิชาการ สัมมนา ฝกอบรมทาง เขารวมเปนเจาภาพจัดประชุมวิชาการ
วิชาการในระดับชาติ และระดับนานาชาติ
สัมมนา ฝกอบรมทางวิชาการใน
ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ
5.1.2) การพัฒนาองคการสูระดับสากล
5.1.1.1) ระดับความสําเร็จของการ
พัฒนาองคกรสูระดับสากล

เปาหมาย
2557 2558

2

5

2

5

2559

2

5

2

5
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ยุทธศาสตรที่ 6 : สนับสนุน และสงเสริมการพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียว และการอนุรักษสิ่งแวดลอม
เปาประสงค/กลยุทธ

ตัวชี้วัด

6.1) สนับสนุนและสงเสริมมหาวิทยาลัยใหมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานมหาวิทยาลัย
สีเขียว และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
6.1.1.1) ระดับความพึงพอใจของ
6.1.1) สนับสนุนและสงเสริมใหมีการจัด
สถานที่ที่เหมาะสม และสุนทรียภาพที่ดีเอื้อ บุคลากร และนิสิตที่มีตอการพัฒนา
ตอการใหบริการจัดการศึกษา และเปนมิตร สุนทรียภาพ และสิ่งแวดลอม
กับสิ่งแวดลอม
6.1.1.2) การพัฒนาสุนทรียภาพใน
มิติทางศิลปะ และวัฒนธรรม
(สมศ 11)

2556

เปาหมาย
2557 2558

2559

≥3.51

≥3.51

≥3.51

≥3.51

5

5

5

5

ยุทธศาสตรที่ 7 : สงเสริม สืบสาน อนุรักษ ขนบธรรมเนียม และภูมิปญญาทองถิ่น รวมกับองคการ
ภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เปาประสงค/กลยุทธ

ตัวชี้วัด
2556

7.1) บัณฑิตวิทยาลัยมีการสงเสริม อนุรักษ ขนบธรรมเนียม และภูมิปญญาทองถิ่น
รวมกับองคการภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
7.1.1) สงเสริมและสนับสนุนการเขารวม
7.1.1.1) จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่
กิจกรรมหรือการเขารวมเปนเจาภาพงาน
เปนการสงเสริม และสนับสนุนการเขา
ศิลปวัฒนธรรม หรือภูมิปญญาทองถิ่น
รวมกิจกรรมหรือการเขารวมเปน
เจาภาพงานศิลปวัฒนธรรม หรือภูมิ
ปญญาทองถิ่น

4

เปาหมาย
2557 2558

4

4

2559

4
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แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม / ผูรบั ผิดชอบ
ยุทธศาสตรที่ 1 : การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพภายใตการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรที่ทันสมัย
เปนไปตามเกณฑคุณภาพ และมาตรฐานของชาติ และสากล รวมทั้งเตรียมความ
พรอมเขาสูประชาคมอาเซียน และประชาคมโลก
เปาประสงค/กลยุทธ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

1) คุณลักษณะของบัณฑิตวิทยาลัย ตรงตามความตองการ
1.1) การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพภายใตการ 1.1.1) โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ
จัดการเรียนการสอนที่เปนไปตามเกณฑ
ดานภาษาตางประเทศของนิสิตระดับ
คุณภาพ และมาตรฐาน
บัณฑิตศึกษา
1.12) โครงการสัมมนาอาจารยที่ปรึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา

ผูรับผิดชอบ
(ผูประสานงานหลัก)
นางศรินทรยา เกียงขวา

ดร.สุชาติ บางวิเศษ

ยุทธศาสตรที่ 3 : สงเสริม และสนับสนุนดานการวิจัยของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
เปาประสงค/กลยุทธ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ผูรับผิดชอบ
(ผูประสานงานหลัก)
3) การเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันทางดานการวิจัย ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา และการมีเครือขายการวิจัย
รวมกับนักวิจัยภายนอกทั้งในหรือตางประเทศ
3.1.1) โครงการอบรมการเขียนบทความ นางสาวอรไท สีหาบุญมี
3.1) คณะที่จัดการเรียนการสอนระดับ
เพื่อการตีพิมพในวารสารระดับชาติ และ
บัณฑิตศึกษา ผลงานวิจัยของนิสิต/งาน
สรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการ ระดับนานาชาติ สําหรับนิสิตระดับ
ที่มีมาตรฐานที่ปรากฏในฐานขอมูลที่ไดรับการ บัณฑิตศึกษา
ยอมรับในระดับชาติ หรือนานาชาติ จาก สกอ. 3.1.2) กระบวนการพิจารณากลัน่ กรอง
นางสาวอรไท สีหาบุญมี
และ/หรือถูกนําไปอางอิงใน (Citation)
วารสารทางวิชาการในระดับชาติ และ
ระดับนานาชาติที่มีคุณภาพ โดย
คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองวารสาร
ทางวิชาการ
3.2) มีการสรางเครือขายและความรวมมือ 3.2.1 โครงการอบรมการเขียนบทนิพนธ นางสาวอรไท สีหาบุญมี
ดานการวิจัยทั้งใน หรือตางประเทศ
สําหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
3.3.1) โครงการประชุมวิชาการระดับ
ดร.สุชาติ บางวิเศษ
บัณฑิตศึกษา
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ยุทธศาสตรที่ 4 การบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ และยกระดับการบริหารจัดการบัณฑิตวิทยาลัย
ใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล
เปาประสงค/กลยุทธ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ผูรับผิดชอบ
(ผูประสานงานหลัก)
4.1) บัณฑิตวิทยาลัยมีระบบบริหารจัดการองคการที่ดีมีประสิทธิภาพสอดคลองตามอัตลักษณ ตอบสนองตอการพัฒนา
องคการ โดยบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
4.1.1) พัฒนานาระบบบริหารจัดการตาม 4.1.1.1) โครงการทบทวน ปรับปรุง
ดร.สุชาติ บางวิเศษ
แผนกลยุทธ แผนปฏิบัติราชการใหสอดคลอง พัฒนาแผนกลยุทธ และแผนปฏิบัติ
กับอัตลักษณจุดเนนของมหาวิทยาลัย
ราชการประจําป ของบัณฑิตวิทยาลัย
4.1.2) พัฒนาระบบการทํางานของผูบริหาร 4.1.2.1) การกํากับ ติดตามการดําเนินงาน ดร.สุชาติ บางวิเศษ และ
และบุคลากรทุกระดับดวยหลักธรรมาภิบาล
และประเมินการทํางานของผูบริหาร และ นางกนกนวล นรินยา
บุคลากรทุกระดับดวยหลักธรรมาภิบาล
4.1.3.1) การบริหารจัดการความเสี่ยงและ นางสาวอรไท สีหาบุญมี
4.1.3) พัฒนานาระบบการบริหารความ
การควบคุมภายใน และการตรวจสอบ
เสี่ยงการควบคุมภายใน และการตรวจสอบ
ภายในใหเปนไปตามนโยบายและกิจกรรม
ภายในใหตอบสนองตอการพัฒนาหนวยงาน
ของหนวยงานและมหาวิทยาลัย
4.1.4) พัฒนานาระบบการจัดการความรูมา 4.1.4.1) โครงการจัดการความรูของกลุม นางสาวอรไท สีหาบุญมี
งาน ตามโครงสรางงานบัณฑิตวิทยาลัย
เปนสวนหนึ่งของการดําเนินงานตามพันธกิจ
หลักของมหาวิทยาลัยเพื่อใหเปนองคการแหง 4.1.4.2) โครงการพัฒนาเครือขายจัดการ นางสาวอรไท สีหาบุญมี
การเรียนรู (KM to LO)
ความรูรวมกับสถาบันภายในและภายนอก
หนวยงาน/มหาวิทยาลัย
4.2) บุคลากรของบัณฑิตวิทยาลัย ตองมีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการที่สูงขึ้น
นางกนกนวล นรินยา
4.2.1) กําหนดใหบุคลากรทุกคนที่มีวุฒิต่ํา 4.2.1.1) โครงการอบรม เพิ่มความรู
กวาระดับปริญญาโท ตองไปศึกษาตอในระดับ ทักษะในการเขียนเพื่อขอผลงานทาง
ที่สูงขึ้น หรือสามารถยื่นขอผลงานทางวิชาการ วิชาการ
ตามเงื่อนไขของระบบบริหารงานบุคคล
4.3) บัณฑิตวิทยาลัยมีการบริหารงานการเงิน การคลังที่มีประสิทธิภาพ
นางภัทรวรรธน
4.3.1) การบริหารงานการเงิน การคลังที่มี 4.3.1.1) การกํากับ ติดตาม ตรวจสอบ
ประสิทธิภาพ และเอื้อประโยชนตอการพัฒนา และรายงานการบริหารงานการเงิน การ ชนพัฒนจิรโชติ และ
นางสาวเมชยา
คลังใหเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัย
หนวยงาน และมหาวิทยาลัย
ศรีหนองกุง
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เปาประสงค/กลยุทธ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

4.4) บัณฑิตวิทยาลัยมีระบบสารสนเทศที่ทันสมัยครบถวนถูกตอง เชื่อมโยงครอบคลุม
พันธกิจ รองรับการบริหารจัดการของหนวยงาน และการประกันคุณภาพการศึกษา
4.4.1) ปรับปรุงและพัฒนาฐานขอมูล และ 4.4.1.1) การพัฒนาระบบฐานขอมูลและ
สารสนเทศของบัณฑิตวิทยาลัยที่ทันสมัย
สารสนเทศที่ทันสมัย และครบถวนทุก
ยุทธศาสตร และพันธกิจของบัณฑิตวิทยาลัย เชน ระบบการรับเขา, ระบบการสอบวัด
ความรูภาษาอังกฤษ, ระบบสารสนเทศ
สามารถเชื่อมโยงถึงกัน และใชรวมกันไดทั้ง
วิทยานิพนธและการศึกษาคนควาอิสระ,
มหาวิทยาลัย เพื่อรองรับการบริหารจัดการ
ระบบโครงการบริการวิชาการจัดพิมพบท
องคการ และการประกันคุณภาพการศึกษา
นิพนธ เปนตน
4.5) บัณฑิตวิทยาลัยมีผลการประเมินประกันคุณภาพอยูในเกณฑมาตรฐาน
4.5.1) การสรางวัฒนธรรมองคการ เพื่อ
4.5.1.1) โครงการอบรมความรูทักษะดาน
การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
การประกันคุณภาพแบบครบวงจร
ภายในอยางตอเนื่อง

ผูรับผิดชอบ
(ผูประสานงานหลัก)

นางศรินทรยา เกียงขวา
และนายจักรกฤษณ
บุญสีลา

นางสาวสายฝน ทัพขวา

ยุทธศาสตรที่ 5 สงเสริม สนับสนุนภาพลักษณของมหาวิทยาลัยใหไดรบั การยอมรับในระดับสากล
เปาประสงค/กลยุทธ

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม

ผูรับผิดชอบ
(ผูประสานงานหลัก)
5.1) บัณฑิตวิทยาลัยมีการสงเสริมกิจกรรมทางวิชาการ เพื่อใหมหาวิทยาลัยเปนที่รูจักและเกิดการยอมรับในระดับสากล
5.1.1) บัณฑิตวิทยาลัย เปนเจาภาพหรือ
5.1.1.1) โครงการประชุมวิชาการ และเขา ดร.สุชาติ บางวิเศษ
เขารวมประชุมวิชาการ สัมมนา ฝกอบรมทาง รวมโครงการเครือขายการประชุมวิชาการ
วิชาการในระดับชาติ และระดับนานาชาติ
ระดับชาติ หรือนานาชาติ
5.1.2) พัฒนาองคกรสูระดับสากล
5.1.2.1) กิจกรรมการพัฒนาเว็บไซต และ นายจักรกฤษณ บุญสีลา
การเชื่อมโยงไปยังฐานขอมูลอื่น เปน
ภาษาอังกฤษ
5.1.2.2) กิจกรรมการพัฒนาสื่อ เอกสาร นางวิชชุลดา ลดาวัลย
ประชาสัมพันธหลักสูตร แบบฟอรม
ปายสํานักงาน และปายบุคลากร ที่เปน
ภาษาอังกฤษ
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ยุทธศาสตรที่ 6 : สนับสนุน และสงเสริมการพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียว และการอนุรักษสิ่งแวดลอม
เปาประสงค/กลยุทธ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ผูรับผิดชอบ
(ผูประสานงานหลัก)
6.1) สนับสนุนและสงเสริมมหาวิทยาลัยใหมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานมหาวิทยาลัยสีเขียวและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
6.1.1.1) โครงการ : การประเมินความพึง นางอุบลรัตน ปานภูมิ
6.1.1) สนับสนุนและสงเสริมใหมีการจัด
สถานที่ที่เหมาะสมและสุนทรียภาพที่ดีเอื้อตอ พอใจผูใชบริการบัณฑิตวิทยาลัย
การใหบริการจัดการศึกษา และเปนมิตรกับ
6.1.1.2) สงเสริมการแตงกายดวยผาไทย นางลภัสรดา นรินยา
สิ่งแวดลอม
และชุดพื้นเมืองประจําทองถิ่น
6.1.1.2) โครงการปรับปรุงภูมิทัศนบัณฑิต นางลภัสรดา นรินยา
วิทยาลัย

ยุทธศาสตรที่ 7 : สงเสริม สืบสาน อนุรักษ ขนบธรรมเนียม และภูมิปญญาทองถิ่น รวมกับองคการ
ภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เปาประสงค/กลยุทธ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ผูรับผิดชอบ
(ผูประสานงานหลัก)
7.1) บัณฑิตวิทยาลัยมีการสงเสริม อนุรักษ ขนบธรรมเนียม และภูมิปญญาทองถิ่น รวมกับองคการภายใน และภายนอก
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
7.1.1) สงเสริมและสนับสนุนการเขารวม
7.1.1.1) โครงการสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ดร.สุชาติ บางวิเศษ
กิจกรรมหรือการเขารวมเปนเจาภาพงาน
เพื่อสงเสริม อนุรักษ และพัฒนา
ศิลปวัฒนธรรม หรือภูมิปญญาทองถิ่น
พระพุทธศาสนา
ดร.สุชาติ บางวิเศษ
7.1.1.2) โครงการสงเสริม และเขารวม
กิจกรรมดานการทํานุบํารุงศิลปะ และ
วัฒนธรรม กับหนวยงานมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
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ภาคผนวก
คณะกรรมการทบทวนและปรับปรุงแผนกลยุทธ บัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ.2556-2559

