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

สํานักศึกษาทั่วไป
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

บทสรุปสําหรับผูบริหาร
สํานักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดตั้งขึ้นโดยมีจุดมุงหมายเพื่อเปนหนวยงานกลางใน
การประสานงานการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ซึ่งมีวัต ถุประสงคหลักในการดําเนินงาน 5
พันธกิจ คือ 1) พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรีย นการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปแบบบูรณาการ เพื่อให
บัณฑิตเปนที่พึ่งของสังคมและชุมชน 2) พัฒนาศักยภาพอาจารยผูสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปและบุคลากรทุก
ระดับใหมีสมรรถนะตามสายงานอยางตอเนื่ อง 3) พัฒนาสํานักศึกษาทั่วไปใหมีระบบบริหารจัดการรายวิชา
ศึกษาทั่วไปที่มปี ระสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 4) พัฒนาระบบสารสนเทศรองรับการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจหลักของสํ านักศึกษาทั่วไปได อยางมีประสิทธิภาพ 5) สงเสริม สนับสนุ นงานวิจัยดานการจัด
การศึกษารายวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อใหไดบัณฑิตที่พึงประสงคตามปรัชญาของสํานั กศึกษาทั่วไป ที่วาดวย
“สงเสริมการสรางบัณฑิตที่เขาใจตนเองและผู อื่น สามารถอยูในสังคมไดอยางมีความสุข” โดยจัดใหมีการ
ประเมินคุณภาพภายใน วงรอบปการศึกษา 2557 (ตั้งแต 1 สิงหาคม 2557 ถึง 31 กรกฎาคม 2558)
จํานวนทั้งสิ้น 3 องคประกอบ 7 ตัวบงชี้ ซึ่งผลการประเมินในภาพรวมตามองคประกอบคุณภาพ พบวามีคา
คะแนนเฉลี่ยทั้ง 3 องคประกอบ 3.95 คะแนน แยกตามรายองคประกอบดังนี้ คือ องคประกอบ
ที่ 1 กลุมตัวบงชี้งานประจํา มีคาคะแนน 2.00 คะแนน คาถวงน้ําหนักรอยละ 20 องคประกอบที่ 2
กลุมตัวบงชี้เชิงกลยุทธ มีคาคะแนน 0.75 คะแนน คาถวงน้ําหนักรอยละ 30 องคประกอบที่ 3 กลุมตัว
บงชี้รวม มีคาคะแนน 1.20 คะแนน คาถวงน้ําหนักรอยละ 30
สํานักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคามมีจุดเดนที่พบคือ
1. สํานักศึกษาทั่วไปมีการดําเนินงานแบบมีสวนรวมจากทุกภาคสวน ซึ่งรวมถึงผูบริหาร
บุคลากรและผูสอนในคณะตางๆ
2. สํานักศึกษาทั่วไป มีความมุงมั่นในการพัฒนาศักยภาพอาจารยผูสอนอยางตอเนื่อง ถึงแมวา
อาจารยผูสอน ไมไดสังกัดสํานักศึกษาทั่วไปก็ตาม
สําหรับจุดที่ควรพัฒนา
1. ระบบและกลไกสว นใหญยังไมบงบอกถึงการพัฒนาคุณภาพในแตล ะตัวบงชี้ สงผลใหสํานัก
ศึกษาทั่วไปไมสามารถพัฒนาคุณภาพการดําเนิ นงานในแตละตัวบงชี้ไดอยางเป นรูปธรรม
2. การพัฒนาตัวชี้วัดและเกณฑมาตรฐานตัวบงชี้บางตัวยังไมแลวเสร็จสมบูรณ ส งผลใหการ
ดําเนินงานในวงรอบนี้ไมสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานตัวบงชี้
3. การกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จของ โครงการ/กิจกรรม และแผน ยังไมแสดงถึงการมุงมั่น
พัฒนาคุณภาพระบบและกลไกของตัวบงชี้ ซึ่งตอ งเนนการประเมินความสําเร็จของวัตถุประสงคมากกวา การ
จัดการ

สารบัญ
บทสรุปสําหรับผูบริหาร
สวนที่ 1 รายนามคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
สวนที่ 2 บทนํา
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สวนที่ 1
รายนามคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
วงรอบปการศึกษา 2557
(1 สิงหาคม 2557 ถึง 31 กรกฎาคม 2558)

ลงชื่อ ......................................................ประธานกรรมการ
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมเกียรติ ภูพัฒนวิบูลย)
สังกัดคณะการทองเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ลงชื่อ ......................................................กรรมการ
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปยะพร แสนสุ ข)
สังกัดคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ลงชื่อ ......................................................กรรมการ
(รองศาสตราจารย ดร.พรเทพ ถนนแกว)
สังกัดคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแกน
ลงชื่อ........................................................เลขานุการ
(นางสาวรัตนา บุตรดี)
สังกัดสํานั กศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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สวนที่ 2
บทนํา
1. วัน เดือ น ป และสถานที่ในการตรวจประเมิน
วันที่ 30 กันยายน 2558 ณ หองประชุมสํานั กศึกษาทั่วไป อาคารราชนครินทร มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
2. รอบการประเมิน
ปการศึกษา 2557 (ผลการดําเนินงานตั้งแต 1 สิงหาคม 2557 ถึง 31 กรกฎาคม 2558)
3. วัตถุประสงคในการประเมินคุณภาพ
3.1 เพื่อตรวจสอบและประเมินการดําเนิ นงานในภาพรวมตามระบบคุณภาพและกลไกที่หนวยงาน
นั้นๆ กําหนดขึ้น โดยวิเคราะหเปรียบเทียบผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ในทุกองคประกอบคุณภาพวา
เปนไปตามเกณฑและไดมาตรฐาน
3.2 เพื่อใหทราบสถานภาพของตนเองอันจะนําไปสูการกําหนดแนวทางในการพัฒ นาคุณภาพไปสู
เปาหมาย (targets) และเปาประสงค (goals) ที่ตั้งไว
3.3 เพื่อใหหนวยงานทราบจุดแข็ง จุดที่ควรปรับปรุง ตลอดจนไดรับขอเสนอแนะในการ
พัฒนาการดําเนินงานเพื่ อเสริมจุดแข็ง และพัฒ นาจุดที่ค วรปรับปรุงอยางตอเนื่ อง
3.4 เพื่อใหขอมูลสาธารณะที่ เปนประโยชนตอผูที่มีสวนไดสวนเสีย ทําใหมั่นใจวาหนวยงาน
สามารถสรา งผลผลิตทางการศึกษาที่มีค ุณภาพ
3.5 เพื่อใหหนวยงานตนสังกัดมีขอมูล พื้นฐานที่จําเปนสําหรับการสงเสริมสนับสนุนการจัดการการ
อุดมศึกษาในแนวทางที่เหมาะสม
4. ขอมูลทั่วไปของหนวยงาน
1.1 ชื่อหนวยงาน ที่ตั้ง และประวัติความเปนมาโดยยอ
1.1.1 ชื่อหนวยงาน สํานักศึกษาทั่วไป
1.1.2 ที่ตั้ง : อาคารราชนครินทร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตําบลขามเรียง อําเภอ
กันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
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1.1.3 ประวัติ ความเปนมาโดยย อ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ไดตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒ นานิสิตใหมีทักษะในการ
เรียนรูมีความรอบรู มีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค โดยยึดหลักพัฒนาความรูคู
คุณธรรมมีการบูรณาการรายวิชาตางๆ มากขึ้ น จึงไดกําหนดกลุมงานจัดการศึกษาวิชาศึกษาทั่วไปขึ้น ในป
การศึกษา 2548 โดยใหมีหนาที่ประสานการพิจารณาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไปสําหรับนิสิต ระดับปริญญา
ตรีและสงเสริมสนับสนุนใหมีการสอนวิชาศึกษาทั่วไปใหเปนมาตรฐานเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย โดยไดรวม
ระบบการบริหารจัดการไวที่กองทะเบียนและประมวลผล ฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ เพื่อใหการจัด
การศึกษาวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตอบสนองตอนโยบายและการพัฒ นาคุณภาพ
บัณฑิตตามปรัชญาพื้นฐานของการจัดการศึกษาที่เอื้ อตอหลักสูตรที่หลากหลาย และสงเสริมใหเกิดการใช
ทรัพยากรรวมกันเพื่อใชประโยชน สูงสุด ของทางราชการ สํานักศึกษาทั่วไปไดรับอนุมัติจากที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 9/2551 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2551
เนื่องจากการบริหารจัดการเรียนการสอนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปนั้น เดิมคณะตางๆเปน
ผูรับผิดชอบ แตถาหากมีหนวยงานกลางเปนผูประสานความรวมมือและบริหารจัดการรวมทั้งเปนผู กํากับติดตาม
ดูแลการดําเนิ นการในสวนที่เกี่ยวข อง โดยเฉพาะการจัดการเรียนการสอนที่ตองการการบูรณาการผู สอน
จากคณะตาง ๆ รวมทั้งการใชทรัพยากรรวมกั น ซึ่งมอบใหสํานั กศึกษาทั่วไปเปนผูรับผิดชอบนาจะทําใหผล
การจัดหลักสูตรและการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
1.2 ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ
1.2.1 ปรัชญา
สงเสริมการสรางบัณฑิตที่เขาใจตนเองและผูอื่น สามารถอยูในสังคมไดอยางมีความสุข
1.2.2 วิสัยทัศน
เปนหนวยงานชั้นนํ าดานบริหารจัดการรายวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อเสริมสรางบัณฑิตใหเปนที่
พึ่งของสังคมและชุมชน
คํา อธิบ ายวิสัยทัศน
1. เปนหนวยงานชั้นนําดานบริหารจัดการรายวิชาศึกษาทั่วไปหมายถึง การพัฒนา
บทบาทของสํานักศึกษาทั่วไปใหเปนหนวยงานจัดการศึกษาหมวดรายวิชาศึกษาทั่วไปที่เปนมืออาชีพ
ประกอบดวย 1) บุคลากรผูปฏิบตั ิงานที่มีป ระสิทธิภ าพ มีการพัฒนาสมรรถนะ (Competency) ในการ
ปฏิบัต ิงานของบุคลากรอยางตอเนื่อง เพื่อใหสามารถสรางความพึงพอใจ และตอบสนองความตองการของผู
มารับบริการไดอยางมีประสิทธิภาพ 2) พัฒนาระบบบริหารจัดการในสํานักศึกษาทั่วไปใหเปนองคกรที่
กระชับและทันสมัย มีการบริหารจัดการคุณภาพเชิง ระบบมีขั้นตอนการทํางานที่สั้น กระชับ ทันสมัยและ
บริการครบถวนในจุดบริการจุดเดียว แบบ One Stop Service เนนใหเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ผูมา
รับบริการเกิดความพึงพอใจ มีโครงสรางและจํา นวนบุคลากรที่เหมาะสมเพียงพอกับ การปฏิบัติภารกิจ
บุคลากรในสังกัดทุกคนมีความรู ความสามารถ มีความชํานาญและเชี่ยวชาญเหมาะสมกับงานในหนาที่

4

รับผิดชอบ มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานสูง และมีความสุขในการทํางาน 3) พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่ อ
การบริหารจัดการสํา นักศึกษาทั่วไป อยางมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อ เสริมสร างบัณฑิตใหเปนที่พึ่งของสังคมและชุมชนหมายถึง สํา นักศึกษาทั่วไป
พัฒนาหลักสูตร หมวดวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อเสริมสรา งใหนิสิตเปนที่พึ่งของสั งคมและชุมชนโดยจัดการเรีย น
การสอนแบบบูรณาการกับโครงการรายวิชา 1 หลักสูตร 1 ชุมชน สงเสริมใหนิสิตสรางประโยชนแกชุมชน
โดยมีการประเมินความสําเร็จของหลักสูตรและนํามาประเมินแผนเพื่อพัฒ นาการเรียนการสอนแก นิสิตใหมี
ประสบการณจากสภาพจริง การเรียนรูชุม ชนอย างมีสวนรวม การบริการวิชาการแกชุมชน สอดคลอง
ตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัยสามารถนํามาใชประโยชนจนเกิดผลลั พธความพึงพอใจตอชุมชนและสังคม
อยางตอเนื่องและยั่งยืน
1.2.3 พันธกิจ
1. พัฒนาหลักสูต รและการจัดการเรีย นการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปแบบบูรณาการ เพื่ อให
บัณฑิตเปนที่พึ่งของสังคมและชุมชน
2. พัฒนาศักยภาพอาจารย ผูสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปและบุคลากรทุกระดับใหมีสมรรถนะ
ตามสายงานอยา งตอเนื่ อง
3. พัฒนาสํานักศึกษาทั่วไปใหมีระบบบริหารจัดการรายวิชาศึกษาทั่วไปทีม่ ีประสิทธิภาพ
ตามหลักธรรมาภิบาล
4. พัฒนาระบบสารสนเทศรองรับ การปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของสํานักศึกษาทั่วไปได
อยางมีประสิทธิภ าพ
5. สงเสริม สนับสนุนงานวิจัยดานการจัดการศึกษารายวิชาศึกษาทั่วไป

5

1.3 นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสํานักศึกษาทั่วไป
1. สงเสริมการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปภายใตวงจรคุณภาพ PDCA และพัฒ นา
อยางตอเนื่องเพื่อสงเสริมใหนิสิตไดเขาใจตนเองและผู อื่น สามารถอยูในสั งคมไทยและสังคมโลกไดอยางมี
ความสุข
2. สงเสริมใหบุคลากรทุกคนทุกสายงาน อาจารยผูสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปมีสวนรวมในการ
ประกันคุณภาพ และปฏิบัติงานครบวงจรคุณภาพ โดยกระจายอํานาจและความรับผิดชอบใหทุกกลุมงาน
ในสํานักศึกษาทั่วไปและใชกระบวนการประกั นคุณภาพเปนวัฒนธรรมการปฏิบัติงานของทุกกุลม งาน
3. สงเสริมสนับสนุนการสรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานทั้งภายในและภายนอก
ในกิจกรรมดานการประกันคุณภาพการศึกษา
4. สรางแนวทางการดําเนิ นงานดานการประกั นคุณภาพการศึกษาที่ดี เผยแพรใหเปนที่
ยอมรับของทุกหนวยงานในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
5. สงเสริมและสนับสนุนการนํา ระบบฐานข อมูลสารสนเทศมาใชในการประกันคุณภาพ
ใหครบทุกองคประกอบและเป นแนวปฏิบัติที่ดตี อหนวยงานภายนอก
6. สงเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานิ สิต ใหมีความรูและทักษะ สอดคลองกับอัตลักษณ
ของบัณฑิต รูจักสิทธิและหนาที่ในฐานะพลเมืองไทยและพลเมืองโลก
7. เชื่อมโยงผลการประเมิ นประกันคุณภาพกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
ทุกระดับ
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โครงสรางการบริ หารงาน
ผูอํานวยการสํ านักศึกษาทั่วไป

รองผูอํานวยการสํ านักศึก ษาทั่วไป
ฝายบริ หาร

รองผูอํ านวยการสํานัก ศึกษาทั่ วไป
ฝายสารสนเทศและ
อาคารสถานที่

คณะกรรมการประจําสํ านักศึกษาทั่วไป

รองผูอํานวยการสํ านักศึก ษาทั่วไป
ฝายพั ฒนานิ สิตและเครือขาย
วิชาการ

ผูชวยผูอํ านวยการสํานักศึก ษาทั่ วไป
ฝายวิชาการ

-งานศู นยวิชาการเพื่ อการเรี ยนรู
-งานเครือขายวิชาการเพื่ อ
การเรี ยนรู
-งานบริการวิ ชาการสูชุมชน
-งานการจัด การความรู KM
-งานโครงการเด็ กดีมีที่เรีย น
-งานพัฒนานิสิต
-งานพัฒนาการเรี ยนการสอน
ที่เนนผู เรีย นเปน สําคัญ
-งานเครือขายอาจารยผูสอน

-งานตารางเรี ยนตารางสอน
และตารางสอบ
-งานจัด การเรี ยนการสอน
-งานโครงการเรี ยนลวงหนา
-งานประเมิ นผู สอน
-งานพั ฒนาหลักสูตรตามมาตรฐาน มคอ.
-งานเทียบโอน/เรีย นซ้ําเรียนแทน
-งานอนุมัติผลการศึกษา
-งานประเมิ นผลหลั กสูตร/ประเมิ นรายวิ ชา
-งานตรวจข อสอบ/คัดแยกขอสอบ
-งานวิ เคราะหขอสอบ
-งานสงเสริม การวิจัยเพื่ อพั ฒนาการเรีย น
การสอน

ผูชวยผูอํ านวยการสํ านักศึกษา
ทั่วไปฝ ายกิจการพิ เศษ

หัวหน าสํานักงานเลขานุการ
สํานักศึก ษาทั่ วไป

-งานธุร การ
-งานการเงิ น
-งานพั สดุ
-งานบุคคล
-งานเลขานุการ
-งานแผนงานและ
งบประมาณ
-งานการประชุม
-งานบริหารความเสี่ ยง
-งาน ก.พ.ร.
-งานประกันคุ ณ ภาพ
การศึกษา
-งานสํานั กพิ มพ
-งานยานยนต

-งานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่ อ
การบริหารจัด การภายใตภารกิจของ
สํานักศึ กษาทั่วไปและบริหารห องเรี ยนรวม
-งานพัฒนาระบบทะเบียนวิ ชาศึ กษาทั่วไป
-งาน MIS หองเรี ยนรวมและสื่อโสตทัศนูปกรณ
-งานสนับ สนุนการจัด การเรียนการสอน
-งานติดตาม และตรวจสอบห องเรีย นรวม
-งานบริการสื่ อ และโสตทัศนูป กรณ
-งานประเมิ นความพึงพอใจการใชห องเรีย นรวม
-งานอาคารสถานที่
-งานศู นยทดสอบออนไลน /งานบทเรี ยน
ออนไลน
-งานภูมิทัศ น

-งานกิจ การพิ เศษ
-งานพั ฒนานวัตกรรม
การเรี ยนการสอน
-งานจัดทําตํารา
ตําราอิเล็ กทรอนิ กส
และสื่ อการสอน
-งานศู นย การเรียนรูภาษา
-งานฐานข อมูลข อสอบ
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1.4 รายชื่อผูบ ริหาร กรรมการประจําสํานักศึกษาทั่วไป
1.4.1 รายชื่อผูบ ริหาร
รองศาสตราจารย ดร.อนงคฤทธิ์ แข็งแรง
ผูอํานวยการสํานั กศึกษาทั่วไป
อาจารย ดร.ดุจฉัตร จิตบรรจง
รองผู อํานวยการฝายบริหาร
ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิวัตร อังควิศิษฐพันธ
รองผู อํานวยการฝายสารสนเทศ
และอาคารสถานที่
อาจารย ดร.ฤทธิไกร ไชยงาม
รองผู อํานวยการฝายพัฒนานิ สิต
และเครือ ขายวิชาการ
รองศาสตราจารย ดร.ไพโรจน ประมวล
ผูชวยผูอํานวยการฝายวิชาการ
นายปริญญ งามสุทธิ
ผูชวยผูอํานวยการฝายกิจการ
พิเศษ
นางพัชรนั นญ ศรีแกนจันทร
หัวหนาสํานักงานเลขานุการ
1.4.2 รายชื่อกรรมการประจําสํานักศึก ษาทั่วไป
ลําดับ ที่
ชื่อ - สกุล
1
รองศาสตราจารย ดร.อนงคฤทธิ์ แข็งแรง
2

อาจารย ดร.ดุจฉัตร จิตบรรจง

ตําแหนง
ประธานกรรมการ
โดยตําแหนง
กรรมการโดยตําแหนง

3

ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิวัตร อังควิศิษฐพันธ

กรรมการโดยตําแหนง

4

อาจารย ดร.ฤทธิไกร ไชยงาม

กรรมการโดยตําแหนง

5

ศาสตราจารย ดร.วิเชียร มากตุน

6

อาจารย ดร.กนกพร รัตนสุธีระกุ ล

7

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สงครามชัย ลีทองดี

8

ศาสตราจารย ดร.ปรีชา ประเทพา

กรรมการที่เลือ กจาก
ผูดํารงตําแหนงคณบดี
กรรมการที่เลือ กจาก
ผูดํารงตําแหนงคณบดี
กรรมการที่เลือ กจาก
ผูดํารงตําแหนงคณบดี
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ

9

รองศาสตราจารย ดร.โรจนชัย ศัต รวาหา

กรรมการผูทรงคุณวุฒิ

10
11

นางพรพิมล มโนชัย
นางสาวสุพิ น ไตรแกวเจริญ

กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ

สังกัด
ผูอํานวยการสํานั กศึกษาทั่วไป
รองผู อํานวยการ
สํานักศึกษาทั่วไป
รองผู อํานวยการ
สํานักศึกษาทั่วไป
รองผู อํานวยการ
สํานักศึกษาทั่วไป
คณบดีคณะวิทยาศาสตร
คณบดีคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร
รองอธิ การบดี
ฝายวิชาการและวิจัย
ผูอํานวยการ
สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช
ผูอํานวยการสํานั กวิทยบริการ
ผูอํานวยการสํานั กคอมพิวเตอร

รายงานผลการตรวจประเมินคุ ณภาพการศึกษาภายใน วงรอบป การศึกษา 2557
สํานั กศึ กษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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1.5 หลักสูตรทีเ่ ปดสอน
กลุมวิชา

1. กลุมภาษาอังกฤษ
2. กลุม ภาษาไทย
3. กลุม มนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร
4. กลุมวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี
5. กลุมวิทยาศาสตร
สุขภาพ
6. กลุมสหศาสตร
รวม

เกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรของ
กระทรวงศึกษาธิการ
-

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (พ.ศ. 2554)
จํานวน
จํานวนหนวยกิต
รายวิชาที่เปด
สอน
6
8
5
4
39
ไมนอยกวา 2*

-

8

ไมนอยกวา 2*

-

6

ไมนอยกวา 2*

ไมนอยกวา 30 หนวยกิต

50
114

2
ไมนอยกวา
30 หนวยกิต

หมายเหตุ : *เลือกเรียนเพิ่มเติมรายวิชาใดก็ไดในกลุม 3 กลุมนี้ (กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
กลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และกลุมวิทยาศาสตรสุขภาพ) อีกไมนอยกวา 10 หนวยกิต เพื่อให
หนวยกิตรวมไมนอยกวา 30 หนวยกิต ทั้งนี้ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแตละ
หลักสูตรในระดับปริญญาตรี
สํานักศึกษาทั่วไปมีการพัฒนาและปรับปรุงหลั กสูตร หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มีหนาที่
จัดการเรียนการสอนในรายวิชาศึกษาทั่วไป ทั้ง 2 หลักสูตร ดังนี้
หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2549) จํานวน 161 วิชา
หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554) จํานวน 114 วิชา
รวมทั้งสิ้น สํานั กศึกษาทั่วไปดําเนินการจัดการเรียนการสอน จํานวน 275 วิชา

รายงานผลการตรวจประเมินคุ ณภาพการศึกษาภายใน วงรอบป การศึกษา 2557
สํานั กศึ กษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

1.6 จํานวนนิสิต
สถิต ิการลงทะเบียนเรียนหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของนิสิตระดับปริญญาตรี ปการศึกษา 2557
ลําดับ

ภาคเรียนที่

จํานวนรายวิชาที่เปดสอน

จํานวนนิสิตที่ลงทะเบียนเรียน (คน)

1
2
3

1/2557
2/2557
3/2557

61
65
66

82,620
51,196
31,171

1.7 จํานวนอาจารยและบุคลากร
1) จํานวนบุคลากร (คน)
วุฒิการศึกษา
ประถมศึกษาปที่ 6
มัธยมศึกษาตอนตน
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
รวม

อาจารย

ขาราชการ

6
2
8

1
1

พนักงาน
ปฏิบ ัติการ
15
5
20

ลูกจาง
ชั่วคราว
1
3
3
6
11
1
25

รวม
1
3
3
6
32
9
53

1.8 ขอมูลพื้นฐานโดยยอเกี่ยวกับ งบประมาณ (ขอมูลปงบประมาณ 2558)
สํานักศึก ษาทั่วไปไดร ับเงินจัดสรร ปงบประมาณ 2558 จํานวน 51,559,700 บาท
ลําดับ
1
2
3
4
5

หมวดงบ
คาจางชั่วคราว
งบดําเนินงาน
งบลงทุน
งบอุดหนุน
งบรายจายอื่น
รวม

จํานวนเงินที่ไดรับจัดสรร
3,749,700.00
25,310,600.00
5,155,400.00
10,344,000.00
7,000,000.00
51,559,700.00

รอยละ
7.27
49.09
10
20.06
13.58
100
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สวนที่ 3
วิธีการประเมิน
1. การวางแผนและการประเมิน
1. การเตรียมการและการวางแผนกอ นการตรวจเยี่ยม
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ศึกษาองคประกอบ ตัวบงชี้และเกณฑการประเมิน
คุณภาพภายในของสํานั กศึกษาทั่วไป ตลอดจนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับสํานักศึกษา
ทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และมีการวางแผนกําหนดรูปแบบการตรวจประเมิ นคุณภาพภายใน
ปการศึกษา 2557 ในวันที่ 30 กันยายน 2558 ณ หองประชุมสํานักศึกษาทั่วไป ชั้น 1 อาคาร
ราชนครินทร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ดังนี้
เวลา

กิจกรรม
คณะกรรมการประเมินฯ
สัมภาษณ คณาจารย

สถานที่
รายชื่อคณะกรรมการ
หองประชุม ผศ.ดร.สมเกียรติ ภูพัฒนวิบูลย
สํานักศึกษา ผศ.ดร.ปยะพร แสนสุ ข
ทั่วไป
รศ.ดร.พรเทพ ถนนแกว

10.30 - 10.45 น.

คณะกรรมการประเมินฯ
ศึกษาเอกสารประกอบการ
ประเมิน องคประกอบที่ 1

หองประชุม ผศ.ดร.สมเกียรติ ภูพัฒนวิบูลย
สํานักศึกษา ผศ.ดร.ปยะพร แสนสุ ข
ทั่วไป
รศ.ดร.พรเทพ ถนนแกว

10.45 – 12.00 น.

คณะกรรมการประเมินฯ
ศึกษาเอกสารประกอบการ
ประเมิน องคประกอบที่ 2

หองประชุม ผศ.ดร.สมเกียรติ ภูพัฒนวิบูลย
สํานักศึกษา ผศ.ดร.ปยะพร แสนสุ ข
ทั่วไป
รศ.ดร.พรเทพ ถนนแกว

12.00 – 13.00 น.
13.00 – 14.30 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน
คณะกรรมการประเมินฯ
หองประชุม ผศ.ดร.สมเกียรติ ภูพัฒนวิบูลย
ศึกษาเอกสารประกอบการ
สํานักศึกษา ผศ.ดร.ปยะพร แสนสุ ข
ประเมิน องคประกอบที่ 2
ทั่วไป
รศ.ดร.พรเทพ ถนนแกว
(ตอ)
คณะกรรมการประเมินฯ
หองประชุม ผศ.ดร.สมเกียรติ ภูพัฒนวิบูลย
ศึกษาเอกสารประกอบการ
สํานักศึกษา ผศ.ดร.ปยะพร แสนสุ ข
ประเมิน องคประกอบที่ 3
ทั่วไป
รศ.ดร.พรเทพ ถนนแกว

09.30 - 10.30 น.

14.45 – 16.00 น.
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เวลา
16.00 – 17.00 น.

กิจกรรม
สถานที่
รายชื่อคณะกรรมการ
ประธานคณะกรรมการ
หองประชุม ผศ.ดร.สมเกียรติ ภูพัฒนวิบูลย
ประเมินคุณภาพการศึกษา
สํานักศึกษา ผศ.ดร.ปยะพร แสนสุ ข
สรุปผลการประเมิ นคุณภาพ
ทัว่ ไป
รศ.ดร.พรเทพ ถนนแกว
และขอ เสนอแนะการประกั น
คุณภาพการศึกษาสํา นักศึกษา
ทั่วไป

2. การดําเนินการระหวางตรวจเยี่ยม
- คณะกรรมการประเมิ นคุณภาพภายในรับฟงการนําเสนอและรายงานผลการดําเนินงาน
ในปที่ผานมา โดยผูอํานวยการสํานักศึกษาทั่วไป และเพื่ อรับฟงวิสัยทัศนนโยบายผูบริหารสํานักศึกษา
ทั่วไป แนวทางการพัฒนาสํานักศึกษาทั่วไป ตลอดจนตอบขอซักถามของคณะกรรมการประเมินประกัน
คุณภาพการศึกษา ในประเด็นที่เกี่ยวขอ ง เปดโอกาสใหบุคลากรสํานั กศึกษาทั่วไปไดรวมรับฟง
คณะกรรมการตรวจประเมินชี้ แจงวัตถุประสงคและวิธีการประเมิ น การตรวจเยี่ยม มีการสัมภาษณ
อาจารยผูสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป มีการตรวจสอบขอมูล เอกสาร หลักฐานที่สํา นักศึกษาทั่วไป นําเสนอ
ตอคณะกรรมการตรวจประเมินฯ กรณีหลักฐานไมชัดเจน คณะกรรมการประเมินฯ ขอข อมูลเพิ่ม เติมกับ
ผูที่รับผิดชอบในแตละองคประกอบตัวบงชี้
- คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน สรุปผลการประเมินและนําเสนอผลการประเมิน
เบื้องตนดวยวาจาแกผูบริหารและบุคลากรสํานั กศึกษาทั่วไป และเปดโอกาสใหผูบริหารและบุคลากรได
ซักถามหรือขอความเห็นเพิ่มเติมไดตามความเหมาะสม
3. การดําเนินการหลังการตรวจเยี่ยม
- ฝายเลขานุ การคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน รวบรวมขอมูลที่ไดรับจากการ
สัมภาษณและการตรวจสอบเอกสารที่คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ไดใหขอคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะในแตละองคประกอบมาประมวลในภาพรวม มีการจัดทํารายงานการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในและนําเสนอใหคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในเห็นชอบ
- ฝายเลขานุ การนําเสนอรายงานการประเมิ นคุณภาพภายในตอมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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4. วิธีการตรวจสอบความถูกตองนาเชื่อถือของขอมูล
- คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน พิจารณาผลการดําเนินงานตามที่สํานักศึกษาทั่วไป
เตรียมขอมูล เอกสารหลักฐานตามองคประกอบและตัวบงชี้ ทั้งในสว นของข อมูลเชิงปริมาณ และขอมูล
เชิงคุณภาพ เชน กระบวนการและกิจกรรมการดําเนินงานที่สื่อใหคณะกรรมการตรวจประเมินเห็ นภาพ
การดําเนินงาน การสัมภาษณอาจารยผูสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป และเปด โอกาสใหผูบริหารและบุคลากร
ในสํานักศึกษาทั่วไป ไดอภิปราย ซักถาม แสดงความคิดเห็นเพื่อสรางความกระจา งในการดําเนินงาน
ทุกตัวบงชี้เพื่อความเขาใจที่ถูกตองของบุคลากร
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สวนที่ 4
ผลการประเมินรายตัวบงชี้
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในทําการศึกษาขอมูลและตรวจสอบเอกสาร หลักฐานผลการ
ดําเนินงานของสํานักศึกษาทัว่ ไป ประกอบดวย 3 องคประกอบ 7 ตัวบงชี้ ตามคูมือการประกั นคุณภาพ
การศึกษาภายใน สํานักศึกษาทั่วไป วงรอบปการศึกษา 2557
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาสํา นักศึกษาทั่วไป ในภาพรวม พบวา คาคะแนนทีไ่ ดเทากับ
3.95 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน) ไดคุณภาพระดับ ดี ซึ่งต่าํ กวาที่ สํานักศึกษาทั่วไป ประเมิน
ตนเอง คือ 5.00 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน) และเมื่อพิจารณาผลการดําเนินงาน
รายตัวบงชี้ พบวา ตัวบงชี้ที่มีผลการดําเนิ นงานระดับดีมาก (เต็ม 5 คะแนน) จํานวน 3 ตัวบงชี้
(รอยละ 42.86) ดังนี้
ตัวบงชี้ที่ 1.1 ระดับความสําเร็จของการปรับปรุงหลัก สูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558)
ตัวบงชี้ที่ 1.2 ระดับความสําเร็จของการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
ตัวบงชี้ที่ 2.4 ระดับความสําเร็จของการพัฒ นาอาจารยผูสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป
ตัวบงชี้ที่มีผลการดําเนินงานระดับดี (4 คะแนน) จํานวน 2 ตัวบงชี้ ดังนี้
ตัวบงชี้ที่ 2.3 ระดับความสําเร็จของการพัฒ นาคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค
หมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป
ตัวบงชี้ที่ 3.1 การบริหารของหนวยงานเพื่อการกํา กับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ
ตัวบงชี้ที่มีผลการดําเนินงานอยูในระดับที่ตองปรับปรุงและตองปรับปรุงเรงดวน (ต่ํากวา 3
คะแนน) จํานวน 2 ตัวบงชี้ (รอยละ 28.57) ดังนี้
ตัวบงชี้ที่ 2.1 ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการระบบสารสนเทศ
สํานักศึกษาทั่วไป
ตัวบงชี้ที่ 2.2 ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการของสํา นักศึกษาทั่วไป
อยางมืออาชีพ
(รายละเอียดตามตาราง ป.1 ผลการประเมินรายตัวบงชี้)

แบบฟอรม สําหรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึก ษา 2557 มมส.
ตาราง ป. 1 ผลการประเมินรายตัวบงชี้ สํานักศึกษาทั่วไป
การบรรลุ
ผลการดํ าเนินงาน
คะแนน
เป
า
หมาย
ผลลั
พ
ธ
(
%
องคประกอบและตัวบง ชี้ เปาหมาย ตัวตั้ง
(= บรรลุ ประเมิน
หรือ
ตนเอง
ตัวหาร
สัดส วน) =ไมบรรลุ)
องคประกอบที่ 1 กลุมตัวบงชี้ง านประจํา (พันธกิจ)

ตัวบงชี้ ที่ 1.1 ระดับ
7 ขอ
7 ขอ
5
ความสําเร็จของการ
ปรับปรุงหลักสูตรหมวดวิชา
ศึกษาทั่ วไป (ฉบับปรับปรุ ง
พ.ศ. 2558)

ตัวบงชี้ ที่ 1.2 ระดับ
ความสําเร็จของการจั ดการ
เรียนการสอนรายวิชาศึกษา
ทั่วไป (หลักสู ตรปรั บปรุง
พ.ศ. 2554)

8 ขอ

8 ขอ



5

คะแนน
ประเมิน
กรรมการ

ขอที่ได
คะแนน

5

ขอที่ 1-7

5

ขอที่ 1-8

หมายเหตุ
(เหตุผลที่ก รรมการฯ ใหคะแนน
แตกตางจากที่ระบุไวใน SAR)

14

แบบฟอรม สําหรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึก ษา 2557 มมส.

องคประกอบและตัวบง ชี้

เปาหมาย

องคประกอบที่ 2 กลุมตัวบงชี้เชิงกลยุท ธ
ตัวบงชี้ ที่ 2.1 ระดับ
6 ขอ
ความสําเร็จของการบริหาร
จัดการระบบสารสนเทศ
สํานัก ศึกษาทั่ วไป

ตัวบงชี้ ที่ 2.2 ระดับ
ความสําเร็จของการบริหาร
จัดการของสํา นักศึกษา
ทั่วไปอยา งมืออาชีพ

5 ขอ

การบรรลุ
ผลการดํ าเนินงาน
คะแนน
ตัวตั้ง ผลลัพ ธ(% เปาหมาย ประเมิน
(= บรรลุ
หรือ
ตนเอง
ตัวหาร
สัดส วน) =ไมบรรลุ)

คะแนน
ประเมิน
กรรมการ

ขอที่ได
คะแนน

6 ขอ



5

2

ขอที่ 1,2,4

5 ขอ



5

1

ขอที่ 2

หมายเหตุ
(เหตุผลที่ก รรมการฯ ใหคะแนน
แตกตางจากที่ระบุไวใน SAR)
นิยามระบบสารสนเทศไม ตรงกัน
ไปมุ งทําเพีย ง e-testing, elearning, e-book ควรยึด นิยาม
ของแผนสารสนเทศ ตามที่ระบุไว
ในคูมือเกณฑประกันคุณภาพ ป
พ.ศ. 2553 และตองประเมิ น
คุณ ภาพของระบบ ไมใช ประเมิน
ความพึงพอใจ
สิ่งที่ สํานักศึกษาทั่ วไปดํา เนินการ
กับตัวชี้ วัดไมสอดคล องกั น
กลาวคือการดําเนินการแสดงถึ ง
การพั ฒนาระบบและกลไกการ
บริ หารงานมืออาชีพ ในขณะที่
เกณฑ มาตรฐานเป นกระบวนการ
บริ หารงานมืออาชีพ จากระบบ
และกลไกตั้งตน
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องคประกอบและตัวบง ชี้

เปาหมาย

ตัวบงชี้ ที่ 2.3 ระดับ
ความสําเร็จของการพั ฒนา
คุณลัก ษณะของบัณ ฑิ ตที่ พึง
ประสงคหมวดรายวิชา
ศึกษาทั่ วไป

5 ขอ

ตัวบงชี้ ที่ 2.4 ระดับ
6 ขอ
ความสําเร็จของการพั ฒนา
อาจารยผูสอนรายวิชา
ศึกษาทั่ วไป
องคประกอบที่ 3 กลุมตัวบงชี้รว ม
ตัวบงชี้ ที่ 3.1 การบริหาร
6 ขอ
ของหนวยงานเพื่ อการ
กํากั บติดตามผลลัพ ธตาม
พันธกิ จ

การบรรลุ
ผลการดํ าเนินงาน
คะแนน
ตัวตั้ง ผลลัพ ธ(% เปาหมาย ประเมิน
(= บรรลุ
หรือ
ตนเอง
ตัวหาร
สัดส วน) =ไมบรรลุ)

5 ขอ
5

6 ขอ

6 ขอ

คะแนนเฉลี่ยทุกตัวบงชี้

คะแนน
ประเมิน
กรรมการ

ขอที่ได
คะแนน

4

ขอที่ 2-5

ขอที่ 1-6



5

5



5

4

5.00

3.95

หมายเหตุ
(เหตุผลที่ก รรมการฯ ใหคะแนน
แตกตางจากที่ระบุไวใน SAR)
ไมพบระบบและกลไกและ
แผนการดํา เนินการ พรอ ม
ตัวชี้วัดความสํา เร็จตาม
วัตถุ ประสงคของโครงการ/
กิจกรรม และแผนที่ที่เปน
รูปธรรม

ขอที่ 1-3,5- ในเรื่องการจัดการความรู ยัง
6
ดําเนินการไม ครบวงจรตาม
เกณฑ ยังไมสามารถค นพบแนว
ปฏิบัติที่ดีที่สามารถนําไปใช
คุณ ภาพการดําเนินงานได
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สวนที่ 5
จุดเดนและขอเสนอแนะ
1. จุดเดนและขอเสนอแนะในภาพรวม
จุดเดน
1. สํานักศึกษาทั่วไปมีการดําเนิ นงานแบบมีสวนรวมจากทุกภาคสวน ซึ่งรวมถึง ผูบริหาร
บุคลากรและผูส อนในคณะตางๆ
2. สํานักศึกษาทั่วไป มีความมุงมั่นในการพัฒนาศักยภาพอาจารยผูส อนอยางตอเนื่อง ถึงแมวา
อาจารยผูสอน ไมไดสังกัดสํานักศึกษาทั่วไปก็ตาม
แนวทางเสริมจุดเดน
1. สํานักศึกษาทั่วไป ควรศึกษาความตองการของคณะ ผู รับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสีย อยาง
ตอเนื่อง และใชการทํางานแบบมีสวนรวมจากผูที่เกี่ยวขอ งทุกภาคสวน พัฒนาตอยอดการ
บริหารจัดการของสํานักใหมีพัฒนาการอยางตอเนื่อง
2. สํานักศึกษาทั่วไป ควรกําหนดทิศทาง กลยุทธ ตัวชี้วัดความสําเร็จ และคาเปาหมายในการ
พัฒนาอาจารยอยางตอ เนื่ อง เพื่อการนําไปสูความเปนเลิศ และตนแบบในการบริหารจัดการใน
ฐานะหนวยงานที่ประสานงานดานการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ
จุดออน
1. ระบบและกลไกสวนใหญยังไมบงบอกถึงการพัฒนาคุณภาพในแตละตัวบงชี้ สงผลใหสํานั กไม
สามารถพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานในแตละตัวบงชี้ไดอยางเปนรูปธรรม
2. การพัฒ นาตัวชี้วัดและเกณฑมาตรฐานตัวบงชี้บางตัวยังไมแลวเสร็จสมบูรณ ส งผลใหการ
ดําเนินงานในวงรอบนี้ไมสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานตัวบงชี้
3. การกําหนดตัวบงชี้ความสําเร็จของแผน และโครงการ/กิจกรรม ยังไมแสดงถึงการมุงมั่ น
พัฒนาคุณภาพระบบและกลไกของตัวบงชี้ ซึ่งตอ งเนนการประเมินความสําเร็จของ
วัตถุประสงคมากกวาการจัดการ
ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1. สํานักศึกษาทั่วไป ควรมุงเนนการพัฒนาระบบและกลไกที่ เนนคุณภาพ และทาทาย ในแตละ
ตัวบงชี้กระบวนการ เพื่อ เปนแรงผลักในการทํา งานที่มีคุณภาพเปนที่ย อมรับใน
มาตรฐานสากล
2. สํานักศึกษาทั่วไป ควรพัฒนาปรับปรุงตัวบงชี้ และมาตรฐานตัวบงชี้อยางตอ เนื่อง เพื่อใหได
ตัวบงชี้และเกณฑมาตรฐานตัวบงชี้ที่ สอดคลองกับทิศทาง และเปาหมายในการพัฒนา
คุณภาพของสํานัก

รายงานผลการตรวจประเมินคุ ณภาพการศึกษาภายใน วงรอบป การศึกษา 2557 18
สํานักศึ กษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

3. สํานักศึกษาทั่วไป ควรเรงสรา งความรู ความเขาใจแกผูที่เกี่ยวขอ ง ในสวนที่เกี่ยวกับการ
พัฒนาระบบ กลไก และแผนการดําเนินงานของแตละตัวบงชี้ โดยเฉพาะเรื่องการกําหนด
ตัวชี้วัดตามวัตถุประสงคของ โครงการ/กิจกรรม และแผน ตลอดจนกําหนดแนวปฏิบัติใน
การกํา กับติดตาม ใหมีการดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ

รายงานผลการตรวจประเมินคุ ณภาพการศึกษาภายใน วงรอบป การศึกษา 2557 19
สํานักศึ กษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

2. จุดเดนและขอเสนอแนะรายองคประกอบ
องคประกอบที่ 1 กลุมตัวบงชี้งานประจํา (พันธกิจ)
จุดแข็ง
แนวทางเสริม
1. การปรับปรุงหลักสูตรมีสวนรวมทุกภาค
1. สํานักศึกษาทั่วไป ควรรับฟงความคิดเห็นตอการ
สวน ผูบริหาร ผูสอนในคณะตาง ๆ
พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรโดยใหครอบคลุมผูมีสวนไดสวน
2. ถึงไมมีการประเมินระดับหลักสูต รของ
เสีย และผูใชบัณฑิต นิสิต คณะที่รับบริการ และ
สํานักศึกษาทั่วไป แตการดําเนินงานยั งมี
ผูประกอบการ
แนวโนมลงไปดูการบริหารจัดการหลักสูตร
2. สํานักศึกษาทั่วไป ควรรวมมือกับหลักสูตร กําหนด
ดวย
แนวทางในการพัฒนาคุณภาพของ มคอ 3 และ มคอ 5
อยางตอเนื่อ งเพื่ อการจัดการเรียนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพ
จุดที่ควรพัฒนา

องคประกอบที่ 2 กลุมตัวบงชี้เชิงกลยุทธ
จุดแข็ง
1. สํานักศึกษาทั่วไปมีวิสัยทัศนที่ดใี นการ
1.
พัฒนาผูส อน เพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพและ
คุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ศึกษาทั่วไป ถึงแมวาอาจารยผูสอนไมไดสังกัด
ในสํานักศึกษาทั่วไปก็ตาม
จุดที่ควรพัฒนา
1. ไมพบระบบและกลไกการพัฒนา
1.
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคที่เปน
รูปธรรม

ขอเสนอแนะในการปรับ ปรุง

แนวทางเสริม
สํานักศึกษาทั่วไป ควรกําหนดทิศทาง กลยุท ธ
ตัวชี้วัดความสําเร็จ และคาเปาหมายในการพัฒนา
อาจารยอยางตอเนื่ อง เพื่อ การนํ าไปสูความเปนเลิศ
และตนแบบในการบริหารจัดการในฐานะหนวยงาน
ที่ประสานงานดานการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ
ขอเสนอแนะในการปรับ ปรุง
สํานักศึกษาทั่วไป ควรแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนา
ระบบและกลไกการพัฒนาคุณลักษณะบั ณฑิตที่พึง
ประสงค และถายทอดใหผูเกี่ยวของทราบตลอดจน
กํากับดูแลใหมีการดําเนินงานตามระบบ

รายงานผลการตรวจประเมินคุ ณภาพการศึกษาภายใน วงรอบป การศึกษา 2557 20
สํานักศึ กษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

องคประกอบที่ 3 กลุมตัวบงชี้รวม
จุดแข็ง

จุดที่ควรพัฒนา
1. การดําเนินงานเรื่องการจัดการความรูยัง
ไมครบวงจร จึงไมมีแนวปฏิบัตทิ ี่ดีทจี่ ะ
สามารถนําไปใชพัฒนาประเด็นคุณภาพ
ตามที่กําหนด

แนวทางเสริม

ขอเสนอแนะในการปรับ ปรุง
1. สํานักศึกษาทั่วไปควรศึกษาควรจัดโครงการ/
กิจกรรม ใหค วามรูเรื่องการจัดการความรู อาทิ การ
อบรมเชิงปฏิบัต ิการ กําหนดผูรับผิดชอบ และ
แนวทางในการดํา เนินการ และแนวทางในการกํากับ
ดูแลที่เปนรูปธรรม

3. วิธีป ฏิบัติที่ดี / นวัตกรรม
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

รายงานผลการตรวจประเมินคุ ณภาพการศึกษาภายใน วงรอบป การศึกษา 2557 21
สํานักศึ กษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ภาคผนวก

รายงานผลการตรวจประเมินคุ ณภาพการศึกษาภายใน วงรอบป การศึกษา 2557 22
สํานักศึ กษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

1. คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

รายงานผลการตรวจประเมินคุ ณภาพการศึกษาภายใน วงรอบป การศึกษา 2557 23
สํานักศึ กษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

2. ตารางการตรวจเยี่ยม
กําหนดการโครงการประเมิ นคุ ณภาพการศึ กษาภายใน สํา นั กศึกษาทั่ วไป ป การศึกษา 2557
ในวั นที่ 30 กันยายน 2558
ณ ห องประชุ มสํา นั กศึ กษาทั่ ว ไป ชั้ น 1 อาคารราชนคริ นทร มหาวิ ทยาลัยมหาสารคาม
วันพุธ ที่ 30 กันยายน 2558
09.00 – 09.30 น.
09.30 – 10.30 น.
10.30 – 10.45 น.
10.45 – 12.00 น.
12.00 – 13.00 น.
13.00 – 14.30 น.
14.30 – 14.45 น.
14.45 – 16.00 น.
16.00 – 17.00 น.

ผูอํานวยการสํานักศึกษาทั่วไปกล าวรายงานข อมู ล
พื้นฐานต อคณะกรรมการประเมิ นคุณภาพภายใน
คณะกรรมการประเมินฯ สัม ภาษณ ผูบริ หาร คณาจารย นิ สิต
พักรับประทานอาหารวาง
คณะกรรมการประเมินฯ สัม ภาษณหัว หนากลุมงาน
และตัวแทนบุคลากรสํ านักศึกษาทั่วไป
พักรับประทานอาหารกลางวั น
คณะกรรมการประเมินฯ ศึ กษาเอกสารประกอบการประเมินองค ประกอบ
ที่ 1-2
พักรับประทานอาหารวาง
คณะกรรมการประเมินฯ ศึ กษาเอกสารประกอบการประเมินองค ประกอบ
ที่ 3
ประธานคณะกรรมการประเมิ นคุณภาพการศึกษาสรุปผลการประเมิน
คุณภาพ และข อเสนอแนะการประกั นคุณภาพการศึกษาสํานั กศึกษาทั่ วไป

รายงานผลการตรวจประเมินคุ ณภาพการศึกษาภายใน วงรอบป การศึกษา 2557 24
สํานักศึ กษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

3. บันทึกภาคสนาม
จากการสัมภาษณผูสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปจากคณะตางๆ พบวาอาจารยผูสอนมีความชื่นชม
ระบบบริหารจัดการของสํา นักศึกษาทั่วไปในหลายเรื่ อง อาทิเรื่องการจัดการเรีย นการสอน การพัฒนา
หลักสูตรแบบมีสวนรวมของทุกภาคสวน และการพัฒนาอาจารยผู สอนที่มาจากหลากหลายหนวยงาน การ
สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป คือการเสียสละ อยา งหนึ่ง เนื่องจากผูสอนตอ งใชเวลาในการศึกษา เตรียมการสอน
ที่เปนภาระเพิ่มเติมจากภาระการสอนในรายวิชาเอก และภาระการวิจัย ซึ่งในบางคณะการสอนวิชาศึกษา
ทั่วไปไมสามารถคิดเปนภาระงานได ในบางคณะสามารถคิดเปนภาระงานดานการสอน หรือการบริการ
วิชาการได
ในสวนของผูบริหารและผูบุคลากรสํานักศึกษาทั่วไปมีความมุงมั่นในการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการ ไปสูการดําเนินงานที่มีคุณภาพ และพรอมรับคําแนะนําในการพัฒนาระบบ กลไกที่มีคุณภาพ
ตลอดจนการพัฒนาปรับปรุงตัวชี้วัด และเกณฑมาตรฐานเพื่อการดําเนินงานที่มีคุณภาพตอไป
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4. ภาพประกอบ
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