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รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2560
(ตั้งแต 1 สิงหาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2561)
หนวยสนับสนุนการเรียนการสอน

สํานักศึกษาทั่วไป
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วันที่ 3 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
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บทสรุปสําหรับผูบริหาร
สํานักศึกษาทั่วไปมีภารกิจในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปโดยเปนหนวยงาน
กลางในการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป จํานวน 30 หนวยกิต ใหกับนิสิตระดับปริญญาตรี
ทุกคณะ/วิทยาลัย ในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทําหนาที่ประสานงานและดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของ
กับการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป โดยบูรณาการการใชทรัพยากรตางๆ รวมกัน เพื่อใหการ
จัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปมีประสิทธิภาพ และสอดคลองกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ซึ่งมุงมั่นในการสรางบัณฑิตใหเปนที่พึ่งของสังคม และชุมชน อันจะเกิดผลดีในการพัฒนา
ประเทศใหเจริญกาวหนาตอไป
ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2560 ผลการประเมินในภาพรวม
ตามองคประกอบคุณภาพ จํานวน 15 ตัวบงชี้ มีผลการประเมิน 4.97 คะแนน ระดับคุณภาพดีมาก ดังนี้
องคประกอบที่ 1 ตัวบงชี้ตามพันธกิจ จํานวน 5 ตัวบงชี้ คาน้ําหนัก รอยละ 40 มีผลการ
ประเมิน 5.00 คะแนน ระดับคุณภาพดีมาก
องคประกอบที่ 2 ตัวบงชี้เชิงกลยุทธ เอกลักษณ หรือจุดเนนของหนวยงาน จํานวน 3 ตัว
บงชี้ คาน้ําหนักรอยละ 30 มีผลการประเมิน 5.00 คะแนน ระดับคุณภาพดีมาก
องคประกอบที่ 3 ตัวบงชี้รวม จํานวน 7 ตัวบงชี้ คาน้ําหนักรอยละ 30 มีผลการประเมิน
4.90 คะแนน ระดับคุณภาพดีมาก
ในสวนของคณะกรรมการประเมินพบวา สํานักศึกษาทั่วไปมีจุดเดน คือ ผูบริหารมีวิสัยทัศน
เกี่ยวกับทิศทางการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปที่ชัดเจน มีความรูความเขาใจในการจัดการศึกษา
รายวิชาศึกษาทั่วไป ปรัชญา และแนวทางการจัดการศึกษาเปนอยางดี คณะผูบริหารมีความเห็นและทิศ
ทางการบริหารจัดการที่สอดคลองกัน
ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา
1. ควรมีการสงเสริมใหอาจารยไดเขามามีสวนรวมในกิจกรรมหรือโครงการพัฒนาศักยภาพ
อาจารยผูสอนมากยิ่งขึ้น (ในบางโครงการที่สํานักศึกษาทั่วไปเห็นวามีความสําคัญตอการขับเคลื่อนไปสู
วิสัยทัศนที่ตองการ)
2. พัฒนาเครือขายความรวมมือกับคณะ และหนวยงานภายในในการประสานงานใหเกิด
การพัฒนานิสิตอยางตอเนื่อง
3. สํานักศึกษาทั่วไปควรพิจารณาสอดแทรกการประเมินผลลัพธในแตละตัวบงชี้เพื่อสะทอน
ถึงการพัฒนาอยางตอเนื่อง
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สวนที่ 2
บทนํา
1. วัน เดือน ป และสถานที่ในการตรวจประเมิน
วันจันทรที่ 3 กันยายน 2561 ณ หองประชุมสํานักศึกษาทั่วไป อาคารราชนครินทร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2. รอบการประเมิน
ปการศึกษา 2560 (ผลการดําเนินงานตั้งแต 1 สิงหาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2561)
3. วัตถุประสงคในการประเมินคุณภาพ
3.1 เพื่ อ ตรวจสอบและประเมิ น การดํ า เนิ น งานในภาพรวมตามระบบคุ ณ ภาพและกลไกที่
หนวยงานนั้นๆ กําหนดขึ้น โดยวิเคราะหเปรียบเทียบผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ในทุกองคประกอบ
คุณภาพวาเปนไปตามเกณฑและไดมาตรฐาน
3.2 เพื่อใหทราบสถานภาพของตนเองอันจะนําไปสูการกําหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพ
ไปสูเปาหมาย (targets) และเปาประสงค (goals) ที่ตั้งไวและเปนสากล
3.3 เพื่ อให หน ว ยงานทราบจุ ด แข็ง จุดที่ควรปรับปรุง ตลอดจนไดรับ ขอเสนอแนะในการ
พัฒนาการดําเนินงานเพื่อเสริมจุดแข็ง และพัฒนาจุดที่ควรปรับปรุงอยางตอเนื่อง
3.4 เพื่อใหขอมูลสาธารณะที่เปนประโยชนตอผูที่มีสวนไดสวนเสีย ทําใหมั่นใจวาหนวยงาน
สามารถสรางผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพ
3.5 เพื่อใหหนวยงานตนสังกัดมีขอมูลพื้นฐานที่จําเปนสําหรับการสงเสริมสนับสนุนการจัดการ
การอุดมศึกษาในแนวทางที่เหมาะสม
4. ขอมูลทั่วไปของหนวยงาน
1. ลักษณะองคกร
สํานักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีภารกิจสําคัญในการจัดการเรียนการสอนวิชา
ศึกษาทั่วไป จํานวน 30 หนวยกิต ใหกับทุกคณะในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ไดรับการจัดตั้งเปน
หนวยงานใหม คือ โครงการจัดตั้งสํานักศึกษาทั่วไป โดยความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2550 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2550 ตอมาไดรับความเห็นชอบใหจัดตั้งเปน สํานัก
ศึกษาทั่วไป โดยความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2551 เมื่อวันที่
26 กันยายน 2551
สํานักศึกษาทั่วไปเปนหนวยงานกลางในการทําหนาที่ในการบริหารจัดการเรียนการสอน
รายวิชาศึกษาทั่วไป โดยมุงเนนการสรางบัณฑิตใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงค และเปนที่พึ่งของชุมชนและ
สังคมตามแนวทางที่มหาวิทยาลัยกําหนด ทั้งนี้ไดรับความรวมมือจากหนวยงานตางๆในมหาวิทยาลัยเปน
อยางดี สงผลใหการจัดการเรียนการสอนดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับกรอบแผน
อุดมศึกษาระยะยาว และทิศทางการพัฒนาประเทศกาวสูยุคไทยแลนด 4.0 ตอไป
ก. สภาพแวดลอมของหนวยงาน
สํานักศึกษาทั่วไปมีพันธกิจหนาที่ตามกฎหมาย
1. พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปแบบบูรณาการ
เพื่อใหบัณฑิตเปนที่พึ่งของสังคมและชุมชน
2. พัฒนาอาจารยดานการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพและพัฒนาบุคลากร
สํานักศึกษาทั่วไปใหมีสมรรถนะตามสายงานอยางตอเนื่อง
3. สงเสริมและสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและการบริหาร
จัดการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการการจัดการเรียนหมวดวิชาศึกษาทั่วไปใหมีประสิทธิภาพ
ตามหลักธรรมาภิบาล
5. พัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของสํานักศึกษาทั่วไป
อยางมีประสิทธิภาพ
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(1) สํานักศึกษาทั่วไป มีภารกิจหลักและวิธีการใหบริการดําเนินการตามตาราง OP-1ก
(1-1)
ตาราง OP-1ก (1-1) ภารกิจบริการหลัก และวิธีการใหบริการ
หลักสูตร
แนวทางและวิธีการใหบริการ
1. กลุมภาษา
2. กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
3. กลุมวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
4. กลุมวิทยาศาสตรสุขภาพและ
นันทนาการ
5. กลุมสหศาสตร
6. กลุมวิชาเลือกเพิ่มเติม
บริการที่สําคัญ
1. การบริการวิชาการ
คูความรวมมือ
1. อาจารย

แนวทางและวิธีการใหบริการ
จัดโครงการอบรมเพื่อสงเสริมและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
สําหรับนิสิตและบุคลากรที่สนใจ
แนวทางและวิธีการใหบริการ
จัดโครงการพัฒนาอาจารย

(2) สํานักศึกษาทั่วไปมีวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงคและยุทธศาสตร ดังนี้
วิสัยทัศนสํานักศึกษาทั่วไป
สํานักศึกษาทั่วไปเปนตนแบบดานการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป
เพื่อสงเสริมการสรางบัณฑิตใหเปนที่พึ่งของสังคมและชุมชน
พันธกิจสํานักศึกษาทั่วไป
1. พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปแบบบูรณาการ
เพื่อสงเสริมการสรางบัณฑิตใหเปนที่พึ่งของสังคมและชุมชน
2. พัฒนาอาจารยดานการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพและพัฒนา
บุคลากรสํานักศึกษาทั่วไปใหมีสมรรถนะตามสายงานอยางตอเนื่อง
3. สงเสริมและสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและการบริหาร
จัดการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไปใหมี
ประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
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5. พัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของสํานักศึกษาทั่วไป
อยางมีประสิทธิภาพ
(3) สํานักศึกษาทั่วไปมีบุคลากร ในปงบประมาณ 2561 รวม 53 คน จําแนกตามกลุม
ภารกิจ 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) และมีปจจัยหลักที่ทําให
ผูปฏิบัติงานมุงมั่นตอภารกิจของมหาวิทยาลัย ตามตาราง OP-1 ก(3-2)
ตาราง OP-1 ก(3-1) ลักษณะโดยรวมของบุคลากรและวุฒิการศึกษา
วุฒิการศึกษา

ผูบริหาร
*1

ผูปฏิบัติงาน
ตําแหนงอาจารย
7

ผูปฎิบตั ิงาน
สายสนับสนุน
16
25
6

5

-

-

ความกาวหนาทาง
วิชาชีพ
*ชํานาญการพิเศษ 1
คน
-

ต่ํากวาปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอกหรือ
เทียบเทา
รวม
อายุคนเฉลี่ย (ป)
อายุงานเฉลี่ย (ป)

6
41.7
14.9

7
38.7
4.5

47
33.5
4.7

-
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ตาราง OP-1 ก(3-2) ปจจัยหลักที่ทําใหผูปฏิบัติงานมุงมั่นตอภารกิจของหนวยงาน
ปจจัยหลักที่สงผลตอความผูกพัน
ธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน
สวัสดิการของบุคลากร
กิจกรรมที่เปนวัฒนธรรมองคกรและ
สงเสริมวัฒนธรรมของหนวยงาน เชน
การเขารวมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
และกิจกรรมของสํานักศึกษาทั่วไป

ผูบริหาร

ผูปฏิบัติงาน

(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
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8. พอยทเตอร 20 ตัว
9. เครื่องปรับอากาศ 167 เครื่อง
10. พัดลมตั้งโตะ 12 ตัว
11. พัดลมโคจร 260 ตัว
12. เครื่องขยายเสียง 57 เครื่อง
13. เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย 5 เครื่อง
(5) สํานักศึกษาทั่วไป ดําเนินภารกิจภายใต กฎระเบียบ ขอบังคับ ที่สําคัญตามตาราง
op-1(5)
ดาน
การจัดการศึกษา

การวิจัย

ตาราง OP-1 ก(5) กฎระเบียบ ขอบังคับ ที่สําคัญ
กฎระเบียบ ขอบังคับที่สําคัญ
1. ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคามวาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557
2. ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม วาดวยการเก็บเงินคาหนวยกิต คาธรรมเนียม
การศึกษา และคาธรรมเนียมอื่นๆ ในระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553
3. ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม วาดวยการโอนผลการเรียนการเทียบโอนผล
การเรียนและการเทียบโอนความรู ทักษะและประสบการณตามหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2546
4. ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม วาดวยการโอนผลการเรียนการเทียบโอนผล
การเรียนและการโอนความรู ทักษะและประสบการณตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
5. ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคามวาดวยหลักเกณฑการเทียบรายวิชาและโอน
หนวยกิต 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
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ดาน

การบริหารจัดการ

กฎระเบียบ ขอบังคับที่สําคัญ
5. ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม วาดวยการใหบริการวิชาการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2555
6. แนวปฏิบัติในการขอเบิกเงินวิจัยและบริการวิชาการจากแหลงทุนภายนอก
1. ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคามวาดวยการบริหารงานละดําเนินงานของสํานัก
ศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2553

ข. ความสัมพันธระดับหนวยงาน
(1) สํานักศึกษาทั่วไปมีการบริหารงานโดยมีโครงสรางองคกร ซึ่งสํานักศึกษาทั่วไปเปน
หนวยงานเทียบเทาคณะ มีผูอํานวยการสํานักศึกษาทั่วไปเปนผูบริหารสูงสุด มีวาระการดํารงตําแหนง 4
ป มีคณะกรรมการประจําสํานักศึกษาทั่วไปทําหนาที่กํากับดูแล ซึ่งมหาวิทยาลัยมหาสารคามกําหนดใหมี
การประเมินผลการบริหารงานของผูบริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคามทุกป โดยสภามหาวิทยาลัยจะ
แตงตั้งคณะกรรมการฯ ที่มีองคประกอบ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม วาดวย หลักเกณฑและ
วิธีการประเมินผลการบริหารงานของผูบริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 15 มกราคม
2558
ในการกํากับดูแลองคกรภายใตการนําของผูอํานวยการสํานักศึกษาทั่วไป รองผูอํานวยการ
สํานักศึกษาทั่วไป รองอธิการบดีฝายวิชาการ คณบดีที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเห็นชอบ 3 คน
ผูอ ํานวยการหนวยงานสนับสนุน 3 คน และหัวหนาสํานักงาน มีการประชุมติดตามความกาวหนาในการ
ดําเนินงานเปนประจําทุกเดือน และมีการประชุมผูบริหารสํานักศึกษาทั่วไปเพื่อกํากับติดตามงานทุก
สัปดาห โดยโครงสรางภายในสํานักศึกษาทั่วไป แบงเปน 3 กลุมงาน ประกอบไปดวยกลุมงานบริหารและ
ยุทธศาสตร กลุมงานวิชาการและประเมินผล และกลุมงานสารสนเทศ โดยมีหัวหนากลุมงานกํากับดูแล
การปฏิบัติงานของบุคลากร มีการกํากับติดตามงาน และมีการหารือแนวทางตางๆ โดยมีการประชุม
บุคลากรเปนประจําทุกเดือนเพื่อรายงานผลการดําเนินงาน
(2) หนวยงานไดจําแนกลูกคา ผูมีสวนไดสวนเสีย รวมทั้งความตองการ / ความคาดหวังของ
แตละกลุม ตามตาราง OP-1- (2-1) และตาราง OP-1 ข (2-2)
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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
นิสิต
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 เพื่อใหบัณฑิต รวดเร็วในการติดตอประสานงานและความสัมพันธ
เปนที่พึ่งของสังคมและชุมชน
อันดีในการประสานงานในการจัดการเรียนการสอน
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ความทาทายเชิงกลยุทธ
(Strategic Challenge)
ดานการปฏิบัติการ
Sc.2 พัฒนาระบบบริหารจัดการการจัดการเรียน
หมวดวิชาศึกษาทั่วไปใหมีประสิทธิภาพตามหลัก
ธรรมาภิบาล
Sc.3 พัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจของสํานักศึกษาทั่วไปอยางมี
ประสิทธิภาพ
Sc.4 สงเสริมและสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการหมวด
วิชาศึกษาทั่วไป
ดานบุคคล
Sc.5 พัฒนาอาจารยดานการจัดการเรียนการสอน
ใหมีประสิทธิภาพและพัฒนาบุคลากรสํานักศึกษา
ทั่วไปใหมีสมรรถนะตามสายงานอยางตอเนื่อง

ความไดเปรียบเชิงกลยุทธ
(Strategic Advantage)
SA.2 บุคลากรสํานักศึกษาทั่วไปเปนคนรุนใหมมี
ความกระตือรือรนและพรอมพัฒนางานและ
สามารถทํางานเปนทีมไดอยางมีประสิทธิภาพ
SA.3 สํานักศึกษาทั่วไปไดรับอนุมัติงบประมาณเพื่อ
สนับการวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน

ดานความรับผิดชอบตอสังคม
Sc.6 2 ค. ระบบการปรับปรุงผลการดําเนินการ
สํานักศึกษาทั่วไป มีระบบการปรับปรุงการดําเนินการ โดยแบงระดับงานและเครื่องมือ
พัฒนาคุณภาพองคการ โดยใชแนวคิดพื้นฐานของการพัฒนาตามวงจร PDCA เพื่อปรับปรุงคุณภาพ
ควบคูกับการดําเนินการบริหารความเสี่ยงในประเด็นที่เกิดปญหา โดยมีระบบการกํากับ ติดตามจาก
ผูบริหาร และมีการกําหนดเปาหมาย และผลการดําเนินงานในทุกๆ ภารกิจอยางชัดเจน
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การมอบหมายงาน ดําเนินงานตามแผน
กํากับติดตาม รายงานความกาวหนา
การดําเนินงาน

การวางแผน
แผนปฏิบัตริ าชการ
แผนกลยุทธ
แผนปฏิบัติการประจําป
แผนพัฒนาบุคลากร
การจัดการความรู
การบริหารความเสี่ยง

Input
วิสัยทัศน,
พันธกิจ
ความตองการของลูกคา
ความตองการของคูความรวมมือ
ความตองการของผูมารับบริการ

ดําเนินงานปรับปรุง
และพัฒนาการ
ดําเนินงาน

กํากับติดตามผลการดําเนินงาน
การประเมินผลการดําเนินงาน
การใหขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนางาน
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สวนที่ 3
วิธีการประเมิน
1. การวางแผนและการประเมิน
1. การเตรียมการและการวางแผนกอนการตรวจเยี่ยม
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ศึกษาองคประกอบ ตัวบงชี้และเกณฑการ
ประเมินคุณภาพภายในของสํานักศึกษาทั่วไป ตลอดจนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของสํานัก
ศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และมีการวางแผนกําหนดรูปแบบการตรวจประเมินคุณภาพ
ภายใน ปการศึกษา 2560 ในวันที่ 3 กันยายน 2561 ณ หองประชุมสํานักศึกษาทั่วไป ชั้น 1 อาคาร
ราชนครินทร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ดังนี้
เวลา
09.00-09.30 น.

09.30-09.40 น.

กิจกรรม
ผูอํานวยการสํานักศึกษาทั่วไป
กลาวรายงานขอมูลพื้นฐานตอ
คณะกรรมการ ประเมินคุณภาพ
ภายใน
คณะกรรมการประชุมชี้แจงแนว
ทางการประเมิน

09.40-10.00 น.

คณะกรรมการประเมิน ฯ
สัมภาษณผูบริหาร

10.00-10.30 น.

คณะกรรมการประเมิน ฯ
สัมภาษณคณาจารย

10.00-10.30 น.

คณะกรรมการประเมิน
สัมภาษณหัวหนากลุมงาน

10.00-10.30 น.

คณะกรรมการประเมิน
สัมภาษณตัวแทนนิสิต

สถานที่
รายชื่อคณะกรรมการ
หองประชุมสํานัก รศ.ดร.พชรวิทย จันทรศิริสิร
ศึกษาทั่วไป
ผศ.ดร.ณัฐพล ภูมิสะอาด
รศ.ดร.พรเทพ ถนนแกว
หองประชุมสํานัก รศ.ดร.พชรวิทย จันทรศิริสิร
ศึกษาทั่วไป
ผศ.ดร.ณัฐพล ภูมิสะอาด
รศ.ดร.พรเทพ ถนนแกว
หองประชุมสํานัก รศ.ดร.พชรวิทย จันทรศิริสิร
ศึกษาทั่วไป
ผศ.ดร.ณัฐพล ภูมิสะอาด
รศ.ดร.พรเทพ ถนนแกว
หองผูอํานวยการ รศ.ดร.พชรวิทย จันทรศิริสิร
สํานักศึกษาทั่วไป ผศ.ดร.ณัฐพล ภูมิสะอาด
รศ.ดร.พรเทพ ถนนแกว
หองประชุมสํานัก รศ.ดร.พชรวิทย จันทรศิริสิร
ศึกษาทั่วไป
ผศ.ดร.ณัฐพล ภูมิสะอาด
รศ.ดร.พรเทพ ถนนแกว
หองสารสนเทศ รศ.ดร.พชรวิทย จันทรศิริสิร
ผศ.ดร.ณัฐพล ภูมิสะอาด
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เวลา

กิจกรรม

สถานที่

รายชื่อคณะกรรมการ
รศ.ดร.พรเทพ ถนนแกว
หองผูอํานวยการ รศ.ดร.พรเทพ ถนนแกว
สํานักศึกษาทั่วไป

10.30-15.00 น.

คณะกรรมการประเมิน
ศึกษาเอกสารประกอบการ
ประเมินองคประกอบที่ 1

12.00-13.00 น.
10.30-15.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน
คณะกรรมการประเมิน
หองประชุมสํานัก รศ.ดร.พชรวิทย จันทรศิริสิร
ศึกษาเอกสารประกอบการ
ศึกษาทั่วไป
ประเมินองคประกอบที่ 2

10.30-15.00 น.

คณะกรรมการประเมิน
ศึกษาเอกสารประกอบการ
ประเมินองคประกอบที่ 3

หองประชุมสํานัก ผศ.ดร.ณัฐพล ภูมิสะอาด
ศึกษาทั่วไป

15.30 น.

ประธานคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา
สรุปผลการประเมิน
คุณภาพและขอเสนอแนะการ
ประกันคุณภาพการศึกษาสํานัก
ศึกษาทั่วไป

หองประชุมสํานัก รศ.ดร.พชรวิทย จันทรศิริสิร
ศึกษาทั่วไป
ผศ.ดร.ณัฐพล ภูมิสะอาด
รศ.ดร.พรเทพ ถนนแกว

2. วิธีการตรวจสอบความถูกตองนาเชื่อถือของขอมูล
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในพิจารณาผลการดําเนินงานตามที่สํานักศึกษา
ทั่วไปเตรียมขอมูล เอกสารหลักฐานตามองคประกอบและตัวบงชี้ ทั้งในสวนของขอมูลเชิงปริมาณ และ
ขอมูลเชิงคุณภาพ เชน กระบวนการและกิจกรรมการดําเนินงานที่สื่อใหคณะกรรมการตรวจประเมินเห็น
ภาพในสํานักศึกษาทั่วไปไดอภิปราย ซักถาม แสดงความคิดเห็นเพื่อสรางความกระจางในการดําเนินงาน
ทุกตัวบงชี้เพื่อความเขาใจที่ถูกตองของบุคลากร
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสุมตรวจเยี่ยมหนวยงานภายใน และสัมภาษณ
ผูรับผิดชอบการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในตามองคประกอบและตัวบงชี้ ตลอดจนสัมภาษณผูมี
สวนไดสวนเสีย เชน คณาจารยผูสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป และนิสิต เปนตน
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คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเปดโอกาสใหบุคลากรทุกระดับในคณะได
อภิปราย ซักถาม แสดงความคิดเห็นเพื่อสรางความกระจางในการดําเนินงานของหนวยงานในทุก
ประเด็น เพื่อความเขาใจที่ถูกตองของบุคลากร
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สวนที่ 4
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในทําการศึกษาขอมูลและตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานผลการดําเนินงานของสํานักศึกษาทั่วไป ประกอบดวย 3 องคประกอบ 15 ตัวบงชี้ ตามคูมือ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2560 สํานักศึกษาทั่วไป ผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษา สํานักศึกษาทั่วไป ในภาพรวม พบวา คาคะแนนที่ไดเทากับ 4.97 คะแนน (จากคะแนนเต็ม
5 คะแนน) ผลการประเมินการดําเนินงาน ระดับดีมาก ซึ่งเทากับทีส่ ํานักศึกษาทั่วไป ประเมินตนเอง
คือ 4.97 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน) และเมื่อพิจารณาการประเมินผลการดําเนินงาน
ของสํานักศึกษาทั่วไป สามารถสรุปได ดังนี้
ที่
1
2
3

การประเมินผลการดําเนินงาน
การดําเนินงานระดับพอใช
การดําเนินงานระดับดี
การดําเนินงานระดับดีมาก

จํานวน
(ตัวบงชี้)
15

ตัวบงชี้ที่
1.1-1.5, 2.1-2.3, 3.1-37

(รายละเอียดตามตาราง ป.1 ผลการประเมินรายตัวบงชี้)

ตาราง ป. 1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หนวยสนับสนุนการเรียนการสอน ปการศึกษา 2560 (ผลประเมินรายตัวบงชี้)
สํานักศึกษาทั่วไป
[1]

องคประกอบและตัวบงชี้

[3]

[4]

เปาหมาย

ผลการ
ดําเนินงาน
(ขอ/รอยละ)

การบรรลุ
เปาหมาย
(= บรรลุ ,
×=ไมบรรลุ)

9 ขอ

9 ขอ

10%

8 ขอ

8 ขอ

5%

7 ขอ

5%

9 ขอ

น้ําหนัก

องคประกอบที่ 1 ตัวบงชี้ตามพันธกิจ
1.1 ระดับความสําเร็จของการ
15%
บริหารจัดการการเรียนการสอนวิชา

[2]

[5]

[6]=
[5]x[1]

คะแนนประเมินของ
กรรมการ

ขอที่ได
คะแนน

ตามเกณฑ
การ
ประเมิน

ถวง
น้ําหนัก

5

75

ขอที่ 1-9



5

50

ขอที่ 1-8

7 ขอ



5

25

ขอที่ 1-7

9 ขอ



5

25

ขอที่ 1-9



หมายเหตุ
(เหตุผลที่กรรมการฯใหคะแนน
แตกตางจากที่ระบุไวใน SAR)

ศึกษาทั่วไป
1.2 ระดับความสําเร็จของการ
พัฒนาอาจารยดานการจัดการเรียน
การสอน
1.3 ระดับความสําเร็จของการ
พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ

-

สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
1.4 ระดับความสําเร็จของการ
พัฒนางานวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอน รายวิชาศึกษาทั่วไป
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[1]

องคประกอบและตัวบงชี้

1.5 ระดับความสําเร็จของการ

[2]

[3]

[4]
การบรรลุ
เปาหมาย
(= บรรลุ ,
×=ไมบรรลุ)


น้ําหนัก

เปาหมาย

ผลการ
ดําเนินงาน
(ขอ/รอยละ)

5%

10 ขอ

10 ขอ

[5]

[6]=
[5]x[1]

คะแนนประเมินของ
กรรมการ
ตามเกณฑ
การ
ประเมิน
5

ถวง
น้ําหนัก
25

ขอที่ได
คะแนน

หมายเหตุ
(เหตุผลที่กรรมการฯใหคะแนน
แตกตางจากที่ระบุไวใน SAR)

ขอที่ 1-10

-

บริหารจัดการหองเรียน และสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู
องคประกอบที่ 2 ตัวบงชี้เชิงกลยุทธ หรือเอกลักษณหรือจุดเนนหรือการสงเสริมความโดดเดนของหนวยงานและ/หรือมหาวิทยาลัย

2.1 ระดับความสําเร็จของการ
10%
7 ขอ
7 ขอ
5
50
ขอที่ 1-7
สงเสริมและพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษนิสิต
2.2 ระดับความสําเร็จของการ

10%

8 ขอ

8 ขอ



5

50

ขอที่ 1-3 และ
ขอที่ 5-8

10%

8 ขอ

8 ขอ



5

50

ขอที่ 1-8

สงเสริมคุณลักษณะนิสิตที่พึง
ประสงคของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2.3 ระดับความสําเร็จของการ
จัดการเรียนการสอนรายวิชาหนึ่ง
หลักสูตรหนึ่งชุมชน
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[1]

องคประกอบและตัวบงชี้

[2]

[3]

[4]
การบรรลุ
เปาหมาย
(= บรรลุ ,
×=ไมบรรลุ)

น้ําหนัก

เปาหมาย

ผลการ
ดําเนินงาน
(ขอ/รอยละ)

4.5

7 ขอ

7 ขอ

4.5

6 ขอ

4.5

4.5

[5]

[6]=
[5]x[1]

คะแนนประเมินของ
กรรมการ

ขอที่ได
คะแนน

ตามเกณฑ
การ
ประเมิน

ถวง
น้ําหนัก



5

22.50

ขอที่ 1-7

6 ขอ



5

22.50

ขอที่ 1-6

10 ขอ

10 ขอ



5

22.50

ขอที่ 1-10

5 ขอ

5 ขอ



5

22.50

ขอที่ 1-5

หมายเหตุ
(เหตุผลที่กรรมการฯใหคะแนน
แตกตางจากที่ระบุไวใน SAR)

องคประกอบที่ 3 ตัวบงชี้รวม

ตัวบงชี้ที่ 3.1 ระดับ
ความสําเร็จของการพัฒนา
แผนกลยุทธ
ตัวบงชี้ที่ 3.2 ระดับ
ความสําเร็จของการดําเนินงาน
ตามแผนบริหารความเสี่ยง
ตัวบงชี้ที่ 3.3 ระดับ
ความสําเร็จของการบริหารงาน
ดวยหลักธรรมาภิบาล
ตัวบงชี้ที่ 3.4 ระดับ
ความสําเร็จของการคนหาแนว
ปฏิบัติที่ดี
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[1]

[2]

[3]

[4]
การบรรลุ
เปาหมาย
(= บรรลุ ,
×=ไมบรรลุ)

องคประกอบและตัวบงชี้

น้ําหนัก

เปาหมาย

ผลการ
ดําเนินงาน
(ขอ/รอยละ)

ตัวบงชี้ที่ 3.5 ระดับ
ความสําเร็จของการกํากับ
ติดตามการบริหารและพัฒนา
บุคลากร
ตัวบงชี้ที่ 3.6 ระดับ
ความสําเร็จของการดําเนินงาน
ดานการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน
ตัวบงชี้ที่ 3.7 ระดับ
ความสําเร็จของการดําเนินงาน
ตามเกณฑคุณภาพการศึกษา
เพื่อการดําเนินการที่เปนเลิศ

4.5

6 ขอ

6 ขอ

4.5

8 ขอ

3

5 ขอ

รวม
เฉลี่ย (ผลรวม/น้ําหนักรวม)
ระดับคุณภาพ

100

[5]

[6]=
[5]x[1]

คะแนนประเมินของ
กรรมการ

ขอที่ได
คะแนน

ถวง
น้ําหนัก



ตามเกณฑ
การ
ประเมิน
5

22.50

ขอที่ 1-6

8 ขอ



5

22.50

ขอที่ 1-8

4 ขอ

×

4

12.00

ขอที่ 1-4

หมายเหตุ
(เหตุผลที่กรรมการฯใหคะแนน
แตกตางจากที่ระบุไวใน SAR)

497
4.97
ดีมาก
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หมายเหตุ : การแปลผลระดับคุณภาพ มีรายละเอียดดังนี้

0.00 - 1.50 การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน
1.51 - 2.50 การดําเนินงานตองปรับปรุง
2.51 – 3.50 การดําเนินงานระดับพอใช
3.51 – 4.50 การดําเนินงานระดับดี
4.51 – 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก
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ตาราง ป. 2 ผลการประเมินตามองคประกอบคุณภาพ
คะแนนการประเมินเฉลี่ย
องค
ประกอบ
คุณภาพ

จํานวน
ตัวบงชี้

น้ําหนัก

1. ตัวบงชี้
ตามพันธกิจ

5

2. ตัวบงชี้
เชิงกลยุทธ
เอกลักษณ
หรือจุดเนน
ของหนวยงาน

(คะแนนรวมถวงน้ําหนักทุกตัวบงชี้/น้าํ หนัก
ทุกตัวบงชี้ในองคประกอบ)
P

O

คะแนน
เฉลี่ย

40

5.00

-

5.00

3

30

5.00

-

5.00

3. ตัวบงชี้รวม

7

30

4.90

-

4.90

รวม

15

100

I

ระดับคุณภาพ
0.00 - 1.50 การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน
1.51 - 2.50 การดําเนินงานตองปรับปรุง
2.51 – 3.50 การดําเนินงานระดับพอใช
3.51 – 4.50 การดําเนินงานระดับดี
4.51 – 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก

-

เฉลี่ย

4.97

ระดับ
คุณภาพ

ดีมาก

-

4.97

ขอสรุปตามองคประกอบคุณภาพ
องคประกอบที่ 1 ตัวบงชี้ตามพันธกิจ จํานวน 5 ตัวบงชี้ คาน้ําหนัก รอยละ 40 มีผลการ
ประเมิน 5.00 คะแนน ระดับคุณภาพดีมาก
องคประกอบที่ 2 ตัวบงชี้เชิงกลยุทธ เอกลักษณ หรือจุดเนนของหนวยงาน จํานวน 3
ตัวบงชี้ คาน้ําหนักรอยละ 30 มีผลการประเมิน 5.00 คะแนน ระดับคุณภาพดีมาก
องคประกอบที่ 3 ตัวบงชี้รวม จํานวน 7 ตัวบงชี้ คาน้ําหนักรอยละ 30 มีผลการประเมิน 4.90
คะแนน ระดับคุณภาพดีมาก
รวม 15 ตัวบงชี้ มีผลการประเมิน 4.97 คะแนน ระดับคุณภาพดีมาก
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สวนที่ 5
จุดเดนและขอเสนอแนะ
1. จุดเดนและขอเสนอแนะในภาพรวม
จุดเดน
1. ผูบริหารมีวิสัยทัศน ทิศทางการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปที่ชัดเจน มีความรู
ความเขาใจในการจัดการศึกษาวิชาศึกษาทั่วไป ปรัชญา และแนวทางการจัดการศึกษาเปนอยางดี คณะ
ผูบริหารมีความเห็นและทิศทางการบริหารสอดคลองกัน
ขอสังเกตและขอเสนอแนะ
2. จุดเดนและขอเสนอแนะรายองคประกอบ
องคประกอบที่ 1 ตัวบงชี้ตามพันธกิจ
จุดแข็ง
สํานักศึกษาทั่วไปมีระบบ กลไก การดําเนินงานและระบบ
ติดตามผลการดําเนินงานที่ชัดเจน สงผลใหการดําเนินการ
ตามพันธกิจหลักของสํานักฯ บรรลุเปาหมายที่กําหนดและมี
แนวโนมของการพัฒนาที่ดีขึ้น
จุดที่ควรพัฒนา
-

แนวทางเสริม
ควรมีการสงเสริมใหอาจารยไดเขามามี
สวนรวมในกิจกรรมหรือโครงการพัฒนา
ศักยภาพมากยิ่งขึ้น (ในบางโครงการที่
สํานักฯ เห็นวามีความสําคัญตอการ
ขับเคลื่อนไปสูวิสัยทัศนที่ตองการ)
ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
-

รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หน่วยสนับสนุนการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2560 23
สํานักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

องค์ประกอบที่ 2 ตัวบ่งชีเ้ ชิงกลยุทธ์ เอกลักษณ์ หรือจุดเน้นของหน่วยงาน
จุดแข็ง
แนวทางเสริม
สํานักศึกษาทั่วไปมีการดําเนินงานเชิงรุก ทั้ง พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับคณะ และหน่วยงาน
ในการส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ภายในในการประสานงานให้เกิดการพัฒนานิสิตอย่าง
นิสิต การส่งเสริมคุณลักษณะนิสิตที่พึง
ต่อเนื่อง
ประสงค์ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และการ
จัดการเรียนการสอนรายวิชาหนึ่งหลักสูตร
หนึ่งชุมชน ซึ่งภารกิจเหล่านี้ล้วนแต่
ดําเนินการภายใต้นโยบายการพัฒนาสํานัก
ศึกษาทั่วไป ให้นิสิตได้รับประโยชน์จากการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
จุดที่ควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ควรประเมินวัตถุประสงค์ของโครงการที่เป็น
รูปธรรมเพื่อนําผลการประเมินมาปรับปรุง
พัฒนาสู่แนวปฏิบัติที่ดตี อ่ ไป
องค์ประกอบที่ 3 ตัวบ่งชี้รว่ ม
จุดแข็ง
1. ผู้บริหารสํานักศึกษาทั่วไปให้ความสําคัญ
ในการดําเนินการภายใต้หลักธรรมมาภิบาล
โดยให้ความสําคัญกับกระบวนการพัฒนา
แผน การบริหารความเสี่ยง การจัดการ
ความรู้ ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการพัฒนา
บุคลากรอย่างต่อเนื่อง และดําเนินการ
ภายใต้กระบวนการประกันคุณภาพ
การศึกษา เพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุ
วิสัยทัศน์และพันธกิจ โดยมีการควบคุม
กํากับติดตาม การรายงาน และการ
ประเมินผล และนําผลการประเมินไป
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
2. สํานักศึกษาทั่วไปได้ดําเนินการตามวงจร
คุณภาพ PDCA ได้เป็นอย่างดีส่งผลให้เกิด

แนวทางเสริม
1. สํานักศึกษาทั่วไปควรพิจารณาสอดแทรกการ
ประเมินผลลัพธ์ในแต่ละตัวบ่งชี้เพื่อสะท้อนถึงการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง
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จุดแข็ง
การพัฒนาอย่างต่อเนือ่ ง
3. สํานักศึกษาทั่วไปมีการบริหารงานโดย
หลักการมีส่วนร่วมของบุคลากร เช่น การ
กําหนดประเด็นการเรียนรู้และแผนการ
พัฒนาตนเอง
จุดที่ควรพัฒนา
-

แนวทางเสริม

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
-

หมายเหตุ :
1. กรณีผลการประเมินตัวบ่งชี้หรือองค์ประกอบที่มีคะแนนตั้งแต่ 4.51 ระดับคุณภาพดีมาก
คณะกรรมการควรควรมีจุดแข็งและแนวทางเสริม
2. กรณีผลประเมินตัวบ่งชีห้ รือองค์ประกอบที่มีคะแนนต่าํ กว่า 3.51 ระดับคุณภาพระดับคุณภาพ
พอใช้ ต้องปรับปรุง และต้องปรับปรุงเร่งด่วน คณะกรรมการควรมีขอ้ เสนอแนะในจุดทีค่ วรพัฒนา ปรับปรุง

รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หนวยสนับสนุนการเรียนการสอน ปการศึกษา 2560 25
สํานักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

3. วิธีปฏิบัติที่ดี / นวัตกรรม
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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ภาคผนวก

รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หนวยสนับสนุนการเรียนการสอน ปการศึกษา 2560 27
สํานักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ภาคผนวก ก
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
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1. คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
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ภาคผนวก ข
ตารางการตรวจเยี่ยม
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2. ตารางการตรวจเยี่ยม
กําหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระยะเวลา 1 วัน
******************
09.00-09.30 น.
09.30-10.30 น.
10.30-10.45 น.
10.45-12.00 น.
12.00-13.00 น.
13.00-15.15 น.
15.15-15.30 น.
15.30-16.00 น.

ผูอํานวยการสํานักศึกษาทั่วไปกลาวรายงานขอมูล
พื้นฐานตอคณะกรรมการ ประเมินคุณภาพภายใน
คณะกรรมการประเมิน ฯ สัมภาษณ ผูบริหาร คณาจารย นิสิต
พักรับประทานอาหารวาง
คณะกรรมการประเมิน ฯ สัมภาษณหัวหนากลุมงาน
และตัวแทนบุคลากรสํานักศึกษาทั่วไป
พักรับประทานอาหารกลางวัน
คณะกรรมการประเมินฯ ศึกษาเอกสารประกอบการ
ประเมินองคประกอบที่ 1-3
พักรับประทานอาหารวาง
ประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาสรุปผลการประเมิน
คุณภาพและขอเสนอแนะการประกันคุณภาพการศึกษาสํานักศึกษาทั่วไป
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ภาคผนวก ค
บันทึกภาคสนาม
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บันทึกภาคสนาม
การสัมภาษณผูบริหาร
1. ผูบริหารมีวิสัยทัศน ทิศทางการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปที่ชัดเจน มีความรู ความ
เขาใจในการจัดการศึกษาวิชาศึกษาทั่วไป ปรัชญา และแนวทางการจัดการศึกษาเปนอยางดี คณะผูบริหารมี
ความเห็นและทิศทางการบริหารสอดคลองกัน
การสัมภาษณอาจารยผูสอน
1. อาจารยมีความมุงมั่น ตั้งใจและศรัทธาในหนาที่ที่จัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป
อาจารยมีแนวคิดและเทคนิควิธีการเรียนการสอนที่สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของโลก
3. ใชสื่อเสริมการเรียนรูอยางหลากหลาย มีเทคนิคการสอนที่ทันสมัย
การสัมภาษณหัวหนากลุมงานและตัวแทนบุคลากร
1. บุคลากรมีความเขาใจในหนาที่ที่รับผิดชอบและมีภาระงานมากตลอดป
การสัมภาษณตัวแทนนิสิต
1. นิสิตมีความเขาใจและเห็นความสําคัญของเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป

2.
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ขอเสนอแนะของผูบริหาร
1. มหาวิทยาลัยควรสงเสริมการจัดการเรียนรูในรายวิชาศึกษาทั่วไป (วิชาหนึ่งหลักสูตร
หนึ่งชุมชน) เพื่อเสริมสรางอัตลักษณนิสิตของมหาวิทยาลัย เพื่อสงเสริมความโดดเดนของคุณลักษณะนิสิตที่
พึงประสงคของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และสงเสริมนโยบาย Engagement University (การมีสวน
รวมกับชุมชน) สงเสริมการเรียนรูแบบบูรณาการผานรายวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อเชื่อมโยงรายวิชาศึกษาทั่วไป
กับรายวิชาหลักของคณะ
ขอเสนอแนะของอาจารย
1. ปรับวิธีการเรียน เปลี่ยนวิธกี ารสอน ใหเหมาะสมและสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของโลกยุค
ใหม เชน การเรียนการสอนแบบ Active Learning, Project Base Learning และการใชสื่อการเรียนการ
สอนที่หลากหลายเปนตน
2. บทบาทของผูประสานงานในแตละวิชามีความแตกตางกัน ผูประสานงานบางวิชามีภาระงาน
มาก ประสานงานอาจารยที่สอนในรายวิชาจํานวนมาก และบางรายวิชาไดรับความรวมมือจากอาจารย
ผูสอนนอย สํานักศึกษาทั่วไปควรประสานกํากับดูแลใหการดําเนินการมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ขอเสนอแนะของนิสิต
1. ปรับระบบการสํารองที่นั่งใหนิสิตสามารถลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่ตองการเรียนไดอยาง
เพียงพอ
ขอเสนอแนะของบุคลากร
1. ควรจัดทําทางเดินมีหลังคาเชื่อมโยงระหวางที่จอดรถนิสิตกับอาคารเรียน

รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หนวยสนับสนุนการเรียนการสอน ปการศึกษา 2560 34
สํานักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ภาคผนวก ง
ภาพประกอบ

รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หนวยสนับสนุนการเรียนการสอน ปการศึกษา 2560 35
สํานักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

4. ภาพประกอบ

รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หนวยสนับสนุนการเรียนการสอน ปการศึกษา 2560 36
สํานักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หนวยสนับสนุนการเรียนการสอน ปการศึกษา 2560 37
สํานักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หนวยสนับสนุนการเรียนการสอน ปการศึกษา 2560 38
สํานักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ภาคผนวก จ
ผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ปการศึกษา 2560 (รายตัวบงชี้)

รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หนวยสนับสนุนการเรียนการสอน ปการศึกษา 2560 39
สํานักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

5. ผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2560 (รายตัวบงชี้)
ผลการประเมิน
องคประกอบ/ตัวบงชี้

ผลการ
ดําเนินงาน
ระดับ
คะแนน
(ขอ/รอยละ/
คุณภาพ
สัดสวน)

องคประกอบที่ 1 กลุมตัวบงชี้งานประจํา
1.1 ระบบและกลไกการบริหารจัดการการเรียนการสอนวิชาศึกษาทัว่ ไป
1.2 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาอาจารยผูสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป
1.3 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการ

9 ขอ
8 ขอ
7 ขอ
9 ขอ
10 ขอ

5
5
5
5
5

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

7 ขอ
8 ขอ
8 ขอ

5
5
5

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

3.5 ระดับความสําเร็จของการกํากับติดตามการบริหารและพัฒนาบุคลากร

7 ขอ
6 ขอ
10 ขอ
5 ขอ
6 ขอ

5
5
5
5
5

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

3.6 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

8 ขอ

5

3.7 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามเกณฑคณ
ุ ภาพการศึกษาเพื่อการ
ดําเนินการที่เปนเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx)

4 ขอ

4

ดีมาก
ดีมาก

4.97

ดีมาก

1.4 ระดับความสําเร็จของการพัฒนางานวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการ
1.5 ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการหองเรียน และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู

องคประกอบที่ 2 กลุมตัวบงชี้เชิงกลยุทธ
2.1 ระดับความสําเร็จของการสงเสริมและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษนิสิต
2.2 ระดับความสําเร็จของการสงเสริมคุณลักษณะนิสิตที่พึงประสงคของหมวดวิชาศึกษา
2.3่ ระดับความสําเร็จของการจัดการเรียนการสอนรายวิชาหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน

องคประกอบ 3 กลุมตัวบงชี้รวม
3.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาแผนกลยุทธ
3.2 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
3.3 ระดับความสําเร็จของการบริหารงานดวย
3.4 ระดับความสําเร็จของการคนหาแนวปฏิบัติที่ดี

คะแนนเฉลี่ย

