รายงานการประเมินตนเอง
(Self Assessment Report : SAR)
หนวยสนับสนุนการเรียนการสอน

สํานักศึกษาทั่วไป

สําหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
วงรอบปการศึกษา 2560
(ตั้งแต 1 สิงหาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2561)

บทสรุปผูบริหาร
สํานักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีภารกิจหลักในการสนับสนุนมหาวิทยาลัยดังนี้
1) พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปแบบบูรณาการ เพื่อสงเสริมการสราง
บัณฑิตใหเปนที่พึ่งของสังคมและชุมชน 2) พัฒนาอาจารยดานการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพและ
พัฒนาบุคลากรสํานักศึกษาทั่วไปใหมีสมรรถนะตามสายงานอยางตอเนื่อง 3) สงเสริมและสนับสนุนการวิจัย
เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 4) พัฒนาระบบบริหารจัดการ
การจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไปใหมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 5) พัฒนาระบบ
สารสนเทศสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของสํานักศึกษาทั่วไปอยางมีประสิทธิภาพ สําหรับปการศึกษา
2560 สามารถสรุปผลการดําเนินงานที่เปนจุดเดนและโอกาสการพัฒนาของสํานักศึกษาทั่วไป ไดดังนี้
สรุปวิเคราะหผลงานที่โดดเดน
ในปการศึกษา 2560 สํานักศึกษาทั่วไปมีการดําเนินงานที่โดดเดน โดยไดพัฒนาสื่อและนวัตกรรม
การเรียนการสอนใหเทาทันการเปลี่ยนแปลงของโลกปจจุบัน มีการพัฒนาอาจารยเพื่อปรับวิธีการจัดการเรียน
การสอน การสงเสริมใหเกิดการเรียนรูบนพื้นฐานกิจกรรมของการเรียนรู กิจกรรมการใหบริการสังคม พัฒนา
ระบบการวัดผล ประเมินผลใหสอดคลองกับการเรียนการสอน เนนพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
การวัดผล การประเมินผลใหสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของเทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับ
การศึกษา รวมไปถึงการเนนพัฒนาทักษะทางดานภาษาอังกฤษใหกับนิสิต และการสรางศูนยทดสอบ
ภาษาอังกฤษ
จุดเดนในภาพรวม
สํานักศึกษาทั่วไปมีการดําเนินการตามพันธกิจภายใตวิสัยทัศนอยางตอเนื่อง ตามแผนกลยุทธ
สํานักศึกษาทั่วไป (พ.ศ. 2561-2565) มีความชัดเจนในกระบวนการดําเนินงาน รวมไปถึงมีการดําเนินงาน
เชิงรุก ทั้งในการสงเสริมและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนิสิต การสงเสริมคุณลักษณะนิสิตที่พึงประสงค
ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และการจัดการเรียนการสอนรายวิชาหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ทําใหนิสิตไดรับ
ประโยชนจากการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผูบริหารสํานักศึกษาทั่วไปใหความสําคัญในการดําเนินการภายใต
หลักธรรมมาภิบาล และดําเนินการภายใตกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อขับเคลื่อนองคกรให
บรรลุวิสัยทัศนและพันธกิจ โดยมีการควบคุม กํากับติดตาม การรายงาน และการประเมินผล และนําผลการ
ประเมินไปปรับปรุงอยางตอเนื่อง
โอกาสในการพัฒนา
ผูบริหารสํานักศึกษาทั่วไปใหความสําคัญกับการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรโดยสงเสริมและ
สนับสนุนใหบุคลากรเขารับการอบรมในหัวขอที่เกี่ยวของกับหนาที่ความรับผิดชอบ ทําใหเกิดการพัฒนา
ศักยภาพในการทํางาน โดยเฉพาะยิ่งไดสงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรแตละกลุมงานไดพัฒนาศักยภาพในงาน
ที่ตนเองรับผิดชอบอยางเปนรูปธรรม
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บทที่ 1
โครงรางองคการ
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โครงรางองคกร ( Organization Profile : OP )
หนวยงาน : สํานักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
1. ลักษณะองคกร
สํานักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีภารกิจสําคัญในการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษา
ทั่วไป จํานวน 30 หนวยกิต ใหกับทุกคณะในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ไดรับการจัดตั้งเปนหนวยงานใหม คือ
โครงการจัดตั้งสํานักศึกษาทั่วไป โดยความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในคราวประชุมครั้งที่
9/2550 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2550 ตอมาไดรับความเห็นชอบใหจัดตั้งเปน สํานักศึกษาทั่วไป โดยความ
เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2551 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2551
สํานักศึกษาทั่วไปเปนหนวยงานกลางในการทําหนาที่ในการบริหารจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ศึกษาทั่วไป โดยมุงเนนการสรางบัณฑิตใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงค และเปนที่พึ่งของชุมชนและสังคมตาม
แนวทางที่มหาวิทยาลัยกําหนด ทั้งนี้ไดรับความรวมมือจากหนวยงานตางๆในมหาวิทยาลัยเปนอยางดี สงผลให
การจัดการเรียนการสอนดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว และทิศ
ทางการพัฒนาประเทศกาวสูยุคไทยแลนด 4.0 ตอไป
ก. สภาพแวดลอมของหนวยงาน
สํานักศึกษาทั่วไปมีพันธกิจหนาที่ตามกฎหมาย
1. พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปแบบบูรณาการ เพื่อให
บัณฑิตเปนที่พึ่งของสังคมและชุมชน
2. พัฒนาอาจารยดานการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพและพัฒนาบุคลากรสํานัก
ศึกษาทั่วไปใหมีสมรรถนะตามสายงานอยางตอเนื่อง
3. สงเสริมและสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการการจัดการเรียนหมวดวิชาศึกษาทั่วไปใหมีประสิทธิภาพตาม
หลักธรรมาภิบาล
5. พัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของสํานักศึกษาทั่วไปอยางมี
ประสิทธิภาพ
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(1) สํานักศึกษาทั่วไป มีภารกิจหลักและวิธีการใหบริการดําเนินการตามตาราง OP-1ก (1-1)
ตาราง OP-1ก (1-1) ภารกิจบริการหลัก และวิธีการใหบริการ
หลักสูตร
1. กลุมภาษา
2. กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
3. กลุมวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
4. กลุมวิทยาศาสตรสุขภาพและ
นันทนาการ
5. กลุมสหศาสตร
6. กลุมวิชาเลือกเพิ่มเติม
บริการที่สําคัญ
1. การบริการวิชาการ
คูความรวมมือ
1. อาจารย

แนวทางและวิธีการใหบริการ

แนวทางและวิธีการใหบริการ
จัดโครงการอบรมเพื่อสงเสริมและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
สําหรับนิสิตและบุคลากรที่สนใจ
แนวทางและวิธีการใหบริการ
จัดโครงการพัฒนาอาจารย

(2) สํานักศึกษาทั่วไปมีวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงคและยุทธศาสตร ดังนี้
วิสัยทัศนสํานักศึกษาทั่วไป
สํานักศึกษาทั่วไปเปนตนแบบดานการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป
เพื่อสงเสริมการสรางบัณฑิตใหเปนที่พึ่งของสังคมและชุมชน
พันธกิจสํานักศึกษาทั่วไป
1. พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปแบบบูรณาการ
เพื่อสงเสริมการสรางบัณฑิตใหเปนที่พึ่งของสังคมและชุมชน
2. พัฒนาอาจารยดานการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพและพัฒนาบุคลากร
สํานักศึกษาทั่วไปใหมีสมรรถนะตามสายงานอยางตอเนื่อง
3. สงเสริมและสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและการบริหาร
จัดการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไปใหมี
ประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
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5. พัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของสํานักศึกษาทั่วไปอยาง
มีประสิทธิภาพ
(3) สํานักศึกษาทั่วไปมีบุคลากร ในปงบประมาณ 2561 รวม 53 คน จําแนกตามกลุมภารกิจ
2 กลุม ไดแก ผูบริหาร 6 คน สายสนับสนุน 46 คน อาจารยจางตามภารกิจ 7 คน ( ขาราชการ 1 คน
พนักงาน 20 คน ลูกจางชั่วคราว 25 คน ) ตามตาราง OP-1 ก (3-1) และมีปจจัยหลักที่ทําใหผูปฏิบัติงาน
มุงมั่นตอภารกิจของมหาวิทยาลัย ตามตาราง OP-1 ก(3-2)
ตาราง OP-1 ก(3-1) ลักษณะโดยรวมของบุคลากรและวุฒิการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ผูบริหาร
ผูปฏิบัติงาน
ผูปฎิบัติงาน
ความกาวหนาทาง
ตําแหนงอาจารย
สายสนับสนุน
วิชาชีพ
ต่ํากวาปริญญาตรี
16
ปริญญาตรี
25
ปริญญาโท
*1
7
6
*ชํานาญการพิเศษ 1 คน
ปริญญาเอกหรือ
5
เทียบเทา
รวม
6
7
47
อายุคนเฉลี่ย (ป)
41.7
38.7
33.5
อายุงานเฉลี่ย (ป)
14.9
4.5
4.7
ตาราง OP-1 ก(3-2) ปจจัยหลักที่ทําใหผูปฏิบัติงานมุงมั่นตอภารกิจของหนวยงาน
ปจจัยหลักที่สงผลตอความผูกพัน
ผูบริหาร
ผูปฏิบัติงาน
ธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน
สวัสดิการของบุคลากร
กิจกรรมที่เปนวัฒนธรรมองคกรและ
สงเสริมวัฒนธรรมของหนวยงาน เชน
การเขารวมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
และกิจกรรมของสํานักศึกษาทั่วไป
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(4) สํานักศึกษาทั่วไปมีอาคารสถานที่ เทคโนโลยี และอุปกรณที่สําคัญ ตามตาราง OP-1 ก(4)
ตาราง OP-1 ก(4) อาคารสถานที่ เทคโนโลยี อุปกรณที่สําคัญ
อาคารสถานที่
สํานักศึกษาทั่วไปรับผิดชอบดูแลหองเรียน จํานวน 57 หอง ดังนี้
1. อาคารราชนครินทร จํานวน 34 หอง
โดยแบงเปนหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร จํานวน 4 หอง และหองเรียน
30 หอง
2. อาคารวิทยาศาสตร 1 จํานวน 2 หอง
3. อาคารวิทยาศาสตร 2 จํานวน 8 หอง
4. อาคารสาธารณสุขศาสตร จํานวน 5 หอง
5. อาคารวิศวกรรมศาสตร จํานวน 6 หอง
โดยมีการมอบหมายใหบุคลากรดูแลอํานวยความสะดวกดานสื่อ
โสตทัศนูปกรณในหองเรียนประจําอาคาร
เทคโนโลยีและอุปกรณ 1. เครื่องฉายแผนทึบแสง 54 เครื่อง
2. เครื่องโปรเจคเตอร 57 เครื่อง
3. คอมพิวเตอร 424 เครื่อง
4. เครื่องกระจายสัญญาณอินเตอรเน็ต Wifi 15 เครื่อง
5. โทรทัศน 107 เครื่อง
6. ไมโครโฟน 117 ตัว
7. ไมโครโฟนไรสาย 73 ตัว
8. พอยทเตอร 20 ตัว
9. เครื่องปรับอากาศ 167 เครื่อง
10. พัดลมตั้งโตะ 12 ตัว
11. พัดลมโคจร 260 ตัว
12. เครื่องขยายเสียง 57 เครื่อง
13. เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย 5 เครื่อง
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(5) สํานักศึกษาทั่วไป ดําเนินภารกิจภายใต กฎระเบียบ ขอบังคับ ที่สําคัญตามตาราง op-1(5)

ดาน
การจัดการศึกษา

การวิจัย

การบริหารจัดการ

ตาราง OP-1 ก(5) กฎระเบียบ ขอบังคับ ที่สําคัญ
กฎระเบียบ ขอบังคับที่สําคัญ
1. ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคามวาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.
2557
2. ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม วาดวยการเก็บเงินคาหนวยกิต
คาธรรมเนียมการศึกษา และคาธรรมเนียมอื่นๆ ในระดับปริญญาตรี พ.ศ.
2553
3. ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม วาดวยการโอนผลการเรียนการเทียบโอน
ผลการเรียนและการเทียบโอนความรู ทักษะและประสบการณตามหลักสูตร
ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2546
4. ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม วาดวยการโอนผลการเรียนการเทียบโอน
ผลการเรียนและการโอนความรู ทักษะและประสบการณตามหลักสูตร
มหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
5. ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคามวาดวยหลักเกณฑการเทียบรายวิชาและ
โอนหนวยกิต สําหรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทียบเขา พ.ศ. 2553
6. ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม วาดวยการสอบของนิสิต พ.ศ. 2549
1. ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม วาดวยเงินอุดหนุนการวิจัยจากแหลงทุน
ภายนอก พ.ศ. 2539
2. ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม วาดวยเงินอุดหนุนการวิจัยจากแหลงทุน
ภายนอก (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555
3. ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม วาดวยการใหบริการวิชาการ พ.ศ. 2539
4. ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม วาดวยการใหบริการวิชาการ (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2547
5. ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม วาดวยการใหบริการวิชาการ (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2555
6. แนวปฏิบัติในการขอเบิกเงินวิจัยและบริการวิชาการจากแหลงทุนภายนอก
1. ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคามวาดวยการบริหารงานละดําเนินงานของ
สํานักศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2553
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ข. ความสัมพันธระดับหนวยงาน
(1) สํานักศึกษาทั่วไปมีการบริหารงานโดยมีโครงสรางองคกร ซึ่งสํานักศึกษาทั่วไปเปนหนวยงาน
เทียบเทาคณะ มีผูอํานวยการสํานักศึกษาทั่วไปเปนผูบริหารสูงสุด มีวาระการดํารงตําแหนง 4 ป มี
คณะกรรมการประจําสํานักศึกษาทั่วไปทําหนาที่กํากับดูแล ซึ่งมหาวิทยาลัยมหาสารคามกําหนดใหมีการ
ประเมินผลการบริหารงานของผูบริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคามทุกป โดยสภามหาวิทยาลัยจะแตงตั้งคณะ
กรรมการฯ ที่มีองคประกอบ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม วาดวย หลักเกณฑและวิธีการ
ประเมินผลการบริหารงานของผูบริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 15 มกราคม 2558
ในการกํากับดูแลองคกรภายใตการนําของผูอํานวยการสํานักศึกษาทั่วไป รองผูอํานวยการสํานัก
ศึกษาทั่วไป รองอธิการบดีฝายวิชาการ คณบดีที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเห็นชอบ 3 คน
ผูอ ํานวยการหนวยงานสนับสนุน 3 คน และหัวหนาสํานักงาน มีการประชุมติดตามความกาวหนาในการ
ดําเนินงานเปนประจําทุกเดือน และมีการประชุมผูบริหารสํานักศึกษาทั่วไปเพื่อกํากับติดตามงานทุกสัปดาห
โดยโครงสรางภายในสํานักศึกษาทั่วไป แบงเปน 3 กลุมงาน ประกอบไปดวยกลุมงานบริหารและยุทธศาสตร
กลุมงานวิชาการและประเมินผล และกลุมงานสารสนเทศ โดยมีหัวหนากลุมงานกํากับดูแลการปฏิบัติงานของ
บุคลากร มีการกํากับติดตามงาน และมีการหารือแนวทางตางๆ โดยมีการประชุมบุคลากรเปนประจําทุกเดือน
เพื่อรายงานผลการดําเนินงาน
(2) หนวยงานไดจําแนกลูกคา ผูมีสวนไดสวนเสีย รวมทั้งความตองการ / ความคาดหวังของแตละ
กลุม ตามตาราง OP-1- (2-1) และตาราง OP-1 ข (2-2)
ตาราง OP-1- (2-1) ประเภทลูกคา ผูมีสวนไดสวนเสีย และความตองการ/ความคาดหวัง
ลูกคา
ความตองการและความคาดหวัง
หลักสูตรของคณะ
1. ลงทะเบียนเรียนวิชาศึกษาทั่วไป ไดตามแผนการเรียนของหลักสูตร
ตางๆ
2. ใหนิสิตมีคุณลักษณะที่พึงประสงคตามขอกําหนดของมหาวิทยาลัย
คูความรวมมือ
ความตองการและความคาดหวัง
อาจารย
1. ระบบและกลไกของสํานักศึกษาทั่วไปมีความชัดเจนดานการบริหารหลักสูตร
2. นิสิตไดรับองคความรูในเนื้อหาที่สอนอยางครบถวนและสามารถนําไปประยุกตใชได
ในชีวิตประจําวันและเปนนิสิตที่มีลักษณะพึงประสงค
3. มีหองเรียนและวัสดุอุปกรณที่อํานวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอน
ครบถวนมีประสิทธิภาพ
4. ไดรับการสนับสนุนในดานตางๆ จากสํานักศึกษาทั่วไปอยางเหมาะสม
5. ไดรับการใหเกียรติ
ผูมารับบริการ
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ลูกคา
นิสิต

ความตองการและความคาดหวัง
1. สามารถลงทะเบียนเรียนครบ 30 หนวยกิต ตามโครงสรางหลักสูตร
2. ไดเรียนรูดานเนื้อหาวิชาเพื่อไปประกอบอาชีพ และดํารงตนอยูในสังคมไดอยางมี
ความสุข
3. ความสะดวกสบายในการใหบริการภายใตภารกิจของสํานักศึกษาทั่วไป
4. นิสิตมีคุณลักษณะที่พึงประสงค

P2. สภาวการณขององคกร : สภาวการณเชิงยุทธศาสตรของสํานักศึกษาทั่วไปเปนอยางไร
2ข. บริบทเชิงยุทธศาสตร
สํานักศึกษาทั่วไปมีความทาทายเชิงกลยุทธและความไดเปรียบเชิงกลยุทธดานการพันธกิจ
ดานการปฏิบัติการ ดานบุคคล คืออะไร
ตาราง OP-2 ข ความทาทาย และความไดเปรียบเชิงกลยุทธที่สําคัญ
ความทาทายเชิงกลยุทธ
ความไดเปรียบเชิงกลยุทธ
(Strategic Challenge)
(Strategic Advantage)
ดานพันธกิจ
SA.1 ผูบริหารสํานักศึกษาทั่วไปมีนโยบายสนับสนุน
Sc.1 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ความรวมมือกับคณะ/หนวยงาน เพื่อความสะดวก
รายวิชาศึกษาทั่วไปแบบบูรณาการ เพื่อใหบัณฑิตเปน รวดเร็วในการติดตอประสานงานและความสัมพันธอัน
ดีในการประสานงานในการจัดการเรียนการสอน
ที่พึ่งของสังคมและชุมชน
SA.2 บุคลากรสํานักศึกษาทั่วไปเปนคนรุนใหมมีความ
ดานการปฏิบัติการ
กระตือรือรนและพรอมพัฒนางานและสามารถทํางาน
Sc.2 พัฒนาระบบบริหารจัดการการจัดการเรียน
เปนทีมไดอยางมีประสิทธิภาพ
หมวดวิชาศึกษาทั่วไปใหมีประสิทธิภาพตามหลัก
SA.3 สํานักศึกษาทั่วไปไดรับอนุมัติงบประมาณเพื่อ
ธรรมาภิบาล
Sc.3 พัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนการปฏิบัติงาน สนับการวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ตามภารกิจของสํานักศึกษาทั่วไปอยางมีประสิทธิภาพ
Sc.4 สงเสริมและสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป
ดานบุคคล
Sc.5 พัฒนาอาจารยดานการจัดการเรียนการสอนใหมี
ประสิทธิภาพและพัฒนาบุคลากรสํานักศึกษาทั่วไปให
มีสมรรถนะตามสายงานอยางตอเนื่อง
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ความทาทายเชิงกลยุทธ
(Strategic Challenge)
ดานความรับผิดชอบตอสังคม
Sc.6 -

ความไดเปรียบเชิงกลยุทธ
(Strategic Advantage)

2ค. ระบบการปรับปรุงผลการดําเนินการ
สํานักศึกษาทั่วไป มีระบบการปรับปรุงการดําเนินการ โดยแบงระดับงานและเครื่องมือพัฒนา
คุณภาพองคการ โดยใชแนวคิดพื้นฐานของการพัฒนาตามวงจร PDCA เพื่อปรับปรุงคุณภาพ ควบคูกับการ
ดําเนินการบริหารความเสี่ยงในประเด็นที่เกิดปญหา โดยมีระบบการกํากับ ติดตามจากผูบริหาร และมีการ
กําหนดเปาหมาย และผลการดําเนินงานในทุกๆ ภารกิจอยางชัดเจน

การมอบหมายงาน ดําเนินงานตาม
แผนกํากับติดตาม รายงาน
ความกาวหนาการดําเนินงาน
การวางแผน
แผนปฏิบัติราชการ
แผนกลยุทธ
แผนปฏิบัติการประจําป
แผนพัฒนาบุคลากร
การจัดการความรู
การบริหารความเสี่ยง

Input

วิสัยทัศน,
พันธกิจ
ความตองการของลูกคา
ความตองการของคูความ
รวมมือ
ความตองการของผูมารับ
บริการ

ดําเนินงาน
ปรับปรุงและ
พัฒนาการ
ดําเนินงาน

กํากับติดตามผลการดําเนินงาน
การประเมินผลการดําเนินงาน
การใหขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
งาน
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ผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผลการประเมินปที่ผานมา
(เปรียบเทียบผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ Improvement Plan)
ที่
1

2

กิจกรรมโครงการที่ระบุตาม
แผนพัฒนาคุณภาพฯ
จัดทําคาเปาหมายและตัวชี้วัด
ของแผนใหมีความทาทายและ
สะทอน อัตลักษณของหนวยงาน
ใหชัดเจนมากยิ่งขึ้น

สรุปผลการดําเนินงานที่แสดงถึง
ปญหา/อุปสรรค
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
สํานักศึกษาทั่วไปไดดําเนินการจัดทําคาเปาหมาย
และตัวชี้วัดของแผนใหมีความทาทายและ
สะทอนอัตลักษณของหนวยงานใหชัดเจนมาก
ยิ่งขึ้นโดยมีการจัดโครงการทบทวนแผนพัฒนา
ยุทธศาสตรและทิศทางการบริหารงานสํานัก
ศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2561-2565 ระหวางวันที่ 1-3
กันยายน 2560 ณ โรงแรมสังคม ริเวอรวิว
รีสอรท อําเภอสังคม จังหวัดหนองคาย เพื่อ
ทบทวนแผนยุทธศาสตรการพัฒนาสํานักศึกษา
ทั่วไปและกําหนดกรอบทิศทางวางแผนทิศ
ทางการบริหารงานสํานักศึกษาทั่วไป ระยะ 5 ป
(พ.ศ. 2559- 2563) โดยนําแผนกลยุทธการ
ปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพและจัดทําแผนปฏิบัติ
การใหสอดรับเปนไปในทิศทางเดียวกับ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรใหประสบความสําเร็จและบรรลุ
เปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ
ทุกกลุมงานรวมกัน KM
บุคลากรสํานักศึกษาทั่วไปรวมกันแลกเปลี่ยน
แลกเปลี่ยนเรียนรูกระบวนการ เรียนรูกระบวนการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ
จัดทําแผนที่มีประสิทธิภาพและมี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 และรวมกัน
ความ ทาทาย
กําหนดตัวชี้วัดระดับความสําเร็จ คาเปาหมาย
โครงการและกิจกรรม รวมถึงการกําหนด
ระยะเวลาดําเนินการ และมอบหมายผูรับผิดชอบ
โดยแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2561 สํานักศึกษาทั่วไป ไดผานการอนุมัติจาก
คณะกรรมการประจําสํานักศึกษาทั่วไปในการ
ประชุมครั้งที่ 15/2560 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม
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ที่

3

กิจกรรมโครงการที่ระบุตาม
แผนพัฒนาคุณภาพฯ
จัดทําปฏิทินการเสนอวาระการ
ประชุมแผนงานที่เกี่ยวของกับ
งานประกันคุณภาพเพื่อรายงาน
ตอคณะกรรมการประจํา สํานัก
ศึกษาทั่วไป

สรุปผลการดําเนินงานที่แสดงถึง
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
2560
สํานักศึกษาทั่วไปจัดทําปฏิทินการเสนอวาระการ
ประชุมทุกแผนงานที่เกี่ยวของกับงานประกัน
คุณภาพเพื่อรายงานตอคณะกรรมการประจํา
สํานักศึกษาทั่วไป โดยจัดทําบันทึกขอความแจง
ไปยังบุคลากรสํานักศึกษาทั่วไปถึงแนวปฏิบัติการ
จัดสงวาระการประชุมอยางชัดเจน พรอมทั้งแจง
แบบฟอรมการเสนอเรื่องบรรจุวาระการประชุม
สํานักศึกษาทั่วไป เพื่อเปนแนวปฏิบัติเดียวกัน
และอยูในปฏิทินการดําเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ปการศึกษา 2560 สํานักศึกษา
ทั่วไป โดยมีแผนการกํากับติดตามให
ผูรับผิดชอบตัวบงชี้เสนอแผนการดําเนินงานตอที่
ประชุมคณะกรรมการประจําสํานักศึกษาทั่วไป
เพื่อพิจารณา ภายในเดือน ธันวาคม 2560 และ
กําหนดติดตามใหผูรับผิดชอบตัวบงชี้ประเมิน
แผนการดําเนินงานและนําขอเสนอแนะไป
ปรับปรุงในปถัด ในเดือน มีนาคม 2561 และ
เดือนกรกฎาคม 2561

ปญหา/อุปสรรค

-
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บทที่ 2
ผลการดําเนินงานตามองคประกอบและตัวบงชี้การประเมินคุณภาพภายใน
องคประกอบที่ 1 ตัวบงชี้ตามพันธกิจ
ตัวบงชี้ที่ 1.1 ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป
คาน้ําหนัก : 15%
ชนิดตัวบงชี้ : ระดับความสําเร็จ
ผูรับผิดชอบ : นายจักรพงศ กุตเสนา นางสาวปาณิสสา ตรวจสูงเนิน นางมัทธราวัลย สืบวัฒนะ
นายภานุพล ปะสังขีนี นางสาวกิจติมา มูลยาพอ นางหทัยพัชร กุตเสนา และนางสาวปริญญาพร
ไชยสวนดอก
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
4 ขอ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
5 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
6 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
7 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
8-9 ขอ

ผลการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินฯ วงรอบปการศึกษา 2557- 2558 (ถามี)
ผลประเมินตนเอง
ผลประเมินกรรมการ
ปการศึกษา
ขอที่ไดคะแนน
คะแนนที่ได
ขอที่ไดคะแนน
คะแนนที่ได
2558
1-5
5
1-3
3
2559
1-9
5
1-4,6-9
5
จุดออนหรือขอเสนอแนะจากการประเมินฯ ปการศึกษา 2559 (ถามี)
ประเด็นที่เกี่ยวของ :
จุดออนหรือขอเสนอแนะ
สิ่งที่ไดดําเนินการ
ผลที่เกิดจากการ
จากการประเมิน
ปรับปรุง/แกไข
ปรับปรุง/แกไข
-
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ผลการดําเนินงาน (รอบ 12 เดือน)
ประเมิน
เกณฑมาตรฐาน
ผลการดําเนินงาน
ตนเอง
 1. มีการจัดทําแผนและคูมือการ สํานักศึกษาทั่วไป มีการจัดทําแผนและคูมือ
บริหารจัดการการเรียนการสอน การบริหารจัดการการเรียนการสอนวิชา
วิชาศึกษาทั่วไปที่เปนระบบ
ศึกษาทั่วไปที่เปนระบบ โดยมีการ
ดําเนินการเปนขั้นตอน ดังนี้
1) มีการแตงตั้งคณะกรรมการบริหาร
จัดการการเรียนการสอนรายวิชาศึกษา
ทั่วไป เพื่อขับเคลื่อนการดําเนินงานดาน
การจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษา
ทั่วไป รวมถึงรวมกันจัดทําแผนการบริหาร
จัดการการเรียนการสอนรายวิชาศึกษา
ทั่วไป (เอกสารหมายเลข 1.1-1/1 , 1.11/2)
2) มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร
จัดการการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ศึกษาทั่วไปเพื่อรวมกันจัดทําแผนการ
บริหารจัดการการจัดการเรียนการสอน
ประจําปการศึกษา 2560 เพื่อใชเปนกรอบ
ในการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพและ
แลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด (เอกสาร
หมายเลข 1.1-1/3 , 1.1-1/4 , 1.1-1/5)
3) มีการเสนอแผนการบริหารจัดการ
การจัดการเรียนการสอน ประจําป
การศึกษา 2560 ตอคณะกรรมการประจํา
สํานักศึกษาทั่วไปเพื่อพิจารณาใหความ
เห็นชอบ (เอกสารหมายเลข 1.1-1/6)
4) มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร
จัดการการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ศึกษาทั่วไป เพื่อรวมกันจัดทําคูมือการ
บริหารจัดการการเรียนการสอนวิชาศึกษา

รายการหลักฐาน
1.1-1/1 คําสั่งสํานัก
ศึกษาทั่วไป ที่ 16/2560
เรื่อง แตงตั้ง
คณะกรรมการบริหาร
จัดการการจัดการเรียน
การสอนรายวิชาศึกษา
ทั่วไป
1.1-1/2 คําสั่งสํานัก
ศึกษาทั่วไป ที่ 26/2561
เรื่อง แตงตั้ง
คณะกรรมการบริหาร
จัดการการจัดการเรียน
การสอนรายวิชาศึกษา
ทั่วไป
1.1-1/3 หนังสือที่ ศธ
0530.25/สน2651
ลงวันที่ 15 ธันวาคม
2560 เรื่อง ขอเชิญ
ประชุมการจัดการเรียน
การสอนรายวิชาศึกษา
ทั่วไป
1.1-1/4 ระเบียบวาระ
การประชุม
คณะกรรมการบริหาร
จัดการการจัดการเรียน
การสอนรายวิชาศึกษา
ทั่วไป ครั้งที่ 1/2560 เมื่อ
วันที่ 18 ธันวาคม 2560
1.1-1/5 รายงานการ
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ประเมิน
ตนเอง

เกณฑมาตรฐาน

ผลการดําเนินงาน
ทั่วไป เพื่อใชเปนคูมือในการศึกษาขั้นตอน
การปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอน
รายวิชาศึกษาทั่วไปในแตละภารกิจ
(เอกสารหมายเลข 1.1-1/5)
5) มีการจัดทํารูปเลมคูมือการบริหาร
จัดการการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป
และเสนอตอผูอํานวยการสํานักศึกษาทั่วไป
เพื่อทราบ (เอกสารหมายเลข 1.1-1/7,
1.1-1/8)



2. มีแผนการบริหารจัดการการ
เรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป
กําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จและ
กําหนดเปาหมายที่ชัดเจน

รายการหลักฐาน

ประชุม คณะกรรมการ
บริหารจัดการการจัดการ
เรียนการสอนรายวิชา
ศึกษาทั่วไป ครั้งที่
1/2560 เมื่อวันที่ 18
ธันวาคม 2560
1.1-1/6 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ประจําสํานักศึกษาทั่วไป
ครั้งที่ 16/2560 เมื่อวัน
อังคารที่ 26 ธันวาคม
2560
1.1-1/7 หนังสือที่ ศธ
0530.25/สน462 ลง
วันที่ 15 กุมภาพันธ
2561 เรื่อง ขอสงคูมือ
การปฏิบัติงานการจัดการ
เรียนการสอนรายวิชา
ศึกษาทั่วไป
1.1-1/8 คูมือการ
ปฏิบัติงานการจัดการ
เรียนการสอนรายวิชา
ศึกษาทัว่ ไป
สํานักศึกษาทั่วไปมีแผนการบริหารจัดการ 1.1-2/1 แผนบริหาร
การเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป
จัดการการเรียนการสอน
ประจําปการศึกษา 2560 ซึ่งใชในการ
รายวิชาศึกษาทั่วไป
ดําเนินงานตั้งแตตนปการศึกษา 2560
สํานักศึกษาทั่วไป
เปนตนมา โดยกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ของแผนไวจํานวน 3 ตัวชี้วัด และกําหนด ปการศึกษา 2560
เปาหมายความสําเร็จตามตัวชี้วัดไว 3 ขอ 1.1-2/2 แผนบริหาร
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ประเมิน
ตนเอง



เกณฑมาตรฐาน

3. กํากับติดตามใหมีการ
ดําเนินการตามแผนการบริหาร
จัดการการเรียนการสอนวิชา
ศึกษาทั่วไป อยางนอย
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง

ผลการดําเนินงาน

รายการหลักฐาน

(เอกสารหมายเลข 1.1-2/1) และ
คณะกรรมการบริหารจัดการการจัดการ
เรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปไดมีการ
พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการ
การเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป
พรอมทั้งปรับปรุงแผนเพื่อใหการ
ดําเนินงานมีประสิทธิภาพและสอดคลอง
กับการดําเนินงานในปจจุบันมากยิ่งขึ้น ซึ่ง
แผนฉบับปรับปรุงนั้นมีการกําหนดตัวชี้วัด
ความสําเร็จของแผนไวจํานวน 2 ตัวชี้วัด
และกําหนดเปาหมายความสําเร็จตาม
ตัวชี้วัดไว 2 ขอ (เอกสารหมายเลข 1.12/2, 1.1-2/3) โดยเสนอตอ
คณะกรรมการประจําสํานักศึกษาทั่วไป
เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ ซึ่งที่ประชุม
คณะกรรมการประจําสํานักศึกษาทั่วไป มี
มติใหความเห็นชอบ แผนการบริหาร
จัดการการเรียนการสอนรายวิชาศึกษา
ทั่วไป ประจําปการศึกษา 2560 (ฉบับ
ปรับปรุง) เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2560
(เอกสารหมายเลข 1.1-2/4)
สํานักศึกษาทัว่ ไปมีการกํากับติดตามการ
ดําเนินงานตามแผนบริหารจัดการเรียนการ
สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ปการศึกษา 2560
โดยมีคณะกรรมการบริหารจัดการการเรียน
การสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปติดตามความ
คืบหนาในการดําเนินงาน เพื่อให
ผูรับผิดชอบงานแตละดานไดรายงานขอมูล
ผลการดําเนินงานตามแผนบริหารจัดการ
การเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ป

จัดการการเรียนการสอน
รายวิชาศึกษาทั่วไป
สํานักศึกษาทั่วไป
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ปการศึกษา 2560 (ฉบับ
ปรับปรุง)
1.1-2/3 รายงานการ
ประชุม คณะกรรมการ
บริหารจัดการการจัดการ
เรียนการสอนรายวิชา
ศึกษาทั่วไป ครั้งที่
1/2560 เมื่อวันที่ 18
ธันวาคม 2560
1.1-2/4 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ประจําสํานักศึกษาทั่วไป
ครั้งที่ 16/2560 เมื่อวัน
อังคารที่ 26 ธันวาคม
2560

1.1-3/1 หนังสือที่ ศธ
0530.25/
ว1712 ลงวันที่ 27
พฤศจิกายน 2560
เรื่อง ขอกํากับติดตามการ
ดําเนินงานดานการ
จัดการเรียนการสอน
รายวิชาศึกษาทั่วไป
ปการศึกษา 2560
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ประเมิน
ตนเอง

เกณฑมาตรฐาน

ผลการดําเนินงาน

รายการหลักฐาน

การศึกษา 2560 โดยในแตละภาคเรียนมี
การกํากับติดตาม ดังนี้
1) ภาคตน ปการศึกษา 2560 ไดมี
การกํากับติดตาม 2 ครั้ง ในรูปแบบของ
บันทึกขอความขอกํากับติดตามการ
ดําเนินงานตามแผน (เอกสารหมายเลข
1.1-3/1) และกํากับติดตามในรูปแบบของ
การประชุมคณะกรรมการ โดยไดมีการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการเรียน
การสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ครั้งที่
1/2560 เมื่อวันอังคารที่ 18 ธันวาคม
2560 เวลา 13.30 น. ณ หองประชุม
สํานักศึกษาทั่วไป เพื่อกํากับติดตามการ
ดําเนินงานตามแผนบริหารจัดการการเรียน
การสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ปการศึกษา
2560 สํานักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม (เอกสารหมายเลข 1.1-3/2,
1.1-3/3)
2) ภาคปลาย ปการศึกษา 2560 ได
มีการกํากับติดตาม 3 ครั้ง ในรูปแบบของ
บันทึกขอความขอกํากับติดตามการ
ดําเนินงานตามแผน (เอกสารหมายเลข
1.1-3/4 , 1.1-3/5 , 1.1-3/6)
3) ภาคการศึกษาพิเศษ ปการศึกษา
2560 ไดมีการกํากับติดตาม 1 ครั้ง ในการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการการ
จัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป
ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน
2561 (เอกสารหมายเลข 1.1-3/7)

1.1-3/2 ระเบียบวาระ
การประชุม
คณะกรรมการบริหาร
จัดการการจัดการเรียน
การสอนรายวิชาศึกษา
ทั่วไป ครั้งที่ 1/2560 เมื่อ
วันที่ 18 ธันวาคม 2560
1.1-3/3 รายงานการ
ประชุม คณะกรรมการ
บริหารจัดการการจัดการ
เรียนการสอนรายวิชา
ศึกษาทั่วไป ครั้งที่
1/2560 เมื่อวันที่ 18
ธันวาคม 2560
1.1-3/4 หนังสือที่ ศธ
0530.25/ว139 ลงวันที่
24 มกราคม 2561
เรื่อง ขอกํากับติดตามผล
การดําเนินงานดานการ
จัดการเรียนการสอน
รายวิชาศึกษาทั่วไป ภาค
ปลาย
ปการศึกษา 2560
(กิจกรรมการดําเนินงาน
ประจําเดือนมกราคม
2561)
1.1-3/5 หนังสือที่ ศธ
0530.25/ว296 ลงวันที่
19 กุมภาพันธ 2561
เรื่อง ขอกํากับติดตามผล
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4. ประเมินความสําเร็จตาม
ตัวชี้วัดความสําเร็จตาม
วัตถุประสงคของแผนการ
บริหารจัดการการเรียนการสอน
วิชาศึกษาทั่วไป และบรรลุ
ความสําเร็จตามเปาหมายที่
กําหนดทุกตัวชี้วัด

ผลการดําเนินงาน

รายการหลักฐาน

สํานักศึกษาทั่วไปประเมินความสําเร็จตาม
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงคของ
แผนการบริหารจัดการการเรียนการสอน
วิชาศึกษาทั่วไป จํานวน 2 ครั้ง ดังนี้
1) ครั้งที่ 1 ไดมีการประเมิน
กระบวนการบริหารจัดการการเรียนการ
สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ประจําภาคตน
ปการศึกษา 2560 โดยเปนการเก็บขอมูล

การดําเนินงานดานการ
จัดการเรียนการสอน
รายวิชาศึกษาทั่วไป ภาค
ปลาย ปการศึกษา 2560
(กิจกรรมการดําเนินงาน
ประจําเดือนกุมภาพันธ
2561)
1.1-3/6 หนังสือที่ ศธ
0530.25/ว759 ลงวันที่
18 มิถุนายน 2561
เรื่อง ขอกํากับติดตามผล
การดําเนินงานดานการ
จัดการเรียนการสอน
รายวิชาศึกษาทั่วไป ภาค
ปลาย ปการศึกษา 2560
1.1-3/7 รายงานการ
ประชุม คณะกรรมการ
บริหารจัดการการจัดการ
เรียนการสอนรายวิชา
ศึกษาทั่วไป ครั้งที่
2/2561 เมื่อวันที่ 27
มิถุนายน 2561
1.1-4/1 หนังสือที่ ศธ
0530.25/สน230
ลงวันที่ 23 มกราคม
2561 เรื่อง ขอรายงาน
ผลการประเมิน
กระบวนการบริหาร
จัดการการเรียนการสอน
รายวิชาศึกษาทั่วไป
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จากนิสิตและอาจารยผูสอนรายวิชาศึกษา
ทั่วไป เพื่อนําผลการประเมินมาปรับปรุง
การบริหารจัดการการเรียนการสอน
(เอกสารหมายเลข 1.1-4/1) และไดนําผล
การประเมินกระบวนการมาใชในการ
ประเมินความสําเร็จตามตัวชี้วัดความสําเร็จ
ตามวัตถุประสงคของแผน โดยไดมีการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการการ
เรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อ
ประเมินความสําเร็จตามตัวชี้วัดความสําเร็จ
ตามวัตถุประสงคของแผนการบริหาร
จัดการการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป
ประจําภาคตน ปการศึกษา 2560 เมื่อวัน
จันทรที่ 26 กุมภาพันธ 2561 เวลา
13.30-15.00 น. (เอกสารหมายเลข 1.14/2 , 1.1-4/3) ซึ่งจากการประเมินพบวา
แผนการบริหารจัดการการเรียนการสอน
วิชาศึกษาทั่วไปบรรลุความสําเร็จตาม
เปาหมายที่กําหนดทุกตัวชี้วัด ไดแก
ตัวชี้วัดกระบวนการดําเนินงานการจัดการ
เรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปในแตละ
ดานแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนดใน
ปฏิทินการศึกษานิสิตระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งกําหนดคา
เปาหมายคือ ไมนอยกวารอยละ 90 และ
ในวงรอบนีม้ ีกิจกรรมดําเนินงานจํานวน
ทั้งสิ้น 18 กิจกรรม ซึ่งทั้ง 18 กิจกรรม
สามารถดําเนินการไดแลวเสร็จตาม
ระยะเวลาที่กําหนดไวในแผน คิดเปนรอย
ละ 100 และตัวชี้วัดผลการประเมิน

สํานักศึกษาทั่วไป
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประจําภาคตน
ปการศึกษา 2560
1.1-4/2 หนังสือที่ ศธ
0530.25/ว310 ลงวันที่
22 กุมภาพันธ 2561
เรื่อง ขอเชิญประชุม
ประเมินความสําเร็จตาม
ตัวชี้วัดความสําเร็จตาม
วัตถุประสงคของแผนการ
บริหารจัดการการเรียน
การสอนวิชาศึกษาทั่วไป
1.1-4/3 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
บริหารจัดการเรียนการ
สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป
ประจําปการศึกษา 2560
ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวัน
จันทรที่ 26 กุมภาพันธ
2561 เวลา 13.30 น.
1.1-4/4 หนังสือที่ ศธ
0530.25/สน572 ลง
วันที่ 28 กุมภาพันธ
2561 เรื่อง ขอรายงาน
ผลการประเมิน
ความสําเร็จตามตัวชี้วัด
ตามวัตถุประสงคของแผน
บริหารจัดการการเรียน
การสอนรายวิชาศึกษา
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กระบวนการบริหารจัดการการเรียนการ
สอนรายวิชาศึกษาทั่วไปจากอาจารยผูสอน
รายวิชาศึกษาทั่วไปและนิสิตที่ลงทะเบียน
เรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป ซึ่งกําหนดคา
เปาหมายไวที่คะแนนอยางนอย 3.51 ซึ่ง
ผลคะแนนการประเมินเทากับ 4.08 ใน
ภาคตน ปการศึกษา 2560 จึงบรรลุทุก
ตัวชี้วัด (เอกสารหมายเลข 1.1-4/4)
2) ครั้งที่ 2 ไดมีการประเมิน
กระบวนการบริหารจัดการการเรียนการ
สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ประจําภาคปลาย
ปการศึกษา 2560
โดยเปนการเก็บขอมูลจากนิสิตและอาจารย
ผูสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อนําผลการ
ประเมินมาปรับปรุงการบริหารจัดการการ
เรียนการสอน (เอกสารหมายเลข 1.1-4/5)
และไดนําผลการประเมินกระบวนการมาใช
ในการประเมินความสําเร็จตามตัวชี้วัด
ความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผน
หลังจากสิ้นสุดภาคปลาย
ปการศึกษา 2560 โดยไดมีการประชุม
คณะกรรมการบริหารจัดการการเรียนการ
สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อประเมิน
ความสําเร็จตามตัวชี้วัดความสําเร็จตาม
วัตถุประสงคของแผนการบริหารจัดการ
การเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป
ปการศึกษา 2560 เมื่อวันพุธที่ 27
มิถุนายน 2561 เวลา 13.30-16.00 น.
(เอกสารหมายเลข 1.1-4/6 , 1.1-4/7) ซึ่ง
จากการประเมินพบวาแผนการบริหาร

ทั่วไป ภาคตน ป
การศึกษา 2560
1.1-4/5 หนังสือที่ ศธ
0530.25/สน1640 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน
2561 เรื่อง ขอรายงาน
ผลการประเมิน
กระบวนการบริหาร
จัดการการเรียนการสอน
รายวิชาศึกษาทั่วไป
สํานักศึกษาทั่วไป
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประจําภาปลาย ป
การศึกษา 2560
1.1-4/6 หนังสือที่ ศธ
0530.25/ว760 ลงวันที่
18 มิถุนายน 2561
เรื่อง ขอเชิญประชุม
ประเมินความสําเร็จตาม
ตัวชี้วัดความสําเร็จตาม
วัตถุประสงคของแผนการ
บริหารจัดการการเรียน
การสอนวิชาศึกษาทั่วไป
ครั้งที่ 2 ประจํา
ภาคปลาย ปการศึกษา
2560
1.1-4/7 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
บริหารจัดการเรียนการ
สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป
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จัดการการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป
บรรลุความสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนด
ทุกตัวชี้วัด ไดแก ตัวชี้วัดกระบวนการ
ดําเนินงานการจัดการเรียนการสอน
รายวิชาศึกษาทั่วไปในแตละดานแลวเสร็จ
ตามระยะเวลาที่กําหนดในปฏิทินการศึกษา
นิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
ซึ่งกําหนดคาเปาหมายคือ ไมนอยกวารอย
ละ 90 และในวงรอบนี้มีกิจกรรม
ดําเนินงานจํานวนทั้งสิ้น 109 กิจกรรม ซึ่ง
ทั้ง 109 กิจกรรม สามารถดําเนินการได
แลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนดไวในแผน
คิดเปนรอยละ 100 และตัวชี้วัดผลการ
ประเมินกระบวนการบริหารจัดการการ
เรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปจาก
อาจารยผูสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปและนิสิต
ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป ซึ่ง
กําหนดคาเปาหมายไวที่คะแนนอยางนอย
3.51 ซึ่งผลคะแนนการประเมินเทากับ
4.09 ในภาคปลาย ปการศึกษา 2560 จึง
บรรลุทุกตัวชี้วัด (เอกสารหมายเลข 1.14/8) โดยไดมีการรายงานผลการประเมิน
ความสําเร็จตามตัวชี้วัดเสนอตอ
คณะกรรมการประจําสํานักศึกษาทั่วไปเพื่อ
รับทราบ ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2561
เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 (เอกสาร
หมายเลข 1.1-4/9)
5. นําผลการประเมินไปปรับปรุง สํานักศึกษาทั่วไปนําผลการประเมิน
การจัดการการเรียนการสอน
ความสําเร็จตามตัวชี้วัดความสําเร็จตาม

รายการหลักฐาน
ประจําปการศึกษา 2560
ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันพุธ
ที่ 27 มิถุนายน 2561
เวลา 13.30 น.
1.1-4/8 หนังสือที่ ศธ
0530.25/สน1754 ลง
วันที่ 10 กรกฎาคม 2561
เรื่อง ขอรายงานผลการ
ประเมินความสําเร็จตาม
ตัวชี้วัดตามวัตถุประสงค
ของแผนบริหารจัดการ
การเรียนการสอนรายวิชา
ศึกษาทั่วไป ปการศึกษา
2560
1.1-4/9 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ประจําสํานักศึกษาทั่วไป
ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่
17 กรกฎาคม 2561

1.1-5/1 หนังสือที่ ศธ
0530.25/สน572 ลง
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เกณฑมาตรฐาน
วิชาศึกษาทั่วไป

ผลการดําเนินงาน

รายการหลักฐาน

วัตถุประสงคของแผนการบริหารจัดการ
การเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป และได
นําผลการประเมินกระบวนการดําเนินการ
จัดการเรียนการสอวิชาศึกษาทั่วไป ไป
กําหนดเปนแนวทางในการปรับปรุงและ
พัฒนาการดําเนินงานการจัดการเรียนการ
สอนรายวิชาศึกษาทั่วไปใหมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น และรายงานตอผูอํานวยการ
สํานักศึกษาทั่วไปรับทราบ (เอกสาร
หมายเลข 1.1-5/1, 1.1-5/2) ซึ่งไดมีการ
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ศึกษาทัว่ ไป ดังนี้
1) เพิ่มชองทางในการเขาถึงขอมูลที่
หลากหลายและใหมีความนาสนใจมากขึ้น
โดยจัดทําเพจ facebook ขึ้น ในชื่อ
“เพื่อนเรียน GE” เพื่อประชาสัมพันธ
เผยแพรขอมูลขาวสารตางๆที่เกี่ยวของกับ
การจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษา
ทั่วไป
2) จัดทําบันทึกขอความเปนรูปแบบ
ภาษาอังกฤษ เพื่อสื่อสารขอมูลจากสํานัก
ศึกษาทั่วไปไปยังอาจารยผูสอนที่เปน
อาจารยชาวตางชาติใหไดรับรับการสื่อสาร
ขอมูลไดอยางเต็มประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
3) จัดทําประกาศสํานักศึกษาทั่วไป
เรื่อง ปฏิทินการจัดการเรียนการสอน
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป สํานักศึกษาทั่วไป
ประจําปการศึกษา 2561
4) จัดทํา Flowchart ขั้นตอนการ
บริการ การขอเรียนซ้ํารายวิชาศึกษาทั่วไป

วันที่ 28 กุมภาพันธ
2561 เรื่อง ขอรายงาน
ผลการประเมิน
ความสําเร็จตามตัวชี้วัด
ตามวัตถุประสงคของแผน
บริหารจัดการการเรียน
การสอนรายวิชาศึกษา
ทั่วไป ภาคตน ป
การศึกษา 2560
1.1-5/2 หนังสือที่ ศธ
0530.25/สน1754 ลง
วันที่ 10 กรกฎาคม 2561
เรื่อง ขอรายงานผลการ
ประเมินความสําเร็จตาม
ตัวชี้วัดตามวัตถุประสงค
ของแผนบริหารจัดการ
การเรียนการสอนรายวิชา
ศึกษาทั่วไป ปการศึกษา
2560
1.1-5/3 หนังสือที่ ศธ
0530.25/สน1911 ลง
วันที่ 25 กรกฎาคม
2561 เรื่อง ขอรายงาน
การปรับปรุงการ
ดําเนินงานดานการ
จัดการเรียนการสอน
รายวิชาศึกษาทั่วไป
สํานักศึกษาทั่วไป
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประจําปการศึกษา 2560
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ผลการดําเนินงาน

รายการหลักฐาน

และขั้นตอนการบริการ การขอเรียนแทน
รายวิชาศึกษาทั่วไป ในรูปแบบของรูปภาพ
โดยไดมีการเผยแพรผานชองทางตาง ๆ
ไดแก ทางเว็บไซตสํานักศึกษาทั่วไป ผาน
ทางหนาเว็บไซตระบบบริการการศึกษา
และผานทางเพจ Facebook “เพื่อนเรียน
GE”
5) มีการสรุปขอมูลขอเสนอแนะจาก
นิสิตประเด็นที่เกี่ยวของกับเอกสาร
ประกอบการสอน แจงไปยังกลุมงาน
สารสนเทศและงานเอกสารประกอบการ
สอนเพื่อนําขอมูลไปพิจารณาดําเนินการใน
สวนที่เกี่ยวของรวมกับอาจารยผู
ประสานงานรายวิชาและอาจารยผูสอน
ตอไป
6) มีการจัดทําแผนการบริหารจัดการ
การเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป ประจําป
การศึกษา 2561 เสนอตอคณะกรรมการ
ประจําสํานักศึกษาทั่วไปพิจารณาใหความ
เห็นชอบ
โดยไดมีการรายงานการปรับปรุงการ
ดําเนินงานดานการจัดการเรียนการสอน
รายวิชาศึกษาทั่วไป สํานักศึกษาทั่วไป
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจําป
การศึกษา 2560 เสนอตอผูอํานวยการ
สํานักศึกษาทั่วไปเพื่อรับทราบ (เอกสาร
หมายเลข 1.1-5/3)
6. เผยแพรกิจกรรมการบริการ สํานักศึกษาทั่วไปไดมีการเผยแพรขอมูล
1.1-6/1 เอกสาร print
ดานการบริหารจัดการการเรียน ดานการบริหารจัดการการเรียนการสอน
out หนาเว็บไซตสํานัก
การสอนวิชาศึกษาทั่วไป อยาง วิชาศึกษาทั่วไป ใหผูสนใจรับทราบผลการ ศึกษาทั่วไป ที่มีการ
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ดําเนินงานอยางตอเนื่อง โดยไดมีการสรุป
ขอมูลผลการดําเนินการจัดการเรียนการ
สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป เชน รายงานการ
จัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป
ภาพกิจกรรมการดําเนินโครงการหรือการ
จัดประชุมตาง ๆ ขอมูลเกี่ยวกับการ
ใหบริการดานการเรียนการสอน การเปด
รายวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา
คูมือการปฏิบัติงานการจัดการเรียนการ
สอน เปนตน โดยมีรายละเอียดการ
เผยแพรกิจกรรมการบริการดานการบริหาร
จัดการการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป
ดังนี้
1) ภาคตน ปการศึกษา 2560 ได
เผยแพรผานเว็บไซตสํานักศึกษาทั่วไป รวม
ทั้งสิ้น 10 ครั้ง (เอกสารหมายเลข 1.16/1)
2) ภาคปลาย ปการศึกษา 2560 ได
เผยแพรกิจกรรมการดําเนินการจัดการ
เรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ผาน
เว็บไซตสํานักศึกษาทั่วไป และทางสื่อ
สังคมออนไลน Facebook เพจ “เพื่อน
เรียน GE” รวมทั้งสิ้น 11 ครั้ง (เอกสาร
หมายเลข 1.1-6/2)
3) ภาคการศึกษาพิเศษ ปการศึกษา
2560 ไดเผยแพรกิจกรรมการดําเนินการ
จัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป
ผานเว็บไซตสํานักศึกษาทั่วไป และทางสื่อ
สังคมออนไลน Facebook เพจ “เพื่อน
เรียน GE” รวมทั้งสิ้น 18 ครั้ง (เอกสาร

เผยแพรขอมูลดานการ
บริหารจัดการการเรียน
การสอนวิชาศึกษาทั่วไป
ประจําภาคตน ป
การศึกษา 2560
1.1-6/2 เอกสาร print
out หนาเว็บไซตสํานัก
ศึกษาทั่วไป และ
Facebook เพจ “เพื่อน
เรียน GE” ที่มีการ
เผยแพรขอมูลดานการ
บริหารจัดการการเรียน
การสอนวิชาศึกษาทั่วไป
ประจําภาคปลาย ป
การศึกษา 2560
1.1-6/3 เอกสาร print
out หนาเว็บไซตสํานัก
ศึกษาทั่วไป และ
Facebook เพจ “เพื่อน
เรียน GE” ที่มีการ
เผยแพรขอมูลดานการ
บริหารจัดการการเรียน
การสอนวิชาศึกษาทั่วไป
ประจําภาคการศึกษา
พิเศษ ปการศึกษา 2560
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7. รายงานผลการดําเนินงาน
การบริหารจัดการการเรียนการ
สอนวิชาศึกษาทั่วไปตอ
คณะกรรมการประจําสํานัก
ศึกษาทั่วไป ภาคเรียนละ
1 ครั้ง

ผลการดําเนินงาน
หมายเลข 1.1-6/3)
กลุมงานวิชาการและประเมินผลที่
รับผิดชอบดําเนินการดานการบริหาร
จัดการดานการจัดการเรียนการสอน
รายวิชาศึกษาทั่วไป รายงานผลการ
ดําเนินงานการจัดการเรียนการสอน
รายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรียนละ 1 ครั้ง
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1) ภาคตน ปการศึกษา 2560 มีการ
รายงานผลการดําเนินงานการจัดการเรียน
การสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป เสนอตอ
ผูอํานวยการสํานักศึกษาทั่วไปรับทราบ
เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 (เอกสาร
หมายเลข 1.1-7/1) และเสนอตอที่ประชุม
คณะกรรมการประจําสํานักศึกษาทั่วไป ใน
คราวประชุมครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 13
กุมภาพันธ 2561 เพื่อรับทราบตามลําดับ
(เอกสารหมายเลข 1.1-7/2)
2) ภาคปลาย ปการศึกษา 2560 มี
การรายงานผลการดําเนินงานการจัดการ
เรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป เสนอตอ
ผูอํานวยการสํานักศึกษาทั่วไปรับทราบ
เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2561 (เอกสาร
หมายเลข 1.1-7/3) พรอมทั้งเสนอตอที่
ประชุมคณะกรรมการประจําสํานักศึกษา
ทั่วไป ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2561 เมื่อ
วันที่ 17 กรกฎาคม 2561 เพื่อรับทราบ
ตามลําดับ (เอกสารหมายเลข 1.1-7/4)

รายการหลักฐาน

1.1-7/1 หนังสือที่ ศธ
0530.25/สน222 ลง
วันที่ 23 มกราคม
2561 เรื่อง รายงานผล
การดําเนินงานการจัดการ
เรียนการสอนรายวิชา
ศึกษาทั่วไป ภาคตน
ปการศึกษา 2560
1.1-7/2 หนังสือที่ ศธ
0530.25/สน481 ลง
วันที่ 16 กุมภาพันธ
2561 เรื่อง แจงมติที่
ประชุมคณะกรรมการ
ประจําสํานักศึกษาทั่วไป
ครั้งที่ 2/2561
1.1-7/3 หนังสือที่ ศธ
0530.25/สน1602 ลง
วันที่ 22 มิถุนายน
2561 เรื่อง รายงานผล
การดําเนินงานการจัดการ
เรียนการสอนรายวิชา
ศึกษาทั่วไป ภาคปลาย
ปการศึกษา 2560
1.1-7/4 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ประจําสํานักศึกษาทั่วไป
ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่
17 กรกฎาคม 2561
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 8. มีการปรับปรุงคูมือการ
บริหารจัดการการเรียนการสอน
วิชาศึกษาทั่วไป พรอมทั้ง
เผยแพรไปยังหนวยงานอื่น

ผลการดําเนินงาน

รายการหลักฐาน

สํานักศึกษาทั่วไป ไดมีการปรับปรุงคูมือ
การบริหารจัดการการเรียนการสอนวิชา
ศึกษาทั่วไป โดยนําผลจากหลังจากมีการใช
งานคูมือที่ไดพัฒนาขึ้นจากปการศึกษาที่
ผานมาจนถึงชวงทายของ ปการศึกษา
2560 โดยคณะกรรมการบริหารจัดการการ
เรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ได
ดําเนินการจัดประชุมเมื่อวันที่ 27
มิถุนายน 2561 เพื่อรวมกันพิจารณา
ขอมูลในเลมคูมือฉบับปจจุบันที่มีการ
ปรับปรุงใหมีความทันสมัย สอดคลองกับ
บริบทของงานและกฏ ระเบียบ ประกาศ
และแนวปฏิบัติ ๆ ใหม เพื่อใชเปนคูมือการ
ปฏิบัติงานและฐานขอมูลสําหรับการ
บริหารจัดการการเรียนการสอนรายวิชา
ศึกษาทั่วไปใหดําเนินไปอยางเปนระบบและ
มีขั้นตอนที่ถูกตอง (เอกสารหมายเลข 1.18/1) และไดมีการรายงานผลการ
ดําเนินงานการจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน
การจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษา
ทั่วไป (ฉบับปรับปรุง) เสนอตอผูอํานวยการ
สํานักศึกษาทั่วไปเพื่อรับทราบ (เอกสาร
หมายเลข 1.1-8/2) โดยไดมีการเผยแพร
คูมือไปยังทุกคณะของมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม รวมทั้งสิ้น 20 คณะ และ
หนวยงานภายในของมหาวิทยาลัย
มหาสารคามที่มีบริบทของงานเกี่ยวของกับ
การสนับสนุนการเรียนการสอน 4
หนวยงาน (เอกสารหมายเลข 1.1-8/3 ,
1.1-8/4) และเพื่อใหผูที่สนใจศึกษาขอมูล

1.1-8/1 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
บริหารจัดการเรียนการ
สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป
ประจําปการศึกษา 2560
ครัง้ ที่ 2/2561 เมื่อวันพุธ
ที่ 27 มิถุนายน 2561
เวลา 13.30 น.
1.1-8/2 หนังสือที่ ศธ
0530.25/สน1790 ลง
วันที่ 13 กรกฎาคม
2561 เรื่อง ขอสงคูมือ
การปฏิบัติงานการจัดการ
การเรียนการสอนรายวิชา
ศึกษาทั่วไป (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ.2561)
1.1-8/3 หนังสือที่ ศธ
0530.25/ว941 ลงวันที่
17 กรกฎาคม 2561
เรื่อง ขอเผยแพรคูมือการ
จัดการเรียนการสอน
รายวิชาศึกษาทั่วไป
1.1-8/4 เอกสารหนา
เว็บไซตระบบงานสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส
(EDS) ที่ใชในการสง
เผยแพรคูมือการ
ปฏิบัติงานการจัดการ
เรียนการสอนรายวิชา
ศึกษาทั่วไป

25
ประเมิน
ตนเอง

เกณฑมาตรฐาน

ผลการดําเนินงาน
ในขั้นตอนการปฏิบัติงานการจัดการเรียน
การสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป จึงไดมีการ
เผยแพรคูมือผานทางเว็บไซตสํานักศึกษา
ทั่วไปดวย (เอกสารหมายเลข 1.1-8/5)



9. มีแนวปฏิบัติที่ดีในการบริหาร
จัดการการเรียนการสอนวิชา
ศึกษาทั่วไป พรอมทั้งเผยแพรไป
ยังหนวยงานอื่น

สํานักศึกษาทั่วไป โดยคณะกรรมการ
บริหารจัดการการจัดการเรียนการสอน
รายวิชาศึกษาทั่วไป ไดรวมกันแลกเปลี่ยน
เรียนรูเพื่อคนหาแนวปฏิบัติที่ดีดานการ
บริหารจัดการการเรียนการสอนรายวิชา
ศึกษาทั่วไป (เอกสารหมายเลข 1.1-9/1)
ซึ่งเปนการแลกเปลี่ยนเรียนรู โดยถอดจาก
ประสบการณดานการปฏิบัติงาน และ
ปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรที่รับผิดชอบงาน
ดานการจัดการเรียนการสอนของสํานัก
ศึกษาทั่วไปทุกฝาย โดยไดรวมกันสรุปและ
ถือวาเปนแนวปฏิบัติที่ดีรวมกัน จึงได
รายงานตอผูอํานวยการสํานักศึกษาทั่วไป
พิจารณา (เอกสารหมายเลข 1.1-9/2) โดย
ไดมีการเผยแพรแนวปฏิบัติที่ดีไปยังทุก
คณะของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม รวม
ทั้งสิ้น 20 คณะ และหนวยงานภายในของ
มหาวิทยาลัยมหาสารคามที่มีบริบทของ
งานเกี่ยวของกับการสนับสนุนการเรียนการ
สอน 4 หนวยงาน (เอกสารหมายเลข 1.19/3 , 1.1-9/4) และเพื่อใหผทู ี่สนใจศึกษา
ในรูปแบบการดําเนินงานและแนวปฏิบัติที่
ดีดานการจัดการเรียนการสอนของสํานัก

รายการหลักฐาน
1.1-8/5 เอกสารหนา
เว็บไซตสํานักศึกษาทั่วไป
ที่มีการเผยแพรคูมือการ
ปฏิบัติงานการจัดการ
เรียนการสอนรายวิชา
ศึกษาทั่วไป
1.1-9/1 บันทึกขอความที่
ศธ 0530.25/ว935 ลง
วันที่ 13 กรกฎาคม
2561 เรื่อง ขอเชิญ
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู
เพื่อคนหาแนวปฏิบัติที่ดี
ดานการบริหารจัดการ
การเรียนการสอนรายวิชา
ศึกษาทั่วไป ปการศึกษา
2560
1.1-9/2 บันทึกขอความที่
ศธ 0530.25/สน1842
ลงวันที่ 18 กรกฎาคม
2561 เรื่อง สรุปแนว
ปฏิบัติที่ดีดานการบริหาร
จัดการการเรียนการสอน
รายวิชาศึกษาทั่วไป ป
การศึกษา 2560
1.1-9/3 บันทึกขอความที่
ศธ 0530.25/ว964 ลง
วันที่ 23 กรกฎาคม
2561 เรื่อง ขอเผยแพร
แนวปฏิบัติที่ดีดานการ
บริหารจัดการการเรียน
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ประเมิน
ตนเอง

เกณฑมาตรฐาน

ผลการดําเนินงาน

รายการหลักฐาน

ศึกษาทั่วไป จึงไดมีการเผยแพรทางเว็บไซต
สํานักศึกษาทั่วไปดวย เพื่อใหเกิดประโยชน
ตอการบริหารจัดการดานการเรียนการสอน
รายวิชาศึกษาทั่วไปตอไป (เอกสาร
หมายเลข 1.1-9/5)

การสอนรายวิชาศึกษา
ทั่วไป
1.1-9/4 เอกสารหนา
เว็บไซตระบบงานสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส
(EDS) ที่ใชในการสง
เผยแพรแนวปฏิบัติที่ดี
ดานการจัดการเรียนการ
สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป
1.1-9/5 เอกสารหนา
เว็บไซตสํานักศึกษาทั่วไป
ที่มีการเผยแพรแนว
ปฏิบัติที่ดีดานการจัดการ
เรียนการสอนรายวิชา
ศึกษาทั่วไป
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การประเมินตนเอง
[1]
[2]
ตัวบงชี้ น้ําหนัก เปาหมาย

[3]
การบรรลุ
เปาหมาย

[4]
ผลการ
ดําเนินงาน

[5]
[6]=[5]x[1]
คะแนนประเมินตนเอง
ตามเกณฑ
ถวงน้ําหนัก
การประเมิน
5
75

1.1
15%
9 ขอ

9 ขอ
การวิเคราะหผลการดําเนินงาน โดยรวม
1. การดําเนินการที่แตกตางจากปการศึกษาปผานมา (ถามี)
[ ] ไมมีการดําเนินงานที่แตกตางจากปที่ผานมา
[ / ] มีการดําเนินงานที่แตกตางจากปที่ผานมา ดังนี้
- มีการประเมินความสําเร็จตามตัวชี้วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการบริหารจัดการการ
เรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป จํานวน 2 ครั้ง คือ ภาคตน ปการศึกษา 2560 จํานวน 1 ครั้ง และภาคปลาย ป
การศึกษา 2560 จํานวน 1 ครั้ง ซึ่งจะมีการนําเอาผลจากการดําเนินงานในภาคตน ปการศึกษา 2560 มาเปน
ขอมูลในการปรับปรุงการดําเนินการจัดการเรียนการสอนในภาคปลาย ปการศึกษา 2560 เพื่อใหมีการปรับปรุง
การดําเนินงานการจัดการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง
2. ปจจัยที่ทําใหผลการดําเนินงานประสบความสําเร็จ/ผลการดําเนินงานดีขึ้นกวา ปการศึกษา 2559
1. กลุมงานวิชาการและประเมินผล สํานักศึกษาทั่วไป ดําเนินภารกิจดานการจัดการเรียนการสอน
รายวิชาศึกษาทั่วไป ตามปฏิทินการศึกษานิสิตระดับปริญญาตรี ซึ่งไดกําหนดชวงเวลาในการดําเนินกิจกรรมแต
ละขั้นตอนไวอยางชัดเจน สงผลใหการทํางานเปนไปอยางมีระบบและสอดคลองตามปฏิทินการศึกษา
2. กํากับติดตามการดําเนินงานทุกๆเดือน โดยแจงกิจกรรมที่จะตองดําเนินการใหแลวเสร็จในเดือนนั้นๆ
ดวย
3. แนวปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม ในภาพรวมของหนวยงานที่มีการดําเนินการอยางตอเนื่อง
บุคลากรภายในกลุมงานวิชาการและประเมินผล แตละงานไดมีการกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จของงาน
ตนเองในแตละขั้นตอนอยางชัดเจน คือ ระบุวันเดือนปที่จะดําเนินการ เพื่อเปนตัวกําหนดขอบเขตในดาน
ระยะเวลาของงานที่จะตองทําใหแลวเสร็จ ทําใหภารกิจดานการจัดการเรียนการสอนสําเร็จลุลวงตาม
ระยะเวลาที่กําหนดได
4. ปญหา/อุปสรรคในการดําเนินงานหรือปจจัยที่ผลการดําเนินงานยังไมประสบความสําเร็จ
ปญหา/อุปสรรค
แนวทางปรับปรุง/แกไข
คณะมีการขอหองเรียนรวมคืน สงผลใหหองเรียน
1. ประสานงานคณะ/หนวยงาน เพื่อขอความ
รวมของสํานักศึกษาทั่วไป มีจํานวนลดลง และมีผล อนุเคราะหหองในความดูแลของคณะ/หนวยงานตาง
ใหการบริหารจัดการดานการจัดตารางเรียน
ๆ เพื่อใชในการจัดตารางเรียนตารางสอนรายวิชา
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ตารางสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปดําเนินการไดยาก
ยิ่งขึ้น ไมสามารถจัดตารางเรียนไดในจํานวน 2 วัน
ครึ่งตามที่มีการแบงวันกับคณะไว (รายวิชาศึกษา
ทั่วไปจัดตารางเรียนตารางสอนในวันพุธชวงบาย-วัน
ศุกรชวงเย็น) และยังสงผลตอความพึงพอใจของ
นิสิตในดานการเปดรายวิชาศึกษาทั่วไปที่ไมเพียงพอ
ตอความตองการของนิสิต โดยพิจารณาจากผลการ
ประเมินกระบวนการดานการจัดการเรียนการสอน
รายวิชาศึกษาทั่วไปที่เปนการเก็บขอมูลจากนิสิต

ศึกษาทั่วไป
2. ปรับแผนการจัดตารางเรียนตารางสอนใหม เชน
กําหนดขนาดกลุมเรียนใหใหญขึ้น โดยลดจํานวน
กลุมเรียนลง และขยายจํานวนรับตอกลุมเรียนใหเพิ่ม
มากขึ้น แตยังคงใหแตละรายวิชาสามารถรองรับนิสิต
ไดไมนอยกวาปการศึกษาที่ผานมา เพื่อที่จะทําให
การใชหองเรียนรวมในการจัดตารางเรียนตารางสอน
ลดลงตามจํานวนหองเรียนรวมที่มีจํานวนนอยลง
ดวย เปนตน

โอกาสในการพัฒนา
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
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องคประกอบที่ 1 ตัวบงชี้ตามพันธกิจ
ตัวบงชี้ที่ 1.2 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาอาจารยดานการจัดการเรียนการสอน
ชนิดตัวบงชี้ : ระดับความสําเร็จ
คาน้ําหนัก : 10%
ผูรับผิดชอบ : นางสาวศุภรัตน นามมุงคุณ และนายฌาณฤทธิ์ อรัญมิตร
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการดําเนินการ
3 ขอ

มีการดําเนินการ
4 ขอ

มีการดําเนินการ
5 ขอ

มีการดําเนินการ
6 ขอ

มีการดําเนินการ
7-8 ขอ

ผลการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินฯ วงรอบปการศึกษา 2557- 2558 (ถามี)
ผลประเมินตนเอง
ผลประเมินกรรมการ
ปการศึกษา
ขอที่ไดคะแนน
คะแนนที่ได
ขอที่ไดคะแนน
คะแนนที่ได
2558
1-7
5
1-5
3
2559
1-8
5
1-5, 8
3
จุดออนหรือขอเสนอแนะจากการประเมินฯ ปการศึกษา 2559 (ถามี)
ประเด็นที่เกี่ยวของ :
จุดออนหรือขอเสนอแนะ
สิ่งที่ไดดําเนินการ
จากการประเมิน
ปรับปรุง/แกไข
-

ผลที่เกิดจากการ
ปรับปรุง/แกไข
-
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ผลการดําเนินงาน
ประเมิน เกณฑมาตรฐาน
ตนเอง
 1. แตงตัง้
คณะกรรมการ
พัฒนาอาจารย
ผูสอนดานการ
จัดการเรียนการ
สอน





ผลการดําเนินงาน

รายการหลักฐาน

สํานักศึกษาทั่วไปไดแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนา
อาจารยดานการเรียนการสอน มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม เพื่อรับผิดชอบการดําเนินงานดาน
พัฒนาอาจารยดานการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจําปงบประมาณ
2561 โดยอธิการบดีเห็นชอบการแตงตั้ง และ
ลงนามในคําสั่งเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560
(เอกสารหมายเลข 1.2-1/1)

1.2-1/1 ) คําสั่งมหาวิทยาลัย
มหาสารคามที่ 4480/2560
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการ
พัฒนาอาจารยดานการเรียน
การสอน มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม

สํานักศึกษาทั่วไปไดจัดทําแผนการพัฒนา
อาจารยดานการเรียนการสอน มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม โดยผานความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจําสํานักศึกษาทั่วไป คราว
ประชุมครั้งที่ 14/2560 เมื่อวันที่ 14
พฤศจิกายน 2560 ทั้งนี้มีการกําหนดตัวชี้วัด
ความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผน จํานวน 5
ตัวชี้วัด โดยเปนตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 3 ตัวชี้วัด
และเปนตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 2 ตัวชี้วัด และ
กําหนดเปาหมายความสําเร็จอยางชัดเจน
(เอกสารหมายเลข 1.2-2/1)
3. กํากับติดตามให สํานักศึกษาทั่วไปมีการกับติดตามใหมีการ
มีการดําเนินการ ดําเนินการตามแผนพัฒนาอาจารยดานการ
ตามแผนพัฒนา
จัดการเรียนการสอน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1
อาจารยดานการ ดําเนินการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนา
จัดการเรียนการ อาจารยดานการเรียนการ สอน มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันจันทรที่ 9
สอน
อยางนอย 2 ครั้ง เมษายน 2561 เวลา 13.30 – 15.30 น. ณ
หองประชุม RN1 - 105 อาคารราชนครินทร

1.2-2/1 ) แผนพัฒนาอาจารย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ดานการจัดการเรียนการสอน

2. จัดทําแผนการ
พัฒนาอาจารย
ผูสอนดานการ
จัดการเรียนการ
สอน กําหนด
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ตามวัตถุประสงค
ของแผน และ
กําหนดเปาหมาย
ความสําเร็จ

1.2-3/1 ) หนังสือที่ ศธ
0530.25/ว441 ลงวันที่ 3
มีนาคม 2561 เรื่อง ขอเชิญ
ประชุม
1.2-3/2 ) วาระการประชุม
คณะกรรมการพัฒนาอาจารย
ดานการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้ง
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เพื่อกํากับติดตามใหมีการดําเนินการตาม
แผนพัฒนาอาจารยดานการจัดการเรียนการ
สอน (เอกสารหมายเลข 1.2-1/1 ถึง 1.2-1/3)
ครั้งที่ 2 ดําเนินการจัดประชุมคณะกรรมการ
พัฒนาอาจารยดานการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 2/2561 เมื่อ
วันจันทรที่ 23 กรกฎาคม 2561 เวลา 11.00
– 12.30 น. ณ หองประชุม RN1 - 105 อาคาร
ราชนครินทร เพื่อประเมินความสําเร็จของ
แผนการพัฒนาอาจารยดานการเรียนการ สอน
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เอกสารหมายเลข
1.2-1/4 ถึง 1.2-1/5)
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ที่ 1/2561
1.2-3/3 ) หนังสือที่ ศธ
0530.25/สน1075 ลงวันที่ 30
เมษายน 2561 เรื่อง ขอสง
รายงานการประชุม
คณะกรรมการพัฒนาอาจารย
ดานการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้ง
ที่ 1/2561
1.2-3/4 ) หนังสือที่ ศธ
0530.25/ว937 ลงวันที่ 13
กรกฎาคม 2561 เรื่อง ขอเชิญ
ประชุม
1.2-3/5 ) วาระการประชุม
คณะกรรมการพัฒนาอาจารย
ดานการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้ง
ที่ 2/2561
4. ประเมิน
สํานักศึกษาทั่วไปไดประเมินความสําเร็จตาม
1.2-4/1 ) หนังสือที่ ศธ
ความสําเร็จตาม ตัวชี้วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงคของ
0530.25/สน838 ลงวันที่ 3
ตัวชี้วัดความสําเร็จ โครงการพัฒนาอาจารยผูสอนดานการจัดการ
เมษายน 2561 เรื่อง ขอ
ตามวัตถุประสงค เรียนการสอนทุกโครงการ ไดดําเนินการจัด
รายงานการจัดโครงการพัฒนา
ของโครงการ
โครงการตามแผนพัฒนาอาจารยดานการเรียน อาจารยดานการเรียนการสอน
พัฒนาอาจารย
การสอน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จํานวน 5 หลักสูตร การวัดผล
โครงการ ทุกโครงการมากกวารอยละ 60 โดยมี ประเมินผลการศึกษา และการ
ผูสอนดานการ
จัดการเรียนการ รายละเอียดดังตอไปนี้
ออกขอสอบเพื่อพัฒนาทักษะ
1. โครงการพัฒนาอาจารยดานการ
สอนทุกโครงการ
ในศตวรรษที่ 21
กลุมเปาหมายเขา เรียนการสอน หลักสูตร “การวัดผลประเมินผล 1.2-4/2 ) หนังสือที่ ศธ
รวมอยางนอยรอย การศึกษาและการออกขอสอบ เพื่อพัฒนาทักษะ 0530.25/สน1981 ลงวันที่ 2
สิงหาคม 2561 เรื่อง ขอ
ในศตวรรษที่ 21 ” (หลักสูตร ก.)
ละ 60
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โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาอาจารย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ใหมีความรูความ
เขาใจในการวัดผลประเมินผลการศึกษา และ
สามารถออกขอสอบที่มีคุณภาพได จัดโครงการ
จํานวน 6 รอบ ดังนี้
1.1 ครั้งที่ 1 วันที่ 26 – 28
กุมภาพันธ 2561 กลุมเปาหมาย คือ อาจารย
ผูสอนรายวิชากลุมวิทยาศาสตรเทคโนโลยี
จํานวน 150 คน เขารวม 104 คน คิดเปนรอย
ละ 69.33
ผานการอบรม 64 คน ครัง้ ที่ 2 วันที่ 1 – 2
มีนาคม 2561 กลุมเปาหมาย คือ อาจารย
ผูสอนรายวิชา 0031 003 ภาษาอังกฤษเพื่อ
ความมุงหมายเฉพาะดาน จํานวน 50 คน เขา
รวม 41 คน
คิดเปนรอยละ 82.00 ผานการอบรม 33 คน
ครั้งที่ 3 วันที่ 7 - 9 มีนาคม 2561
กลุมเปาหมาย คือ อาจารยผูสอนรายวิชากลุม
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จํานวน 150
คน เขารวม 104 คน คิดเปนรอยละ 69.33
ผานการอบรม 49 คน (เอกสารหมายเลข 1.24/1)
1.2 ครั้งที่ 4 วันที่ 26 – 27
มิถุนายน 2561 อาจารยผูสอนรายวิชากลุม
วิทยาศาสตรเทคโนโลยี และมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร จํานวน 100 คน เขารวม 41 คน
คิดเปนรอยละ 41 ผานการอบรม 36 คน
(เอกสารหมายเลข 1.2-4/2)
1.3 ครั้งที่ 5 วันที่ 28 -29
มิถุนายน 2561 กลุมเปาหมาย คือ อาจารย

รายงานการจัดโครงการพัฒนา
อาจารยผูสอนรายวิชาศึกษา
ทั่วไป หลักสูตร การวัดผล
ประเมินผลการศึกษา และการ
ออกขอสอบเพื่อพัฒนาทักษะ
ในศตวรรษที่ 21 (หลักสูตร ก.)
1.2-4/3 ) หนังสือที่ ศธ
0530.25/สน1968 ลงวันที่ 31
กรกฎาคม 2561 เรื่อง ขอ
รายงานการจัดโครงการพัฒนา
อาจารยผูสอนรายวิชาศึกษา
ทั่วไป หลักสูตร การวัดผล
ประเมินผลการศึกษากลุมวิชา
ภาษาอังกฤษและการออก
ขอสอบเพือพัฒนาทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 (หลักสูตร ก)
1.2-4/4 ) หนังสือที่ ศะ
0530.25/สน 1342 ลงวันที่
28 พฤษภาคม 2561 เรื่อง ขอ
รายงานการจัดโครงการพัฒนา
อาจารยดานการเรียนการสอน
หลักสูตรการศึกษาเพื่อพัฒนา
ชุมชน
1.2-4/5 ) หนังสือที่ ศธ
0530.25/สน358 ลงวันที่ 5
กุมภาพันธ 2561 เรื่อง ขอ
รายงานการจัดโครงการ
1.2-4/6 ) หนังสือที่ ศธ
0530.25/สน1905 ลงวันที่ 25
กรกฎาคม 2561 เรื่อง ขอ
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ผูสอนรายวิชา 0031 003 ภาษาอังกฤษเพื่อ
ความมุงหมายเฉพาะดาน และอาจารยผูสอน
กลุมภาษาตะวันตก
จํานวน 100 คน เขารวม 36 คน คิดเปนรอยละ
36 ผานการอบรม 32 คน (เอกสารหมายเลข
1.2-4/3)
1.4 ครั้งที่ 6 วันที่ 20
กรกฎาคม 2561 ณ หองประชุม SC1-200 คณะ
วิทยาศาสตร กลุมเปาหมายคือ อาจารยผูสอน
รายวิชาศึกษาทั่วไป มีอาจารยเขารวม และผาน
การอบรม จํานวน
31 คน
สรุปภาพรวม มีอาจารยผานการอบรม
จํานวน 283 คน จากจํานวนอาจารยผูสอน
รายวิชาศึกษาทั่วไป 341 คน ผานการอบรมคิด
เปนรอยละ 83.57
2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
พัฒนาอาจารยผูสอนรายวิชา 0035001 หนึ่ง
หลักสูตรหนึ่งชุมชน “หัวขอเทคนิคการลง
ชุมชน” มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาอาจารย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ดานการศึกษาเพื่อ
พัฒนาชุมชนและสังคม กลุมเปาหมายคือ
อาจารยผูสอนรายวิชา 0035001 หนึ่งหลักสูตร
หนึ่งชุมชน เมื่อวันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2561 ณ
หองประชุมชั้น 3 อาคารวิทยพัฒนา คณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กําหนดกลุมเปาหมายจํานวน 100 คน มี
อาจารยเขารวมโครงการและผานการอบรม
จํานวน 69 คน คิดเปนรอยละ 69 (เอกสาร
หมายเลข 1.2-4/4)

รายงานการจัดโครงการพัฒนา
อาจารยผูสอนรายวิชาศึกษา
ทั่วไป หลักสูตร การสัมมนา
และแลกเปลี่ยนเรียนรูผลการ
จัดการเรียนการสอนรายวิชา
ศึกษาทั่วไป ประจําป
การศึกษา 2560 (หลักสูตร ง)
1.2-4/7 ) หนังสือที ศธ
0530.25/สน1854 ลงวันที่ 19
กรกฎาคม 2561 เรื่อง ขอ
รายงานการจัดโครงการ
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3. โครงการพัฒนาอาจารย รายวิชา
0032 005 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(หลักสูตร ค.) ศึกษาเรียนรูโครงการโครงการ
สวนพระองคสวนจิตรลดา กรุงเทพมหานครและ
ศูนยการศึกษาพัฒนาเขาหินซอน จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ในระหวางวันที่ 10 -12 มกราคม
2561 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาอาจารย
ผูสอนรายวิชา 0032 005 ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยกําหนดกลุมเปาหมายหลัก คือ
อาจารยผูสอนรายวิชา 0032 005 ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 24 คน และมี
อาจารยเขารวมโครงการฯจํานวน 24 คน คิด
เปนรอยละ 100 (เอกสารหมายเลข 1.2-4/5)
4. โครงการสัมมนาและแลกเปลี่ยน
เรียนรูผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษา
ทั่วไป ประจําปการศึกษา 2560 (หลักสูตร ง.)
จัดโครงการเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม
2560 ณ หองประชุมศูนยความเปนเลิศทาง
นวัตกรรมไหม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดย
มีวัตถุประสงคเพื่อใหอาจารยผูประสานงาน
รายวิชาศึกษาทั่วไปไดแลกเปลี่ยนเรียนรูการ
จัดการเรียนการสอน และเทคนิคการจัดการ
เรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปตามทักษะการ
เรียนรูในศตวรรษที่ 21และไดแนวทางการ
ออกแบบการเรียนการสอนในการพัฒนา
คุณลักษณะนิสิตที่พึงประสงคเพื่อถอดบทเรียน
การจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปใน
ปการศึกษา 2560 โดยกําหนดกลุมเปาหมาย
53 คน มีผูสนใจเขารวม จํานวน 46 คน คิด
เปนรอยละ 86 (เอกสารหมายเลข 1.2-4/6)

รายการหลักฐาน
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5. โครงการพัฒนาอาจารยผูสอน
รายวิชาศึกษาทั่วไป : นวัตกรรมการเรียนรูและ
เทคนิคการสอนระดับมหาวิทยาลัยในศตวรรษที่
21 (จ.) เรื่อง หลักการออกแบบสื่อการเรียน
การสอนและสรางสื่อการเรียนการสอนออนไลน
แบบมัลติมิเดีย จัดโครงการเมื่อวันอังคารที่ 3
กรกฎาคม 2561 ณ หองประชุมสํานัก
คอมพิวเตอร (B-412) อาคารวิทยบริการ B ชั้น
4 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหอาจารยผูสอน
รายวิชาศึกษาทั่วไปมีความรูความเขาใจในแนว
ทางการสรางนวัตกรรมการเรียนรูและเทคนิค
การสอนระดับมหาวิทยาลัยในศตวรรษที่ 21
และมีความรูความเขาใจในหลักการออกแบบสื่อ
การเรียนการสอนที่ดี และสามารถเลือกใชใน
รูปแบบของระบบออนไลนไดอยางเหมาะสม
โดยกําหนดกลุมเปาหมาย 50 คน มีผูสนใจเขา
รวม จํานวน 41 คน คิดเปนรอยละ 82
(เอกสารหมายเลข 1.2-4/7)
5. นําขอเสนอแนะ สํานักศึกษาทั่วไปนําขอเสนอแนะไปปรับปรุง
ไปปรับปรุงใน
การจัดโครงการถัดไป และนําผลการประเมินไป
โครงการถัดไป
ปรับปรุงการจัดโครงการ โดยโครงการพัฒนา
และนําผลการ
อาจารยดานการเรียนการสอน หลักสูตร “การ
วัดผลประเมินผลการศึกษาและการออกขอสอบ
ประเมินไป
เพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ” (หลักสูตร
ปรับปรุงการจัด
ก.) เปนโครงการตอเนื่องจากโครงการพัฒนา
โครงการ
อาจารยดานการเรียนการสอน หลักสูตร “การ
วัดผล ประเมินผลการศึกษา
และการออกขอสอบเพื่อพัฒนาทักษะใน
ศตวรรษที่ 21”เมื่อวันที่ 26 – 27 สิงหาคม
2560 ณ โรงแรมอมารี บุรีรัมย ยูไนเต็ด

รายการหลักฐาน

1.2-5/1 ) หนังสือที ศธ
0530.25/สน 838 ลงวันที่ 3
เมษายน 2561 เรื่อง ขอ
รายงานการจัดโครงการพัฒนา
อาจารยดานการเรียนการสอน
หลักสูตร การวัดผล
ประเมินผลการศึกษา และการ
ออกขอสอบเพื่อพัฒนาทักษะ
ในศตวรรษที่ 21
1.2-5/2 ) หนังสือที่ ศธ
0530.25/สน1981 ลงวันที่ 2
สิงหาคม 2561 เรื่อง ขอ
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ตนเอง



6. ประเมิน
ความสําเร็จตาม
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ตามวัตถุประสงค
ของแผนการ
พัฒนาอาจารย

ผลการดําเนินงาน

รายการหลักฐาน

จังหวัดบุรีรัมย (เอกสารหมายเลข 1.2-5/1 และ
1.2-5/2) ไดรับขอเสนอแนะ ดังนี้
1. ควรใหมีการอบรมแบบตอยอดใหเกิด
ความเขาใจในเชิงลึกมากขึ้น และเพิ่มทักษะใน
การออกขอสอบในหลายๆกรณีศึกษา
2. ควรมีการจัดอบรมใหอาจารยผูสอน
ทุกทานเขารวม
ทั้งนี้ไดปรับปรุงแกไขการจัดโครงการอบรม
หลักสูตรการวัดผลประเมินผลการศึกษาและการ
ออกขอสอบเพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21
(ก.) อีกครั้ง โดยไดนําขอเสนอแนะจากการจัด
โครงการครั้งกอน มาปรับปรุง โดยไดขยาย
ระยะเวลาการดําเนินโครงการจาก 1 วัน เปน 3
วัน แยกตามหัวขอการบรรยาย และไดเรียน
เชิญ วิทยากรที่มีความรูความสามารถมา
บรรยาย และไดกําหนดเครื่องมือ คือ ประกาศ
สํานักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เรื่อง หลักสูตรพัฒนาอาจารยผูสอนรายวิชา
ศึกษาทั่วไป (หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ.2558) เพื่อใหอาจารยผูสอน
รายวิชาศึกษาทั่วไปไดเขารวมการอบรม และมี
คุณสมบัติตามประกาศดังกลาว (เอกสาร
หมายเลข 1.2-5/3)

รายงานการจัดโครงการพัฒนา
อาจารยผูสอนรายวิชาศึกษา
ทั่วไป หลักสูตร การวัดผล
ประเมินผลการศึกษา และการ
ออกขอสอบเพื่อพัฒนาทักษะ
ในศตวรรษที่ 21 (หลักสูตร ก.)
1.2-5/3 ) หนังสือที่ ศธ
0530.25/สน1968 ลงวันที่ 31
กรกฎาคม 2561 เรื่อง ขอ
รายงานการจัดโครงการพัฒนา
อาจารยผูสอนรายวิชาศึกษา
ทั่วไป หลักสูตร การวัดผล
ประเมินผลการศึกษากลุมวิชา
ภาษาอังกฤษและการออก
ขอสอบเพือพัฒนาทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 (หลักสูตร ก)

สํานักศึกษาทั่วไปไดประเมินความสําเร็จตาม
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงคของ
แผนการพัฒนาอาจารยผูสอนดานการจัดการ
เรียนการสอน โดยมีการประชุมประเมิน
ความสําเร็จ 2 ครั้ง ทั้งนี้ดําเนินการจัดประชุม
คณะกรรมการพัฒนาอาจารยดานการเรียนการ

1.2-6/1 ) หนังสือที่ ศธ
0530.25/ว441 ลงวันที่ 3
มีนาคม 2561 เรื่อง ขอเชิญ
ประชุม
1.2-6/2 ) วาระการประชุม
คณะกรรมการพัฒนาอาจารย
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ผลการดําเนินงาน
ตนเอง
ผูสอนดานการ
สอน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครัง้ ที่ 1/2561
จัดการเรียนการ เมื่อวันจันทรที่ 9 เมษายน 2561 เวลา 13.30
สอน
– 15.30 น. ณ หองประชุม RN1 - 105 อาคาร
ราชนครินทร (เอกสารหมายเลข 1.2-6/1 ถึง
1.2-6/3) และดําเนินการจัดประชุม
คณะกรรมการพัฒนาอาจารยดานการเรียนการ
สอน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 2/2561
เมื่อวันจันทรที่ 23 กรกฎาคม 2561 ณ หอง
ประชุม RN1 - 105 อาคารราชนครินทร
(เอกสารหมายเลข 1.2-6/4 ถึง 1.2-6/5)



7. นําผลการ
ประเมินไป
ปรับปรุงแผนการ
พัฒนาอาจารย
ผูสอนดานการ
จัดการเรียนการ
สอน

รายการหลักฐาน

ดานการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
1.2-6/3 ) หนังสือที่ ศธ
0530.25/สน 1075 ลงวันที่
30 เมษายน 2561 เรื่อง ขอสง
รายงานการประชุม
คณะกรรมการพัฒนาอาจารย
ดานการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้ง
ที่ 1/2561
1.2-6/4 ) หนังสือที่ ศธ
0530.25/ว937 ลงวันที่ 13
กรกฎาคม 2561 เรื่อง ขอเชิญ
ประชุม
1.2-6/5 ) วาระการประชุม
คณะกรรมการพัฒนาอาจารย
ดานการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้ง
ที่ 2/2561
สํานักศึกษาทั่วไปนําผลการประเมินไปปรับปรุง 1.2-7/1 ) หนังสือที่ ศธ
แผนการพัฒนาอาจารยผูสอนดานการจัดการ
0530.25/สน1971 ลงวันที่ 31
เรียนการสอน ทั้งนี้จากการประชุม
กรกฎาคม 2561 เรื่อง ขอ
คณะกรรมการพัฒนาอาจารยดานการเรียนการ รายงานผลการดําเนินงานตาม
สอน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 1/2560 แผนการพัฒนาอาจารยผูสอน
เมื่อวันจันทรที่ 9 เมษายน 2561 เวลา 13.30 ดานการจัดการเรียนการสอน
– 15.30 น. ณ หองประชุม RN1 - 105 อาคาร สํานักศึกษาทั่วไป ประจําป
ราชนครินทร ในระเบียบวาระที่ 4.2 เสนอที่
การศึกษา 2560 และประจําป
ประชุมเพื่อพิจารณาปรับแผนพัฒนาอาจารย
งบประมาณ พ.ศ. 2561
มหาวิทยาลัยมหาสารคามดานการจัดการเรียน 1.2-7/2 ) หนังสือที่ ศธ
0530.25/สน1854 ลงวันที่ 19
การสอน (เอกสารหมายเลข 1.2-7/1) โดยที่
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ผลการดําเนินงาน

ประชุมมีมติ ดังนี้
1. เสนอขอปรับหลักสูตร ง. การสัมมนา
และแลกเปลี่ยนเรียนรูผลการจัดการเรียนการ
สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ประจําปการศึกษา
2560 ที่ประชุมใหดําเนินการจัดโครงการอบรม
ดังกลาว ตามแผนแตใหเปนการจัดโครงการ
ภายในเขตพื้นที่ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
และปรับเปลี่ยนกลุมเปาหมายเปนอาจารยผู
ประสานงานรายวิชาศึกษาทั่วไป จํานวน 40 คน
2. เสนอขอปรับหลักสูตร จ. นวัตกรรม
การเรียนรูและเทคนิคการสอนระดับ
มหาวิทยาลัยในศตวรรษที่ 21 ออกจากแผน
เนื่องจากงบประมาณไมเพียงพอ ที่ประชุมให
ดําเนินการจัดโครงการตามแผน
ทั้งนี้สํานักศึกษาทั่วไปไดดําเนินการตามปรับ
แผนการจัดโครงการตามมติที่ประชุม โดยไดจัด
โครงการทั้ง 2 โครงการเรียบรอยแลว (เอกสาร
หมายเลข 1.2-7/2 ถึง 1.2-7/3)
8. รายงานผลการ สํานักศึกษาทั่วไปรายงานผลการดําเนินการ
ดําเนินการพัฒนา พัฒนาอาจารยผูสอนดานการจัดการเรียนการ
อาจารยผูสอนดาน สอน ตอคณะกรรมการประจําสํานักศึกษาทั่วไป
การจัดการเรียน จํานวน 1 ครั้ง โดยรายงานผลการดําเนินการ
พัฒนาอาจารยผูสอนดานการจัดการเรียนการ
การสอน
ตอคณะกรรมการ สอน ตอคณะกรรมการประจําสํานักศึกษาทั่วไป
ประจําสํานักศึกษา เมื่อคราวประชุมคณะกรรมการประจําสํานัก
ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561 ที่
ทั่วไป
ประชุมมีติรับทราบรายงานผลการดําเนินงาน
พัฒนาอาจารยผูสอนดานการจัดการเรียนการ
สอนประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เอกสาร
หมายเลข 1.2-8/1)

รายการหลักฐาน
กรกฎาคม 2561 เรื่อง ขอ
รายงานการจัดโครงการ
1.2-7/3 ) หนังสือที่ ศธ
0530.25/สน1905 ลงวันที่ 25
กรกฎาคม 2561 เรื่อง ขอ
รายงานการจัดโครงการพัฒนา
อาจารยผูสอนรายวิชาศึกษา
ทั่วไป หลักสูตร การสัมมนา
และแลกเปลี่ยนเรียนรูผลการ
จัดการเรียนการสอนรายวิชา
ศึกษาทั่วไป ประจําป
การศึกษา 2560 (หลักสูตร ง)

1.2-8/1 ) บันทึกขอความที่
ศธ 0530.25/832 ลงวันที่ 25
มิ.ย. 61 เรื่อง แจงมติที่ประชุม
คณะกรรมการประจําสํานัก
ศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 7/2561
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การประเมินตนเอง
[1]
[2]
ตัวบงชี้ น้ําหนัก เปาหมาย

1.2

10%

8 ขอ

[3]
การบรรลุ
เปาหมาย

[4]
ผลการ
ดําเนินงาน



8 ขอ

[5]
[6]=[5]x[1]
คะแนนประเมินตนเอง
ตามเกณฑ
ถวงน้ําหนัก
การประเมิน
5
50

การวิเคราะหผลการดําเนินงาน โดยรวม
1. การดําเนินการที่แตกตางจากปการศึกษาปผานมา (ถามี)
[ ] ไมมีการดําเนินงานที่แตกตางจากปที่ผานมา
[ / ] มีการดําเนินงานที่แตกตางจากปที่ผานมา ดังนี้
ไดมีการจัดทําแผนพัฒนาอาจารยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ดานการจัดการเรียนการสอน
2. ปจจัยที่ทําใหผลการดําเนินงานประสบความสําเร็จ/ผลการดําเนินงานดีขึ้นกวา ปการศึกษา 2559
ไมมี
3. แนวปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม ในภาพรวมของหนวยงานที่มีการดําเนินการอยางตอเนื่อง
ไมมี
4. ปญหา/อุปสรรคในการดําเนินงานหรือปจจัยที่ผลการดําเนินงานยังไมประสบความสําเร็จ
ปญหา/อุปสรรค
แนวทางปรับปรุง/แกไข
1. มีอาจารยเขารวมโครงการนอยกวาเปาหมายที่
1. ไดประกาศสํานักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัย
กําหนด
มหาสารคาม เรื่อง หลักสูตรพัฒนาอาจารยผูสอน
รายวิชาศึกษาทั่วไป (หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2558) พ.ศ. 2560
โอกาสในการพัฒนา
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
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องคประกอบที่ 1 ตัวบงชี้ตามพันธกิจ
ตัวบงชี้ที่ 1.3 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
ชนิดตัวบงชี้ : ระดับความสําเร็จ
คาน้ําหนัก : 5%
ผูรับผิดชอบ : นางสุลีพร อยูหวา
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการครบ
3 ขอ
4 ขอ
5 ขอ
6 ขอ
ทุกขอ
ผลการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินฯ วงรอบปการศึกษา 2557- 2558 (ถามี)
ผลประเมินตนเอง
ผลประเมินกรรมการ
ปการศึกษา
ขอที่ไดคะแนน
คะแนนที่ได
ขอที่ไดคะแนน
คะแนนที่ได
2558
1-5
5
1-3
3
2559
1-8
5
1-8
5
จุดออนหรือขอเสนอแนะจากการประเมินฯ ปการศึกษา 2559 (ถามี)
ประเด็นที่เกี่ยวของ :
จุดออนหรือขอเสนอแนะ
สิ่งที่ไดดําเนินการ
จากการประเมิน
ปรับปรุง/แกไข
ผลการดําเนินงาน
ประเมิน เกณฑมาตรฐาน
ตนเอง
 1. มีการจัดทํา
แผนการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอน

ผลที่เกิดจากการ
ปรับปรุง/แกไข
-

ผลการดําเนินงาน

รายการหลักฐาน

สํานักศึกษาทั่วไปมีการจัดทําแผนพัฒนา/
ปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอนเพื่อเปนเครื่องกําหนด
ทิศทาง ชวยกํากับการดําเนินงาน และสื่อสาร
ใหเกิดความเขาใจรวมกันถึงเปาหมายและ
วิธีการในการประเมินความสําเร็จของการ
พัฒนาตอไป โดยคณะกรรมการประจําสํานัก

1.3-1/1 ) รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ประจําสํานักศึกษาทั่วไป
ครั้งที่ 16/2560 เมื่อ
วันที่ 26 ธันวาคม 2560
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เกณฑมาตรฐาน

ผลการดําเนินงาน

ศึกษาทั่วไปใหความเห็นชอบแลวในการประชุม
ครั้งที่ 16/2560 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2560
(เอกสารหมายเลข 1.3-1/1)
2. มีการกํากับ
สํานักศึกษาทั่วไปมีการกํากับติดตามการ
ติดตามการ
ดําเนินงานตามแผนการพัฒนาระบบ
ดําเนินงานตาม
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการ
แผนการพัฒนาระบบ สอน โดยการประชุมคณะกรรมการและ
สารสนเทศเพื่อ
เจาหนาที่ปฏิบัติงานพัฒนาเว็บไซตสํานักศึกษา
สนับสนุนการจัดการ ทั่วไป และระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
เรียนการสอน
เรียนการสอน การบริหารงานของสํานักศึกษา
ทั่วไป ในวันจันทรที่ 22 มกราคม 2561 เวลา
09.00 – 10.00 น. ณ หองประชุมกลุมงาน
สารสนเทศ RN1-103 อาคารราชนครินทร เพื่อ
พิจารณาการกําหนดคุณสมบัติของระบบที่จะ
พัฒนาและการติดตามประเมินผลการใชงาน
ของระบบสารสนเทศที่พัฒนา (เอกสาร
หมายเลข 1.3-2/1 - 1.3 -2/2) ทั้งนี้ไดมีการ
รายงานผลการดําเนินงาน งานพัฒนาระบบ
สารสนเทศ โดยมีการวิเคราะหความตองการ
ระบบเพื่อพิจารณาถึงความเปนไปไดของระบบ
ใหมและระบบเกา ในรอบ 6 เดือน (กันยายน
2560 – กุมภาพันธ 2561)
3. ประเมิน
สํานักศึกษาทั่วไปไดประเมินความสําเร็จตาม
ความสําเร็จตาม
ตัวชี้วัดของแผนพัฒนาสารสนเทศเพื่อสนับสนุน
ตัวชี้วัดของ
การจัดการเรียนการสอน โดยดําเนินการแตงตั้ง
แผนพัฒนาระบบ
กรรมการและเจาหนาที่ปฏิบัติงานพัฒนา
สารสนเทศเพื่อ
เว็บไซตสํานักศึกษาทั่วไปและระบบสารสนเทศ
สนับสนุนการจัดการ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การบริหารงาน
เรียนการสอน
ของสํานักศึกษาทั่วไป ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2561 (เอกสารหมายเลข 1.3-3/1) โดย

รายการหลักฐาน

1.3-2/1 ) วาระการ
ประชุมคณะกรรมการ
และเจาหนาที่ปฎิบัติงาน
พัฒนาเว็บไซตสํานัก
ศึกษาทั่วไป และระบบ
สารสนเทศเพื่อสนับสนุน
การเรียนการสอน การ
บริหารงานของสํานัก
ศึกษาทั่วไป
1.3-2/2 ) บันทึก
ขอความที่ ศธ 0530.25/
สน 544 ลงวันที่ 23
กุมภาพันธ 2561 เรื่อง
รายงานผลการ
ดําเนินงานงานพัฒนา
ระบบสารสนเทศ

1.3-3/1 ) คําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการและ
เจาหนาที่ปฏิบัติงาน
พัฒนาเว็บไซตสํานัก
ศึกษาทั่วไปและระบบ
สารสนเทศเพื่อสนับสนุน
การจัดการเรียนการสอน
การบริหารงานของ
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เกณฑมาตรฐาน

ผลการดําเนินงาน
งานพัฒนาระบบสารสนเทศไดทําการประชุม
คณะกรรมการและเจาหนาที่ปฏิบัติงานพัฒนา
เว็บไซตสํานักศึกษาทั่วไป และระบบสารสนเทศ
เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การบริหารงาน
ของสํานักศึกษาทั่วไป (เอกสารหมายเลข 1.33/2-3/3) เพื่อประเมินความสําเร็จตามตัวชี้วัด
ของแผนพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุน
การจัดการเรียนการสอน ในวันพุธที่ 28
มีนาคม 2561 เวลา 09.30 – 10.30 น.
ณ หองประชุมกลุมงานสารสนเทศ RN 1-103
อาคารราชนครินทร โดยประเมินตัวชี้วัด
ความสําเร็จของแผน โดยมีการเสนอผลการ
ดําเนินงานในการพัฒนาระบบสารสนเทศ โดย
คณะกรรมการพิจาณาแลวเห็นวา ตัวชี้วัดที่ 1
ยังไมบรรลุเปาหมาย เนื่องจากอยูระหวางการ
ดําเนินงาน และตัวชี้วัดความที่ 2 และตัวชี้วัดที่
3 บรรลุเปาหมายแลว (เอกสารหมายเลข 1.33/4-1.3-3/5)



รายการหลักฐาน

สํานักศึกษาทั่วไป
ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2561
1.3-3/2 ) หนังสือเชิญ
ประชุมประเมิน
ความสําเร็จตามตัวชี้วัด
ของแผนพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อสนับสนุน
การจัดการเรียนการสอน
1.3-3/5 ) บันทึก
ขอความที่ ศธ0530.25/
สน901 ลงวันที่ 11
เมษายน 2561 เรื่อง ขอ
รายงานผลการประเมิน
ความสําเร็จตามตัวชี้วัด
ของแผนพัฒนา/
ปรับปรุงระบบ
สารสนเทศเพื่อสนับสนุน
การจัดการเรียนการสอน
4. นําผลการประเมิน สํานักศึกษาทั่วไปนําผลการประเมินความสําเร็จ 1.3-4/1 ) หนังสือที่ ศธ
ไปปรับปรุงการ
ของแผนฯ ไปปรับปรุงการพัฒนาระบบ
0530.25/ว1136 ลง
พัฒนาระบบ
สารสนเทศ โดยงานพัฒนาระบบสารสนเทศได วันที่ 3 พฤษภาคม
สารสนเทศเพื่อ
ทําการปรับปรุงระบบจัดทํารายงาน มคอ.3
2561 เรื่อง ขอความ
สนับสนุนการจัดการ ออนไลนตามคําแนะนําและขอเสนอแนะของ อนุเคราะหปรับปรุง
เรียนการสอน
คณะกรรมการวัดและประเมินผลการศึกษา
ระบบจัดทํา มคอ.3
รายวิชาศึกษาทั่วไป ซึ่งประชุมเพื่อพิจารณา
1.3-4/2 ) หนังสือที่ ศธ
รายละเอียดของรายวิชา(มคอ.3) ประจําภาค 0530.25/สน 1337 ลง
เรียนที่ 3/2560 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 30 เมษายน วันที่ 28 พฤษภาคม
2561 โดยมีขอเสนอแนะในการปรับปรุง
2561 เรื่อง รายงานผล
รูปแบบการจัดทํารายละเอียดของรายวิชา ใหมี การดําเนินงาน งาน
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5. เผยแพรการ
พัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอน



6. รายงานผลการ
ดําเนินงานการพัฒนา
ระบบสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอนตอ
คณะกรรมการ
ประจําสํานักศึกษา
ทั่วไป ปการศึกษาละ
2 ครั้ง



7. มีแนวปฏิบัติใน
การพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอน

ผลการดําเนินงาน

รายการหลักฐาน

ความสอดคลองตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
สํานักศึกษาทั่วไปไดทําการเผยแพรการพัฒนา
ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียน
การสอน โดยเผยแพรระบบสารสนเทศที่งาน
พัฒนาระบบสารสนเทศไดพัฒนาขึ้นผาน
ชองทางออนไลน คือ เผยแพรระบบสารสนเทศ
ผานเว็บไซตสํานักศึกษาทั่วไป
http://genedu.msu.ac.th/2016/ (เอกสาร
หมายเลข 1.3-5/1)
งานพัฒนาระบบสารสนเทศไดทําการรายงาน
ผลการดําเนินงานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนตอ
คณะกรรมการประจําสํานักศึกษาทั่วไป 2 ครั้ง
โดยครั้งที่ 1 โดยเสนอที่ประชุมกรรมการ
ประจําสํานักศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 7/2561 วันที่
20 มิถุนายน 2561 เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
(เอกสารหมายเลข 1.3-6/1) และครั้งที่ 2 เสนอ
ที่ประชุมกรรมการประจําสํานักศึกษาทั่วไป
ครั้งที่ 8/2561 วันที่ 17 กรกฎาคม 2561
เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ (เอกสารหมายเลข
1.3-6/2)
สํานักศึกษาทั่วไปโดยงานพัฒนาระบบ
สารสนเทศไดจัดทําแนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนา
ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียน
การสอน ซึงดําเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศ
ที่มุงเนนพัฒนาใหตรงตามความตองการของ
ผูใชระบบมากที่สุด ทั้งนี้มีการปรับปรุงระบบ
เดิมที่พัฒนาเสร็จสิ้นแลว และพัฒนาระบบตาม
แผนที่จัดทําขึ้น โดยใหผูใชระบบให

พัฒนาระบบสารสนเทศ
1.3-5/1 ) เอกสารแสดง
การเผยแพรระบบ
สารสนเทศ

1.3-6/1 ) รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ประจําสํานักศึกษาทั่วไป
ครั้งที่ 7/2561 ลงวันที่
20 มิถุนายน 2561
1.3-6/2 ) รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ประจําสํานักศึกษาทั่วไป
ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่
17 กรกฎาคม 2561

1.3-7/1 ) บันทึก
ขอความที่ ศธ 0530.25/
สน 1534 ลงวันที่ 18
มิ.ย. 61 เรื่อง แจงแนว
ปฏิบัติในการพัฒนา
ระบบสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอน
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ผลการดําเนินงาน

รายการหลักฐาน

ขอเสนอแนะอยางตอเนื่อง สงผลใหไดแนว
ปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาระบบ โดยสรุปเสนอตอ
ผูบริหารสํานักศึกษาทั่วไปเพื่อใหเกิดการพัฒนา
งานอยางตอเนื่องและไดขอมูลที่เปนประโยชน
ตอการดําเนินงานของงานพัฒนาระบบ
สารสนเทศ (เอกสารหมายเลข 1.3-7/1)
การประเมินตนเอง
[1]
[2]
ตัวบงชี้ น้ําหนัก เปาหมาย

1.3

5%

7 ขอ

[3]
การบรรลุ
เปาหมาย

[4]
ผลการ
ดําเนินงาน



7 ขอ

[5]
[6]=[5]x[1]
คะแนนประเมินตนเอง
ตามเกณฑ
ถวงน้ําหนัก
การประเมิน
5
25

การวิเคราะหผลการดําเนินงาน โดยรวม
1. การดําเนินการที่แตกตางจากปการศึกษาปผานมา (ถามี)
[] ไมมีการดําเนินงานที่แตกตางจากปที่ผานมา
[ ] มีการดําเนินงานที่แตกตางจากปที่ผานมา ดังนี้
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
2. ปจจัยที่ทําใหผลการดําเนินงานประสบความสําเร็จ/ผลการดําเนินงานดีขึ้นกวา ปการศึกษา 2559
3. แนวปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม ในภาพรวมของหนวยงานที่มีการดําเนินการอยางตอเนื่อง
4. ปญหา/อุปสรรคในการดําเนินงานหรือปจจัยที่ผลการดําเนินงานยังไมประสบความสําเร็จ
ปญหา/อุปสรรค
แนวทางปรับปรุง/แกไข

45
โอกาสในการพัฒนา
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

46
องคประกอบที่ 1 ตัวบงชี้ตามพันธกิจ
ตัวบงชี้ที่ 1.4 ระดับความสําเร็จของการพัฒนางานวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
รายวิชาศึกษาทั่วไป
ชนิดตัวบงชี้ : ระดับความสําเร็จ
คาน้ําหนัก 5%
ผูรับผิดชอบ : นางสาวปาณิสสา ตรวจสูงเนิน
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
4 ขอ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
5 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
6 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
7 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
8 – 9 ขอ

ผลการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินฯ วงรอบปการศึกษา 2557- 2558 (ถามี)
ผลประเมินตนเอง
ผลประเมินกรรมการ
ปการศึกษา
ขอที่ไดคะแนน
คะแนนที่ได
ขอที่ไดคะแนน
คะแนนที่ได
2558
1-7
5
1-7
5
2559
1-7
5
1-4, 6-7
4
จุดออนหรือขอเสนอแนะจากการประเมินฯ ปการศึกษา 2558 (ถามี)
ประเด็นที่เกี่ยวของ :
จุดออนหรือขอเสนอแนะ
สิ่งที่ไดดําเนินการ
จากการประเมิน
ปรับปรุง/แกไข
ผลการดําเนินงาน
ประเมิน เกณฑมาตรฐาน
ตนเอง
 1. แตงตั้ง
คณะอนุกรรมการ
บริหารงานวิจัย
ดานการเรียนการ
สอนรายวิชา

ผลที่เกิดจากการ
ปรับปรุง/แกไข
-

ผลการดําเนินงาน

รายการหลักฐาน

สํานักศึกษาทั่วไปไดดําเนินแตงตั้งคณะอนุกรรมการ
บริหารงานวิจัยของสํานักศึกษาทั่วไป โดย
ดําเนินการเสนออธิการบดีพิจารณาอนุมัติเรียบรอย
แลว (เอกสารหมายเลข 1.4-1/1) ทั้งนี้ สํานัก
ศึกษาทั่วไปไดดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการ

1.4-1/1 คําสั่งแตงตั้ง
คณะอนุกรรมการ
บริหารงานวิจัย สํานัก
ศึกษาทั่วไป
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ผลการดําเนินงาน
ตนเอง
ศึกษาทั่วไป
ดําเนินการขับเคลื่อนงานวิจัย สํานักศึกษาทั่วไป
เพื่อทําหนาที่ในสวนของดําเนินการบริหารจัดการ
งานวิจัย ดําเนินการเบิกจายทุนอุดหนุนงานวิจัย
การจัดซื้อจัดจางที่เกี่ยวของกับการวิจัยใหสอดคลอง
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคามวาดวยการ
บริหารงานวิจัย พ.ศ. 2560 ตลอดจนจัดทําระบบ
ฐานขอมูลดานการวิจัยและดําเนินการเผยแพร
ผลงานวิจัยบนเว็ปไซต สํานักศึกษาทั่วไป (เอกสาร
หมายเลข 1.4-1/2)
สํานักศึกษาทั่วไปไดมีการดําเนินการจัดทําแผนการ
 2. มีแผนการ
บริหารงานวิจัย บริหารงานวิจัยดานการเรียนการสอนรายวิชาศึกษา
ดานการเรียนการ ทั่วไป ไดมีการกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จ จํานวน 2
สอนรายวิชา
ตัวชี้วัด และกําหนดเปาหมายไวอยางชัดเจน ซึ่ง
ศึกษาทั่วไป
แผนดังกลาวไดผานที่ประชุมคณะอนุกรรมการ
กําหนดตัวชี้วัด บริหารงานวิจัย สํานักศึกษาทั่วไปพิจารณา
ความสําเร็จและ (เอกสารหมายเลข 1.4-2/1) และนําเสนอแผนการ
กําหนดเปาหมาย บริหารงานวิจัยดานการเรียนการสอนรายวิชาศึกษา
ที่ชัดเจน
ทั่วไปตอคณะกรรมการประจําสํานักศึกษาทั่วไป
พิจารณา (เอกสารหมายเลข 1.4-2/2) และไดรับ
ความเห็นชอบใหดําเนินการตามแผนตอไป
(เอกสารหมายเลข 1.4-2/3)



3. มีขอมูล
สารสนเทศดาน
การวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียน

รายการหลักฐาน
1.4-1/2 คําสัง่ แตงตั้ง
คณะกรรมการ
ดําเนินการขับเคลื่อน
งานวิจัย สํานักศึกษา
ทั่วไป

1.4-2/1 รายงานการ
ประชุม
คณะอนุกรรมการ
บริหารงานวิจัย สํานัก
ศึกษาทั่วไป เพื่อ
พิจารณาแผนการ
บริหารงานวิจัยดาน
การเรียนการสอน
รายวิชาศึกษาทั่วไป
1.4-2/2 แผนการ
บริหารงานวิจัยดาน
การเรียนการสอน
รายวิชาศึกษาทั่วไป
1.4-2.3 ) รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ประจําสํานักศึกษา
ทั่วไป
สํานักศึกษาทั่วไปไดดําเนินการจัดทําระบบ
1.4-3/1 เอกสารหนา
สารสนเทศเกี่ยวกับการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการ เว็บไซตระบบ
สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป โดยจัดทําในรูปแบบของ สารสนเทศเกี่ยวกับ
เว็บไซตเพื่อรวบรวมขอมูล ระเบียบ ประกาศ และ ดานการวิจัยเพื่อ
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ผลการดําเนินงาน
ตนเอง
การสอนรายวิชา แบบฟอรมตางๆ ทีเ่ กี่ยวของกับงานวิจัย (เอกสาร
ศึกษาทั่วไป
หมายเลข 1.4-3/1)


รายการหลักฐาน

พัฒนาการเรียนการ
สอนรายวิชาศึกษา
ทั่วไป
4. กํากับติดตาม สํานักศึกษาทั่วไปไดกํากับติดตามผลการดําเนินงาน 1.4-4/1 บันทึก
ใหมีการ
ตามแผนฯ กับผูที่เกี่ยวของภาคเรียนละ 1 ครั้ง โดย ขอความติดตามผลการ
ดําเนินการตาม การดําเนินการดานการวิจัยตองใชงบประมาณที่
ดําเนินงานตาม
แผนการบริหาร มหาวิทยาลัยอนุมัติ โดยมีการรายงานผลการ
แผนการบริหาร
งานวิจัยดานการ ดําเนินงาน ชวงตนภาคเรียนที่ 2 (เอกสารหมายเลข งานวิจัยดานการเรียน
เรียนการสอน
1.4-4/1 และเอกสารหมายเลข 1.4-4/2) และได การสอนรายวิชาศึกษา
รายวิชาศึกษา
สรุปผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารงานวิจัย ทั่วไป
ทั่วไป อยางนอย ดานการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปเสนอตอ 1.4-4/2 เอกสาร
ภาคเรียนละ 1 ผูบริหารสํานักศึกษาทั่วไป หลังสิ้นสุดภาคเรียนที่ 2 สรุปผลการดําเนินงาน
ตามแผนการบริหาร
ครั้ง
(เอกสารหมายเลข 1.4-4/3 – เอกสารหมายเลข
งานวิจัยดานการเรียน
1.4-4/4)
การสอนรายวิชาศึกษา
ทั่วไป
1.4-4/3 บันทึก
ขอความที่ ศธ
0530.25/ว 661 ลง
วันที่ 30 พ.ค. 61 เรื่อง
ขอกํากับติดตามการ
ดําเนินงานตาม
แผนการบริหาร
งานวิจัยดานการเรียน
การสอนรายวิชาศึกษา
ทั่วไป ประจําป
งบประมาณ 2561
1.4-4/4 เอกสาร
สรุปผลการดําเนินตาม
แผนการบริหาร
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ตนเอง





ผลการดําเนินงาน

รายการหลักฐาน

งานวิจัยดานการ
จัดการเรียนการสอน
รายวิชาศึกษาทั่วไป
ประจําปงบประมาณ
2561 ครั้งที่ 2
5. ประเมิน
สํานักศึกษาทั่วไปประเมินความสําเร็จการดําเนินกา 1.4-5/1 รายงานการ
ความสําเร็จของ รามแผนการดําเนินงานวิจัยดานการเรียนการสอน ประชุมประเมิน
การดําเนินงาน รายวิชาศึกษาทั่วไป (เอกสารหมายเลข 1.4-5/1)
ความสําเร็จของการ
ตามแผนการ
คณะกรรมการฯ เห็นวาชวงเวลาที่สํานักศึกษาทั่วไป ดําเนินงานตาม
ดําเนินงานวิจัย กําหนดไวยังไมสอดคลองกับมหาวิทยาลัยกําหนด
แผนการดําเนินงาน
ดานการเรียนการ เห็นควรใหมีการปรับระยะเวลาใหสอดคลองกับ
วิจัยดานการเรียนการ
สอนรายวิชา
มหาวิทยาลัย และประเมินตัวชี้วัดความสําเร็จที่
สอนรายวิชาศึกษา
ศึกษาทั่วไป
กําหนดไว พบวา ตัวชี้วัดที่ 1 ดําเนินการไดรอยละ ทั่วไป ประจําป
60 และตัวชี้วัดที่ 2 บรรลุผลแลว โดยมีงานวิจัยที่ งบประมาณ 2561
เอามาใชประโยชนแลว 1 เรื่อง (เอกสารหมายเลข 1.4-5/2 บันทึก
ขอความที่ ศธ
1.4-5/2)
0530.25/สน1641 ลว
27 มิ.ย. 61 เรื่อง ขอ
รายงานผลการประเมิน
ความสําเร็จตาม
ตัวชี้วัดตาม
วัตถุประสงคของ
แผนการบริหาร
งานวิจัยดานการเรียน
การสอนรายวิชาศึกษา
ทั่วไป สํานักศึกษา
ทั่วไป
6. นําผลการ
สํานักศึกษาทั่วไปนําผลการประเมินไปปรับปรุงการ 1.4-6/1 บันทึก
ประเมินไป
ดําเนินงานการบริหารงานวิจัยดานการเรียนการ
ขอความที่ ศธ
ปรับปรุงการ
สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ซึ่งแผนที่กําหนดขึ้นยังไม 0530.25/สน1642 ลว
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ตนเอง
ดําเนินงานการ
บริหารงานวิจัย
ดานการเรียนการ
สอนรายวิชา
ศึกษาทั่วไป





ผลการดําเนินงาน
สอดคลองกับชวงเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด จึงมี
การปรับระยะเวลาใหสอดคลองกับมหาวิทยาลัย
(เอกสารหมายเลข 1.4-6/1) ทั้งนี้ที่ประชุม
คณะกรรมการประจําสํานักใหความเห็นชอบในการ
ปรับแผนเรียบรอยแลว (เอกสารหมายเลข 1.4-6/2)

รายการหลักฐาน

27 มิ.ย. 61 เรื่อง ขอ
รายงานการปรับปรุง
แผนการดําเนินการ
บริหารงานวิจัยดาน
การเรียนการสอน
รายวิชาศึกษาทั่วไป
สํานักศึกษาทั่วไป
ปงบประมาณ พ.ศ.
2561
1.4-6/2 ) รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ประจําสํานักศึกษา
ทั่วไป ครั้งที่ 8/2561
เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม
2561 (หนา 16)
7. เผยแพร
สํานักศึกษาทั่วไปไดดําเนินการเผยแพรกิจกรรมการ 1.4-7/1 เอกสาร
กิจกรรมการ
ดําเนินงานดานการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ประชาสัมพันธขาวการ
ดําเนินงานดาน รายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรียนละ 1 ครั้ง ผานทาง ประชุมพิจารณา
การวิจัยเพื่อ
เว็บไซต facebook สํานักศึกษาทั่วไป โดยภาค
ทุนอุดหนุนการวิจัย
พัฒนาการเรียน เรียนที่ 1 เปนการประชาสัมพันธการใหงบประมาณ สํานักศึกษาทั่วไป
การสอนรายวิชา สนับสนุนการทําวิจัย (เอกสารหมายเลข 1.4-7/1) ปงบประมาณ 2561
ภาคเรียนที่ 2 ไดเผยแพรการประชุมประเมิน
1.4-7/2 เอกสารการ
ศึกษาทั่วไป
ความสําเร็จของแผนการดําเนินงานวิจัย (เอกสาร
ประชุมประเมิน
อยางนอยภาค
ความสําเร็จการ
เรียนละ 1 ครั้ง หมายเลข 1.4-7/2)
ดําเนินการตาม
แผนการวิจัยสํานัก
ศึกษาทั่วไป
ปงบประมาณ 2561
8. รายงานผล
สํานักศึกษาทั่วไปไดดําเนินการรายงานผลการ
1.4-8/1 บันทึก
การดําเนินงาน ดําเนินงานตามแผนการบริหารงานวิจัยดานการ
ขอความที่ ศธ
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ตนเอง
การบริหาร
งานวิจัยดานการ
เรียนการสอน
รายวิชาศึกษา
ทั่วไป
ตอคณะกรรมการ
ประจําสํานัก
ศึกษาทั่วไป
อยางนอยภาค
เรียนละ 1 ครั้ง

ผลการดําเนินงาน

รายการหลักฐาน

จัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ตอ
คณะกรรมการประจําสํานัก อยางนอยภาคเรียนละ
1 ครั้ง มีการรายงานทั้งสิ้น 2 ครั้ง ดังนี้
8.1 ภาคเรียนที่ 1 รายงานผลการดําเนินงาน
ตอผูอํานวยการสํานักศึกษาทั่วไป (เอกสาร
หมายเลข 1.4-8/1) คณะกรรมการประจําสํานัก
ศึกษาทั่วไปรับทราบผลการดําเนินงานแลว (เอกสาร
หมายเลข 1.4-8/2)
8.2 ภาคเรียนที่ 2 รายงานผลการดําเนินงาน
ตอผูอํานวยการสํานักศึกษาทั่วไป (เอกสารหมายเลข
1.4-8/3) คณะกรรมการประจําสํานักศึกษาทั่วไป
รับทราบผลการดําเนินงานแลว (เอกสารหมายเลข
1.4-8/4)

0530.25/สน39 ลง
วันที่ 8 มกราคม 2561
เรื่อง ขอรายงานผล
การดําเนินงานตาม
แผนการบริหาร
งานวิจัยดานการ
จัดการเรียนการสอน
รายวิชาศึกษาทั่วไป
ประจําปงบประมาณ
2561
1.4-8/2 บันทึก
ขอความที่ ศธ
0530.25/สน 480 ลง
วันที่ 16 กุมภาพันธ
2561 เรื่อง แจงมติที่
ประชุมคณะกรรมการ
ประจําสํานักศึกษา
ทั่วไป ครั้งที่ 2/2561
1.4-8/3 บันทึก
ขอความที่ ศธ
0530.25/สน 1432
ลว 2 มิ.ย. 61 เรื่อง ขอ
รายงานผลการ
ดําเนินงานตาม
แผนการบริหาร
งานวิจัยดานการ
จัดการเรียการสอน
รายวิชาศึกษาทั่วไป
ประจําปงบประมาณ
2561 ครั้งที่ 2
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ประเมิน เกณฑมาตรฐาน
ตนเอง



ผลการดําเนินงาน

รายการหลักฐาน

1.4-8/4 บันทึก
ขอความที่ ศธ
0530.25/827 ลว 25
มิ.ย. 61 เรื่อง แจงมติที่
ประชุมคณะกรรมการ
ประจําสํานักศึกษา
ทั่วไป ครั้งที่ 7/2561
9. มีแนวปฏิบัติ สํานักศึกษาทั่วไปมีแนวปฏิบัติในการบริหารงานวิจัย 1.4-9/1 แนวปฏิบัติ
ในการบริหาร
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป
ในการดําเนินการ
งานวิจัยเพื่อ
โดยผูรับผิดชอบงานวิจัยไดจัดทําขั้นตอนการ
งานวิจัย สํานักศึกษา
พัฒนาการเรียน ดําเนินงานที่ชัดเจน (เอกสารหมายเลข 1.4-9/1)
ทั่วไป มหาวิทยาลัย
การสอนรายวิชา ทั้งนี้ไดเผยแพรแนวปฏิบัติดังกลาวใหหนวยงานใน มหาสารคาม ประจําป
ศึกษาทั่วไป
งบประมาณ 2561
มหาวิทยาลัยรับทราบ (เอกสาหมายเลข 1.4-9/2
1.4-9/2 บันทึก
และ 1.4-9/3)
ขอความที่ ศธ
0530.25/ว 862 ลง
วันที่ 29 มิ.ย. 61 เรื่อง
ขอความอนุเคราะห
เผยแพรแนวปฏิบัติใน
การดําเนินการงานวิจัย
สํานักศึกษาทั่วไป
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ประจําป
งบประมาณ 2561
1.4-9/3 หลักฐานการ
เผยแพรแนวปฎิบัติการ
วิจัย
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การประเมินตนเอง
[1]
[2]
ตัวบงชี้ น้ําหนัก เปาหมาย

1.4

5%

9 ขอ

[3]
การบรรลุ
เปาหมาย

[4]
ผลการ
ดําเนินงาน



9 ขอ

[5]
[6]=[5]x[1]
คะแนนประเมินตนเอง
ตามเกณฑ
ถวงน้ําหนัก
การประเมิน
5 คะแนน
25

การวิเคราะหผลการดําเนินงาน โดยรวม
1. การดําเนินการที่แตกตางจากปการศึกษาปผานมา (ถามี)
[ ] ไมมีการดําเนินงานที่แตกตางจากปที่ผานมา
[ / ] มีการดําเนินงานที่แตกตางจากปที่ผานมา ดังนี้
มหาวิทยาลัยไดกําหนดใหใชระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคามวาดวยการบริหารงานวิจัย พ.ศ.2560 ทําใหมี
การเปลี่ยนแปลงขั้นตอนในสวนของการดําเนินงานพิจารณาทุนวิจัย การเบิกจายเงินทุนวิจัย
2. ปจจัยที่ทําใหผลการดําเนินงานประสบความสําเร็จ/ผลการดําเนินงานดีขึ้นกวา ปการศึกษา 2559
ไมมี
3. แนวปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม ในภาพรวมของหนวยงานที่มีการดําเนินการอยางตอเนื่อง
ไมมี
4. ปญหา/อุปสรรคในการดําเนินงานหรือปจจัยที่ผลการดําเนินงานยังไมประสบความสําเร็จ
ปญหา/อุปสรรค
แนวทางปรับปรุง/แกไข
1. ในปงบประมาณ 2561 มหาวิทยาลัยได
1. ศึกษาระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคามวาดวย
กําหนดใหใชระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคามวา
การบริหารงานวิจัย พ.ศ.2560 และสอบถามขอมูล
ดวยการบริหารงานวิจัย พ.ศ.2560 สงผลใหมีการ จากผูที่เกี่ยวของ
เปลี่ยนแปลงขั้นตอนและวิธีการเบิกจายงานวิจัยทํา 2. ดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการ
ใหการดําเนินงานของการบริหารงานวิจัยบาง
ขับเคลื่อนงานวิจัย สํานักศึกษาทั่วไป เพื่อ
ขั้นตอนลาชากวาที่กําหนดไว
ดําเนินการการบริหารงานวิจัยตามแผนการบริหาร
งานวิจัยดานการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษา
ทั่วไป ประจําปงบประมาณ 2561
โอกาสในการพัฒนา
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
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องคประกอบที่ 1 ตัวบงชี้ตามพันธกิจ
ตัวบงชี้ที่ 1.5 ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการหองเรียน และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู
ชนิดของตัวบงชี้ :
ระดับความสําเร็จ
ผูรับผิดชอบ : วาที่รอยตรีกฤษฎา ศักดิ์คําดวง
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
5 ขอ
6 ขอ
7 ขอ
8 ขอ
9 -10 ขอ
ผลการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินฯ วงรอบปการศึกษา 2557- 2558 (ถามี)
ผลประเมินตนเอง
ผลประเมินกรรมการ
ปการศึกษา
ขอที่ไดคะแนน
คะแนนที่ได
ขอที่ไดคะแนน
คะแนนที่ได
2557
2558
1-10
5
1-10
5
จุดออนหรือขอเสนอแนะจากการประเมินฯ ปการศึกษา 2558 (ถามี)
ประเด็นที่เกี่ยวของ :
จุดออนหรือขอเสนอแนะ
สิ่งที่ไดดําเนินการ
จากการประเมิน
ปรับปรุง/แกไข
ผลการดําเนินงาน
ประเมิน เกณฑมาตรฐาน
ตนเอง
 1. กําหนด
ผูรับผิดชอบการ
บริหารจัดการ
หองเรียน และสิ่ง
สนับสนุนการ
เรียนรู

ผลที่เกิดจากการ
ปรับปรุง/แกไข
-

ผลการดําเนินงาน

รายการหลักฐาน

สํานักศึกษาทั่วไปกําหนดผูรับผิดชอบบริหารจัดการ
หองเรียนรวม และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู สํานักศึกษา
ทั่วไป โดยมีผูรับผิดชอบกํากับดูแล และบุคลากรทํา
หนาที่ดูแลหองเรียนรวมและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู
ตามเอกสารมอบหมาย/คําสั่งสํานักศึกษาทั่วไปที่
05/2560 เรื่อง แตงตัง้ คณะกรรมการและเจาหนาที่
ปฏิบัติงานหองเรียนรวมสํานักศึกษาทั่วไป และคําสั่ง
สํานักศึกษาทั่วไป ที่ 03/2561 เรื่องแตงตั้งกรรมการ

1.5-1/1 ) คําสั่ง
สํานักศึกษาทั่วไปที่
05/2560 เรื่อง
แตงตั้งกรรมการและ
เจาหนาที่ปฏิบัติงาน
หองเรียนรวม สํานัก
ศึกษาทั่วไป
1.5-1/2 ) คําสั่ง
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ประเมิน เกณฑมาตรฐาน
ตนเอง







2. สํารวจความ
ตองการของ
อาจารย และนิสิต
ตอการบริหาร
จัดการหองเรียน
และสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู ภาค
เรียนละ 1 ครั้ง
3. จัดทําแผนการ
บริหารจัดการ
หองเรียน และสิ่ง
สนับสนุนการ
เรียนรู กําหนด
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ตามวัตถุประสงค
ของแผน และ
กําหนดเปาหมาย
ความสําเร็จ
4. มีการ
ดําเนินการตาม
แผนบริหารจัดการ
หองเรียน และสิ่ง

ผลการดําเนินงาน

รายการหลักฐาน

และเจาหนาที่ปฏิบัติงานหองเรียนรวม สํานักศึกษา
ทั่วไป ประจําปงบประมาณ 2561 (เอกสารหมายเลข
1.5-1/1 และเอกสารหมายเลข 1.5-1/2)

สํานักศึกษาทั่วไปที่
03/2561 เรื่อง
กรรมการและ
เจาหนาที่ปฏิบัติงาน
หองเรียนรวม สํานัก
ศึกษาทั่วไป ประจําป
งบประมาณ 2561

สํานักศึกษาทั่วไปไดสํารวจความตองการของอาจารย
และนิสิตตอการบริหารจัดการหองเรียน และสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู ภาคเรียนละ 1 ครั้ง เพื่อเปน
แนวทางในการพัฒนาปรับปรุงหองเรียนใหมี
ประสิทธิภาพและตรงกับความตองการของผูใชบริการ
โดยรายงานผลการสํารวจใหผูอํานวยการสํานักศึกษา
ทั่วไปรับทราบ (เอกสารหมายเลข 1.5-2/1)

1.5-2/1 ) หนังสือที่
ศธ 0530.25/สน229
ลงวันที่ 23 มกราคม
2561 เรื่อง รายงาน
ผลการสํารวจความ
ตองการ

สํานักศึกษาทั่วไปไดจัดทําแผนการบริหารจัดการ
หองเรียน และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู โดยกําหนด
ตัวชี้วัดคามสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผน 2 ตัวชี้วัด
(เอกสารหมายเลข 1.5-3/1) ผานการอนุมัติจาก
คณะกรรมการประจําสํานักศึกษาทั่วไป เมื่อวันที่ 26
ธันวาคม 2560

1.5-3/1 )
แผนพัฒนางานกลุม
งานสารสนเทศ
สํานักศึกษาทั่วไป
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
ประจําปงบประมาณ
2561

สํานักศึกษาทั่วไปมีการดําเนินการตามแผนบริหาร
จัดการหองเรียน และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู โดยมีการ
ดําเนินการสํารวจความตองการของอาจารยและนิสิตตอ
การบริหารจัดการหองเรียน และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู

1.5-4/1 ) หนังสือที่
ศธ 0530.25/สน
229 ลงวันที่ 23
มกราคม 2561 เรื่อง
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ประเมิน เกณฑมาตรฐาน
ผลการดําเนินงาน
ตนเอง
สนับสนุนการ
ตามบันทึกขอความ ที่ ศธ 0503.25/สน229 ลงวันที่ 23
เรียนรู
มกราคม 2561 เรื่อง รายงานผลการสํารวจความ
ตองการของอาจารยและนิสิตตอการบริหารจัดการ
หองเรียนรวมและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู (เอกสาร
หมายเลข 1.5-4/1) และไดดําเนินการตรวจสอบ
หองเรียนกอนเปดภาคเรียน ตามบันทึกขอความ ที่ ศธ
0530.25/สน251 ลงวันที่ 25 มกราคม 2561 รายงาน
ผลการดําเนินงานตามแผนการตรวจสอบหองเรียนรวม
ประจําภาคปลาย ปการศึกษา 2560 (เอกสารหมายเลข
1.5-4/2) และไดประเมินความพึงพอใจผูใชบริการ
หองเรียนรวม (ผลการประเมินความพึงพอใจภาคเรียนที่
1/2560 อยูที่ 4.12 ตามบันทึกขอความที่ ศธ 0530.25/
สน209 ลงวันที่ 22 มกราคม 2561 เรื่อง รายงาน
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจการบริหารจัดการ
หองเรียนรวม ภาคตน ปการศึกษา 2560 (เอกสาร
หมายเลข 1.5-4/3)



5. เผยแพร
กิจกรรมการ
ดําเนินการตาม

สํานักศึกษาทั่วไปไดดําเนินการเผยแพรกิจกรรมการ
ดําเนินการตามแผนบริหารจัดการหองเรียน และสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู เปนประจําทุกเดือน โดยผานทาง

รายการหลักฐาน
รายงานผลการ
สํารวจความตองการ
ของอาจารยและนิสิต
ตอการบริหารจัดการ
หองเรียนรวม และสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู
1.5-4/2 ) หนังสือที่
ศธ 0530.25/สน
251 ลงวันที่ 25
มกราคม 2561 เรื่อง
รายงานผลการ
ดําเนินงานการ
ตรวจสอบหองเรียน
รวมประจําภาคปลาย
ปการศึกษา
25601.5-4/3 )
หนังสือที่ ศธ
0530.25/สน 209
ลงวันที่ 22 มกราคม
2561 เรื่อง รายงาน
สรุปผลการประเมิน
ความพึงพอใจการ
บริหารจัดการ
หองเรียนรวม ภาค
ตน ปการศึกษา
2560
1.5-5/1 ) เอกสาร
ประชาสัมพันธ
กิจกรรมการ
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ประเมิน เกณฑมาตรฐาน
ตนเอง
แผนบริหารจัดการ
หองเรียน และสิ่ง
สนับสนุนการ
เรียนรู เปนประจํา
ทุกเดือน โดยผาน
สื่อประชาสัมพันธ
ของสํานักศึกษา
ทั่วไป เชน เว็ปไซต
โซเชียลมีเดีย เปน
ตน
 6. ประเมินความ
พึงพอใจของผูใช
หองเรียน และสิ่ง
สนับสนุนการ
เรียนรู ภาคเรียน
ละ 1 ครั้ง
ผลการประเมินไม
ต่ํากวา 4.01



ผลการดําเนินงาน

รายการหลักฐาน

เว็บไซต facebook หองเรียนรวม สํานักศึกษาทั่วไป
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เอกสารหมายเลข 1.5-5/1)

ดําเนินการตามแผน
บริหารจัดการ
หองเรียนและสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู
(Print Out หนา
Social Media และ
เว็บไซตสํานักศึกษา
ทั่วไป)

ประเมินความพึงพอใจผูใชบริการหองเรียนรวม ผลการ
ประเมินความพึงพอใจภาคเรียนที่ 1/2560 อยูที่ 4.12
ตามบันทึกขอความที่ ศธ 0530.25/สน209 ลงวันที่ 22
มกราคม 2561 เรื่อง รายงานสรุปผลการประเมินความ
พึงพอใจการบริหารจัดการหองเรียนรวม ภาคตน ป
การศึกษา 2560 (เอกสารหมายเลข 1.5-6/1)

1.5-6/1 ) หนังสือที่
ศธ 0530.25/สน
209 ลงวันที่ 22
มกราคม 2561 เรื่อง
รายงานสรุปผลการ
ประเมินความพึง
พอใจการบริหาร
จัดการหองเรียนรวม
ภาคตน ปการศึกษา
2560
7. นําผลการ
สํานักศึกษาทั่วไปนําผลการประเมินความพึงพอใจภาค 1.5-7/1 ) วาระการ
ประเมินไป
เรียนที่ 1/2560 ไปปรับปรุงการบริหารจัดการหองเรียน ประชุม
ปรับปรุงการ
และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู และนําขอเสนอแนะจากผู คณะกรรมการ
บริหารจัดการ
ตรวจสอบหองเรียนและจากขอเสนอแนะของผูใช
ประจําสํานักศึกษา
หองเรียน และสิ่ง หองเรียนรวมมาปรับปรุง โดยเสนอคณะกรรมการ
ทั่วไป ครั้งที่ 2/2561
สนับสนุนการ
ประจําสํานักศึกษาทั่วไปทราบ ในการประชุมครั้งที่ 2 / วันอังคารที่ 13
กุมภาพันธ 2561
เรียนรู / ปรับปรุง 2561 วันอังคารที่ 13 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2561
1.5-7/2 ) หนังสือที่
การจัดหาสิ่ง
(เอกสารหมายเลข 1.5-7/1 และ 1.5-7/2)
ศธ 0530.25/สน
สนับสนุนการ
เรียนรู ในภาค
1574 ลงวันที่ 21
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ประเมิน เกณฑมาตรฐาน
ตนเอง
การศึกษาถัดไป



8. ประเมิน
ความสําเร็จตามตัว
บงชี้วัดความสําเร็จ
ตามวัตถุประสงค
ของแผนการ
บริหารจัดการ
หองเรียน และสิ่ง
สนับสนุนการ
เรียนรูและบรรลุ
ความสําเร็จตาม
เปาหมายที่กําหนด
ทุกตัวชี้วัด

ผลการดําเนินงาน

สํานักศึกษาทั่วไปประเมินความสําเร็จตามตัวบงชี้วัด
ความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการบริหารจัดการ
หองเรียน และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู โดยการประชุม
กรรมการที่เกี่ยวของกับการดําเนินการ มีการดําเนินการ
สําเร็จ 2 ตัวชี้วัด (1.ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ
หองเรียนรวมและโสตทัศนูปกรณ โดยภาคเรียนที่ 1 ป
การศึกษา 2560 มีผลการประเมินอยูที่ 4.12 เมื่อวันที่
23 มีนาคม 2561 โดยมีการประชุม คณะกรรมการและ
เจาหนาที่ปฏิบัติงานหองเรียนรวม สํานักศึกษาทั่วไป มี
การดําเนินการสําเร็จ 2 ตัวชี้วัด 1.จัดหา บํารุงรักษา
และการใหบริการสิ่งอํานวยความสะดวกตอการเรียนรู
อยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ มีการจัดหา
โสตทัศนูปกรณตามที่ไดวางแผนไว และซอมบํารุงตาม
ขอเสนอแนะของผูใชบริการ และเขาดูแลอุปกรณ
หองเรียนรวมตามระยะเวลาการใชงานอยางสม่ําเสมอ
2. ผูรับบริการมีความพึงพอใจตอการใหบริการหองเรียน
รวมอยูในระดับดีมาก (โดยภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา
2560 มีผลการประเมินอยูที่ 4.07 มากกวาเกณฑที่ได
กําหนดไวที่ระดับ 4.01) (เอกสารหมายเลข 1.5-8/1
,1.5-8/2 ,1.5-8/3 และ 1.5-8/4)

รายการหลักฐาน
มิถุนายน 2561 เรื่อง
รายงานขอเสนอแนะ
จากผูใชบริการ
หองเรียนรวม ภาค
ปลาย ปการศึกษา
2560
1.5-8/1 ) หนังสือที่
ศธ 0530.25/ว413
ลงวันที่ 21 มีนาคม
2561 เรื่อง ขอเชิญ
คณะกรรมการและ
เจาหนาที่ปฏิบัติงาน
หองเรียนรวมเขารวม
ประชุม
1.5-8/2 ) หนังสือที่
ศธ 0530.25/สน
818 ลงวันที่ 2
เมษายน 2561 เรื่อง
ขอสงรายงานการ
ประชุมประเมิน
ความสําเร็จตามตัว
บงชี้วัดความสําเร็จ
ตามวัตถุประสงคของ
แผนการบริหาร
จัดการหองเรียน
และสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู
1.5-8/3 ) หนังสือที่
ศธ 0530.25/ว572
ลงวันที่ 3 พฤษภาคม

59
ประเมิน เกณฑมาตรฐาน
ตนเอง

ผลการดําเนินงาน

รายการหลักฐาน
2561 เรื่อง ขอเชิญ
คณะกรรมการและ
เจาหนาที่ปฏิบัติงาน
หองเรียนรวมเขารวม
ประชุม
1.5-8/4 ) หนังสือที่
ศธ 0530.25/สน
1210 ลงวันที่ 11
พฤษภาคม 2561
เรื่อง ขอสงรายงาน
การประชุมการ
ประเมินความสําเร็จ
ของการบริหาร
จัดการหองเรียน
และสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู และระดับ
ความพึงพอใจของ
ผูรับบริการหองเรียน
และโสตทัศนุปกรณ



9. นําผลการ
ประเมินไป
ปรับปรุงการ
บริหารจัดการ
หองเรียนและ
แผนการการ
บริหารจัดการ
หองเรียน และสิ่ง
สนับสนุนการ
เรียนรู

สํานักศึกษาทั่วไปนําผลการประเมินไปปรับปรุงการ
แผนการการบริหารจัดการหองเรียน และสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู โดยไดแนวทางจากการประชุม
คณะกรรมการและเจาหนาที่ปฏิบัติงานหองเรียนรวม
สํานักศึกษาทั่วไป (เอกสารหมายเลข 1.5-9/1)

1.5-9/1 ) หนังสือที่
ศธ 0530.25/สน
818 ลงวันที่ 2
เมษายน 2561 เรื่อง
ขอสงรายงานการ
ประชุมประเมิน
ความสําเร็จตามตัว
บงชี้วัดความสําเร็จ
ตามวัตถุประสงคของ
แผนการบริหาร
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ผลการดําเนินงาน

รายการหลักฐาน

จัดการหองเรียน
และสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู
10. รายงานผล
งานสารสนเทศรายงานผลการประเมินความพึงพอใจ
1.5-10.2 ) ระเบียบ
การดําเนินงาน
การบริหารจัดการหองเรียนรวม ภาคตน ปการศึกษา
วาระการประชุม
ปรับปรุงการ
2560 โดยมีผลการประเมินความพึงพอใจการบริหาร คณะกรรมการ
บริหารจัดการ
จัดการหองเรียนรวม 4.07 อยูในระดับมากที่สุด ตอ
ประจําสํานักศึกษา
หองเรียน และสิ่ง ผูบริหารประจําสํานักศึกษาทั่วไป ตามบันทึกขอความที่ ทั่วไป ครั้งที่ 2/2561
สนับสนุนการ
ศธ 0530.25/สน209 ลงวันที่ 22 มกราคม 2561 เรื่อง วันอังคารที่ 13 เดือน
กุมภาพันธ 2561
เรียนรูตอ
รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจการบริหาร
1.5-10/1 ) หนังสือที่
คณะกรรมการ
จัดการหองเรียนรวม ภาคตน ปการศึกษา 2560
ศธ 0530.25/สน209
ประจําสํานักศึกษา (เอกสารหมายเลข 1.5-10/1) และนําเสนอตอ
ทั่วไป ภาค
คณะกรรมการประจําสํานักศึกษาทั่วไป ในการประชุม ลงวันที่ 22 มกราคม
การศึกษาละ 1
ครั้งที่ 2 / 2561 วันอังคารที่ 13 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2561 เรื่อง รายงาน
ครั้ง
2561 (เอกสารหมายเลข 1.5-10/2) และนําเสนอตอที่ สรุปผลการประเมิน
ความพึงพอใจการ
ประชุมบุคลากรสํานักศึกษาทั่วไป ประจําเดือน
บริหารจัดการ
กรกฎาคม 2561 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2561
หองเรียนรวม ภาค
(เอกสารหมายเลข 1.5-10/3)
ตน ปการศึกษา
2560
1.5-10/3 ) รายงาน
การประชุมบุคลากร
สํานักศึกษาทั่วไป
ประจําเดือน
กรกฎาคม 2561 ครั้ง
ที่ 5/2561
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การประเมินตนเอง
[1]
[2]
ตัวบงชี้ น้ําหนัก เปาหมาย

1.5

5%

10 ขอ

[3]
การบรรลุ
เปาหมาย

[4]
ผลการ
ดําเนินงาน



10 ขอ

[5]
[6]=[5]x[1]
คะแนนประเมินตนเอง
ตามเกณฑ
ถวงน้ําหนัก
การประเมิน
5
25

การวิเคราะหผลการดําเนินงาน โดยรวม
1. การดําเนินการที่แตกตางจากปการศึกษาปผานมา (ถามี)
[ ] ไมมีการดําเนินงานที่แตกตางจากปที่ผานมา
[ / ] มีการดําเนินงานที่แตกตางจากปที่ผานมา ดังนี้
มหาวิทยาลัยไดกําหนดใหใชระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคามวาดวยการบริหารงานวิจัย พ.ศ.2560 ทําใหมี
การเปลี่ยนแปลงขั้นตอนในสวนของการดําเนินงานพิจารณาทุนวิจัย การเบิกจายเงินทุนวิจัย
2. ปจจัยที่ทําใหผลการดําเนินงานประสบความสําเร็จ/ผลการดําเนินงานดีขึ้นกวา ปการศึกษา 2559
กลุมงานสารสนเทศ สํ านั กศึ กษาทั่ ว ไป ดําเนินภารกิจดานการบริห ารจัดการหองเรีย นรวมตามแผนการ
ดําเนินงานบริหารจัดการหองเรียนรวม ซึ่งไดกําหนดชวงเวลาในการดําเนินกิจกรรมแตละขั้นตอนไวอยางชัดเจน
สงผลใหการทํางานเปนไปอยางมีระบบและมีประสิทธิภาพ
3. แนวปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม ในภาพรวมของหนวยงานที่มีการดําเนินการอยางตอเนื่อง
บุคลากรงานบริหารจัดการหองเรียนรวม ภายในกลุมงานสารสนเทศ ไดมีการกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จของ
งานตนเองในแตละขั้นตอนอยางชัดเจน คือ ระบุชวงการเขาไปซอมแซมโสตทัศนูปกรณ บํารุงรักษาชุดเกาอี้
เลคเชอรและเครื่องปรับอากาศใหพรอมใชงานอยูเสมอ ทําใหภารกิจดานการบริหารจัดการหองเรียนรวมสําเร็จ
ลุลวงตามที่กําหนดได รวมถึงการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตางๆที่สํานักศึกษาทั่วไปพัฒนาขึ้นมาใชในการ
ดําเนินงาน เชน ระบบตรวจสอบชั่วโมงการใชงานของเครื่องฉายโปรเจคเตอร , ระบบบันทึกการปฏิบัติงาน
ประจําวัน , ระบบฐานขอมูลหองเรียนรวม , ระบบแจงซอมออนไลน เปนตน ซึ่งสงผลใหการดําเนินงานเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพและสามารถลดขั้นตอนการทํางาน จนสงผลใหการดําเนินงานมีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
4. ปญหา/อุปสรรคในการดําเนินงานหรือปจจัยที่ผลการดําเนินงานยังไมประสบความสําเร็จ
ปญหา/อุปสรรค
แนวทางปรับปรุง/แกไข
1. การสื่อสารขอมูลบางสวนที่เกี่ยวของกับการ
1. พัฒนารูปแบบการแนะนําแนวทางการใช
บริหารจัดการหองเรียนรวมไปยัง
เครื่องมือโสตทัศนูปกรณภายในหองเรียน
ผูใชบริการหองเรียนรวมผานเอกสาร
รวมไปยังอาจารยผูสอนและผูใชงาน
แนะนําภายในหองเรียนในบางครั้งไมเขาใจ
หองเรียนรวมใหสามารถใชงานไดถูกตอง
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ทางดานเทคนิคหรืออาจารยผูสอนไมได
ตามขั้นตอนและวิธีการของโสตทัศนูปกรณ
รับคําชี้แนะโดยตรงจากผูปฏิบัติงานดูแล
แตละชนิด
หองเรียนรวม เปนตน ทําใหการใชงาน
2. เจาหนาที่ใหคําแนะนําในการใสแบตเตอรี่
โสตทัศนูปกรณบางครั้งไมสะดวกตอการใช
อยางถูกวิธี และใหขอมูลรุนและชนิดของ
งาน
แบตเตอรี่
2. การใชเครื่องโสตทัศนูปกรณบางรายการ
อาจารยผูสอนจําเปนตองนําแบตเตอรี่มา
ดวยตนเอง จึงจะสามารถใชงานได เชน
ไมคลอย
โอกาสในการพัฒนา
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
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ผลการประเมินตนเองรายตัวบงชี้ขององคประกอบที่ 1
[1]
[2]

[3]

[4]
[5]=[4]x[2]
คะแนนประเมินตนเอง
ตามเกณฑ
การ
ถวงน้ําหนัก
ประเมิน
5
75

ตัวบงชี้

น้ําหนัก

ผลการ
ดําเนินงาน

1.1 ระบบและกลไกการบริหารจัดการการเรียน
การสอนวิชาศึกษาทั่วไป
1.2 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาอาจารย
ผูสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป
1.3 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
1.4 ระดับความสําเร็จของการพัฒนางานวิจัยเพื่อ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน รายวิชาศึกษา
ทั่วไป
1.5 ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการ
หองเรียน และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู
รวม
เฉลี่ย (ผลรวม/น้ําหนัก)
ระดับคุณภาพ

15

9 ขอ

10

8 ขอ

5

50

5

7 ขอ

5

25

5

9 ขอ

5

25

5

10 ขอ

5

25

40

200
5.00
ดีมาก

การวิเคราะหจุดแข็ง/แนวทางเสริม และจุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา องคประกอบที่ 1
จุดแข็ง
แนวทางเสริม
สํานักศึกษาทั่วไปมีการดําเนินการตามพันธกิจภายใต ควรมีการทบทวนแผนกลยุทธทุกปงบประมาณ
วิสัยทัศนอยางตอเนื่อง ตามแผนกลยุทธสํานักศึกษา
ทั่วไป (พ.ศ. 2559-2563) จึงมีความชัดเจนใน
กระบวนการดําเนินงานและบุคลากรดําเนินงาน
ภายใตแผนที่ยุทธศาสตรที่สํานักศึกษาทั่วไปวางไว
จุดที่ควรพัฒนา

ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา

-

-

64
องคประกอบที่ 2 ตัวบงชี้เชิงกลยุทธ เอกลักษณ หรือจุดเนนของหนวยงาน
ตัวบงชี้ที่ 2.1 ระดับความสําเร็จของการสงเสริมและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษนิสิต
ชนิดของตัวบงชี้ :
ระดับความสําเร็จ
ผูรับผิดชอบ : นางสาวสิริกานต มงคลมะไฟ
เกณฑการประเมิน:
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
3 ขอ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
4 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
5 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
6 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
ครบทุกขอ

ผลการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินฯ วงรอบปการศึกษา 2557- 2558 (ถามี)
ผลประเมินตนเอง
ผลประเมินกรรมการ
ปการศึกษา
ขอที่ไดคะแนน
คะแนนที่ได
ขอที่ไดคะแนน
คะแนนที่ได
2558
1-8
5
1-8
5
2559
1-8
5
1-8
5
จุดออนหรือขอเสนอแนะจากการประเมินฯ ปการศึกษา 2558 (ถามี)
ประเด็นที่เกี่ยวของ :
จุดออนหรือขอเสนอแนะ
สิ่งที่ไดดําเนินการ
จากการประเมิน
ปรับปรุง/แกไข
-

ประเมิน เกณฑมาตรฐาน
ตนเอง
 1. จัดทําแผนสงเสริม
และพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษนิสิต
และกําหนดปฏิทิน
การดําเนินงาน

ผลที่เกิดจากการ
ปรับปรุง/แกไข
-

ผลการดําเนินงาน

รายการหลักฐาน

สํานักศึกษาทั่วไปจัดทําแผนสงเสริมและ
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษนิสิต ประจําป
การศึกษา 2560 (เอกสารหมายเลข 2.11/1) ซึ่งแผนดังกลาวไดผานที่ประชุม
คณะกรรมการประจําสํานักศึกษาทั่วไป
พิจารณา เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2560
และไดรับความเห็นชอบใหดําเนินการตาม

2.1-1/1 ) แผนสงเสริม
และพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษนิสิต
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ปการศึกษา 2560
2.1-1/2 ) รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
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ประเมิน
ตนเอง

เกณฑมาตรฐาน

ผลการดําเนินงาน
แผนตอไป (เอกสารหมายเลข 2.1-1/2)





รายการหลักฐาน

ประจําสํานักศึกษาทั่วไป
ครั้งที่ 16/2560 เมื่อวันที่
26 ธันวาคม 2560
2. กํากับติดตามใหมี สํานักศึกษาทั่วไปมีการกํากับติดตามใหมี 2.1-2/1 ) รายงานการ
การดําเนินการตาม การดําเนินงานตามแผนสงเสริมและ
ประชุมบุคลากรสํานัก
แผนสงเสริมและ
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษนิสิต
ศึกษาทั่วไป ครั้งที่
พัฒนานิสิต อยาง
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดย
1/2561 เมื่อวันที่ 10
นอยภาคการศึกษา ผูอํานวยการสํานักศึกษาทั่วไป 2 ครั้ง
มกราคม 2561
ทั้งนี้มีการรายงานผลการดําเนินงานตาม 2.1-2/2 ) รายงานการ
ละ 1 ครั้ง
แผนสงเสริมและพัฒนาทักษะ
ประชุมบุคลากรสํานัก
ภาษาอังกฤษนิสิตมหาวิทยาลัย
ศึกษาทั่วไป ประจําเดือน
มหาสารคาม ดังตอไปนี้
กรกฎาคม 2561 ครั้งที่
2.1 ครั้งที่ 1 มีการกํากับติดตามและ 5/2561
รายงานผลการดําเนินงานในการประชุม
บุคลากรสํานักศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 1/2561
เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561 (เอกสาร
หมายเลข 2.1-2/1)
2.2 ครั้งที่ 2 มีการกํากับติดตามและ
รายงานผลการดําเนินงานในการประชุม
บุคลากรสํานักศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 4/2561
เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 (เอกสาร
หมายเลข 2.1-2/2)
3. นิสิตที่เขารวม
สํานักศึกษาทั่วไปจัดโครงการตามแผน
2.1-3/1 ) หนังสือที่ ศธ
โครงการ / กิจกรรม สงเสริมและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
0530.25/สน2474 ลง
มีทัศนคติที่ดีตอการ นิสิต ทั้งสิ้นจํานวน 6 โครงการ โดยมุงหวัง วันที่ 21 พฤศจิกายน
เรียนรูภาษาอังกฤษ ใหนิสิตมีทัศนคติที่ดีตอการเรียนรู
2560 เรื่อง รายงานผล
มีคาเฉลี่ยจากผลการ ภาษาอังกฤษ ทุกโครงการมีผลการ
การจัดโครงการ English
Camp
ประเมินโครงการ / ประเมินไมนอยกวา 4.01 โดยมีการ
2.1-3/2 ) หนังสือที่ ศธ
กิจกรรมไมนอยกวา ดําเนินการจัดโครงการดังตอไปนี้
4.01
1. โครงการ English Camp
0530.25/สน 1010 ลง
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ประเมิน
ตนเอง

เกณฑมาตรฐาน

ผลการดําเนินงาน

รายการหลักฐาน

ประเมินความสําเร็จตามตัวชี้วัด
ความสําเร็จตามวัตถุประสงคของโครงการ
สงเสริมทักษะภาษาอังกฤษนิสิต คิดเปน
รอยละ 89.34 (ระดับความพึงพอใจ 4.47)
และมีผลการประเมินนิสิตที่เขารวม
โครงการมีทัศนคติที่ดีตอการเรียนรู
ภาษาอังกฤษ มีคาเฉลี่ยจากผลการ
ประเมินโครงการอยูที่ระดับ 4.72
(เอกสารหมายเลข 2.1-3/1)
2. โครงการโฮม Room Easter
Party ประเมินความสําเร็จตามตัวชี้วัด
ความสําเร็จตามวัตถุประสงคของโครงการ
โฮม Room Easter Party คิดเปนรอยละ
93.71 (ระดับความพึงพอใจ 4.37) และมี
ผลการประเมินนิสิตที่เขารวมโครงการมี
ทัศนคติที่ดีตอการเรียนรูภาษาอังกฤษ มี
คาเฉลี่ยจากผลการประเมินโครงการอยูที่
ระดับ 4.50 (เอกสารหมายเลข 2.1-3/2)
3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เตรียมความพรอมนิสิตพี่เลี้ยงกิจกรรมโฮม
ROOM (รุนที่ 2) ประเมินความสําเร็จตาม
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงคของ
โครงการ คิดเปนรอยละ 86.35 (ระดับ
ความพึงพอใจ 4.32) และมีผลการ
ประเมินนิสิตที่เขารวมโครงการมีทัศนคติที่
ดีตอการเรียนรูภาษาอังกฤษ มีคาเฉลี่ย
จากผลการประเมินโครงการอยูที่ระดับ
4.78 (เอกสารหมายเลข 2.1-3/3)
4. โครงการสงเสริมและพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษผานกิจกรร ประเมิน

วันที่ 25 เมษายน 2561
เรื่อง รายงานโครงการโฮม
Room Easter Party
2.1-3/3 ) หนังสือที่ ศธ
0530.25/สน 1092 ลง
วันที่ 1 พฤษภาคม 2561
เรื่อง รายงานโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการเตรียม
ความพรอมนิสิตพี่เลี้ยง
กิจกรรมโฮม ROOM รุนที่
2
2.1-3/4 ) หนังสือที่ ศธ
0530.25/สน1799 ลง
วันที่ 9 พฤษภาคม 2561
เรื่อง รายงานโครงการ
สงเสริมและพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษผานกิจกรรม
2.1-3/5 ) หนังสือที่ ศธ
0530.25/สน1745 ลง
วันที่ 9 กรกฎาคม 2561
เรื่อง รายงานโครงการเปด
ประสบการณดานภาษา
และวัฒนธรรมตางชาติ
2.1-3/6 ) หนังสือที่ ศธ
0530.25/สน 1869 ลง
วันที่ 20 กรกฎาคม 2561
เรื่อง รายงานโครงการเปด
หองโฮม Room
Summer
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ประเมิน
ตนเอง



เกณฑมาตรฐาน

ผลการดําเนินงาน

ความสําเร็จตามตัวชี้วัดความสําเร็จตาม
วัตถุประสงคของโครงการ คิดเปนรอยละ
88.29 (ระดับความพึงพอใจ 4.41) และมี
ผลการประเมินนิสิตที่เขารวมโครงการมี
ทัศนคติที่ดีตอการเรียนรูภาษาอังกฤษ มี
คาเฉลี่ยจากผลการประเมินโครงการอยูที่
ระดับ 4.63 (เอกสารหมายเลข 2.1-3/4)
5. โครงการเปดประสบการณดาน
ภาษาและวัฒนธรรมกับชาวตางชาติ
ประเมินความสําเร็จตามตัวชี้วัด
ความสําเร็จตามวัตถุประสงคของโครงการ
คิดเปนรอยละ 92.50 (ระดับความพึง
พอใจ 4.68) และมีผลการประเมินนิสิตที่
เขารวมโครงการมีทัศนคติที่ดีตอการ
เรียนรูภาษาอังกฤษ มีคาเฉลี่ยจากผลการ
ประเมินโครงการที่ระดับ 3.35 (เอกสาร
หมายเลข 2.1-3/5)
6.โครงการเปด โฮม Room
Summer ประเมินความสําเร็จตาม
ตัววั
ชี้ ดความสําเร็จตามวัตถุประสงคของ
โครงการ คิดเปนรอยละ 88.89 (ระดับ
ความพึงพอใจ 4.44) และมีผลการ
ประเมินนิสิตที่เขารวมโครงการมีทัศนคติที่
ดีตอการเรียนรูภาษาอังกฤษ มีคาเฉลี่ย
จากผลการประเมินโครงการที่ระดับ 3.62
(เอกสารหมายเลข 2.1-3/6)
4. จํานวนนิสิตที่เขา สํานักศึกษาทั่วไปจัดโครงการตามแผน
รวมโครงการ /
สงเสริมและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
กิจกรรม มีจํานวน
นิสิต มีนิสิตเขารวมโครงการทั้งสิ้น 718
รวมทั้งสิ้นไมนอยกวา คน โดยมีรายละเอียด ดังตอไปนี้

รายการหลักฐาน

2.1-4/1 ) หนังสือที่ ศธ
0530.25/สน2474 ลง
วันที่ 21 พฤศจิกายน
2560 เรื่อง รายงานผล
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ประเมิน
ตนเอง

เกณฑมาตรฐาน
600 คน

ผลการดําเนินงาน

รายการหลักฐาน

1. โครงการ English Camp นิสิต
เขารวมโครงการทั้งสิ้น 175 คน (เอกสาร
หมายเลข 2.1-4/1)
2. โครงการโฮม Room Easter
Party นิสิตเขารวมทั้งสิ้น 46 คน (เอกสาร
หมายเลข 2.1-4/2)
3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เตรียมความพรอมนิสิตพี่เลี้ยงกิจกรรมโฮม
ROOM (รุนที่ 2) นิสิตเขารวมโครงการ
ทั้งสิ้น 68 คน (เอกสารหมายเลข 2.14/3)
4. โครงการสงเสริมและพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษผานกิจกรรม นิสิตเขารวม
โครงการทั้งสิ้น 225 คน (เอกสาร
หมายเลข 2.1-4/4)
5. โครงการเปดประสบการณดาน
ภาษาและวัฒนธรรมกับชาวตางชาติ นิสิต
เขารวมโครงการทั้งสิ้น 108 คน (เอกสาร
หมายเลข 2.1-4/5)
6. โครงการเปดหอง โฮม Room
Summer นิสิตเขารวมโครงการทั้งสิ้น 96
คน (เอกสารหมายเลข 2.1-4/6)

การจัดโครงการ English
Camp
2.1-4/2 ) หนังสือที่ ศธ
0530.25/สน 1010 ลง
วันที่ 25 เมษายน 2561
เรื่อง รายงานโครงการโฮม
Room Easter Party
2.1-4/3 ) หนังสือที่ ศธ
0530.25/สน 1092 ลง
วันที่ 1 พฤษภาคม 2561
เรื่อง รายงานโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการเตรียม
ความพรอมนิสิตพี่เลี้ยง
กิจกรรมโฮม ROOM รุนที่
2
2.1-4/4 ) หนังสือที่ ศธ
0530.25/สน 1179 ลง
วันที่ 9 พฤษภาคม 2561
เรื่อง รายงานโครงการ
สงเสริมและพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษผานกิจกรรม
2.1-4/5 ) หนังสือที่ ศธ
0530.25/สน1745 ลง
วันที่ 9 กรกฎาคม 2561
เรื่อง รายงานโครงการเปด
ประสบการณดานภาษา
และวัฒนธรรมตางชาติ
2.1-4/6 ) หนังสือที่ ศธ
0530.25/สน 1869 ลง
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เกณฑมาตรฐาน

5. ดําเนินการตาม
แผนสงเสริมและ
พัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษนิสิตไม
นอยกวา รอยละ 80

ผลการดําเนินงาน

สํานักศึกษาทั่วไปมีการดําเนินการตาม
แผนสงเสริมและพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษนิสิต คิดเปนรอยละ 100
โดยมีการจัดโครงการทุกโครงการบรรลุ
ตามแผนที่กําหนดไว ซึ่งมีการรายงานผล
การดําเนินงานในการประชุม
คณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 2 ปการศึกษา 2560
เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 ณ หอง
ประชุมสํานักศึกษาทั่วไป ชั้น 1 อาคาร
ราชนครินทร(เอกสารหมายเลข 2.1-5/1)
6. ประเมิน
สํานักศึกษาทั่วไปมีการประเมิน
ความสําเร็จตาม
ความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนแผน
ตัวชี้วัดตาม
สงเสริมและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
วัตถุประสงคของแผน นิสิตและบรรลุความสําเร็จตามเปาหมายที่
สงเสริมและพัฒนา กําหนดทุกตัวชี้วัด ซึ่งมีการประเมิน
ทักษะภาษาอังกฤษ ความสําเร็จตามตัวชี้วัดตามวัตถุประสงค
นิสิต และบรรลุ
ของแผน ในการประชุมคณะกรรมการ
ความสําเร็จตาม
สงเสริมและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
เปาหมายที่กําหนด ครั้งที่ 2 ปการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 21
ทุกตัวชี้วัด
พฤษภาคม 2561 ณ หองประชุมสํานัก
ศึกษาทั่วไป ชั้น 1 อาคารราชนครินทร
(เอกสารหมายเลข 2.1-6/1)
7. เผยแพรกิจกรรม สํานักศึกษาทั่วไปไดดําเนินการเผยแพร
สงเสริมและพัฒนา กิจกรรมสงเสริมและพัฒนาทักษะ
ทักษะภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษนิสิตภายใน 1 สัปดาห หลัง

รายการหลักฐาน
วันที่ 20 กรกฎาคม 2561
เรื่อง รายงานโครงการเปด
หองโฮม Room
Summer
2.1-5/1 ) หนังสือที่ ศธ
0530.25/สน1493 ลง
วันที่ 11 มิถุนายน 2561
เรื่อง ขอสงรายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินงานสงเสริมและ
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
นิสิตมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ครั้งที่ 2 ป
การศึกษา 2560
2.1-6/1 ) หนังสือที่ ศธ
0530.25/สน 1493 ลง
วันที่ 11 มิถุนายน 2561
เรื่อง ขอสงรายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินงานสงเสริมและ
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
นิสิตมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ครั้งที่ 2 ป
การศึกษา 2560

2.1-7/1 ) เอกสาร
ประชาสัมพันธขาว
2.1-7/2 ) จุลสารสํานัก
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นิสิตภายใน 1
สัปดาห
ผลการดําเนินงาน

ผลการดําเนินงาน

รายการหลักฐาน

การจัดกิจกรรม ผานทางเว็บไซต
facebook สํานักศึกษาทั่วไป (เอกสาร
หมายเลข 2.1-7/1) และทางจุลสารสํานัก
ศึกษาทั่วไป ตามชวงเวลาที่มีการจัด
กิจกรรม (เอกสารหมายเลข 2.1-7/2)

ศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ฉบับที่ 102
ประจําเดือนพฤศจิกายน
2560 และฉบับที่ 107
ประจําเดือนเมษายน
2561 และฉบับที่ 109
ประจําเดือนมิถุนายน
2561

71
การประเมินตนเอง
[1]
[2]
ตัว
น้ําหนัก เปาหมาย
บงชี้
2.1

10%

7 ขอ

[3]
การบรรลุ
เปาหมาย

[4]
ผลการ
ดําเนินงาน



7 ขอ

[5]
[6]=[5]x[1]
คะแนนประเมินตนเอง
ตามเกณฑ
ถวงน้ําหนัก
การประเมิน
5
50

การวิเคราะหผลการดําเนินงาน โดยรวม
1. การดําเนินการที่แตกตางจากปการศึกษาปที่ผานมา (ถามี)
[ ] ไมการดําเนินงานที่แตกตางจากปที่ผานมา
[] มีการดําเนินงานที่แตกตางจากปที่ผานมา ดังนี้
มีการจัดกิจกรรมสงเสริมและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษนิสิตที่เนนการสรางแรงจูงใจและทัศนคติที่ดีตอการ
เรียนรูภาษาอังกฤษ ซึ่งจะเปนการจัดกิจกรรมมากกวาการเรียนแบบในหองเรียนเพียงอยางเดียว
2. ปจจัยที่ทําใหผลการดําเนินงานประสบความสําเร็จ/ผลการดําเนินงานดีขึ้นกวา ปการศึกษา 2559
ไมมี
3. แนวปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม ในภาพรวมของหนวยงานที่มีการดําเนินการอยางตอเนื่อง
ไมมี
4. ปญหา/อุปสรรคในการดําเนินงานหรือปจจัยที่ผลการดําเนินงานยังไมประสบความสําเร็จ
ปญหา/อุปสรรค
แนวทางปรับปรุง/แกไข
การจัดโครงการเปนระยะยาวเพื่อสงเสริมและพัฒนา ปรับรูปแบบการจัดโครงการในบางโครงการใหเปน
ทักษะภาษาอังกฤษ มักจะติดชวงสอบและปดเทอม ระยะสั้น เพื่อใหไมกระทบตอการสอบและใหเกิด
ทําใหการดําเนินงานไมตอเนื่อง
ความตอเนื่อง
โอกาสในการพัฒนา
-
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องคประกอบที่ 2 ตัวบงชี้เชิงกลยุทธ เอกลักษณ หรือจุดเนนของหนวยงาน
ตัวบงชี้ที่ 2.2 ระดับความสําเร็จของการสงเสริมคุณลักษณะนิสิตที่พึงประสงคของหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป
ชนิดของตัวบงชี้ : ระดับความสําเร็จ
ผูรับผิดชอบ : นายภาณุพงศ คงสวัสดิ์
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
3 ขอ
4 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
5 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
6 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
7-8 ขอ

ผลการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินฯ วงรอบปการศึกษา 2557- 2558 (ถามี)
ผลประเมินตนเอง
ผลประเมินกรรมการ
ปการศึกษา
ขอที่ไดคะแนน
คะแนนที่ได
ขอที่ไดคะแนน
คะแนนที่ได
2558
1-9
5
1-8
4
2559
1-8
5
1-8
5
จุดออนหรือขอเสนอแนะจากการประเมินฯ ปการศึกษา 2558 (ถามี)
ประเด็นที่เกี่ยวของ :
จุดออนหรือขอเสนอแนะ
สิ่งที่ไดดําเนินการ
จากการประเมิน
ปรับปรุง/แกไข
ผลการดําเนินงาน
ประเมิน
เกณฑมาตรฐาน
ตนเอง
1. มีการแตงตั้ง

คณะกรรมการการ
สงเสริมคุณลักษณะ
นิสิตที่พึงประสงคของ
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

ผลการดําเนินงาน
สํานักศึกษาทั่วไปไดแตงตั้งคณะกรรมการ
สงเสริมคุณลักษณะนิสิตที่พึงประสงคของ
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยมอบหมายให
งานพัฒนานิสิตเปนผูรับผิดชอบ
ดําเนินงาน อธิการบดีลงนามในคําสั่ง วันที่
25 ตุลาคม 2560 (เอกสารหมายเลข 2.2-

ผลที่เกิดจากการ
ปรับปรุง/แกไข
-

รายการหลักฐาน
2.1-1/1 ) คําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการสงเสริม
คุณลักษณะนิสิตที่พึง
ประสงคของหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป
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ผลการดําเนินงาน

1/1)
2. มีแผนการสงเสริม สํานักศึกษาทั่วไปไดจัดทําแผนการสงเสริม
คุณลักษณะนิสิตที่พึง คุณลักษณะนิสิตที่พึงประสงคของหมวด
ประสงคของหมวดวิชา วิชาศึกษาทั่วไป โดยผานความเห็นชอบ
ศึกษาทั่วไป กําหนด
จากคณะกรรมการประจําทั่วไป เมื่อวันที่
ตัวชี้วัดและเปาหมาย 26 ธันวาคม 2560 ทั้งนี้ มีการกําหนด
ความสําเร็จที่ชัดเจน ตัวชี้วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงคของ
แผน จํานวน 3 ตัวชี้วัด และกําหนด
เปาหมายความสําเร็จอยางชัดเจน
(เอกสารหมายเลข 2.2-2/1)
3. มีการดําเนินตาม
สํานักศึกษาทั่วไปมีการดําเนินงานตาม
แผนการสงเสริม
แผนการสงเสริมคุณลักษณะนิสิตที่พึง
คุณลักษณะนิสิตที่พึง ประสงคของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดย
ประสงคของหมวดวิชา ดําเนินงานจัดโครงการสงเสริมคุณลักษณะ
ศึกษาทั่วไป
นิสิตที่พึงประสงคของหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป ดังนี้
3.1) โครงการมหกรรมนําเสนอ
ผลงานและผลการเรียนรูรายวิชา
0035001 หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน
ประจําภาคตน ปการศึกษา 2560
(เอกสารหมายเลข 2.2-3/1)
3.2) โครงการมหกรรมนําเสนอ
ผลงานและผลการเรียนรูรายวิชาสงเสริม
การเรียนรูปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง :
ธุรกิจพอเพียง ประจําภาคตน ปการศึกษา
2560 (เอกสารหมายเลข 2.2-3/2)
3.3) โครงการคาย English Camp
(เอกสารหมายเลข 2.2-3/3)
3.4) โครงการสงเสริมคุณลักษณะ
นิสิตที่พึงประสงคของหมวดวิชาศึกษา

รายการหลักฐาน

2.2-2/1 ) แผนการ
สงเสริมคุณลักษณะนิสิตที่
พึงประสงคของหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป

2.2-3/1 ) หนังสือที่ ศธ
0530.25/สน44 ลงวันที่ 8
มกราคม 2561 เรื่อง ขอ
รายงานผลการจัด
โครงการมหกรรมนําเสนอ
ผลงานและการเรียนรู
รายวิชา 0035001 หนึ่ง
หลักสูตรหนึ่งชุมชน
ประจําภาคการศึกษา
1/2560
2.2-3/2 ) หนังสือที่ ศธ
0530.25/สน357 เรื่อง
รายงานผลการจัด
โครงการมหกรรมนําเสนอ
ผลงานและผลการเรียนรู
รายวิชาปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
2.2-3/3 ) หนังสือที่ ศธ
0530.25/สน2474 เรื่อง
รายงานผลการจัด
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รายการหลักฐาน

ทั่วไป การบรรยายหัวขอ “พลังใจพิชิต
ความสําเร็จ” (เอกสารหมายเลข 2.2-3/4)
3.5) โครงการมหกรรมนําเสนอ
ผลงานและผลการเรียนรูรายวิชาสงเสริม
การเรียนรูปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง :
ธุรกิจพอเพียง ประจําภาคปลาย ป
การศึกษา 2560 (เอกสารหมายเลข 2.23/5)
3.6) โครงการสงเสริมคุณลักษณะ
นิสิตที่พึงประสงคของหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป การบรรยายหัวขอ “พลังชีวิต ไร
ขีดจํากัด” (เอกสารหมายเลข 2.2-3/6)
3.7) โครงการมหกรรมนําเสนอ
ผลงานและผลการเรียนรูรายวิชา
0035001 หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชนประจํา
ภาคปลาย ปการศึกษา 2560 (เอกสาร
หมายเลข 2.2-3/7)
3.8) โครงการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมสําหรับนิสิต ในภาคตน/2560
(เอกสารหมายเลข 2.2-3/8)
3.9) โครงการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมสําหรับนิสิต ในภาคปลาย/2560
(เอกสารหมายเลข 2.2-3/9)
3.10) โครงการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมสําหรับนิสิต ในภาคฤดูรอน/
2560 ( เอกสารหมายเลข 2.2-3/10)

โครงการ English Camp
2.2-3/4 ) หนังสือที่ ศธ
0530.25/สน1728 เรื่อง
รายงานผลการจัด
โครงการสงเสริม
คุณลักษณะนิสิตที่พึง
ประสงคของหมวดรายวิชา
ศึกษาทัว่ ไป การบรรยาย
พิเศษ หัวขอ
2.2-3/5 ) หนังสือที่ ศธ
0530.25/สน1174 ลง
วันที่ 8 พฤษภาคม 2561
เรื่อง ขอรายงานการจัด
โครงการ
2.2-3/6 ) หนังสือที่ ศธ
0530.25/สน1729 ลง
วันที่ 9 กรกฎาคม 2561
เรื่อง ขอรายงานผลการจัด
โครงการสงเสริม
คุณลักษณะนิสิตที่พึง
ประสงคของหมวดรายวิชา
ศึกษาทั่วไป การบรรยาย
พิเศษ หัวขอ
2.2-3/7 ) รายงานการจัด
โครงการนําเสนอผลงาน
และผลการเรียนรูรายวิชา
0035001 หนึ่งหลักสูตร
หนึ่งชุมชน ประจําภาค
ปลาย ปการศึกษา 2560
2.2-3/8 ) หนังสือที่ ศธ
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ผลการดําเนินงาน

รายการหลักฐาน

0530.5(4)พิเศษ ลงวันที่ 2
สิงหาคม 2560 เรื่อง ขอ
อนุมัติโครงการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมสําหรับ
นิสิต รายวิชาศึกษาทั่วไป
ภาคตน/2560
2.2-3/9 ) หนังสือที่ ศธ
0530.5(4)/พิเศษ ลงวันที่
24 พฤษภาคม 2561 เรื่อง
ขอสงรายงานโครงการ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
สําหรับนิสิต ภาคปลาย/
2560
2.2-3/10 ) หนังสือที ศธ
0530.25(4)/พิเศษ ลง
วันที่ พฤษภาคม 2561
เรื่อง ขออนุมัติโครงการ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
สําหรับนิสิต รายวิชา
ศึกษาทั่วไป ภาคฤดูรอน/
2560
4. มีการประเมิน
สํานักศึกษาทั่วไป มีการประเมิน
2.2-4/1 ) หนังสือที่ ศธ
ความสําเร็จตาม
ความสําเร็จตามวัตถุประสงคของโครงการ 0530.25/สน1939 ลง
วัตถุประสงคของ
สงเสริมคุณลักษณะนิสิตที่พึงประสงคของ วันที่ 26 กรกฎาคม 2561
โครงการสงเสริม
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป เมื่อวันที่ 2
เรื่อง ขอสงรายงานการ
คุณลักษณะนิสิตที่พึง กรกฎาคม 2561 ที่ผานมา และบรรลุ
ประชุมประเมิน
ประสงคของหมวดวิชา ความสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนดจํานวน ความสําเร็จตามตัวชี้วัด
ศึกษาทั่วไป และบรรลุ 2 ตัวชี้วัด ไมบรรลุ 1 ตัวชี้วัด ไดแก รอย ของโครงการสงเสริม
ละของผูเขารวมในโครงการมหกรรม
ความสําเร็จตาม
คุณลักษณะนิสิตที่พึง
เปาหมายที่กําหนดทุก นําเสนอผลงานและผลการเรียนรูรายวิชา ประสงคของหมวดวิชา
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เกณฑมาตรฐาน
ตัวชี้วัด



ผลการดําเนินงาน

สงเสริมการเรียนรูปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง : ธุรกิจพอเพียง ประจําภาคตน
ปการศึกษา 2560 ไดกําหนดคาเปาหมาย
ไว 80.00 ผลการดําเนินพบวารอยละของ
ผูเขารวมโครงการเทากับ 65.47 จึงทําให
ไมบรรลุเปาหมายทุกตัวชี้วัด (เอกสาร
หมายเลข 2.2-4/1)
5. นําผลการประเมิน สํานักศึกษาทั่วไปนําผลการประเมิน
ไปปรับปรุงการจัด
ความสําเร็จตามวัตถุประสงคของโครงการ
โครงการ / ปรับ
ไปปรับปรุงแผนการสงเสริมคุณลักษณะ
แผนการสงเสริม
นิสิตที่พึงประสงคของหมวดวิชาศึกษา
คุณลักษณะนิสิตที่พึง ทั่วไป โดยคณะกรรมการสงเสริม
ประสงคของหมวดวิชา คุณลักษณะนิสิตที่พึงประสงคของหมวด
ศึกษาทั่วไป
วิชาศึกษาทั่วไป ไดดําเนินการประชุม
คณะกรรมการสงเสริมคุณลักษณะนิสิตที่
พึงประสงคของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อ
ประเมินความสําเร็จของโครงการสงเสริม
คุณลักษณะนิสิตที่พึงประสงคของหมวด
วิชาศึกษาทั่วไป เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม
2561 ที่ผานมา ไดมีมติและขอเสนอแนะ
ดังนี้ 1) ใหกําหนดระยะเวลาในแผนการ
ดําเนินงานใหชัดเจน และหลีกเลี่ยงการจัด
โครงการที่ตรงกับเวลาสอบของนิสิต 2)
ใหมีการเตรียมความพรอมในการจัด
โครงการมีการจัดประชุมเตรียมงานอยาง
เปนทางการ 3) ใหดําเนินการรายงานผล
ตอผูอํานวยการสํานักศึกษาทั่วไปรับทราบ
โดยไดปรับปรุง-ราง-แผนการสงเสริม
คุณลักษณะนิสิตที่พึงประสงคของหมวด
วิชาศึกษาทั่วไป โดยนําขอเสนอแนะตางๆ

รายการหลักฐาน
ศึกษาทั่วไป

2.2-5/1 ) หนังสือที่ ศธ
0530.25/สน ลงวันที่ 26
กรกฎาคม 2561 เรื่อง ขอ
รายงานผลการปรับปรุง ราง-แผนการสงเสริม
คุณลักษณะนิสิตที่พึง
ประสงคของหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป
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6. เผยแพรกิจกรรม
การสงเสริม
คุณลักษณะนิสิตที่พึง
ประสงคของหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป อยางนอย
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง



7. รายงานผลการ
ดําเนินงานการสงเสริม
คุณลักษณะนิสิตที่พึง
ประสงคของหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไปตอ
คณะกรรมการประจํา
สํานักศึกษาทั่วไป
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง

ผลการดําเนินงาน

รายการหลักฐาน

มาเปนแนวทาง (เอกสารหมายเลข 2.25/1)
สํานักศึกษาทั่วไปมีการเผยแพรกิจกรรม
การสงเสริมคุณลักษณะนิสิตที่พึงประสงค
ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปทางจุลสาร
สํานักศึกษาทั่วไป โดยเผยแพรภาคเรียน
ละ 1 ครั้ง ดังนี้
6.1) ภาคเรียนที่ 1 มีการเผยแพร
กิจกรรมลงในจุลสารสํานักศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับที่ 102
ประจําเดือน พฤศจิกายน 2560 (เอกสาร
หมายเลข 2.2-6/1)
6.2) ภาคเรียนที่ 2 มีการเผยแพร
กิจกรรมลงในจุลสารสํานักศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับที่ 107
ประจําเดือน เมษายน 2561 (เอกสาร
หมายเลข 2.2-6/2)
6.3) ภาคฤดูรอน มีการเผยแพร
กิจกรรมลงในจุลสารสํานักศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับที่ 108
ประจําเดือน พฤษภาคม 2561 (เอกสาร
หมายเลข 2.2-6/3)
สํานักศึกษาทั่วไป มีรายงานผลการ
ดําเนินงานการสงเสริมคุณลักษณะนิสิตที่
พึงประสงคของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปตอ
คณะกรรมการประจําสํานักศึกษาทั่วไป
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง ดังนี้
7.1) ภาคเรียนที่ 1 รายงานผลการ
ดําเนินงานตอคณะกรรมการประจําสํานัก
ศึกษาทั่วไป ในการประชุมครั้งที่ 2/2561

2.2-6/1 ) หนังสือที่ ศธ
0530.25/ว167 ลงวันที่
30 มกราคม 2561 เรื่อง
ขอความอนุเคราะห
เผยแพรจุลสาร
ประชาสัมพันธสํานักศึกษา
ทั่วไป
2.2-6/2 ) หนังสือที่ ศธ
0530.25/ว645 ลงวันที่
23 พฤษภาคม 2561 เรื่อง
ขอความอนุเคราะห
เผยแพรจุลสาร
ประชาสัมพันธสํานักศึกษา
ทั่วไป
2.2-6/3 ) หนังสือที่ ศธ
0530.25/ว887 ลงวันที่ 4
กรกฎาคม 2561 เรื่อง ขอ
ความอนุเคราะหเผยแพร
จุลสารประชาสัมพันธ
สํานักศึกษาทั่วไป
2.2-7/1 ) บันทึกขอความ
ที่ ศธ 0530.25/สน484
ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ
2561 เรื่อง แจงมติที่
ประชุมคณะกรรมการ
ประจําสํานักศึกษาทั่วไป
ครั้งที่ 2/2561
2.2-7/2 ) หนังสือที่ ศธ
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8. นิสิตมีคุณลักษณะที่
พึงประสงคของหมวด
วิชาศึกษาทั่วไปอยาง
นอย 3.51 จากคะแนน
เต็ม 5

ผลการดําเนินงาน

รายการหลักฐาน

(เอกสารหมายเลข 2.2-7/1)
7.2) ภาคเรียนที่ 2 รายงานผลการ
ดําเนินงานตอคณะกรรมการประจําสํานัก
ศึกษาทั่วไป ในการประชุมครั้งที่ 7/2561
(เอกสารหมายเลข 2.2-7/2)
7.3) ภาคฤดูรอน รายงานผลการ
ดําเนินงานตอคณะกรรมการประจําสํานัก
ศึกษาทั่วไป ในการประชุมครั้งที่ 8/2561
(เอกสารหมายเลข 2.2-7/3)

0530.25/831 ลงวันที่ 25
มิถุนายน 2561 เรื่อง แจง
มติที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจําสํานักศึกษาทั่วไป
ครั้งที่ 7/2561
2.2-7/3 ) รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ประจําสํานักศึกษาทั่วไป
ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่
17 กรกฎาคม 2561

สํานักศึกษาทั่วไปประเมินนิสิตมี
คุณลักษณะที่พึงประสงคของหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไปที่เขารวมโครงการการสงเสริม
คุณลักษณะนิสิตที่พึงประสงคของหมวด
วิชาศึกษาทั่วไป โดยใชกลุมตัวอยางทั้งสิ้น
813 คน นิสิตมีคุณลักษะพึงประสงค 3.67
จากคะแนนเต็ม 5 (เอกสารหมายเลข 2.28/1)

2.2-8/1 ) หนังสือที่ ศธ
0530.25/สน 1941 ลง
วันที่ 26 กรกฎาคม 2561
เรื่อง ขอสงรายงานผลการ
ประเมินคุณลักษณะที่พึง
ประสงคของหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป
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การประเมินตนเอง
[1]
[2]
ตัวบงชี้ น้ําหนัก เปาหมาย

2.1

10%

8 ขอ

[3]
การบรรลุ
เปาหมาย

[4]
ผลการ
ดําเนินงาน



8 ขอ

[5]
[6]=[5]x[1]
คะแนนประเมินตนเอง
ตามเกณฑ
ถวงน้ําหนัก
การประเมิน
5
50

การวิเคราะหผลการดําเนินงาน โดยรวม
1. การดําเนินการที่แตกตางจากปการศึกษาปผานมา (ถามี)
[] ไมมีการดําเนินงานที่แตกตางจากปที่ผานมา
[ ] มีการดําเนินงานที่แตกตางจากปที่ผานมา ดังนี้
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
2. ปจจัยที่ทําใหผลการดําเนินงานประสบความสําเร็จ
3. แนวปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม ในภาพรวมของหนวยงานที่มีการดําเนินการอยางตอเนื่อง
4. ปญหา/อุปสรรคในการดําเนินงานหรือปจจัยที่ผลการดําเนินงานยังไมประสบความสําเร็จ
ปญหา/อุปสรรค
แนวทางปรับปรุง/แกไข

โอกาสในการพัฒนา
-
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องคประกอบที่ 2 ตัวบงชี้เชิงกลยุทธ เอกลักษณ หรือจุดเนนของหนวยงาน
ตัวบงชี้ที่ 2.3 ระดับความสําเร็จของการจัดการเรียนการสอนรายวิชาหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน
ชนิดตัวบงชี้ ระดับความสําเร็จ
น้ําหนัก 10%
ผูรับผิดชอบ : นางสาวยุภา พลตื้อ
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
3 ขอ
4 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
5 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
6 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
7-8 ขอ

ผลการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินฯ วงรอบปการศึกษา 2557- 2558 (ถามี)
ผลประเมินตนเอง
ผลประเมินกรรมการ
ปการศึกษา
ขอที่ไดคะแนน
คะแนนที่ได
ขอที่ไดคะแนน
คะแนนที่ได
2558
2559
1-9
5
1-9
5
จุดออนหรือขอเสนอแนะจากการประเมินฯ ปการศึกษา 2558 (ถามี)
ประเด็นที่เกี่ยวของ :
จุดออนหรือขอเสนอแนะ
สิ่งที่ไดดําเนินการ
จากการประเมิน
ปรับปรุง/แกไข
ผลการดําเนินงาน
ประเมิน เกณฑมาตรฐาน
ตนเอง
 1. มีระบบและ
กลไกการจัดการ
เรียนการสอน
รายวิชาหนึ่ง
หลักสูตรหนึ่งชุมชน

ผลที่เกิดจากการ
ปรับปรุง/แกไข
-

ผลการดําเนินงาน

รายการหลักฐาน

สํานักศึกษาทั่วไปมีระบบและกลไกการจัดการ
เรียนการสอนรายวิชาหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน
โดยจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่สะทอน
เอกลักษณของมหาวิทยาลัยและอัตลักษณของ
นิสิตในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และมีการจัดทํา
ขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนรายวิชาหนึ่ง

2.3-1/1 ) แผนพัฒนา
การจัดการศึกษาที่
สะทอนเอกลักษณ
ของมหาวิทยาลัย
และอัตลักษณของ
นิสิตในหมวดวิชา
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ตนเอง



เกณฑมาตรฐาน

ผลการดําเนินงาน

รายการหลักฐาน

หลักสูตรหนึ่ง (เอกสารหมายเลข 2.3-1/1 และ
2.3-1/2) และมีการแตงตั้งคณะอนุกรรมการ
คณะกรรมการพัฒนาการจัดการศึกษา (เอกสาร
หมายเลข 2.3-1/3)

ศึกษาทั่วไป และมี
การจัดทําขั้นตอนการ
จัดการเรียนการสอน
รายวิชาหนึ่งหลักสูตร
หนึ่งชุมชน และได
สรางกลไกการจัดการ
เรียนการสอนรายวิชา
หนึ่งหลักสูตรหนึ่ง
ชุมชน
2.3-1/2 ) รายงาน
การประชุม
คณะกรรมการประจํา
สํานักศึกษาทั่วไป
ครั้งที่ 16/2560 เมื่อ
วันที่ 26 ธันวาคม
2560
2.3-1/3 ) คําสั่ง
แตงตั้ง
คณะอนุกรรมการ
คณะกรรมการ
พัฒนาการจัด
การศึกษาที่สะทอน
เอกลักษณของ
มหาวิทยาลัยและอัต
ลักษณของนิสิต
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
2.3-2/1 ) รายละเอียด
ของรายวิชา (มคอ.3)
ภาคการศึกษาที่

2. รายวิชาหนึ่ง
สํานักศึกษาทั่วไปมีการจัดทํารายละเอียดของ
หลักสูตรหนึ่งชุมชน รายวิชา (มคอ.3) ภาคเรียนที่ 1/2560 กอนเปด
มีรายละเอียดของ ภาคการศึกษา โดยจัดทําเมื่อวันอาทิตยที่ 16
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ประเมิน
ตนเอง

เกณฑมาตรฐาน
รายวิชา (มคอ.3)
กอนเปดภาค
การศึกษา

ผลการดําเนินงาน

รายการหลักฐาน

กรกฎาคม 2560 (เอกสารหมายเลข 2.3-2/1)
และภาคเรียนที่ 2 กอนเปดภาคการศึกษา โดย
จัดทําเมื่อวันศุกรที่ 15 ธันวาคม 2560 (เอกสาร
หมายเลข 2.3-2/2) และไดมีการชี้แจง
รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) กับอาจารยผู
ประสานงาน/อาจารยผูสอนประจําหลักสูตร
รายวิชา 0035001 หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน
ประจําภาคเรียนที่ 1/2560 เมื่อวันพุธที่ 13
กรกฎาคม 2560 (เอกสารหมายเลข 2.3-2/3)
ในภาคเรียนที่ 2/2560 เมื่อวันศุกรที่ 15
ธันวาคม 2560 (เอกสารหมายเลข 2.3-2/4)

1/2560 และภาค
การศึกษาที่ 2/2560
และไดมีการชี้แจง
รายละเอียดของ
รายวิชา (มคอ.3) กับ
อาจารยผู
ประสานงาน/อาจารย
ผูสอนประจําหลักสูตร
รายวิชา 0035001
หนึ่งหลักสูตรหนึ่ง
ชุมชน ประจําภาค
เรียนที่ 1/2560
2.3-2/2 ) รายละเอียด
ของรายวิชา (มคอ.3)
ภาคการศึกษาที่
1/2560 และภาค
การศึกษาที่ 2/2560
และไดมีการชี้แจง
รายละเอียดของ
รายวิชา (มคอ.3) กับ
อาจารยผู
ประสานงาน/อาจารย
ผูสอนประจําหลักสูตร
รายวิชา 0035001
หนึ่งหลักสูตรหนึ่ง
ชุมชน ประจําภาค
เรียนที่ 2/2560
2.3-2/3 ) รายงานการ
ประชุมอาจารย ผู
ประสานงาน รายวิชา
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เกณฑมาตรฐาน

3. มีการวิพากษ
รายละเอียดของ
รายวิชา ( มคอ.3)

ผลการดําเนินงาน

รายการหลักฐาน

0035001 หนึ่ง
หลักสูตรหนึ่งชุมชน
ประจําภาคเรียนที่
1/2560 )
2.3-2/4 ) รายงานการ
ประชุมอาจารย ผู
ประสานงาน/อาจารย
ผูสอนประจําหลักสูตร
รายวิชา 0035001
หนึ่งหลักสูตรหนึ่ง
ชุมชน ประจําภาค
เรียนที่ 2/2560 )
สํานักศึกษาทั่วไปมีการวิพากษรายละเอียดของ 2.3-3/1 ) วาระการ
รายวิชา (มคอ.3) ในภาคเรียนที่1/2560 เมื่อวัน ประชุมคณะกรรมการ
อังคารที่ 18 กรกฎาคม 2560 วาระการประชุม ประจําสํานักศึกษา
คณะกรรมการประจําสํานักศึกษาทั่วไป วาระที่ ทั่วไป ครั้งที่8/2560
4.3 พิจารณารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) เมื่อวันอังคารที่ 18
รายวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาศึกษาทั่วไป(ฉบับ กรกฎาคม 2560 เวลา
ปรับปรุง พ.ศ. 2558 ภาคตน ปการศึกษา 2560 13.30 น. ณ หอง
(เอกสารหมายเลข 2.3-3/1) ภาคเรียนที่2/2560 ประชุมสํานักศึกษา
เมื่อวันพุธที่ 6 ธันวาคม 2560 วาระการประชุม ทั่วไป(RN-105) ชั้น 1
เพื่อพิจารณารายละเอียดของรายวิชา (มคอ. อาคารราชนครินทร
3) ประจําภาคเรียนที่ 2
ปการศึกษา มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
2560 วาระที่ 4.1 พิจารณารายละเอียดของ
รายวิชา (มคอ.3) รายวิชาศึกษาทั่วไปหมวด 2.3-3/2 ) รายงานการ
วิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรัปปรุง พ.ศ.2558 ) ภาค ประชุมเพื่อพิจารณา
เรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 (เอกสารหมายเลข รายละเอียดของ
รายวิชา (มคอ.3)
2.3-3/2)
ประจําภาคเรียนที่ 2 ป
การศึกษา 2560 ในวัน
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เกณฑมาตรฐาน

ผลการดําเนินงาน



4. มีการกํากับ
ติดตามรายละเอียด
ของรายวิชา (มคอ.
3)



5. มีการดําเนินการ สํานักศึกษาทั่วไปดําเนินการจัดประชุมอาจารย
รายงานผลการ
ผูส อนรายวิชา 0031005 หนึ่งหลักสูตรหนึ่ง
ดําเนินงานของ
ชุมชน หารือเกี่ยวกับเกรด และรวมแลกเปลี่ยน

สํานักศึกษาทั่วไปมีการกํากับติดตามรายละเอียด
ของรายวิชา (มคอ.3) กอนเปดภาคการศึกษา
อยางนอย 2 สัปดาห โดยดําเนินการบันทึก
รายละเอียดของรายวิชา(มคอ.3) ประจําภาคตน
ปการศึกษา 2560 ลงเว็ปไซต
http://genedu.msu.ac.th/mko3-5 ใหแลว
เสร็จภายในวันศุกรที่ 14 กรกฎาคม 2560 และมี
การกํากับติดตามรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.
3) กอนเปดภาคการศึกษาอยางนอย 2 สัปดาห
โดยดําเนการบันทึกรายละเอียดของรายวิชา
(มคอ.3) ประจําภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา
2560 ลงเว็ปไซต
http://genedu.msu.ac.th/mko3-5 ใหแลว
เสร็จภายในวันศุกรที่ 24 พฤศจิกายน 2560 และ
มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทํา
รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) (เอกสาร
หมายเลข 2.3-4/1 และ 2.3-4/2)

รายการหลักฐาน
พุธที่ 6 ธันวาคม 2560
เวลา 10.00-13.00 น.
ณ หองประชุมสํานัก
ศึกษาทั่วไป (RN-105)
อาคารราชนครินทร
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
2.3-4/1 ) บันทึก
ขอความที่ ศธ
0530.25/ว 1590 ลง
วันที่ 2 พฤศจิกายน
2560 เรื่อง ขอขอมูล
รายละเอียดของ
รายวิชา (มคอ.3)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ประจําภาคเรียนที่ 2
ปการศึกษา 2560
2.3-4/2 ) บันทึก
ขอความที่ ศธ
0530.25/ว918 ลง
วันที่ 26 มิถุนายน
2560 เรื่อง ขอขอมูล
รายละเอียดของ
รายวิชา (มคอ.3)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ประจําภาคตน ป
การศึกษา 2560
2.3-5/1 ) รายงานการ
ประชุมอาจารยผู
ประสานงาน/อาจารย
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เกณฑมาตรฐาน
รายวิชา (มคอ.5)
ภายใน 30 วัน



ผลการดําเนินงาน

เรียนรู เมื่อวันศุกรที่15 ธันวาคม 2560 ซึ่งมีวาระ
พิจารณา 2 วาระ คือ วาระที่ 4.1 พิจารณาผล
การศึกษา วิชา 0035001 หนึ่งหลักสูตรหนึ่ง
ชุมชน ประจําภาคตน ปการศึกษา 2560 และ
วาระที่ 4.2 พิจารณารายงานผลการดําเนินงาน
ของรายวิชา (มคอ.5) 0035001 ประจําภาคตน
ปการศึกษา2560 และมีการดําเนินการรายงาน
ผลการดําเนินงานของรายวิชา (มคอ.5) ตอ
ผูอํานวยการสํานักศึกษาทั่วไป
หลังสิ้นสุด
ภาคเรียนที่ 1/2560 ภายใน 30 วัน เมื่อวัน
อังคารที่ 26 ธันวาคม 2560 (เอกสารหมายเลข
2.3-5/1) ดําเนินการจัดประชุมอาจารยผูสอน
รายวิชา 0031005 หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน
หารือเกี่ยวกับเกรด และรวมแลกเปลี่ยนเรียนรู
เมื่อวันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2561 ซึ่งมีวาระ
พิจารณา 2 วาระ คือ วาระที่ 4.1 พิจารณาผล
การศึกษา วิชา 0035001 หนึ่งหลักสูตรหนึ่ง
ชุมชน ประจําภาคปลาย
ปการศึกษา
2560 และวาระที่ 4.2 พิจารณารายงานผลการ
ดําเนินงานของรายวิชา (มคอ.5) 0035001
ประจําภาคปลาย ปการศึกษา 2560 ลงเว็ปไซต
http://genedu.msu.ac.th/mko3-5 และมีการ
ดําเนินการรายงานผลการดําเนินงานของรายวิชา
(มคอ.5) ตอผูอํานวยการสํานักศึกษาทั่วไป
(เอกสารหมายเลข 2.3-5/2)
6. มีการประเมินผล สํานักศึกษาทั่วไปไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการ
แผนการดําเนินการ พัฒนาการจัดการศึกษาที่สะทอนเอกลักษณของ
จัดการเรียนการ
มหาวิทยาลัยและอัตลักษณของนิสิตมหาวิทยาลัย
สอนรายวิชาหนึ่ง มหาสารคาม (เอกสารหมายเลข 2.3-6/1) โดยมี
หลักสูตรหนึ่งชุมชน การประเมินผลการดําเนินการจัดการเรียนการ

รายการหลักฐาน
ผูสอนประจําหลักสูตร
รายวิชา 0035001
หนึ่งหลักสูตรหนึ่ง
ชุมชน และสรุปผลการ
จัดการเรียนการสอน
ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดม
ระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ (มคอ.5)
ประจําภาคเรียนที่
1/2560
2.3-5/2 ) รายงานผล
การดําเนินงานของ
รายวิชา (มคอ.5)
ประจําภาคปลาย ป
การศึกษา 2560

2.3-6/1 ) คําสั่ง
มหาวิทยาลัย
มหาสารคามที่
3800/2560 เรื่อง
แตงตั้งคณะกรรมการ
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ผลการดําเนินงาน
สอนรายวิชาหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน (เอกสาร
หมายเลข 2.3-6/2)



รายการหลักฐาน

พัฒนาการจัด
การศึกษาที่สะทอน
เอกลักษณของ
มหาวิทยาลัยและอัต
ลักษณของนิสิต
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
2.3-6/2 ) บันทึก
ขอความที่ ศธ
0530.25/สน 1848
ลงวันที่ 19 กรกฎาคม
2561 เรื่อง ขอ
รายงานการประชุม
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลการ
จัดการเรียนการสอน
รายวิชาหนึ่งหลักสูตร
หนึ่งชุมชน
7. มีการรายงานผล สํานักศึกษาทั่วไปไดดําเนินการจัดการเรียนการ 2.3-7/1 ) บันทึก
การดําเนินงานการ สอนรายวิชาหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ประจําภาค ขอความที่ ศธ
จัดการเรียนการ
ตน ปการศึกษา 2560 มีนิสิตลงทะเบียนเรียน
0530.25/สน 683 ลง
สอนรายวิชาหนึ่ง จํานวน 2,346 คน จํานวนคณะที่เปดสอน
วันที่ 14 มีนาคม
หลักสูตรหนึ่งชุมชน จํานวน 9 คณะและรายงานผลการจัดการเรียน 2561 เรื่อง ขอ
การสอนตอผูอํานวยการสํานักศึกษาทั่วไป และ รายงานการจัดการ
ไดดําเนินการจัดการเรียนการสอนรายวิชาหนึ่ง เรียนการสอนรายวิชา
หลักสูตรหนึ่งชุมชน ประจําภาคปลาย ป
0035001 หนึ่ง
การศึกษา 2560 มีนิสิตลงทะเบียนเรียนจํานวน หลักสูตรหนึ่งชุมชน
5,451 คน จํานวนคณะที่เปดสอน จํานวน 15 ประจําภาคตน ป
คณะและรายงานผลการจัดการเรียนการสอนตอ การศึกษา 2560
ผูอํานวยการสํานักศึกษาทั่วไป (เอกสารหมายเลข
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2.3-7/1)
8. มีการนํา
สํานักศึกษาทั่วไปนําขอเสนอแนะที่ไดจากการ
ขอเสนอแนะที่ได ประเมินผลแผนการดําเนินการจัดการเรียนการ
จากการประเมินผล สอนรายวิชาหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชนมาปรับปรุง
แผนการดําเนินการ การดําเนินงาน โดยปรับปรุง แผนการจัดการ
จัดการเรียนการ
เรียนรายวิชาหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ประจําป
สอนรายวิชาหนึ่ง การศึกษา 2562 (เอกสารหมายเลข 2.3-8/1)
หลักสูตรหนึ่งชุมชน
มาปรับปรุงการ
ดําเนินงานหรือ
จัดทําแผนการ
ดําเนินงาน
ดําเนินการจัดการ
เรียนการสอน
รายวิชาหนึ่ง
หลักสูตรหนึ่งชุมชน
ครั้งตอไป

รายการหลักฐาน

2.3-8/1 ) บันทึก
ขอความที่ ศธ
0530.25/สน 1861
ลงวันที่ 19 กรกฎาคม
2561 เรื่อง ขอรายงาน
แนวทางการ
ดําเนินการปรับปรุง
แผนการดําเนินงาน
การจัดการเรียนการ
สอนรายวิชาหนึ่ง
หลักสูตรหนึ่งชุมชน
ปการศึกษา 2560
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การประเมินตนเอง
[1]
[2]
ตัวบงชี้ น้ําหนัก เปาหมาย

2.3

10%

8 ขอ

[3]
การบรรลุ
เปาหมาย

[4]
ผลการ
ดําเนินงาน



8 ขอ

[5]
[6]=[5]x[1]
คะแนนประเมินตนเอง
ตามเกณฑ
ถวงน้ําหนัก
การประเมิน
5
50

การวิเคราะหผลการดําเนินงาน โดยรวม
1. การดําเนินการที่แตกตางจากปการศึกษาปผานมา (ถามี)
[] ไมมีการดําเนินงานที่แตกตางจากปที่ผานมา
[ ] มีการดําเนินงานที่แตกตางจากปที่ผานมา ดังนี้
2. ปจจัยที่ทําใหผลการดําเนินงานประสบความสําเร็จ
3. แนวปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม ในภาพรวมของหนวยงานที่มีการดําเนินการอยางตอเนื่อง
4. ปญหา/อุปสรรคในการดําเนินงานหรือปจจัยที่ผลการดําเนินงานยังไมประสบความสําเร็จ
ปญหา/อุปสรรค
แนวทางปรับปรุง/แกไข
1.
1. ......
2. ........
2. ......
3. ........
3. ......
โอกาสในการพัฒนา
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
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ผลการประเมินตนเองรายตัวบงชี้ขององคประกอบที่ 2
[1]
[2]
ตัวบงชี้

น้ําหนัก

2.1 ระดับความสําเร็จของการสงเสริมและพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษนิสิต
2.2 ระดับความสําเร็จของการสงเสริมคุณลักษณะ
นิสิตที่พึงประสงคของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2.3 ระดับความสําเร็จของการจัดการเรียนการสอน
รายวิชาหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน
รวม
เฉลี่ย (ผลรวม/น้ําหนัก)
ระดับคุณภาพ

10

[3]

[4]
[5]=[4]x[2]
คะแนนประเมินตนเอง
ผลการ
ตามเกณฑ
ดําเนินงาน
ถวงน้ําหนัก
การประเมิน
7 ขอ
5
50

10

8 ขอ

5

50

10

8 ขอ

5

50

30

150
5.00
ดีมาก

การวิเคราะหจุดแข็ง/แนวทางเสริม และจุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา องคประกอบที่ 2
จุดแข็ง
แนวทางเสริม
สํานักศึกษาทั่วไปมีการดําเนินงานเชิงรุก ทั้งในการ
พัฒนาเครือขายความรวมมือกับคณะ และหนวยงาน
สงเสริมและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษนิสิต การ
ภายในในการประสานงานใหเกิดการพัฒนานิสิตอยาง
สงเสริมคุณลักษณะนิสิตที่พึงประสงคของหมวดวิชา ตอเนื่อง
ศึกษาทั่วไป และการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ซึ่งภารกิจเหลานี้ลวนแต
ดําเนินการภายใตนโยบายการพัฒนาสํานักศึกษา
ทั่วไป ใหนิสิตไดรับประโยชนจากการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
จุดที่ควรพัฒนา
ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
-

-
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องคประกอบที่ 3 ตัวบงชี้รวม
ตัวบงชี้ที่ 3.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาแผนกลยุทธ
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ
น้ําหนัก : 4.5%
ผูรับผิดชอบ : นางสาวศศิธร นุชิต
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
1 ขอ
2 ขอ
3 หรือ 4 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
5 หรือ 6 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
7 ขอ

ผลการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินฯ วงรอบปการศึกษา 2558-2559
ปการศึกษา
2558
2559

ผลประเมินตนเอง
ขอที่ไดคะแนน
คะแนนที่ได
1-8
5
1-7
5

ผลประเมินกรรมการ
ขอที่ไดคะแนน
คะแนนที่ได
1-8
5
1-7
5

จุดออนหรือขอเสนอแนะจากการประเมินฯ ปการศึกษา 2559
ประเด็นที่เกี่ยวของ : การพัฒนาแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการประจําป
จุดออนหรือขอเสนอแนะ
สิ่งที่ไดดําเนินการ
จากการประเมิน
ปรับปรุง/แกไข

ผลการดําเนินงาน
ประเมิน
เกณฑมาตรฐาน
ตนเอง
 1. มีการจัดทําแผนกล
ยุทธจากการวิเคราะห
SWOT โดยการมีสวนรวม
ของบุคลากรในหนวยงาน
และเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน
ของหนวยงานและ

ผลที่เกิดจากการ
ปรับปรุง/แกไข

ผลการดําเนินงาน

รายการหลักฐาน

สํานักศึกษาทั่วไปมีการดําเนินการทําแผน
กลยุทธจากการวิเคราะห SWOT โดยการ
มีสวนรวมของบุคลากรในสํานักศึกษา
ทั่วไป และเชื่อมโยงกับวิสัยทัศนของสํานัก
ศึกษาทัว่ ไป และของมหาวิทยาลัย รวมทั้ง
สอดคลองกับกลุมสถาบันของ

3.1-1/1 ) รายงานโครงการ
พัฒนาแผนยุทธศาสตรสํานัก
ศึกษาทั่วไป (พ.ศ. 25612565)
3.1-1/2 ) รายงานโครงการ
พัฒนาแผนยุทธศาสตรและ
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เกณฑมาตรฐาน

ผลการดําเนินงาน

รายการหลักฐาน

สอดคลองกับวิสัยทัศน
ของหนวยงาน สถาบัน
รวมทั้งสอดคลองกับกลุม
สถาบันของมหาวิทยาลัย
หรือเอกลักษณหรือ
จุดเนน/จุดเดนของ
หนวยงาน ทั้งนี้ โดยตอง
ไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจํา
หนวยงาน และอธิการบดี

มหาวิทยาลัย โดยจัดโครงการพัฒนาแผน
ยุทธศาสตรสํานักศึกษาทั่วไป ณ หอง
ประชุมสโมสรบุคลากร มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
ทบทวนและจัดทําแผนกลยุทธ สํานัก
ศึกษาทั่วไป เพื่อใหสอดรับไปในทิศทาง
เดียวกันกับมหาวิทยาลัย (เอกสาร
หมายเลข 3.1-1/1) และผูบ ริหารสํานัก
ศึกษาทั่วไปไดรวมระดมความคิดในการ
จัดทําแผนกลยุทธโดยจัดโครงการพัฒนา
แผนยุทธศาสตรและทิศทางการบริหาร
สํานักศึกษาทัวไป (เอกสารหมายเลข 3.11/2) กรรมการประจําสํานักศึกษาทั่วไป
พิจารณาใหความเห็นชอบแผนกลยุทธ ใน
การประชุมครั้งที่ 2/2561 วาระ 4.8
(เอกสารหมายเลข 3.1-1/3) อธิการบดี
อนุมัติแผนกลยุทธ วันที่ 23 เมษายน
2561 (เอกสารหมายเลข 3.1-1/4)
สํานักศึกษาทั่วไปมีการจัดประชุมการเขา
รวมรับฟงการถายทอดนโยบายและ
มอบหมายผูรับผิดชอบตามแผนกลยุทธ
สํานักศึกษาทั่วไป พ.ศ.2561-2565 โดย
เปนการถายทอดแผนกลยุทธไปสูบุคลากร
สํานักศึกษาทั่วไป ทั้งนี้ผูอํานวยการได
ถายทอดแผนกลยุทธฉบับที่เสนอ
อธิการบดีพิจารณาอนุมัติ ในวันที่ 10
มกราคม 2561 (เอกสารหมายเลข 3.12/1) ซึ่งมีการมอบหมายผูรับผิดชอบจัดทํา
แผนปฏิบัติงานประจําป 2561 ของ
โครงการและกิจกรรมที่ไดรับมอบหมาย

ทิศทางการบริหารสํานักศึกษา
ทั่วไป (พ.ศ. 2561-2564)

2. มีการถายทอดแผน
กลยุทธไปสูบุคลากร
ภายในหนวยงาน

3.1-1/3 ) รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําสํานัก
ศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 2/2561
เมื่อวันอังคารที่ 13
กุมภาพันธ 2561
3.1-1/4 ) หนังสือที่ ศธ
0530.1(4)/ว1129 ลงวันที่
24 เมษายน 2561 เรื่อง การ
อนุมัติแผนกลยุทธิ์ และ
แผนปฏิบัติราชการประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561

3.1-2/1 ) รายงานการ
ถายทอดนโยบายสูการปฏิบัติ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2561 สํานักศึกษาทั่วไป
3.1-2/2 ) เอกสารการ
มอบหมายผูรับผิดชอบตัวชี้วัด
แผนปฏิบัติราชการประจําป
พ.ศ. 2561
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และใหมีการดําเนินงานตามแผนอยาง
เครงครัด (เอกสารหมายเลข 3.1-2/2)
3. มีการพัฒนาหรือการ สํานักศึกษาทั่วไปมีกระบวนการแปลงแผน
แปลงแผนกลยุทธเปน กลยุทธเปนแผนปฏิบัติการประจําปครบ
แผนปฏิบัติการประจําป ทุกภารกิจโดยมีการจัดทําแผนที่
ครบทุกพันธกิจ
ยุทธศาสตร (Strategic map) (เอกสาร
หมายเลข 3.1-3/1) โดยแปลงแผนกล
ยุทธไปสูแผนปฏิบัติการประจําป
งบประมาณ 2561 โดยมีการแปลงแผน
กลยุทธสํานักศึกษาทั่วไป
สูการวางแผนปฏิบัติราชการประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ครบทุกพันธกิจ
ซึ่งคณะกรรมการประจําสํานักศึกษาทั่วไป
อนุมัติในการประชุมครั้งที่ 15/2560
วาระ 4.4 (เอกสารหมายเลข 3.1-3/2)
ทั้งนี้ไดจัดทําแผนปฏิบัติการและ
มอบหมายผูรับผิดชอบดําเนินงานตาม
แผนที่ชัดเจน (เอกสารหมายเลข 3.13/3)
4. มีการดําเนินงานตาม สํานักศึกษาทั่วไปมีการดําเนินการตาม
แผนปฏิบัติการประจําป แผนปฏิบัติราชการประจําปครบทุกพันธ
ครบทุกพันธกิจ
กิจ โดยไดรายงาผลการปฏิบัติงานตาม
แผนปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน โดย
กําหนดตัวชี้วัดทั้งสิ้น 17 ตัวชี้วัด
ดําเนินการแลว 15 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ
88.24 (เอกสารหมายเลข 3.1-4/1) และ
คณะกรรมการประจําสํานักพิจารณา ใน
การประชุมครั้งที่ 7/2561 รับทราบตามที่
เสนอ และใหมีการกํากับติดตามการ
ดําเนินงานใหเปนไปตามแผนตอไป

รายการหลักฐาน

3.1-3/1 ) แผนที่ยุทธศาสตร
สํานักศึกษาทั่วไป
3.1-3/2 ) รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําสํานัก
ศึกษาทั่วไปครั้งที่ 15/2560
3.1-3/3 ) แผนปฎิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2561

3.1-4/1 ) หนังสือที่ ศธ
0530.25/สน 1252 ลงวันที่
18 พฤษภาคม 2561 เรื่อง
ขอรายงานผลการดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2561 รอบ 6 เดือน
3.1-4/2 ) หนังสือที่ ศธ
0530.25/826 ลงวันที่ 25
มิถุนายน 2561 เรื่อง แจงมติ
ที่ประชุมคณะกรรมการ
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ประเมิน
ตนเอง

เกณฑมาตรฐาน

ผลการดําเนินงาน
(เอกสารหมายเลข 3.1-4/2)





รายการหลักฐาน

ประจําสํานักศึกษาทั่วไป ครั้ง
ที่ 7/2561
5. มีการติดตามผลการ สํานักศึกษาทั่วไปมีการกํากับติดตามการ 3.1-5/1 ) บันทึกขอความที่
ดําเนินงานตามตัวบงชี้ ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ศธ 0530.25/ว 274 ลงวันที่
ของแผนปฏิบัติการ
ประจําปงบประมาณ 2 ครั้ง และรายงาน 14 กุมภาพันธ 2561 เรื่อง
กํากับติดตามการดําเนินการ
ประจําป อยางนอยปละ 2 ผลตอคณะกรรมการประจําสํานัก
ครั้ง และรายงานผลตอ พิจารณา โดยกํากับติดตาม ครั้งที่ 1 รอบ ตามแผนปฏิบัติราชการ รอบ
คณะกรรมการประจํา
5 เดือน
5 เดือน (เอกสารหมายเลข 3.1-5/1)
หนวยงานเพื่อพิจารณา และกํากับติดตาม ครั้งที่ 2 รอบ 6 เดือน 3.1-5/2 ) บันทึกขอความที่
(เอกสารหมายเลข 3.1-5/2) และมีการ ศธ 0530.25/ว 438 ลงวันที่
28 มีนาคม 2561 เรื่อง ขอ
รายงานผลการดําเนินงานตอ
กํากับติดตามการดําเนินงาน
คณะกรรมการประจําสํานักศึกษาทั่วไป
เพื่อพิจารณา 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 รายงานผล ตามแผนปฏิบัติราชการตาม
แผนกลยุทธ (พ.ศ. 2561การดําเนินงาน รอบ 5 เดือน ในการ
ประชุมคณะกรรมการประจําสํานัก ครั้งที่ 2565) ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2561
5/2561 วาระ 4.2 (เอกสารหมายเลข
5.1-5/3) ครั้งที่ 2 รอบ 6 เดือน ในการ 3.1-5/3 ) รายงานการประชุม
ประชุมคณะกรรมการประจําสํานักครั้งที่ คณะกรรมการประจําสํานัก
ศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 5/2561
7/2561 วาระ 4.7 (เอกสารหมายเลข
เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม
3.1-5/4)
25613.1-5/4 ) รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการประจํา
สํานักศึกษาทั่วไป ครั้งที่
7/2561 เมื่อวันที่ 20
มิถุนายน 2561
6. มีการสรุปผลการ
สํานักศึกษาทั่วไปมีการรายงานสรุปผล
3.1-6/1 ) หนังสือที ศธ
ดําเนินงานตามตัวบงชี้ การดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกล
0530.25/สน 1252 ลงวันที่
ของแผนกลยุทธ อยาง ยุทธสํานักศึกษาทั่วไป 1 ครั้ง โดยเปนการ 18 พฤษภาคม 2561 เรื่อง
รายงานผลการดําเนินงาน รอบ 6 เดือน ขอรายงานผลการดําเนินงาน
นอยปละ 1 ครั้ง และ
รายงานผลตอ
(เอกสารหมายเลข 3.1-6/1) และรายงาน ตามแผนปฏิบัติราชการ
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ประเมิน
ตนเอง



เกณฑมาตรฐาน

ผลการดําเนินงาน

คณะกรรมการประจํา
หนวยงานเพื่อพิจารณา

ตอคณะกรรมการประจําสํานักศึกษาทั่วไป
เพื่อพิจารณา ในการประชุมครั้งที่
7/2561 วาระ 4.7 (เอกสารหมายเลข
3.1-6/2) ทั้งนี้คณะกรรมการพิจารณาให
กํากับติดตามใหเปนไปตามแผนที่กําหนด
ไว (เอกสารหมายเลข 3.1-6/3)

รายการหลักฐาน

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2561 รอบ 6 เดือน
3.1-6/2 ) รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําสํานัก
ศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 7/2561
เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561
3.1-6/3 ) หนังสือที่ ศธ
0530.25/826 ลงวันที่ 25
มิถุนายน 2561 เรื่อง แจงมติ
ที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจําสํานักศึกษาทั่วไป ครั้ง
ที่ 7/2561
7. มีการนําประเด็น
สํานักศึกษาที่ทั่วไปไดนําขอเสนอแนะของ 3.1-7/1 ) บันทึกขอความ
ขอคิดเห็นและ/หรือ
คณะกรรมการประจําสํานักศึกษาทั่วไป
หารือแนวทางการปรับ
ขอเสนอแนะของ
นํามาปรับปรุงและทบทวนการจัดทําแผน แผนปฏิบัติการตามแผนกล
คณะกรรมการประจํา
กลยุทธและแผนปฏิบัติราชการประจําป ยุทธสํานักศึกษาทั่วไป
หนวยงาน (ขอ 6) เพื่อ งบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยหารือ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผูอํานวยการสํานักศึกษาทั่วไปในการ
3.1-7/2 ) บันทึกขอความที่
นําไปปรับปรุงหรือ
ศธ 0530.25/953 ลงวันที่ 18
ทบทวนหรือจัดทําแผนกล ดําเนินการปรับแผน (เอกสารหมายเลข
กรกฎาคม 2561 เรื่อง แจง
ยุทธและแผนปฏิบัติการ 3.1-7/1) โดยแจงผูรับผิดชอบตัวชี้วัดที่
เกี่ยวของ วางแผนดําเนินการตาม
แนวทางการดําเนินงาน
ประจําปในปตอไป
ขอเสนอแนะของคณะกรรมการประจํา
แผนปฏิบัติราชการ
สํานักศึกษาทั่วไป โดยจะปรับปรุงในการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2562
จัดทําแผนปฏิบัติราชการ ป 2562 ตอไป
(เอกสารหมายเลข 3.1-7/2)
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การประเมินตนเอง
[1]
ตัวบงชี้ น้ําหนัก

3.1

4.5%

[2]
เปาหมาย
ปการศึกษา
2559
7 ขอ

[3]
การบรรลุ
เปาหมาย

[4]
ผลการดําเนินงาน



7 ขอ

[5]
[6]=[5]x[1]
คะแนนประเมินตนเอง
ตามเกณฑ
ถวงน้ําหนัก
การประเมิน
5
22.50

การวิเคราะหผลการดําเนินงาน โดยรวม
1. การดําเนินการที่แตกตางจากปการศึกษาปผานมา
[ / ] ไมมีการดําเนินงานที่แตกตางจากปที่ผานมา
[ ] มีการดําเนินงานที่แตกตางจากปที่ผานมา ดังนี้
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
2. ปจจัยที่ทําใหผลการดําเนินงานประสบความสําเร็จ/ผลการดําเนินงานดีขึ้นกวา ปการศึกษา 2559
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
3. แนวปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม ในภาพรวมของหนวยงานที่มีการดําเนินการอยางตอเนื่อง
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
4. ปญหา/อุปสรรคในการดําเนินงานหรือปจจัยที่ผลการดําเนินงานยังไมประสบความสําเร็จ
ปญหา/อุปสรรค
แนวทางปรับปรุง/แกไข
1. ........
1. ......
2. ........
2. ......
3. ........
3. ......
โอกาสในการพัฒนา
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
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ตัวบงชี้ที่ 3.2 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ
น้ําหนัก : 4.5%
ผูรับผิดชอบ : นางสาวอรทัย มัครมย
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
1 ขอ
2 ขอ
3 หรือ 4 ขอ
5 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
6 ขอ

ผลการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินฯ วงรอบปการศึกษา 2557- 2558
ปการศึกษา
2558
2559

ผลประเมินตนเอง
ขอที่ไดคะแนน
คะแนนที่ได
1-6
5
1-6
5

จุดออนหรือขอเสนอแนะจากการประเมินฯ ปการศึกษา 2558
ประเด็นที่เกี่ยวของ : การบริหารความเสี่ยง
จุดออนหรือขอเสนอแนะ
สิ่งที่ไดดําเนินการ
จากการประเมิน
ปรับปรุง/แกไข

ผลประเมินกรรมการ
ขอที่ไดคะแนน
คะแนนที่ได
1-6
5
1-6
5

ผลที่เกิดจากการ
ปรับปรุง/แกไข

1
ผลการดําเนินงาน
ประเมิน
เกณฑมาตรฐาน
ตนเอง
 1. มีการแตงตั้ง
คณะกรรมการหรือ
คณะทํางานบริหารความ
เสี่ยง โดยมีผูบริหาร
ระดับสูง และตัวแทน
ที่รับผิดชอบพันธกิจ
หลักของหนวยงานรวม
เปนคณะกรรมการหรือ
คณะทํางาน
 2. มีการวิเคราะหและ
ระบุความเสีย่ งที่เปน
ปจจัยภายใน/ภายนอก
และปจจัยที่ไมสามารถ
ควบคุมได ที่สงผลตอ
การดําเนินงานตาม
พันธกิจของหนวยงาน

ผลการดําเนินงาน
สํานักศึกษาทั่วไปมีการแตงตั้งคณะทํางาน โดยแตงตั้ง
คณะกรรมการอํานวยการ และคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงและควบคุมภายในสํานักศึกษาทั่วไป
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2561 โดยมีผูบริหารระดับสูง และตัวแทนที่รับผิดชอบ
พันธกิจหลักของหนวยงานรวมเปนคณะกรรมการหรือ
คณะทํางาน (เอกสารหมายเลข 3.2-1/1)

รายการหลักฐาน

3.2-1/1 ) คําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการ
อํานวยการ/
คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงและควบคุม
ภายใน สํานักศึกษาทั่วไป
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2561
มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและ 3.2-2/1 ) รายงานการ
ควบคุมภายใน สํานักศึกษาทั่วไป เมื่อวันที่ 23
ประชุมคณะกรรมการ
พฤศจิกายน 2560 เพื่อวิเคราะหและระบุความเสี่ยง บริหารความเสี่ยงและ
ที่เปนปจจัยภายใน/ภายนอก และปจจัยที่ไมสามารถ ควบคุมภายใน สํานัก
ควบคุมไดที่สงผลตอการดําเนินงานตามพันธกิจของ ศึกษาทั่วไป
หนวยงาน ทั้ง 7 ดานโดยครอบคลุมบริบทของสํานัก 3.2-2/2 ) แบบรายงาน
สภาพแวดลอมการ
ศึกษาทั่วไป ไดแก 1) ดานทรัพยากร(การเงิน
บริหารงาน (ERM-1)
งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร
สถานที่) 2) ดานยุทธศาสตรหรือกลยุทธ 3) ดาน 3.2-2/3 ) รายงานการ
ประชุมผูบริหารสํานัก
นโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 4) ดานการ
ศึกษาทั่วไป
ปฏิบัติงาน เชน ความเสี่ยงของกระบวนการบริหาร
หลักสูตร การบริหารงานวิจยั ระบบงาน ระบบประกัน
คุณภาพ 5) ดานเหตุการณภายนอก 6) ดาน
บุคลากรและดานธรรมาภิบาล และ 7) ดานอื่นๆ ตาม
บริบทของสํานักศึกษาทั่วไป (เอกสารหมายเลข 3.22/1) และจัดทํารายงานสภาพแวดลอม (เอกสาร
หมายเลข 3.2-2/2) และที่ประชุมผูบริหารสํานักศึกษา
ทั่วไปเห็นชอบเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 (เอกสาร
หมายเลข 3.2-2/3)

2
ประเมิน
เกณฑมาตรฐาน
ตนเอง
 3. มีการประเมิน
โอกาสและผลกระทบ
ของความเสี่ยง และ
จัดลําดับความเสี่ยงที่
ไดจากการวิเคราะห
ในขอ 2
 4. มีการจัดทําแผน
บริหารความเสี่ยงที่เปน
ผลจากการวิเคราะห
และระบุปจจัยเสี่ยงที่
เปนปจจัยภายใน/
ภายนอก และปจจัยที่ไม
สามารถควบคุมได ที่
สงผลตอการดําเนินงาน
ตามพันธกิจของ
หนวยงาน และ
ดําเนินการตามแผนให
ระดับความเสี่ยงลดลง



5. มีการติดตาม และ
ประเมินผลการ
ดําเนินงานตามแผน
และรายงานตอ
คณะกรรมการประจํา
หนวยงาน เพื่อพิจารณา

ผลการดําเนินงาน

รายการหลักฐาน

มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และ
จัดลําดับความเสี่ยงตามขอ 2 โดยสํานักศึกษาทั่วไปมี
ความเสี่ยงในระดับสูงมาก 2 ประเด็น และความเสี่ยง
ระดับสูง 1 ประเด็น ความเสี่ยงระดับปานกลาง 16
ประเด็น และความเสี่ยงระดับต่ํา 1 ประเด็น
(เอกสารหมายเลข 3.2-3/1)
มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยง
สูง – สูงมาก ตามแนวทางการดําเนินงาน การบริหาร
ความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่
มหาวิทยาลัยมหาสารคามกําหนด (เอกสารหมายเลข
3.2-4/1) โดยคณะกรรมการประจําสํานักศึกษาทั่วไป
เห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยงสํานักศึกษาทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม
2560 (เอกสารหมายเลข 3.2-4/2) และมีการมอบ
ผูรับผิดชอบดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงใน
การประชุมบุคลากรประจําเดือนมกราคม 2561
(เอกสารหมายเลข 3.2-4/3) จากการดําเนินการตาม
แผนบริหารความเสี่ยงสงผลใหความเสี่ยงลดลง โดย
รายงานคณะกรรมการประจําสํานักทราบ ในการ
ประชุม ครั้งที่ 7/2561 วาระ 4.8 (เอกสารหมายเลข
3.2-4/4)

3.2-3/1 ) แบบรายงาน
การวิเคราะห/ประเมิน
ความเสี่ยง (ERM-2)

สํานักศึกษาทั่วไปมีการติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง และรายงาน
คณะกรรมการประจําสํานักพิจารณา 2 ครั้ง ดังนี้
5.1 กํากับติดตามโดยการจัดทําบันทึกกํากับ
ติดตามการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงสํานัก
ศึกษาทั่วไป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 กับ

3.2-4/1 ) แผนบริหาร
ความเสี่ยง (ERM-3)
3.2-4/2 ) รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ประจําสํานักศึกษาทั่วไป
ครั้งที่ 15/2560
3.2.4/3 ) รายงานการ
ประชุมบุคลากรสํานัก
ศึกษาทั่วไปที่แสดงให
เห็นถึงการมอบ
ผูรับผิดชอบดําเนินการ
ตามแผนบริหารความ
เสี่ยง
3.2-4/4 ) รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ประจําสํานักศึกษาทั่วไป
ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่
20 มิถุนายน 2561
3.2-5/1 ) บันทึก
ขอความ เรื่อง ขอสง
แผนบริหารความเสี่ยง
สํานักศึกษาทั่วไป
ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2561

3
ประเมิน
ตนเอง

เกณฑมาตรฐาน
อยางนอยปละ 1 ครั้ง

ผลการดําเนินงาน
ผูรับผิดชอบดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงสํานัก
ศึกษาทั่วไป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในเดือน
มกราคม 2561 (เอกสารหมายเลข 3.2-5/1)
5.2 กํากับติดตามในการประชุมบุคลากร
ประจําเดือนกุมภาพันธ 2561 (เอกสารหมายเลข 3.2-5/2)
และรายงานผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการประจํา
สํานักศึกษาทั่วไป (เอกสารหมายเลข 3.2-5/3)
5.3 กํากับติดตามในการประชุมบุคลากร
ประจําเดือนพฤษภาคม 2561 (เอกสารหมายเลข 3.2-5/4)
และนํารายงานผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการประจํา
สํานักศึกษาทั่วไป ในการประชุมครั้งที่ 7/2561 เมื่อ
วันที่ 20 มิถุนายน 2561 (เอกสารหมายเลข 3.2-5/5)



6. มีการนําผลการ
ประเมิน และ
ขอเสนอแนะจาก
คณะกรรมการประจํา
หนวยงาน และ/หรือ

มีการนําผลการประเมิน และขอเสนอแนะจาก
คณะกรรมการประจําสํานักศึกษาทั่วไป ขอเสนอแนะ
จากผูบริหารมาใชในการดําเนินงานและการปรับแผน
บริหารความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
(เอกสารหมายเลข 3.2-6/1) โดยผานความเห็นชอบจาก

รายการหลักฐาน
3.2-5/2 ) รายงานการ
ประชุมบุคลากรสํานัก
ศึกษาทั่วไปที่แสดงให
เห็นถึงการมอบ
ผูรับผิดชอบดําเนินการ
ตามแผนบริหารความ
เสีย่ ง ปงบประมาณ พ.ศ.
2561 รอบ 6 เดือน
3.2-5/3 ) รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ประจําสํานักศึกษาทั่วไป
ครั้งที่ 3/2561
3.2-5/4 ) รายงานการ
ประชุมบุคลากรสํานัก
ศึกษาทั่วไปที่แสดงให
เห็นถึงการกํากับติดตาม
การดําเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ยง
ปงบประมาณ พ.ศ.
2561 รอบ 9 เดือน
3.2-5/5 ) บันทึก
ขอความ เรื่อง แจงมติที่
ประชุมคณะกรรมการ
ประจําสํานักศึกษาทั่วไป
ครั้งที่ 7/2561
3.2-6/1 ) บันทึกรายงาน
การดําเนินการปรับแผน
บริหารความเสี่ยงสํานัก
ศึกษาทัว่ ไป ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561

4
ประเมิน
ตนเอง

เกณฑมาตรฐาน

ผลการดําเนินงาน

รายการหลักฐาน

ผูบ ริหารหนวยงาน ไปใช
ในการปรับแผนหรือ
วิเคราะหความเสี่ยงใน
รอบปถัดไป

ที่ประชุมผูบริหารสํานักศึกษาทั่วไป (เอกสารหมายเลข
3.2-6/2) ที่ประชุมบุคลากรสํานักศึกษาทั่วไป (เอกสาร
หมายเลข 3.2-6/3) และคณะกรรมการประจําสํานัก
ศึกษาทั่วไป (เอกสารหมายเลข 3.2-6/4)

3.2-6/2 ) รายงานการ
ประชุมผูบริหารสํานัก
ศึกษาทั่วไป ประจําเดือน
กรกฎาคม 2561 (ครั้งที่
1)
3.2-6/3 ) รายงานการ
ประชุมบุคลากรสํานัก
ศึกษาทั่วไป ครั้งที่
5/2561
3.2-6/4 ) รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ประจําสํานักศึกษาทั่วไป
ครั้งที่ 8/2561
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การประเมินตนเอง
[1]
ตัวบงชี้ น้ําหนัก

3.2

4.5%

[2]
เปาหมาย
ปการศึกษา
2559
6 ขอ

[3]
การบรรลุ
เปาหมาย

[4]
ผลการ
ดําเนินงาน



6 ขอ

[5]
[6]=[5]x[1]
คะแนนประเมินตนเอง
ตามเกณฑ
ถวงน้ําหนัก
การประเมิน
5
22.50

การวิเคราะหผลการดําเนินงาน โดยรวม
1. การดําเนินการที่แตกตางจากปการศึกษาปผานมา
[ ] ไมมีการดําเนินงานที่แตกตางจากปที่ผานมา
[] มีการดําเนินงานที่แตกตางจากปที่ผานมา ดังนี้

2. ปจจัยที่ทําใหผลการดําเนินงานประสบความสําเร็จ/ผลการดําเนินงานดีขึ้นกวา ปการศึกษา 2558

3. แนวปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม ในภาพรวมของหนวยงานที่มีการดําเนินการอยางตอเนื่อง

4. ปญหา/อุปสรรคในการดําเนินงานหรือปจจัยที่ผลการดําเนินงานยังไมประสบความสําเร็จ
ปญหา/อุปสรรค
แนวทางปรับปรุง/แกไข
1. ........
1. ......
2. ........
2. ......
3. ........
3. ......
โอกาสในการพัฒนา
..........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
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ตัวบงชี้ที่ 3.3 ระดับความสําเร็จของการบริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาล
ชนิดของตัวบงชี้ :
กระบวนการ
น้ําหนัก : 4.5%
ผูรับผิดชอบ : นางเจริญใจ กุลดิลก
เกณฑการประเมิน :
เกณฑการ
ประเมิน
เกณฑ
มาตรฐานที่ 1

คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

ผูบริหารดําเนินงาน
ตามหลักธรรมาภิ
บาลของผูบริหาร ไม
ครบทั้ง 10 ขอ

-

-

-

ผูบริหารดําเนินงานตาม
หลักธรรมาภิบาลของ
ผูบริหาร ครบ
ทั้ง 10 ขอ

ผลการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินฯ วงรอบปการศึกษา 2558- 2559
ปการศึกษา
2558
2559

ผลประเมินตนเอง
ขอที่ไดคะแนน
คะแนนที่ได
1-10
5
1-10
5

ผลประเมินกรรมการ
ขอที่ไดคะแนน
คะแนนที่ได
1-10
5
1-10
5

จุดออนหรือขอเสนอแนะจากการประเมินฯ ปการศึกษา 2559
ประเด็นที่เกี่ยวของ : หลักธรรมาภิบาล
จุดออนหรือขอเสนอแนะ
จากการประเมิน
-

สิ่งที่ไดดําเนินการ
ปรับปรุง/แกไข
-

ผลที่เกิดจากการ
ปรับปรุง/แกไข
-
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ผลการดําเนินงาน
กรณีเกณฑมาตรฐานที่ 1
ผลการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
รายการหลักฐาน
ผูบริหาร<<หนวยงาน>><ใหระบุหมายถึงใคร>> มีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล จํานวน 10 ขอ ดังนี้
1) หลักประสิทธิผล
3.3 -1/1 ) แผนกลยุทธสํานักศึกษาทั่วไป
1. ผูอํานวยการสํานักศึกษาทั่วไปไดบริหารงานตาม 3.3 -1/2 ) แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ
หลักประสิทธิผล โดยบริหารงานตามยุทธศาสตรและ
2560
เปาประสงคของสํานักศึกษาทั่วไปที่ชัดเจน (เอกสาร
3.3 -1/3 ) ผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคํา
หมายเลข 3.3-1/1) มีแผนการปฏิบัติราชการประจําป รับรองการปฏิบัติราชการ สํานักศึกษาทั่วไป ประจําป
(เอกสารหมายเลข 3.3-1/2) ทั้งนี้ สํานักศึกษาทั่วไปมี งบประมาณ 2560
ผลการประเมินการปฏิบัติราชการสํานักศึกษาทั่วไป
3.3 1/2 ตอ ) แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ สํานักศึกษาทั่วไป
2561
ประจําปงบประมาณ 2560 โดยมีคะแนนการประเมิน
อยูที่ 4.7727 คะแนน (เอกสารหมายเลข 3.3-1/3)
ทั้งนี้ ผูอํานวยการสํานักศึกษาทั่วไปได
กํากับติดตามการเบิกจายงบประมาณรายจายเงินรายได
ประจําปบประมาณ พ.ศ.2560 ในที่ประชุมบุคลากร
สํานักศึกษาทั่วไปเปนประจํา โดยใหดําเนินงานดวย
ความถูกตอง ตรวจสอบรายละเอียดในการทํางานอยาง
รอบคอบ และเปนไปตามแผนการเบิกจายอยาง
เครงครัด
2) หลักประสิทธิภาพ
3.3 -2/1 ) หนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส
2. ผูอํานวยการสํานักศึกษาทั่วไปไดบริหารงานตาม
หลักประสิทธิภาพ โดยนําระบบสารสนเทศมาใชในการ 3.3 -2/2 ) หนาระบบ MIS
บริหารจัดการ เชน ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส
3.3 -2/3 ) หนาระบบการลงทะเบียนเรียน
(เอกสารหมายเลข 3.3-2/1) ระบบ MIS ดานการเงิน 3.3 -2/4 ) หนาระบบบริหารยุทธศาสตร
งบประมาณ พัสดุ ยานยนต (เอกสารหมายเลข 3.33.3 -2/5 ) หนาระบบ E-QA
2/2) ระบบการลงทะเบียนเรียน (เอกสารหมายเลข
3.3-2/6 ) หนาระบบสารสนเทศสํานักศึกษาทั่วไป
3.3-2/3) ระบบบริหารยุทธศาสตร (เอกสารหมายเลข
3.3-2/4) ระบบ E-QA (เอกสารหมายเลข 3.3-2/5) 3.3-2/7 ) คําสั่งแตงตั้งรอง ผอ. รักษาการแทน ผอ.
ทั้งนี้ สํานักศึกษาทั่วไปไดพัฒนาระบบสารสนเทศ
สํานักศึกษาทั่วไปขึ้น โดยไดพัฒนาระบบสารสนเทศ
3.3-2/8 ) คําสั่งมอบหมายรอง ผอ.
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ผลการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
สําหรับนิสิต/อาจารย/บุคลากร (เอกสารหมายเลข 3.32/6)
ทัง้ นี้ ผูอํานวยการสํานักศึกษาทั่วไปไดบริหารงาน
โดยมีการมอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบและมอบ
อํานาจใหรองผูอํานวยการสํานักศึกษาทั่วไป หัวหนา
สํานักงานเลขานุการสํานักศึกษาทั่วไป เพื่อกํากับ
ติดตามการปฏิบัติงานกับบุคลากรใหมีความคลองตัวใน
การปฏิบัติราชการมากยิ่งขึ้น (เอกสารหมายเลข 3.32/7-2/9) จากการใชระบบสารสนเทศในการบริหารงาน
สงผลใหสามารถบริหารงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และ
ไมมีปญหาถูกติดตามตรวจสอบจากทางมหาวิทยาลัย
3) หลักการตอบสนอง
3. ผูอํานวยการสํานักศึกษาทั่วไปบริหารงานตาม
หลักการตอบสนอง เนื่องจากสํานักศึกษาทั่วไปเปน
หนวยงานที่จัดการเรียนการสอนแกนิสิตระดับปริญญา
ตรีทุกสาขาวิชา ซึ่งนิสิตตองเรียนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไมนอยกวา 30 หนวยกิต และยังใหบริการแกนิสิต
จํานวนมาก ไมวาจะเปนเรื่องการลงทะเบียนเรียน การ
จัดสอบ การตรวจกระดาษคําตอบ การวิเคราะห
ขอสอบ การเทียบโอน/การโอนผลการศึกษา หรือการ
ประสานงานในเรื่องตางๆ กับอาจารยผูสอนรายวิชา
ศึกษาทั่วไป ตลอดจนการจัดโครงการเพื่อพัฒนา
ศักยภาพอาจารยผูสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ซึ่งสํานัก
ศึกษาทั่วไปสามารถตอบสนองความคาดหวังหรือความ
ตองการของนิสิต-อาจารยที่มีความหลากหลายและมี
ความแตกตาง
ทั้งนี้ ผูอํานวยการสํานักศึกษาทั่วไปได
บริหารงานดวยวามคลองตัว โดยใหความอนุเคราะห
ตามความคาดหวัง/ความตองการของคณะ-หนวยงาน
อื่นทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย อาทิ
1.คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย

รายการหลักฐาน
3.3-2/9 ) คําสั่งใหรอง ผอ. รักษาการแทนกัน

3.3-3/1 ) บันทึกขอความ ศธ 0530.14/2704 ลงวันที่
29 พ.ย. 2560
3.3-3/2 ) หนังสือ ศธ 04023.084 ลงวันที่ 29 มกราคม
2561
3.3-3/3 ) หนังสือที่ ศธ 04021.048/19 ลงวันที่ 1 ก.พ.
2561
3.3-3/4 ) บันทึกขอความ ศธ 0530.25/181 ลงวันที่
26 ก.พ. 2561
3.3-3/5 ) บันทึกขอความ ศธ 0530.19/992 ลงวันที่
30 มีนาคม 2561
3.3-3/6 ) เอกสารที่แสดงถึงผูอํานวยการสํานักศึกษา
ทั่วไปมีการดําเนินการตามหลักธรรมาภิบาลขอ 3
หลักการตอบสนอง (เพื่อพัฒนาอาจารย)
3.3-3/7 ) เอกสารที่แสดงถึงผูอํานวยการสํานักศึกษา
ทั่วไปมีการดําเนินการตามหลักธรรมาภิบาลขอ 3
หลักการตอบสนอง (เพื่อพัฒนานิสิต)
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มหาสารคามไดขอความอนุเคราะหเครื่องตรวจขอสอบ
และกระดาษคําตอบ (เอกสารหมายเลข 3.3-3/1)
2.โรงเรียนปอแดงวิทยา สพฐ. ต.นาดี อ.ยาง
ตลาด จ.กาฬสินธุ ขอรับบริจาคหนังสืออานประจํา
หองสมุด (เอกสารหมายเลข 3.3-3/2)
3.โรงเรียนดอนขีวิทยา หมู 5 ต.อิตื้อ อ.ยางตลาด
จ.กาฬสินธุ ขอรับบริจาคหนังสืออานประจําหองสมุด
(เอกสารหมายเลข 3.3-3/3)
4.สํานักตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ขอความอนุเคราะหยืมเครื่องยอยกระดาษ
(เอกสารหมายเลข3.3-3/4)
5.วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ขอความอนุเคราะหตรวจกระดาษคําตอบ
คอมพิวเตอร (เอกสารหมายเลข 3.3-3/5)
นอกจากใหความสําคัญกับการสนองตอบ
ความตองการของหนวยงานตางๆ ทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัยแลว ผูอํานวยการสํานักศึกษา
ทั่วไปไดตอบสนองนโยบายมหาวิทยาลัยในการพัฒนา
อาจารยผูสอน โดยมอบหมายผูเกี่ยวของจัดโครงการ
เพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารยผูสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป
(เอกสารหมายเลข 3.3-3/6) อาทิ
1.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
นวัตกรรมการเรียนรูและเทคนิคการสอนระดับ
มหาวิทยาลัยในศตวรรษที่ 21 "การเรียนรูเพื่อการ
เปลี่ยนแปลง" Transformative Learning
2.โครงการพัฒนาอาจารยดานการ
เรียนการสอน "หลักสูตร การวัดผล ประเมินผล
การศึกษา และการออกขอสอบเพื่อพัฒนาทักษะใน
ศตวรรษที่ 21"
3.ประชุมคณะกรรมการประเมินผล
การพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาอาจารยดานการจัดการ
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เรียนการสอน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
4.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
พัฒนาอาจารยผสู อน ในการจัดการเรียนการสอน
รายวิชา 0033 003 ทรัพยากรธรรมชาติและภูมิปญญา
ทองถิ่น
5.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
พัฒนาอาจารยผสู อน ในการจัดการเรียนการสอน
รายวิชา 0033 001 แนวคิดทางวิทยาศาสตรและ
ปรัชญา
6.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
พัฒนาอาจารยผสู อน ในการจัดการเรียนการสอน
รายวิชา 0033 001 แนวคิดทางวิทยาศาสตรและ
ปรัชญา
7.อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
อาจารยผูสอนในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
0033005 การประยุกตใชคณิตศาสตรในวิทยาศาสตร
เทคโนโลยีและสังคมศาสตร
8.อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
อาจารยผูสอนในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
0032004 ความเปนมนุษยและการเรียนรู
9.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
จัดทํารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) และรายงานผล
การดําเนินงานของรายวิชา (มคอ.5)
10.โครงการพัฒนาอาจารยผูสอน
รายวิชาศึกษาทั่วไป
11.โครงการพัฒนาอาจารย รายวิชา
0032 005 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (หลักสูตร ค.)
: ศึกษาเรียนรูโครงการสวนพระองคสวนจิตรลดา และ
ศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอนอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ
12.โครงการพัฒนาอาจารยดานการ
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เรียนการสอน หลักสูตร “การวัดผลประเมินผล
การศึกษาและการออกขอสอบ เพื่อพัฒนาทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 ”
13.โครงการพัฒนาอาจารยดานการ
เรียนการสอน “หลักสูตรการศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน”
14.โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของ
นิสิตในรายวิชา
15.โครงการพัฒนาอาจารยผูสอน
รายวิชาศึกษาทั่วไป : นวัตกรรมการเรียนรูและเทคนิค
การสอนระดับมหาวิทยาลัยในศตวรรษที่ 21 (จ.) เรื่อง
หลักการออกแบบสื่อการเรียนการสอนและสรางสื่อการ
เรียนการสอนออนไลนแบบมัลติมิเดีย
ทั้งนี้ ผูอํานวยการสํานักศึกษาทั่วไปไดให
ความสําคัญกับการพัฒนานิสิต โดยมอบหมาย
ผูเกี่ยวของจัดกิจกรรม-โครงการเพื่อพัฒนานิสิต
(เอกสารหมายเลข 3.3-3/7) อาทิ
1.บรรยายพิเศษรายวิชาหนึ่งหลักสูตร
หนึ่งชุมชน ประจําภาคเรียนที่ 1/2560 โดยมี อาจารย
ดร.ทวีศิลป สืบวัฒนะ จากคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภาควิชา
ประวัติศาสตร ( สาขาวิชาประวัติศาสตร ) บรรยาย
พิเศษในหัวขอ : ความเปนมาของจังหวัดมหาสารคาม
และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2.มหกรรมนําเสนอผลงานและผลการ
เรียนรูรายวิชา 0035001 หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน
ประจําภาคการศึกษาที่ 1/2560
3.โครงการมหกรรมนําเสนอผลงาน
และผลการเรียนรูรายวิชาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
“ธุรกิจพอเพียง”
4.โครงการสงเสริมกิจกรรมการเรียน
การสอนรายวิชา 0035001 หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน
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ประจําภาคเรียนที่ 2/2560
5.โครงการสงเสริมคุณธรรมนิสิตที่พึง
ประสงคของหมวดสํานักศึกษาทั่วไป การบรรยายพิเศษ
หัวขอ “พลังใจพิชิตความสําเร็จ”
6.โครงการนําเสนอผลงานและผลการ
เรียนรูรายวิชาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “ธุรกิจ
พอเพียง”
7.โครงการบรรยายพิเศษ หัวขอ “พลัง
ชีวิต ไรขีดจํากัด”
8.โครงการมหกรรมนําเสนอผลงาน
และผลการเรียนรูรายวิชา 0035001 หนึ่งหลักสูตรหนึ่ง
ชุมชน ประจําภาคปลาย ปการศึกษาที่ 2560
4) หลักภาระรับผิดชอบ
4. ผูอํานวยการสํานักศึกษาทั่วไปไดบริหารงาน
ตามหลักภาระรับผิดชอบ โดยไดกํากับใหบุคลากรทุก
สวนงานรับผิดชอบภาระงานในหนาที่ใหบรรลุตาม
เปาหมายที่กําหนด (เอกสารหมายเลข 3.3-4/1)
ในการนี้ สํานักศึกษาทั่วไปไดรับมอบหมาย
จากมหาวิทยาลัยมหาสารคามใหเปนผูรับผิดชอบหลัก
ประสานงานตัวชี้วัด ในการดําเนินการตามแผนปฏิบัติ
ราชการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจําป
งบประมาณ 2560 จํานวน 3 ตัวชี้วัด ไดแก
1) ตัวชี้วัดที่ 1.2.3 รอยละของนิสิต (ป.ตรี-โทเอก) ที่เขารับการทดสอบความรูความสามารถและ
ทักษะการสื่อสารดวยทักษาภาษาอังกฤษ ตาม
มาตรฐาน CEFR หรือเทียบเทากอนสําเร็จการศึกษา ไม
นอยกวารอยละ 100 ของนิสิตทั้งหมดในชั้นปที่
หลักสูตรกําหนด (MSU English Exit-Exam)
2) ตัวชี้วัดที่ 1.2.4 รอยละของนิสิต (ป.ตรี-โทเอก) ที่เขารับการทดสอบความรูความสามารถและ
ทักษะการสื่อสารดวยทักษะภาษาอังกฤษ ตาม
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3.3-4/1 ) คําสั่งสํานักศึกษาทั่วไป เรืองการมอบหมาย
หนาที่ความรับผิดชอบของบุคลากร
3.3-4/2 ) เอกสารที่แสดงถึงผูอํานวยการสํานักศึกษา
ทั่วไปมีการดําเนินการตามหลักธรรมาภิบาล ขอ 4 หลัก
รับผิดชอบ
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มาตรฐาน CEFR หรือเทียบเทามีคะแนนผลการทดสอบ
ไมนอยกวา 50 คะแนน ไมนอยกวารอยละ 40 ของ
นิสิตที่เขาทดสอบทั้งหมด (MSU English Exit-Exam)
ซึ่งสํานักศึกษาทั่วไปเปนศูนยกลางในการจัดสอบ MSU
English Exit-Exam
3) ตัวชี้วัดที่ 1.2.8 ระดับความสําเร็จของการ
จัดการศึกษาที่สะทอนเอกลักษณของมหาวิทยาลัย
และอัตลักษณนิสิตในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ทั้งนี้ ในการดําเนินการขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานในเรื่องการจัดสอบ สํานักศึกษาทั่วไปไดจัด
สอบ MSU English Exit-Exam นั้น ผูอํานวยการ
สํานักศึกษาทั่วไปไดมีการจัดกิจกรรม/โครงการตางๆ
ในการขับเคลื่อน (เอกสารหมายเลข 3.3-4/2) ดังนี้
1.สํานักศึกษาทั่วไปมีการจัดการทดสอบ
ความสามารถดานภาษาอังกฤษของนิสิตกอนสําเร็จ
การศึกษา (MSU English Exit-Exam) ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบสอบซอมครั้งที่ 2 ระหวาง
วันที่ 8-21 สิงหาคม 2560 ซึ่งเปนการรวมคะแนนการ
สอบทุกรอบไปยังทุกคณะ-วิทยาลัย-สถาบัน
2.ประกาศผลการประกวดสื่อการเรียนรู
ภาษาอังกฤษ ประเภทสื่อวิดีโอ ครั้งที่ 1
3.เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษใหกับนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
4. English Camp
5.ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานจัด
ทดสอบความสารถดานภาษาอังกฤษของนิสิตกอน
สําเร็จการศึกษา (MSU English Exit-Exam) ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561
6.โครงการสานสัมพันธบุคลากรผู
ประสานงาน MSU English Exit-Exam
7.แลกเปลี่ยนเรียนรูการพัฒนาทักษะ

รายการหลักฐาน
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ภาษาอังกฤษใหกับนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้ง
ที่ 2
8.โครงการติว English Exit-Exam สัญจร
ชวงที่ 1 ประจําปงบประมาณ 2561
9.กิจกรรม KM แลกเปลี่ยนเรียนรูการ
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษใหกับนิสิตมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ครั้งที่ 3 /2561
10.กิจกรรม KM แลกเปลี่ยนเรียนรูการ
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษใหกับนิสิตมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ครั้งที่ 4 /2561
11.โครงการ Room Easter Party
12.โครงการทูตนิสิตมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม (Mahasarakham University Student
Ambassadors) รวมกับโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เตรียมความพรอมนิสิตพี่เลี้ยงกิจกรรมโฮม ROOM (รุน
ที่ 2) (The 2nd Homeroom Staff Workshop)
13.กิจกรรม KM แลกเปลี่ยนเรียนรูการ
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษใหกับนิสิต ครั้งที่5 /2561
14.โครงการเปดประสบการณดานภาษา
และวัฒนธรรมกับชาวตางชาติ (Homeroom
International Day)
5) หลักความโปรงใส
5. ผูอํานวยการสํานักศึกษาทั่วไปบริหารงานดวย
ความโปรงใสตรวจสอบได โดยกองคลังและพัสดุไดเขา
มาตรวจเยี่ยมดานเงินทดรองราชการ การบริหารดาน
การเงินไมมีขอทวงติงใดๆ ซึ่งการดําเนินงานตางๆ
เปนไปตามระเบียบขั้นตอนทางดานการเงิน (เอกสาร
หมายเลข 3.3-5/1)
สํานักศึกษาทั่วไปไดจัดทํารายงานงบแสดง
ฐานะทางการเงินประจําเดือน, รายงานงบรายไดและ
คาใชจายประจําเดือน (เอกสารหมายเลข 3.3-5/2)

รายการหลักฐาน

3.3- 5/1.1 ) หนังสือแจงผลการตรวจทานและ
ขอเสนอแนะรายงานฐานะเงินยืมทดรองราชการ
3.3- 5/1.2 ) หนังสือแจงผลการตรวจทานและ
ขอเสนอแนะรายงานฐานะเงินยืมทดรองราชการ
3.3-5/1.3 ) หนังสือแจงผลการตรวจทานและ
ขอเสนอแนะรายงานฐานะเงินยืมทดรองราชการ
3.3-5/1.4 ) หนังสือแจงผลการตรวจทานและ
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รายงานงบรายไดและคาใชจายในทุกไตรมาส (เอกสาร
หมายเลข 3.3-5/3) การจัดซื้อจัดจางครุภัณฑและ
สิ่งกอสราง ไดจัดทําการสอบราคา (เอกสารหมายเลข
3.3-5/4) และไดมีหนวยตรวจสอบภายในเขา
ตรวจสอบการใชจายงบประมาณ (เอกสารหมายเลข
3.3-5/5)
จากการบริหารงานดวยหลักความโปรงใส
สงผลใหการปฏิบัติงานของสํานักศึกษาทั่วไปดําเนินไป
ดวยความเรียบรอย และไมมีการรองเรียนเรื่องการ
ทุจริต และไมมีการตั้งคณะกรรมการมาตรวจสอบการ
ใชเงินของสํานักศึกษาทั่วไป

รายการหลักฐาน
ขอเสนอแนะรายงานฐานะเงินยืมทดรองราชการ
3.3-5/1.5 ) หนังสือแจงผลการตรวจทานและ
ขอเสนอแนะรายงานฐานะเงินยืมทดรองราชการ
3.3-5/2.1 ) รายงานงบการเงินประจําเดือน
3.3-5/2.2 ) รายงานงบการเงินประจําเดือน
3.3-5/2.3 ) รายงานงบการเงินประจําเดือน
3.3-5/2.4 ) รายงานงบการเงินประจําเดือน
3.3-5/2.5 ) รายงานงบการเงินประจําเดือน
3.3-5/2.6 ) รายงานงบการเงินประจําเดือน
3.3-5/2.7 ) รายงานงบการเงินประจําเดือน
3.3-5/2.8 ) รายงานงบการเงินประจําเดือน
3.3-5/2.9 ) รายงานงบการเงินประจําเดือน
3.3-5/2.10 ) รายงานงบการเงินประจําเดือน
3.3-5/2.11 ) รายงานงบการเงินประจําเดือน
3.3-5/2.12 ) รายงานงบการเงินประจําเดือน
3.3-5/2.13 ) รายงานงบการเงินประจําเดือน
3.3-5/2.14 ) รายงานงบการเงินประจําเดือน
3.3-5/2.15 ) รายงานงบการเงินประจําเดือน
3.3-5/2.16 ) รายงานงบการเงินประจําเดือน
3.3-5/2.17 ) รายงานงบการเงินประจําเดือน
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รายการหลักฐาน
3.3-5/2.18 ) รายงานงบการเงินประจําเดือน
3.3-5/2.19 ) รายงานงบการเงินประจําเดือน
3.3-5/2.20 ) รายงานงบการเงินประจําเดือน
3.3-5/3.1 ) รายงานงบรายได และคาใชจายรายไตร
มาส
3.3-5/3.2 ) รายงานงบรายได และคาใชจายรายไตร
มาส
3.3-5/3.3 ) รายงานงบรายได และคาใชจายรายไตร
มาส
3.3-5/3.4 ) รายงานงบรายได และคาใชจายรายไตร
มาส
3.3-5/3.5 ) รายงานงบรายได และคาใชจายรายไตร
มาส
3.3-5/3.6 ) รายงานงบรายได และคาใชจายรายไตร
มาส
3.3-5/3.7 ) รายงานงบรายได และคาใชจายรายไตร
มาส
3.3-5/4.1 ) รายงานการจัดซื้อจัดจาง
3.3-5/4.2 ) รายงานการจัดซื้อจัดจาง
3.3-5/4.3 ) รายงานการจัดซื้อจัดจาง
3.3-5/5.1 ) การตรวจติดตามการดําเนินงานเงินทดรอง
ราชการ
3.3-5/5.2 ) การตรวจติดตามการดําเนินงานเงินทดรอง
ราชการ

6) หลักการมีสวนรวม
6. ผูอํานวยการสํานักศึกษาทั่วไปไดบริหารงานตาม
หลักการมีสวนรวม โดยไดมีกระบวนการที่จะใหอาจารย
ผูสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปไดมีสวนรวมในการ

3.3-6/1 ) เอกสารที่แสดงถึงผูอํานวยการสํานักศึกษา
ทั่วไปไดบริหารงานตามหลักการมีสวนรวม ของอาจารย
ผูสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป
3.3-6/2 ) เอกสารที่แสดงถึงผูอํานวยการสํานักศึกษา
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แลกเปลี่ยนเรียนรู แสดงความคิดเห็นรวมกันในการ
จัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป (เอกสาร
หมายเลข 3.3-6/1) ทั้งยังไดสงเสริมใหบุคลากรไดมี
สวนรวมในการจัดกิจกรรม และการเขารวมกิจกรรม
ตางๆ ทั้งของหนวยงานและมหาวิทยาลัยจัดขึ้น
(เอกสารหมายเลข 3.3-6/2) ในการใหบริการของ
สํานักศึกษาทั่วไปนั้น ไดมีการประเมินการบริหาร
จัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อนําผลการ
ประเมินมาปรับปรุงการบริหารจัดการเรียนการสอน ซึ่ง
เปนการประเมินประจําภาคตน ปการศึกษา 2560
โดยเปนการประเมินจากนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนใน
รายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคตน ปการศึกษา 2560 มีผล
การประเมินความพึงพอใจในภาพรวม คิดเปนรอยละ
75.85 (เอกสารหมายเลข 3.3-6/3)
จากการบริหารงานดวยหลักการมีสวน
รวม สงผลใหผูมีสวนเกี่ยวของมีโอกาสเขามารวม
เสนอแนะและใหคําแนะนําในการปฏิบัติงานในสวนที่
เกี่ยวของ และสามารถตอบสนองผูเกี่ยวของไดในทุก
ภารกิจ
7) หลักการกระจายอํานาจ
7. ผูอํานวยการสํานักศึกษาทั่วไปไดบริหารงานตาม
หลักการกระจายอํานาจ โดยมีการมอบหมายหนาที่
ความรับผิดชอบและมอบอํานาจใหรองผูอํานวยการ
สํานักศึกษาทั่วไป หัวหนาสํานักงานเลขานุการสํานัก
ศึกษาทั่วไป เพื่อกระจายอํานาจการตัดสินใจและความ
รับผิดชอบที่เหมาะสมและมีความคลองตัวในการปฏิบัติ
ราชการมากยิ่งขึ้น (เอกสารหมายเลข 3.3-7/1-7/3)
ทั้งนี้ ผูอํานวยการสํานักศึกษาทั่วไป มีการกํากับ
ติดตามการดําเนินงานจากรองผูอํานวยการสํานักศึกษา
ทั่วไปแตละฝายอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง (เอกสาร
หมายเลข 3.3-7/4)

รายการหลักฐาน
ทั่วไปไดบริหารงานตามหลักการมีสวนรวม ของบุคลากร
สํานักศึกษาทั่วไป
3.3-6/3 ) รายงานผลการประเมินกระบวนการบริหาร
จัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป 182560

3.3-7/1 ) คําสั่งแตงตั้งรองผูอํานวยการรักษาการแทน
ผอ.
3.3-7/2 ) คําสั่งมอบหมายรองผูอํานวยการสํานักศึกษา
ทั่วไป
3.3-7/3 ) คําสั่งใหรองผูอํานวยการสํานักศึกษาทั่วไป
รักษาการแทนกัน
3.3-7/4 ) หนังสือเชิญประชุมผูบริหารสํานักศึกษาทั่วไป
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จากการบริหารงานดวยหลักการกระจายอํานาจ
สงผลใหสํานักศึกษาทั่วไปปฏิบัติงานไดรวดเร็ว โดยมี
ผูบริหารกํากับดูแลตามที่ผูอํานวยการมอบหมาย และ
สามารถตัดสินใจตามกรอบภาระที่ไดรับมอบหมายจาก
ผูอํานวยการสํานักศึกษาทั่วไป สงผลใหการบริหารเกิด
ความคลองตัวอยางยิ่ง
8) หลักนิติธรรม
8. ผูอํานวยการสํานักศึกษาทั่วไปไดบริหารงานตาม
หลักนิติธรรม โดยไดบริหารงานตามอํานาจของกฎ
ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวของกับ
การบริหารจัดการเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ของสํานักศึกษาทั่วไป (เอกสาร
หมายเลข 3.3-8/1) อาทิ การพิจารณาผลการศึกษา
รายวิชาศึกษาทั่วไป พิจารณาการโอนผลการเรียน
รายวิชาศึกษาทั่วไป พิจารณาการเทียบเคียงรายวิชาใน
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2549) กับ
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558)
พิจารณารายชื่ออาจารยผูสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558) พิจารณาการขออนุมัติ
แกไขผลการศึกษารายวิชาศึกษาทั่วไป
ผูอํานวยการสํานักศึกษาทั่วไปรวมกับ
คณะกรรมการประจําสํานักศึกษาทั่วไปไดรวมกัน
พิจารณารายชื่ออาจารยผูสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ.2558 โดยพิจารณาตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง คุณสมบัติและ
หนาที่ของอาจารยผูสอนและผูประสานงานรายวิชา
ศึกษาทั่วไป หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ.2559 ซึ่งมีทั้ง
เห็นชอบและไมเห็นชอบรายชื่ออาจารยผูสอนรายวิชา
ศึกษาทั่วไป เนื่องจากมีคุณสมบัติไมเปนไปตามประกาศ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง คุณสมบัติและหนาที่
ของอาจารยผูสอนและผูประสานงานรายวิชาศึกษา

รายการหลักฐาน

3.3-8/1 ) เลมรวมสรุปขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่เกี่ยวของกับสํานักศึกษา
ทั่วไป
3.3-8/2.1 ) รายงานการประชุมคณะกรรมการประจํา
สํานักศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 15/2560
3.3-8/2.2 ) รายงานการประชุมคณะกรรมการประจํา
สํานักศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 16/2560
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ทั่วไป หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ.2559 (เอกสาร
หมายเลข 3.3-8/2)
จากการบริหารดวยหลักนิติธรรมและได
มอบอํานาจการบังคับบัญชาตามลําดับขั้น และมีการให
ความรูดานจรรยาบรรณ และกํากับดูแลบุคลากร สงผล
ใหไมมีปญหาและขอรองเรียนใดๆ เกิดขึ้นจากการ
บริหารงาน
9) หลักความเสมอภาค
9.ผูอํานวยการสํานักศึกษาทั่วไปบริหารงานดวยความ
เสมอภาค โดยเปดโอกาสใหบุคลากรไดพัฒนาตนเอง
หากมีหลักสูตรตางๆ ที่สนใจเขารวมพัฒนาตนเอง ให
นําเสนอตอผูอํานวยการเพื่อพิจารณาและไมจําเปนตอง
รอใหมีหนังสือแจงหลักสูตรการอบรมบุคลากรสามารถ
สืบคนในอินเตอรเน็ตและเสนอผานความเห็นของ
หัวหนาสํานักงานเลขานุการ เพื่อพิจารณาตอไป พรอม
ทั้งสํานักศึกษาทั่วไปมีทุนวิจัยของสํานักศึกษาทั่วไปที่
บุคลากรสํานักศึกษาทั่วไปสามารถดําเนินการขอทุนวิจัย
ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานได (เอกสารหมายเลข
3.3-9/1)
สํานักศึกษาทั่วไปไดจัดโครงการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู รายวิชาศึกษาทั่วไป ประจําปการศึกษา 2559
เมื่อวันที่ 3-4 กรกฎาคม 2560 นั้น คณะกรรมการทวน
สอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู มีขอเสนอแนะใหสํานักศึกษาทั่วไปปรับปรุงแผน
ที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการ
เรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา ( Curriculum Mapping)
โดยเฉพาะในประเด็นความรับผิดชอบหลัก (จุดดํา)
ใหสอดคลองกับผลลัพทการเรียนรูที่ควรเกิดจาก
รายวิชาและการจัดการเรียนการสอนที่เกิดขึ้นจริง ทั้งนี้
ไดมีการประชุมอาจารยผูประสานงานรายวิชา เพื่อ

รายการหลักฐาน

3.3-9/1 ) ประกาศทุนอุดหนุนการวิจัย สํานักศึกษา
ทั่วไป 2561
3.3-9/2 ) รายงานการประชุมคณะกรรมการประจํา
สํานักศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 13/2560 หนา 8-9-10
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พิจารณาการปรับปรุงแผนที่แสดงการกระจายความ
รับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสู
รายวิชา (Curriculum Mapping) เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม
2560
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการปรับปรุงแผนที่แสดงการ
กระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจาก
หลักสูตรสูรายวิชา ( Curriculum Mapping)
ผูอํานวยการสํานักศึกษาทั่วไปรวมกับ
คณะกรรมการประจําสํานักศึกษาทั่วไปไดรวมกัน
พิจารณาการปรับปรุงแผนที่แสดงการกระจายความ
รับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสู
รายวิชา (Curriculum Mapping) ของหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป (ฉบับปรังปรุง พ.ศ.2558) โดยที่ประชุมมี
มติเห็นชอบการปรับปรุงแผนที่แสดงการกระจายความ
รับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสู
รายวิชา (Curriculum Mapping) ของหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป (ฉบับปรังปรุง พ.ศ.2558) ดังนี้
1.เพิ่มเติมเหตุผลในการขอปรับปรุงหมวด
วิชาศึกษาทั่วไป วาคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
ของนิสิตในรายวิชาตามมาตรฐานผลการเรียนรู มี
ขอเสนอแนะใหสํานักศึกษาทั่วไปปรับปรุงแผนที่แสดง
การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู
จากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
โดยเฉพาะในประเด็นความรับผิดชอบหลัก (จุดดํา)
ใหสอดคลองกับผลลัพทการเรียนรูที่ควรเกิดจาก
รายวิชาและการจัดการเรียนการสอนที่เกิดขึ้นจริง
ซึ่งดานทักษะทางปญญาควรจะมีประเด็นความ
รับผิดชอบหลัก (จุดดํา) ในทุกรายวิชา ซึ่งปจจุบันบาง
รายวิชายังไมมี จึงเห็นสมควรใหมีการปรับปรุงดังกลาว
(เอกสารหมายเลข 3.3-9/2)
จากการบริหารงานดวยหลักความเสมอ
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รายการหลักฐาน
ภาค สงผลใหคณาจารยและผูมีสวนเกี่ยวของพึงพอใจ
ในการบริหารงานและไดรับความเปนธรรมและเทา
เทียมกัน ไมมีการแบงแยกระหวางคณาจารย บุคลากร
นิสิต โดยสํานักศึกษาทั่วไปใหบริการที่เทาเทียมกัน และ
ทุกฝายเขาถึงการบริการในรูปแบบเดียวกัน
10) หลักมุงเนนฉันทามติ
3.3-10/1 ) รายงานการประชุมคณะกรรมการประจํา
10. ผูอํานวยการสํานักศึกษาทั่วไปไดบริหารงานตาม
สํานักศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 11/2560 หนา 8
หลักมุงเนนฉันทามติ โดยผูอํานวยการสํานักศึกษา
ทั่วไปและคณะกรรมการประจําสํานักศึกษาทั่วไป
บริหารงานโดยยึดกฎ ระเบียบ ขอบังคับในการบริหาร
จัดการดวยความเปนธรรมไมเลือกปฏิบัติ คํานึงถึงสิทธิ
เสรีภาพของผูมีสวนไดสวนเสีย โดยตองไดรับการปฏิบัติ
อยางเทาเทียมกัน ดังกรณีตัวอยาง
ดวย ผูช วยศาสตราจารย ดร.ลาวัณย
สังขพันธานนท สังกัดภาควิชาภาษาไทยและภาษา
ตะวันออก คณะมนษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดทํา
บันทึกขอความเรื่อง ขออนุมัติใชหองเรียนและแจงการ
สอนชดเชยใหครบตามตารางเรียนของวิชา 0031005
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารเชิงสุนทรียภาพ ในภาคเรียนที่
1/2560 จํานวน 5 กลุม เนื่องจากอาจารยไดขอ
โอนยายตําแหนงขาราชการเพื่อไปสอนที่มหาวิทยาลัย
นเรศวร จังหวัดพิษณุโลก จึงขออนุมัติการสอนชดเชย
ใหครบตามตารางการสอนชดเชย ณ หองแมน้ําของ
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ในวันจันทรถึงวัน
ศุกร เวลา 19.00-21.00 น. และวันเสารถึงวันอาทิตย
เวลา 08.00 – 15.00 น. เริ่มตั้งแตวันที่ 9 สิงหาคม
ถึง 30 กันยายน 2560 โดยขออนุมัติสอนชดเชยใหครบ
ตามตารางเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป ในภาคเรียนที่
1/2560 ของผูชวยศาสตราจารย ดร.ลาวัณย
สังขพันธานนท
ที่ประชุมไดหารือและอภิปรายกันอยาง
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ละเอียดถึงประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปฏิทิน
การศึกษาที่เกี่ยวของ รวมถึงผลกระทบที่จะเกิดแกนิสิต
ซึ่งที่ประชุมมีมติดังนี้
1.เห็นชอบการสอนชดเชยรายวิชา 0031005
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารเชิงสุนทรียภาพ ภาคเรียนที่
1/2560 จํานวน 5 กลุม ของ ผูชวยศาสตราจารย ดร.
ลาวัณย สังขพันธานนท โดยใหสอนชดเชยตาม
แผนการสอนที่กําหนดในรายละเอียดของรายวิชา
(มคอ.3) จนถึงเนื้อหากอนการสอบกลางภาค และให
เบิกจายคาตอบแทนการสอนตามระยะเวลาที่สอนจนถึง
สัปดาหกอนการสอบกลางภาค
2.การจัดการเรียนการสอนภายหลังจากการสอบ
กลางภาค ใหผูประสานงานรายวิชารับผิดชอบ
ดําเนินการจัดหาผูสอน และการประเมินผลการศึกษา
โดยดําเนินการไดใน 2 แนวทาง ดังนี้
2.1 ใหอาจารยผูสอนในรายวิชา 0031005
ภาษาไทยเพื่อารสื่อสารเชิงสุนทรียภาพ ประจําภาค
เรียนที่ 1/2560 ทานอื่นๆ รับผิดชอบภาระการสอนใน
สวนหลังสอบกลางภาค โดยทั้งนี้ตองไมกระทบตอ
ตารางเรียนของนิสิต คณะกรรมการประจําสํานักศึกษา
ทั่วไปอนุมัติในหลักการใหดําเนินการไดเปนกรณีพิเศษ
2.2 หากอาจารยผูสอนทานอื่นๆ ในรายวิชาไม
สามารถจะสอนตามตารางเรียนเดิมของนิสิตได ให
ดําเนินการจัดหาผูสอนแทนโดยการเชิญอาจารยพิเศษที่
มีความรูความเชี่ยวชาญในเนื้อหารายวิชามารับผิดชอบ
สอน (เอกสารหมายเลข 3.3-10/1)
จากการบริหารงานโดยมุงเนนฉันทามติ ที่ฟง
ความเห็นของทุกๆฝาย และรับขอคิดเห็นของทุกๆ
ความเห็น สงผลใหไมเกิดปญหาใดๆ หลังจากที่
ผูอํานวยการสํานักศึกษาทั่วไปวินิจฉัยสั่งการ
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การประเมินตนเอง
[1]
ตัวบงชี้ น้ําหนัก

3.3

4.5%

[2]
เปาหมาย
ปการศึกษา
2559
10 ขอ

[3]
การบรรลุ
เปาหมาย

[4]
ผลการ
ดําเนินงาน



10 ขอ

[5]
[6]=[5]x[1]
คะแนนประเมินตนเอง
ตามเกณฑ
ถวงน้ําหนัก
การประเมิน
5
22.50

การวิเคราะหผลการดําเนินงาน โดยรวม
1. การดําเนินการที่แตกตางจากปการศึกษาปผานมา
[] ไมมีการดําเนินงานที่แตกตางจากปที่ผานมา
[ ] มีการดําเนินงานที่แตกตางจากปที่ผานมา ดังนี้
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
2. ปจจัยที่ทําใหผลการดําเนินงานประสบความสําเร็จ/ผลการดําเนินงานดีขึ้นกวา ปการศึกษา 2559
สํานักศึกษาทั่วไปมีการดําเนินงานตามขั้นตอนการดําเนินงานที่อยูภายใตกฎ ระเบียบ ขอบังคับ
ประกาศมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ของสํานักศึกษาทั่วไป และการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียที่ใชบริการสํานักศึกษาทั่วไปในการแสดงความ
คิดเห็นตอการดําเนินงานตางๆ เพื่อการปรับปรุงการปฏิบัติงานของสํานักศึกษาทั่วไปใหดียิ่งขึ้นๆ ไป
3. แนวปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม ในภาพรวมของหนวยงานที่มีการดําเนินการอยางตอเนื่อง
สํานักศึกษาทั่วไปมีการพัฒนาระบบสารสนเทศดวยตนเองในการบริหารและการพัฒนาองคกร เชน
ระบบสารสนเทศเพื่อการตั ดสิ น ใจของผู บ ริห าร ทําใหการบริห ารงานและการตั ดสิน ใจเกี่ย วกับ การบริห าร
ดําเนินการไดทันสถานการณ และมีขอมูลที่ครบถวนเปนจริงในการตัดสินใจ สงผลตอการบริหารภายใตหลัก
ธรรมาภิบาล
4. ปญหา/อุปสรรคในการดําเนินงานหรือปจจัยที่ผลการดําเนินงานยังไมประสบความสําเร็จ
ปญหา/อุปสรรค
แนวทางปรับปรุง/แกไข
ไมมี
ไมมี
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ตัวบงชี้ 3.4 ระดับความสําเร็จของการคนหาแนวปฏิบัติที่ดี
ชนิดตัวบงชี้ : กระบวนการ
น้ําหนัก : 4.5%
ผูรับผิดชอบตัวบงชี้ : นางสาวชอลัดดา คําธานี
เกณฑการประเมิน:
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
1 ขอ
2 ขอ
3 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
4 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
5 ขอ

ผลการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินฯ วงรอบปการศึกษา 2558- 2559
ผลประเมินตนเอง
ผลประเมินกรรมการ
ปการศึกษา
ขอที่ไดคะแนน
คะแนนที่ได
ขอที่ไดคะแนน
คะแนนที่ได
2558
1-4
4
1-4
4
2559
1-5
5
1-5
5
จุดออนหรือขอเสนอแนะจากการประเมินฯ ปการศึกษา 2558
ประเด็นที่เกี่ยวของ :การจัดการความรู
จุดออนหรือขอเสนอแนะ
สิ่งที่ไดดําเนินการ
จากการประเมิน
ปรับปรุง/แกไข

ผลการดําเนินงาน
ประเมิน
เกณฑมาตรฐาน
ตนเอง
 1. มีการกําหนดประเด็น
ความรูและเปาหมายของ
การจัดการความรูที่
สอดคลองกับแผนกลยุทธ
ของหนวยงานที่สอดคลอง
กับพันธกิจหลัก

ผลที่เกิดจากการ
ปรับปรุง/แกไข

ผลการดําเนินงาน

รายการหลักฐาน

สํานักศึกษาทั่วไปมีการกําหนดประเด็น
ความรู และเปาหมายของการจัดการความรู
ที่สอดคลองกับแผนกลยุทธของสํานักศึกษา
ทั่วไป และสอดคลองกับพันธกิจหลัก ทั้งนี้
เนื่องจากสํานักศึกษาทั่วไปเปนหนวยงาน
กลางทําหนาที่ดานจัดการเรียนการสอน
รายวิชาศึกษาทั่วไป โดยตองใหบริการนิสิต
อาจารย และบุคลากรของคณะ/หนวยงาน

3.4-1/1 ) รายงานการ
ประชุมบุคลากรสํานัก
ศึกษาทั่วไป ครั้งที่
8/2560 เมื่อวันที่ 7
พฤศจิกายน 2560
3.4-1/2 ) หนังสือที่ ศธ
0530.25/1769 ลงวันที่
13 ธันวาคม 2560 เรื่อง
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ประเมิน
ตนเอง

เกณฑมาตรฐาน

ผลการดําเนินงาน

รายการหลักฐาน
เรื่อง ขอสงแบบกํากับ
ติดตามการกําหนด
ประเด็นความรู และ
โครงการ/กิจกรรมตาม
แผนการจัดการความรู
ประจําปการศึกษา 2560



2. กําหนดบุคลากร
กลุมเปาหมายที่จะพัฒนา
ความรูและทักษะอยาง
ชัดเจนตามประเด็น
ความรู
ที่กําหนดในขอ1



3. มีการแบงปนและ
แลกเปลี่ยนเรียนรูจาก
ความรูทักษะของผูมี
ประสบการณตรง (tacit
knowledge) เพื่อคนหา
แนวปฏิบัติที่ดีตาม

ภายในมหาวิทยาลัย จึงกําหนดประเด็นการ
จัดการความรูเรื่อง การบริการที่ดี เพื่อ
มุงเนนใหผูรับบริการมีความพึงพอใจมาก
ที่สุด โดยมีการกําหนดประเด็นในที่ประชุม
บุคลากรสํานักศึกษาทั่วไป ประจําเดือน
พฤศจิกายน 2560 (เอกสารหมายเลข 3.41/1) ทั้งนี้ไดสงแบบกํากับติดตามการ
กําหนดประเด็นความรู และโครงการ/
กิจกรรมตามแผนการจัดการความรู
ประจําปการศึกษา 2560 ใหมหาวิทยาลัย
เพื่อประกอบการรายงานผลการดําเนินการ
ตอไป (เอกสารหมายเลข 3.4-1/2)
สํานักศึกษาทั่วไปกําหนดใหบุคลากร
กลุมเปาหมายที่จะพัฒนาความรูและทักษะ
อยางชัดเจนตามประเด็นความรูที่กําหนดใน
ขอ 1 คือ การใหบริการที่ดี โดยกําหนด
กลุมเปาหมาย คือ บุคลากรสํานักศึกษา
ทั่วไปทุกคน มีการกําหนดในการประชุม
บุคลากรสํานักศึกษาทั่วไป ประจําเดือน
พฤศจิกายน 2560 (เอกสารหมายเลข 3.42/1) ทั้งนี้เพื่อใหการดําเนินการมี
ประสิทธิภาพ สํานักศึกษาทั่วไปไดแตงตั้ง
คณะกรรมการดําเนินการจัดการความรู
(เอกสารหมายเลข 3.4-2/2)
สํานักศึกษาทั่วไปมีการแบงปนแลกเปลี่ยน
เรียนรูจากความรูทักษะของผูมี
ประสบการณตรง (tacit knowledge) เพื่อ
คนหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรูที่
กําหนดในขอ 1โดยเชิญ อาจารย ดร.สุธนา
บุญเหลือ มาใหความรูดานการบริการที่ดีใน

3.4-2/1 ) รายงานการ
ประชุมบุคลากรสํานัก
ศึกษาทั่วไป ครั้งที่
8/2560 เมื่อวันที่ 7
พฤศจิกายน 2560
3.4-2/2 ) คําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการดําเนินการ
จัดการความรู
(Knowledge
Management : KM)
ประจําปการศึกษา 2560
3.4-3/1 ) ที่ ศธ
0530.25/สน420 ลงวันที่
10 กุมภาพันธ 2561 เรื่อง
ขออนุมัติโครงการพัฒนา
บุคลากรสํานักศึกษาทั่วไป
ในหัวขอการพัฒนา
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ประเมิน
ตนเอง

เกณฑมาตรฐาน

ผลการดําเนินงาน

รายการหลักฐาน

ประเด็นความรูที่กําหนด
ในขอ 1 และเผยแพรไปสู
บุคลากรกลุมเปาหมายที่
กําหนด

ดานการพัฒนาบุคลิกภาพของผูใหบริการ
(เอกสารหมายเลข 3.4-3/1 ถึง 3.4-3/2)
โดยมีการรวบรวมความรูจากการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูของบุคลากรในแตละกลุม
งาน (เอกสารหมายเลข 3.4-3/3 ถึง 3.43/6) ทั้งนี้มีการประชุมบุคลากรเพื่อคนหา
แนวปฏิบัติที่ดี โดยจัดทําแนวปฏิบัติที่ดีดาน
การบริการ และเผยแพรไปสูบุคลากร
กลุมเปาหมายที่กําหนด (เอกสารหมายเลข
3.4-3/7 และ 3.4-3/8)

บุคลิกภาพ
3.4-3/2 ) ที่ ศธ
0530.25/สน561 ลงวันที่
27 กุมภาพันธ 2561 เรื่อง
ขอรายงานโครงการพัฒนา
บุคลากรสํานักศึกษาทั่วไป
ในหัวขอการพัฒนา
บุคลิกภาพ
3.4-3/3 ) หนังสือที่ ศธ
0530.25/สน327 ลงวันที่
1 กุมภาพันธ 2561 เรื่อง
ขอสงผลการดําเนินงาน
การจัดการความรู รอบ 6
เดือน กลุมงานบริหารและ
ยุทธศาสตร
3.4-3/4 ) หนังสือที่ ศธ
0530.25/สน349 ลงวันที่
2 กุมภาพันธ 2561 เรื่อง
รายงานผลการดําเนินงาน
การจัดการความรูกลุมงาน
วิชาการและประเมินผล
รอบ 6 เดือน
3.4-3/5 ) หนังสือที่ ศธ
0530.25/สน404 ลงวันที่
8 กุมภาพันธ 2561 เรื่อง
รายงานผลการดําเนินงาน
การจัดการความรูกลุมงาน
สารสนเทศ รอบ 6 เดือน
3.4-3/6 ) หนังสือที่ ศธ
0530.25/สน448 ลงวันที่
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ประเมิน
ตนเอง



เกณฑมาตรฐาน

4. มีการรวบรวมความรู
ตามประเด็นความรูที่
กําหนดในขอ 1 ทั้งที่มีอยู
ในตัวบุคคลและแหลง
เรียนรูอื่นๆ ที่เปนแนว
ปฏิบัติที่ดี มาพัฒนาและ
จัดเก็บอยางเปนระบบ
โดยเผยแพรออกมาเปน
ลายลักษณอักษร
(explicit knowledge)

ผลการดําเนินงาน

รายการหลักฐาน

14 กุมภาพันธ 2561 เรื่อง
รายงานผลการดําเนินงาน
การจัดการความรูของแต
ละกลุมงาน รอบ 6 เดือน
3.4-3/7 ) หนังสือที่ ศธ
0530.25/ว515 ลงวันที่
30 เมษายน 2561 เรื่อง
ขอเชิญประชุมการจัดการ
ความรู (KM) สํานักศึกษา
ทั่วไป ประเด็นความรูเรื่อง
“การบริการ”
3.4-3/8 ) หนังสือที่ ศธ
0530.25/สน1490 ลง
วันที่ 6 มิถุนายน 2561
เรื่อง รายงานการจัดการ
ความรู (KM) สํานักศึกษา
ทั่วไป ประเด็นความรูเรื่อง
“การบริการ”
สํานักศึกษาทั่วไปดําเนินการรวบรวมความรู 3.4-4/1 ) เลมแนวปฏิบัติ
ในประเด็นความรูเรื่อง การบริการที่ดี ทั้งที่ ที่ดี เรื่อง “การบริการที่ดี
มีอยูในตัวบุคคลและแหลงเรียนรูอื่นๆ ที่เปน จาก GE MSU”
แนวปฏิบัติที่ดี มาพัฒนาและจัดเก็บอยาง 3.4-4/2 ) หนังสือที่ ศธ
เปนระบบ โดยจัดทําเปนเอกสารรวบรวม 0530.25/สน885 ลงวันที่
ความรู (เอกสารหมายเลข 3.4-4/1) โดย
4 กรกฎาคม 2561 เรื่อง
เผยแพรออกมาเปนลายลักษณอักษร
ขอเผยแพรแนวปฏิบัติที่ดี
(เอกสารหมายเลข 3.4-4/2 และ 3.4-4/3) เรื่อง “การบริการที่ดี จาก
GE MSU”
3.4-4/3 ) จุลสารสํานัก
ศึกษาทั่วไป
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ประเมิน
เกณฑมาตรฐาน
ตนเอง
 5. มีการนําความรูที่ได
จากการจัดการความรูในป
การศึกษาปจจุบันหรือป
การศึกษาที่ผานมาที่เปน
ลายลักษณอักษร
(explicit knowledge)
และจากความรู ทักษะ
ของผูมีประสบการณตรง
(tacit knowledge) ที่
เปนแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับ
ใชในการปฏิบัติงานจริง
จนสงผลใหพันธกิจของ
หนวยงานมีผลการ
ดําเนินงานที่แสดงใหเห็น
ถึงการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น
อยางเห็นเปนรูปธรรมเชิง
ประจักษ
การประเมินตนเอง
[1]
ตัวบงชี้ น้ําหนัก

3.4

4.5%

[2]
เปาหมาย
ปการศึกษา
2559
5 ขอ

ผลการดําเนินงาน

รายการหลักฐาน

สํานักศึกษาทั่วไปนําความรูที่ไดจากการ
จัดการความรูในปการศึกษา 2560 ที่เปน
ลายลักษณอักษร (explicit knowledge)
และจากความรู ทักษะของผูมีประสบการณ
ตรง (tacit knowledge) ที่เปนแนวปฏิบัติ
ที่ดีมาปรับใชในการปฏิบัติงานจริง จนสงผล
ใหพันธกิจของหนวยงานมีผลการดําเนินงาน
ที่แสดงใหเห็นถึงการเปลี่ยนปลงที่ดีขึ้นอยาง
เห็นเปนรูปธรรมเชิงประจักษ (เอกสาร
หมายเลข 3.4-5/1)

3.4-5/1 ) หนังสือที่ ศธ
0530.25/สน1965 ลง
วันที่ 31 กรกฎาคม 2561
เรื่อง รายงานผลการนํา
ประเด็นการจัดการความรู
เรื่อง “การบริการที่ดี” ไป
ปรับใชในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรสํานักศึกษา
ทั่วไป

[3]
การบรรลุ
เปาหมาย

[4]
ผลการ
ดําเนินงาน



5 ขอ

[5]
[6]=[5]x[1]
คะแนนประเมินตนเอง
ตามเกณฑ
ถวงน้ําหนัก
การประเมิน
5
22.50
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การวิเคราะหผลการดําเนินงาน โดยรวม
1. การดําเนินการที่แตกตางจากปการศึกษาปผานมา
[ ] ไมมีการดําเนินงานที่แตกตางจากปที่ผานมา
[] มีการดําเนินงานที่แตกตางจากปที่ผานมา ดังนี้

2. ปจจัยที่ทําใหผลการดําเนินงานประสบความสําเร็จ/ผลการดําเนินงานดีขึ้นกวา ปการศึกษา 2558

3. แนวปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม ในภาพรวมของหนวยงานที่มีการดําเนินการอยางตอเนื่อง

4. ปญหา/อุปสรรคในการดําเนินงานหรือปจจัยที่ผลการดําเนินงานยังไมประสบความสําเร็จ
ปญหา/อุปสรรค
แนวทางปรับปรุง/แกไข

โอกาสในการพัฒนา
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ตัวบงชี้ที่ 3.5 ระดับความสําเร็จของการบริหารและพัฒนาบุคลากร
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ
ผูรับผิดชอบ : นางสาวรัตนา บุตรดี
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
1 – 2 ขอ
3 ขอ
4 ขอ
5 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
6 ขอ

ผลการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินฯ วงรอบปการศึกษา 2557- 2558
ผลประเมินตนเอง
ผลประเมินกรรมการ
ปการศึกษา
ขอที่ไดคะแนน
คะแนนที่ได
ขอที่ไดคะแนน
คะแนนที่ได
2558
1-7
5
1-7
5
2559
1-6
5
1-6
5
จุดออนหรือขอเสนอแนะจากการประเมินฯ ปการศึกษา 2558
ประเด็นที่เกี่ยวของ : การบริหารและพัฒนาบุคลากร
จุดออนหรือขอเสนอแนะ
สิ่งที่ไดดําเนินการ
จากการประเมิน
ปรับปรุง/แกไข
-

ผลที่เกิดจากการ
ปรับปรุง/แกไข
-
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ผลการดําเนินงาน
ประเมิน
เกณฑมาตรฐาน
ตนเอง
 1. มีการสํารวจ
ขอมูลที่เกี่ยวของ
กับการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร เชน
ความตองการ
พัฒนาตนเอง และ
ขอมูลปอนกลับใน
ประเด็นตางๆ เปน
ตน เพื่อนําไปใชใน
การจัดทําแผน
บริหารและพัฒนา
บุคลากร

ผลการดําเนินงาน

รายการหลักฐาน

สํานักศึกษาทั่วไปมีการสํารวจขอมูลของ
บุคลากรภายในหนวยงาน โดยทําการสํารวจ
ความตองการพัฒนาตนเอง เพื่อนําไปใชในการ
จัดทําแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร ผลการ
สํารวจ พบวาบุคลากรมีความตองการไปพัฒนา
ตนเองในดานตางๆ จํานวน 14 ประเด็น และ
ดําเนินการพัฒนาบุคลากรแยกตามกลุมงาน ดังนี้
กลุมงานบริหารและยุทธศาสตร ตองการอบรม
ในหลักสูตร “การพัฒนาบุคลิกภาพ” กลุมงาน
วิชาการและประเมินผล ตองการอบรมใน
หลักสูตร “ การใหบริการกับผูบริการในวัย Gen
Y” และกลุมงานสารสนเทศ แยกเปน 2 ฝาย คือ
ฝายสารสนเทศตองการอบรมในหลักสูตร “การ
พัฒนาสื่อและนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน
/ การสื่อสารภายในองคกร” ฝายบริหาร
หองเรียนรวม ตองการอบรมในหลักสูตร “ งาน
ชาง และการซอมบํารุงระบบไฟฟา และ
เครื่องปรับอากาศ”

3.5-1/1 ) บันทึก
ขอความสํารวจความ
ตองการพัฒนาตนเอง
รายบุคคลและการพัฒนา
ตนเองแยกตามกลุมงาน

(เอกสารหมายเลข 3.5-1/1)


2. มีการจัดทํา
แผนการบริหาร
และพัฒนา
บุคลากรที่มีการ
วิเคราะหขอมูลเชิง
ประจักษ โดยการมี
สวนรวมของ
บุคลากร และมี
การดําเนินงานตาม
แผนการบริหาร

สํานักศึกษาทั่วไปมีการจัดทําแผนการบริหารและ
พัฒนาบุคลากรที่มีการวิเคราะหขอมูลเชิง
ประจักษ โดยการมีสวนรวมของบุคลากร ทั้งนี้ได
จัดประชุมคณะกรรมการบริหารและพัฒนา
บุคลากร และนําผลการสํารวจขอมูลของ
บุคลากรมาวิเคราะหความสอดคลองกับงานที่
ปฏิบัติ ในการประชุมคณะกรรมการบริหารและ
พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน เมื่อวันที่ 28
กันยายน 2560 และจัดทํารางแผนการบริหาร
และพัฒนาบุคลากรสํานักศึกษาทั่วไป มีการ

3.5-2/1 ) รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
บริหารและพัฒนา
บุคลากรสายสนับสนุน
3.5-2/2 ) รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ประจําสํานักศึกษาทั่วไป
ครั้งที่ 16/2560 เมื่อวันที่
14 พฤศจิกายน 2560
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และพัฒนา
บุคลากรที่กําหนด



3. มีการใหความรู
ดานจรรยาบรรณ
บุคลากร มีการจัด
สวัสดิการและการ
เสริมสรางสุขภาพ
ที่ดี รวมทั้ง การ
สรางขวัญและ
กําลังใจใหบุคลากร
สามารถปฏิบัติงาน
ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

ผลการดําเนินงาน

รายการหลักฐาน

กําหนดวัตถุประสงคและตัวชี้วัดความสําเร็จของ
แผนอยางชัดเจน (เอกสารหมายเลข 3.5-2/1)
แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
ผานการอนุมัติจากคณะกรรมการประจําสํานัก
ศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 14 /2560 (เอกสารหมายเลข
3.5-2/2)
สํานักศึกษาทั่วไปมีการใหความรูดาน
จรรยาบรรณบุคลากรสํานักศึกษาทั่วไป
ผานชองทางเว็บไซตสํานักศึกษาทั่วไป (เอกสาร
หมายเลข 3.5-3/1) และมีการจัดสวัสดิการ
แกบุคลากรสํานักศึกษาทั่วไป โดยเสนอ
มหาวิทยาลัยขออนุมัติตัดชุดสูทใหบุคลากร
เพื่อใชในงานพิธีการที่เปนสากลในโอกาสตางๆ
อีกทั้งเปนการสรางขวัญและกําลังใจในการ
ปฏิบัติงาน (เอกสารหมายเลข 3.5-3/2) จัดใหมี
การตรวจสุขภาพประจําปแกบุคลากร เพื่อ
สงเสริมสุขภาพที่ดีแกบุคลากร (เอกสาร
หมายเลข 3.5-3/3) มีการเสริมสรางสุขภาพที่ดี
แกบุคลากรโดยการจัดโครงการ 5 ส (Big
Cleaning Day) (เอกสารหมายเลข 3.5-3/4) มี
การสรางขวัญและกําลังใจแกบุคลากรสํานัก
ศึกษาทั่วไป โดยการเยี่ยมไขบุคลากรตามโอกาส
เพื่อสรางขวัญและกําลังใหแกบุคลากร
(สัมภาษณ) และการพบปะสังสรรคระหวาง
ผูบริหารและบุคลากรสํานักศึกษาทั่วไปในโอกาส
ตางๆ เชน วันขึ้นปใหม วันสงกรานต และรวม
รับประทานอาหารรวมกันระหวางผูบริหารและ
บุคลากร

3.5-3/1 ) หนาปริ๊นเอาท
เว็บไซตสํานักศึกษาทั่วไป
หัวขอ ขอบังคับ
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม วาดวย
จรรยาบรรณสาย
สนับสนุน มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม พ.ศ. 2544
3.5-3/2 ) บันทึก
ขอความขออนุมัติจางตัด
สูทสากล และชุด
ปฏิบัติการบุคลากรสํานัก
ศึกษาทั่วไป
3.5-3/3 ) บันทึก
ขอความขอเชิญตรวจ
สุขภาพประจําป
งบประมาณ 2561
3.5-3/4 ) รายงานผลการ
ดําเนินงานโครงการ 5 ส
(Big Cleaning Day)
สํานักศึกษาทั่วไป
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 4. มีการติดตามการ
นําความรูและ
ทักษะที่ไดจากการ
ไปพัฒนาตนเอง
ของบุคลากร มาใช
ในการปฏิบัติงานที่
เกี่ยวของ

ผลการดําเนินงาน

รายการหลักฐาน

สํานักศึกษาทั่วไปมีการติดตามการนําความรู
และทักษะที่ไดรับจากการไปพัฒนาตนเองของ
บุคลากร มาใชในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ ทั้งนี้
เมื่อบุคลากรไดไปพัฒนาตนเองแลวจะสรุป
ประเด็นความรูที่ไดรับแจงบุคลากรสํานักศึกษา
ทั่วไป ในการประชุมบุคลากรประจําเดือน
หลังจากนั้นงานบุคคลจะทําบันทึกติดตามการนํา
ความรูไปใชในการปฏิบัติงาน โดยทําบันทึก
ขอความกํากับติดตามการนําความรูหลังการ
ฝกอบรมมาใชในการปฏิบัติงาน (เอกสาร
หมายเลข 3.5-4/1 ถึง 3.5-4/7)

3.5-4/1 ) หนังสือที่ ศธ
0530.25/107 ลงวันที่
18 มกราคม 2561 เรื่อง
ขอติดตามการนําความรู
หลังการฝกอบรมมาใชใน
การปฏิบัติงาน ครั้งที่ 1
3.5-4/2 ) หนังสือที่ ศธ
0530.25/สน468 ลง
วันที่ 15 กุมภาพันธ
2561 เรื่อง ขอติดตาม
การนําความรูหลังการ
ฝกอบรมมาใชในการ
ปฏิบัติงาน ครั้งที่ 1
3.5-4/3 ) หนังสือที ศธ
0530.25/สน519 ลง
วันที่ 21 กุมภาพันธ
2561 เรื่อง ขอติดตาม
การนําความรูหลังการ
ฝกอบรมมาใชในการ
ปฏิบัติงาน ครั้งที่ 1
3.5-4/4 ) หนังสือที่ ศธ
0530.25/สน1017 ลง
วันที่ 25 เมษายน 2561
เรื่องขอติดตามการนํา
ความรูหลังการฝกอบรม
มาใชในการปฏิบัติงาน
ครั้งที่ 1
3.5-4/5 ) หนังสือที่ ศธ
0530.25/สน1020 ลง
วันที่ 25 เมษายน 2561
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5. มีการประเมินผล
ความสําเร็จของ
แผนการบริหาร
และพัฒนาบุคลากร
และมีการนําผลการ
ประเมินไปปรับปรุง
แผนการบริหาร
และพัฒนาบุคลากร

ผลการดําเนินงาน

สํานักศึกษาทั่วไปมีการประเมินผลความสําเร็จ
ของแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุนสํานักศึกษาทั่วไป เมื่อวันอังคารที่ 24
กรกฎาคม 2561 โดยมีขอเสนอแนะจากการ
ประเมินเพื่อนําไปปรับปรุงแผนการบริหารและ
พัฒนาบุคลากรในปตอไป (เอกสารหมายเลข
3.5-5/1) และไดดําเนินการจัดทํารางแผนการ
บริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนสํานัก
ศึกษาทั่วไปปถัดไปตอผูบริหารสํานักศึกษาทั่วไป
ทราบ และเปนแนวทางในการดําเนินงานตอไป
(เอกสารหมายเลข 3.5-5/2)

รายการหลักฐาน
เรื่อง ขอติดตามการนํา
ความรูหลังการฝกอบรม
มาใชในการปฏิบัติงาน
รอบ 3 เดือน
3.5-4/6 ) หนังสือที่ ศธ
0530.25/สน1019 ลง
วันที่ 25 เมษายน 2561
เรื่อง ขอติดตามการนํา
ความรูหลังการฝกอบรม
มาใชในการปฏิบัติงาน
ครั้งที่ 1
3.5-4/7 ) หนังสือที่ ศธ
0530.25/สน1019 ลง
วันที่ 25 เมษายน 2561
เรื่อง ขอติดตามการนํา
ความรูหลังการฝกอบรม
มาใชในการปฏิบัติงาน
ครั้งที่ 1
3.5-5/1 ) หนังสือที่ ศธ
0530.25/สน1904 ลง
วันที่ 24 กรกฎาคม
2561 เรื่อง ขอรายงาน
การประชุม
คณะกรรมการบริหาร
และพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุนสํานักศึกษา
ทั่วไป ครั้งที่ 1/2561
เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม
2561
3.5-5/2 ) หนังสือที่ ศธ
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6. มีผลการ
ดําเนินงานของ
องคกรที่แสดงให
เห็นถึงการ
เปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น
ที่เปนปจจัยสงผล
จากการดําเนินงาน
ของบุคลากรที่เห็น
เปนรูปธรรมเชิง
ประจักษ

ผลการดําเนินงาน

สํานักศึกษาทั่วไปมีผลการดําเนินงานขององคกร
ที่แสดงใหเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น ที่เปน
ปจจัยสงผลจากการดําเนินงานของบุคลากรที่เห็น
เปนรูปธรรมเชิงประจักษ ทั้งนี้จากการที่บุคลากร
มีโอกาสไปพัฒนาตนเองทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย สงผลใหบุคลากรไดรับความรูและมี
การเผยแพรใหบุคลากรที่ไมไดไปพัฒนาตนเอง
ทราบอยางทั่วถึง และจากการที่สํานักศึกษา
ทั่วไปไดมีการจัดการความรู เรื่อง การใหบริการที่
ดี บุคลากรที่ไปพัฒนาตนเองไดบอกเลาความ
ประทับใจจากการไดรับบริการมา จนทําใหมี
โอกาสนําแนวทางตางๆ มาจัดทําเปนแนวปฏิบัติ
ที่ดีขึ้น สงผลใหผูรับบริการประเมินความพึงพอใจ
ในการใหบริการของบุคลากรสํานักศึกษาทั่วไปใน
ระดับดี (3. ) (เอกสารหมายเลข 3.5-6/1) และ
จากการใหบริการนิสิตดานการลงทะเบียนเรียน
การพัฒนาการใหบริการนิสิตดานการลงทะเบียน
เรียน ในสวนของรูปแบบการสํารองที่นั่ง จากเดิม
ที่ใหนิสิตมาสํารองที่นั่งที่สํานักศึกษาทั่วไป แลว
ดําเนินการใหเปนรายๆไป ซึ่งสงผลตอผูมารอรับ
บริการเปนจํานวนมากและใชระยะเวลาในการ

รายการหลักฐาน
0530.25/สน 1955 ลง
วันที่ 31 กรกฎาคม
2561 เรื่อง รายงานผล
การดําเนินการปรับปรุง
แผนการบริหารและ
พัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุนสํานักศึกษา
ทั่วไป ปงบประมาณ พ.ศ.
2562
3.5-6/1 ) หนังสือที่ ศธ
0530.25/สน1725 ลง
วันที่ 9 กรกฎาคม 2561
เรื่อง ขอรายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ประเมินความพึงพอใจตอ
การใหบริการของสํานัก
ศึกษาทั่วไป
3.5-6/2 ) บันทึกขอความ
ที่ ศธ 0530.25/ว 885 ลง
วันที่ 4 กรกฎาคม 2561
เรื่อง ขอเผยแพรแนว
ปฏิบัติที่ดี เรื่อง
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ผลการดําเนินงาน

รายการหลักฐาน

ดําเนินการคอนขางนานนั้น ไดปรับเปลี่ยนมา
เปนวิธีการขยายจํานวนรับ โดยเลือกชวงเวลาที่
เหมาะสมในการขยายจํานวนรับ พรอมทั้ง
ประกาศใหนิสิตทราบอยางชัดเจนวาจะขยาย
จํานวนรับในวันใดบาง และกรณีใดบางที่จะ
สํารองที่นั่งใหหากการขยายจํานวนรับนั้นเต็ม
แลวทุกรอบ สงผลใหมีนิสิตมาติดตอโดยเฉลี่ย
จํานวน 30 คนตอวัน ซึ่งลดลงเปนจํานวนมาก
เมื่อเทียบกับในอดีตที่มีจํานวนนิสิตมาติดตอเฉลี่ย
ประมาณ 800 คนตอวัน และมีการจัดทําเปน
แนวปฏิบัติที่ดีในการใหบริการนิสิต เผยแพร
ใหกับหนวยงานในมหาวิทยาลัยใชประโยชน
ตอไป (เอกสารหมายเลข 3.5-6/2)
การประเมินตนเอง
[1]
ตัวบงชี้ น้ําหนัก

[2]
[3]
[4]
[5]
[6]=[5]x[1]
เปาหมาย
การบรรลุ
ผลการ
คะแนนประเมินตนเอง
ปการศึกษา เปาหมาย ดําเนินงาน
ตามเกณฑ
ถวงน้ําหนัก
2559
การประเมิน
3.5
4.5%
5

6
5
22.50
การวิเคราะหผลการดําเนินงาน โดยรวม
1. การดําเนินการที่แตกตางจากปการศึกษาปผานมา
[ ] ไมมีการดําเนินงานที่แตกตางจากปที่ผานมา
[] มีการดําเนินงานที่แตกตางจากปที่ผานมา ดังนี้
มีการจัดโครงการพัฒนาตนเองใหกับบุคลากรแยกตามกลุมงาน
2. ปจจัยที่ทําใหผลการดําเนินงานประสบความสําเร็จ/ผลการดําเนินงานดีขึ้นกวา ปการศึกษา
2559
3. แนวปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม ในภาพรวมของหนวยงานที่มีการดําเนินการอยางตอเนื่อง
สํานักศึกษาทั่วไปมีการสงเสริมใหบุคลากรไดพัฒนาตนเองเพื่อนําผลลัพธกลับมาพัฒนางาน
และกําหนดใหการพัฒนาตนเองเปนหนึ่งในตัวชี้วัดการประเมินตนเองของบุคลากร บุคลากรจึงมี
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ตระหนักในการไปพัฒนาตนเองและนําความรูท ี่ไดรับกลับมาพัฒนางาน รวมทั้งการนําเอาความรู
และทักษะที่ไดรับมาเผยแพรตอบุคลากรในที่ประชุมบุคลากรสํานักศึกษาทั่วไป
4. ปญหา/อุปสรรคในการดําเนินงานหรือปจจัยที่ผลการดําเนินงานยังไมประสบความสําเร็จ
ปญหา/อุปสรรค
แนวทางปรับปรุง/แกไข
1. ......
1. ......
2. ........
2. ......
3. ........
3. ......
โอกาสในการพัฒนา
สํานักศึกษาทั่วไปมีนโยบายสงเสริมใหบุคลากรไดรับการพัฒนาตนเอง ตามพันธกิจของหนวยงาน จึง
ทําใหบุคลากรมีความกระตือรือรน และมีแรงจูงใจในการพัฒนาตนเอง
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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

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
4 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
5-6 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
7-8 ขอ

ผลการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินฯ วงรอบปการศึกษา 2557 - 2558
ผลประเมินตนเอง
ผลประเมินกรรมการ
ปการศึกษา
ขอที่ไดคะแนน
คะแนนที่ได
ขอที่ไดคะแนน
คะแนนที่ได
2558
1-7
5
1-7
5
2559
1-8
5
1-8
5
จุดออนหรือขอเสนอแนะจากการประเมินฯ ปการศึกษา 2558
ประเด็นที่เกี่ยวของ : การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
จุดออนหรือขอเสนอแนะ
สิ่งที่ไดดําเนินการ
จากการประเมิน
ปรับปรุง/แกไข
-

ผลที่เกิดจากการ
ปรับปรุง/แกไข
-
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ผลการดําเนินงาน
ประเมิน
เกณฑมาตรฐาน
ตนเอง
 1. มีระบบและกลไก
การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในที่
เหมาะสมและ
สอดคลองกับพันธ
กิจและพัฒนาการ
ของหนวยงาน และ
ดําเนินการตาม
ระบบที่กําหนด

ผลการดําเนินงาน

รายการหลักฐาน

สํานักศึกษาทั่วไปมีระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคลอง
กับพันธกิจและพัฒนาการของหนวยงาน โดย
กําหนดไวในคูมือการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ปการศึกษา 2559 ทั้งนี้ไดกําหนดตัวบงชี้
ครอบคลุมพันธกิจของหนวยงาน โดยใชระบบการ
ดําเนินการตามแนวทางที่มหาวิทยาลัยกําหนด มี
กลไกการดําเนินการโดยมีคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาสํานักศึกษาทั่วไปเปนผูรับผิดชอบ
(เอกสารหมายเลข 3.6-1/1 และ 3.6-1/2) ทั้งนี้ได
ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสํานักศึกษาทั่วไป เพื่อพิจารณาแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา พิจาณากรอบการประกัน
คุณภาพการศึกษา และพิจารณาตัวบงชี้และเกณฑ
การประกันคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2560
(เอกสารหมายเลข 3.6-1/3 และ 3.6-1/4) โดย
เสนอคณะกรรมการประจําสํานักศึกษาทั่วไปให
ความเห็นชอบแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และ
เห็นชอบกรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ปการศึกษา 2560 ในคราว เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม
2560 (เอกสารหมายเลข 3.6-1/5) โดยมีการ
กําหนดตัวบงชี้ที่ครอบคลุมพันธกิจของหนวยงาน
และดําเนินการตามระบบที่กําหนด ทั้งนี้ไดกําหนด
องคประกอบ ตัวบงชี้ เกณฑการประเมิน เปาหมาย
ในเลมคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ป
การศึกษา 2560 (เอกสารหมายเลข 3.6-1/6) และ
กําหนดผูรับผิดชอบแตละตัวบงชี้ตามภารกิจที่ไดรับ
มอบหมาย (เอกสารหมายเลข 3.6-1/7) มีการกํากับ
ติดตาม ควบคุมผลการดําเนินงาน เปนระยะอยาง

3.6-1/1 ) คําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาสํานัก
ศึกษาทั่วไป ปการศึกษา
2560
3.6-1/2 ) คําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาสํานัก
ศึกษาทั่วไป ปการศึกษา
2560 (เพิ่มเติม)
3.6-1/3 ) รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาสํานักศึกษา
ทั่วไป ครั้งที่ 1/2560
3.6-1/4 ) รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาสํานักศึกษา
ทั่วไป ครั้งที่ 2/2560
3.6-1/5 ) รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ประจําสํานักศึกษาทั่วไป
ครั้งที่ 15/2560 เมื่อวันที่
8 ธันวาคม 2560
3.6-1/6 ) คูมือการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ป
การศึกษา 2560
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ประเมิน
เกณฑมาตรฐาน
ตนเอง



2. มีการกําหนด
นโยบายและให
ความสําคัญเรื่องการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา โดย
คณะกรรมการ
ประจําหนวยงาน
และ/หรือผูบริหาร
สูงสุดของหนวยงาน

ผลการดําเนินงาน

รายการหลักฐาน

ตอเนื่อง (เอกสารหมายเลข 3.6-1/8) มีการเตรียม
ความพรอมในการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง
และเสนอรายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ปการศึกษา 2560 โดย
มหาวิทยาลัยไดแตงตั้งคณะกรรมการเรียบรอยแลว
(เอกสารหมายเลข 3.6-1/9)

3.6-1/7 ) หนังสือกํากับ
ติดตามผลการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพ
การศึกษา สํานักศึกษา
ทั่วไป รอบ 6-12 เดือน
3.6-1/8 ) หนังสือ
รายงานการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพ
การศึกษา วงรอบป
การศึกษา 2560 รอบ 6
เดือน และรอบ 9 เดือน
3.6-1/9 ) คําสั่ง
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ที่
2883/2561 เรื่อง แตงตั้ง
คณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน
ปการศึกษา 2560 สํานัก
ศึกษาทั่วไป
3.6-2/1 ) รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ประจําสํานักศึกษาทั่วไป
ครั้งที่ 13/2560 เมื่อวันที่
10 ตุลาคม 2560
3.6-2/2 ) รายงานการ
ประชุมบุคลากรสํานัก
ศึกษาทั่วไป ครั้งที่
8/2560 เมื่อวันที่ 7
พฤศจิกายน 2560

สํานักศึกษาทั่วไปกําหนดนโยบายการประกัน
คุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2560 โดยผานความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการประจําสํานักศึกษาทั่วไป
ในการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักศึกษา
ทั่วไป ครั้งที่ 13/2560 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2560
โดยใหปรับแกตามขอเสนอแนะ (เอกสารหมายเลข
3.6-2/1) และใหความสําคัญเรื่องการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน โดยผูอํานวยการสํานัก
ศึกษาทั่วไปประกาศนโยบายประกันคุณภาพใหกับ
บุคลากรสํานักศึกษาทั่วไปรับทราบ ในการประชุม
บุคลากรสํานักศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 8/2560 ในวันที่
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ประเมิน
เกณฑมาตรฐาน
ตนเอง




ผลการดําเนินงาน

7 พฤศจิกายน 2560 (เอกสารหมายเลข 3.6-2/2)
3. มีการกําหนดตัว สํานักศึกษาทั่วไปดําเนินการกําหนดตัวบงชี้
บงชี้ครอบคลุมพันธ ครอบคลุมพันธกิจของหนวยงานโดยผานความ
กิจของหนวยงาน เห็นชอบจากคณะกรรมการประจําสํานักศึกษาทั่วไป
เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2560 โดยมีการกําหนดตัว
บงชี้ที่ครอบคลุมพันธกิจของหนวยงานโดยกําหนด
องคประกอบ ตัวบงชี้ เกณฑการประเมิน เปาหมาย
ทัง้ นี้มีการกําหนดการดําเนินงาน 3 องคประกอบ 15
ตัวบงชี้ (เอกสารหมายเลข 3.6-3/1)
4. มีการดําเนินงาน
ดานการประกัน
คุณภาพการศึกษา
ภายในที่ครบถวน
ประกอบดวย การ
ควบคุม ติดตามการ
ดําเนินงาน และ
ประเมินคุณภาพ

สํานักศึกษาทั่วไปมีการดําเนินงานดานการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ประกอบดวย การควบคุม
การติดตามการดําเนินงานโดยไดมีการกําหนด
องคประกอบและตัวบงชี้ภายใน จํานวน 15 ตัวบงชี้
โดยจัดทําคูมือการประกันคุณภาพการศึกษา ป
การศึกษา 2560 (เอกสารหมายเลข 3.6-4/1) และมี
การควบคุมใหผูรับผิดชอบตัวบงชี้กําหนดแนว
ทางการดําเนินงาน แผนและคาเปาหมายในการ
ดําเนินงานตอผูอํานวยการสํานักศึกษาทั่วไป งาน
ประกันคุณภาพการศึกษาไดมีการกํากับติดตาม
ความกาวหนาของผลการดําเนินงาน และรายงาน
มหาวิทยาลัยตามระยะเวลาที่กําหนดไว (เอกสาร
หมายเลข 3.6-4/2 และ 3.6-4/-3) ทั้งนี้มีการจัดทํา
รายงานการประเมินตนเอง และเสนอมหาวิทยาลัย
แตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในแลว (เอกสารหมายเลข 3.6-4/4)

รายการหลักฐาน
3.6-3/1 ) รายงานการ
ประชุมบุคลากรสํานัก
ศึกษาทั่วไป ครั้งที่
8/2560 เมื่อวันที่ 7
พฤศจิกายน 2560

3.6-4/1 ) คูมือการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ป
การศึกษา 2560
3.6-4/2 ) บันทึก
ขอความกํากับติดตามผล
การดําเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษา สํานัก
ศึกษาทั่วไป รอบ 6 เดือน
(สิงหาคม 2560 มกราคม 2561) ป
การศึกษา 2560
3.6-4/3 ) หนังสือกํากับ
ติดตามผลการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพ
การศึกษา สํานักศึกษา
ทั่วไป รอบ 6-12 เดือน
3.6-4/4 ) คําสั่ง
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ที่
2883/2561 เรื่อง แตงตั้ง
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ประเมิน
เกณฑมาตรฐาน
ตนเอง



5. มีการนําผลการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในมา
ปรับปรุงการทํางาน



6. มีสวนรวมของผู
มีสวนไดสวนเสียใน
การประกันคุณภาพ
การศึกษา
โดยเฉพาะ
ผูใชบริการตาม
พันธกิจของ
หนวยงาน

ผลการดําเนินงาน

รายการหลักฐาน

คณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน
ปการศึกษา 2560 สํานัก
ศึกษาทั่วไป
สํานักศึกษาทั่วไปมีการประชุมจัดทําแผนพัฒนา
3.6-5/1 ) เลม
คุณภาพ (Improvement Plan) วงรอบป
แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 2559 เพื่อการดําเนินการในวงรอบป
การศึกษา ปการศึกษา
การศึกษา 2560 และไดรับความชอบจาก
2559
คณะกรรมการประจําสํานักศึกษาทั่วไป ในการผาน 3.6-5/2 ) หนาปริ๊นเอาท
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําสํานักศึกษา รายงานผลการ
ทั่วไปในคราวประชุม ครั้งที่ 15/2560 วันที่ 8
ดําเนินงานตาม
ธันวาคม 2560 (เอกสารหมายเลข 3.6-5/1) โดย แผนพัฒนาคุณภาพ
สํานักศึกษาทั่วไป มีการนําผลการประกันคุณภาพ การศึกษา ในระบบ Eการศึกษาภายในสํานักศึกษาทั่วไป มาปรับปรุงการ QA
ทํางานโดยมุงเนนดานการใหบริการใหผูรับบริการมี
ความพึงพอใจมากที่สุด และมีการรายงานตอ
มหาวิทยาลัยเปนระยะอยางตอเนื่อง (เอกสาร
หมายเลข 3.6-5/2)
สํานักศึกษาทั่วไปไดดําเนินการดานการประกัน
3.6-6/1 ) บันทึก
คุณภาพการศึกษาภายใน โดยการมีสวนรวมของผูมี ขอความที่ ศธ 0530.25/
สวนไดเสีย โดยเฉพาะผูใชบริการตามพันธกิจของ สน 358 ลงวันที่ 5 ก.พ.
หนวยงาน ซึ่งในดานอาจารยผูสอนไดใหอาจารยมี 61 เรื่อง ขอรายงานการ
สวนรวมในการพัฒนาศักยภาพ เพื่อใหสามารถ
จัดโครงการพัฒนา
จัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
อาจารย รายวิชา
อาทิเชน จัดโครงการศึกษาเรียนรูโครงการสวน
0032005 ปรัชญาของ
พระองคจิตรลดา กรุงเทพมหานครและศูนย
เศรษฐกิจพอเพียง
การศึกษาพัฒนาเขาหินซอน จังหวัดฉะเชิงเทรา
(หลักสูตร ค.) ศึกษา
(เอกสารหมายเลข 3.6-6/1) จัดโครงการพัฒนา
เรียนรูโครงการสวน
อาจารยดานการเรียนการสอน หลักสูตร “การ
พระองคสวนจิตรลดา
วัดผลประเมินผลการศึกษาและการออกขอสอบ
และศูนยศึกษาการ
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ประเมิน
เกณฑมาตรฐาน
ตนเอง

ผลการดําเนินงาน

รายการหลักฐาน

เพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ” (เอกสาร
หมายเลข 3.6-6/2) จัดโครงการพัฒนาอาจารยดาน
การเรียนการสอน "หลักสูตรการศึกษาเพื่อพัฒนา
ชุมชน" (เอกสารหมายเลข 3.6-6/3) ทั้งนี้ดานการ
เปดโอกาสใหนิสิตมีสวนรวมในการพัฒนาตนเอง มี
การจัดโครงการตางๆ อยางตอเนื่อง อาทิเชน จัด
โครงการสงเสริมคุณลักษณะนิสิตที่พึงประสงคของ
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป การบรรยายพิเศษหัวขอ พลัง
ชีวิต ไรขีดจํากัด (เอกสารหมายเลข 3.6-6/4)

พัฒนาเขาหินซอนอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ
3.6-6/2 ) บันทึก
ขอความที่ ศธ 0530.25/
สน 838 ลงวันที่ 3
เมษายน 2561 เรื่อง ขอ
รายงานการจัดโครงการ
พัฒนาดานการเรียนการ
สอน หลักสูตร
3.6-6/3 ) บันทึก
ขอความที่ ศธ 0530.25/
สน 1342 ลงวันที่ 28
พฤษภาคม 2561 เรื่อง
ขอรายงานการจัด
โครงการพัฒนาดานการ
เรียนการสอน "หลักสูตร
การศึกษาเพื่อพัฒนา
ชุมชน)
3.6-6/4 ) หนังสือที่ ศธ
0530.25/สน1729 ลง
วันที่ 9 กรกฎาคม 2561
เรื่อง ขอรายงานผลการ
จัดโครงการสงเสริม
คุณลักษณะนิสิตที่พึง
ประสงคของหมวด
รายวิชาศึกษาทั่วไป การ
บรรยายพิเศษ หัวขอ
"พลังชีวิต ไรขีดจํากัด"
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ประเมิน
เกณฑมาตรฐาน
ตนเอง
 7. มีเครือขายการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู
ดานการประกัน
คุณภาพการศึกษา
ระหวางหนวยงาน
ภายในและ/หรือ
หนวยงานภายนอก
มหาวิทยาลัย และมี
กิจกรรมรวมกัน



8. ผลการประเมิน
ประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน
ปการศึกษา 2559
มีคะแนนเฉลี่ยจาก
ทุกตัวบงชี้ (ยกเวน
ตัวบงชี้ 3.6) ไมต่ํา
กวา 4.51

ผลการดําเนินงาน

รายการหลักฐาน

สํานักศึกษาทั่วไปมีเครือขายการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ดานการประกันคุณภาพการศึกษาระหวาง
หนวยงานภายในมหาวิทยาลัยโดยมีกิจกรรมรวมกัน
ที่จัดขึ้นโดยศูนยพัฒนาและประกันคุณภาพ
การศึกษา ในโครงการสัมมนาทบทวนการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
คณะ/หนวยงานเทียบเทาคณะและระดับสถาบัน
ประจําปการศึกษา 2560 เมื่อวันจันทรที่ 11 - วัน
พุธที่ 13 มิถุนายน 2561 ณ แลโขง ริเวอร รีสอรท
อําเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อใหไดขอมูลเตรียมความพรอมและ
วางแผนสําหรับการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับคณะ/หนวยงานเทียบเทาคณะ และ
ระดับสถาบัน ปการศึกษา 2561 และเพื่อพัฒนา
ศักยภาพตามสมรรถนะที่เกี่ยวของในการปฏิบัติงาน
ดานการประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากร
(เอกสารหมายเลข 3.6-7/1)
ผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ป
การศึกษา 2560 มีคะแนนเฉลี่ยจากทุกตัวบงชี้
(ยกเวน 3.6) ไมต่ํากวา 4.51 (อยูระหวางรอผลการ
ประเมิน)

3.6-7/1 ) รายงานสรุป
โครงการสัมมนาทบทวน
การดําเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับคณะ/หนวยงาน
เทียบเทาคณะและระดับ
สถาบัน ประจําป
การศึกษา 2560
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การประเมินตนเอง
[1]
ตัวบงชี้ น้ําหนัก

3.6

4.5%

[2]
เปาหมาย
ปการศึกษา
2559
8 ขอ

[3]
การบรรลุ
เปาหมาย

[4]
ผลการ
ดําเนินงาน



8 ขอ

[5]
[6]=[5]x[1]
คะแนนประเมินตนเอง
ตามเกณฑ
ถวงน้ําหนัก
การประเมิน
5
22.50

การวิเคราะหผลการดําเนินงาน โดยรวม
1. การดําเนินการที่แตกตางจากปการศึกษาปผานมา
[] ไมมีการดําเนินงานที่แตกตางจากปที่ผานมา
[ ] มีการดําเนินงานที่แตกตางจากปที่ผานมา ดังนี้
2. ปจจัยที่ทําใหผลการดําเนินงานประสบความสําเร็จ/ผลการดําเนินงานดีขึ้นกวา ปการศึกษา 2559
สํานักศึกษาทั่วไปมีการดําเนินงานกํากับติดตามอยางตอเนื่อง ทําใหผูรับผิดชอบตัวบงชี้ดําเนินงานตามเกณฑการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
3. แนวปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม ในภาพรวมของหนวยงานที่มีการดําเนินการอยางตอเนื่อง
มีการกํากับติดตาม และรายงานผลการดําเนินในที่ประชุมบุคลากรอยางตอเนื่อง
4. ปญหา/อุปสรรคในการดําเนินงานหรือปจจัยที่ผลการดําเนินงานยังไมประสบความสําเร็จ
ปญหา/อุปสรรค
แนวทางปรับปรุง/แกไข
1. ผูรับผิดชอบตัวบงชี้รายงานการดําเนินงานลาชา 1. กํากับติดตามผลการดําเนินงานอยางตอเนื่อง
กวากําหนด

โอกาสในการพัฒนา
..........................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
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ตัวบงชี้ที่ 3.7 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามเกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เปน
เลิศ (Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx)
ชนิดของตัวบงชี้ :
กระบวนการ
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ขอ

ผลการดําเนินงาน
ประเมิน
เกณฑมาตรฐาน
ตนเอง
 1. ผูบริหารของ
หนวยงาน ไมนอย
กวารอยละ 75 เขา
รวมโครงการ/
กิจกรรมดานการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาที่
มหาวิทยาลัยจัด
และกําหนดให
ผูบริหารเขารวม
โครงการ/กิจกรรม

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
4 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
5 ขอ

ผลการดําเนินงาน

รายการหลักฐาน

ผูบริหารของสํานักศึกษาทั่วไปมีทั้งสิ้น 6 คน เขารวม
โครงการ/กิจกรรมดานการประกันคุณภาพการศึกษา
ที่มหาวิทยาลัยจัดและกําหนดใหผูบริหารเขารวม
โครงการ เมื่อวันจันทรที่ 9 เมษายน 2561 จํานวน 5
คน คิดเปนรอยละ 83.34 (เอกสารหมายเลข 3.77/1)

3.7-1/1 ) รายงานสรุป
โครงการสงเสริมและ
สนับสนุนการดําเนินงาน
ตามเกณฑคุณภาพ
การศึกษาเพื่อการ
ดําเนินงานที่เปนเลิศ
(Education Criteria for
Performance
Excellence : EdPEx)
ครั้งที่ 2 การอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง การ
วิเคราะหกระบวนการ
ทํางานตามเกณฑ
คุณภาพ เพื่อการ
ดําเนินการที่เปนเลิศ
(EdPEx) หนวยงาน
สนับสนุนการเรียนการ
สอนที่มีฐานะเทียบเทา
คณะ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
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ประเมิน
เกณฑมาตรฐาน
ตนเอง







ผลการดําเนินงาน

รายการหลักฐาน

สํานักศึกษาทั่วไปมีการกําหนดกลุมลูกคา กลุม
ผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสียของหนวยงาน
อยางชัดเจน ผูบริหารสํานักศึกษาทั่วไปใหความเห็น
ชอบในการประชุมผูบริหาร เดือนพฤษภาคม 2561(
เอกสารหมายเลข 3.7-2/1)

3.7-2/1 ) รายงานการ
ประชุมผูบริหารสํานัก
ศึกษาทั่วไป ประจําเดือน
พฤษภาคม 2561 วัน
จันทรที่ 16 พฤษภาคม
2561

สํานักศึกษาทั่วไปมีการสํารวจความพึงพอใจของ
ผูเกี่ยวของ เพื่อตอบขอคําถาม ในบทนํา (โครงราง
องคกร) ตามเกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการ
ดําเนินการที่เปนเลิศของหนวยงาน ระหวางเดือน
มกราคม - มีนาคม 2561 ทั้งนี้ไดรายละเอียดและ
ขอเสนอแนะตามประเด็นคําถามในบทนํา ( โครง
รางองคกร ) ทั้งนี้ไดนําผลการประเมินและ
ขอเสนอแนะมาปรับปรุงการใหบริการตามพันธกิจ
ของสํานักศึกษาทั่วไป โดยเสนอคณะกรรมการ
ประจําสํานักศึกษาทั่วไปใหความเห็นชอบในคราว
ประชุมครั้งที่ 6/2561 (เอกสารหมายเลข 3.7-3/1)
4. มีการเขียน
สํานักศึกษาทั่วไปมีการเขียนรายงานการประเมิน
รายงานการ
ตนเอง สวนที่ 1 บทนํา ในลักษณะโครงรางองคกร
ประเมินตนเอง
ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพตามแนวทางการ
สวนที่ 1 บทนํา ใน บริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) และผานความ
ลักษณะโครงราง เห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําสํานัก
องคกร ตามเกณฑ ศึกษาทัว่ ไป ครั้งที่ 6/2561 (เอกสารหมายเลข 3.7คุณภาพการศึกษา 4/1)
เพื่อการดําเนินการ
ที่เปนเลิศ

3.7-3/1 ) รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ประจําสํานักศึกษาทั่วไป
ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่
28 พฤษภาคม 2561

2. มีการกําหนด
หรือจําแนกกลุม
ลูกคา กลุมผูรับริ
การและผูมีสวนได
สวนเสียของ
หนวยงานอยาง
ชัดเจน
3. มีการสํารวจหรือ
เก็บขอมูลเพื่อตอบ
ขอคําถาม ในบทนํา
(โครงรางองคกร)
ตามเกณฑคุณภาพ
การศึกษาเพื่อการ
ดําเนินการที่เปน
เลิศของหนวยงาน

3.7-4/1 ) รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ประจําสํานักศึกษาทั่วไป
ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวัน
จันทรที่ 28 พฤษภาคม
2561
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ประเมิน
เกณฑมาตรฐาน
ตนเอง
 5. มีการนําขอมูล
สารสนเทศที่ยัง
ขัดแยงกันเอง มี
นอยหรือไมมีเลย
ในโครงรางองคกร
ของหนวยงานไป
วางแผนพัฒนา
เพื่อใหโครงราง
องคกรมีความ
สมบูรณในปตอไป

ผลการดําเนินงาน

รายการหลักฐาน

-

-
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การประเมินตนเอง
[1]
ตัวบงชี้ น้ําหนัก

3.7

3%

[2]
เปาหมาย
ปการศึกษา
2559
4 ขอ

[3]
การบรรลุ
เปาหมาย

[4]
ผลการ
ดําเนินงาน

x

4 ขอ

[5]
[6]=[5]x[1]
คะแนนประเมินตนเอง
ตามเกณฑ
ถวงน้ําหนัก
การประเมิน
4
12

การวิเคราะหผลการดําเนินงาน โดยรวม
1. แนวปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม ในภาพรวมของหนวยงานที่มีการดําเนินการอยางตอเนื่อง
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
2. ปญหา/อุปสรรคในการดําเนินงานหรือปจจัยที่ผลการดําเนินงานยังไมประสบความสําเร็จ
ปญหา/อุปสรรค
แนวทางปรับปรุง/แกไข
1. ........
1. ......
2. ........
2. ......
3. ........
3. ......
โอกาสในการพัฒนา
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
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ผลการประเมินตนเองรายตัวบงชี้ขององคประกอบที่ 3
[1]
ตัวบงชี้

[2]
น้ําหนัก

[3]
ผลการ
ดําเนินงาน

3.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาแผนกลยุทธ
3.2 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ยง
3.3 ระดับความสําเร็จของการบริหารงานดวย
หลักธรรมาภิบาล
3.4 ระดับความสําเร็จของการคนหาแนวปฏิบัติที่ดี
3.5 ระดับความสําเร็จของการกํากับติดตาม
การบริหารและพัฒนาบุคลากร
3.6 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานดานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
3.7 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตาม
เกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่
เปนเลิศ (Education Criteria for
Performance Excellence : EdPEx)
รวม
เฉลี่ย (ผลรวม/น้ําหนัก)
ระดับคุณภาพ

4.5
4.5

7 ขอ
6 ขอ

4.5

10 ขอ

5

22.50

4.5
4.5

5 ขอ
6 ขอ

5
5

22.50
22.50

4.5

8 ขอ

5

22.50

3

4 ขอ

4

12.00

30

[4]
[5]=[4]x[2]
คะแนนประเมินตนเอง
ตามเกณฑ ถวงน้ําหนัก
การประเมิน
5
22.50
5
22.50

147
4.90
ดีมาก

การวิเคราะหจุดแข็ง/แนวทางเสริม และจุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา องคประกอบที่ 3
จุดแข็ง
แนวทางเสริม
ผูบริหารสํานักศึกษาทั่วไปใหความสําคัญในการ
ดําเนินการภายใตหลักธรรมมาภิบาล โดยให
ความสําคัญกับกระบวนการพัฒนาแผน การบริหาร
ความเสี่ยง การจัดการความรู สงเสริมสนับสนุนให
เกิดการพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง และดําเนินการ
ภายใตกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อ
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จุดแข็ง
ขับเคลื่อนองคกรใหบรรลุวิสัยทัศนและพันธกิจ โดยมี
การควบคุม กํากับติดตาม การรายงาน และการ
ประเมินผล และนําผลการประเมินไปปรับปรุงอยาง
ตอเนื่อง

แนวทางเสริม

จุดที่ควรพัฒนา

ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา

-

-
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ตัวบงชี้
ที่

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2.1
2.2
2.3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
รวม
เฉลี่ย
ระดับ
คุณภาพ

บทที่ 3
สรุปผลการประเมินตนเองตารางที่ 1 สรุปผลการประเมินตนเองรายตัวบงชี้
[6]=
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[5]x[1]
น้ําหนัก เปาหมาย ผลการ
การบรรลุ
คะแนนประเมินตนเอง
ดําเนินงาน เปาหมาย ตามเกณฑ
ถวง
(= บรรลุ การประเมิน น้ําหนัก
,×=ไม
บรรลุ)
15
9 ขอ
9 ขอ

5
75.00
10
8 ขอ
8 ขอ

5
50.00
5
7 ขอ
7 ขอ

5
25.00
5
9 ขอ
9 ขอ

5
25.00
5
10 ขอ
10 ขอ

5
25.00
10
7 ขอ
7 ขอ

5
50.00
10
8 ขอ
8 ขอ

5
50.00
10
8 ขอ
8 ขอ

5
50.00
4.5
7 ขอ
7 ขอ

5
22.50
4.5
6 ขอ
6 ขอ

5
22.50
4.5
10 ขอ
10 ขอ

5
22.50
4.5
5 ขอ
5 ขอ

5
22.50
4.5
6 ขอ
6 ขอ

5
22.50
4.5
8 ขอ
8 ขอ

5
22.50
3
5 ขอ
4 ขอ
4
12.00
×
100
497/100
4.97
ดีมาก

หมายเหตุ
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ตารางที่ 2 วิเคราะหผลการประเมินรายองคประกอบ
องค จํานวน น้ํา
ประกอบ ตัวบงชี้ หนัก
คุณภาพ

1
2
3
รวม
เฉลี่ย

5
3
7
15

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 การดําเนินงานระดับดี
4.51 – 5.00 การดําเนินงานระดับดี
มาก
5.00
5.00
5.00
5.00
4.90
4.90
4.97
4.97

ผลการประเมินตนเองปการศึกษา 2559 สํานักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีคาเฉลี่ย
4.97 อยูในระดับดีมาก แยกเปน ผลลัพธ จํานวน 15 ตัวบงชี้ อยูในระดับดีมาก
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ผูจัดทํา
ที่ปรึกษา
รองศาสตราจารย ดร.เกียรติศักดิ์ ศรีประทีป
ผูชวยศาสตราจารย ดร.นพปฎล เสงี่ยมศักดิ์
อาจารย ดร.ดุจฉัตร จิตบรรจง
อาจารย ดร.ฤทธิไกร ไชยงาม
อาจารย ดร.อัญญารัตน นาถธีระพงษ
นางพัชรนันญ ศรีแกนจันทร

ผูอํานวยการสํานักศึกษาทั่วไป
รองผูอํานวยการสํานักศึกษาทั่วไป
ฝายบริหาร
รองผูอํานวยการสํานักศึกษาทั่วไป
ฝายวิชาการ
รองผูอํานวยการฝายพัฒนานิสิต
และนวัตกรรมการเรียนรู
รองผูอํานวยการฝายกิจการพิเศษ
และพัฒนาภาษาตางประเทศ
หัวหนาสํานักงานเลขานุการ
สํานักศึกษาทั่วไป

สรุป/เรียบเรียง/ พิมพ
นางสาวรัตนา บุตรดี

นักวิชาการศึกษา

พิสูจนอักษร/ตรวจทาน
นายปริญญ งามสุทธิ

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

ออกแบบปก
นายมานะ ภูพันนา

นักวิชาการศึกษา

