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สวนที่ 1
สวนนํา
1.1 ชื่อหนวยงาน ที่ตั้ง และประวัติความเปนมาโดยยอ
ความเปนมาสํานักศึกษาทั่วไป
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ไดตระหนักถึงความสําคัญ ของการพัฒนานิสิตใหมีทักษะในการเรียนรู
มีความรอบรู มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค โดยยึดหลักพัฒนาความรูคูคุณธรรม
มีการบูรณาการรายวิชาตางๆ มากขึ้นจึงไดกําหนดกลุมงานจัดการศึกษาวิชาศึกษาทั่วไปขึ้น ในปการศึกษา
2548 โดยใหมีหนาที่ประสานการพิจารณาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไปสําหรับนิสิตระดับปริญญาตรี และ
สงเสริม สนับสนุนใหมีการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปใหเปนมาตรฐานเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย
โดยไดรวมระบบการบริหารจัดการไวที่กองทะเบียนและประมวลผล ฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ เพื่อให
การจัดการศึกษาวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตอบสนองตอนโยบายและการพัฒนาคุณภาพ
บัณฑิตตามปรัชญาพื้นฐานของการจัดการศึกษาที่เอื้อตอหลักสูตรที่หลากหลาย และสงเสริมใหเกิดการใช
ทรัพยากรรวมกันเพื่อใชประโยชนสูงสุดของทางราชการ
สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 9/2550 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2550 ไดใหความ
เห็นชอบใหจัดตั้งหนวยงานใหม คือ โครงการจัดตั้งสํานักศึกษาทั่วไป ซึ่งใหบรรจุไวในแผนปฏิบัติราชการ
4 ป (พ.ศ. 2550– 2553) ตอมาตามมติสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 9/2551 เมื่อวันที่ 26
กันยายน 2551 มีมติใหจัดตั้ง สํานักศึกษาทั่วไป และสภามหาวิทยาลัยมหาสารคามเห็นชอบขอบังคับ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วาดวยการบริหาร และการดําเนินงานสํานักศึกษาทั่วไป พ.ศ.2552 เมื่อวันที่
30 มกราคม 2552 โดยนายกสภามหาวิทยาลัยไดลงนามขอบังคับฯ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ 2552
เนื่องจากการบริหารจัดการเรียนการสอนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปนั้น เดิมคณะตาง ๆ
เปนผูรับผิดชอบ แตถาหากมีหนวยงานกลางเปนผูประสานความรวมมือและบริหารจัดการรวมทั้งเปน
ผูกํากับติดตาม ดูแลการดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะการจัดการเรียนการสอนที่ตองการการ
บูรณาการผูสอนจากคณะตาง ๆ รวมทั้งการใชทรัพยากรรวมกัน ซึ่งมอบใหสํานักศึกษาทั่วไปเปน
ผูรับผิดชอบการเรียนการสอนของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคามมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ที่ตั้ง
สํานักศึกษาทั่วไป ชั้น 1 อาคารราชนครินทร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตําบลขามเรียง
อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
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กลุมงานบริหารและยุทธศาสตร
กลุมงานสารสนเทศ
กลุมงานวิชาการและประเมินผล

นโยบายการพัฒนาสํานักศึกษาทั่วไป (พ.ศ. 2558 – 2562)
1. ปรับบทบาทสํานักศึกษาทั่วไปเปนศูนยกลางการจัดการศึกษา หมวดวิชาศึกษาทั่วไปอยาง
เหมาะสม
2. ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปอยางตอเนื่องเพื่อใหเปนหลักสูตรที่มีความทันสมัย
สอดคลองกับความตองการของมหาวิทยาลัย นิสิต สังคมและประเทศชาติอยูเสมอ
3. เปนองคกรแหงการเรียนรู สงเสริมและพัฒนาทรัพยากรบุคคลทั้งสายสนับสนุนและสายวิชาการ
4. เปนองคกรที่มีนวัตกรรมทางการบริหารจัดการ ที่เนนระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ/
One stop service ระบบประกันคุณภาพการศึกษา ที่มีประสิทธิภาพ/การปฏิบัติราชการตามคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการ (ก.พ.ร.) สะทอนพันธกิจ และการบริหารความเสี่ยง
5. เนนวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา พัฒนาเครือขายความรวมมือกับคณะ และ
หนวยงานภายใน
6. เนนพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน การวัดผล การประเมินผล สําหรับคนรุนใหม
(Generation Z)
7. มีการสานตอศูนยทดสอบออนไลนและคลังขอสอบ พรอมทั้งขยายสู English Entrance Exam
& Exit Exam และสานตอศูนยกลางการทดสอบสําหรับนักเรียน (MSU-test) เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของนักเรียน
8. มีระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล มุงเนนประโยชนสวนรวม ความโปรงใส และ
ตรวจสอบได เนนการบริหารจัดการแบบมีสวนรวม
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1.2 ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน คานิยม พันธกิจ ยุทธศาสตร
ปรัชญา
สงเสริมการสรางบัณฑิตที่เขาใจตนเองและผูอื่น สามารถอยูในสังคมไดอยางมีความสุข
วิสัยทัศน
เปนหนวยงานชั้นนําดานบริหารจัดการรายวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อเสริมสรางบัณฑิตใหเปนที่พึ่งของสังคม
และชุมชน
คําอธิบายวิสัยทัศน
1. เปนหนวยงานชั้นนําดานบริหารจัดการรายวิชาศึกษาทั่วไป หมายถึง การพัฒนาบทบาท
ของสํานักศึกษาทั่วไปใหเปนหนวยงานจัดการศึกษาหมวดรายวิชาศึกษาทั่วไปที่เปนมืออาชีพ ประกอบดวย
1) บุคลากรผูปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ มีการพัฒนาสมรรถนะ (Competency) ในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรอยางตอเนื่อง เพื่อใหสามารถสรางความพึงพอใจ และตอบสนองความตองการของผูมารับบริการได
อยางมีประสิทธิภาพ 2) พัฒนาระบบบริหารจัดการในสํานักศึกษาทั่วไปใหเปนองคกรที่กระชับและทันสมัย มี
การบริหารจัดการคุณภาพเชิงระบบ มีขั้นตอนการทํางานที่สั้น กระชับ ทันสมัยและบริการครบถวนในจุดบริการ
จุดเดียว แบบ One Stop Service เนนใหเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ผูมารับบริการเกิดความพึงพอใจ มี
โครงสรางและจํานวนบุคลากรที่เหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติภารกิจ บุคลากรในสังกัดทุกคนมีความรู
ความสามารถ มีความชํานาญและเชี่ยวชาญเหมาะสมกับงานในหนาที่รับผิดชอบ มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานสูง
และมีความสุขในการทํางาน 3) พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสํานักศึกษาทั่วไป อยางมี
ประสิทธิภาพ
2. เพื่อเสริมสรางบัณฑิตใหเปนที่พึ่งของสังคมและชุมชน หมายถึง สํานักศึกษาทั่วไปพัฒนา
หลักสูตร หมวดวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อเสริมสรางใหนิสิตเปนที่พึ่งของสังคมและชุมชนโดยจัดการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการกับโครงการรายวิชา 1 หลักสูตร 1 ชุมชน สงเสริมใหนิสิตสรางประโยชนแกชุมชน โดยมีการประเมิน
ความสําเร็จของหลักสูตรและนํามาประเมินแผนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนแกนิสิตใหมีประสบการณจากสภาพ
จริง การเรียนรูชุมชนอยางมีสวนรวม การบริการวิชาการแกชุมชน สอดคลองตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัย
สามารถนํามาใชประโยชนจนเกิดผลลัพธความพึงพอใจตอชุมชนและสังคมอยางตอเนื่องและยั่งยืน
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พันธกิจ
1. พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปแบบบูรณาการ เพื่อใหบัณฑิต
เปนที่พึ่งของสังคมและชุมชน
2. พัฒนาศักยภาพอาจารยผูสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป และบุคลากรทุกระดับใหมีสมรรถนะตามสาย
งานอยางตอเนื่อง
3. พัฒนาสํานักศึกษาทั่วไปใหมีระบบบริหารจัดการรายวิชาศึกษาทั่วไปที่มีประสิทธิภาพตามหลัก
ธรรมาภิบาล
4. พัฒนาระบบสารสนเทศรองรับการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของสํานักศึกษาทั่วไปไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
5. สงเสริม สนับสนุนงานวิจัยดานการจัดการศึกษารายวิชาศึกษาทั่วไป
ประเด็นยุทธศาสตร
1. การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
2. พัฒนาศักยภาพอาจารยผูสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป และบุคลากรทุกระดับใหมีสมรรถนะตามสาย
งานอยางตอเนื่อง
3. การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
4. การพัฒนาระบบสารสนเทศรองรับการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก
5. การสงเสริมสนับสนุนงานวิจัยดานการจัดการศึกษารายวิชาศึกษาทั่วไป
เปาประสงคหลักสํานักศึกษาทั่วไป
1. หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปที่เสริมสรางใหบัณฑิตเปนที่พึ่งของ
สังคมและชุมชน
2. อาจารยผูสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปมีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน และบุคลากรทุกระดับมี
สมรรถนะที่จําเปนในการปฏิบัติงานตามสายงาน
3. ระบบบริหารจัดการรายวิชาศึกษาทั่วไปที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
4. ระบบสารสนเทศสามารถรองรับการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของสํานักศึกษาทั่วไปไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
5. งานวิจัยดานการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปมีคุณภาพ
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โครงสรางการบริหารงานสํานักศึกษาทั่วไป
1.3 โครงสรางองคกร และโครงสรางการบริหาร

ผูอํานวยการสํานักศึกษาทั่วไป
รองผูอํานวยการสํานัก
ศึกษาทั่วไปฝายบริหาร

รองผูอํานวยการสํานักศึกษาทั่วไป
ฝายสารสนเทศและอาคารสถานที่

รองผูอํานวยการสํานักศึกษาทั่วไป
ฝายพัฒนานิสิตและเครือขายวิชาการ
ผูชวยผูอํานวยการสํานักศึกษาทั่วไป
ฝายวิชาการ

หัวหนาสํานักงานเลขานุการ
สํานักศึกษาทั่วไป

-งานธุรการ
-งานการเงิน
-งานพัสดุ
-งานบุคคล
-งานเลขานุการ
-งานแผนงานและงบประมาณ
-งานการประชุม
-งานบริหารความเสี่ยง
-งาน ก.พ.ร.
-งานประกันคุณภาพการศึกษา
-งานสํานักพิมพ
-งานยานยนต

คณะกรรมการประจําสํานักศึกษาทั่วไป

-งานพัฒนาระบบสารสนเทศเพือ่
การบริหารจัดการภายใตภารกิจของ
สํานักศึกษาทัว่ ไปและบริหารหองเรียนรวม
-งานพัฒนาระบบทะเบียนวิชาศึกษาทั่วไป
-งานสารสนเทศหองเรียนรวมและสือ่ โสตทัศนูปกรณ
-งานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
-งานติดตาม และตรวจสอบหองเรียนรวม
-งานบริการสือ่ และโสตทัศนูปกรณ
-งานประเมินความพึงพอใจการใชหองเรียนรวม
-งานอาคารสถานที่
-งานศูนยทดสอบออนไลน/งานบทเรียน
ออนไลน
-งานภูมทิ ัศน

-งานศูนยวิชาการเพื่อการเรียนรู
-งานเครือขายวิชาการเพื่อ
การเรียนรู
-งานบริการวิชาการสูชุมชน
-งานการจัดการความรู (KM)
-งานโครงการเศรษฐกิจพอเพียง
-งานโครงการเด็กดีมีที่เรียน
-งานพัฒนานิสิต
-งานพัฒนาการเรียนการสอน
ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
-งานเครือขายอาจารยผูสอน

-งานตารางเรียนตารางสอน
และตารางสอบ
-งานจัดการเรียนการสอน
-งานโครงการเรียนลวงหนา
-งานประเมินผูสอน
-งานพัฒนาหลักสูตรตามมาตรฐาน มคอ.
-งานเทียบโอน/เรียนซ้ําเรียนแทน
-งานอนุมัติผลการศึกษา
-งานประเมินผลหลักสูตร/ประเมินรายวิชา
-งานตรวจขอสอบ/คัดแยกขอสอบ
-งานวิเคราะหขอ สอบ
-งานสงเสริมการวิจัยเพือ่ พัฒนาการเรียน
การสอน

ผูชวยผูอํานวยการฝายกิจการพิเศษ

-งานกิจการพิเศษ
-งานพัฒนานวัตกรรม
การเรียนการสอน
-งานจัดทําตํารา
ตําราอิเล็กทรอนิกส
และสือ่ การสอน
-งานศูนยการเรียนรูภ าษา
-งานฐานขอมูลขอสอบ
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1.4 รายชื่อผูบริหาร กรรมการประจําหนวยงาน
1.4.1 รายชื่อผูบริหาร
รองศาสตราจารย ดร.เกียรติศักดิ์ ศรีประทีป
อาจารย ดร.ดุจฉัตร จิตบรรจง
อาจารย ดร.ฤทธิไกร ไชยงาม
นางพัชรนันญ ศรีแกนจันทร

ผูอํานวยการสํานักศึกษาทั่วไป
รองผูอํานวยการฝายบริหารและวิชาการ
รองผูอํานวยการฝายพัฒนานิสิต
และนวัตกรรมการเรียนรู
หั ว หน า สํ า นั ก งานเลขานุ ก ารสํ า นั ก ศึ ก ษาทั่ ว ไป

1.4.2 กรรมการประจําหนวยงาน
รายชื่อคณะกรรมการประจําสํานักศึกษาทั่วไป
1 สิงหาคม 2558 – 31 มีนาคม 2559
ผูอํานวยการสํานักศึกษาทั่วไป (รองศาสตราจารย ดร.อนงคฤทธิ์ แข็งแรง)
รองผูอํานวยการสํานักศึกษาทั่วไปฝายสารสนเทศและอาคารสถานที่
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิวัตร อังควิศิษฐพันธ)
รองผูอํานวยการฝายพัฒนานิสิตและเครือขายวิชาการ (อาจารย ดร.ฤทธิไกร ไชยงาม)
คณบดีคณะวิทยาศาสตร (ศาสตราจารย ดร.วิเชียร มากตุน)
คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (ผูชวยศาสตราจารย ดร.กนกพร รัตนสุธีระกุล)
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร (ผูชวยศาสตราจารย ดร.สงครามชัย ลีทองดี)
ศาสตราจารย ดร.ปรีชา ประเทพา (รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิจัย)
รองศาสตราจารย ดร.โรจนชัย ศัตรวาหา (ผูอํานวยการสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช)
นางพรพิมล มโนชัย (ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ)
นางสาวสุพิน ไตรแกวเจริญ (ผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอร)
รองผูอํานวยการสํานักศึกษาทั่วไปฝายบริหาร (อาจารย ดร.ดุจฉัตร จิตบรรจง)

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการและ
เลขานุการ
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1 เมษายน 2559 – 31 กรกฎาคม 2559
ผูอํานวยการสํานักศึกษาทั่วไป (รองศาสตราจารย ดร.ประยุกต ศรีวิไล)
รองผูอํานวยการสํานักศึกษาทั่วไป (อาจารย ดร.ฤทธิไกร ไชยงาม)
คณบดีคณะวิทยาศาสตร (ศาสตราจารย ดร.วิเชียร มากตุน)
คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (ผูชวยศาสตราจารย ดร.กนกพร รัตนสุธีระกุล)
คณบดีคณะเภสัชศาสตร (ผูชวยศาสตราจารย ดร.จันทรทิพย กาญจนศิลป)
ศาสตราจารย ดร.ปรีชา ประเทพา (รองอธิการบดีฝายวิชาการ)

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการและ
เลขานุการ

รองศาสตราจารย ดร.โรจนชัย ศัตรวาหา (ผูอํานวยการสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช)
นางพรพิมล มโนชัย (ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ)
รองผูอํานวยการสํานักศึกษาทั่วไป(อาจารย ดร.ดุจฉัตร จิตบรรจง)

1.5 จํานวนบุคลากร ปการศึกษา 2558
วุฒิการศึกษา

ขาราชการ
ชํานาญการพิเศษ

ปฏิบตั ิการ

พนักงาน
ชํานาญการ

ชํานาญการพิเศษ

ประถมศึกษาปที่ 6

-

-

-

มัธยมศึกษาตอนตน

-

-

มัธยมศึกษาตอนปลาย

-

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง
ปริญญาตรี

-

ปริญญาโท
รวม

ลูกจางชั่วคราว

รวม

-

1

1

-

-

3

3

-

-

-

3

3

-

-

-

6

15

-

-

11

26

1

5

-

-

1

7

1

20

-

-

25

46

ที่มา : งานบุคคล ขอมูล ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2559
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1.6 ขอมูลพื้นฐานโดยยอเกี่ยวกับงบประมาณที่ไดรับจัดสรร (ขอมูลปงบประมาณ 2559)
หมวดรายจาย

งบประมาณเงินรายได
จํานวน

รอยละ

1. งบบุคลากร

9,952,400.00

23.91

1.1 เงินเดือนและคาจางประจํา

6,202,700.00

14.90

1.2 คาจางชั่วคราว

3,749,700.00

9.01

2. งบดําเนินงาน

24,756,900.00

59.46

2.1 คาตอบแทน ใชสอย วัสดุ

24,756,900.00

59.46

-

-

3,977,100.00

9.55

-

-

4. งบเงินอุดหนุน

2,946,500.00

7.08

4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

2,946,500.00

7.08

รวม

41,632,900.00

100.00

2.2 คาสาธารณูปโภค
3. งบลงทุน
3.1 ครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง

1.7 เอกลักษณหรือวัฒนธรรมของหนวยงาน
สํานักศึกษาทั่วไปเปนศูนยกลางการจัดการศึกษารายวิชาศึกษาทั่วไป ซึ่งเปนรากฐานของการสรางนิสิต
ใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงค มีความรอบรู มีคุณธรรม จริยธรรม และรูเทาทันสถานการณการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมและสามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข
1.8 ผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผลการประเมินปที่ผานมา
(เปรียบเทียบผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ Improvement Plan)
ที่
1

กิจกรรมโครงการที่ระบุตาม
แผนพัฒนาคุณภาพฯ
สํานักศึกษาทั่วไป ควรศึกษา
ความตองการของ ผูรับบริการ
และผูมีสวนไดสวนเสีย อยาง

สรุปผลการดําเนินงานที่แสดงถึง
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ดําเนินการศึกษาความตองการของ
ผูรับบริการ และผูมีสวนไดเสีย นําขอมูล
มาดําเนินการจัดการความรูในแตละ

ปญหา/อุปสรรค
-
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ที่

2

3.

4

กิจกรรมโครงการที่ระบุตาม
แผนพัฒนาคุณภาพฯ
ตอเนื่อง และใชการทํางานแบบมี
สวนรวมจากผูที่เกี่ยวของทุกภาค
สวน พัฒนาตอยอดการบริหาร
จัดการของสํานักศึกษาทั่วไปใหมี
พัฒนาการอยางตอเนื่อง
สํานักศึกษาทั่วไป ควรกําหนด
ทิศทาง กลยุทธ ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ และคาเปาหมายใน
การพัฒนาอาจารยอยางตอเนื่อง
เพื่อการนําไปสูความเปนเลิศ
และตนแบบในการบริหารจัดการ
ในฐานะหนวยงานที่ประสานงาน
ดานการเรียนการสอนที่มี
คุณภาพ
สํานักศึกษาทั่วไป ควรมุงเนนการ
พัฒนาระบบและกลไกที่เนน
คุณภาพ และทาทาย ในแตละตัว
บงชี้กระบวนการ เพื่อเปนแรง
ผลักในการทํางานที่มีคุณภาพเปน
ที่ยอมรับ

สรุปผลการดําเนินงานที่แสดงถึง
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
กลุมงาน นําความรูที่ไดจากการจัดการ
ความรูมาพัฒนาตอยอดการบริหาร
จัดการสํานักศึกษาทั่วไปใหมีพัฒนาการ
อยางตอเนื่อง

ปญหา/อุปสรรค

โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารยผูสอน
รายวิชาศึกษาทั่วไป

-

มีการนําตัวบงชี้มาทบทวนโดยใช
กระบวนการพัฒนาระบบและกลไกทุก
ตัวบงชี้ โดยดําเนินการจัดโครงการ
อบรมการพัฒนาองคความรูตามเกณฑ
การประเมินคุณภาพภายในสํานักศึกษา
ทั่วไป

-

สํานักศึกษาทั่วไป ควรพัฒนา
ปรับปรุงตัวบงชี้ และมาตรฐานตัว
บงชี้อยางตอเนื่อง เพื่อใหไดตัว
บงชี้และเกณฑมาตรฐานตัวบงชี้ที่
สอดคลองกับทิศทาง และ
เปาหมายในการพัฒนาคุณภาพ
ของสํานัก

1. พัฒนาปรับปรุงตัวบงชี้และมาตรฐาน
ตัวบงชี้ที่สอดคลองกับทิศทางและ
เปาหมายในการพัฒนาคุณภาพ อยาง
ตอเนื่องรวบรวมรายงานผลการ
ดําเนินงานของแตละตัวชี้วัด
2. โครงการอบรมการพัฒนาองคความรู
ตามเกณฑการประเมินคุณภาพภายใน
สํานักศึกษาทั่วไป

-
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ที่
5

6

7

กิจกรรมโครงการที่ระบุตาม
แผนพัฒนาคุณภาพฯ
สํานักศึกษาทั่วไป ควรเรงสราง
ความรู ความเขาใจแกผูที่
เกี่ยวของ ในสวนที่เกี่ยวกับการ
พัฒนาระบบ กลไก และแผนการ
ดําเนินงานของแตละตัวบงชี้
โดยเฉพาะเรื่องการกําหนด
ตัวชี้วัดตามวัตถุประสงคของ
โครงการ/กิจกรรม และแผน
ตลอดจนกําหนดแนวปฏิบัติใน
การกํากับติดตาม ใหมีการ
ดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ
ระดับความสําเร็จของการบริหาร
จัดการระบบสารสนเทศ สํานัก
ศึกษาทั่วไป :
นิยามระบบสารสนเทศไมตรงกัน
ไปมุงทําเพียง e-testing, elearning, e-book ควรยึดนิยาม
ของแผนสารสนเทศ ตามที่ระบุไว
ในคูมือเกณฑประกันคุณภาพ ป
พ.ศ. 2553 และตองประเมิน
คุณภาพของระบบ ไมใชประเมิน
ความพึงพอใจ

สรุปผลการดําเนินงานที่แสดงถึง
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
จัดอบรมเพื่อสรางความรูความเขาใจแก
บุคลากรมีการประชุมติดตามผลการ
ดําเนินงานอยางตอเนื่อง นําผลการ
ดําเนินงานมาวิพากษและปรับปรุง
พัฒนาการดําเนินงานตามตัวบงชี้ ตาม
โครงการอบรมการพัฒนาองคความรู
ตามเกณฑการประเมินคุณภาพภายใน
สํานักศึกษาทั่วไป

1. ทบทวนนิยามและการดําเนินงานให
สอดคลองกัน (คูมือประกันคุณภาพของ
สํานักศึกษาทั่วไป)
2. พัฒนาตัวชี้วัดที่สะทอนคุณภาพของ
การบริหารจัดการระบบสารสนเทศ
3. จัดทําแผนการดําเนินงานที่
ดําเนินการตามแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติ
การประจําป แผนรายป แผนตามป
การศึกษา
1.โครงการอบรมการพัฒนาองคความรู
ตามเกณฑการประเมินคุณภาพภายใน
สํานักศึกษาทั่วไป
2. กิจกรรมการพัฒนาปรับปรุงระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
ตัวบงชี้ที่ 2.2 ระดับความสําเร็จ 1.ปรับแนวทางการดําเนินการให
ของการบริหารจัดการของสํานัก สอดคลองกับตัวบงชี้
ศึกษาทั่วไปอยางมืออาชีพ : สิ่งที่ 2.จัดทําคูมือการปฏิบัติงาน ใน
สํานักศึกษาทั่วไปดําเนินการกับ รายละเอียดทั้ง 3 ดาน ทั้งดานบุคลากร
ตัวชี้วัดไมสอดคลองกัน กลาวคือ ดานการจัดการ ดานระบบสารสนเทศ

ปญหา/อุปสรรค
-

-

-

-
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ที่

กิจกรรมโครงการที่ระบุตาม
สรุปผลการดําเนินงานที่แสดงถึง
แผนพัฒนาคุณภาพฯ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
การดําเนินการแสดงถึงการ
3. จัดโครงการพัฒนาระบบการบริหาร
พัฒนาระบบและกลไกการ
จัดการสํานักศึกษาทั่วไป
บริหารงานมืออาชีพ ในขณะที่
เกณฑมาตรฐานเปนกระบวนการ
บริหารงานมืออาชีพจากระบบ
และกลไกตั้งตน

ปญหา/อุปสรรค

| 12
สวนที่ 2
ผลการดําเนินงานตามองคประกอบและตัวบงชี้การประเมินคุณภาพภายใน
องคประกอบที่ 1 ตัวบงชี้ตามพันธกิจ
ตัวบงชี้ 1.1 การจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ
ผูรับผิดชอบ : นายจักรพงศ กุตเสนา
เกณฑการประเมิน :
0
1
* ไมมีระบบ
* มีระบบ กลไก
* ไมมีกลไก
* มีการนําระบบ
* ไมมีแนวคิดใน และกลไกไปสู
การกํากับ
การปฏิบัติ/
ติดตามและ
ดําเนินงาน
ปรับปรุง
* ไมมีขอมูล
หลักฐาน

2
* มีระบบ กลไก
* มีการนําระบบ
กลไกไปสูการ
ปฏิบัติงาน/
ดําเนินงาน
* มีการประเมิน
กระบวนการ
* ไมมีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ

3
* มีระบบ กลไก
* มีการนําระบบ
กลไกไปสูการ
ปฏิบัติงาน/
ดําเนินงาน
* มีการประเมิน
กระบวนการ
* มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการจาก
ผลการประเมิน

4
* มีระบบ กลไก
* มีการนําระบบกลไก
ไปสูการปฏิบัติงาน/
ดําเนินงาน
* มีการประเมิน
กระบวนการ
* มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน
* มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็นชัดเจน
เปนรูปธรรม

5
* มีระบบ กลไก
* มีการนําระบบ
กลไกไปสูการ
ปฏิบัติงาน/
ดําเนินงาน
* มีการประเมิน
กระบวนการ
* มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน
* มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็นชัดเจน
เปนรูปธรรม
* มีคูมือการ
ปฏิบัติงานที่ผาน
ความเห็นชอบของ
คณะกรรมการ
ประจําสํานักศึกษา
ทั่วไปเผยแพรไปยัง
หนวยงานภายนอก
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ผลการดําเนินงาน
ประเมิน
ตนเอง


เกณฑมาตรฐาน

ผลการดําเนินงาน

รายการหลักฐาน

1. *มีระบบ กลไก
* มีการนําระบบ
กลไกไปสูการ
ปฏิบัติงาน/
ดําเนินงาน

กลุมงานวิชาการและประเมินผล
สํานักศึกษาทั่วไป ไดมีการจัดทําขั้นตอน
การดําเนินงาน (Flowchart) เพื่อใชเปน
แนวทางในการดําเนินงานใหเปนระบบและ
ดําเนินการตามขั้นตอนที่ถูกตอง ซึ่ง
ครอบคลุมภารกิจดานการจัดการเรียนการ
สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ไดแก การเปด
รายวิชา การวัดและประเมินผลรายวิชา
ศึกษาทั่วไป (เอกสารหมายเลข 1.1-1/1)
และมีกลไกการดําเนินงานโดยดําเนินการ
จัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป
ตามปฏิทินการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ศึกษาทั่วไป เพื่อกําหนดชวงระยะเวลา
ดําเนินการที่ชัดเจนและเปนกรอบการ
ดําเนินงานใหแลวเสร็จตามระยะเวลาที่
กําหนด (เอกสารหมายเลข 1.1-1/2)
ตลอดจนมีการแตงตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ศึกษาทั่วไป ประจําปการศึกษา 2558
เพื่อเปนกลไกในการขับเคลื่อนการ
ดําเนินการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ศึกษาทั่วไปใหบรรลุตามวัตถุประสงคและ
เปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด (เอกสาร
หมายเลข 1.1-1/3) โดยไดนําเอาระบบ
และกลไกของการจัดการเรียนการสอน
รายวิชาศึกษาทั่วไป ไปดําเนินการให
ครอบคลุมตามภารกิจ โดยมีการเปด
รายวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา

1.1-1/1 บันทึกขอความที่
ศธ 0530.25/454 ลง
วันที่ 28 มกราคม
2559 เรื่อง ขอสงขั้นตอน
การดําเนินงาน
(Flowchart) กลุมงาน
วิชาการและประเมินผล
1.1-1/2 ประกาศสํานัก
ศึกษาทั่วไป เรื่อง ปฏิทิน
การจัดการเรียนการสอน
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ประจําปการศึกษา 2558
1.1-1/3 คําสั่งสํานักศึกษา
ทั่วไป ที่ 11/2559 ลง
วันที่ 22 มกราคม
2559 เรื่อง แตงตั้ง
คณะกรรมการดําเนินการ
จัดการเรียนการสอน
รายวิชาศึกษาทั่วไป
ประจําปการศึกษา 2558
1.1-1/4 บันทึกขอความที่
ศธ 0530.25/3944 ลง
วันที่ 30 ตุลาคม 2558
เรื่อง รายงานผลการ
วิเคราะหความตองการ
ลงทะเบียนเรียนของนิสิต
ภาคปลาย ปการศึกษา
2558
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ประเมิน
ตนเอง

เกณฑมาตรฐาน

ผลการดําเนินงาน

รายการหลักฐาน

ของรายวิชาศึกษาทั่วไปไปตามขั้นตอน
อันประกอบดวย การวิเคราะหความ
ตองการในการลงทะเบียนเรียน (เอกสาร
หมายเลข 1.1-1/4) การประสานงาน
อาจารยผูสอน (เอกสารหมายเลข 1.1-1/5)
การจัดอาจารยผูสอนประจํารายวิชา
(เอกสารหมายเลข 1.1-1/6) เพื่อทําการ
เปดรายวิชาสําหรับนิสิตลงทะเบียนเรียน
(เอกสารหมายเลข 1.1-1/7) ดําเนินการ
กํากับติดตามการดําเนินงานจัดทํา
รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) (เอกสาร
หมายเลข 1.1-1/8) และรายงานผลการ
ดําเนินการของรายวิชา (มคอ.5) รายวิชา
ศึกษาทั่วไป (เอกสารหมายเลข 1.1-1/9)
การกําหนดตารางสอบกอนนิสิตลงทะเบียน
เรียน (เอกสารหมายเลข 1.1-1/10) การ
กําหนดแผนการดําเนินงานจัดสอบ (เอกสาร
หมายเลข 1.1-1/11) การวางแผนกําหนด
หองสอบและจัดเลขที่นั่งสอบในระบบ
(เอกสารหมายเลข 1.1-1/12) การแจง
กําหนดวันสอบรายวิชาศึกษาทั่วไป
(เอกสารหมายเลข 1.1-1/13) การ
ดําเนินการประสานขอตนฉบับขอสอบจาก
อาจารยผูประสานงานรายวิชาเพื่อ
ดําเนินการจัดทําสําเนาขอสอบ (เอกสาร
หมายเลข 1.1-1/14, 1.1-1/15) การ
ดําเนินการสอบและรายงานผลการ
ดําเนินการจัดสอบทั้งการสอบกลางภาค
(เอกสารหมายเลข 1.1-1/16) และรายงาน
ผลการดําเนินการจัดสอบปลายภาค

1.1-1/5 บันทึกขอความที่
ศธ 0530.25/3503 ลง
วันที่ 25 กันยายน
2558 เรื่อง ขอความ
อนุเคราะหรายชื่ออาจารย
ผูสอนรายวิชา 0032005 :
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง (สอนและออก
ขอสอบเปนภาษาอังกฤษ)
ประจําภาคปลาย ป
การศึกษา 2558
1.1-1/6 บันทึกขอความที่
ศธ 0530.25/954 ลง
วันที่ 17 พฤษภาคม
2559 เรื่อง ขอความ
อนุเคราะหรายชื่ออาจารย
ผูสอนรายวิชา 0021006 :
การออกเสียงภาษาอังกฤษ
สําหรับผูเรียน
ภาษาอังกฤษในฐานะ
ภาษาตางประเทศ (เรียน
วันเสาร-อาทิตย)
ประจําภาคการศึกษา
พิเศษ ปการศึกษา 2558
1.1-1/7 บันทึกขอความที่
ศธ 0530.25/381 ลง
วันที่ 22 มกราคม
2559 เรื่อง รายงานผล
การลงทะเบียนและผลการ
ประเมินการเปดรายวิชา
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ผลการดําเนินงาน

รายการหลักฐาน

(เอกสารหมายเลข 1.1-1/17) ดําเนินการ
ตรวจกระดาษคําตอบและจัดสงคะแนนสอบ
ใหอาจารยผูสอนตามรายวิชา (เอกสาร
หมายเลข 1.1-1/18) การวิเคราะห
คุณภาพของขอสอบที่ใชในการสอบกลาง
ภาคและปลายภาค (เอกสารหมายเลข 1.11/19) การสรุปผลการศึกษารายวิชาศึกษา
ทั่วไปเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจํา
สํานักศึกษาทั่วไปพิจารณาอนุมัติผล
การศึกษา (เอกสารหมายเลข
1.1-1/20) รวมถึงการดําเนินการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชาตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู (เอกสารหมายเลข 1.1-1/21)
โดยไดมีการรายงานผลการดําเนินงานการ
จัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป
ประจําภาคตน (เอกสารหมายเลข 1.11/22) และรายงานผลการดําเนินงานการ
จัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป
ประจําภาคปลาย ปการศึกษา 2558 เพื่อ
เปนฐานขอมูลในการดําเนินงานการจัดการ
เรียนการสอนในครั้งตอไป (เอกสาร
หมายเลข 1.1-1/23)

ศึกษาทั่วไป ภาคปลาย ป
การศึกษา 2558
1.1-1/8 บันทึกขอความที่
ศธ 0530.25/ว901 ลง
วันที่ 3 พฤษภาคม
2559 เรื่อง ขอขอมูล
รายละเอียดของรายวิชา
(มคอ.3) หมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป ประจําภาค
การศึกษาพิเศษ และ/
โครงการเรียนลวงหนา ป
การศึกษา 2558
1.1-1/9 บันทึกขอความที่
ศธ 0530.25/ว845 ลง
วันที่ 19 เมษายน 2559
เรื่อง แจงกําหนดการสง
รายงานผลการดําเนินการ
ของรายวิชา (มคอ.5)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ภาคปลาย ปการศึกษา
2558
1.1-1/10 บันทึกขอความ
ที่ ศธ 0530.25/4514 ลง
วันที่ 14 ธันวาคม 2558
เรื่อง ขอเสนอรางตาราง
สอบรายวิชาศึกษาทั่วไป
ประจําภาคปลาย ป
การศึกษา 2558
1.1-1/11 บันทึกขอความ
ที่ ศธ 0530.25/244 ลง
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เกณฑมาตรฐาน

ผลการดําเนินงาน

รายการหลักฐาน
วันที่ 14 มกราคม
2559 เรื่อง ขอเสนอ
ปฏิทินการดําเนินงานจัด
สอบรายวิชาศึกษาทั่วไป
ภาคปลาย ปการศึกษา
2558
1.1-1/12 เอกสารการ
กําหนดหองสอบและเลขที่
นั่งสอบรายวิชาศึกษา
ทั่วไปแตละรายวิชา
กลางภาค ภาคปลาย
ปการศึกษา 2558
1.1-1/13 บันทึกขอความ
ที่ ศธ 0530.25/ว565 ลง
วันที่ 11 กุมภาพันธ
2559 เรื่อง ขอแจง
กําหนดวันสอบรายวิชา
ศึกษาทั่วไป ภาคปลาย ป
การศึกษา 2558
1.1-1/14 บันทึกขอความ
ที่ ศธ 0530.25/ว791 ลง
วันที่ 30 มีนาคม 2559
เรื่อง แจงแนวปฏิบัติใน
การสงตนฉบับขอสอบ
ปลายภาค ภาคปลาย ป
การศึกษา 2558 รายวิชา
ศึกษาทั่วไป
1.1-1/15 บันทึกขอความ
ที่ ศธ 0530.25/ว1045
ลงวันที่ 1 มิถุนายน
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ผลการดําเนินงาน

รายการหลักฐาน
2559 เรื่อง แจงแนว
ปฏิบัติในการสงตนฉบับ
ขอสอบปลายภาค ภาค
การศึกษาพิเศษ ป
การศึกษา 2558
1.1-1/16 บันทึกขอความ
ที่ ศธ 0530.25/สน148
ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ
2559 เรื่อง รายงานผล
การดําเนินการจัดเลขที่นั่ง
สอบกลางภาครายวิชา
ศึกษาทั่วไป ภาคปลาย
ปการศึกษา 2558
1.1-1/17 บันทึกขอความ
ที่ ศธ 0530.25/สน968
ลงวันที่ 1 มิถุนายน
2559 เรื่อง รายงานผล
การดําเนินงานจัดสอบ
ปลายภาค รายวิชาศึกษา
ทั่วไป ภาคปลาย ป
การศึกษา 2558
1.1-1/18 บันทึกขอความ
ที่ ศธ 0530.25/335 ลง
วันที่ 20 มกราคม
2559 เรื่อง ขอรายงาน
ผลการดําเนินงานการ
ตรวจกระดาษคําตอบ
ภาคตน
ปการศึกษา 2558
1.1-1/19 บันทึกขอความ
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ผลการดําเนินงาน

รายการหลักฐาน
ที่ ศธ 0530.25/สน1295
ลงวันที่ 6 กรกฎาคม
2559 เรื่อง ขอรายงาน
ผลการดําเนินงานงาน
วิเคราะหขอสอบและคลัง
ขอสอบ ภาคปลาย ป
การศึกษา 2558
1.1-1/20 เอกสารมติที่
ประชุมคณะกรรมการ
ประจําสํานักศึกษาทั่วไป
ระเบียบวาระที่ 4.1
การพิจารณาผลการศึกษา
รายวิชาศึกษาทั่วไป
ประจําภาคเรียนที่
2/2558
1.1-1/21 บันทึกขอความ
ที่ ศธ 0530.25/สน1271
ลงวันที่ 4 กรกฎาคม
2559 เรื่อง ขอรายงาน
ผลการจัดโครงการทวน
สอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตใน
รายวิชาตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู
1.1-1/22 บันทึกขอความ
ที่ ศธ 0530.25/179 ลง
วันที่ 12 มกราคม
2559 เรื่อง รายงานผล
การดําเนินงานการจัดการ
เรียนการสอนรายวิชา
ศึกษาทั่วไป ภาคตน ป
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2. มีการประเมิน
กระบวนการ

ผลการดําเนินงาน

กลุมงานวิชาการและประเมินผล
สํานักศึกษาทั่วไป ไดมีการประชุมประเมิน
กระบวนการการจัดการเรียนการสอน
รายวิชาศึกษาทั่วไป ปการศึกษา 2558
(เอกสารหมายเลข 1.1-2/1) โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อเปนการปรับปรุงและ
พัฒนากระบวนการดําเนินการจัดการเรียน
การสอนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งได
มีการประเมินกระบวนการของการเปด
รายวิชา การวัดและการประเมินผล
การศึกษารายวิชาศึกษาทั่วไป พบวา 1)
กระบวนการเปดรายวิชายังขาดขอมูลมา
ประกอบการตัดสินใจของผูบริหารที่แสดง
รายละเอียดใหเห็นไดวาแตละรายวิชามีนิสิต
ชั้นปใดบางที่ลงในรายวิชานั้น และแตละชั้น
ปลงทะเบียนในรายวิชานั้นจํานวนเทาใด
2) ควรมีระบบสารสนเทศสําหรับคํานวณ
ภาระงานสอนของอาจารยผูสอนวาสอน
นิสิตเกิน 800 คนหรือไม 3) กระบวนการ
วางแผนกําหนดหองสอบของแตละรายวิชา
ใชเวลานาน ควรมีการลดขั้นตอน เพื่อให

รายการหลักฐาน
การศึกษา 2558
1.1-1/23 บันทึกขอความ
ที่ ศธ 0530.25/สน1294
ลงวันที่ 6 กรกฎาคม
2559 เรื่อง รายงานผล
การดําเนินงานการจัดการ
เรียนการสอนรายวิชา
ศึกษาทั่วไป ภาคปลาย ป
การศึกษา 2558
1.1-2/1 บันทึกขอความที่
ศธ 0530.25/ว สน1059
ลงวันที่ 10 มิถุนายน
2559 เรื่อง ขอเชิญ
ประชุมประเมิน
กระบวนการการจัดการ
เรียนการสอนรายวิชา
ศึกษาทั่วไป ปการศึกษา
2558
1.1-2/2 บันทึกขอความที่
ศธ 0530.25/สน1272
ลงวันที่ 4 กรกฎาคม
2559 เรื่อง ขอรายงาน
ผลการประเมิน
กระบวนการการจัดการ
เรียนการสอนรายวิชา
ศึกษาทั่วไป
ปการศึกษา 2558
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ผลการดําเนินงาน

สามารถออกเลขที่นั่งสอบไดรวดเร็วยิ่งขึ้น
4) ในวันที่มีการสอบกระบวนการนําสง
ขอสอบและกระดาษคําตอบคืนกรรมการ
กลางไมครบ จึงควรหาแนวทางในการ
ปองกันปญหา 5) การสอบยอนหลังใน
ปจจุบันพบวานิสิตที่ขาดสอบเนื่องจากปวย
จํานวนมาก จึงควรมีการปรับ/แกไข
ประกาศการสอบรายวิชาศึกษาทั่วไป ใหมี
ความเขมงวดมากยิ่งขึ้น โดยผลการประชุม
ประเมินกระบวนการนี้ไดมีการรายงานผล
การประเมินกระบวนการเสนอตอ
ผูอํานวยการสํานักศึกษาทั่วไปพิจารณา
(เอกสารหมายเลข 1.1-2/2)
3. มีการปรับปรุง/
กลุมงานวิชาการและประเมินผล
พัฒนากระบวนการ สํานักศึกษาทั่วไป ไดนําเอาขอเสนอแนะใน
จากผลการประเมิน การปรับปรุงและพัฒนางานจากการ
ประเมินกระบวนการการจัดการเรียนการ
สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ปการศึกษา 2558
ไปดําเนินการใหเปนรูปธรรม โดยมีการ
พัฒนากระบวนการวิเคราะหและสรุปขอมูล
ประกอบการเปดรายวิชาใหมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น ซึ่งไดดําเนินการสรุปขอมูลเชิง
สถิติและวิเคราะหความสอดคลองของการ
เปดรายวิชากับสถิติการลงทะเบียนเรียน
รายวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อนําไปเปดรายวิชา
ใหเพียงพอตอความตองการลงทะเบียน
เรียนของนิสิต (เอกสารหมายเลข 1.13/1) และไดมีการพัฒนาระบบคํานวณ
ภาระงานสอนของอาจารยผูสอนรายวิชา
ศึกษาทั่วไป เพื่อทําการตรวจภาระงานสอน

รายการหลักฐาน

1.1-3/1 บันทึกขอความที่
ศธ 0530.25/สน1368
ลงวันที่ 15 กรกฎาคม
2559 เรื่อง รายงานผล
การวิเคราะหขอมูลการ
เปดรายวิชาศึกษาทั่วไป
ประจําภาคตน ป
การศึกษา 2559
1.1-3/2 บันทึกขอความที่
ศธ 0530.25/สน1285
ลงวันที่ 5 กรกฎาคม
2559 เรื่อง ขอความ
อนุเคราะหพัฒนาระบบ
คํานวณภาระงานสอน
อาจารยผูสอนรายวิชา
ศึกษาทั่วไป
1.1-3/3 เอกสาร

| 21
ประเมิน
ตนเอง

เกณฑมาตรฐาน

ผลการดําเนินงาน
ของอาจารยวาเกินเกณฑที่กําหนดไวหรือไม
(เอกสารหมายเลข 1.1-3/2) นอกจากนี้ยัง
ไดมีการปรับปรุงกระบวนการวางแผนการ
จัดเลขที่นั่งสอบในระบบ โดยนําเอาขอมูล
จากการวางแผนการสอบกลางภาคไปใช
สําหรับการจัดเลขที่นั่งสอบปลายภาค
เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงานลง (เอกสาร
หมายเลข 1.1-3/3) อีกทั้งไดปรับปรุง
กระบวนการดําเนินการรับ-สงขอสอบการ
สอบกลางภาคและปลายภาค โดยจัดทําเปน
แนวปฏิบัติการแจกการเก็บเรียงขอสอบ
การควบคุมการสอบรายวิชาศึกษาทั่วไป
เพื่อใหกรรมการคุมสอบใชเปนแนวปฏิบัติ
เดียวกัน (เอกสารหมายเลข 1.1-3/4)
รวมถึงไดมีการจัดทํารางประกาศการสอบ
รายวิชาศึกษาทั่วไปฉบับใหม เพื่อใหการ
ดําเนินการจัดสอบรายวิชาศึกษาทั่วไป
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
(เอกสารหมายเลข 1.1-3/5) โดยไดเสนอ
รางประกาศการสอบรายวิชาศึกษาทั่วไปตอ
ที่ประชุมคณะกรรมการประจําสํานักศึกษา
ทั่วไปพิจารณาใหความเห็นชอบ
(เอกสารหมายเลข 1.1-3/6)



รายการหลักฐาน

แบบฟอรมการวางแผน
สอบกลางภาค ภาค
การศึกษาพิเศษ ป
การศึกษา 2558 ที่ใชใน
การจัดเลขที่นั่งสอบปลาย
ภาค ภาคการศึกษาพิเศษ
ปการศึกษา 2558
1.1-3/4 เอกสาร
ประกอบการแจกและการ
เก็บเรียงขอสอบกระดาษคําตอบ และการ
ควบคุมการสอบ การสอบ
กลางภาค/ปลายภาค
รายวิชาศึกษาทั่วไป
1.1-3/5 รางประกาศ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เรื่อง การสอบรายวิชา
ศึกษาทัว่ ไป พ.ศ. 2559
1.1-3/6 บันทึกขอความที่
ศธ 0530.25/1335 ลง
วันที่ 22 กรกฎาคม
2559 เรื่อง แจงมติที่
ประชุมคณะกรรมการ
ประจําสํานักศึกษาทั่วไป
ครั้งที่ 8/2559
4. มีผลจากการ
กลุมงานวิชาการและประเมินผล 1.1-4/1 บันทึกขอความที่
ปรับปรุงเห็นชัดเจน สํานักศึกษาทั่วไป ไดมีการประชุมสรุปผล ศธ 0530.25/สน1385
เปนรูปธรรม
การดําเนินการปรับปรุงกระบวนการ
ลงวันที่ 18 กรกฎาคม
ดําเนินงานการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 2559 เรื่อง
ศึกษาทั่วไปจากขอเสนอแนะ (เอกสาร
ขอเชิญประชุมสรุปผลการ
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ประเมิน
ตนเอง



เกณฑมาตรฐาน

ผลการดําเนินงาน

รายการหลักฐาน

หมายเลข 1.1-4/1) เพื่อใหบุคลากรกลุม
งานวิชาการและประเมินผลที่เปน
ผูปฏิบัติงานหลักไดรวมกันพิจารณาผลที่ได
จากการปรับปรุงวาสามารถนําไปพัฒนางาน
ไดเปนรูปธรรมมากนอยเพียงใด (เอกสาร
หมายเลข 1.1-4/2) ซึ่งไดนําผลที่ไดจาก
การประชุมสรุปผลการดําเนินงานการ
ปรับปรุงกระบวนการดําเนินการจัดเรียน
การสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ปการศึกษา
2558 เสนอตอผูอํานวยการสํานักศึกษา
ทั่วไปพิจารณา โดยเปนการรายงานการ
ดําเนินการปรับปรุงและผลที่ไดจากการ
ปรับปรุงทีเ่ ห็นเปนรูปธรรม ซึ่งครบตาม
ขอเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนางาน
จากการประเมินกระบวนการการจัดการ
เรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป (เอกสาร
หมายเลข 1.1-4/3)

ดําเนินการปรับปรุง
กระบวนการจัดการเรียน
การสอนรายวิชาศึกษา
ทั่วไป ปการศึกษา 2558
1.1-4/2 รายงานการ
ประชุมสรุปผลการ
ดําเนินการปรับปรุง
กระบวนการจัดการเรียน
การสอนรายวิชาศึกษา
ทั่วไป ปการศึกษา 2558
1.1-4/3 บันทึกขอความที่
ศธ 0530.25/สน1390
ลงวันที่ 21 กรกฎาคม
2559 เรื่อง รายงานการ
ปรับปรุงกระบวนการ
ดําเนินการจัดการเรียน
การสอนรายวิชาศึกษา
ทั่วไป ปการศึกษา 2558
1.1-5/1 คูมือการ
ปฏิบัติงานการจัดการเรียน
การสอนรายวิชาศึกษา
ทั่วไป กลุมงานวิชาการ
และประเมินผล สํานัก
ศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
1.1-5/2 บันทึกขอความที่
ศธ 0530.25/1335 ลง
วันที่ 22 กรกฎาคม
2559 เรื่อง แจงมติที่
ประชุมคณะกรรมการ

5. มีคูมือการ
กลุมงานวิชาการและประเมินผล
ปฏิบัติงานเผยแพร สํานักศึกษาทั่วไป ไดจัดทําคูมือการ
ไปยังหนวยงาน
ปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ภายนอก
ศึกษาทัว่ ไป เพื่อใหผูที่สนใจในขั้นตอนและ
กระบวนการของการจัดการเรียนการสอน
รายวิชาศึกษาทั่วไปไดศึกษาคนควา อีกทั้ง
เพื่อใชเปนฐานขอมูลสําหรับบุคลากรสํานัก
ศึกษาทั่วไปสามารถดําเนินงานไดอยางเปน
ระบบและมีขั้นตอน รวมทั้งใหบุคลากรไดใช
ศึกษาขอมูลในกรณีทํางานทดแทนกันได
อันจะนําไปสูการดําเนินการจัดการเรียนการ
สอนที่มีประสิทธิภาพตอไป (เอกสาร
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เกณฑมาตรฐาน

ผลการดําเนินงาน

รายการหลักฐาน

หมายเลข 1.1-5/1)
โดยไดนําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจําสํานักศึกษาทั่วไปพิจารณาเห็นชอบ
และที่ประชุมมติเห็นชอบ (เอกสาร
หมายเลข 1.1-5/2) จึงไดมีการเผยแพรไป
ยังหนวยงานภายนอก ซึ่งหนวยงานที่ไดมี
การเผยแพรไปนั้น เปนมหาวิทยาลัยที่ให
ความสนใจและไดมาศึกษาดูงานดานการ
จัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป
ของสํานักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม จํานวน 5 แหง (เอกสาร
หมายเลข 1.1-5/3) และไดมีการนําคูมือ
ฉบับนั้นไปเผยแพรใหกับนักศึกษา อาจารย
และบุคลากร เพื่อใชประโยชนตอไป
(เอกสารหมายเลข 1.1-5/4)

ประจําสํานักศึกษาทั่วไป
ครั้งที่ 8/2559 (เห็นชอบ
เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม
2559)
1.1-5/3 บันทึกขอความที่
ศธ 0530.25/สน1346
ลงวันที่ 13 กรกฎาคม
2559 เรื่อง
โปรดพิจารณาลงนาม
(หนังสือภายนอก เรื่อง ขอ
ความอนุเคราะหเผยแพร
คูมือการปฏิบัติงานการ
จัดการเรียนการสอน
รายวิชาศึกษาทั่วไป
1.1-5/4 หนังสือ
สํานักหอสมุด
มหาวิทยาลัยขอนแกน
ที่ ศธ 0514.12/3819 ลง
วันที่ 28 กรกฎาคม
2559 เรื่อง ตอบขอบคุณ

สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวมของผลการดําเนินงานทั้งหมดของตัวบงชี้ตามเกณฑการ
ประเมิน เทากับ 5 คะแนน
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การประเมินตนเอง
ตัวบงชี้ น้ําหนัก เปาหมาย

1.1

รอยละ
20

5

การบรรลุ
เปาหมาย

ผลการ
ดําเนินงาน



5

คะแนนประเมินตนเอง
ตามเกณฑ
ถวงน้ําหนัก
การประเมิน
5
100
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องคประกอบที่
ตัวบงชี้ที่ 1.2
ชนิดตัวบงชี้
ผูรับผิดชอบ :

1 ตัวบงชี้ตามพันธกิจ
ระดับความสําเร็จของการพัฒนาอาจารยผูสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป
ระดับความสําเร็จ
นายสุธีย ใจบุญ

เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
3 ขอ
4 ขอ
ผลการดําเนินงาน
ประเมิน เกณฑมาตรฐาน
ตนเอง
 1. แตงตั้ง
คณะกรรมการ
พัฒนาศักยภาพ
อาจารยผูสอน
รายวิชาศึกษาทั่วไป



คะแนน 3
มีการดําเนินการ
5 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
6 ขอ

ผลการดําเนินงาน

สํานักศึกษาทั่วไป ไดดําเนินการ
จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนา
ศักยภาพอาจารยผูสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป
ซึ่งในคําสั่งประกอบดวย ผูบริหารสํานัก
ศึกษาทั่วไป และบุคลากรผูมีสวนเกี่ยวของ
เพื่อทําหนาที่ในการวิเคราะหขอมูลจัดทํา
แผน ดําเนินงานตามขั้นตอนและรายงาน
ผลการดําเนินงานพัฒนาศักยภาพอาจารย
ผูสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป (เอกสาร
หมายเลข 1.2-1)
2. ประชุม
สํานักศึกษาทั่วไป ไดจัดประชุม
คณะกรรมการ
คณะกรรมการพัฒนาศักยภาพอาจารย
พัฒนาศักยภาพ
ผูสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ในวันที่ 29
อาจารยผูสอน
มกราคม 2559 เพื่อพิจารณาแผนการ
รายวิชาศึกษาทั่วไป พัฒนาศักยภาพอาจารยผูสอนรายวิชา
ศึกษาทั่วไป และหารือแนวทางการพัฒนา
ศักยภาพอาจารย รวมถึงการกําหนด
ระยะเวลาการจัดโครงการสนับสนุนการ
พัฒนาศักยภาพอาจารยผูสอนรายวิชา

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
ครบทุกขอ

รายการหลักฐาน
1.2-1 คําสั่งสํานักศึกษา
ทั่วไป ที่ 03/2559 เรื่อง
แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนา
ศักยภาพอาจารยผูสอน
รายวิชาศึกษาทั่วไป สั่ง
ณ วันที่ 11 มกราคม
2559

1.2-2/1 บันทึกขอความ ที่
ศธ 0530.25/ว1446 ลง
วันที่ 28 มกราคม 2559
เรื่อง ขอเชิญประชุม
1.2-2/2 รายงานการประชุม
คณะกรรมการพัฒนา
ศักยภาพอาจารยผูสอน
รายวิชาศึกษาทั่วไป ครั้งที่
1/2559 วันศุกรที่ 29
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ประเมิน
ตนเอง

เกณฑมาตรฐาน

ผลการดําเนินงาน
ศึกษาทั่วไปใหเปนไปตามแผนการ
ดําเนินงาน (เอกสารหมายเลข 1.2-2/1,
1.2-2/2)



3. จัดทําแผนการ
สํานักศึกษาทั่วไป ไดจัดทํา
พัฒนาศักยภาพ
แผนการพัฒนาศักยภาพอาจารยผูสอน
อาจารยผูสอน
รายวิชาศึกษาทั่วไป โดยไดรับความ
รายวิชาศึกษาทั่วไป เห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการฯ และ
รายงานแผนฯ ตอผูอํานวยการการสํานัก
ศึกษาทั่วไป (เอกสารหมายเลข 1.2-3)



4. ดําเนินการตาม
แผนการพัฒนา
ศักยภาพอาจารย
ผูสอนรายวิชา
ศึกษาทั่วไป อยาง
นอยรอยละ 50
ของแผน

สํานักศึกษาทั่วไป ได
ดําเนินการพัฒนาศักยภาพอาจารยผูสอน
รายวิชาศึกษาทั่วไปตามแผนที่ไดจัดทําไว
ซึ่งสามารถดําเนินการไดตามแผนคิดเปน
รอยละ 57.14 (เอกสารหมายเลข 1.24/1,1.2-4/2) โดยการดําเนินงานพัฒนา
ศักยภาพอาจารยผูสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป
ไดมีการจัดกิจกรรม/โครงการเพื่อพัฒนา
ศักยภาพอาจารยผูสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป
ในปการศึกษา 2558 ดังนี้
1. โครงการพัฒนา
ศักยภาพอาจารยผูสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป
ในการจัดทํารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.
3) และรายงานผลการดําเนินการของ
รายวิชา (มคอ.5) รายวิชาศึกษาทั่วไปอยาง
มีประสิทธิภาพ ซึ่งจัดขึ้นในระหวางวันที่
6 – 8 กุมภาพันธ 2559 ณ หองประชุม

รายการหลักฐาน
มกราคม 2559 เวลา
09.00 -10.00 น. ณ หอง
ประชุมสํานักศึกษาทั่วไป
อาคารราชนครินทร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
1.2-3 บันทึกขอความ
ที่ ศธ.0530.25/481 ลง
วันที่ 29 มกราคม 2559
เรื่อง ขอสงแผนการพัฒนา
อาจารยผูสอนรายวิชาศึกษา
ทั่วไป ประจําปการศึกษา
2558
1.2-4/1 บันทึกขอความ
ที่ ศธ 0530.25/ว1326
ลงวันที่ 22 กรกฎาคม
2559 เรื่อง ขอเชิญ
ประชุม
1.2-4/2 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
พัฒนาศักยภาพอาจารย
ผูสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป
ครั้งที่ 2/2559 วันจันทรที่
25 กรกฎาคม 2559
เวลา 15.00 น. ณ หอง
ประชุมสํานักศึกษาทั่วไป
อาคารราชนครินทร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
1.2-4/3 บันทึกขอความ
ที่ ศธ.0530.25/214 ลง
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ตนเอง

เกณฑมาตรฐาน

ผลการดําเนินงาน

รายการหลักฐาน

แมน้ําของ คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
และโรงแรมอารยา รีสอรท โขงเจียมริเวอร
ไซด จังหวัดอุบลราชธานี (เอกสาร
หมายเลข 1.2-4/3,1.2-4/4)
2. โครงการพัฒนา
ศักยภาพอาจารยผูสอนในการจัดทํา
เอกสารประกอบการสอนหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558) ซึ่งจัด
ขึ้นในระหวางวันที่ 9 – 10 กรกฎาคม
2559 ณ โรงแรมอินเตอรรีสอรท จังหวัด
อุดรธานี (เอกสารหมายเลข 1.2-4/5,1.24/6)

วันที่ 13 มกราคม 2559
เรื่อง ขออนุมัติจัดโครงการ
พัฒนาศักยภาพอาจารยผู
ประสานงานรายวิชาศึกษา
ทั่วไป ในการจัดทํา
รายละเอียดของรายวิชา
(มคอ.3) และรายงานผล
การดําเนินการของรายวิชา
(มคอ.5) รายวิชาศึกษา
ทั่วไปอยางมีประสิทธิภาพ
1.2-4/4 บันทึกขอความ
ที่ ศธ.0530.25/สน79 ลง
วันที่ 15 กุมภาพันธ
2559 เรื่อง ขอรายงานผล
การจัดโครงการพัฒนา
ศักยภาพอาจารยผู
ประสานงานรายวิชาศึกษา
ทั่วไป ในการจัดทํา
รายละเอียดของรายวิชา
(มคอ.3) และรายงานผล
การดําเนินการของรายวิชา
(มคอ.5) รายวิชาศึกษา
ทั่วไปอยางมีประสิทธิภาพ
1.2-4/5 บันทึกขอความ
ที่ ศธ.0530.25/สน1261
ลงวันที่ 1 กรกฎาคม
2559 เรื่อง ขออนุมัติจัด
โครงการพัฒนาศักยภาพ
อาจารยผูสอนในการจัดทํา
เอกสารประกอบการสอน
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เกณฑมาตรฐาน

ผลการดําเนินงาน

รายการหลักฐาน

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2558)
1.2-4/6 บันทึกขอความ
ที่ ศธ.0530.25/สน1465
ลงวันที่ 29 กรกฎาคม
2559 เรื่อง ขอสงรายงาน
ผลการจัดโครงการพัฒนา
ศักยภาพอาจารยผูสอนใน
การจัดทําเอกสาร
ประกอบการสอนหมวดวิชา
ศึกษาทัว่ ไป (ฉบับปรับปรุง
พ.ศ. 2558)
5. ประเมินผลการ
สํานักศึกษาทั่วไป ไดมีการ
1.2-5 บันทึกขอความ
ดําเนินงานพัฒนา ประเมินผลการดําเนินงานพัฒนาศักยภาพ ที่ ศธ.0530.25/สน1422
ศักยภาพอาจารย อาจารยผูสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปตามแผน ลงวันที่ 26 กรกฎาคม
ผูสอนรายวิชา
ประจําปการศึกษา 2558 เพื่อเปน
2559 เรื่อง ขอรายงานผล
ศึกษาทั่วไปตาม
ฐานขอมูลสําหรับการปรับปรุงและ
การดําเนินงานและผลการ
แผน
พัฒนาการดําเนินงานพัฒนาศักยภาพ
ปรับปรุงการดําเนินงาน
อาจารยผูสอนในครั้งตอไปใหมี
พัฒนาศักยภาพอาจารย
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (เอกสารหมายเลข ผูสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป
1.2-5)
ประจําปการศึกษา 2558
6. นําขอเสนอแนะ
สํานักศึกษาทั่วไป ไดนํา
1.2-6/1 บันทึกขอความ
จากการประเมินผล ขอเสนอแนะจากการประเมินผลการ
ที่ ศธ 0530.25/1362 ลง
มาปรับปรุงการ
ดําเนินงานพัฒนาศักยภาพอาจารยผูสอน วันที่ 28 กรกฎาคม
ดําเนินงาน
รายวิชาศึกษาทั่วไปตามแผน ประจําป
2559 เรื่อง โปรดพิจารณา
การศึกษา 2558 มาปรับปรุงการ
ลงนาม
ดําเนินงานโดยปรับปรุงคําสั่งแตงตั้ง
1.2-6/2 คําสั่งมหาวิทยาลัย
คณะกรรมการพัฒนาศักยภาพอาจารย
มหาสารคาม ที่
ผูสอน (เอกสารหมายเลข 1.2-6/1, 1.22998/2559 เรื่อง แตงตั้ง
6/2) และปรับปรุงประกาศคุณสมบัตแิ ละ คณะกรรมการพัฒนา
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หนาที่อาจารยผูสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป
ใหมีความครอบคลุมมากยิ่งขึ้น (เอกสาร
หมายเลข 1.2-6/3)



7. รายงานผลการ
ปรับปรุงการ
ดําเนินงานตาม
ขอเสนอแนะ

ศักยภาพอาจารยผูสอน
รายวิชาศึกษาทั่วไป สั่ง ณ
วันที่ 1 สิงหาคม 2559
1.2-6/3 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําสํานัก
ศึกษาทั่วไป ครั้งที่
8/2559 วันอังคารที่ 12
กรกฎาคม 2559 เวลา
13.00 น. ณ หองประชุม
สํานักศึกษาทั่วไป อาคาร
ราชนครินทร มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
สํานักศึกษาทั่วไป ไดมีการสรุป 1.2-7 บันทึกขอความ
ขอมูลผลการปรับปรุงการดําเนินงานการ ที่ ศธ 0530.25/1448
พัฒนาศักยภาพอาจารยผูสอนรายวิชา
ลงวันที่ 28 กรกฎาคม
ศึกษาทั่วไป เสนอตอผูอํานวยการสํานัก
2559 เรื่อง ขอรายงานผล
ศึกษาทั่วไปทราบและพิจารณาให
การปรับปรุงการดําเนินงาน
ขอเสนอแนะในการดําเนินงานใหมี
พัฒนาศักยภาพอาจารย
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (เอกสารหมายเลข ผูสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป
1.2-7)
ประจําปการศึกษา 2558

การประเมินตนเอง
ตัวบงชี้ น้ําหนัก เปาหมาย

1.2

รอยละ
15

7

การบรรลุ
เปาหมาย

ผลการ
ดําเนินงาน



7

คะแนนประเมินตนเอง
ตามเกณฑ
ถวงน้ําหนัก
การประเมิน
5
75
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ตัวบงชี้ที่ 1.3 ระดับความสําเร็จของการบริหารและพัฒนางานวิจัยดานการเรียนการสอน (5%)
รายวิชาศึกษาทั่วไป
ชนิดของตัวบงชี้ : ระดับความสําเร็จ
ผูรับผิดชอบ : นางสาวศุภรัตน นามมุงคุณ
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
1 - 3 ขอ
4 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
5 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
6 ขอ

ผลการดําเนินงาน
ประเมิน เกณฑมาตรฐาน
ผลการดําเนินงาน
ตนเอง
มีระบบและกลไก
สํานักศึกษาทั่วไปไดมีระบบการ

การดําเนินงาน
ดําเนินงานบริหารและพัฒนางานวิจัย โดย
บริหารและ
ดําเนินการจัดทําแผนการดําเนินงานวิจัยสํานัก
พัฒนางานวิจัย
ศึกษาทั่วไป ประจําปการศึกษา 2558 และ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 (เอกสาร
หมายเลข 1.3-1/1) และมีกลไกการดําเนินงาน
บริหารและพัฒนางานวิจัย ดังนี้
ไดจัดทํารางประกาศสํานักศึกษาทั่วไป เรื่อง
การเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจยั งบประมาณ
สํานักศึกษาทั่วไป ประจําป 2559 ในคราว
ประชุมคณะกรรมการประจําสํานักศึกษาทั่วไป
ครั้งที่ 15/2558 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2558
(เอกสารหมายเลข 1.3-1/2) และเห็นชอบ
รางประกาศประกาศสํานักศึกษาทั่วไป เรื่อง
การเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจยั งบประมาณ
สํานักศึกษาทั่วไป ประจําป 2559 ในคราว
ประชุมคณะกรรมการประจําสํานักศึกษาทั่วไป
ครั้งที่ 16/2558 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน
2558 (เอกสารหมายเลข 1.3-1/3) และได

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
ครบทุกขอ

รายการหลักฐาน
1.3-1/1 บันทึกขอความที่
ศธ 0530.25/250 ลงวันที่
14 มกราคม 2559 เรื่อง
ขอสงแผนการดําเนินงาน
การจัดสรรทุนอุดหนุน
งานวิจัยและงานเอกสาร
ประกอบการสอนรายวิชา
ศึกษาทั่วไป ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2559
งานพัฒนาหลักสูตร กลุม
งานวิชาการและประเมินผล
และตารางแผนการ
ดําเนินงาน การจัดสรร
ทุนอุดหนุนงานวิจัยและงาน
เอกสารประกอบการสอน
รายวิชาศึกษาทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2559 งานพัฒนาหลักสูตร
กลุมงานวิชาการและ
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ดําเนินการประกาศการเสนอขอรับทุนอุดหนุน
การวิจัยงบประมาณสํานักศึกษาทั่วไป ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2559
(เอกสารหมายเลข 1.3-1/4) ไดดําเนินการ
แตงตั้งคณะกรรมการบริหารงานวิจัย สํานัก
ศึกษาทั่วไป ประจําปงบประมาณ 2559 เพื่อ
พิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยสํานักศึกษาทั่วไป
(เอกสารหมายเลข 1.3-1/5) และไดเชิญ
คณะกรรมการบริหารงานวิจัยสํานักศึกษาทั่วไป
ประจําปงบประมาณ 2559 เขารวมประชุม
เพื่อพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยสํานักศึกษา
ทั่วไป ในวันอังคารที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2558
เวลา 13.00 น. ณ หองประชุม RN1-105
อาคารราชนครินทร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
(เอกสารหมายเลข 1.3-1/6) และไดรายงานมติ
การประชุมของคณะกรรมการบริหารงานวิจัย
ใหผูอํานวยการสํานักศึกษาทั่วไปทราบ
(เอกสารหมายเลข 1.3-1/7) และแจง
คณะกรรมการประจําสํานักศึกษาทั่วไปทราบใน
คราวประชุมครั้งที่ 18/2558เมื่อวันที่ 28
ธันวาคม 2558โดยมีมติเห็นชอบตามที่
คณะกรรมการบริหารงานวิจัยพิจารณา
(เอกสารหมายเลข 1.3-1/8)และดําเนินการ
ประกาศผลการพิจารณาจัดสรรทุนอุดหนุนการ
วิจัย งบประมาณสํานักศึกษาทั่วไป ประจําป
งบประมาณ 2559 (เอกสารหมายเลข 1.31/9) ไดดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินการขับเคลื่อนงานวิจัย สํานักศึกษาทั่วไป
ประจําปงบประมาณ 2559 เพื่อกํากับติดตาม
ใหคําปรึกษาในการดําเนินงานแก

ประเมินผล
1.3-1/2 บันทึกขอความที่
ศธ 0530.25/3743 ลงวันที่
14 ตุลาคม 2558 เรื่อง
แจงมติที่ประชุม
คณะกรรมการประจําสํานัก
ศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 15/2558
1.3-1/3 บันทึกขอความที่
ศธ 0530.25/4225 ลงวันที่
18 พฤศจิกายน 2558
เรื่อง แจงมติที่ประชุม
คณะกรรมการประจําสํานัก
ศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 16/2558
1.3-1/4 ประกาศสํานัก
ศึกษาทั่วไป เรื่อง การเสนอ
ขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย
งบประมาณสํานักศึกษา
ทั่วไป ประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2559
1.3-1/5 - บันทึกขอความที่
ศธ 0530.25/4559 ลงวันที่
17 ธันวาคม 2558 เรื่อง
โปรดพิจารณาลงนาม
- คําสั่งมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ที่ 5261/2558
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการ
บริหารงานวิจัยสํานักศึกษา
ทั่วไป ประจําปงบประมาณ
2559
1.3-1/6 บันทึกขอความที่
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คณะกรรมการผายดําเนินงาน (เอกสาร
หมายเลข 1.3-1/10) และไดเชิญคณะกรรมการ
ดําเนินการขับเคลื่อนงานวิจัย สํานักศึกษาทั่วไป
ประจําปงบประมาณ 2559 เขารวมประชุม
เพื่อติดตามความกาวหนาการดําเนินงานวิจัย
และบรรลุตามวัตถุประสงคของการดําเนินงาน
วิจัย ในวันศุกรที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2559
เวลา 13.30 น. ณ หองประชุม RN1-105
อาคารราชนครินทร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
(เอกสารหมายเลข 1.3-1/11)และไดรายงาน
การประชุมใหผูอํานวยการสํานักศึกษาทั่วไป
ทราบ (เอกสารหมายเลข 1.3-1/12, เอกสาร
หมายเลข 1.3-1/13)

ศธ 0530.25/ว 4594 ลง
วันที่ 21 ธันวาคม 2558
เรื่อง ขอเชิญประชุมเพื่อ
พิจารณาทุนอุดหนุนการ
วิจัยสํานักศึกษาทั่วไป
ปงบประมาณ 2559
1.3-1/7 - บันทึกขอความที่
ศธ 0530.25/4650 ลงวันที่
25 ธันวาคม 2558 ขอ
รายงานการประชุมพิจารณา
ทุนอุดหนุนการวิจัยสํานัก
ศึกษาทัว่ ไป ประจําป
งบประมาณ 2559
- รายงานการประชุมเพื่อ
พิจารณาทุนอุดหนุนการ
วิจัย สํานักศึกษาทั่วไป
ประจําปงบประมาณ 2559
ครั้งที่ 1/2558 วันอังคารที่
22 ธันวาคม พ.ศ. 2558
เวลา 13.00 น. เปนตนไป
ณ หองประชุม RN1-105
อาคารราชนครินทร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
1.3-1/9 - บันทึกขอความที่
ศธ 0530.25/397 ลงวันที่
22 มกราคม 2559 เรื่อง
โปรดพิจารณาลงนาม
- คําสั่งสํานักศึกษาทั่วไป
ที่ 14/2559 เรื่อง
แตงตั้งคณะกรรมการ
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ดําเนินการขับเคลื่อน
งานวิจัยสํานักศึกษาทั่วไป
ประจําปงบประมาณ 2559
1.3-1/10 ประกาศสํานัก
ศึกษาทั่วไป เรื่องผลการ
พิจารณาจัดสรรทุนอุดหนุน
วิจยั งบประมาณสํานัก
ศึกษาทั่วไป ปงบประมาณ
2559
1.3-1/11 บันทึกขอความที่
ศธ 0530.25/1319 ลงวันที่
22 กรกฎาคม 2559 เรื่อง
ขอเชิญประชุมติดตาม
ความกาวหนาการ
ดําเนินงานวิจัย สํานักศึกษา
ทั่วไป ประจําปงบประมาณ
2559
1.3-1/12 บันทึกขอความที่
ศธ 0530.25/สน 1430 ลง
วันที่ 26 กรกฎาคม 2559
เรื่อง ขอรายงานการประชุม
ติดตามความกาวหนาการ
ดําเนินงานวิจัย สํานักศึกษา
ทั่วไป ประจําปงบประมาณ
2559
1.3-1/13 รายงานการ
ประชุมติดตาม
ความกาวหนาการ
ดําเนินงานวิจัย สํานักศึกษา
ทั่วไป ประจําปงบประมาณ
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2. มีแผนการ
ดําเนินงานวิจัย
ดานการเรียนการ
สอนในรายวิชา
ศึกษาทั่วไป

สํานักศึกษาทั่วไปไดดําเนินการจัดทํา
แผนการดําเนินงานวิจัยสํานักศึกษาทั่วไป
ประจําปการศึกษา 2558 และประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2559 เพื่อใชเปนกรอบการ
ดําเนินงานวิจัยใหเปนไปอยางมีระบบและเปน
ขั้นตอนแลวเสร็จทันตามระยะเวลาที่กําหนด
(เอกสารหมายเลข 1.3-2/1, 1.3-2/2)



3. มีการ
ดําเนินงานตาม
แผนที่กําหนด

สํานักศึกษาทั่วไปไดดําเนินการตาม
แผนการดําเนินงานวิจัยสํานักศึกษาทั่วไป
ประจําปการศึกษา 2558 และประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2559 ดังนี้
1. การจัดทําประกาศทุนสนับสนุน
งานวิจัย งบประมาณสํานักศึกษาทั่วไป
ระยะเวลาตามกําหนด คือ ตุลาคม 2558 ถึง
ธันวาคม 2558 ผลการดําเนินงาน คือ จัดทํา
ประกาศสํานักศึกษาทั่วไป เรื่อง การเสนอ

รายการหลักฐาน
2559
1.3-2/1 บันทึกขอความที่
ศธ 0530.25/250 ลงวันที่
14 มกราคม 2559 เรื่อง
ขอสงแผนการดําเนินงาน
การจัดสรรทุนอุดหนุน
งานวิจัยและงานเอกสาร
ประกอบการสอนรายวิชา
ศึกษาทั่วไป ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2559
งานพัฒนาหลักสูตร กลุม
งานวิชาการและประเมินผล
1.3-2/2 ตารางแผนการ
ดําเนินงาน การจัดสรร
ทุนอุดหนุนงานวิจัยและงาน
เอกสารประกอบการสอน
รายวิชาศึกษาทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2559 งานพัฒนาหลักสูตร
กลุมงานวิชาการและ
ประเมินผล
1.3-3/1 ประกาศสํานัก
ศึกษาทั่วไป เรื่อง การเสนอ
ขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย
งบประมาณสํานักศึกษา
ทั่วไป ประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2559
1.3-3/2 บันทึกขอความที่
ศธ 0530.25/4293 ลงวันที่
24 พฤศจิกายน 2558
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ขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณ สํานัก
ศึกษาทั่วไป ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559
ประกาศ ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2558
(เอกสารหมายเลข 1.3-3/1)
2. ประชาสัมพันธทุนสนับสนุน
งานวิจัยไปยังคณะ/หนวยงานตาง ๆ ระยะเวลา
ตามกําหนด คือ พฤศจิกายน 2558 ถึง
ธันวาคม 2558 ผลการดําเนินงาน คือ
ดําเนินการประชาสัมพันธดวยเอกสารไปยัง
หนวยงานทุกหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย
เว็ปไซตของมหาวิทยาลัยและสํานักศึกษาทั่วไป
และจอLED TV บริเวณหนาพิพิธภัณฑและตรง
ขามอาคารพละ (เอกสารหมายเลข 1.33/2,3/3)
3. การจัดทําแบบฟอรมประกอบการ
เสนอขอรับทุน/เอกสารประกอบการทําสัญญา
ระยะเวลาตามกําหนด คือ พฤศจิกายน 2558
ถึง มกราคม 2559 ผลการดําเนินงาน คือ ได
นําแบบฟอรม แบบเสนอขอรับทุนอุดหนุนการ
วิจัย (เอกสารหมายเลข 1.3-3/4) และแบบ
รายงานความกาวหนาโครงการวิจัย (เอกสาร
หมายเลข 1.3-3/5) ลงในเว็ปไซตของสํานัก
ศึกษาทั่วไป ใหผูสนใจขอรับทุนสามารถดาวน
โหลดแบบฟอรมประกอบการเสนอขอรับทุน/
ไดแจงผูไดรับทุนเรื่อง เอกสารประกอบการทํา
สัญญาและการทําสัญญาในการรับทุนอุดหนุน
การวิจัยงบประมาณสํานักศึกษาทั่วไป ประจําป
2559 (เอกสารหมายเลข 1.3-3/6) ภายหลัง
จากสํานักศึกษาทั่วไปประกาศผลการพิจารณา
ทุนอุดหนุนงานวิจัย สํานักศึกษาทั่วไป

เรื่อง ขอความอนุเคราะห
ประชาสัมพันธ ประกาศ
สํานักศึกษาทั่วไป เรื่อง การ
เสนอขอรับทุนอุดหนุนการ
วิจยั งบประมาณสํานักศึกษา
ทั่วไป ประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2559
1.3-3/3 บันทึกขอความที่
ศธ 0530.25/ว4229 ลง
วันที่ 4 ธันวาคม 2558
เรื่อง ขอความอนุเคราะห
ประชาสัมพันธ ประกาศ
สํานักศึกษาทั่วไป เรื่อง การ
เสนอขอรับทุนอุดหนุนการ
วิจยั งบประมาณสํานักศึกษา
ทั่วไป ประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2559
1.3-3/4 แบบเสนอขอรับ
ทุนอุดหนุนวิจัย งบประมาณ
สํานักศึกษาทั่วไป ประจําป
2559
1.3-3/5 แบบรายงาน
ความกาวหนาโครงการวิจัย
1.3-3/6 สัญญาในการรับ
ทุนอุดหนุนการวิจัย
งบประมาณสํานักศึกษา
ทั่วไป ประจําป 2559
1.3-3/7 ประกาศสํานัก
ศึกษาทั่วไป เรื่อง การเสนอ
ขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย
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ปงบประมาณ พ.ศ.2559
4. ดําเนินการประกาศใหทุนอุดหนุน
งานวิจัยทางเว็บไซต ระยะเวลาตามกําหนด คือ
ธันวาคม 2558 ถึง มกราคม 2559 ผลการ
ดําเนินงาน คือ ไดดําเนินการประกาศใหทุน
ทางเว็ปไซตของมหาวิทยาลัยมหาสารคามและ
สํานักศึกษาทั่วไป ตั้งแตวันที่ 24 พฤศจิกายน
2558 ถึงวันที่15 ธันวาคม 2559 (เอกสาร
หมายเลข 1.3-3/7)
5. พิจารณากลั่นกรองขอเสนอ
โครงการวิจัยและใหขอเสนอแนะเบื้องตน
ระยะเวลาตามกําหนด คือ ธันวาคม 2558 ถึง
มกราคม 2559 ผลการดําเนินงาน คือ ได
จัดทําเสนอเพื่อพิจารณารางประกาศสํานัก
ศึกษาทั่วไป เรื่อง การเสนอขอรับทุนอุดหนุน
การวิจัยงบประมาณสํานักศึกษาทั่วไป ประจําป
2559 ในคราวประชุมคณะกรรมการประจํา
สํานักศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 15/2558 เมื่อวันที่ 6
ตุลาคม 2558 (เอกสารหมายเลข 1.3-3/8)
และมีมติเห็นชอบรางประกาศประกาศสํานัก
ศึกษาทั่วไป เรื่อง การเสนอขอรับทุนอุดหนุน
การวิจัยงบประมาณสํานักศึกษาทั่วไป ประจําป
2559 ในคราวประชุมคณะกรรมการประจํา
สํานักศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 16/2558 เมื่อวันที่ 10
พฤศจิกายน 2558(เอกสารหมายเลข 1.3-3/9)
และไดดําเนินการประกาศการเสนอขอรับ
ทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณ สํานักศึกษา
ทั่วไป ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559
(เอกสารหมายเลข 1.3-3/10)
6. จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร

งบประมาณสํานักศึกษา
ทั่วไป ประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2559
1.3-3/8 บันทึกขอความที่
ศธ 0530.25/3743 ลงวันที่
14 ตุลาคม 2558 เรื่อง
แจงมติที่ประชุม
คณะกรรมการประจําสํานัก
ศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 15/2558
1.3-3/9 บันทึกขอความที่
ศธ 0530.25/4225 ลงวันที่
18 พฤศจิกายน 2558
เรื่อง แจงมติที่ประชุม
คณะกรรมการประจําสํานัก
ศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 16/2558
1.3-3/10 ประกาศสํานัก
ศึกษาทั่วไป เรื่อง การเสนอ
ขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย
งบประมาณสํานักศึกษา
ทั่วไป ประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2559
1.3-3/11 คําสั่ง
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่
5261/2558 เรื่อง แตงตั้ง
คณะกรรมการบริหาร
งานวิจัยสํานักศึกษาทั่วไป
ประจําปงบประมาณ 2559
1.3-3/12 บันทึกขอความที่
ศธ 0530.25/ว 4594 ลง
วันที่ 21 ธันวาคม 2558
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งานวิจัยสํานักศึกษาทั่วไป ระยะเวลาตาม
กําหนด คือ ธันวาคม 2558 ถึง มกราคม 2559
ผลการดําเนินงาน คือ ไดดําเนินการจัดทําคําสั่ง
สํานักศึกษาทั่วไป เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการ
บริหารงานวิจัย สํานักศึกษาทั่วไป ประจําป
งบประมาณ 2559 (เอกสารหมายเลข 1.33/11 )จัดประชุม เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2559
เวลา 13.00 น. ณ หองประชุม RN1-105
อาคารราชนครินทร
(เอกสาร
หมายเลข 1.3-3/12,1.3-3/13)
7. ประกาศผลผูไดรับการพิจารณาทุน
สนับสนุนการวิจัย ระยะเวลาตามกําหนด คือ
ธันวาคม 2558 ถึง มกราคม 2559 ผลการ
ดําเนินงาน คือ จัดทําประกาศสํานักศึกษาทั่วไป
เรื่อง ผลการพิจารณาจัดสรรทุนทุนอุดหนุนการ
วิจยั งบประมาณสํานักศึกษาทั่วไป งบประมาณ
พ.ศ.2559 ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.
2558 (เอกสารหมายเลข 1.3-3/14)
8. สรุปรายงานการประชุมผลการ
พิจารณาโครงการวิจัย ระยะเวลาตามกําหนด
คือ ธันวาคม 2558 ถึง มกราคม 2559 ผลการ
ดําเนินงาน คือ ไดมีการนําเสนอโครงการวิจัย
งบประมาณสํานักศึกษาทั่วไป ปงบประมาณ
พ.ศ.2559 เขาวาระเพื่อพิจารณา
คณะกรรมการประจําสํานักศึกษาทั่วไป ครั้งที่
18/2558 และไดมีมติเห็นชอบตามที่
คณะกรรมการบริหารงานวิจัยพิจารณา
(เอกสารหมายเลข 1.3-3/15)
9. ประสานงานผูรับทุนวิจัยในการทํา
สัญญา ระยะเวลาตามกําหนด คือ ธันวาคม

เรื่อง ขอเชิญประชุม
เพื่อพิจารณาทุนอุดหนุนการ
วิจัยสํานักศึกษาทั่วไป
ปงบประมาณ 2559
1.3-3/13 รายงานการ
ประชุมเพื่อพิจารณา
ทุนอุดหนุนการวิจัย สํานัก
ศึกษาทั่วไป ประจําป
งบประมาณ 2559 ครั้งที่
1/2558 วันอังคารที่ 22
ธันวาคม พ.ศ. 2558 เวลา
13.00 น. เปนตนไป
ณ หองประชุม RN1-105
อาคารราชนครินทร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
1.3-3/14 ประกาศสํานัก
ศึกษาทั่วไป เรื่องผลการ
พิจารณาจัดสรรทุนอุดหนุน
วิจัย งบประมาณสํานัก
ศึกษาทั่วไป ปงบประมาณ
2559
1.3-3/15 บันทึกขอความที่
ศธ 0530.25/25 ลงวันที่ 6
มกราคม 2559 เรื่อง แจง
มติที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจําสํานักศึกษาทั่วไป
ครั้งที่ 18/2558
1.3-3/16 บันทึกขอความที่
ศธ 0530.25/27-37 ลง
วันที่ 5 มกราคม 2559
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2558 ถึง มกราคม 2559 ผลการดําเนินงาน
คือ ไดดําเนินการแจงใหผูรับทุนติดตอทําสัญญา
ระหวางวันที่ 11-15 มกราคม 2559 ทั้ง 7
โครงการ (เอกสารหมายเลข 1.3-3/16)
10. ดําเนินการเบิกจายทุนวิจัยงวดที่ 1
ระยะเวลาตามกําหนด คือ มกราคม ถึง มีนาคม
2559 ผลการดําเนินงาน คือ ไดดําเนินการทํา
สัญญาในการรับทุนอุดหนุนการวิจัย
งบประมาณสํานักศึกษาทั่วไป ประจําป 2559
ใหผูรับทุนดําเนินการเบิกเงินงวดที่ 1 (รอยละ
60) ระหวางวันที่ 11-15 มกราคม 2559 ทั้ง 7
โครงการ และไดดําเนินการเบิกจายเงินงวดที่ 1
เสร็จสิ้นในชวงเดือนมกราคม 2559 (เอกสาร
หมายเลข 1.3-3/17)
11. ติดตามผลรายงานการดําเนินงาน
วิจัยระยะเวลาตามกําหนด คือ กุมภาพันธ
2559 ถึง กันยายน 2559 ผลการดําเนินงาน
คือ ไดติดตามผลการดําเนินงานโดยแจงให
ผูวิจัยรายงานความกาวหนาการดําเนินงานวิจัย
มายังสํานักศึกษาทั่วไป (เอกสารหมายเลข 1.33/18) เพื่อสรุปและรายงานใหผูอํานวยการ
สํานักศึกษาทั่วไปทราบ (เอกสารหมายเลข 1.33/19)

เรื่อง แจงผลการพิจารณา
ทุนอุดหนุนงานวิจัยสํานัก
ศึกษาทั่วไป ประจําป
งบประมาณ 2559
1.3-3/17 สัญญาในการรับ
ทุนอุดหนุนการวิจัย
งบประมาณสํานักศึกษา
ทั่วไป ประจําป 2559
สัญญาเลขที่1/2559 ถึง
สัญญาเลขที่ 7/2559
1.3-3/18- บันทึกขอความที่
ศธ 0530.25/872 ลงวันที่
27 เมษายน 2559 เรื่อง
ขอติดตามความกาวหนา
การดําเนินงานวิจัย เรื่อง
การพัฒนาระบบจัดตาราง
คุมสอบรายวิชาศึกษาทั่วไป
แบบอัตโนมัติ
- บันทึกขอความที่ ศธ
0530.25/873 ลงวันที่ 27
เมษายน 2559 เรื่อง ขอ
ติดตามความ
กาวหนาการดําเนินงานวิจัย
เรื่อง การพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนในรายวิชา
ศึกษาทั่วไป : วิชาการ
พัฒนานิสิต
- บันทึกขอความที่ ศธ
0530.25/874 ลงวันที่ 27
เมษายน 2559 เรื่อง ขอ
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ผลการดําเนินงาน

รายการหลักฐาน
ติดตามความกาวหนาการ
ดําเนินงานวิจัย เรื่อง ปจจัย
ที่สงผลตอการผลิตผล
งานวิจัยของบุคลากรสาย
สนับสนุนสํานักศึกษาทั่วไป
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
- บันทึกขอความที่ ศธ
0530.25/875 ลงวันที่ 27
เมษายน 2559 เรื่อง ขอ
ติดตามความ
กาวหนาการดําเนินงานวิจัย
เรื่อง การศึกษาใบงานเพื่อ
พัฒนาการเรียนรูในรายวิชา
การพัฒนานิสิต
- บันทึกขอความที่ ศธ
0530.25/876 ลงวันที่ 27
เมษายน 2559 เรื่อง ขอ
ติดตามความ
กาวหนาการดําเนินงานวิจัย
เรื่อง การศึกษากิจกรรมที่ใช
ในการเรียนการสอนรายวิชา
การพัฒนานิสิต (3 มิติ 10
ACT)
- บันทึกขอความที่ ศธ
0530.25/877 ลงวันที่ 27
เมษายน 2559 เรื่อง ขอ
ติดตามความ
กาวหนาการดําเนินงานวิจัย
เรื่อง การพัฒนากลไกการ
จัดการเรียนการสอน
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4. มีการกํากับ
ติดตามงานตาม
แผน

ผลการดําเนินงาน

สํานักศึกษาทั่วไปไดมีการกํากับ
ติดตามงานตามแผนการดําเนินงานวิจัยโดยได
ทําหนังสือติดตามความกาวหนาการดําเนินการ
วิจัยสงถึงผูวิจัยและใหผูวิจัยดําเนินการสง
รายงานความกาวหนาการดําเนินงานวิจัยมายัง
สํานักศึกษาทั่วไปและการรายงานผลการ
ดําเนินงานตามแผนงานวิจัย สํานักศึกษาทั่วไป
ประจําปงบประมาณ 2559 (เอกสารหมายเลข
1.3-4/1)

รายการหลักฐาน
รายวิชาพัฒนานิสิต
- บันทึกขอความที่ ศธ
0530.25/878 ลงวันที่ 27
เมษายน 2559 เรื่อง ขอ
ติดตามความกาวหนาการ
ดําเนินงานวิจัย เรื่อง
การศึกษาสื่อโซเชียลมีเดีย
เพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอนในศตวรรษที่ 21
1.3-3/19 บันทึกขอความที่
ศธ 0530.25/127 ลงวันที่
17 กุมภาพันธ 2559
เรื่อง ขอรายงาน
ความกาวหนาการ
ดําเนินงานวิจัยสํานักศึกษา
ทั่วไป ประจําปงบประมาณ
2559
1.3-4/1 - บันทึกขอความที่
ศธ 0530.25/872 ลงวันที่
27 เมษายน 2559 เรื่อง
ขอติดตามความกาวหนา
การดําเนินงานวิจัย เรื่อง
การพัฒนาระบบจัดตาราง
คุมสอบรายวิชาศึกษาทั่วไป
แบบอัตโนมัติ
- บันทึกขอความที่ ศธ
0530.25/873 ลงวันที่ 27
เมษายน 2559 เรื่อง ขอ
ติดตามความ
กาวหนาการดําเนินงานวิจัย
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ผลการดําเนินงาน

รายการหลักฐาน
เรื่อง การพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนในรายวิชา
ศึกษาทั่วไป : วิชาการ
พัฒนานิสิต
- บันทึกขอความที่ ศธ
0530.25/874 ลงวันที่ 27
เมษายน 2559 เรื่อง ขอ
ติดตามความกาวหนาการ
ดําเนินงานวิจัย เรื่อง ปจจัย
ที่สงผลตอการผลิตผล
งานวิจัยของบุคลากรสาย
สนับสนุนสํานักศึกษาทั่วไป
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
- บันทึกขอความที่ ศธ
0530.25/875 ลงวันที่ 27
เมษายน 2559 เรื่อง ขอ
ติดตามความ
กาวหนาการดําเนินงานวิจัย
เรื่อง การศึกษาใบงานเพื่อ
พัฒนาการเรียนรูในรายวิชา
การพัฒนานิสิต
- บันทึกขอความที่ ศธ
0530.25/876 ลงวันที่ 27
เมษายน 2559 เรื่อง ขอ
ติดตามความ
กาวหนาการดําเนินงานวิจัย
เรื่อง การศึกษากิจกรรมที่ใช
ในการเรียนการสอนรายวิชา
การพัฒนานิสิต (3 มิติ 10
ACT)
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ผลการดําเนินงาน

รายการหลักฐาน

- บันทึกขอความที่ ศธ
0530.25/877 ลงวันที่ 27
เมษายน 2559 เรื่อง ขอ
ติดตามความ
กาวหนาการดําเนินงานวิจัย
เรื่อง การพัฒนากลไกการ
จัดการเรียนการสอน
รายวิชาพัฒนานิสิต
- บันทึกขอความที่ ศธ
0530.25/878 ลงวันที่ 27
เมษายน 2559 เรื่อง ขอ
ติดตามความกาวหนาการ
ดําเนินงานวิจัย เรื่อง
การศึกษาสื่อโซเชียลมีเดีย
เพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอนในศตวรรษที่ 21
1.3-4/2 บันทึกขอความที่
ศธ 0530.25/127 ลงวันที่
17 กุมภาพันธ 2559
เรื่อง ขอรายงาน
ความกาวหนาการ
ดําเนินงานวิจัยสํานักศึกษา
ทั่วไป ประจําปงบประมาณ
2559
5. มีการ
สํานักศึกษาทั่วไปไดดําเนินการจัด 1.3-5/1 บันทึกขอความที่
ประเมินผลการ ประชุมติดตามความกาวหนาการดําเนินการ
ศธ 0530.25/1319 ลงวันที่
บริหารและ
วิจัย สํานักศึกษาทั่วไป ปงบประมาณ 2559 22 กรกฎาคม 2559 เรื่อง
เพื่อประเมินผลการบริหารและพัฒนางานวิจัย ขอเชิญประชุมติดตาม
พัฒนางานวิจัย
ดานการเรียนการ ดานการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป
ความกาวหนาการ
(เอกสารหมายเลข 1.3-5/1,5/2)
สอนรายวิชา
ดําเนินงานวิจัย สํานักศึกษา
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รายการหลักฐาน

ทั่วไป ประจําปงบประมาณ
2559
1.3-5/2 - บันทึกขอความที่
ศธ 0530.25/สน 1430 ลง
วันที่ 26 กรกฎาคม 2559
เรื่อง ขอรายงานการประชุม
ติดตามความกาวหนาการ
ดําเนินงานวิจัย สํานักศึกษา
ทั่วไป ประจําปงบประมาณ
2559
- รายงานการประชุมติดตาม
ความกาวหนาการ
ดําเนินงานวิจัย สํานักศึกษา
ทั่วไป ประจําปงบประมาณ
2559
6. นํา
สํานักศึกษาทั่วไปไดดําเนินการนํา
1.3-6/1 บันทึกขอความที่
ขอเสนอแนะจาก ขอเสนอแนะจากการประเมินผลมาปรับปรุง
ศธ 0530.25/สน 1418 ลง
การประเมินผลมา การดําเนินงานเพื่อใหการบริหารงานวิจัยดาน วันที่ 25 กรกฎาคม 2559
ปรับปรุงการ
การเรียนการสอนของสํานักศึกษาทั่วไปเปนไป เรื่อง ขอสงแผนการ
ดําเนินงาน
ตามแผนที่กําหนดไวและบรรลุตาม
ดําเนินงานวิจัย สํานักศึกษา
วัตถุประสงคของการดําเนินงานวิจัย ดังนี้
ทั่วไป ประจําปงบประมาณ
1. ไดมีการดําเนินการจัดทําแผนการ พ.ศ.2560
1.3-6/2 บันทึกขอความที่
ดําเนินงานวิจัย สํานักศึกษาทั่วไป ประจําป
ศธ 0530.25/สน 1439 ลง
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ใหมีการดําเนิน
วันที่ 27กรกฎาคม 2559
กิจกรรมในแตละดานที่รวดเร็วยิ่งขึ้นตาม
เรื่อง ขอความอนุเคราะห
ขอเสนอแนะของคณะกรรมการขับเคลื่อน
งานวิจัย สํานักศึกษาทั่วไป (เอกสารหมายเลข เพิ่มและปรับปรุงขอมูลบน
เว็บไซตงานวิจัย สํานัก
1.3-6/1)
2. ไดดําเนินการเพิ่มและปรับปรุง ศึกษาทั่วไป
ขอมูลบนเว็ปไซตงานวิจัยสํานักศึกษาทั่วไป
1.3-6/3 บันทึกขอความที่
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ผลการดําเนินงาน

ใหเปนปจจุบัน โดยไดเพิ่มไฟลระเบียบ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วาดวยการบริหาร
งานวิจัย ไดเผยแพรบทความวิจัยที่ไดรับเงิน
ทุนอุดหนุนจากสํานักศึกษาทั่วไป(บทความที่ที่
มีการตีพิมพเผยแพรแลว)และเผยแพรขอมูล
รายงานความกาวหนางานวิจัย สํานักศึกษา
ทั่วไป ประจําปงบประมาณ 2559 (เอกสาร
หมายเลข 1.3-6/2)
3. ไดดําเนินการประชาสัมพันธ
ทุนอุดหนุนการวิจัยสํานักศึกษาทั่วไป ตั้งแต
กอนเปดปงบประมาณใหม ผานระบบงานสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกสและเว็ปไซตสํานักศึกษา
ทั่วไป เพื่อใหผูที่สนใจไดเตรียมเสนอขอรับ
ทุนอุดหนุนการวิจัย (เอกสารหมายเลข 1.36/3)
7. รายงานผลการ
สํานักศึกษาทั่วไปไดรายงานผลการ
ปรับปรุงการ
ปรับปรุงการดําเนินงานตามขอเสนอแนะ โดย
ดําเนินงานตาม ในการประเมินผลการดําเนินงานวิจัยไดมี
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนางาน
และไดดําเนินการปรับปรุงเรียบรอยแลวเพื่อให
กระบวนการดําเนินงานวิจัยดานการเรียนการ
สอนรายวิชาศึกษาทั่วไปมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น จึงไดรายงานใหผูอํานวยการสํานักศึกษา
ทั่วไปทราบ (เอกสารหมายเลข 1.3-7/1)

รายการหลักฐาน
ศธ 0530.25/ว1352 ลง
วันที่ 27 กรกฎาคม 2559
เรื่อง ขอประชามสัมพันธ
การเสนอขอรับทุนอุดหนุน
การวิจัยงบประมาณสํานัก
ศึกษาทั่วไป

1.3-7/1 บันทึกขอความที่
ศธ 0530.25/สน 1461 ลง
วันที่ 29 กรกฎาคม 2559
เรื่อง ขอรายงานการการ
ปรับปรุงการดําเนินงานวิจัย
สํานักศึกษาทั่วไป ประจําป
งบประมาณ 2559
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ผลการ
ดําเนินงาน

1.1 การจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป
1.2 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาอาจารย
ผูสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป
1.3 ระดับความสําเร็จของการบริหารและพัฒนา
งานวิจัยดานการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป
รวม
เฉลี่ย (ผลรวม/น้ําหนัก)
ระดับคุณภาพ

20
15

5
7

5

7

คะแนนประเมินตนเอง
ตามเกณฑ
ถวงน้ําหนัก
การประเมิน
5
100
5
75
5

40

25
200
5.00
ดีมาก

การวิเคราะหจุดแข็ง/แนวทางเสริม และจุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา องคประกอบที่ 1
จุดแข็ง
แนวทางเสริม
-

-

จุดที่ควรพัฒนา

ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา

-

-

| 47
องคประกอบที่ 2 ตัวบงชี้เชิงกลยุทธ เอกลักษณ หรือจุดเนนของหนวยงาน
ตัวบงชี้ที่ 2.1 ระดับความสําเร็จในการพัฒนาสาระวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ชนิดของตัวบงชี้ : ระดับความสําเร็จ
ผูรับผิดชอบ : นางสาวปาณิสสา ตรวจสูงเนิน
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ขอ

ผลการดําเนินงาน
ประเมิน
เกณฑ
ตนเอง
มาตรฐาน
1.มีระบบและ

กลไกการ
ปรับปรุงสาระ
วิชาในหมวด
วิชาศึกษาทั่วไป



2.มีแผนการ
ดําเนินการ
จัดทําเอกสาร
แบบเสนอการ
ปรับปรุงหมวด
วิชาศึกษาทั่วไป

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
4 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
ครบทุกขอ

ผลการดําเนินงาน

รายการหลักฐาน

สํานักศึกษาทั่วไปไดดําเนินการจัดทํา
ขั้นตอนการปรับปรุงหลักสูตรเล็กนอยของหมวด
วิชาศึกษาทั่วไป (Flowchart) ซึ่งสอดคลอง
ตามขั้นตอนของการปรับปรุงหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เอกสารหมายเลข
2.1-1/1) โดยมีการแตงตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินการปรับปรุงแกไขสาระวิชาในหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558) เพื่อ
เปนกลไกในการดําเนินการปรับปรุงหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไปเล็กนอยใหเปนไปตามขั้นตอนของ
การปรับปรุงและเอกสารถูกตองตามรูปแบบ
หลักสูตร (เอกสารหมายเลข 2.1-1/2)

2.1-1/1 Flowchart
ขั้นตอนการปรับปรุง
หลักสูตรเล็กนอยของ
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2.1-1/2 คําสั่งสํานัก
ศึกษาทั่วไปที่
88/2558 เรื่อง
แตงตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินการปรับปรุง
แกไขสาระวิชาใน
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.
2558)
2.1-2 บันทึกขอความ
ที่ ศธ 0530.25/2649
เรื่อง ขอสงแผนปฏิบัติ
งานประจําปการศึกษา
2558 และประจําป
งบประมาณ พ.ศ.

สํานักศึกษาทั่วไปไดจัดทําแผนการ
ดําเนินการจัดทําเอกสารแบบเสนอการปรับปรุง
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อเปนกรอบระยะเวลา
ของการดําเนินการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไปเล็กนอยและใหสอดคลองกับขั้นตอนการ
ปรับปรุงหลักสูตรเล็กนอยของหมวดวิชาศึกษา
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ทั่วไป (เอกสารหมายเลข 2.1-2)



3. มีการ
ดําเนินการ
ปรับปรุงสาระ
วิชาหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป

สํานักศึกษาทั่วไปไดดําเนินการจัดทํา
เอกสารการเสนอปรับปรุงแกไขหลักสูตรเพียง
เล็กนอย (แบบฟอรม พส.2.1) ซึ่งในปการศึกษา
2558 ไดมีการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ปรับเล็กนอย จํานวน 2 ครั้ง ดังนี้
1. สํานักศึกษาทั่วไปไดดําเนินการ
ปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง
พ.ศ. 2558) ปรับเล็กนอย ครั้งที่ 1 จํานวน
3 วิชา ไดแก 1) ปรับเปลี่ยนชื่อรายวิชา
คําอธิบายรายวิชา และการปรับแผนที่แสดงการ
กระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู
จากหลักสูตรสูรายวิชา 0033004 จากวิชา
คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ 2) ปรับเปลี่ยนชื่อ
รายวิชา คําอธิบายรายวิชา จากเดิมของวิชา
0032004 จิตวิทยา เปนวิชา ความเปนมนุษย
และการเรียนรู 3) เพิ่มรายวิชา 0036011
พุทธศาสนากับการดํารงชีวิต (เอกสารหมายเลข
2.1-3/1) โดยสํานักศึกษาทั่วไปไดดําเนินการ
ปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไปปรับเล็กนอย ครั้ง
ที่ 1 โดยมีขั้นตอนดังนี้
1.1 ดําเนินการเสนอการปรับปรุงหมวด
วิชาศึกษาทั่วไปเล็กนอยตอคณะกรรมการประจํา
สํานักศึกษาทั่วไป ทั้งนี้คณะกรรมการประจํา
สํานักศึกษาทั่วไปใหความเห็นชอบในการ
ปรับปรุงหลักสูตรเล็กนอย ในคราวประชุมครั้งที่

รายการหลักฐาน
2559 งานพัฒนา
หลักสูตร กลุมงาน
วิชาการและ
ประเมินผล
2.1-3/1 เอกสารการ
เสนอปรับปรุงแกไข
หลักสูตรเพียงเล็กนอย
(แบบฟอรม พส.2.1)
2.1-3/2 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ประจําสํานักศึกษา
ทั่วไปครั้งที่ 13 /2558
เมื่อวันศุกรที่ 21
สิงหาคม 2558
2.1-3/3 - บันทึก
ขอความที่ ศธ
0530.25/2944 เรื่อง
การแกไขปรับปรุง
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.
2558) ปรับปรุง
เล็กนอย
- บันทึกขอความที่ ศธ
0530.1(7)/739 เรื่อง
แจงมติคณะกรรมการ
วิชาการมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
2.1-3/4 - บันทึก
ขอความที่ ศธ
0530.1(7)/980 เรื่อง
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13/2558 เมื่อวันศุกรที่ 21 สิงหาคม 2558
(เอกสารหมายเลข 2.1-3/2)
1.2 ดําเนินการเสนอปรับปรุงหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไปเล็กนอยตอคณะกรรมการวิชาการ
มหาวิทยาลัย ทั้งนี้คณะกรรมการวิชาการ
มหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบในการปรับปรุง
หลักสูตรเล็กนอย ในคราวประชุมครั้งที่
5/2558 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2558
(เอกสารหมายเลข 2.1-3/3)
1.3 ดําเนินการเสนอปรับปรุงหมวด
วิชาศึกษาทั่วไปเล็กนอยตอสภามหาวิทยาลัย
ทั้งนี้สภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบในการ
ปรับปรุงหลักสูตรเล็กนอย ในคราวประชุมครั้งที่
10/2558 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2558
(เอกสารหมายเลข 2.1-3/4)
1.4 งานหลักสูตร กองทะเบียนและ
ประมวลผล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ดําเนินการเสนอการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษา
ทัว่ ไปเล็กนอยตอสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558
(เอกสารหมายเลข 2.1-3/5)
2. สํานักศึกษาทั่วไปไดดําเนินการ
ปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง
พ.ศ. 2558) ปรับเล็กนอย ครั้งที่ 2 ซึ่งได
ดําเนินการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปรับ
เล็กนอย จํานวน 1 วิชา ไดแก 1) ปรับ
จํานวนหนวยกิต (ชั่วโมงบรรยาย ปฏิบัติ
เรียนรูดวยตนเอง) รายวิชา 0036 008 สมาธิ
เพื่อพัฒนาชีวิต จากเดิม 2(1-3-2)
เปลี่ยนแปลงเปน 2(1-2-3) (เอกสารหมายเลข

การเสนอหลักสูตร
2.1-3/5 - หนังสือ ศธ
0530.1(7)/7571
เรื่อง ขอเสนอเพิ่ม
รายวิชาเลือก และ
ปรับเปลี่ยนชื่อรายวิชา
คําอธิบายรายวิชา
และการปรับแผนที่
แสดงการกระจาย
ความรับผิดชอบ
มาตรฐานการเรียนรู
จากหลักสูตรสูรายวิชา
(Curriculum
Mapping) ใน
หลักสูตรหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2558)
2.1-3/6 เอกสารการ
เสนอปรับปรุงแกไข
หลักสูตรเพียงเล็กนอย
(แบบฟอรม พส.2.1)
2.1-3/7 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ประจําสํานักศึกษา
ทั่วไปครั้งที่ 3/2559
เมื่อวันที่ 8 มีนาคม
2559
2.1-3/8 - บันทึก
ขอความที่ ศธ
0530.25/709 เรื่อง
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2.1-3/6) สํานักศึกษาทั่วไปไดดําเนินการเสนอ
การปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไปปรับเล็กนอย
ครั้งที่ 2 โดยมีขั้นตอนดังนี้
2.1 ดําเนินการเสนอการปรับปรุง
หมวดวิชาศึกษาทั่วไปเล็กนอยตอคณะกรรมการ
ประจําสํานักศึกษาทั่วไป ทั้งนี้คณะกรรมการ
ประจําสํานักศึกษาทั่วไปใหความเห็นชอบในการ
ปรับปรุงหลักสูตรเล็กนอย ในคราวประชุมครั้งที่
3/2559 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2559 (เอกสาร
หมายเลข 2.1-3/7)
2.2 ดําเนินการเสนอปรับปรุงหลักสูตร
เล็กนอยตอคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัย
ทั้งนี้คณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยใหความ
เห็นชอบในการปรับปรุงหลักสูตรเล็กนอย ใน
คราวประชุมครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 28
มีนาคม 2559 (เอกสารหมายเลข 2.1-3/8)
2.3 ดําเนินการเสนอปรับปรุงหลักสูตร
เล็กนอยตอสภามหาวิทยาลัย ทั้งนี้สภา
มหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบในการปรับปรุง
หลักสูตรเล็กนอย ในคราวประชุมครั้งที่
4/2559 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2559
(เอกสารหมายเลข 2.1-3/9)
4. มีการกํากับ
คณะกรรมการประจําสํานักศึกษาทั่วไป
ติดตามและ
ไดมีการกํากับติดตามผูรับผิดชอบดําเนินการ
ประเมินผลการ ปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไปในการปรับปรุง
ดําเนินการ
หลักสูตรเล็กนอย ครั้งที่ 1 ในคราวประชุม
ปรับปรุงสาระ คณะกรรมการประจําสํานักศึกษาทั่วไป ครั้งที่
วิชาในหมวด
17/2558 วันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2558 ใน
วิชาศึกษาทั่วไป วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องฯ ที่ 3.1 รายงานผล
การดําเนินการตามมติคณะกรรมการประจํา

รายการหลักฐาน
การแกไขปรับปรุง
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.
2558) ปรับปรุง
เล็กนอย
- บันทึกขอความที่ ศธ
0530.1(7)/510 เรื่อง
แจงมติคณะกรรมการ
วิชาการมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ครั้งที่
2/2559
2.1-3/9
บันทึกขอความที่ ศธ
0530.1(7)/646 เรื่อง
การเสนอหลักสูตร

2.1-4/1 การประชุม
คณะกรรมการประจํา
สํานักศึกษาทั่วไป
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ครั้งที่
17/2558 วันอังคารที่
8 ธันวาคม 2558
2.1-4/2 การประชุม
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สํานักศึกษาทั่วไป (เอกสารหมายเลข 2.1-4/1)
และมีการกํากับติดตามผูรับผิดชอบดําเนินการ
ปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไปในการปรับปรุง
หลักสูตรเล็กนอย ครั้งที่ 2 ในคราวประชุมครั้ง
ที่ 4/2559 วันอังคารที่ 19 เมษายน 2559 ใน
วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องฯ ที่ 3.1 รายงานผล
การดําเนินการตามมติคณะกรรมการประจํา
สํานักศึกษาทั่วไป (เอกสารหมายเลข 2.1-4/2)
ซึ่งคณะกรรมการประจําสํานักศึกษาทั่วไป
รับทราบผลการดําเนินการปรับปรุงหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไปตามที่งานพัฒนาหลักสูตรไดมีการ
รายงานผลอยางตอเนื่อง และเพื่อเปนการ
ติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน
ประจําปการศึกษา 2558 และประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2559 กลุมงานวิชาการและ
ประเมินผลจึงไดประชุมเพื่อประเมินผลการ
ดําเนินการปรับปรุงสาระวิชาในหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป (เอกสารหมายเลข 2.1-4/3)

คณะกรรมการประจํา
สํานักศึกษาทั่วไป
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ครั้งที่
4/2559 วันอังคารที่
19 เมษายน 2559
2.1-4/3 บันทึก
ขอความที่ ศธ
0530.25/สน 1210
ขอเชิญประชุมประเมิน
กระบวนการการ
จัดการเรียนการสอน
รายวิชาศึกษาทั่วไป ป
การศึกษา 2558
- รายงานการประชุม
การประเมินผลการ
ดําเนินการปรับปรุง
สาระวิชาหมวดศึกษา
ทั่วไป ประจําป
การศึกษา 2558
- บันทึกขอความที่ ศธ
0530.25/สน 1293
ขอสงรายงานผลการ
ประเมินผลการ
ดําเนินการปรับปรุง
สาระวิชาหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป ประจําป
การศึกษา 2558
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มาตรฐาน
5. มีการ
รายงานผลการ
ดําเนินงาน
ตลอดจนการ
ปรับปรุงสาระ
วิชาหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไปให
ผูบริหาร
ระดับสูง
รับทราบ

ผลการดําเนินงาน

รายการหลักฐาน

กลุมงานวิชาการและประเมินผล สํานัก
ศึกษาทั่วไปไดดําเนินการรายงานผลการ
ดําเนินการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไปรวมถึง
ปญหาและอุปสรรคและแนวทางการดําเนินงาน
ในครั้งตอไปเสนอตอผูอํานวยการสํานักศึกษา
ทั่วไป (เอกสารหมายเลข 2.1-5)

2.1-5 บันทึกขอความ
ที่ ศธ 0530.25/สน
1283 ขอสงรายงาน
ผลการดําเนินการ
ปรับปรุงหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.
2558)
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ตัวบงชี้ น้ําหนัก เปาหมาย

2.1

รอยละ
5

5

การบรรลุ
เปาหมาย

ผลการ
ดําเนินงาน



5

คะแนนประเมินตนเอง
ตามเกณฑ
ถวงน้ําหนัก
การประเมิน
5
25
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องคประกอบที่ 2 ตัวบงชี้เชิงกลยุทธ เอกลักษณ หรือจุดเนนของหนวยงาน
ตัวบงชี้ที่ 2.2 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณลักษณะของนิสิตที่พึงประสงคหมวด
รายวิชาศึกษาทั่วไป
ชนิดตัวบงชี้ ระดับความสําเร็จ
ผูรับผิดชอบ : นางสาวสิริกานต มงคลมะไฟ, นายภาณุพงศ คงสวัสดิ์
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
1-3 ขอ
4 - 5 ขอ
ผลการดําเนินงาน
ประเมิน
เกณฑมาตรฐาน
ตนเอง
 1. มีแผนการพัฒนา
คุณลักษณะของนิสิตที่
พึงประสงคหมวด
รายวิชาศึกษาทั่วไป

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
6 - 7 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
8 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
ครบทุกขอ

ผลการดําเนินงาน

รายการหลักฐาน

สํานักศึกษาทั่วไป มีการจัดทํา
แผนการพัฒนาคุณลักษณะนิสิตที่พึงประสงค
ของหมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป มีการดําเนิน
โครงการ/กิจกรรมไดแบงเปน 3 สวน ไดแก
การจัดการเรียนการสอนในหองเรียน กิจกรรม
เสริมสรางคุณลักษณะนิสิตที่พึงประสงค และ
การดําเนินชีวิตและการเรียนรูตลอดชีวิต และ
สามารถวัดคุณลักษณะนิสิตที่พึงประสงคหมวด
รายวิชาศึกษาทั่วไป 9 ประการ ไดแก
1) มีคุณธรรมจริยธรรมในการดําเนิน
ชีวิต บนพื้นฐานของปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ตระหนักและสํานึกในความเปนไทย
2) มีความรอบรูอยางกวางขวาง มีโลก
ทัศนที่กวางไกล และเขาใจธรรมชาติ
3) เขาใจและเห็นคุณคาของตนเอง
ผูอื่น สังคม ศิลปะ และวัฒนธรรม
4) มีทักษะการแสวงหาความรูตลอด
ชีวิต เพื่อพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง

2.2-1. แผนการ
พัฒนา
คุณลักษณะของ
นิสิตที่พึงประสงค
ของหมวด
รายวิชาศึกษา
ทั่วไป ประจําป
2559
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2. มีการแตงตั้ง
คณะกรรมการพัฒนา
คุณลักษณะของนิสิตที่
พึงประสงคหมวด
รายวิชาศึกษาทั่วไป



3. มีการประชุม
คณะกรรมการพัฒนา
คุณลักษณะของนิสิตที่
พึงประสงคหมวด
รายวิชาศึกษาทั่วไป

ผลการดําเนินงาน
5) มีทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ
และทักษะการคิดแบบองครวม
6) มีจิตสาธารณะเปนพลเมืองที่มี
คุณคาของสังคมไทยและสังคมโลก
7) สามารถนําความรูไปใชในการ
ดําเนินชีวิตและดํารงตนในสังคมไดเปนอยางดี
8) ใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยาง
รูเทาทันและเหมาะสม
9) ใชภาษาไทยในการสื่อสารไดอยาง
มีประสิทธิภาพและเหมาะสม โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อมุงพัฒนาและสงเสริม
คุณลักษณะนิสิตที่พึงประสงคของหมวด
รายวิชาศึกษาทั่วไป (เอกสารหมายเลข 2.2-1)
สํานักศึกษาทั่วไป แตงตั้ง
คณะกรรมการพัฒนาคุณลักษณะนิสิตที่พึง
ประสงคหมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อ
ดําเนินการจัดโครงการ/กิจกรรมสงเสริมพัฒนา
คุณลักษณะนิสิตที่พึงประสงคหมวดรายวิชา
ศึกษาทั่วไปใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
(เอกสารหมายเลข 2.2-2)

สํานักศึกษาทั่วไป มีการประชุม
คณะกรรมการพัฒนาคุณลักษณะนิสิตที่พึง
ประสงคหมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป เมื่อวันที่ 22
กุมภาพันธ 2559 เพื่อพิจารณาแผนการพัฒนา
คุณลักษณะนิสิตที่พึงประสงค (เอกสาร
หมายเลข 2.2-3)

รายการหลักฐาน

2.2-2. คําสั่ง
แตงตั้ง
คณะกรรมการ
พัฒนา
คุณลักษณะนิสิต
ที่พึงประสงค
หมวดรายวิชา
ศึกษาทั่วไป
2.2-3. การ
ประชุม
คณะกรรมการ
พัฒนา
คุณลักษณะนิสิต
ที่พึงประสงค
หมวดรายวิชา
ศึกษาทั่วไป
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ผลการดําเนินงาน

4. มีการเสนอโครงการ
สํานักศึกษาทั่วไป มีการเสนอโครงการ
พัฒนาคุณลักษณะของ พัฒนาคุณลักษณะนิสิตที่พึงประสงคหมวด
นิสิตที่พึงประสงคหมวด รายวิชาศึกษาทั่วไป โดยมีโครงการทั้งสิ้น 3
โครงการ คือ
รายวิชาศึกษาทั่วไป
1. โครงการสงเสริมคุณลักษณะนิสิตที่
พึงประสงค อนุมัติโครงการ
เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ 2559
2. โครงการสงเสริมคุณลักษณะนิสิตที่
พึงประสงคของหมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป
ประจําปงบประมาณ 2559 อนุมัติโครงการเมื่อ
วันที่ 9 มีนาคม 2559
3. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูนิสิต
ผูชวยอาจารย (Lecturer Assistant : LA) และ
ถอดบทเรียนการขับเคลื่อนคุณลักษณะนิสิตที่
พึงประสงคของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป อนุมัติ
เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2559 (เอกสาร
หมายเลข 2.2-4/1, 2.2-4/2, 2.2-4/3)

รายการหลักฐาน

2.2-4/1 ขอ
อนุมัติโครงการ
สงเสริม
คุณลักษณะนิสิต
ที่พึงประสงค
2.2-4/2 ขอ
อนุมัติโครงการ
สงเสริม
คุณลักษณะนิสิต
ที่พึงประสงคของ
หมวดรายวิชา
ศึกษาทั่วไป
ประจําป
งบประมาณ
2559
2.2-4/3 ขอ
อนุมัติโครงการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู
นิสิตผูชวย
อาจารย
(Lecturer
Assistant : LA)
และถอดบทเรียน
การขับเคลื่อน
คุณลักษณะนิสิต
ที่พึงประสงคของ
หมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป
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สํานักศึกษาทั่วไป มีการดําเนินการ
 5. มีการดําเนินการตาม
โครงการพัฒนา
โครงการพัฒนาคุณลักษณะนิสิตที่พึงประสงค 3
คุณลักษณะของนิสิตที่ โครงการ ดังนี้
พึงประสงคหมวด
1. โครงการสงเสริมคุณลักษณะนิสิต
รายวิชาศึกษาทั่วไป
ที่พึงประสงค เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ 2559
2. โครงการสงเสริมคุณลักษณะนิสิต
ที่พึงประสงคของหมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป
ประจําปงบประมาณ 2559 เมื่อวันที่ 4-6
เมษายน 2559
3. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูนิสิต
ผูชวยอาจารย (Lecturer Assistant : LA) และ
ถอดบทเรียนการขับเคลื่อนคุณลักษณะนิสิตที่
พึงประสงคของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เมื่อวันที่
29-30 พฤษภาคม 2559 (เอกสารหมายเลข
2.2-5/1, 2.2-5/2, 2.2-5/3)



6. มีการรายงานผลการ

สํานักศึกษาทั่วไป มีการรายงานผล

รายการหลักฐาน
2.2-5/1 รายงาน
ผลการจัด
โครงการสงเสริม
คุณลักษณะนิสิต
ที่พึงประสงค
2.2-5/2 รายงาน
ผลการจัด
โครงการสงเสริม
คุณลักษณะนิสิต
ที่พึงประสงคของ
หมวดรายวิชา
ศึกษาทั่วไป
ประจําป
งบประมาณ
2559
2.2-5/3 รายงาน
ผลการจัด
โครงการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู
นิสิตผูชวย
อาจารย
(Lecturer
Assistant : LA)
และถอดบทเรียน
การขับเคลื่อน
คุณลักษณะนิสิต
ที่พึงประสงคของ
หมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป
2.2-6/1 รายงาน
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ผลการดําเนินงาน

รายการหลักฐาน

ดําเนินงานตามโครงการ
พัฒนาคุณลักษณะของ
นิสิตที่พึงประสงคหมวด
รายวิชาศึกษาทั่วไปตอ
ผูบริหารสํานักศึกษา
ทั่วไป

ดําเนินการตามโครงการพัฒนาคุณลักษณะนิสิต
ที่พึงประสงคหมวดรายวิชาศึกษาทั่วไปตอ
ผูบริหารสํานักศึกษาทั่วไป 3 โครงการ ดังนี้
6.1 รายงานโครงการสงเสริมคุณลักษณะนิสิตที่
พึงประสงค เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559, 6.2
รายงานผลการจัดโครงการสงเสริมคุณลักษณะ
นิสิตที่พึงประสงคของหมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป
ประจําปงบประมาณ 2559 เมื่อวันที่ 26
พฤษภาคม 2559 และ 6.3 รายงานผลการจัด
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูนิสิตผูชวยอาจารย
(Lecturer Assistant : LA) และถอดบทเรียน
การขับเคลื่อนคุณลักษณะนิสิตที่พึงประสงค
ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เมื่อวันที่ 15
มิถุนายน 2559 (เอกสารหมายเลข 2.26/1,2.2-6/2,2.2-6/3)

7. มีการประเมิน
โครงการพัฒนา

สํานักศึกษาทั่วไป ไดมีการประชุม
คณะกรรมการพัฒนาคุณลักษณะนิสิตที่พึง

ผลการจัด
โครงการสงเสริม
คุณลักษณะนิสิต
ที่พึงประสงค
2.2-6/2 รายงาน
ผลการจัด
โครงการสงเสริม
คุณลักษณะนิสิต
ที่พึงประสงคของ
หมวดรายวิชา
ศึกษาทั่วไป
ประจําป
งบประมาณ
2559
2.2-6/3 รายงาน
ผลการจัด
โครงการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู
นิสิตผูชวย
อาจารย
(Lecturer
Assistant : LA)
และถอดบทเรียน
การขับเคลื่อน
คุณลักษณะนิสิต
ที่พึงประสงคของ
หมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป
2.2-7 บันทึก
ขอความรายงาน
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คุณลักษณะของนิสิตที่
พึงประสงคหมวด
รายวิชาศึกษาทั่วไป

ประสงคของหมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อ
ประเมินแผนการพัฒนาคุณลักษณะของนิสิตที่
พึงประสงคหมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป (เอกสาร
หมายเลข 2.2-6)

ผลการจัด
โครงการพัฒนา
คุณลักษณะของ
นิสิตที่พึงประสงค
หมวดรายวิชา
ศึกษาทั่วไป
2.2-8 หนังสือ
เชิญและรายงาน
การประชุมเพื่อ
ประเมินโครงการ
พัฒนา
คุณลักษณะของ
นิสิตที่พึงประสงค
หมวดรายวิชา
ศึกษาทั่วไป

8. มีการปรับปรุงจากผล
สํานักศึกษาทั่วไป มีการปรับปรุงผล
การประเมินโครงการ การประเมินแผนการพัฒนาคุณลักษณะนิสิตที่
พึงประสงคของหมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป ไดนํา
ขอเสนอแนะจากที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนา
คุณลักษณะนิสิตที่พึงประสงคของหมวด
รายวิชาศึกษาทั่วไป ในการประเมินแผนการ
พัฒนาคุณลักษณะนิสิตที่พึงประสงคของหมวด
รายวิชาศึกษาทั่วไป มาปรับปรุงการดําเนินงาน
ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพตามขอ 7
(เอกสารหมายเลข 2.2-8)
9. มีผลจากการปรับปรุง
สํานักศึกษาทั่วไป ไดพบปญหาจาก
เห็นชัดเจนเปนรูปธรรม การกระบวนการดําเนินงานโครงการพัฒนา
คุณลักษณะนิสิตที่พึงประสงคของหมวด
รายวิชาศึกษาทั่วไป อาทิ ปรับเปลี่ยนชวงเวลา
ในการจัดกิจกรรมกระชันชิดกับชวงสอบของ
นิสิตทําใหมีผูเขารวมนอยไดเปลี่ยนเปน
ชวงเวลาจัดกิจกรรมใหไมตรงกับสอบ และ
ปรับเปลี่ยนชวงเวลาในการจัดกิจกรรมตรงกับ
ชวงประชุมเชียรของมหาวิทยาลัยไดเปลี่ยนเปน
ชวงกอนเปดภาคเรียน ปรับเปลี่ยนสถานที่จัด
โครงการจากภายในมหาวิทยาลัยไดเปลี่ยนเปน
ภายนอกมหาวิทยาลัย พบปญหาเรื่องเอกสาร
การเงินในการจัดโครงการสงเสริมคุณลักษณะ
นิสิตที่พึงประสงคของหมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป

2.2-9 บันทึก
ขอความรายงาน
ผลการจัด
โครงการพัฒนา
คุณลักษณะของ
นิสิตที่พึงประสงค
หมวดรายวิชา
ศึกษาทั่วไป
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องคประกอบที่ 2 ตัวบงชี้เชิงกลยุทธ เอกลักษณ หรือจุดเนนของหนวยงาน
ตัวบงชี้ที่ 2.3 การจัดการระบบสารสนเทศและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู (10%)
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ
ผูรับผิดชอบ : วาที่รอยตรี กฤษฎา ศักดิ์คําดวง
พิจารณาตามประเด็นตอไปนี้
- การพัฒนาหรือปรับปรุงระบบสารสนเทศของสํานักศึกษาทั่วไป
- สิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่เพียงพอและเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน
- กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารยตอสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู
เกณฑการประเมิน :
0
1
* ไมมีระบบ
* มีระบบ กลไก
* ไมมีกลไก
* มีการนําระบบ
* ไมมีแนวคิดใน และกลไกไปสู
การกํากับติดตาม การปฏิบัติ/
และปรับปรุง
ดําเนินงาน
* ไมมีขอมูล
หลักฐาน

2
* มีระบบ กลไก
* มีการนําระบบ
กลไกไปสูการ
ปฏิบัติงาน/
ดําเนินงาน
* มีการประเมิน
กระบวนการ
* ไมมีการ
ปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการ

3
* มีระบบ กลไก
* มีการนําระบบ
กลไกไปสูการ
ปฏิบัติงาน/
ดําเนินงาน
* มีการประเมิน
กระบวนการ
* มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการจาก
ผลการประเมิน

4
* มีระบบ กลไก
* มีการนําระบบ
กลไกไปสูการ
ปฏิบัติงาน/
ดําเนินงาน
* มีการประเมิน
กระบวนการ
* มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน
* มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็นชัดเจน
เปนรูปธรรม

5
* มีระบบ กลไก
* มีการนําระบบ
กลไกไปสูการ
ปฏิบัติงาน/
ดําเนินงาน
* มีการประเมิน
กระบวนการ
* มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน
* มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็นชัดเจน
เปนรูปธรรม
* มีคูมือการ
ปฏิบัติงานที่ผาน
ความเห็นชอบของ
คณะกรรมการ
ประจําสํานักศึกษา
ทั่วไปเผยแพรไปยัง
หนวยงานภายนอก
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1. *มีระบบ กลไก
* มีการนําระบบกลไก
ไปสูการปฏิบัติงาน/
ดําเนินงาน

สํานักศึกษาทั่วไปมีระบบพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบสารสนเทศโดยจัดทําขั้นตอนที่
ชัดเจนและไดเผยแพรขั้นตอนการพัฒนา
ระบบสารสนเทศผานเว็บไซตสํานักศึกษา
ทั่วไป
http://genedu.msu.ac.th/it/11.pdf
(เอกสารหมายเลข 2.3-1/1) มีกลไกการ
พัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศโดยการ
จัดทําแผนพัฒนาระบบสารสนเทศ ประจําป
งบประมาณ 2559 (เอกสารหมายเลข 2.31/2) และการแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนา
เว็บไซตสํานักศึกษาทั่วไป ระบบสารสนเทศ
เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการ
บริหารงานของสํานักศึกษาทั่วไป (เอกสาร
หมายเลข 2.3-1/3) สํานักศึกษาทั่วไปมีการ
นําระบบกลไกไปสูการดําเนินงานการพัฒนา
ระบบสารสนเทศโดยมีการศึกษาวิเคราะหถึง
ความเปนไปไดของระบบสารสนเทศ
ออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศซึ่งมี
การพัฒนาระบบบริหารจัดการงานโรงพิมพ
เปนที่เรียบรอยแลว (เอกสารหมายเลข 2.31/4) มีการจัดทําคูมือการใชงานระบบที่
ทดสอบเรียบรอยแลว (เอกสารหมายเลข
2.3-1/5)
สํานักศึกษาทั่วไปมีระบบการจัดการสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรูโดยจัดทําขั้นตอนที่
ชัดเจนและไดเผยแพรขั้นตอนการจัดการสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรูผานเว็บไซตสํานักศึกษา

2.3-1/1 ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานงานพัฒนา
ระบบสารสนเทศ
2.3-1/2 แผนพัฒนา
ระบบสารสนเทศ
2.3-1/3
คณะกรรมกา
รพัฒนาเว็บไซตสํานัก
ศึกษาทั่วไป ระบบ
สารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการเรียนการ
สอนและการ
บริหารงานของสํานัก
ศึกษาทั่วไป
2.3-1/4 รายงานผล
การดําเนินงานการ
พัฒนาระบบ
สารสนเทศ
2.3-1/5 คูมือการใช
งานระบบสารสนเทศ
2.3-1/6 ขั้นตอนการ
ดําเนินงานสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู
2.3-1/7 แผนการ
ดําเนินงานหองเรียน
รวม/งานภูมิทัศน
2.3-1/8 แตงตั้ง
กรรมการและ
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ทั่วไป
http://genedu.msu.ac.th/it/12.pdf
(เอกสารหมายเลข 2.3-1/6) มีกลไกการ
จัดการสิ่งสนับสนุนการเรียนรูโดยการจัดทํา
แผนการดําเนินงานหองเรียนรวม/งานภูมิ
ทัศน(เอกสารหมายเลข 2.3-1/7) และแตงตั้ง
กรรมการและเจาหนาที่ปฏิบัติงานหองเรียน
รวม สํานักศึกษาทั่วไป (เอกสารหมายเลข
2.3-1/8) การนําระบบกลไกไปสูการ
ดําเนินงานโดยการสํารวจจํานวนสิ่งสนับสนุน
การเรียนรูซึ่งจัดเก็บขอมูลในฐานขอมูล url:
http://202.28.33.229/cds/index.php
(เอกสารหมายเลข 2.3-1/9) ดําเนินการ
ปรับปรุงซอมแซมหลอดไฟบริเวณระเบียง
ทางเดินและติดปายหามนําอาหารและ
เครื่องดื่มเขาหองเรียน (เอกสารหมายเลข
2.3-1/10) ลางทําความสะอาด
เครื่องปรับอากาศ ณ อาคารวิทยาศาสตร
ชีวภาพและอาคารคณะวิศวกรรมศาสตร
(เอกสารหมายเลข 2.3-1/11) ทําการจัดหา
พรอมติดตั้ง wifi เพื่อใหบริการแกนิสิตและ
อาจารยบริเวณอาคารราชนครินทร ทําการ
จัดหาชุดคอมพิวเตอรสําหรับใชประจําโตะ
อาจารยในหองเรียนรวมจํานวน 52 หอง
(เอกสารหมายเลข 2.3-1/12) ปรับปรุง
หองเรียนศูนยภาษา จํานวน 5 หองโดยติดตั้ง
ระบบโสตทัศนูปกรณใหพรอมเพื่อรองรับการ
จัดกิจกรรมศูนยภาษา(เอกสารหมายเลข 2.31/13) และไดมีการประเมินความพึงพอใจ
นิสิตและอาจารยพรอมรายงานสรุปผลการ

เจาหนาที่ปฏิบัติงาน
หองเรียนรวม สํานัก
ศึกษาทั่วไป
2.3-1/9 ฐานขอมูล
จํานวนสิ่งสนับสนุน
การเรียนรูในหองเรียน
2.3-1/10 จุลสารสํานัก
ศึกษาทั่วไป
ประจําเดือนสิงหาคม
2558
2.3-1/11 จุลสารสํานัก
ศึกษาทัว่ ไป
ประจําเดือนกันยายน
2558
2.3-1/12 จุลสารสํานัก
ศึกษาทั่วไป
ประจําเดือนตุลาคม
2558
2.3-1/13 จุลสารสํานัก
ศึกษาทั่วไป
ประจําเดือนธันวาคม
2558
2.3-1/14 รายงาน
สรุปผลการประเมิน
ความพึงพอใจการ
บริหารจัดการ
หองเรียนรวม ภาคตน
ปการศึกษา 2558
2.3-1/15 รายการผล
การดําเนินงานตอที่
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ประเมินความพึงพอใจการบริหารจัดการ
หองเรียนรวม ภาคตน ปการศึกษา 2558
(เอกสารหมายเลข 2.3-1/14) และงาน
หองเรียนรวมมีการปรับปรุงและพัฒนางาน
จากผลการประเมินความพึงพอใจ โดย
ปรับปรุงผลการดําเนินงานตามขอเสนอแนะ
ของผูใช ซึ่งไดรับขอเสนอแนะใหปรับปรุง
เครื่องปรับอากาศและเปลี่ยนเกาอี้ที่ชํารุดใน
หองเรียนรวม พรอมทั้งใหดําเนินการจัดหา
ชุดไมโครโฟนไรสาย เครื่องโปรเจคเตอรและ
เครื่องขยายเสียง งานหองเรียนรวมจึงไดทํา
การสํารวจ(เอกสารหมายเลข 2.3-1/15) และ
ปรับปรุงตามขอเสนอแนะดังกลาวโดยการ
ลางเครื่องปรับอากาศทุกเครื่องในหองเรียน
รวมและเปลี่ยนเกาอี้นั่งเรียนในหองเรียนรวม
โดยเผยแพรผานทางจุลสาร(เอกสาร
หมายเลข 2.3-1/16) และดําเนินการขอจัดตั้ง
งบประมาณประจําป 2560 เพื่อจัดซื้อชุด
ไมโครโฟนไรสาย เครื่องโปรเจคเตอรและ
เครื่องขยายเสียง (เอกสารหมายเลข 2.31/17) และทําการประเมินความพึงพอใจตอ
สิ่งสนับสนุนการเรียนรูหลังจากทําการ
ปรับปรุงตามคําแนะนําไปแลวพรอมทําการ
วิเคราะหผลการประเมินความพึงพอใจผูใช
นิสิตและอาจารย (เอกสารหมายเลข 2.31/18)
สํานักศึกษาทั่วไปไดมีการประเมิน
กระบวนการจัดการระบบสารสนเทศโดยการ
ประชุมกรรมการพัฒนาเว็บไซตสํานักศึกษา
ทั่วไป ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ

ประชุมกรรมการ
ประจําสํานักศึกษา
ทั่วไป
2.3-1/16 จุลสาร
เผยแพรการดําเนินงาน
ปรับปรุงหองเรียนรวม
เดือนมกราคมพฤษภาคม 2559
2.3-1/17 รายละเอียด
การจัดตั้งแผน
งบประมาณ ประจําป
งบประมาณ 2560
2.3-1/18 รายงาน
สรุปผลการประเมิน
ความพึงพอใจการ
บริหารจัดการ
หองเรียนรวม ภาค
พิเศษ ปการศึกษา
2558

2.3-2/1 หนังสือเชิญ
ประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินงาน+วาระการ
ประชุม
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3. มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน

ผลการดําเนินงาน

รายการหลักฐาน

เรียนการสอนและการบริหารงานของสํานัก
ศึกษาทั่วไป เพื่อประเมินกระบวนการจัดการ
ระบบสารสนเทศ พบวาการพัฒนาระบบ
สารสนเทศยังขาดขั้นตอนการสํารวจความ
ตองการจากบุคลากร เห็นควรใหดําเนินการ
สํารวจความตองการของบุคลากรเพื่อนํามา
เปนขอมูลในการพัฒนาระบบสารสนเทศใหมี
ประสิทธิภาพและตรงตามความตองการของ
ผูใชงานตอไป (เอกสารหมายเลข 2.3-2/1)
พรอมจัดทํารายงานการประชุม (เอกสาร
หมายเลข 2.3-2/2) และสํานักศึกษาทั่วไปได
มีการประเมินกระบวนการจัดหาสิ่งสนับสนุน
การเรียนรูโดยการประชุมคณะกรรมการและ
เจาหนาที่ปฏิบัติงานหองเรียนรวม สํานัก
ศึกษาทั่วไป (เอกสารหมายเลข 2.3-2/3
วาระการประชุม) เพื่อประเมินกระบวนการ
จัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรูและการปรับปรุง
ตามผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิต
และอาจารย พบวาโสตทัศนูปกรณบางสวนมี
อายุการใชงานสั้นกวาความเปนจริง และจาก
การตรวจสอบของเจาหนาที่หองเรียนรวม
พบวามีสาเหตุมาจากการใชงานที่ไมถูกตอง
หรือไมเขาใจวิธีการใชงานที่เหมาะสมเห็นควร
ใหมีขั้นตอนการใหขอเสนอแนะหรือแนะนํา
การใชงานที่ถูกตองแกอาจารยในชวงเปดภาค
เรียน (เอกสารหมายเลข 2.3-2/4 )
สํานักศึกษาทั่วไปมีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน
กระบวนการ โดยงานพัฒนาระบบสารสนเทศ
มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผล

2.3-2/2 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินงาน
2.3-2/3 วาระการ
ประชุมคณะกรรมการ
หองเรียนรวม สํานัก
ศึกษาทั่วไป
2.3-2/4 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
หองเรียนรวม สํานัก
ศึกษาทั่วไป

2.3-3/1 บันทึกขอ
สํารวจความตองการ
ดานสารสนเทศ
2.3-3/2 บันทึกขอ
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ผลการดําเนินงาน

รายการหลักฐาน

การประเมิน ซึ่งไดทําการสํารวจความ
ตองการสารสนเทศ (เอกสารหมายเลข 2.33/1) และมีการตอบรับการสํารวจความ
ตองการจากบุคลากร(เอกสารหมายเลข 2.33/2) และรายงานผลการปรับปรุง
กระบวนการจัดการสารสนเทศตอผูบริหาร
(เอกสารหมายเลข 2.3-3/3) และมีการ
ปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการ
ประเมินกระบวนการ ในสวนของการ
ดําเนินงานดานหองเรียนและสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู โดยการมอบหมายเจาหนาที่บริหาร
หองเรียนรวมประจําแตละอาคารเขาทําการ
ชี้แจงขั้นตอนการใชงานอุปกรณ
โสตทัศนูปกรณตางๆ แกอาจารยผูสอน
(เอกสารหมายเลข 2.3-3/4)

สงผลการสํารวจความ
ตองการดานโปรแกรม
คอมพิวเตอรเพื่อ
สนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของแตละ
กลุมงาน
2.3-3/3 รายงานผล
การปรับปรุง
กระบวนการจัดการ
ระบบสารสนเทศ
2.3-3/4 ภาพกิจกรรม
การเขาแนะนําการใช
งานอุปกรณสื่อ
โสตทัศนูปกรณใน
หองเรียนรวม

4. มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็นชัดเจน
เปนรูปธรรม
5. มีคูมือการ
ปฏิบัติงานเผยแพรไป
ยังหนวยงานภายนอก

สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวมของผลการดําเนินงานทั้งหมดของตัวบงชี้ตามเกณฑการ
ประเมิน เทากับ 3 คะแนน
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เปาหมาย
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ตามเกณฑ
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องคประกอบที่ 2 ตัวบงชี้เชิงกลยุทธ เอกลักษณ หรือจุดเนนของหนวยงาน
ตัวบงชี้ที่ 2.4 ระดับความสําเร็จในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษนิสิตระดับปริญญาตรี
ชนิดของตัวบงชี้ : ระดับความสําเร็จ
ผูรับผิดชอบ : นางสาวปภาวรินทร กันยารัตน
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
1 – 3 ขอ
4 – 5 ขอ
ผลการดําเนินงาน
ประเมิน
เกณฑมาตรฐาน
ตนเอง
1. มีการแตงตั้ง

คณะกรรมการ
ดําเนินงานศูนยการ
เรียนรู
ภาษาตางประเทศ



2. มีการประชุม
คณะกรรมการ
ดําเนินงานศูนยการ
เรียนรู
ภาษาตางประเทศ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
6 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
7 ขอ

ผลการดําเนินงาน
สํานักศึกษาทั่วไปมีการ
แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานศูนย
การเรียนรูภาษาตางประเทศ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2559 (เอกสาร
หมายเลข 2.4-1)

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
8 ขอ

รายการหลักฐาน

2.4-1 คําสั่งสํานักศึกษา
ทั่วไป เรื่อง แตงตั้ง
คณะกรรมการดําเนินงาน
ศูนยการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2559
สํานักศึกษาทั่วไปมีการจัด
2.4-2/1 หนังสือเชิญ
ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานศูนย ประชุมหารือแนวทางการ
การเรียนรูภาษาตางประเทศ เพื่อหารือ ดําเนินงานศูนยการเรียนรู
แนวทางการดําเนินงานศูนยการเรียนรู ภาษาตางประเทศ
ภาษาตางประเทศ ประจําป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
งบประมาณ พ.ศ. 2559 (เอกสาร
2559
หมายเลข 2.4-2/1, 2.4-2/2, 2.4-2/3, 2.4-2/2 วาระประชุมหารือ
2.4-2/4)
แนวทางการดําเนินงาน
ศูนยการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2559
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3. มีแผนการ
ดําเนินงานและ
ประชาสัมพันธรับ
สมัครผูเขาอบรม
พัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษนิสิต
ระดับปริญญาตรี

ผลการดําเนินงาน

สํานักศึกษาทั่วไปไดจัดทํา
แผนการดําเนินงานโครงการดําเนินงาน
ศูนยการเรียนรูภาษาตางประเทศ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
(เอกสารหมายเลข 2.4-3/1 ,2.4-3/2)
และจัดทําหนังสือขอความอนุเคราะห
ประชาสัมพันธ (เอกสารหมายเลข 2.43/3) และโปสเตอรประชาสัมพันธ
โครงการ (เอกสารหมายเลข 2.4-3/4)
ไปยังทุกคณะ-วิทยาลัย-สถาบัน สํานัก
ศึกษาทั่วไปไดเปดรับสมัครนิสิตที่สนใจ
ผานทางเว็บไซตสํานักศึกษาทั่วไป
(เอกสารหมายเลข2.4-3/5 ) และที่ศูนย
ภาษา สํานักศึกษาทั่วไป

รายการหลักฐาน
2.4-2/3 รายชื่อผูเขารวม
ประชุมหารือแนวทางการ
ดําเนินงานศูนยการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2559
2.4-2/4 รายงานการ
ประชุมหารือแนวทางการ
ดําเนินงานศูนยการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2559
2.4-3/1 แผนการ
ดําเนินงานโครงการ
ดําเนินงานศูนยการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2559
2.4-3/2 ภาพกิจกรรม
ประชาสัมพันธรับสมัครผู
เขาอบรมสัญจร
2.4-3/3 หนังสือขอความ
อนุเคราะหประชาสัมพันธ
โครงการ
2.4-3/4 ตัวอยางโปสเตอร
ประชาสัมพันธโครงการ
2.4-3/5 หนาเว็บไซตรับ
สมัครผูเขารวมโครงการ
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ผลการดําเนินงาน

รายการหลักฐาน

4. มีการจัดอบรม
ทักษะภาษาอังกฤษ
นิสิตระดับปริญญาตรี
ตามแผนการ
ดําเนินงาน

สํานักศึกษาทั่วไปไดจัดอบรม
การเรียนรูเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษมุงสู
มาตรฐาน CEFR หลักสูตร English for
Daily life communication ตาม
มาตรฐาน CEFR ตามแผนการ
ดําเนินงาน โดยกําหนดการจัดอบรม
ตลอดปงบประมาณ ตามความพรอม
ของผูสมัคร ทั้งนี้ไดเชิญอาจารย
ผูเชี่ยวชาญและอาจารยพิเศษสํานัก
ศึกษาทั่วไป ที่สอนรายวิชาภาษาอังกฤษ
มาเปนวิทยากรในโครงการ (เอกสาร
หมายเลข 2.4-4/1 หนังสือเชิญ
วิทยากร) และมีผลการดําเนินงานเสนอ
ตอผูบริหารสํานักศึกษาทั่วไป ดังนี้
1. ครั้งที่ 1 เดือน ต.ค. –
ธ.ค. 58 (เอกสารหมายเลข 2.4-4/2)
2. ครั้งที่ 2 เดือน มกราคม –
กุมภาพันธ 2559 (เอกสารหมายเลข
2.4-4/3)
3. ครั้งที่ 3 เดือน มีนาคม –
พฤษภาคม 2559 (เอกสารหมายเลข
2.4-4/4)

2.4-4/1 หนังสือเชิญ
วิทยากร
2.4-4/2 รายงานผลการ
ดําเนินงานโครงการ
ดําเนินงานศูนยการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2559 รอบ 3 เดือน (ต.ค.
– ธ.ค. 58)
2.4-4/3 รายงานผลการ
ดําเนินงานโครงการ
ดําเนินงานศูนยการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2559 เดือนมกราคม –
กุมภาพันธ 2559
2.4-4/4 รายงานผลการ
ดําเนินงานโครงการ
ดําเนินงานศูนยการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2559 เดือนมีนาคม –
พฤษภาคม 2559
2.4-5/1 แบบประเมิน
ความพึงพอใจที่มีตอ
โครงการเรียนรูเพิ่มทักษะ
ภาษาอังกฤษมุงสูมาตรฐาน
CEFR หลักสูตร English
for Daily life
communication ตาม

5. มีการประเมิน
สํานักศึกษาทั่วไปไดการ
ความพึงพอใจ
ประเมินความพึงพอใจผูเขารวมอบรม
ผูเขารวมอบรมและ หลังเสร็จสิ้นการอบรมในแตละกลุม
ประเมินการจัดอบรม (เอกสารหมายเลข 2.4-5/1 แบบ
ประเมินความพึงพอใจที่มีตอโครงการ)
และรายงานผลการประเมินความพึง
พอใจเสนอตอผูบริหารสํานักศึกษา

| 72
ประเมิน
ตนเอง

เกณฑมาตรฐาน
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ทั่วไป ดังนี้



6. มีการกํากับ
ติดตามและมีการ

รายการหลักฐาน

มาตรฐาน CEFR
5.1 ครั้งที่ 1 เดือน มีนาคม 2.4-5/2 รายงานผลการ
2559 (เอกสารหมายเลข 2.4-5/2)
ประเมินความพึงพอใจของ
ผูเขารวมโครงการเรียนรู
5.2 ครั้งที่ 2 เดือน
เพิ่มทักษะภาษาอังกฤษมุง
พฤษภาคม 2559 (เอกสารหมายเลข
สูมาตรฐาน CEFR
2.4-5/3) และมีการประเมินการจัด
อบรมเพื่อเสนอตอคณะกรรมการในการ หลักสูตร English for
ประชุมกํากับติดตามและประเมินการ Daily life
จัดโครงการดําเนินงานศูนยการเรียนรู communication ตาม
มาตรฐาน CEFR
ภาษาตางประเทศ ประจําป
(กลุม 1 – 6)
งบประมาณ พ.ศ. 2559 (เอกสาร
2.4-5/3 รายงานผลการ
หมายเลข 2.4-5/4)
ดําเนินงานโครงการ
ดําเนินงานศูนยการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2559 เดือนมีนาคม –
พฤษภาคม 2559 (ผลการ
ประเมินความพึงพอใจกลุม
7 – 19)
2.4-5/4 เอกสาร
ประเมินผลการดําเนินงาน
ตามแผนการดําเนินงาน
โครงการดําเนินงานศูนย
การเรียนรู
ภาษาตางประเทศ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2559
สํานักศึกษาทั่วไปมีจัดประชุม 2.4-6/1 หนังสือเชิญ
กํากับติดตามและประเมินการจัด
ประชุมกํากับติดตามและ
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ประเมินการ
ดําเนินการจัดอบรม
การพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษนิสิต
ระดับปริญญาตรี

โครงการดําเนินงานศูนยการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2559 เมื่อวันที่ 16
พ.ค. 59 โดยมีอาจารย ดร.ฤทธิไกร
ไชยงาม รองผูอํานวยการสํานักศึกษา
ทั่วไป เปนประธานที่ประชุม ทั้งนี้มี
คณะกรรมการและวิทยากรโครงการ
เรียนรูเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษมุงสู
มาตรฐาน CEFR หลักสูตร English for
Daily life communication ตาม
มาตรฐาน CEFR เขารวมประชุม
(เอกสารหมายเลข 2.4-6/1, 2.4-6/2,
2.4-6/3,2.4-6/4)

ประเมินการดําเนินงาน
โครงการดําเนินงานศูนย
การเรียนรู
ภาษาตางประเทศ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2559
2.4-6/2 วาระประชุมเพื่อ
กํากับติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินงาน
โครงการดําเนินงานศูนย
การเรียนรู
ภาษาตางประเทศ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2559
2.4-6/3 รายชื่อผูเขารวม
ประชุมเพื่อกํากับติดตาม
และประเมินผลการ
ดําเนินงานโครงการ
ดําเนินงานศูนยการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2559
2.4-6/4 รายงานการ
ประชุมกํากับติดตามและ
ประเมินการจัดโครงการ
ดําเนินงานศูนยการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2559
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7. มีการปรับปรุงจาก
ประเมินการ
ดําเนินการจัดอบรม
การพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษนิสิต
ระดับปริญญาตรี

สํานักศึกษาทั่วไปมีการนําผล
ประเมินการดําเนินงานมาปรับปรุงการ
ดําเนินงานโครงการดําเนินงาน
ศูนยการเรียนรูภาษาตางประเทศ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
ในชวงภาคเรียนที่ 3/2558 โดยมีการ
ปรับจํานวนชั่วโมงการอบรมให
เหมาะสมกับภาคเรียน มีการปรับปรุง
โปสเตอรประชาสัมพันธใหผูสนใจ
สามารถเขาใจไดขายขึ้น และมีการ
ปรับปรุงแบบประเมินความพึงพอใจ
ของผูเขารวมโครงการ (เอกสาร
หมายเลข 2.4-7/1)
สํานักศึกษาทั่วไปมีการ
รายงานผลการปรับปรุงการดําเนินงาน
จัดอบรมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
ตอคณะกรรมการประจําสํานักศึกษา
ทั่วไป ในการประชุมคณะกรรมการ
ประจําสํานักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่
12 กรกฎาคม 2559 เวลา 13.30 น. ณ
หองประชุมสํานักศึกษาทั่วไป (เอกสาร
หมายเลข 2.4-8/1, 2.4-8/2, 2.4-8/3)

2.4-7/1 รายงานผลการ
ดําเนินงานและการ
ปรับปรุงการดําเนินงาน
โครงการดําเนินงานศูนย
การเรียนรู
ภาษาตางประเทศ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2559

8. มีการรายงานผล
การปรับปรุงการ
ดําเนินงานจัดอบรม
การพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษตอ
คณะกรรมการ
ประจําสํานักศึกษา
ทั่วไป

2.4-8/1 วาระการประชุม
คณะกรรมการประจํา
สํานักศึกษาทั่วไป ครั้งที่
8/2559
2.4-8/2 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ประจําสํานักศึกษาทั่วไป
ครั้งที่ 8/2559
2.4-8/3 หนังสือแจงมติที่
ประชุมคณะกรรมการ
ประจําสํานักศึกษาทั่วไป
ครั้งที่ 8/2559
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ตัวบงชี้ น้ําหนัก เปาหมาย

2.4

รอยละ
5

8

การบรรลุ
เปาหมาย

ผลการ
ดําเนินงาน



8

คะแนนประเมินตนเอง
ตามเกณฑ
ถวงน้ําหนัก
การประเมิน
5
25

ผลการประเมินตนเองรายตัวบงชี้ขององคประกอบที่ 2

ตัวบงชี้
2.1 ระดับความสําเร็จในการพัฒนาสาระวิชาใน
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2.2 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณลักษณะ
ของบัณฑิตที่พึงประสงคหมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป
2.3 การจัดการระบบสารสนเทศและสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู
2.4 ระดับความสําเร็จในการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษนิสิตระดับปริญญาตรี
รวม
เฉลี่ย (ผลรวม/น้ําหนัก)
ระดับคุณภาพ

น้ําหนัก
(รอยละ)
5%

ผลการ
ดําเนินงาน
5

คะแนนประเมินตนเอง
ตามเกณฑ
ถวงน้ําหนัก
การประเมิน
5
25

10%

9

5

50

10%

3

3

30

5%

8

5

25

30%

130
4.33
ระดับดี

การวิเคราะหจุดแข็ง/แนวทางเสริม และจุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา องคประกอบที่ 2
จุดแข็ง
แนวทางเสริม
-

จุดที่ควรพัฒนา

ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา

-

-

| 76
องคประกอบที่ 3 ตัวบงชี้รวม
ตัวบงชี้ที่ 3.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาแผนกลยุทธ
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ
ผูรับผิดชอบ : นางสาวศศิธร นุชิต
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 หรือ 3 ขอ

ผลการดําเนินงาน
ประเมิน
เกณฑมาตรฐาน
ตนเอง
1. มีการจัดทําแผน

กลยุทธโดยการมี
สวนรวมของ
บุคลากรใน
หนวยงาน และ
ไดรับความเห็นชอบ
คณะกรรมการ
ประจําหนวยงาน
และอธิการบดี

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
4 หรือ 5 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
6 หรือ 7 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
8 ขอ

ผลการดําเนินงาน

รายการหลักฐาน

สํานักศึกษาทั่วไปมีการดําเนินการจัด
โครงการพัฒนาแผนยุทธศาสตรสํานักศึกษา
ทั่วไป โดยแตงตั้งคณะกรรมการการจัดทําแผน
กลยุทธ (พ.ศ.2559 -2563) ณ โรงแรมวิลลา
เขาแผงมา อําเภอวังน้ําเขียว จังหวัด
นครราชสีมาโดยมีวัตถุประสงคเพื่อทบทวนและ
จัดทําแผนกลยุทธสํานักศึกษาทั่วไป เพื่อใหสอด
รับไปในทิศทางเดียวกันกับมหาวิทยาลัย
(เอกสารหมายเลข 3.1-1/1) โดยบุคลากรทุก
คนมีสวนรวมชวยกันระดมความคิดในการ
จัดทําแผนกลยุทธสํานักศึกษาทั่วไป (พ.ศ.
2559-2563) และไดรับอนุมัติจากที่ประชุม
คณะกรรมการประจําสํานักศึกษาทั่วไปในคราว
ประชุม ครั้งที่ 5/2558 วันที่ 7 เมษายน 2558
(เอกสารหมายเลข 3.1-1/2) และไดรับการ
อนุมัติจากอธิการบดี ในวันที่ 4 มีนาคม
2559 (เอกสารหมายเลข 3.1-1/3)

3.1-1/1 รายงาน
โครงการพัฒนาแผน
ยุทธศาสตรสํานัก
ศึกษาทั่วไป (พ.ศ.
2559-2563) พรอม
คําสั่งแตงตั้งคณะ
ดําเนินงานตามแผน
กลยุทธ (พ.ศ. 25592563
3.1-1/2 รายงานการ
ประชุมการอนุมัติแผน
กลยุทธสํานักศึกษา
ทั่วไป พ.ศ. 25592563) ในคราว
ประชุมครั้งที่ 5/2558
วันที่ 7 เมษายน
2558)
3.1-1/3 บันทึก
ขอความอนุมัติแผน
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กลยุทธและแผนปฏิบัติ
ราชการประจําป 2559
จากอธิการบดีในวันที่
4-มีนาคม 2559
2. มีการถายทอด
สํานักศึกษาทั่วไปมีการจัดทําบันทึก 3.1-2/1บันทึก
แผนกลยุทธไปสูทุก เชิญประชุมการเขารวมรับฟงการถายทอด
ขอความเชิญเขารวม
หนวยงานภายใน นโยบายและมอบหมายผูรบั ผิดชอบตามแผน ประชุมและรับฟงการ
กลยุทธสํานักศึกษาทั่วไป พ.ศ.2559-2563
ถายทอดนโยบายการ
(เอกสารหมายเลข 3.1-2/1) ซึ่งมีการ
บริหารงานและ
มอบหมายผูรับผิดชอบจัดทําแผนปฏิบัติงาน
มอบหมายผูรับผิดชอบ
ประจําป 2559 ของโครงการและกิจกรรมที่ ประจําปงบประมาณ
ไดรับมอบหมายและใหมีการดําเนินงานตาม
พ.ศ. 2559
3.1-2/2 สรุปรายงาน
แผนอยางเครงครัด (เอกสารหมายเลข 3.1การถายทอดนโยบาย
2/2)
การบริหารงานและ
มอบหมายผูรับผิดชอบ
ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2559
3. มีกระบวนการ
สํานักศึกษาทั่วไปมีกระบวนการ
3.1-3/1 แผนที่
แปลงแผนกลยุทธ แปลงแผนกลยุทธเปนแผนปฏิบัติการประจําป ยุทธศาสตรสํานัก
เปนแผนปฏิบัติการ ครบทุกภารกิจโดยมีการจัดทําแผนที่กลยุทธ
ศึกษาทั่วไป
ประจําปครบทุก
(Strategic map) (เอกสารหมายเลข 3.1-3/1) 3.1-3/2 เลม
เพื่อชวยในการแปลงแผนกลยุทธไปสู
แผนปฏิบัติราชการ
พันธกิจ
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2559
ประจําป พ.ศ. 2559
โดยมีการแปลงแผนกลยุทธสํานักศึกษาทั่วไป 3.1-3/3 มอบหมาย
สูการวางแผนปฏิบัติราชการประจําป
ผูรับผิดชอบแผน
งบประมาณ พ.ศ. 2559 ซึ่งคณะกรรมการ
แผนปฏิบัติราชการ
ประจําสํานักศึกษาทั่วไป อนุมัติในการประชุม 2559-เปาประสงค –
ครั้งที่ 17/2558 วันที่ 8 ธันวาคม 2558
ตัวชี้วัดจําแนกตาม
(เอกสารหมายเลข 3.1-3/2)
พันธกิจ
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4. มีตัวบงชี้ของ
แผนกลยุทธ
แผนปฏิบัติการ
ประจําป และคา
เปาหมายของแตละ
ตัวบงชี้ เพื่อวัด
ความสําเร็จของ
การดําเนินงานตาม
แผนกลยุทธและ
แผนปฏิบัติการ
ประจําป



5. มีการดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการ
ประจําปครบทุก
พันธกิจ

ผลการดําเนินงาน
โดยมีการมอบหมายผูรับผิดชอบดําเนินงาน
จัดทําแผนการดําเนินงานประจําป 2559
(เอกสารหมายเลข 3.1-3/3)
สํานักศึกษาทั่วไปมีการแปลงแผน
กลยุทธเปนแผนปฏิบัติราชการประจําปครบทุก
พันธกิจพรอมทั้ง มีการกําหนดบงชี้ของแผน
กลยุทธสํานักศึกษาทั่วไป (พ.ศ. 2559-2563)
โดยมีการกําหนดคาเปาหมายผลการดําเนินงาน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 -2563 และมีการมี
การดําเนินการตามแผนกลยุทธ (พ.ศ. 25592563) จํานวน 25 ตัวชี้วัด (เอกสารหมายเลข
3.1-4/1) และมีการกําหนดตัวชี้วัดและคา
เปาหมายของแตละตัวชี้วัดตามแผนการปฏิบัติ
ราชการประจําป 2559 พรอมผูรับผิดชอบ
ตัวชี้วัด (เอกสารหมายเลข 3.1-4/2)
สํานักศึกษาทั่วไป มีการดําเนินงาน
ตามแผนครบถวน 5 พันธกิจ ดังนี้
1. มีการจัดทํารายงานผลการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป
พ.ศ. 2559 รอบ 3 เดือน ดําเนินการไปแลว
13 ตัวชี้วัด และอยูระหวางการดําเนินการ 11
ตัวชี้วัด ซึ่งมีการดําเนินงานครบถวนทั้ง 5
พันธกิจ (เอกสารหมายเลข 3.1-5/1)
2. มีการจัดทํารายงานผลการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป
พ.ศ. 2559 รอบเดือน 6 ดําเนินการได
เพิ่มเติม 3 ตัวชี้วัด รวมเปน 16 ตัวชี้วัด
และอยูระหวางการดําเนินการ 8 ตัวชี้วัด ซึ่งมี
การดําเนินงานครบถวนทั้ง 5 พันธกิจ (เอกสาร
หมายเลข 3.1-5/2)

รายการหลักฐาน

3.1-4/1 แผนกลยุทธ
สํานักศึกษาทั่วไป
(พ.ศ.2559-2563)
ตัวชี้วัด-คาเปาหมาย
3.1-4/2 แผนปฏิบัติ
ราชการประจําป
งบประมาณ พ.ศ.
2559-ตัวชี้วัด-คา
เปาหมาย

3.1-5/1 รายงานผล
การดําเนินงาน
แผนปฏิบัติการ 2559
รอบ 3 เดือน รายงาน
การประชุม ครั้งที่ 259 วันที่ 23 ก.พ. 59
3.1-5/2 รายงาน
แผนปฏิบัติการ 2559
รอบ 6 เดือน- รายงาน
การประชุมบุคลากร
ครั้งที่ 4-59 วันที่ 11
พ.ค. 59
3.1-5/3 รายงานผล
การดําเนินงาน
แผนปฏิบัติราชการ
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3. มีการจัดทํารายงานผลการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป
พ.ศ. 2559 รอบเดือน 9 มีการเพิ่มเติมตัวชี้วัด
1 ตัวชี้วัด และดําเนินการไดเพิ่มเติม 5
ตัวชี้วัด รวมเปน 21 ตัวชี้วดั และอยูระหวาง
การดําเนินการ 4 ตัวชี้วัด ซึ่งมีการดําเนินงาน
ครบถวนทั้ง 5 พันธกิจ (เอกสารหมายเลข
5/3)
6. มีการติดตามผล
สํานักศึกษาทั่วไปมีการกํากับติดตาม
การดําเนินงานตาม การดําเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติ
ตัวบงชี้ของ
ราชการประจําป 2559 4 ครั้ง ดังนี้
แผนปฏิบัติการ
1. การกํากับติดตามผลการดําเนินงาน
ประจําป อยางนอย ดังนี้
ปละ 2 ครั้ง และ
1.1 สํานักศึกษาทั่วไปดําเนินการ
รายงานผลตอ
กํากับติดตาม การดําเนินงานติดตามการ
ผูบริหารเพื่อ
ดําเนินงานตามแผนตอผูรับผิดชอบตัวชี้วัด
พิจารณา
รอบ 3 (เอกสารหมายเลข 3.1-6/1)
1.2 สํานักศึกษาทั่วไปดําเนินการ
กํากับติดตาม การดําเนินงานติดตามการ
ดําเนินงานตามแผนตอผูรับผิดชอบตัวชี้วัด
รอบ 6 (เอกสารหมายเลข 3.1-6/2)
1.3 สํานักศึกษาทั่วไปดําเนินการ
กํากับติดตาม การดําเนินงานติดตามการ
ดําเนินงานตามแผนตอผูรับผิดชอบตัวชี้วัด
รอบ 9 (เอกสารหมายเลข 3.1-6/3)
1.4 สํานักศึกษาทั่วไปดําเนินการ
กํากับติดตาม การดําเนินงานติดตามการ
ดําเนินงานตามแผนตอผูรับผิดชอบตัวชี้วัด
รอบ 12 (เอกสารหมายเลข 3.1-6/4)
2 การรายงานผลการดําเนินงานดังนี้

รายการหลักฐาน
พ.ศ. 2559 รอบ 9
เดือน

3.1-6/1 กํากับติดตาม
แผนกลยุทธ รอบ 3
เดือน
3.1-6/2 กํากับติดตาม
แผนกลยุทธ รอบ 6
เดือน
3.1-6/3 กํากับติดตาม
แผนกลยุทธ รอบ 9
เดือน รายงานการ
ประชุมบุคลากร ครั้งที่
4-59 วันที่ 11 พ.ค.
59
3.1-6/4 กํากับติดตาม
แผนกลยุทธ รอบ 12
เดือน รายงานการ
ประชุมบุคลากร ครั้งที่
4-59 วันที่ 11 พ.ค.
59
3.1-6/5 รายงาน
แผนปฏิบัติราชการ
พ.ศ. 2559 รอบ 3
เดือน รายงานการ
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ผลการดําเนินงาน
2.1 สํานักศึกษาทั่วไปมีการรายงาน
ผลการดําเนินงานแผนปฏิบัติราชการ
ประจําป พ.ศ. 2559 ตอผูบริหารเพื่อ
พิจารณา รอบ 3 (เอกสารหมายเลข 3.1-6/5)
2.2 สํานักศึกษาทั่วไปมีการรายงาน
ผลการดําเนินงานแผนปฏิบัติราชการ
ประจําป พ.ศ. 2559 ตอผูบริหารเพื่อ
พิจารณา รอบ 6 (เอกสารหมายเลข 3.1-6/6)
2.3 สํานักศึกษาทั่วไปมีการรายงาน
ผลการดําเนินงานแผนปฏิบัติราชการประจําป
พ.ศ. 2559 ตอผูบริหารเพื่อพิจารณา รอบ 9
(เอกสารหมายเลข 3.1-6/7)



รายการหลักฐาน

ประชุมบุคลากร ครั้งที่
2-59
3.1-6/6 รายงาน
แผนปฏิบัติการ 2559
รอบ 6 เดือน- รายงาน
การประชุมบุคลากร
ครั้งที่ 4-59 วันที่ 11
พ.ค. 59
3.1-6/7 รายงานผล
การดําเนินงาน
แผนปฏิบัติราชการ
พ.ศ. 2559 รอบ 9
เดือน
7. มีการประเมินผล
สํานักศึกษาทั่วไปไดมีการแตงตั้ง
3.1-7/1 คําสั่ง
การดําเนินงานตาม คณะกรรมการประเมินแผนกลยุทธ (พ.ศ.
คณะกรรมการประเมิน
ตัวบงชี้ของแผน
2559-2563) สํานักศึกษาทั่วไป (เอกสาร
แผนกลยุทธ(พ.ศ.59กลยุทธ อยางนอยป หมายเลข 3.1-7/1) และมีการจัดประชุม
63)
ละ 1 ครั้ง และ
3.1-7/2 บันทึกเชิญ
คณะกรรมการประเมินแผนกลยุทธ (พ.ศ.
รายงานผลตอ
2559-2563) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ประชุมคณะกรรมการ
ผูบริหารและ
ประเมินแผนกลยุทธ
(ครั้งที่ 1) ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2559
คณะกรรมการ
(เอกสารหมายเลข 3.1-7/2) ซึ่งแผนกลยุทธ (พ.ศ.2559-2563
ประจําหนวยงาน สํานักศึกษาทั่วไป (พ.ศ. 2559-2563)
สํานักศึกษาทั่วไป
เพื่อพิจารณา
ประกอบดวย 5 ตัวชี้วัด คณะกรรมการประเมิน 3.1-7/3 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
แผนกลยุทธไดดําเนินการประชุมและให
ประเมินแผนกลยุทธ
ขอเสนอแนะผลการดําเนินงานดังตอไปนี้
พบวาผลการดําเนินงานบรรลุเปาหมายจํานวน (พ.ศ. 2559-2563
4 ตัวชี้วัด และไมบรรลุเปาหมาย จํานวน 1 สํานักศึกษาทั่วไป ครั้ง
ที่ 1
ตัวชี้(ซึ่งยังไมสิ้นสุดกระบวนการดําเนินงาน)
3.1-7/4 รายงานผล
ดังนี้
1) ตัวชี้วัดที่ 1 มีผลการดําเนินงาน การประเมินผลการ
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บรรลุวตั ถุประสงค รอยละ 100
2) ตัวชี้วัดที่ 2 ดําเนินงานบรรลุ
วัตถุประสงค รอยละ 82.76
3) ตัวชี้วัดที่ 4 มีผลการดําเนินงาน
บรรลุเปาหมาย รอยละ 84.31
4) ตัวชี้วัดที่ 5 มีผลการดําเนินงาน
บรรลุเปาหมายรอยละ 10
5) ตัวชี้วัดที่ 3 ยังไมบรรลุเปาหมาย
เนื่องจากยังไมสิ้นสุดกระบวนการดําเนินงาน
ซึ่งตามแผนการดําเนินงานการทดสอบ MSU
English Exit-Exam สิ้นสุดเดือนสิงหาคม
2559 (เอกสารหมายเลข 3.1-7/3) และจะ
ดําเนินการรายงานตอผูบริหารในรอบ 12
เดือนตอไป สํานักศึกษาทั่วไปมีการรายงาน
ผลการประเมินแผนกลยุทธสํานักศึกษาทั่วไป
(พ.ศ. 2559-2563) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2559 (ครั้งที่ 1) ตอผูบริหารสํานักศึกษาทั่วไป
(เอกสารหมายเลข 3.1-7/4) และมีการ
รายงานผลการประเมินแผนกลยุทธสํานักศึกษา
ทั่วไป (พ.ศ. 2559-2563) ครั้งที่ 1 ตอที่
ประชุมคณะกรรมการประจําสํานักศึกษาทั่วไป
(เอกสารหมายเลข 3.1-7/5)
8. มีการนําผลการ
สํานักศึกษาทั่วไปไดดําเนินการ
พิจารณาขอคิดเห็น ประเมินผลการดําเนินงานแผลกลยุทธ (พ.ศ.
และขอเสนอแนะ 2559-2563) ประจําปงบประมาณ 2559
ของคณะกรรมการ ครั้งที่ 1 และมีการรายงานผลการดําเนินงาน
ประจําหนวยงาน ที่ประชุมคณะกรรมการประจําสํานักศึกษา
ไปปรับปรุงแผนกล ทั่วไปเพื่อขอขอเสนอแนะในการดําเนินงาน
(เอกสารหมายเลข 3.1-8/1) และไดนํา
ยุทธและ
ขอเสนอแนะตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ
แผนปฏิบัติการ

รายการหลักฐาน
ดําเนินงานตามตัวบงชี้
ของแผนกลยุทธครั้งที่
1 ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.
2559 ตอผูบริหาร
สํานักศึกษาทั่วไป
3.1-7/5 รายงานผล
การประเมินผลการ
ดําเนินงานตามตัวบงชี้
ของแผนกลยุทธครั้งที่
1 ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.
2559 รายงานการ
ประชุมกรรมการ
ประจําสํานัก ครั้งที่ 82559 วันที่ 12 ก.ค.
2559

3.1-8/1 ขอเสนอผล
การประเมินแผนกล
ยุทธครั้งที่ 1 ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.
2559 -รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ประจําสํานักฯ ครั้งที่
8-59 วันที่ 12 ก.ค.
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รายการหลักฐาน

ประจําสํานักศึกษาทั่วไป มาปรับแผนกลยุทธ
โดยการปรับโครงการตั้งตน และโครงการ
กิจกรรมตามขอเสนอแนะของกรรมการประจํา
สํานักศึกษาทั่วไปเพื่อใหการดําเนินงานบรรลุ
เปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ (เอกสาร
หมายเลข 3.1-8/2) ทั้งนี้งานแผนงานและ
งบประมาณไดจัดทําหนังสือแจงเวียนการปรับ
แผนกลยุทธสํานักศึกษาทั่วไปตามขอเสนอแนะ
ที่ประชุมคณะกรรมการประจําสํานักศึกษา
ทั่วไปทราบ (เอกสารหมายเลข 3.1-8/3) และ
จะดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ
ตามระยะเวลาที่กําหนดตอไป

2559
3.1-8/2 บันทึก
ขอความขออนุมัติปรับ
แผนกลยุทธตาม
ขอแนะนําตามมติที่
ประชุมคณะกรรมการ
ประจําสํานักศึกษา
ทั่วไป
3.1-8/3 บันทึก
ขอความแจงเวียนการ
ปรับแผนกลยุทธสํานัก
ศึกษาทั่วไป (พ.ศ.
2559 – 2563) และ
ปรับแผนการ
ดําเนินงานใน
ปงบประมาณ 2560

การประเมินตนเอง
ตัว
บงชี้

น้ําหนัก เปาหมาย

3.1

รอยละ
5

8

การบรรลุ
เปาหมาย

ผลการ
ดําเนินงาน



8

คะแนนประเมินตนเอง
ตามเกณฑ
ถวงน้ําหนัก
การประเมิน
5
25
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ตัวบงชี้ที่ 3.2 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ
ผูรับผิดชอบ : นางสาวอรทัย มัครมย
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ขอ

ผลการดําเนินงาน
ประเมิน เกณฑมาตรฐาน
ตนเอง
1. มีการแตงตั้ง

คณะกรรมการหรือ
คณะทํางานบริหาร
ความเสีย่ ง โดยมี
ผูบริหารระดับสูง
และตัวแทนที่
รับผิดชอบพันธกิจ
หลักของหนวยงาน
รวมเปนคณะ
กรรมการหรือ
คณะทํางาน



2. มีการวิเคราะห
และระบุความเสี่ยง
และปจจัยที่กอให
เกิดความเสีย่ ง
อยางนอย 3 ดาน
ตามบริบทของ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 หรือ 4 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
5 ขอ

ผลการดําเนินงาน
สํานักศึกษาทั่วไปมีการแตงตั้ง
คณะกรรมการอํานวยการ/คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในสํานัก
ศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยมี
ผูอํานวยการ รองผูอํานวยการ ผูชวย
ผูอํานวยการ และคณะกรรมการประจํา
สํานักศึกษาทั่วไปเปนคณะกรรมการฝาย
อํานวยการ รวมทั้งคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงและควบคุมภายใน
ประกอบดวยรองผูอํานวยการเปนประธาน
คณะกรรมการ และบุคลากรที่เกี่ยวของเปน
กรรมการในแตละยุทธศาสตรของสํานัก
ศึกษาทั่วไป (เอกสารหมายเลข 3.2-1)
มีการจัดประชุมคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
สํานักศึกษาทั่วไป เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม
2558 (เอกสารหมายเลข 3.2-2/1) เพื่อ
วิเคราะหและระบุความเสี่ยงและปจจัยที่
กอใหเกิดความเสี่ยง 7 ดานโดยครอบคลุม

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
6 ขอ

รายการหลักฐาน
3.2-1 คําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการอํานวยการ/
คณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงและควบคุมภายใน
สํานักศึกษาทั่วไป
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2559

3.2-2/1 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงและควบคุมภายใน
สํานักศึกษาทั่วไป
3.2-2/2 แบบรายงาน
สภาพแวดลอมการบริหารงาน
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เกณฑมาตรฐาน
หนวยงาน







ผลการดําเนินงาน

บริบทของสํานักศึกษาทั่วไป ไดแก 1)
ดานทรัพยากร (การเงินงบประมาณ ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) 2)
ดานยุทธศาสตรหรือกลยุทธ 3) ดาน
นโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 4)
ดานการปฏิบัติงาน เชน ความเสี่ยงของ
กระบวนการบริหารหลักสูตร การบริหาร
งานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ
5) ดานเหตุการณภายนอก 6) ดาน
บุคลากรและดานธรรมาภิบาล และ 7)
ดานอื่นๆ ตามบริบทของสํานักศึกษาทั่วไป
(เอกสารหมายเลข 3.2-2/2)
3. มีการประเมิน
มีการประเมินโอกาสและผลกระทบ
โอกาสและผลกระทบ ของความเสี่ยง และจัดลําดับความเสี่ยงตาม
ของความเสี่ยง และ ขอ 2 (เอกสารหมายเลข 3.2-3)
จัดลําดับความเสี่ยง
ที่ไดจากการ
วิเคราะหในขอ 2
4. มีการจัดทําแผน
มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง
บริหารความเสี่ยงที่มี ที่มีระดับความเสี่ยงสูง (เอกสารหมายเลข
ระดับความเสี่ยงสูง 3.2-4/1) และมีการมอบผูรับผิดชอบ
และดําเนินการตาม ดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงในการ
แผน
ประชุมบุคลากรประจําเดือน (เอกสาร
หมายเลข 3.2-4/2)

รายการหลักฐาน
(ERM-1)

3.2-3 แบบรายงานการ
วิเคราะห/ประเมินความเสี่ยง
(ERM-2)

3.2-4/1 แผนบริหารความ
เสี่ยง (ERM-3)
3.2-4/2 รายงานการประชุม
บุคลากรสํานักศึกษาทั่วไปที่
แสดงใหเห็นถึงการมอบ
ผูรับผิดชอบดําเนินการตาม
แผนบริหารความเสี่ยง (ครั้ง
ที่ 5/2558 หนา 22-23)

5. มีการติดตาม และ
มีการติดตามการดําเนินงานตาม
3.2-5/1 รายงานการประชุม
ประเมินผลการ
แผนบริหารความเสี่ยงของสํานักศึกษาทั่วไป บุคลากรสํานักศึกษาทั่วไปที่
ดําเนินงานตามแผน 2 ครั้ง ดังนี้
แสดงใหเห็นถึงการกํากับ
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ตนเอง

เกณฑมาตรฐาน
และรายงานตอ
คณะกรรมการ
ประจําหนวยงาน
เพื่อพิจารณาอยาง
นอยปละ 1 ครั้ง

ผลการดําเนินงาน

รายการหลักฐาน

1. ติดตามการดําเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ยงในการประชุมบุคลากร
ประจําเดือน (เอกสารหมายเลข 3.2-5/1)
และติดตามการดําเนินงาน รอบ 6 เดือนใน
การประชุมบุคลากรประจําเดือนกุมภาพันธ
2559 (เอกสารหมายเลข 3.2-5/2) พรอม
ทั้งมีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผน
(เอกสารหมายเลข 3.2-5/3) และรายงาน
ตอคณะกรรมการประจําสํานักศึกษาทั่วไป
ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่
8 มีนาคม 2559 (เอกสารหมายเลข 3.25/4)
2. ติดตามการดําเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ยงของสํานักศึกษาทั่วไป
รอบ 9 เดือนในการประชุมบุคลากร
ประจําเดือนพฤษภาคม 2559 (เอกสาร
หมายเลข 3.2-5/5) พรอมทั้งมีการ
ประเมินผลการดําเนินงานตามแผน
(เอกสารหมายเลข 3.2-5/6) และรายงาน
ตอคณะกรรมการประจําสํานักศึกษาทั่วไป
ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่
12 กรกฎาคม 2559 (เอกสารหมายเลข
3.2-5/7)

ติดตามการดําเนินงานตาม
แผนบริหารความเสี่ยง
(ครั้งที่ 1/2559 หนา 31-32)
3.2-5/2 รายงานการประชุม
บุคลากรสํานักศึกษาทั่วไปที่
แสดงใหเห็นถึงการกํากับ
ติดตามการดําเนินงานตาม
แผนบริหารความเสี่ยง รอบ
6 เดือน (ครั้งที่ 2/2559 หนา
37-38)
3.2-5/3 แบบรายงาน
ความกาวหนาในการ
ดําเนินการตามแผนบริหาร
ความเสี่ยง (ERM-5) รอบ 6
เดือน
3.2-5/4 บันทึกแจงมติที่
ประชุมคณะกรรมการประจํา
สํานักศึกษาทั่วไปที่แสดงให
เห็นถึงการรายงานผลฯ รอบ
6 เดือน ตอคณะกรรมการ
ประจําสํานักศึกษาทั่วไป
(ครั้งที่ 3/2559)
3.2-5/5 รายงานการประชุม
บุคลากรสํานักศึกษาทั่วไป
ประจําเดือนพฤษภาคม 2559
ที่แสดงใหเห็น ถึงการกํากับ
ติดตามการดําเนินงานตาม
แผนบริหารความเสี่ยง รอบ 9
เดือน
(ครั้งที่ 4/2559 หนา 12-13)
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เกณฑมาตรฐาน

6. มีการนําผลการ
ประเมิน และขอ
เสนอแนะจาก
คณะกรรมการ
ประจําหนวยงาน
ไปใช ในการปรับ
แผนหรือวิเคราะห
ความเสีย่ งในรอบป
ถัดไป

ผลการดําเนินงาน

รายการหลักฐาน

3.2-5/6 แบบรายงาน
ความกาวหนาในการ
ดําเนินการตามแผนบริหาร
ความเสี่ยง (ERM-5)รอบ9
เดือน
3.2-5/7 บันทึกแจงมติที่
ประชุมคณะกรรมการประจํา
สํานักศึกษาทั่วไปที่แสดงให
เห็นถึงการรายงานผลฯ รอบ
9 เดือน ตอคณะกรรมการ
ประจําสํานักศึกษาทั่วไป
(ครั้งที่ 8/2559)
สํานักศึกษาทั่วไปมีการนําผลการ 3.2-6/1 รายงานการประชุม
ประเมินการดําเนินงานตามแผนบริหาร
บุคลากรสํานักศึกษาทั่วไปที่
ความเสี่ยง และขอเสนอแนะของ
แสดงใหเห็นถึงการพิจารณา
คณะกรรมการประจําสํานักศึกษาทั่วไป
การนําผลการประเมินการ
นําเขาหารือในการประชุมบุคลากรสํานัก
ดําเนินงานตามแผนบริหาร
ศึกษาทั่วไป ในการประชุมครั้งที่ 5/2559 ความเสี่ยงและขอเสนอแนะ
เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2559 เพื่อ
ของคณะกรรมการประจํา
พิจารณาการนําขอเสนอแนะไปใชในการ
สํานักศึกษาทั่วไปไปใชในการ
ปรับแผนหรือวิเคราะหความเสี่ยงในรอบป ปรับแผนหรือวิเคราะหความ
ตอไป ซึ่งที่ประชุมไดมีมติใหความเห็นชอบ เสี่ยง (ครั้งที่ 5/2559 หนา
25-28)
ใหมีการปรับแผนบริหารความเสี่ยงสํานัก
3.2-6/2 บันทึกขอความการ
ศึกษาทั่วไป ประจําปงบประมาณ
ปรับแผนบริหารความเสี่ยง
พ.ศ. 2559 ในประเด็นความเสี่ยงที่ 8
เรื่อง ระบบไฟฟาที่รองรับการทดสอบแบบ สํานักศึกษาทั่วไป ประจําป
อิเล็กทรอนิกสขาดเสถียรภาพ ในสวนของ งบประมาณ พ.ศ. 2559
กิจกรรม/โครงการบริหารความเสี่ยง
จากเดิม “ติดตั้งระบบสํารองไฟฟาในหอง
สอบแบบอิเล็กทรอนิกส” เปลี่ยนเปน
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ผลการดําเนินงาน
“เตรียมการเพื่อติดตั้งระบบสํารองไฟฟาใน
หองสอบแบบอิเล็กทรอนิกส” และใหนํา
ขอเสนอแนะแนวทางการดําเนินงานจาก
คณะกรรมการประจําสํานักศึกษาทั่วไปไป
ไปประกอบการวิเคราะหความเสี่ยงในรอบ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อใหมีการ
ดําเนินงาน อยางตอเนื่อง (เอกสาร
หมายเลข 3.2-6/1) และไดมีการเสนอขอ
ความเห็นชอบการปรับแผนบริหารความ
เสี่ยงสํานักศึกษาทั่วไป ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2559 ตอผูอํานวยการ
สํานักศึกษาทั่วไป (เอกสารหมายเลข 3.26/2)

รายการหลักฐาน
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การประเมินตนเอง
ตัวบงชี้ น้ําหนัก เปาหมาย

3.2

รอยละ
5

6

การบรรลุ
เปาหมาย

ผลการ
ดําเนินงาน



6

คะแนนประเมินตนเอง
ตามเกณฑ
ถวงน้ําหนัก
การประเมิน
5
25
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ตัวบงชี้ที่ 3.3 ระดับความสําเร็จของการบริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาล
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ
ผูรับผิดชอบ : นางเจริญใจ กุลดิลก
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1-2 ขอ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
3-4 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
5-6 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
7-8 ขอ

ผลการดําเนินงาน
ประเมิน เกณฑมาตรฐาน
ผลการดําเนินงาน
ตนเอง
1. ผูบริหาร
ผูอํานวยการสํานักศึกษาทั่วไป

บริหารงานดวย บริหารงานดวยหลักประสิทธิผล
หลักประสิทธิผล
ผูอํานวยการสํานักศึกษาทั่วไปได
บริหารงานตามหลักประสิทธิผล โดย
บริหารงานตามยุทธศาสตรและเปาประสงค
ของสํานักศึกษาทั่วไปที่ชัดเจน (เอกสาร
หมายเลข 3.3-1/1) มีแผนการปฏิบัติราชการ
ประจําป (เอกสารหมายเลข 3.3-1/2) มีการ
ปฏิบัติงานที่เปนระบบตามคูมือขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน (เอกสารหมายเลข 3.3-1/3)
ทั้งนี้ ผูอํานวยการสํานักศึกษาทั่วไปได
กํากับติดตามการเบิกจายงบประมาณรายจาย
เงินรายไดประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559
ในที่ประชุมบุคลากรสํานักศึกษาทั่วไปเปน
ประจํา โดยใหดําเนินงานดวยความถูกตอง
ตรวจสอบรายละเอียดในการทํางานอยาง
รอบคอบ และเปนไปตามแผนการเบิกจาย
อยางเครงครัด (เอกสารหมายเลข 3.3-1/4)
(เอกสารหมายเลข 3.3-1/5) (เอกสารหมายเลข
3.3-1/6)

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
9-10 ขอ

รายการหลักฐาน
3.3-1/1 แผนกลยุทธสํานัก
ศึกษาทั่วไป
3.3-1/2 แผนปฏิบัติ
ราชการประจําป
งบประมาณ 2559
3.3-1/3 Flow Chart
สํานักศึกษาทั่วไป
3.3-1/4 รายงานการ
ประชุมบุคลากรสํานัก
ศึกษาทั่วไป ครั้งที่
1/2559 หนา 38
3.3-1/5 รายงานการ
ประชุมบุคลากรสํานัก
ศึกษาทั่วไป ครั้งที่
2/2559 หนา 25
3.3-1/6 รายงานการ
ประชุมบุคลากรสํานัก
ศึกษาทั่วไป ครั้งที่
3/2559 หนา 24
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ผลการดําเนินงาน

2. ผูบริหาร
ผูอํานวยการสํานักศึกษาทั่วไป
บริหารงานดวย บริหารงานดวยหลักประสิทธิภาพ
หลักประสิทธิภาพ
ผูอํานวยการสํานักศึกษาทั่วไปได
บริหารงานตามหลักประสิทธิภาพ โดยนําระบบ
สารสนเทศมาใชในการบริหารจัดการ เชน
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (เอกสาร
หมายเลข 3.3-2/1) ระบบ MIS ดานการเงิน
งบประมาณ พัสดุ ยานยนต (เอกสารหมายเลข
3.3-2/2) ระบบการลงทะเบียนเรียน (เอกสาร
หมายเลข 3.3-2/3) ระบบบริหารยุทธศาสตร
(เอกสารหมายเลข 3.3-2/4) ระบบ E-QA
(เอกสารหมายเลข 3.3-2/5) ทั้งนี้ สํานัก
ศึกษาทั่วไปไดพัฒนาระบบสารสนเทศ สํานัก
ศึกษาทั่วไปขึ้น โดยไดพัฒนาระบบสารสนเทศ
สําหรับนิสิต/อาจารย/บุคลากร (เอกสาร
หมายเลข 3.3-2/6) จากการใชระบบ
สารสนเทศในการบริหารงานสงผลใหสามารถ
บริหารงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และไมมี
ปญหาถูกติดตามตรวจสอบจากทาง
มหาวิทยาลัย
3. ผูบริหาร
ผูอํานวยการสํานักศึกษาทั่วไป
บริหารงานดวย บริหารงานดวยหลักการตอบสนอง
หลักการ
สํานักศึกษาทั่วไปเปนหนวยงาน
ตอบสนอง
ที่จัดการเรียนการสอนแกนิสิตระดับปริญญาตรี
ทุกสาขาวิชา ซึ่งนิสิตตองเรียนหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไปไมนอยกวา 30 หนวยกิต และยัง
ใหบริการแกนิสิตจํานวนมาก ไมวาจะเปนเรื่อง
การลงทะเบียนเรียน การจัดสอบ การตรวจ
กระดาษคําตอบ การวิเคราะหขอสอบ การ
เทียบโอน/การโอนผลการศึกษา หรือการ

รายการหลักฐาน
3.3-2/1 หนาระบบสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส
3.3-2/2 หนาระบบ MIS
3.3-2/3 หนาระบบการ
ลงทะเบียนเรียน
3.3-2/4 หนาระบบบริหาร
ยุทธศาสตร
3.3-2/5 หนาระบบ E-QA
3.3-2/6 หนาระบบ
สารสนเทศสํานักศึกษา
ทั่วไป

3.3-3/1 บันทึกขอความ
ขอความอนุเคราะห
ตรวจสอบกระดาษคําตอบ
และคะแนนสอบรายวิชา
ศึกษาทั่วไป
3.3-3/2 บันทึกขอความ
ขอความอนุเคราะห
กระดาษคําตอบ และ
เจาหนาที่ตรวจขอสอบ
3.3-3/3 บันทึกขอความ
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ผลการดําเนินงาน

รายการหลักฐาน

ประสานงานในเรื่องตางๆ กับอาจารยผูสอน
รายวิชาศึกษาทั่วไป ตลอดจนการจัดโครงการ
เพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารยผูสอนรายวิชา
ศึกษาทั่วไป ซึ่งสํานักศึกษาทั่วไปสามารถ
ตอบสนองความคาดหวังหรือความตองการของ
นิสิต-อาจารยที่มีความหลากหลายและมีความ
แตกตาง
ทั้งนี้ ผูอํานวยการสํานักศึกษาทั่วไปได
บริหารงานตามหลักการตอบสนอง โดยให
ความอนุเคราะหตามความคาดหวัง/ความ
ตองการของคณะ-หนวยงานอื่นทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย อาทิ
1.คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากร
ศาสตร, คณะศึกษาศาสตร, คณะวิทยาศาสตร
ไดขอความอนุเคราะหตรวจสอบ
กระดาษคําตอบและคะแนนสอบรายวิชาศึกษา
ทั่วไป (เอกสารหมายเลข 3.3-3/1)
2.คณะพยาบาลศาสตรไดขอความ
อนุเคราะหกระดาษคําตอบ และเจาหนาที่
ตรวจขอสอบ (เอกสารหมายเลข 3.3-3/2)
3.สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา กาฬสินธุ เขต 1 ไดขอความ
อนุเคราะหตรวจกระดาษคําตอบดวย
เครื่องตรวจระบบคอมพิวเตอร และ
กระดาษคําตอบ (เอกสารหมายเลข 3.3-3/3)
4.คณะแพทยศาสตรขอความ
อนุเคราะหเกี่ยวกับการดําเนินการสอบคัดเลือก
บุคคลเพื่อเขาศึกษาตอในหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต ประจําปการศึกษา 2559
(เอกสารหมายเลข 3.3-3/4)

ขอความอนุเคราะหตรวจ
กระดาษคําตอบดวย
เครื่องตรวจระบบ
คอมพิวเตอร และ
กระดาษคําตอบ
3.3-3/4 บันทึกขอความ
ขอความอนุเคราะห
เกี่ยวกับการดําเนินการ
สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อ
เขาศึกษาตอในหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต
ประจําปการศึกษา 2559
3.3-3/5 เอกสารที่แสดงถึง
การมีมหาวิทยาลัยตางๆ
มาศึกษาดูงาน สํานัก
ศึกษาทั่วไป

| 92
ประเมิน
ตนเอง



เกณฑมาตรฐาน

4. ผูบริหาร
บริหารงานดวย
หลักภาระ
รับผิดชอบ

ผลการดําเนินงาน

รายการหลักฐาน

จากการบริหารงานดวยหลักการ
ตอบสนองทั้งหนวยงานภายในและหนวยงาน
ภายนอกตามนโยบายมหาวิทยาลัย สงผลให
สํานักศึกษาทั่วไปไดรับการยอมรับอยาง
กวางขวางและมีหนวยงานใหความสนใจมา
ศึกษาดูงานเปนจํานวนมาก อาทิ เชน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี
ศึกษาดูงานสํานักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลย
อลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ศึกษาดูงาน
สํานักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
(เอกสารหมายเลข 3.3-3/5)
ผูอํานวยการสํานักศึกษาทั่วไป
บริหารงานดวยหลักภาระรับผิดชอบ
ผูอํานวยการสํานักศึกษาทั่วไปได
บริหารงานตามหลักภาระรับผิดชอบ โดยได
กํากับใหบุคลากรทุกสวนงานรับผิดชอบภาระ
งานในหนาที่ใหบรรลุตามเปาหมายที่กําหนด
(เอกสารหมายเลข 3.3-4/1) รวมทั้งไดกําชับ
ใหบุคลากรทุกฝายไดทบทวนการปฏิบัติงาน
ของตนเอง และผูอํานวยการสํานักศึกษาทั่วไป
จะเชิญประชุมในแตละฝายเพื่อหารือแกไข
ปญหา และขับเคลื่อนการปฏิบัติงาน หรือการ
แกไขปญหาในระหวางที่ปฏิบัติงานเพื่อไมให
ปญหาที่พบรอการหารือเฉพาะในการประชุม
ผูบริหาร และการประชุมบุคลากรเทานั้น มี
หลายอยางระหวางการทํางานหากผูปฏิบัติพบ
ประเด็นปญหาที่ผูบริหารมองไมเห็นใหรายงาน
เพื่อแกไขและขับเคลื่อนการทํางานอยางมี
ประสิทธิภาพตอไป (เอกสารหมายเลข 3.3-

3.3-4/1 คําสั่งสํานักศึกษา
ทั่วไปที่ 131/2558 เรื่อง
การมอบหมายงานใน
หนาที่ความรับผิดชอบของ
บุคลากรสํานักศึกษาทั่วไป
3.3-4/2 รายงานการ
ประชุมบุคลากรสํานัก
ศึกษาทั่วไป ครั้งที่
1/2559 หนา 3
3.3-4/3 ขออนุมัติ
โครงการติวสัญจร MSU
English Exit-Exam
3.3-4/4 รายงานผลการจัด
โครงการติวสัญจร MSU
English Exit-Exam
3.3-4/5 รายงานผลการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการ สํานักศึกษาทั่วไป
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ผลการดําเนินงาน
4/2)
ตามที่สํานักศึกษาทั่วไปไดรับ
มอบหมายจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามใหเปน
ผูรับผิดชอบหลักประสานงานตัวชี้วัด ในการ
ดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจําปงบประมาณ
2559 ในตัวชี้วัดที่ 1.2.3 รอยละของนิสิต
(ป.ตรี-โท-เอก) ที่เขารับการทดสอบความรู
ความสามารถและทักษะการสื่อสารดวยทักษา
ภาษาอังกฤษ ตามมาตรฐาน CEFR หรือ
เทียบเทากอนสําเร็จการศึกษา ไมนอยกวา
รอยละ 100 ของนิสิตทั้งหมดในชั้นปที่หลักสูตร
กําหนด (MSU English Exit-Exam) และ
ตัวชี้วัดที่ 1.2.4 รอยละของนิสิต (ป.ตรี-โท-เอก)
ที่เขารับการทดสอบความรูความสามารถและ
ทักษะการสื่อสารดวยทักษะภาษาอังกฤษ
ตามมาตรฐาน CEFR หรือเทียบเทามีคะแนน
ผลการทดสอบ ไมนอยกวา 50 คะแนน ไมนอย
กวารอยละ 40 ของนิสิตที่เขาทดสอบทั้งหมด
(MSU English Exit-Exam) ซึ่งสํานักศึกษา
ทั่วไปเปนศูนยกลางในการจัดสอบ MSU
English Exit-Exam ทั้งนี้ สํานักศึกษาทั่วไป
ไดจัดโครงการติวสัญจรไปยังคณะ-วิทยาลัย
ตางๆ เพื่อใหนิสิตไดเตรียมความพรอม
กอนเขารับการทดสอบ MSU English ExitExam (เอกสารหมายเลข 3.3-4/3) และ
ผูรับผิดชอบไดรายงานผลการจัดโครงการ
เพื่อพิจารณาปรับปรุงใหมีประสิทธิภาพตอไป
(เอกสารหมายเลข 3.3-4/4)
จากการที่บริหารดวยหลักภาระ

รายการหลักฐาน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2559 รอบ 9 เดือน
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5. ผูบริหาร
บริหารงานดวย
หลักความโปรงใส

ผลการดําเนินงาน
รับผิดชอบ สงผลใหการปฏิบัติงานของสํานัก
ศึกษาทั่วไปดําเนินไปดวยความเรียบรอย
สอดคลองกับแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการ
ประจําป ที่กําหนดไว (เอกสารหมายเลข 3.34/5)
ผูอํานวยการสํานักศึกษาทั่วไป
บริหารงานดวยหลักความโปรงใส

รายการหลักฐาน

3.3-5/1 หนังสือแจงผล
การตรวจทานและ
ขอเสนอแนะรายงานฐานะ
ผูอํานวยการสํานักศึกษาทั่วไป
เงินยืมทดรองราชการ
บริหารงานดวยความโปรงใสตรวจสอบได
สํานักศึกษาทั่วไป
โดยกองคลังและพัสดุไดเขามาตรวจเยี่ยมดาน 3.3-5/2 รายงานงบ
เงินทดรองราชการ การบริหารดานการเงินไมมี การเงินประจําเดือน
ขอทวงติงใดๆ ซึ่งการดําเนินงานตางๆเปนไป 3.3-5/3 รายงานงบรายได
ตามระเบียบขั้นตอนทางดานการเงิน (เอกสาร และคาใชจายรายไตรมาส
3.3-5/4 รายงานการจัดซื้อ
หมายเลข 3.3-5/1)
สํานักศึกษาทั่วไปไดจัดทํารายงานงบ จัดจาง
แสดงฐานะทางการเงินประจําเดือน, รายงาน 3.3-5/5 การตรวจติดตาม
งบรายไดและคาใชจายประจําเดือน (เอกสาร การดําเนินงานเงินทดรอง
ราชการ
หมายเลข 3.3-5/2) รายงานงบรายไดและ
3.3-5/6 รายงานการสอบ
คาใชจายในทุกไตรมาส (เอกสารหมายเลข
ทานการบริหารความเสี่ยง
3.3-5/3) การจัดซื้อจัดจางครุภัณฑและ
สิ่งกอสราง ไดจัดทําการสอบราคา (เอกสาร
หมายเลข 3.3-5/4) และไดมีหนวยตรวจสอบ
ภายในเขาตรวจสอบการใชจายงบประมาณ
(เอกสารหมายเลข 3.3-5/5) ตลอดจนไดมีการ
ตรวจประเมินการบริหารความเสี่ยง (เอกสาร
หมายเลข 3.3-5/6)
จากการบริหารงานดวยหลักความ
โปรงใส สงผลใหการปฏิบัติงานของสํานักศึกษา
ทั่วไปดําเนินไปดวยความเรียบรอย และไมมี
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6. ผูบริหาร
บริหารงานดวย
หลักการมีสวนรวม

ผลการดําเนินงาน
การรองเรียนเรื่องการทุจริต และไมมกี ารตั้ง
คณะกรรมการมาตรวจสอบการใชเงินของ
สํานักศึกษาทั่วไป
ผูอํานวยการสํานักศึกษาทั่วไป
บริหารงานดวยหลักการมีสวนรวม

รายการหลักฐาน

3.3-6/1 เอกสารที่แสดงถึง
ผูอํานวยการสํานักศึกษา
ทั่วไปไดบริหารงานตาม
ผูอํานวยการสํานักศึกษาทั่วไปได
หลักการมีสวนรวม ของ
บริหารงานตามหลักการมีสวนรวม โดยไดมี
อาจารยผูสอนรายวิชา
กระบวนการที่จะใหอาจารยผูสอนรายวิชา
ศึกษาทั่วไป
3.3-6/2 เอกสารที่แสดงถึง
ศึกษาทั่วไปไดมีสวนรวมในการแลกเปลี่ยน
เรียนรู แสดงความคิดเห็นรวมกันในการจัดการ ผูอํานวยการสํานักศึกษา
ทั่วไปไดบริหารงานตาม
เรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป (เอกสาร
หลักการมีสวนรวม ของ
หมายเลข 3.3-6/1) ทั้งยังไดสงเสริมให
บุคลากรไดมีสวนรวมในการจัดกิจกรรม และ บุคลากรสํานักศึกษาทั่วไป
3.3-6/3 รายงานการ
การเขารวมกิจกรรมตางๆ ทั้งของหนวยงาน
ประเมินความพึงพอใจใน
และมหาวิทยาลัยจัดขึ้น (เอกสารหมายเลข
3.3-6/2) ในการใหบริการของสํานักศึกษาทั่วไป การใหบริการของสํานัก
ศึกษาทั่วไป
นั้น ไดมีการสอบถามความพึงพอใจในการ
ใหบริการกับ นิสิต อาจารย และบุคลากร
ภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เอกสาร
หมายเลข 3.3-6/3)
จากการบริหารงานดวยหลักการมีสวน
รวม สงผลใหผูมีสวนเกี่ยวของมีโอกาสเขา
มารวมเสนอแนะและใหคําแนะนําในการ
ปฏิบัติงานในสวนที่เกี่ยวของ และสามารถ
ตอบสนองผูเกี่ยวของไดในทุกภารกิจ
7. ผูบริหาร
ผูอํานวยการสํานักศึกษาทั่วไป
3.3-7/1 คําสั่งแตงตั้ง
บริหารงานดวย บริหารงานดวยหลักการกระจายอํานาจ
ผูรักษาการ ผูอํานวยการ
หลักการกระจาย
สํานักศึกษาทั่วไป
อํานาจ
ผูอํานวยการสํานักศึกษาทั่วไปได
3.3-7/2 บันทึกขอความ
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ผลการดําเนินงาน

รายการหลักฐาน

บริหารงานตามหลักการกระจายอํานาจ
โดยมีการมอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบและ
มอบอํานาจใหรองผูอํานวยการสํานักศึกษา
ทั่วไป ผูชวยผูอํานวยการสํานักศึกษาทั่วไป
หัวหนาสํานักงานเลขานุการสํานักศึกษาทั่วไป
เพื่อกระจายอํานาจการตัดสินใจและความ
รับผิดชอบที่เหมาะสมและมีความคลองตัว
ในการปฏิบัติราชการมากยิ่งขึ้น (เอกสาร
หมายเลข 3.3-7/1-7/11)
จากการบริหารงานดวยหลักการ
กระจายอํานาจ สงผลใหสํานักศึกษาทั่วไป
ปฏิบัติงานไดรวดเร็ว โดยมีผูบริหารกํากับดูแล
ตามที่ผูอํานวยการมอบหมาย และสามารถ
ตัดสินใจตามกรอบภาระที่ไดรับมอบหมายจาก
ผูอํานวยการสํานักศึกษาทั่วไป สงผลใหการ
บริหารเกิดความคลองตัวอยางยิ่ง

ขอแตงตั้งรองผูอํานวยการ
สํานักศึกษาทั่วไป / ผูชวย
ผูอํานวยการสํานักศึกษา
ทั่วไป
3.3-7/3 คําสั่งแตงตั้งรอง
ผูอํานวยการสํานักศึกษา
ทั่วไป
3.3-7/4 คําสั่งแตงตั้ง
ผูอํานวยการสํานักศึกษา
ทั่วไป
3.3-7/5 บันทึกขอความ
ขออนุมัติใหรอง
ผูอํานวยการสํานักศึกษา
ทั่วไปรักษาการแทนกัน
3.3-7/6 คําสั่งขออนุมัติ
แตงตั้งรองผูอํานวยการ
รักษาการแทน
ผูอํานวยการสํานักศึกษา
ทั่วไป
3.3-7/7 การมอบหมาย
หนาที่ความรับผิดชอบ
และมอบอํานาจใหรอง
ผูอํานวยการ / ผูชวย
ผูอํานวยการสํานักศึกษา
ทั่วไป
3.3-7/8 การมอบหมาย
อํานาจหนาที่ความ
รับผิดชอบและมอบอํานาจ
ใหรองผูอํานวยการ /
ผูชวยผูอํานวยการสํานัก
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8. ผูบริหาร
บริหารงานดวย
หลักนิติธรรม

ผลการดําเนินงาน

รายการหลักฐาน

ศึกษาทั่วไป
3.3-7/9 คําสั่งแตงตั้ง
ผูอํานวยการสํานักศึกษา
ทั่วไป
3.3-7/10คําสั่งมอบหมาย
หนาที่และความ
รับผิดชอบใหรอง
ผูอํานวยการสํานักศึกษา
ทั่วไป
3.3-7/11คําสั่งแตงตั้งรอง
ผูอํานวยการสํานักศึกษา
ทั่วไป
ผูอํานวยการสํานักศึกษาทั่วไป
3.3-8/1 ขอบังคับ
บริหารงานดวยหลักนิติธรรม
ระเบียบ ประกาศ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผูอํานวยการสํานักศึกษาทั่วไปได
ที่เกี่ยวของกับสํานักศึกษา
บริหารงานตามหลักนิติธรรม โดยได
ทั่วไป
3.3-8/2 รับรองรายงาน
บริหารงานตามอํานาจของกฎ ระเบียบ
ขอบังคับ ประกาศมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวของกับ การประชุมคณะกรรมการ
การบริหารจัดการเกี่ยวกับการจัดการเรียนการ ประจําสํานักศึกษาทั่วไป
ครั้งที่ 16/2558 หนา 2
สอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ของสํานักศึกษา
ทั่วไป (เอกสารหมายเลข 3.3-8/1) (เอกสาร
หมายเลข 3.3-8/2) อาทิ การพิจารณาผล
การศึกษารายวิชาศึกษาทั่วไป พิจารณาการ
โอนผลการเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป พิจารณา
การเทียบเคียงรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2549) กับหมวดวิชา
ศึกษาทัว่ ไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558)
พิจารณารายชื่ออาจารยผูสอนหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558) พิจารณา
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9. ผูบริหาร
บริหารงานดวย
หลักความเสมอ
ภาค

ผลการดําเนินงาน
การขออนุมัติแกไขผลการศึกษารายวิชาศึกษา
ทั่วไป
จากการบริหารดวยหลักนิติธรรมและ
ไดมอบอํานาจการบังคับบัญชาตามลําดับขั้น
และมีการใหความรูดานจรรยาบรรณ และ
กํากับดูแลบุคลากร สงผลใหไมมีปญหาและขอ
รองเรียนใดๆ เกิดขึ้นจากการบริหารงาน
ผูอํานวยการสํานักศึกษาทั่วไป
บริหารงานดวยหลักความเสมอภาค
ผูอํานวยการสํานักศึกษาทั่วไป
บริหารงานดวยความเสมอภาค อาทิ
ผูอํานวยการสํานักศึกษาทั่วไปรวมกับ
คณะกรรมการประจําสํานักศึกษาทั่วไป
พิจารณาเกณฑการเบิกจายคาสอนกลุมวิชา
ภาษา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง
พ.ศ.2558) เนื่องจาก การจัดการเรียนการสอน
กลุมวิชาภาษา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ.2558) มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบ
การจัดการเรียนการสอนใหมีการบรรยาย
1 ชั่วโมง และปฏิบัติ 2 ชัว่ โมง ทําใหมีการ
เพิ่มชั่วโมงการเรียนการสอน จึงไดจัดทําเกณฑ
การเบิกจายคาสอนของกลุมวิชาภาษา หมวด
วิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2558)
ขึ้น (เอกสารหมายเลข 3.3-9/1) อีกทั้งยังให
บุคลากรไดพัฒนาตนเอง หากมีหลักสูตรตางๆ
ที่สนใจเขารวมพัฒนาตนเอง ใหนําเสนอตอ
ผูอํานวยการเพื่อพิจารณา และไมจําเปนตองรอ
ใหมีหนังสือแจงหลักสูตรการอบรม บุคลากร
สามารถสืบคนในอินเตอรเน็ตและเสนอผาน

รายการหลักฐาน

3.3-9/1 รับรองรายงาน
การประชุมคณะกรรมการ
ประจําสํานักศึกษาทั่วไป
ครั้งที่ 11/2558 หนา 23
3.3-9/2 รับรองรายงาน
การประชุมคณะกรรมการ
ประจําสํานักศึกษาทั่วไป
ครั้งที่ 1/2559 หนา 3
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ผลการดําเนินงาน

รายการหลักฐาน

ความเห็นของหัวหนาสํานักงานเลขานุการ เพื่อ
พิจารณาตอไป (เอกสารหมายเลข 3.3-9/2)
จากการบริหารงานดวยหลักความ
เสมอภาค สงผลใหคณาจารยและผูมีสวน
เกี่ยวของพึงพอใจในการบริหารงานและไดรับ
ความเปนธรรมและเทาเทียมกัน ไมมีการ
แบงแยกระหวางคณาจารย บุคลากร นิสิต
โดยสํานักศึกษาทั่วไปใหบริการที่เทาเทียมกัน
และทุกฝายเขาถึงการบริการในรูปแบบเดียวกัน
10. ผูบริหาร
ผูอํานวยการสํานักศึกษาทั่วไป
3.3-10/1 รับรองรายงาน
บริหารงานดวย บริหารงานดวยหลักมุงเนนฉันทามติ
การประชุมคณะกรรมการ
หลักมุงเนนฉันทา
ประจําสํานักศึกษาทั่วไป
มติ
ผูอํานวยการสํานักศึกษาทั่วไปได
ครั้งที่ 12/2558 หนา 7-8
บริหารงานตามหลักมุงเนนฉันทามติ
โดยผูอํานวยการสํานักศึกษาทั่วไปและ
คณะกรรมการประจําสํานักศึกษาทั่วไป
บริหารงานโดยยึดกฎ ระเบียบ ขอบังคับในการ
บริหารจัดการดวยความเปนธรรม ไมเลือก
ปฏิบัติ คํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของผูมีสวนไดสวน
เสีย โดยตองไดรับการปฏิบัติอยางเทาเทียมกัน
ดังกรณีตัวอยาง การพิจารณาใหความเห็นชอบ
การปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ.2558) (การเสนอปรับปรุงแกไข
หลักสูตรเพียงเล็กนอย) โดยสืบเนื่องจากภาค
จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว คณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ไดทํา
บันทึกถึงผูอํานวยการ เรื่อง ขอใหทบทวน
มาตรฐานการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา
ศึกษาทั่วไป โดยมีสาระสําคัญคือตองการใหมี
การทบทวนพิจารณาคุณสมบัติอาจารยผูสอน
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ประเมิน
ตนเอง

เกณฑมาตรฐาน

ผลการดําเนินงาน
ในรายวิชาดังกลาวใหม และขอใหระงับการเปด
สอนรายวิชา 0032004 จิตวิทยา ในภาคตน
ปการศึกษา 2558
ทั้งนี้ คณะกรรมการประจําสํานัก
ศึกษาทั่วไปไดพิจารณารวมกัน จึงมีมติใหฝาย
วิชาการ สํานักศึกษาทั่วไปเสนอเปลี่ยนชื่อใหม
เปนวิชาความเปนมนุษยและการเรียนรู เขียน
คําอธิบายรายวิชาใหมใหสอดคลองเกี่ยวกับ
เนื้อหารายวิชา และใหมีการจัดการเรียนการ
สอนรายวิชา 0032004 ในภาคเรียนที่ 1/2558
เพื่อไมใหกระทบกับนิสิตที่ลงทะเบียนเรียน
(เอกสารหมายเลข 3.3-10/1)
จากการบริหารงานดวยหลักมุงเนน
ฉันทามติ สงผลใหคณะกรรมการประจําสํานัก
ศึกษาทั่วไปเขารวมประชุม คณะกรรมการได
เสนอแนะความจําเปน และมีการพิจารณา
แนวทางเพื่อนําไปปรับปรุงการบริหารงานตาม
ภารกิจของมหาวิทยาลัย รวมถึงรับฟงความเห็น
ของบุคลากรและพิจารณาจากความเห็นของ
เสียงสวนมาก สงผลใหการบริหารงานไมเกิด
ปญหา เนื่องจากการปฏิบัติเกิดจากความ
จําเปนหรือขอเสนอแนะของบุคคลสวนใหญ
และมีการพูดคุยจนไดขอยุติ และไดแนวทาง
รวมกันแลว

รายการหลักฐาน
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การประเมินตนเอง
ตัวบงชี้ น้ําหนัก เปาหมาย

3.3

รอยละ
5

10

การบรรลุ
เปาหมาย

ผลการ
ดําเนินงาน



10

คะแนนประเมินตนเอง
ตามเกณฑ
ถวงน้ําหนัก
การประเมิน
5
25

| 102
ตัวบงชี้ที่ 3.4 ระดับความสําเร็จของการคนหาแนวปฏิบัติที่ดี
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ
ผูรับผิดชอบ : นางสาวสิริกานต มงคลมะไฟ
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ขอ

ผลการดําเนินงาน
ประเมิน
เกณฑมาตรฐาน
ตนเอง
1. มีการกําหนดประเด็น

ความรู และเปาหมาย
ของการจัดการความรูที่
สอดคลองกับแผนกลยุทธ
ของหนวยงานที่สอดคลอง
กับพันธกิจหลัก

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
4 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
5 ขอ

ผลการดําเนินงาน

รายการหลักฐาน

สํานักศึกษาทั่วไปมีการจัดทํา
แผนการดําเนินการจัดการความรู
เพื่อใหการดําเนินการจัดการความรู
เปนไปดวยความเรียบรอย และบรรลุ
วัตถุประสงคการสงเสริมองคกรแหง
การเรียนรู (เอกสารหมายเลข 3.41/1) มีการแตงตั้งคณะกรรมการ
บริหารและดําเนินงานการจัดการ
ความรูสํานักศึกษาทั่วไป เพื่อใหการ
บริหารและดําเนินงานการจัดการ
ความรูของสํานักศึกษาทั่วไป ประจําป
การศึกษา 2558 เปนไปดวยความ
เรียบรอย (เอกสารหมายเลข 3.4-1/2)
มีการจัดการประชุมคณะกรรมการ
บริหารและดําเนินงานการจัดการ
ความรูสํานักศึกษาทั่วไปครั้งที่
1/2558 เพื่อพิจารณาแนวทางการ
ดําเนินงานการจัดการความรู (เอกสาร
หมายเลข 3.4-1/3) มีการประชุม
คณะกรรมการบริหารและดําเนินงาน

3.4-1/1 แผนดําเนินงาน
การจัดการความรูสํานัก
ศึกษาทั่วไป
3.4-1/2 คําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการบริหารและ
ดําเนินงานการจัดการ
ความรูสํานักศึกษาทั่วไป
3.4-1/3 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
บริหารและดําเนินงานการ
จัดการความรูสํานักศึกษา
ทั่วไป ครั้งที่ 1/2558
3.4-1/4 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
บริหารและดําเนินงานการ
จัดการความรูสํานักศึกษา
ทั่วไป ครั้งที่ 1/2559
3.4-1/5 รายงานการ
ประชุมบุคลากรสํานัก
ศึกษาทั่วไป ครั้งที่
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2. กําหนดบุคลากร
กลุมเปาหมายที่จะพัฒนา
ความรูและทักษะอยาง
ชัดเจนตามประเด็นความ
รูที่กําหนดในขอ 1



3. มีการแบงปนและ
แลกเปลี่ยนเรียนรูจาก
ความรูทักษะของผูมี
ประสบการณตรง (tacit
knowledge) เพื่อคนหา
แนวปฏิบัติที่ดีตาม
ประเด็นความรูที่กําหนด
ในขอ 1 และเผยแพรไปสู
บุคลากรกลุมเปาหมายที่
กําหนด

ผลการดําเนินงาน
การจัดการความรูสํานักศึกษาทั่วไป
ครั้งที่ 1/2559 เพื่อสรุปประเด็น
ความรูและเปาหมาย ของการจัดการ
ความรูที่สอดคลองกับแผนกลยุทธของ
หนวยงานที่สอดคลองกับพันธกิจหลัก
(เอกสารหมายเลข 3.4-1/4) และมีการ
นําประเด็นความรูที่ไดเสนอตอที่
ประชุมบุคลากรสํานักศึกษาทั่วไป ครั้ง
ที่ 1/2559 (เอกสารหมายเลข 3.41/5)
สํานักศึกษาทั่วไปมีการ
กําหนดบุคลากรกลุมเปาหมายที่จะ
พัฒนาความรูและทักษะอยางชัดเจน
ตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอ 1
(เอกสารหมายเลข 3.4-2/1) และไดมี
การจัดทําแผนการจัดการความรูสํานัก
ศึกษาทั่วไป ประจําปการศึกษา 2558
เพื่อเปนแนวทางในการแลกเปลี่ยน
เรียนรูของสํานักศึกษาทั่วไป (เอกสาร
หมายเลข 3.4-2/2)
สํานักศึกษาทั่วไปมีการ
แบงปนและแลกเปลี่ยนเรียนรู เพื่อ
พัฒนาคูมือการปฏิบัติงานของบุคลากร
สํานักศึกษาทั่วไป (เอกสารหมายเลข
3.4-3/1) และไดมีการแลกเปลี่ยน
เรียนรูจากความรูทักษะของผูมี
ประสบการณตรง (tacit knowledge)
เพื่อคนหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็น
ความรูที่กําหนด (เอกสารหมายเลข
3.4-3/2) และเผยแพรไปสูบุคลากร

รายการหลักฐาน
1/2559

3.4-2/1 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
บริหารและดําเนินงานการ
จัดการความรูสํานักศึกษา
ทั่วไป ครั้งที่ 1/2559
3.4-2/2 แผนการจัดการ
ความรูสํานักศึกษาทั่วไป
ประจําปการศึกษา 2558

3.4-3/1 แลกเปลี่ยนเรียนรู
เพื่อพัฒนาการจัดทําคูมือ
การปฏิบัติงานของ
บุคลากรสํานักศึกษาทั่วไป
3.4-3/2 รายงานผลการจัด
โครงการฝกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง การ
พัฒนาตน พัฒนางานเพื่อ
พัฒนาหนวยงานสูองคกร
แหงการเรียนรู
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เกณฑมาตรฐาน

ผลการดําเนินงาน

รายการหลักฐาน

กลุมเปาหมาย (เอกสารหมายเลข 3.4- 3.4-3/3 หนังสือขอ
3/3 , 3.4-3/4)
เผยแพรบทความการถอด
บทเรียนจากโครงการ
พัฒนาตน พัฒนางานเพื่อ
พัฒนาหนวยงานสูองคกร
แหงการเรียนรู
3.4-3/4 การถอดบทเรียน
และสรุปประเด็นตางๆ
จากโครงการฝกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง การ
พัฒนาตน พัฒนางานเพื่อ
พัฒนาหนวยงานสูองคกร
แหงการเรียนรู ที่เผยแพร
ในเวปไซต
www.gotoknow.org/po
sts/605532
4. มีการรวบรวมความรู
สํานักศึกษาทั่วไปมีการ
3.4-4/1 หนังสือขอ
ตามประเด็นความรูที่
รวบรวมความรูจากเอกสารการเขียน เผยแพรเอกสารความรู
กําหนดในขอ 1 ทั้งที่มีอยู คูมือปฏิบัติงาน โดยคุณเสถียร คามี
การเขียนคูมือปฏิบัติงาน
ในตัวบุคคลและแหล
ศักดิ์, เอกสารจากประกอบการอบรม 3.4-4/2 เอกสารความรู
งเรียนรูอื่นๆ ที่เปนแนว การเขียนคูมือปฏิบัติราชการของกอง เกี่ยวกับคูมือการ
ปฏิบัติที่ดี มาพัฒนาและ การเจาหนาที่ และขอมูลความรูจาก ปฏิบัติงานการเขียนคูมือ
จัดเก็บอยาง
เวปไซต gotoknow โดย อาจารย ดร. ปฏิบัติงาน
เปนระบบ โดยเผยแพร ฤทธิไกร ไชยงาม ที่เปนแนวปฏิบัติที่ดี
ออกมาเปนลายลักษณ มาพัฒนาและจัดเก็บ อยางเป
อักษร (explicit
นระบบ และมีการเผยแพรออกมาเป
knowledge)
นลายลักษณอักษร (explicit
knowledge) (เอกสารหมายเลข 3.44/1 , 3.4-4/2 เอกสารความรูเกี่ยวกับ
คูมือการปฏิบัติงานการเขียนคูมือ
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เกณฑมาตรฐาน

ผลการดําเนินงาน
ปฏิบัติงาน



5. มีการนําความรูที่ได
จากการจัดการความรู
ในปการศึกษาปจจุบัน
หรือปการศึกษาที่
ผานมา ที่เปน
ลายลักษณอักษร
(explicit knowledge)
และจากความรู ทักษะ
ของผูมีประสบ
การณตรง (tacit
knowledge) ที่
เปนแนวปฏิบัติที่ดีมา
ปรับใชในการปฏิบัติงาน
จริง

รายการหลักฐาน
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การประเมินตนเอง
ตัวบงชี้ น้ําหนัก เปาหมาย

3.4

รอยละ
5

5

การบรรลุ
เปาหมาย

ผลการ
ดําเนินงาน



4

คะแนนประเมินตนเอง
ตามเกณฑ
ถวงน้ําหนัก
การประเมิน
4
20

| 107
ตัวบงชี้ที่ 3.5 ระดับความสําเร็จของการกํากับติดตามการบริหารและพัฒนาบุคลากร
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ
ผูรับผิดชอบ : นางสาวรัตนา บุตรดี
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ขอ

ผลการดําเนินงาน
ประเมิน เกณฑมาตรฐาน
ตนเอง
 1. มีแผนการบริหาร
และการพัฒนา
บุคลากรที่มีการ
วิเคราะหขอมูลเชิง
ประจักษ



2. มีการบริหารและ
การพัฒนาบุคลากร
ใหเปนไปตามแผนที่
กําหนด

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 หรือ 4 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
5 หรือ 6 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
7 ขอ

ผลการดําเนินงาน

รายการหลักฐาน

สํานักศึกษาทั่วไปมีแผนบริหาร
ทรัพยากรบุคคล สํานักศึกษาทั่วไป
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2557-2561
(เอกสารหมายเลข 3.5-1/1) และไดจัดทํา
แผนการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนประจําป
การศึกษา 2558 และปงบประมาณ 2559 เพื่อ
เปนการพัฒนาบุคลากรใหมีสมรรถนะในการ
ทํางานมากยิ่งขึ้น (เอกสารหมายเลข 3.5-1/2)
และมีการวิเคราะหขอมูลเชิงประจักษในการ
สํารวจความตองการพัฒนาตนเองของบุคลากร
รายงานตอผูบริหารสํานักศึกษาทั่วไป (เอกสาร
หมายเลข 3.5-1/3)

3.5-1/1 แผนบริหาร
ทรัพยากรบุคคล สํานัก
ศึกษาทั่วไป
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม พ.ศ.
25557-2561
3.5-1/2 แผนการ
พัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุนประจําป
การศึกษา 2558 และ
ปงบประมาณ 2559
3.5-1/3 บันทึก
ขอความรายงานการ
สํารวจความตองการ
ฝกอบรมพัฒนาตนเอง
ของบุคลากร
3.5-2/1 บันทึก
ขอความขอรายงาน
การสํารวจความ
ตองการฝกอบรม

สํานักศึกษาทั่วไป มีการบริหารและ
พัฒนาสายสนับสนุนใหเปนไปตามแผนที่
กําหนด โดยดําเนินการสํารวจความตองการ
ฝกอบรมพัฒนาตนเองของบุคลากร ใน
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เกณฑมาตรฐาน

ผลการดําเนินงาน

รายการหลักฐาน

ปงบประมาณ 2559 และสรุปรายงานผลการ
สํารวจใหผูบริหารรับทราบ เพื่อประกอบการ
ตัดสินใจในการบริหารและจัดสงบุคลากรไป
ฝกอบรมพัฒนาตนเอง (เอกสารหมายเลข 3.52/1) ทั้งยังไดดําเนินการจัดโครงการตางๆ ตาม
แผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2559 เพื่อ
พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน เชน โครงการ
พัฒนาองคความรูการประกันคุณภาพภายใน
สํานักศึกษาทั่วไป ในวันจันทรที่ 26 ตุลาคม
2558 ณ หองประชุมสํานักศึกษาทั่วไป
(เอกสารหมายเลข 3.5-2/2) โครงการพัฒนา
บุคลากรดานการจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน เมื่อ
วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2558 ณ หองประชุม
สํานักศึกษาทั่วไป (เอกสารหมายเลข 3.5-2/3)
โครงการอบรมการเขียนหนังสือราชการและ
รายงานการประชุม เมื่อวันอังคารที่ 26
มกราคม 2559 ณ หองประชุมสํานักศึกษา
ทั่วไป (เอกสารหมายเลข 3.5-2/4) โครงการ
พัฒนาศักยภาพการใหบริการของบุคลากร
สํานักศึกษาทั่วไป ประจําป 2559 ระหวาง
วันที่ 25 – 28 มีนาคม 2559 ณ ชมจันท
อะราวเดอะเวิลด ตําบลบางชัน อําเภอขลุง
จังหวัดจันทบุรี และโรงแรมเซนต โทรเปซบีช
รีสอรท ตําบลคลองขุด อําเภอทาใหม จังหวัด
จันทบุรี (เอกสารหมายเลข 3.5- 2/5) และ
จัดสง บุคลากรไปฝกอบรมพัฒนาตนเอง เชน
ไดสงนางสาวอรทัย มัครมย เขารวมโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนการใช
ระบบบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุม
ภายใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจําป

พัฒนาตนเองของ
บุคลากร
3.5-2/2 บันทึก
ขอความขอรายงาน
โครงการพัฒนาองค
ความรูการประกัน
คุณภาพภายในสํานัก
ศึกษาทั่วไป
3.5-2/3 บันทึก
ขอความขอรายงาน
โครงการพัฒนา
บุคลากรดานการจัดทํา
คูมือการปฏิบัติงาน
3.5-2/4 บันทึก
ขอความขอรายงาน
โครงการอบรมการ
เขียนหนังสือราชการ
และรายงานการ
ประชุม
3.5-2/5 บันทึก
ขอความรายงานผล
การจัดโครงการพัฒนา
ศักยภาพการใหบริการ
ของบุคลากร สํานัก
ศึกษาทั่วไป ประจําป
2559
3.5-2/6 บันทึก
ขอความรายงานการ
เขารวมโครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการ เรื่อง
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ตนเอง

เกณฑมาตรฐาน

ผลการดําเนินงาน
งบประมาณ พ.ศ. 2559 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม
2558 ณ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร สํานัก
คอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
(เอกสารหมายเลข 3.5-2/6)



3. มีสวัสดิการ
เสริมสรางสุขภาพที่ดี
และสรางขวัญและ
กําลังใจใหบุคลากร
สามารถทํางานได
อยางมีประสิทธิภาพ

สํานักศึกษาทั่วไป มีสวัสดิการ
เสริมสรางสุขภาพที่ดีตามระเบียบ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม วาดวยสวัสดิการพนักงาน พ.ศ.
2545 (เอกสารหมายเลข 3.5-3/1) มี
สวัสดิการและสิทธิประโยชนเอื้อกูลของลูกจาง
ชั่วคราว (เอกสารหมายเลข 3.5-3/2) มี
สวัสดิการเสริมสรางสุขภาพที่ดีโดยการสงเสริม
ใหบุคลากรไดรับการตรวจสุขภาพประจําป
งบประมาณ 2559 (เอกสารหมายเลข 3.5-3/3)
และมีการสรางขวัญและกําลังใจใหกับบุคลากร
สายสนับสนุนโดยการมอบโลรางวัลและเกียรติ
บัตรในงานวันคลายวันสถาปนาสํานักศึกษา
ทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เมื่อวันที่ 28
กันยายน 2558 ณ หองประชุมแมน้ําของ คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม รวมไปถึงการประกาศผลการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรใน
ระดับดีเดนและดีมาก ตามวงรอบการประเมิน
ใหทราบโดยทั่วกัน เพื่อเปนการสรางขวัญและ
กําลังใจใหกับบุคลากรสามารถทํางานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ (เอกสารหมายเลข 3.5-3/4)

รายการหลักฐาน
การทบทวนการใช
ระบบบริหารจัดการ
ความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายใน
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.
2559
3.5-3/1 ระเบียบ
คณะกรรมการ
บริหารงานบุคคล
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม วาดวย
สวัสดิการพนักงาน
พ.ศ. 2545
3.5-3/2 เอกสารที่
แสดงถึงสวัสดิการและ
สิทธิประโยชนเกื้อกูล
ของลูกจางชั่วคราว
3.5-3/3 บันทึก
ขอความขอเชิญตรวจ
สุขภาพประจําป
งบประมาณ 2559
3.5-3/4 ประกาศ
สํานักศึกษาทั่วไป เรื่อง
รายชื่อขาราชการและ
พนักงานผูที่มีผลการ
ปฏิบัติราชการอยูใน
ระดับดีเดนและดีมาก
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ตนเอง
 4. มีระบบการติดตาม
ใหบุคลากรนําความรู
และทักษะที่ไดจาก
การพัฒนา มาใชใน
การปฏิบัติงานที่
เกี่ยวของ
 5. มีการใหความรูดาน
จรรยาบรรณบุคลากร
และดูแลควบคุมใหถือ
ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

รายการหลักฐาน

สํานักศึกษาทั่วไปมีระบบการติดตามให
บุคลากรนําความรูและทักษะที่ไดจากการ
พัฒนามาใชในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ โดย
แนวปฏิบัติของสํานักศึกษาทั่วไปที่บุคลากรทุก
คนจะตองดําเนินการภายใตระบบเดียวกัน
(เอกสารหมายเลข 3.5-4/1)
สํานักศึกษาทั่วไป ไดดําเนินการให
ความรูดานจรรยาบรรณบุคลากรสายสนับสนุน
แกบุคลากรสํานักศึกษาทั่วไปใหถือปฏิบัติ ใน
การประชุมบุคลากรสํานักศึกษาทั่วไป ครั้งที่
3/2558 เมื่อวันศุกรที่ 7 สิงหาคม 2558 หนา
6 (เอกสารหมายเลข 3.5-5/1) โดยยึดตาม
ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม วาดวย
จรรยาบรรณบุคลากรสายสนับสนุน
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2554
ประกาศ ณ วันที่ 12 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.
2554 (เอกสารหมายเลข 3.5-5/2) และแนว
ปฏิบัตติ ามจรรยาบรรณบุคลากรสายสนับสนุน
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เอกสารหมายเลข
3.5-5/3) และมีการทบทวนความรูด าน
จรรยาบรรณบุคลากรสายสนับสนุนแกบุคลากร
สํานักศึกษาทั่วไปใหถือปฏิบัติ ในการประชุม
บุคลากรสํานักศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 2/2559 เมื่อ
วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ 2559 หนา 4
(เอกสารหมายเลข 3.5-5/4) และมีการควบคุม
ใหถือปฎิบัติโดยผูอํานวยการสํานักศึกษาทั่วไป
มอบหมายอํานาจในการบริหาร กํากับ ติดตาม
ควบคุมดูแลใหแกรองผูอํานวยการสํานักศึกษา
ทั่วไป ใหดูแลบุคลากรในแตละกลุมงาน โดยใน
ปงบประมาณ 2559 บุคลากรสํานักศึกษาทั่วไป

3.5-4/1 แนว
ปฏิบัติการติดตามการ
ใหบุคลากรนําความรู
มาใชในการปฏิบัติงาน

3.5-5/1 รับรอง
รายงานการประชุมครั้ง
ที่ 3/2559 เมื่อวันศุกร
ที่ 7 สิงหาคม 2558
3.5-5/2 ขอบังคับ
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม วาดวย
จรรยาบรรณบุคลากร
สายสนับสนุน
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม พ.ศ.
2554
3.5-5/3 แนวปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณ
บุคลากรสายสนับสนุน
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
3.5-5/4 รายงานการ
ประชุมครั้งที่ 2/2559
เมื่อวันอังคารที่ 23
กุมภาพันธ 2559 (หนา
4)
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6. มีการประเมินผล
ค ว า ม สํ า เ ร็ จ ข อ ง
แผนการบริ ห ารและ
การพัฒนาบุคลากร



7. มี การนํ าผลการ
ประเมิ น ไปปรั บ ปรุ ง
แผนหรือปรับปรุงการ
บริหารและการพัฒนา
บุคลากร

ผลการดําเนินงาน
ไมมีการกระทําผิดจรรยาบรรณบุคลากร
มีการประเมินผลสําเร็จของแผนการ
บริหารและการพัฒนาบุคลากรสํานักศึกษา
ทั่วไป โดยไดสรุปประเด็นปญหาที่ควรปรับปรุง
แผนการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน จํานวน
2 ประเด็น คือ 1. ปรับแผนการวิเคราะหและ
สรุปผลความตองการพัฒนาตนเองตอผูบริหาร
ภายใน 1 เดือน หลังเปดภาคการศึกษา 2.
กําหนดติดตามการนําความรูไปใชในรอบ 6
เดือน เปลี่ยนเปน ติดตามหลังจากเขารวม
อบรมพัฒนาตนเอง 3 เดือน ทั้งนี้เพื่อ รายงาน
ตอผูบริหาร (เอกสารหมายเลข 3.5-6/1)
สํานักศึกษาทั่วไปไดนําผลการ
ประเมินไปปรับปรุงการบริหารและพัฒนา
บุคลากรโดยจัดประชุมหารือคณะกรรมการ
ดําเนินงานพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน สํานัก
ศึกษาทั่วไป ปงบประมาณ 2559 เมื่อวันอังคาร
ที่ 26 กรกฎาคม 2559 โดยนําเอาประเด็นที่
ควรปรับปรุงเขาพิจารณา (เอกสารหมายเลข
3.5-7/1) และไดดําเนินการตามมติที่ประชุม
โดยมีการสํารวจความตองการพัฒนาตนเองของ
บุคลากร (เอกสารหมายเลข 3.5-7/2) พรอม
ทั้งไดเสนอขอปรับปรุงแผนการพัฒนาบุคลากร
สายสนับสนุนประจําปการศึกษา 2559 และ
ปงบประมาณ 2560 ตอผูอํานวยการสํานัก
ศึกษาทั่วไป (เอกสารหมายเลข 3.5-7/3)

รายการหลักฐาน

3.5-6/1 บันทึก
ขอความรายงานผล
การประเมิน
ความสําเร็จของ
แผนการพัฒนา
บุคลากรสายสนับสนุน
ประจําปการศึกษา
2558 และ
ปงบประมาณ 2559

3.5-7/1 รายงานการ
ประชุมการปรับปรุง
แผนการพัฒนา
บุคลากรสายสนับสนุน
3.5-7/2 บันทึก
ขอความสํารวจความ
ตองการสวัสดิการ
เสริมสรางสุขภาพ
3.5-7/3 บันทึก
ขอความขอปรับปรุง
แผนการพัฒนา
บุคลากรสายสนับสนุน
ประจําปการศึกษา
2559 และ
ปงบประมาณ 2560
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ตัวบงชี้ น้ําหนัก เปาหมาย

3.5

รอยละ
5

5

การบรรลุ
เปาหมาย

ผลการ
ดําเนินงาน



5

คะแนนประเมินตนเอง
ตามเกณฑ
ถวงน้ําหนัก
การประเมิน
5
25
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ตัวบงชี้ที่ 3.6 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ
ผูรับผิดชอบ : นางสาวรัตนา บุตรดี
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 หรือ 3 ขอ

ผลการดําเนินงาน
ประเมิน
เกณฑมาตรฐาน
ตนเอง
1. มีระบบและกลไก

การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในที่
เหมาะสมและสอด
คลองกับพันธกิจ
และพัฒนาการของ
หนวยงาน และ
ดําเนินการตาม
ระบบที่กําหนด

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
4 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
5-6 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
7-8 ขอ

ผลการดําเนินงาน

รายการหลักฐาน

สํานักศึกษาทั่วไป มีระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่
เหมาะสม และสอดคลองกับพันธกิจของ
สํานักฯ โดยคํานึงถึงแนวทางตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.
2542 แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
(เอกสารหมายเลข 3.6-1/1) และ
ดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน สํานักศึกษาทั่วไป
ที่เหมาะสมและสอดคลองกับพันธกิจและ
พัฒนาการของหนวยงาน และดําเนินการ
ตามระบบที่กําหนด (เอกสารหมายเลข
3.6-1/2) พรอมทั้งยึดการดําเนินงานตาม
คูมือการปฏิบัติงานกฎกระทรวงวาดวย
ระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553 (เอกสาร
หมายเลข 3.6-1/3) กรอบแผนอุดมศึกษา
ระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 พ.ศ. 25512565 (เอกสารหมายเลข 3.6-1/4) เพื่อให

3.6-1/1 พระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.
2542
3.6-1/2 แผนภาพระบบ
และกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน
สํานักศึกษาทั่วไป
3.6-1/3 กฎกระทรวงวา
ดวยระบบ หลักเกณฑ
และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2553
3.6-1/4 กรอบแผน
อุดมศึกษาระยะยาว 15 ป
ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 25512565)
3.6-1/5 คําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษา สํานัก
ศึกษาทั่วไป ปการศึกษา
2558
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เกณฑมาตรฐาน



2. มีการกําหนด
นโยบายและให
ความสําคัญเรื่องการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน โดย
คณะกรรมการระดับ
นโยบายและผูบริหาร
สูงสุดของหนวยงาน



3. มีการกําหนด
ตัวบงชี้ครอบคลุม
พันธกิจของ
หนวยงาน

ผลการดําเนินงาน

รายการหลักฐาน

เปนไปตามระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มีการดําเนินการจัดทําคําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการดําเนินงาน และผูรับผิดชอบ
ตัวบงชี้ และจัดทําขั้นตอนการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา รวมไปถึงไดมีการ
จัดทําคูมือการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ปการศึกษา 2558 (เอกสาร
หมายเลข 3.6-1/5, 3.6-1/6)
ดําเนินการกําหนดนโยบายการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา
2558 โดยผานความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจําสํานักศึกษาทั่วไป ใน
การประชุมคณะกรรมการประจําสํานัก
ศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 5
มกราคม 2559 โดยใหปรับแกตาม
ขอเสนอแนะ (เอกสารหมายเลข 3.6-2/1)
และใหความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน โดยดําเนินการประกาศ
นโยบายดังกลาวใหกับบุคลากรสํานักศึกษา
ทั่วไปรับทราบและดําเนินงานภายใตระบบ
คุณภาพ ตอที่ประชุมบุคลากรสํานักศึกษา
ทั่วไป ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 19 มกราคม
2559 (เอกสารหมายเลข 3.6-2/2)
มีการดําเนินการกําหนดตัวบงชี้
ครอบคลุมพันธกิจของหนวยงานโดยผาน
ผูทรงคุณวุฒิในเวทีที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น ถึง
3 ครั้ง และดําเนินการจัดโครงการวิพากษ
ตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ปการศึกษา 2558 ขึ้น เมื่อวันจันทรที่ 25

3.6-1/6 คูมือการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน
ปการศึกษา 2558

3.6-2/1 บันทึกขอความ
แจงมติที่ประชุม
คณะกรรมการประจํา
สํานักศึกษาทั่วไป ครั้งที่
1/2559
3.6-2/2 รายงานการ
ประชุมบุคลากรสํานัก
ศึกษาทั่วไป ครั้งที่
1/2559 (หนา 32)

3.6-3/1 โครงการวิพากษ
คูมือการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสํานัก
ศึกษาทั่วไป ปการศึกษา
2558
3.6-3/2 บันทึกขอความ
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เกณฑมาตรฐาน

ผลการดําเนินงาน

มกราคม 2559 (เอกสารหมายเลข 3.63/1) โดยมีการกําหนดตัวบงชี้ที่ครอบคลุม
พันธกิจของหนวยงานโดยกําหนด
องคประกอบ ตัวบงชี้ เกณฑการประเมิน
เปาหมาย และกําหนดผูรับผิดชอบแตละตัว
บงชี้ตามภารกิจที่ไดรับมอบหมาย (เอกสาร
หมายเลข 3.6-3/2)
4. มีการดําเนินงาน
มีการดําเนินงานดานการประกัน
ดานการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถวน
คุณภาพการศึกษา ประกอบดวย การควบคุม การติดตามการ
ภายในที่ครบถวน ดําเนินงานและประเมินคุณภาพโดยไดมีการ
ประกอบดวย การ กําหนดองคประกอบและตัวบงชี้ภายใน
ควบคุม ติดตามการ จํานวน 13 ตัวบงชี้ โดยใหผูรบั ผิดชอบตัว
ดําเนินงาน และ
บงชี้กําหนดแนวทางการดําเนินงาน แผน
ประเมินคุณภาพ
และคาเปาหมายในการดําเนินงานตอ
ผูอํานวยการสํานักศึกษาทั่วไป (เอกสาร
หมายเลข 3.6-4/1) และนําเขาพิจารณาใน
ที่ประชุมบุคลากรสํานักศึกษาทั่วไป ครั้งที่
1/2559 (หนา 34) (เอกสารหมายเลข 3.64/2) ทั้งนี้งานประกันคุณภาพการศึกษาไดมี
การกํากับติดตามความกาวหนาของผลการ
ดําเนินงานเปนระยะ (เอกสารหมายเลข
3.6-4/3) และรายงานผลตอผูอํานวยการ
สํานักศึกษาทั่วไปเพื่อรายงานความกาวหนา
ของผลการดําเนินงาน (เอกสารหมายเลข
3.6-4/4)

รายการหลักฐาน
ขอสงราง ตัวบงชี้และ
เกณฑการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ป
การศึกษา 2558

3.6-4/1 บันทึกขอความ
กําหนดแนวทางการ
ดําเนินงานและคา
เปาหมายการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน
ปการศึกษา 2558
3.6-4/2 รายงานการ
ประชุมบุคลากรสํานัก
ศึกษาทั่วไป ครั้งที่
1/2559 (หนา 34)
3.6-4/3 บันทึกขอความ
กํากับติดตามผลการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษา สํานักศึกษา
ทั่วไป รอบ 6 เดือน
(สิงหาคม 2558 –
มกราคม 2559) ป
การศึกษา 2558
3.6-4/4 รายงานผลการ
ดําเนินงานกํากับ ติดตาม
ผลการดําเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษา สํานัก
ศึกษาทั่วไป ปการศึกษา
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เกณฑมาตรฐาน

ผลการดําเนินงาน

5. มีการนําผลการ
สํานักศึกษาทั่วไป มีการนําผลการ
ประกันคุณภาพ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสํานัก
การศึกษาภายในมา ศึกษาทัว่ ไป วงรอบปการศึกษา 2555 มา
ปรับปรุงการทํางาน ปรับปรุงการทํางานและสงผลใหมีการ
พัฒนาผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของ
แผน กลยุทธทุกตัวบงชี้ โดยมีการประชุม
จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement
Plan) วงรอบปการศึกษา 2557 ตาม
ขอเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจ
ประเมินฯในปการศึกษา 2557 ตอผูบริหาร
สํานักศึกษาทั่วไป (เอกสารหมายเลข 3.65/1) และไดรับการอนุมัติแผนพัฒนา
คุณภาพ (Improvement Plan) วงรอบป
การศึกษา 2557 ในคราวประชุม
คณะกรรมการประจําสํานักศึกษาทั่วไป ครั้ง
ที่ 16/2558 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน
2558 และจัดสงแผนพัฒนาคุณภาพ
(Improvement Plan) วงรอบปการศึกษา
2557 (เอกสารหมายเลข 3.6-5/2) และ
นํามาปรับปรุงและแนวทางเสริมจุดแข็งในป
การศึกษา 2558 และมีการติดตาม
ความกาวหนาของแผนพัฒนาคุณภาพ
(เอกสารหมายเลข 3.6-5/3) ซึ่งงานประกัน
คุณภาพการศึกษาไดรายงานผลการ
ดําเนินงานตอที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจําสํานักศึกษาทั่วไปใหพิจารณา และ
ไดรับการอนุมัติในคราวประชุม

รายการหลักฐาน
2558 รอบ 6 เดือน
(สิงหาคม 2558 –
มกราคม 2559)
3.6-5/1 บันทึกขอความ
รายงานการประชุม
3.6-5/2 บันทึกขอความ
การจัดทําแผนพัฒนา
คุณภาพ (Improvement
Plan) จากผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน
ปการศึกษา 2557 สํานัก
ศึกษาทั่วไป
3.6-5/3 บันทึกขอความ
ติดตามผลการดําเนินงาน
ตามแผนพัฒนาคุณภาพ
(Improvement Plan)
จากผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน
ปการศึกษา 2557 สํานัก
ศึกษาทั่วไป รอบ 6 เดือน
(สิงหาคม 2558 –
มกราคม 2559)
3.6-5/4 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ประจําสํานักศึกษาทั่วไป
ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวัน
อังคารที่ 9 กุมภาพันธ
2559 (หนา 32)
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เกณฑมาตรฐาน

ผลการดําเนินงาน

ครั้งที 2/2559 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ 2559
(เอกสารหมายเลข 3.6-5/4 หนา 32)
6. มีสวนรวมของผูมี
สํานักศึกษาทั่วไปไดเปดโอกาสให
สวนไดสวนเสียในการ อาจารยผูประสานงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ประกันคุณภาพ
ในฐานะผูใชบริการตามพันธกิจของ
การศึกษา โดย
หนวยงาน ไดมีสวนรวมในการแลกเปลี่ยน
เฉพาะผูใชบริการ
เรียนรูแนวทางการดําเนินงานของสํานัก
ตามพันธกิจของ
ศึกษาทั่วไปเพื่อการจัดการเรียนการสอนที่มี
หนวยงาน
คุณภาพ โดยไดจัดโครงการแลกเปลี่ยน
เรียนรูแนวทางการดําเนินงานรวมกัน
ระหวางอาจารยผูประสานงานหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไปและบุคลากรสํานักศึกษาทั่วไป
เมื่อวันที่ 4 – 5 มิถุนายน 2559 ณ วิชชิ่ง
ทรี รีสอรท อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเสริมสรางความเขาใจ
ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษา
ทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558) ใหกับ
อาจารยผูประสานงานรายวิชา และ
แลกเปลี่ยนเรียนรูทําความเขาใจการ
ดําเนินงานรวมกันระหวางอาจารยผู
ประสานงานหมวดวิชาศึกษาทั่ว และเพื่อหา
แนวทางในการบริหารจัดการและแกไข
ปญหารวมกันระหวางอาจารยผูประสานงาน
รายวิชาศึกษาทั่วไปและบุคลากรสํานัก
ศึกษาทั่วไป โดยประโยชนที่ไดรับจากการ
จัดโครงการในครั้งนี้ คือ ไดแนวทางในการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ศึกษาทั่วไป และทําความเขาใจรวมกัน
ระหวางอาจารยผูประสานงานรายวิชา
ศึกษาทั่วไป และบุคลากรสํานักศึกษาทั่วไป

รายการหลักฐาน

3.6-6/1 บันทึกขอความ
รายงาน โครงการ
แลกเปลีย่ นเรียนรูแนว
ทางการดําเนินงาน
ระหวางอาจารยผู
ประสานงานหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไปและบุคลากร
สํานักศึกษาทั่วไป
3.6-6/2 บันทึกขอความ
รายงานโครงการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูนิสิต
ผูชวยอาจารย (Lecturer
Assistant : LA) และถอด
บทเรียนการขับเคลื่อน
คุณลักษณะนิสิตที่พึง
ประสงคของหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป
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7. มีเครือขายการ
แลกเปลีย่ นเรียนรู
ดานการประกัน
คุณภาพการศึกษา

ถึงแนวทางในการดําเนินการตางๆ ที่
เกี่ยวของ เชน การจัดสรรงบประมาณ การ
ใหบริการเรื่องตางๆ (เอกสารหมายเลข
3.6-6/1) ทั้งยังมีการจัดโครงการแลกเปลี่ยน
เรียนรูนิสิตผูชวยอาจารย (Lecturer
Assistant : LA) และถอดบทเรียนการ
ขับเคลื่อนคุณลักษณะนิสิตที่พึงประสงคของ
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู
ประสบการณการทํางานของนิสิต LA
ประสบการณการขับเคลื่อนคุณลักษณะนิสิต
ที่พึงประสงคของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของ
นิสิตในโครงการเด็กดีมีที่เรียน และการ
พัฒนาเยาวชนในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม
ของผูนําสภาเด็กและเยาวชน และเพื่อจัดทํา
แผนโครงการและกิจกรรมการขับเคลื่อน
คุณลักษณะนิสิตที่พึงประสงคของหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไปในมหาวิทยาลัย และแผนพัฒนา
เยาวชนอยางบูรณาการในเขตพื้นที่จังหวัด
มหาสารคาม และเพื่อสรางเครือขายแกนนํา
ขับเคลื่อนคุณลักษณะที่พึงประสงคของ
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ในพื้นที่จังหวัด
มหาสารคาม ซึ่งมีกลุมเปาหมายในครั้งนี้คือ
นิสิตผูชวยอาจารย นิสิตโครงการเด็กดีมีที่
เรียน ผูนําสภาเด็ก และเยาวชนจังหวัด
มหาสารคาม (เอกสารหมายเลข 3.6-6/2)
สํานักศึกษาทั่วไปมีเครือขายการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูดานการประกันคุณภาพ
การศึกษาระหวางหนวยงานภายในอยาง
สม่ําเสมอ เขารวมแลกเปลี่ยนเรียนรูใน

3.6-7/1 คําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการบริหารและ
ดําเนินการจัดการความรู
มหาวิทยาลัย ประจําป
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ระหวางหนวยงาน
ภายในมหาวิทยาลัย
และมีกจิ กรรมรวม
กัน
8. มีแนวปฏิบัติที่ดี
หรืองานวิจัยดานการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาที่หนวย
งานพัฒนาขึ้น และ
เผยแพรใหหนวยงาน
อื่นสามารถนําไปใช
ประโยชน

ประเด็นตางๆ ระหวางสถาบัน โดยมีคณะ/
หนวยงาน/สํานัก (เอกสารหมายเลข 3.67/1)

การศึกษา 2558

สํานักศึกษาทั่วไป มีแนวปฏิบัติใน
การสื่อสารผานทาง เฟสบุคของกลุมสํานัก
ศึกษาทั่วไป (เอกสารหมายเลข 3.6-8/1)
มีการนําระบบบริหารยุทธศาสตรของ
มหาวิทยาลัยฯ (ก.พ.ร.) ระบบ MIS
ระบบบริหารงานออนไลน มาใชเพื่อใหการ
ปฏิบัติงานดานภารกิจหลักและประกัน
คุณภาพการศึกษาเกิดประโยชนสูงสุดตอ
สํานักฯ มีการเผยแพรผานทางเว็บไซต
www.genedu.msu.ac.th เพื่อเปน
แบบอยางใหหนวยงานอื่นสามารถเขามา
ศึกษาและเปนแนวทางในการพัฒนา
หนวยงานของตนตอไป (เอกสารหมายเลข
3.6-8/2)

3.6-8/1 หนาเว็บไซตงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา
ของสํานักศึกษาทั่วไป
3.6-8/2 หนาระบบ
สารสนเทศบนเว็บไซต
สํานักศึกษาทั่วไป

การประเมินตนเอง
ตัวบงชี้ น้ําหนัก เปาหมาย

3.6

รอยละ
5

8

การบรรลุ
เปาหมาย

ผลการ
ดําเนินงาน



8

คะแนนประเมินตนเอง
ตามเกณฑ
ถวงน้ําหนัก
การประเมิน
5
25
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ผลการประเมินตนเองรายตัวบงชี้ขององคประกอบที่ 3
ตัวบงชี้

น้ําหนัก
(รอยละ)

ผลการ
ดําเนินงาน

คะแนนประเมินตนเอง
ตามเกณฑ ถวงน้ําหนัก
การประเมิน
5
25
5
25

3.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาแผนกลยุทธ
3.2 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ยง
3.3 ระดับความสําเร็จของการบริหารงานดวยหลัก
ธรรมาภิบาล
3.4 ระดับความสําเร็จของการคนหาแนวปฏิบัติที่ดี
3.5 ระดับความสําเร็จของการกํากับติดตาม
การบริหารและพัฒนาบุคลากร
3.6 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานดานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
รวม
เฉลี่ย (ผลรวม/น้ําหนัก)
ระดับคุณภาพ

5
5

8
6

5

10

5

25

5
5

4
7

4
5

20
25

5

8

5

25

30

145
4.83
ดีมาก

การวิเคราะหจุดแข็ง/แนวทางเสริม และจุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา องคประกอบที่ 3
จุดแข็ง
แนวทางเสริม
-

-

จุดที่ควรพัฒนา

ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา

-

-
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สวนที่ 3
สรุปผลการประเมินตนเอง
ตารางที่ 1 สรุปผลการประเมินตนเองรายตัวบงชี้
ตัวบงชี้
ที่

1.1
1.2
1.3
2.1
2.2
2.3
2.4
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
รวม
เฉลี่ย
ระดับ
คุณภาพ

น้ําหนัก เปาหมาย

20
15
5
5
10
10
5
5
5
5
5
5
5
100

5
7
7
5
9
5
8
8
6
10
5
7
8

ผลการ
ดําเนินงาน

5
7
7
5
9
3
8
8
6
10
4
7
8

การบรรลุ
คะแนนประเมินตนเอง
เปาหมาย ตามเกณฑ
ถวง
(= บรรลุ การประเมิน น้ําหนัก
,×=ไม
บรรลุ)

5
100

5
75

5
25

5
25

5
50
3
30
×

5
25

5
25

5
25

5
25
4
20
×

5
25

5
25
475
4.75
ดีมาก

หมายเหตุ
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ตารางที่ 2 วิเคราะหผลการประเมินรายองคประกอบ
องค จํานวน น้ํา
ประกอบ ตัวบงชี้ หนัก
คุณภาพ

1
2
3
รวม
เฉลี่ย

3
4
6
13

40
30
30
100

คะแนนการประเมินเฉลีย่
ระดับคุณภาพ
(คะแนนรวมถวงน้ําหนักทุกตัวบงชี้/ 0.00 - 1.50 การดําเนินงานตอง
น้ําหนัก
ปรับปรุงเรงดวน
ทุกตัวบงชี้ในองคประกอบ)
1.51 - 2.50 การดําเนินงานตอง
ปรับปรุง
I
P
O
คะแนน
เฉลี่ย 2.51 – 3.50 การดําเนินงานระดับ
พอใช
3.51 – 4.50 การดําเนินงานระดับ
ดี
4.51 – 5.00 การดําเนินงานระดับ
ดีมาก

…
…

5.00
4.33
4.83
…
4.75

…
…

5.00
4.33
4.83
…
4.75
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ผูจัดทํา
ที่ปรึกษา
รองศาสตราจารย ดร.เกียรติศักดิ์ ศรีประทีป
อาจารย ดร.ดุจฉัตร จิตบรรจง
อาจารย ดร.ฤทธิไกร ไชยงาม
นางพัชรนันญ ศรีแกนจันทร

ผูอํานวยการสํานักศึกษาทั่วไป
รองผูอํานวยการสํานักศึกษาทั่วไป
ฝายบริหารและวิชาการ
รองผูอํานวยการฝายพัฒนานิสิต
และนวัตกรรมการเรียนรู
หัวหนาสํานักงานเลขานุการ
สํานักศึกษาทั่วไป

สรุป/เรียบเรียง/ พิมพ
นางสาวรัตนา บุตรดี

นักวิชาการศึกษา

พิสูจนอักษร/ตรวจทาน
นายปริญญ งามสุทธิ

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

ออกแบบปก
นางสาวชอลัดดา คําธานี

นักวิชาการศึกษา

