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แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ปรัชญา   

ส่งเสริมการสร้างบัณฑิตท่ีเข้าใจตนเองและผู้อื่น  สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

วิสัยทัศน์ 

เป็นองค์กรร่วมส่งเสริมการผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีปัญญา สามารถด ารงชีพได้เต็มศักยภาพ และมีคุณภาพ ด้วยกระบวนการจัดการนวัตกรรมการเรียนรู้ 

ตัวชี้วัด      K: รอ้ยละเฉลี่ยความพึงพอใจจากหลักสูตร 

ค่าป้าหมาย T: 80% 

พันธกิจ  

 1. พัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพและมาตรฐานเป็นที่ต้องการของตลาด 

 2. พัฒนาอาจารย์ และบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถตามสมรรถนะ 

 3. พัฒนาระบบบริหารจัดการส านักศึกษาท่ัวไป  

 4. พัฒนาระบบสารสนเทศและสร้างนวัตกรรมเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจ 

 ค่านิยม  Core Value (Shared Value) 

  “TESLA” 

T =  Team Spirit and  Respect  หมายถึง  การท างานเป็นทีม จิตวิญญาณของทีม 

E =  Beyond Expectation  หมายถึง  การบริการที่เหนือความคาดหมาย 

S =  Systematic and Strategic Thinking  หมายถึง  การคิดอย่างเป็นระบบ การคิดเชิงกลยุทธ์ 

L =  Lifelong Learning   หมายถึง  การเรียนรู้ตลอดชีวิต 

A =  Agility  หมายถึง  การท างานอย่างคล่องตัว 
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ประเด็นยุทธศาสตร์  

1. พัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพและมาตรฐานเป็นที่ต้องการของตลาด  

2. พัฒนาอาจารย์ และบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถตามสมรรถนะ 

3. พัฒนาระบบบริหารจัดการส านักศึกษาท่ัวไป  

4. พัฒนาและสร้างนวัตกรรมเพ่ือสนับสนุนการบริหารให้มีประสิทธิภาพ  

 

นโยบายการบริหารงานส านักศึกษาทั่วไป   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย  

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ใหม่ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการ 

เรียนรู้ให้มีคุณภาพและมาตรฐานเป็นที่ต้องการของ 

ตลาด  

GE1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

K1: ระดับความพึงพอใจของนิสติ  

T1: ไม่น้อยกว่า 3.51 

 GE2  พัฒนานิสิตให้สอดคล้องกบัความต้องการของตลาด   

K1 : ร้อยละของนิสิตที่ผ่าน MSU English exit exam 

T1 : ร้อยละ 50   

K2 : จ านวนผลงานประกวดแผนธุรกิจที่ผ่านเข้ารอบในระดบัมหาวิทยาลยั 

T2 : 10  ผลงาน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาอาจารย์ และบุคลากร

ให้มีความรู้ความสามารถตามสมรรถนะ 

GE3 อาจารย์ผู้สอนหมวดวชิาศกึษาทั่วไปมีสมรรถนะสูงในการจัดการเรียนการสอน 

K1 : ผลการประเมินความพึงพอใจต่ออาจารย์ผู้สอนเฉลี่ยจากทุกรายวิชา 

T1 :  ไม่น้อยกว่า 4.00 คะแนน 

 GE4 บุคลากรสายสนบัสนุนมสีมรรถนะสูงตามต าแหน่งที่รบัผิดชอบ 

K1 : จ านวนบุคลากรที่เสนอขอรับการประเมินเข้าสู่ต าแหน่งทีสู่งขึ้นภายในปี 2569 

T1 : อย่างน้อย 2 คน   
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ใหม่ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการ

ส านักศึกษาท่ัวไป 

GE5 การด าเนินงานตามตัวชี้วัดแผนปฏบิัติราชการอย่างมีประสทิธิภาพ 

K : ผลการด าเนนิงานตามแผนปฏิบัติราชการ 

T : ร้อยละ 100 

 GE6 การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ  

K : มีชุมชนนักปฏิบัตทิี่มี Best Practice  

T : อย่างน้อย 1 ชุมชน/ป ี

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาและสร้างนวัตกรรมเพ่ือ 

สนับสนุนการบริหารให้มีประสิทธิภาพ  

 

GE7  นวัตกรรมที่สามารถสนับสนุนการบริหารจัดการของส านกัศึกษาทั่วไปอยา่งมี   

       ประสิทธิภาพ 

K: ระดับความพึงพอใจของผู้ใชบ้ริการ 

T:  ไม่น้อยกว่า 3.51 

 GE8 การสื่อสารและการประชาสัมพันธ์มปีระสิทธิภาพ 

K: จ านวนการเข้าอ่านข่าวประชาสัมพันธ์ในเว็บหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก 

T:  ไม่น้อยกว่า 250  คร้ัง/เดือน 
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  แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้า 

หมาย 

กลยุทธ์ กิจกรรม/โครงการตั้งต้น โครงการกิจกรรม

ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2566 

ระยะเวลา 

ด าเนินงาน 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพและมาตรฐานเป็นท่ีต้องการของตลาด 

GE1 หมวดวิชา

ศึกษาท่ัวไปท่ี

ตอบสนองต่อ

ความต้องการ

ของผู้ท่ีมีส่วนได้

ส่วนเสีย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ระดับความพึงพอใจ

ของนิสิต 

 

 

ไม่น้อย

กว่า 

3.51 

 

 

 

 

 

1. พัฒนากระบวนการเรียนการ

สอนส าหรับนิสิตระดับ

ปริญญาตรี 

Obj1 : เพื่อให้การจัดการเรียน

การสอนรายวิชาศึกษาท่ัวไป

เป็นไปในมาตรฐานเดียวกัน  

K1: ร้อยละของรายวิชาท่ีเป็นไป

ตามแนวปฏิบัติการจัดการ

เรียนการสอนรายวิชาศึกษา

ท่ัวไป พ.ศ.2565 

T1: ร้อยละ 100  

Obj2 : เพื่อสร้างความพึงพอใจ

ให้แก่หลักสูตรทุกหลักสูตร

ในระดับปริญญาตรี (C) 

 

 

 

 

1. จัดกิจกรรมประชุม

แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ

การจัดการเรียนการสอน

รายวิชาศึกษาท่ัวไปของ

อาจารย์ผู้สอน 

K : ร้อยละของอาจารย์ผู้สอนท่ี

เข้าร่วมกิจกรรมการประชุม 

T : ร้อยละ 80 

2. โครงการจัดทวนสอบรายวิชา 

K : ร้อยละของจ านวนรายวิชาท่ี

เข้าร่วมทวนสอบ 

T : ร้อยละ 100 

 

 

 

 

 

1. จัดกิจกรรมประชุม

แลกเปลี่ยนเรียนรู้

อาจารย์ผู้ประสานงาน

รายวิชาศึกษาท่ัวไป 

2. โครงการทวนสอบ

ผลสัมฤทธิ์ของนิสิตใน

รายวิชาตามมาตรฐาน

ผลการเรียนรู้ หมวด

วิชาศึกษาท่ัวไป (ฉบับ

ปรับปรุง พ.ศ. 2563)  

ประจ าปีการศึกษา 

2565 

 

พ.ค. 66 

 

 

 

 

 

พ.ค. 66 

100,000 1.รองผู้อ านวยการส านักศึกษา

ท่ัวไปฝ่ายวิชาการและ

นวัตกรรมการเรียนรู้ 

2. หัวหน้าส านักงานเลขานุการ

ส านักศึกษาท่ัวไป 

3. หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการฯ 

4. บุคลากรกลุ่มงานวิชาการ 



7 
 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้า 

หมาย 

กลยุทธ์ กิจกรรม/โครงการตั้งต้น โครงการกิจกรรม

ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2566 

ระยะเวลา 

ด าเนินงาน 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

  K2 : ร้อยละความพึงพอใจของ

ประธานหลักสูตรและ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตรระดับปริญญาตรีท่ี

มีต่อหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

T2:  ร้อยละ 80 

     

   2. พัฒนากระบวนการเรียนรู้

แบบ Active Learning 

Obj :  เพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ที่

สามารถประเมินผู้เรียนได้

ทันที 

K : ร้อยละของจ านวนรายวิชาท่ี

มีการจัดแบบ Active 

Learning 

T : ร้อยละ 100 

 

 

 

 

 

3. โครงการพัฒนาอาจารย์

ผู้สอนด้านการจัดการเรียน

การสอนแบบ Active 

Learning 

K : ร้อยละอาจารย์ผู้สอนท่ีเข้า

ร่วมโครงการแล้วน าความรู้

และทักษะไปใช้ 

T : ร้อยละ 80 

1. โครงการผลลัพธ์การ

เรียนรู้ตามมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

พ.ศ. 2565 กับทักษะใน

อนาคต 

2. โครงการ Blended 

Learning : จากแนวคิด

สู่การปฏิบัติ 

 

 

ธ.ค. 65 

 

 

 

 

มิ.ย. 66 

20,000 

 

 

 

 

20,000 

1.รองผู้อ านวยการส านัก

ศึกษาท่ัวไปฝ่ายวิชาการและ

นวัตกรรมการเรียนรู้ 

2. หัวหน้าส านักงาน

เลขานุการส านักศึกษาท่ัวไป 

3. หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการฯ 

4. งานพัฒนาอาจารย์ 
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้า 

หมาย 

กลยุทธ์ กิจกรรม/โครงการตั้งต้น โครงการกิจกรรม

ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2566 

ระยะเวลา 

ด าเนินงาน 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

  3. พัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้

แบบโมดูล 

Obj :  เพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึง

บทเรียนออนไลน์  

K : จ านวนช่องทางท่ีมีการ

เผยแพร่บทเรียนออนไลน์ 

T : 3 ช่องทาง 

4. จัดท าบทเรียนออนไลน์

ส าหรับการจัดการเรียนการ

สอนแบบโมดูล 

K : จ านวนบทเรียนออนไลน์

รายวิชาศึกษาท่ัวไปแบบ

โมดูลท่ีมีการเผยแพร่ 

T : 3 รายวิชา/ปี 

จัดท าและเผยแพร่

บทเรียนออนไลน์ส าหรับ

การจัดการเรียนการสอน

แบบโมดูล  

ก.พ. - ก.ย. 

66 

ด าเนินการ

โดยไม่ใช้

งบประมาณ 

1.รองผู้อ านวยการส านัก

ศึกษาท่ัวไปฝ่ายวิชาการและ

นวัตกรรมการเรียนรู้ 

2. หัวหน้าส านักงาน

เลขานุการส านักศึกษาท่ัวไป 

3. หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการฯ 

4. หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร 

5. งานพัฒนาหลักสูตร 

6. งานพัฒนาระบบ 

 

 

 

 

 

 

 

  4. พัฒนารายวิชาศึกษาท่ัวไป

เพื่อรองรับการจัดการเรียน

การสอนแบบคลังหน่วยกิต

(Credit Bank) 

Obj :  เพื่อเปิดโอกาสในการ

เรียนรู้ให้กับผู้ท่ีสนใจเพื่อ

สะสมหน่วยกิต (I) 

K : ระดับความส าเร็จของการ

จัดหลักสูตรระยะสั้นแก่

ผู้สนใจ 

T : ระดับ 5  

5.  ปรับปรุงรายวิชาเพื่อรองรับ 

หลักสูตรระยะสั้น และคลัง

หน่วยกิต (Credit bank) 

K : จ านวนรายวิชาศึกษาท่ัวไป

หลักสูตรท่ีมกีารจัดการเรียน

การสอนหลักสูตรระยะสั้น 

และคลังหน่วยกิต (Credit 

bank) 

T : 2 รายวิชา 

โครงการจัดการเรียน

การสอนหลักสูตรระยะ

สั้นและคลังหน่วยกิต 

(Credit bank) ส าหรับ

นักเรียนโรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม (ฝ่าย

มัธยม) 

 

ก.พ. - ก.ย. 

66 

ด าเนินการ

โดยไม่ใช้

งบประมาณ 

1.รองผู้อ านวยการส านักศึกษา

ท่ัวไปฝ่ายวิชาการและ

นวัตกรรมการเรียนรู้ 

2. หัวหน้าส านักงานเลขานุการ

ส านักศึกษาท่ัวไป 

3. หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการฯ 

4. งานพัฒนาหลักสูตร 

5. งานตารางเรียน 

6. งานจัดสอบ 
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้า 

หมาย 

กลยุทธ์ กิจกรรม/โครงการตั้งต้น โครงการกิจกรรม

ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2566 

ระยะเวลา 

ด าเนินงาน 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

  5. พัฒนากระบวนการเรียนการ

สอนส าหรับนิสิตชาวต่างชาติ 

Obj :  เพื่อสร้างความพึงพอใจ

ในการเรียนรายวิชาศึกษา

ท่ัวไปให้แก่นิสิตชาวต่างชาติ  

K : ระดับความพึงพอใจของการ

จัดการเรียนการสอนของ

นิสิตชาวต่างชาติในหลักสูตร

ภาษาไทยและหลักสูตร

นานาชาติ 

T : ไม่น้อยกว่า 3.51 

6. อบรมเตรียมความพร้อมด้าน

ภาษาไทยให้กับนิสิต

ชาวต่างชาติ 

K : ระดับความพึงพอใจของ

นิสิตท่ีเข้าร่วมโครงการอบรม

เตรียมความพร้อมด้าน

ภาษาไทย 

T : ไม่น้อยกว่า 3.51 

โครงการเตรียมความ

พร้อมด้านภาษาและ

วัฒนธรรมไทยส าหรับ 

นิสิตชาวต่างชาติ 

กิจกรรมท่ี 1 การอบรบ 

ภาษาไทยส าหรับนิสิต 

ชาวต่างชาติ 

กิจกรรมท่ี 2 การเตรียม

ความพร้อมส าหรับ

การศึกษาในมหาวิทยาลัย 

 

 

 

 

พ.ค. - มิ.ย.

2566 

 

มิ.ย.66 

 

 

 

 

100,000 

 

 

50,000 

1. รองผู้อ านวยการส านักศึกษา

ท่ัวไปฝ่ายพัฒนานิสิตและการ

พัฒนาท่ียั่งยืน 

2. หัวหน้าส านักงานเลขานุการ

ส านักศึกษาท่ัวไป 

3. หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการฯ 

4. งานพัฒนานิสิต 

GE2 พัฒนานิสิตให้

สอดคล้องกับ

ความต้องการ

ของตลาด   

 

2. ร้อยละของนิสิตท่ี

ผ่าน MSU English 

Exit Exam 

 

50 6. ยกระดับสมรรถนะด้านภาษา 

Obj : เพื่อเตรียมความพร้อม

ด้านภาษาให้นิสิต(I) 

K:ร้อยละของนิสิตท่ีเข้าร่วมจาก

ทุกโครงการและสอบผ่าน 

T: ร้อยละ 50 

7. โครงการจัดสอบ MSU 

English Exit-Exam  

K : ร้อยละผู้เข้าร่วมโครงการ

ตามรายชื่อที่คณะ 

     ส่งมา 

T : ร้อยละ 50 

โครงการจัดทดสอบ

ความสามารถด้าน

ภาษาอังกฤษของนิสิต

ก่อนส าเร็จการศึกษา ( 

MSU English Exit 

Exam) ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2566  

 

 

ม.ค. -ก.ค.66 91,600 1.รองผู้อ านวยการส านักศึกษา

ท่ัวไปฝ่ายส่งเสริมความเป็น

นานาชาติและภาพลักษณ์

องค์กร 

2. รองผู้อ านวยการส านักศึกษา

ท่ัวไปฝ่ายพัฒนานิสิตและ

การพัฒนาท่ียั่งยืน 

3. หัวหน้าส านักงานเลขานุการ

ส านักศกึษาท่ัวไป 
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้า 

หมาย 

กลยุทธ์ กิจกรรม/โครงการตั้งต้น โครงการกิจกรรม

ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2566 

ระยะเวลา 

ด าเนินงาน 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

    8. โครงการติว English Exit 

Exam 

K :  ระดับความพึงพอใจของ

นิสิตท่ีเข้าติว English Exit 

Exam 

T : ไม่น้อยกว่า  4.01 

 

โครงการติว English 

Exit-Exam  

 

 

 

 

 

ม.ค. - 

ก.ย.66 

34,800 4. หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการฯ 

5. บุคลากรงานศูนย์การเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศ 

6. งานพัฒนานิสิต 

    9. โครงการอบรมภาษา 

K : ระดับความพึงพอใจของ

ผู้เข้าร่วมโครงการอบรม

ภาษา 

T : ไม่น้อยกว่า  4.01 

โครงการอบรม

ภาษาต่างประเทศส าหรับ

นิสิตมหาวิทยาลัย

มหาสารคาม 

 

 

 

 

 

 

ครั้งท่ี 1 

16 ธ.ค 65 - 

24 มี.ค 66 

ครั้งท่ี 2 

17 เม.ย - 22  

พ.ค 66 

ครั้งท่ี 3 19 

มิ.ย - 11 

ส.ค 66 

 

 

 

 

54,000  



11 
 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้า 

หมาย 

กลยุทธ์ กิจกรรม/โครงการตั้งต้น โครงการกิจกรรม

ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2566 

ระยะเวลา 

ด าเนินงาน 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

    10. โครงการส่งเสริมทักษะ

ภาษาต่างประเทศ 

K : ระดับความพึงพอใจของ

ผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริม

ทักษะภาษาต่างประเทศ 

T : ไม่น้อยกว่า 4.01 

โครงการส่งเสริมและ

พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ                   

1. กิจกรรม MSU 

Student Day 

 2. กิจกรรม Christmas 

Day with Music and 

Poetry 

3. กิจกรรม Homeroom 

Open House 

4. กิจกรรม 

International Day   

5. กิจกรรม Homeroom 

Festival  

 

 

8 ธ.ค. 65 

 

23 ธ.ค. 65 

 

 

ส.ค. 66 

 

ส.ค. 66 

 

ส.ค. 66 

  

    

 

 

 

 

 

11. โครงการ MSU  Camp 

และ MSU INDIE Camp 

K : ระดับความพึงพอใจของ

ผู้เข้าร่วมโครงการ 

     MSU  Camp  และ MSU 

INDIE Camp 

T : ไม่น้อยกว่า  4.01 

1.โครงการ MSU CASE 

Camp 2023 (MSU 

Creative and Social 

Enterprise Camp 

2023) 

 

พ.ค. 66 

 

 

 

 

 

 

400,000  
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้า 

หมาย 

กลยุทธ์ กิจกรรม/โครงการตั้งต้น โครงการกิจกรรม

ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2566 

ระยะเวลา 

ด าเนินงาน 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

     2. โครงการ MSU INDIE 

Camp 2023 (MSU 

Inclusivity, Diversity, 

and Equity Camp 

2023) 

ก.ค. 66   

  3. จ านวนผลงาน

ประกวดแผนธุรกิจท่ี

ผ่านเข้ารอบในระดับ

มหาวิทยาลัย 

 

 

 

10 

ผล 

งาน 

7. จัดให้มีการประกวดแข่งขัน

แผนธุรกิจ 

Obj : เพื่อส่งเสริมให้นิสิตมี

ทักษะทางด้าน

ผู้ประกอบการ(I) 

K : จ านวนผลงานประกวดแผน

ธุรกิจท่ีผ่านเข้ารอบในระดับ

มหาวิทยาลัย 

T : 10 ผลงานต่อปี 

12. โครงการส่งเสริมการ

สร้างสรรค์นวัตกรรมด้าน

การเป็นผู้ประกอบการ 

K : จ านวนผลงานท่ีส่งเข้าร่วม

การประกวด 

T : 50 ผลงานต่อปี 

 

1. โครงการส่งเสริมการ

สร้างสรรค์นวัตกรรม

ด้านการเป็น

ผู้ประกอบการ 

กิจกรรมท่ี 1 การบรรยาย

เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ 

(Inspirational talk) 

กิจกรรมท่ี 2 การอบรม

เชิงปฏิบัติการ 

(Entrepreneurship 

Boot Camp) 

กิจกรรมท่ี 3 กิจกรรม

ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี

แหล่งเรียนรู้ (การเป็น

ผู้ประกอบการ) 

 

 

 

 

เม.ย. 2566 

 

 

พ.ค. – มิ.ย. 

2566 

 

 

มิ.ย. 2566 

233,160 1. รองผู้อ านวยการส านักศึกษา

ท่ัวไปฝ่ายพัฒนานิสิตและ

การพัฒนาท่ียั่งยืน 

2. รองผู้อ านวยการส านักศึกษา

ท่ัวไปฝ่ายส่งเสริมความเป็น

นานาชาติและภาพลักษณ์

องค์กร 

2. หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการฯ 

3. บุคลากรงานศูนย์การเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศ 

4. งานพัฒนานิสิต 
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้า 

หมาย 

กลยุทธ์ กิจกรรม/โครงการตั้งต้น โครงการกิจกรรม

ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2566 

ระยะเวลา 

ด าเนินงาน 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาอาจารย์ และบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถตามสมรรถนะ 

GE3 อาจารย์ผู้สอน

หมวดวิชาศึกษา

ท่ัวไปมี

สมรรถนะสูงใน

การจัดการเรียน

การสอน  

 

4. ผลการประเมินความ

พึงพอใจต่ออาจารย์

ผู้สอนเฉลี่ยจากทุก

รายวิชา 

 

4.00 8. อาจารย์ผู้สอนส านักศึกษา

ท่ัวไปมีทักษะในการจัดการ

เรียนการสอน 

Obj : เพื่อเพิ่มทักษะแก่ผู้สอน  

K : ร้อยละอาจารย์ผู้สอนท่ีน า

ความรู้จากการอบรม

โครงการพัฒนาอาจารย์ไป

ใช้ในการจัดการเรียนการ

สอน  T : ร้อยละ 80 

13. โครงการพัฒนาทักษะ  

     ผู้สอน 

K1 : ร้อยละอาจารย์ผู้สอนที่ 

ได้รับการพัฒนาให้มี 

     ศักยภาพการจัดการเรียนรู้ 

T1 : ร้อยละ 80 

 

1.โครงการผลลัพธ์การ

เรียนรู้ตามมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

พ.ศ. 2565 กับทักษะใน

อนาคต 

2. โครงการการจัดการ

เรียนรู้ผ่านกรอบมาตรฐาน

วิชาชีพด้านการสอนสากล 

(PSF)  

27 ธ.ค. 2565 

 

 

 

 

 

30 -31 มี.ค.

2566 

200,000 1.รองผู้อ านวยการส านักศึกษา

ท่ัวไปฝ่ายวิชาการและ

นวัตกรรมการเรียนรู้ 

2. หัวหน้าส านักงานเลขานุการ

ส านักศึกษาท่ัวไป 

3. หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการฯ 

4. งานพัฒนาอาจารย์ 

   9.  อาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษา

ท่ัวไปมีความรู้ในการวัดผล

ประเมินผล  

Obj: พัฒนาศักยภาพอาจารย์

ผู้สอนด้านเทคโนโลยีในการ

จัดการเรียนการสอน 

 

 

 

 

14. โครงการพัฒนาการจัดการ

เรียนการสอนด้านเทคโนโลยี

ท่ีทันสมัย 

K:  ร้อยละจ านวนอาจารย์ผู้สอน

ท่ีได้รับการพัฒนา 

    ด้านเทคโนโลยีในการจัดการ

เรียนการสอน 

T:  ร้อยละ 80 

1.โครงการ  

BlendedLearning : จาก 

แนวคิดสู่การปฏิบัติ  

23 

มิ.ย. 

2566 
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้า 

หมาย 

กลยุทธ์ กิจกรรม/โครงการตั้งต้น โครงการกิจกรรม

ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2566 

ระยะเวลา 

ด าเนินงาน 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

   K1 : ร้อยละอาจารย์ผู้สอนท่ี

ได้รับการพัฒนาด้านการ

วัดผลประเมินผลท่ีน าความรู้

ไปใช้ในการจัดการเรียนการ

สอน 

T1: ร้อยละ 50 

 

15. โครงการพัฒนาศักยภาพ

อาจารย์ผู้สอนด้านการวัดผล 

ประเมินผล 

K :  ร้อยละอาจารย์ผู้สอนท่ี

ได้รับการพัฒนาด้าน 

     การวัดผล ประเมินผล 

T :  ร้อยละ 80 

2. โครงการ Scoring 

Rubrics and Peer 

Assesment   

3. โครงการการออกแบบ

ข้อสอบปรนัยด้านพุทธิ

พิสัยตามล าดับขั้นการ

เรียนรู้ของบลูม  

  On-site 

27 

มกราคม 

2566 

14 -15 

มีนาคม 

2566 

 

  

GE4 บุคลากรสาย

สนับสนุนมี

สมรรถนะสูง

ตามต าแหน่งท่ี

รับผิดชอบ 

 

 

 

 

6. จ านวนบุคลากรที่

เสนอขอรับการ

ประเมินเข้าสู่ต าแหน่ง

ท่ีสูงขึ้นภายในปี 

2569 

 

- 10. บุคลากรยื่นขอเข้าสู่

ต าแหน่งท่ีสูงขึ้น 

Obj : เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมี

ความก้าวหน้าในต าแหน่งที่

สูงขึ้น(L) 

 

K1: จ านวนคู่มือท่ีมีการเผยแพร่ 

T1 : จ านวน 2 คน/ต่อปี 

K2: จ านวนงานวิจัยและงาน

วิเคราะห์ท่ีมีการเผยแพร่ 

T2 : จ านวน 2 คน/ต่อปี 

 

16. โครงการส่งเสริมการจัดท า

คู่มือการปฏิบัติงาน 

Obj  เพื่อส่งเสริมให้บุคลกรมี

ความรู้ และทักษะในการ

จัดท าคู่มือการปฏิบัติ 

K:  บุคลากรมีความรู้และทักษะ

ในการจัดท าคู่มือ 

T:  ร้อยละ 80 

 

 

 

 

1. โครงการพัฒนา

บุคลากร หัวข้อ “การ

สร้างความสุขในองค์กร

สู่การเพิ่มผลลัพธ์ในการ

ปฏิบัติงาน” 

2. โครงการพัฒนา

บุคลากร หัวข้อ องค์กร

แห่งความสุข  

 

 

 

 

14 ธ.ค. 65 

 

 

 

 

25-27 

พ.ค. 66 

ก.พ. 66 

300,000 1.รองผู้อ านวยการส านักศึกษา

ท่ัวไปฝ่ายบริหารและพัฒนา

องค์กร 

2. หัวหน้าส านักงานเลขานุการ

ส านักศึกษาท่ัวไป 

3. หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร 

4. งานบุคคล 
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้า 

หมาย 

กลยุทธ์ กิจกรรม/โครงการตั้งต้น โครงการกิจกรรม

ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2566 

ระยะเวลา 

ด าเนินงาน 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

17. โครงการส่งเสริมการพัฒนา

งานประจ าสู่งานวิจัย (R2R) 

Obj :  เพื่อส่งเสริมให้บุคลารกร

มีความรู้ และทักษะ ในการ

ท างานวิจัย 

K :  ร้อยละของรายงาน R2R ท่ี

มีคุณภาพ 

T:   ร้อยละ 20 /กลุ่มงาน/ปี 

3. กิจกรรมแลกเปลี่ยน

เรียนรู้การจัดท างาน

วิเคราะห์ภายใต้รูปแบบ

การด าเนินงานของแต่

ละกลุ่มงาน 

 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาระบบบริหารจัดการส านักศึกษาท่ัวไป 

GE5 การด าเนินงาน

ตามตัวชี้วัด

แผนปฏิบัติ

ราชการอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

 

6. ผลการด าเนินงาน

ตามแผนปฏิบัติ

ราชการ 

 

100 

 

11. พัฒนาผลการด าเนินงาน

แผนปฏิบัติราชการอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

Obj  :  ผลสัมฤทธิ์ตาม

เป้าหมายตัวชี้วัดแผนปฏิบัติ

ราชการ (C) 

K : ร้อยละผลการด าเนินงาน

ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติ

ราชการประจ าปี 

T:  ร้อยละ 100 

18. ก ากับติดตามการด าเนินงาน

ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติ

ราชการประจ าปี 

K:  ร้อยละผลการด าเนินงาน

ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติ

ราชการประจ าปี 

T:  ร้อยละ 100 

1. ก ากับติดตามการ

ด าเนินงานตามตัวชี้วัด 

รอบ 3,6,9,12 

2. รายงานผลการ

ด าเนินงานตัวชี้วัด

แผนปฏิบัติราชการรอบ 

3,6,9,12 ต่อผู้

บริหารงานและ

คณะกรรมการประจ า

ส านักศึกษาท่ัวไป 

 

ม.ค./เม.ย/

ก.ค./ก.ย.66 

 

ม.ค./เม.ย/

ก.ค./ก.ย.66 

 

 

 

 

 

 

80,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.รองผู้อ านวยการส านักศึกษา

ท่ัวไปฝ่ายบริหารและพัฒนา

องค์กร 

2. หัวหน้าส านักงานเลขานุการ

ส านักศึกษาท่ัวไป 

3. หัวหน้ากลุ่มงานนโยบาย 

แผนและคลัง 

4. งานแผนงานและ 

    งบประมาณ 
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้า 

หมาย 

กลยุทธ์ กิจกรรม/โครงการตั้งต้น โครงการกิจกรรม

ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2566 

ระยะเวลา 

ด าเนินงาน 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

3. ทบทวนแผนกลยุทธ์

ส านักศึกษาท่ัวไป 

มิ.ย. – ส.ค.66 

 

GE6 การจัดการ

ความรู้เพื่อ

พัฒนาองค์กร

ให้มี

ประสิทธิภาพ  

 

7. มีชุมชนนักปฏิบัติท่ีมี 

Best Practice  

1 12. มีชุมชุมนักปฏิบัติท่ีขยายผล

จาก Best Practice 

Obj : เพื่อสร้างแนวปฏิบัติท่ีดี

ของชุมชนนักปฏิบัติ (I) 

K:  มีชุมชนนักปฏิบัติท่ีขยายผล 

จาก Best Practice 

T:  อย่างน้อย 1 ชุมชน/ปี 

19. กิจกรรมจัดการความรู้เพื่อ

พัฒนาองค์กรให้มี

ประสิทธิภาพ 

K: มีแนวปฏิบัติท่ีดี (Best 

Practice) ท่ีเกิดจาก

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ 

T: อย่างน้อย 4 ประเด็น 

จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ในแต่ละกลุ่มงาน 

ท้ัง 3 กลุ่ม และกิจกรรม

แลกเปลี่ยนเรียนรู้การ

จัดการเรียนรู้ในสถานท่ี

ท างาน (Workplace 

Learing) 

ม.ค. - ก.ย. 66 ด าเนินการ 

โดยไม่ใช้ 

งบประมาณ 

1.รองผู้อ านวยการส านักศึกษา

ท่ัวไปฝ่ายบริหารและพัฒนา

องค์กร 

2. หัวหน้าส านักงานเลขานุการ

ส านักศึกษาท่ัวไป 

3. หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร 

4. งานบุคคล 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาและสร้างนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการบริหารให้มีประสิทธิภาพ 

GE7 นวัตกรรมท่ี

สามารถ

สนับสนุนการ

บริหารจัดการ

ของส านักศึกษา

ท่ัวไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

 

8. ระดับความพึงพอใจ

เฉลี่ยของผู้ใช้บริการ 

 

3.51 13. พัฒนานวัตกรรมเพื่อลด

ระยะเวลาการท างานและ

ให้บริการได้ 24 ชม. 

Obj: เพื่อลดขั้นตอนและ

ระยะเวลาในการท างาน (I) 

K:  จ านวนกระบวนงาน/ระบบ

ท่ีสามารถลดรอบระยะเวลา

การท างานลงได้ 

T: 3 กระบวนงานต่อปี  

20. ปรับปรุงระบบสารสนเทศ 

(วิเคราะห์, ออกแบบ,พัฒนา,

ทดสอบ) 

K:  ร้อยละความส าเร็จของการ

พัฒนาปรับปรุง 

     กระบวนงาน (Check List) 

T:  ร้อยละ 80 

 

1. ระบบส่งรายชื่อผู้สอน

รายวิชาศึกษาท่ัวไป 

2. ระบบโครงการพัฒนา

อาจารย์ผู้สอนรายวิชา

ศึกษาท่ัวไป 

3. ระบบจัดกรรมการคุม

สอบ 

4. ระบบส่งคะแนนสอบ

บนเว็บไซต์ 

5. ระบบ tor 

ตลอด

ปีงบประมาณ 

2566 

ด าเนินการ

โดยไม่ใช้

งบประมาณ 

1.รองผู้อ านวยการส านักศึกษา

ท่ัวไปฝ่ายบริหารและพัฒนา

องค์กร 

2. หัวหน้าส านักงานเลขานุการ

ส านักศึกษาท่ัวไป 

3. หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร 

4. งานพัฒนาระบบ 
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้า 

หมาย 

กลยุทธ์ กิจกรรม/โครงการตั้งต้น โครงการกิจกรรม

ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2566 

ระยะเวลา 

ด าเนินงาน 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

6. ระบบยื่นค าร้องขอ

สอบย้อนหลัง 

GE8 การสื่อสาร

และการ

ประชาสัมพันธ์

มีประสิทธิภาพ 

 

9. จ านวนการเข้าอ่าน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ในเว็บหน่วยงาน

ภายในและภายนอก 

 

250 14. พัฒนาส่ือประชาสัมพันธ์ให้

มีความหลากหลาย 

Obj:  เพื่อเพิ่มช่องทาง

ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน 

(I) 

K: จ านวนช่องทาง

ประชาสัมพันธ์ท่ี Active  

T: 2 ช่องทาง 

21. เขียนข่าวประชาสัมพันธ์

และเผยแพร่ ช่องทาง

ออนไลน์กลุ่มเปิด/ปิด 

K:  ระยะเวลาในการเผยแพร่

ข่าว 

T:  2 ชั่วโมงหลังกิจกรรมแล้ว

เสร็จ (จุลสารราย 2 เดือน) 

K:  ระยะเวลาเผยแพร่ข่าวก่อน

เวลา 

T:  1-2 สัปดาห์ 

1. การเผยแพร ่

  ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร

ในทุกช่องทาง

ออนไลน์ท่ีมี 

  ของส านักศึกษาท่ัวไป 

2. มุ่งเน้นประชาสัมพันธ์ 

  ข่าวสารท่ีเกี่ยวข้อง 

  และเป็นประโยชน์ต่อ 

  นิสิตมากยิ่งขึ้น 

 3. เพิ่มช่องทางการ 

  ประชาสัมพันธ์ ใน

แอปพลิเคชั่นท่ีก าลัง

เป็นท่ีนิยม 

  ตามเทรนด์ใหม่ๆ  

  อาทิ  Tiktok  

 

 

มกราคม 

2566 เป็นต้น

ไป 

ด าเนินการ

โดยไม่ใช้

งบประมาณ 

1.รองผู้อ านวยการส านักศึกษา

ท่ัวไปฝ่ายส่งเสริมความเป็น

นานาชาติและภาพลักษณ์

องค์กร 

2. หัวหน้าส านักงานเลขานุการ

ส านักศึกษาท่ัวไป 

3. หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร 

4. งานประชาสัมพันธ์ 
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ค ารับรองการปฏิบัติราชการ ส านักศึกษาทั่วไป 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
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เกณฑ์การให้คะแนนแผนปฏบิัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หน่วยงานเทียบเท่า (สถาบัน-ส านัก) 
ส านักศึกษาทั่วไป 

ส่วนที่ 1  ภารกิจหลักหนว่ยงาน/ยุทธศาสตร์หน่วยงาน (ร้อยละ 60) 
 

เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด น้ าหนัก เป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน ผู้รับผิดชอบ 
 (ร้อยละ) 2566 0 1 2 3 4 5  

ยุทธศาสตร์ที่ 1   พัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน 

เป็นที่ต้องการของตลาด  

         

เป้าประสงค์ที่ 1.1  หมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่ตอบสนองต่อความ

ต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

         

ตัวชี้วัดที่ 1 ระดับความส าเร็จของการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 

               ศึกษาท่ัวไปส าหรับนิสิตต่างชาติ 

ระดับ 1  มีแผนการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ส าหรบั 

           นิสิตต่างชาติ 

ระดับ 2  มีโครงการ/กจิกรรมในการสนับสนุนการจดัการเรียนการสอน 

            รายวิชาศึกษาทั่วไปส าหรับนิสิตต่างชาติ 

ระดับ 3 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรยีนการสอนส าหรับนิสติ 

           ต่างชาติเพื่อพัฒนาแนวทางการเรียนการสอนส าหรับ 

           นิสิตต่างชาติ และสรุปขอ้มูลเสนอคณะกรรมการประจ าส านัก 

           ศึกษาทั่วไป 

 

 

7.50 5 0 1 2 3 4 5 ผู้ก ากับติดตาม :  
1. รองผู้อ านวยการส านักศึกษาท่ัวไปฝ่าย 
    วิชาการและนวัตกรรม 
2. หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ 
 
ผู้รับผิดชอบ :  
1. นางมัทธราวัลย์ สืบวัฒนะ 
2. นางสาวปาณิสสา ตรวจสูงเนิน 
3. นางหทัยพัชร์ กุตเสนา 
4. นางสาวภคอร มลูยาพอ 
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เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด น้ าหนัก เป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน ผู้รับผิดชอบ 
 (ร้อยละ) 2566 0 1 2 3 4 5  

ระดับ 4  มีคะแนนการประเมินความพึงพอใจของการจัดการเรยีนการ 

           สอนรายวิชาศึกษาทั่วไปโดยนสิิตต่างชาติ ไม่น้อยกว่า 3.51  

           คะแนน 

ระดับ 5 มีการประเมินความส าเรจ็ของแผนฯ รายงานปัญหา/อุปสรรค  

           และเสนอแนวทางการปรับปรุงต่อคณะกรรมการประจ าส านัก 

           ศึกษาทั่วไป 

ตัวชี้วัดที่ 2 ระดับความส าเร็จการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 

               ศึกษาท่ัวไปในระบบคลังหน่วยกิต 

ระดับ 1 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมการจัดการเรยีน 

           การสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปในระบบคลังหน่วยกิต 

ระดับ 2 มีการประชุมหารือแนวทางการจัดการเรียน 

           การสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปในระบบคลังหน่วยกิต 

ระดับ 3 มีแนวทางการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปในระบบ 

           คลังหน่วยกิต  

ระดับ 4 มีการรายงานความกา้วหน้าการด าเนินการจดัการเรียนการ 

           สอนรายวิชาศึกษาทั่วไปในระบบคลังหน่วยกติ เสนอต่อ 

           คณะกรรมการประจ าส านักศึกษาท่ัวไป 

ระดับ 5 มีการจดัการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาท่ัวไปในระบบคลัง 

           หน่วยกิต อย่างน้อย 2 รายวิชา 

 

7.50 5 0 1 2 3 4 5 ผู้ก ากับติดตาม :  
1. รองผู้อ านวยการส านักศึกษาท่ัวไปฝ่าย 
    วิชาการและนวัตกรรม 
2. หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ 
 
ผู้รับผิดชอบ :  
1. นางสาวปาณิสสา ตรวจสูงเนิน 
2. นางสาวณฐพร สีบัวลา 
3. นายภาณุพล ปะสังขีนี 
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เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด น้ าหนัก เป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน ผู้รับผิดชอบ 
 (ร้อยละ) 2566 0 1 2 3 4 5  

เป้าประสงค์ที่ 1.2 หลักสูตรอบรมเพ่ือพัฒนานิสิตสอดคล้องกับความ

ต้องการของตลาด   

         

ตัวชี้วัดที่ 3 ระดับความส าเร็จของการส่งเสริมความเป็นสากล 

ระดับ 1  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมความเป็นสากล 

ระดับ 2  มีการประชุมหารือแนวทางการส่งเสริมความเป็นสากล 

ระดับ 3  มีแผนส่งเสริมความเป็นสากลของส านักศึกษาท่ัวไป  

            มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และด าเนินการตามแผนฯ  

            ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

ระดับ 4  มีการประเมินความส าเรจ็ของแผนฯ รายงานปัญหา/อุปสรรค 

            และเสนอแนวทางการปรับปรุงต่อผูบ้ริหารส านักศึกษาท่ัวไป 

ระดับ 5  มีผูเ้ข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ ท่ีส่งเสรมิทักษะ 

            ความเป็นสากล ไม่น้อยกว่า 9 ประเทศ 

7.50 5 0 1 2 3 4 5 ผู้ก ากับติดตาม :  
1. รองผู้อ านวยการส านักศึกษาท่ัวไปฝ่าย 
    ส่งเสริมความเป็นนานาชาติและภาพลักษณ ์
2. หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ 
 
ผู้รับผิดชอบ :  
1. นางสาวสิริกานต์ มงคลมะไฟ 
2. นางสาวอารียา พลศร ี
3. นางสาวนภาไลย์ ป้องเรือ 

ตัวชี้วัดที่ 4 ระดับความส าเร็จของการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ใน 

               ศตวรรษท่ี 21 ให้แก่นิสิตผ่านกจิกรรมการเรียนรู้ 

ระดับที่ 1 มีแนวทาง/นโยบายการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ใน 

             ศตวรรษที่ 21 ให้แก่นิสิตผา่นกิจกรรมการเรียนรู้ 

ระดับที่ 2 มีการประชุมอาจารยผ์ูส้อนในรายวิชาศึกษาทั่วไปในการ 

             ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ให้แก่นิสิตผ่าน 

            กิจกรรมการเรียนรู ้

ระดับที่ 3 มีรายวิชาที่มีการจดักิจกรรม/โครงการส่งเสรมิทักษะการ 

7.50 5 0 1 2 3 4 5 ผู้ก ากับติดตาม :  
1. รองผู้อ านวยการส านักศึกษาท่ัวไปฝ่าย 
    พัฒนานิสิตและการพัฒนาท่ียั่งยืน 
2. หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ 
 
 
ผู้รับผิดชอบ :  
1. นายภาณุพงศ์ คงสวสัดิ ์
2. นางสาวสิริกานต์ มงคลมะไฟ 
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เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด น้ าหนัก เป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน ผู้รับผิดชอบ 
 (ร้อยละ) 2566 0 1 2 3 4 5  

             เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้แก่นิสิตผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ 

             อย่างน้อย 9 รายวิชา    
 

 

ระดับที่ 4  มีจ านวนผลงานท่ีส่งเขา้ประกวด/แข่งขันในกิจกรรม/ 

              โครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  ให้แก่ 

              นิสิต อย่างน้อย 50 ผลงาน 

ระดับที่ 5 มีการประเมินทักษะการเรียนรู้ของนิสิตผ่านกิจกรรม/ 

             โครงการส่งเสริมทักษะการเรยีนรู้ในศตวรรษท่ี 21 และ 

             รายงานผู้บริหารส านักศึกษาทั่วไป 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาอาจารย์ และบุคลากรให้มีความรู้

ความสามารถตามสมรรถนะ 

         

เป้าประสงค์ที่ 2.1  อาจารย์ผู้สอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไปมีสมรรถนะ

สูงในการจัดการเรียนการสอน   

         

ตัวชี้วัดที่ 5 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาอาจารย์ผู้สอนรายวิชา 

               ศึกษาท่ัวไป 

ระดับ 1  -มีการส ารวจความต้องการพัฒนาอาจารยผ์ูส้อนฯ  

            -มีแผนการพัฒนาอาจารย์ผูส้อนรายวิชาศึกษาทั่วไป 

ระดับ 2  -มีการด าเนินการตามแผนฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

            -มีอาจารย์ผูส้อนรายวิชาศึกษาทั่วไปท่ีไดร้ับการพัฒนา 

7.50 5 0 1 2 3 4 5 ผู้ก ากับติดตาม :  
1. รองผู้อ านวยการส านักศึกษาท่ัวไปฝ่าย 
    วิชาการและนวัตกรรม 
2. หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ 
 
ผู้รับผิดชอบ :  
1. นางสาวณฐพร สีบัวลา 
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เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด น้ าหนัก เป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน ผู้รับผิดชอบ 
 (ร้อยละ) 2566 0 1 2 3 4 5  

            ให้มีศักยภาพในการจัดการเรยีนรู้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 

ระดับ 3  -มีคะแนนเฉลี่ยการประเมินความพึงพอใจของการจัดโครงการ 

             พัฒนาอาจารย์ ไม่น้อยกว่า 4.01 คะแนน 

ระดับ 4  -มีอาจารยผ์ูส้อนรายวิชาศึกษาทั่วไปท่ีมีการน าเอาความรู้ 

           จากการเข้าร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ไปใช้ในการจดัการเรียน 

            การสอนอย่างเชิงประจักษ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60   

ระดับ 5  -รายงานสรุปผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาอาจารยผ์ู้สอน 

            ฯ  ที่แสดงให้เห็นถึงผลผลิต/ผลลัพธ์ ปัญหาอุปสรรค แนว 

            ทางแก้ไขพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาอาจารย์ผูส้อนปีต่อไป  

2. นายฌาณฤทธิ์ อรัญมิตร 
 

เป้าประสงค์ที่ 2.2 บุคลากรสายสนับสนุนมีสมรรถนะสูงตามต าแหน่ง

ที่รับผิดชอบ 

         

ตัวชี้วัดที่ 6 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 

              ส านักศึกษาท่ัวไป 

ระดับ 1  -มีการส ารวจความต้องการพัฒนาตนเองของบุคลากรสาย 

            สนับสนุนส านักศึกษาท่ัวไป 

ระดับ 2  -มีแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนส านักศึกษาทั่วไป 

ระดับ 3  -มีการด าเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนส านัก 

             ศึกษาทั่วไป อย่างน้อยร้อยละ 80 

ระดับ 4  -มีการด าเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 

             ส านักศึกษาท่ัวไป อย่างน้อยร้อยละ 100 

7.50 5 0 1 2 3 4 5 ผู้ก ากับติดตาม :  
1. รองผู้อ านวยการส านักศึกษาท่ัวไปฝ่าย 
    บริหารและพัฒนาองค์กร 
2. หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร 
 
ผู้รับผิดชอบ :  
1. นางสาวรัตนา บุตรด ี
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เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด น้ าหนัก เป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน ผู้รับผิดชอบ 
 (ร้อยละ) 2566 0 1 2 3 4 5  

ระดับ 5  -มีการสรุปผลการด าเนนิงานตามแผนฯ ที่แสดงให้เห็นถึง 

             ผลผลิต /ผลลัพธ์ ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาและสร้างนวัตกรรมเพ่ือสนับสนนุการบริหาร 

ให้มีประสิทธิภาพ  

         

เป้าประสงค์ที่ 4.1 นวัตกรรมที่สามารถสนับสนุนการบริหารจัดการ

ของส านกัศึกษาท่ัวไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

         

ตัวชี้วัดที่ 7 ระดับความส าเร็จของการพัฒนา/ปรับปรุงระบบ 

               สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการด าเนินการภารกิจของส านัก 

               ศึกษาท่ัวไป 

ระดับ 1  มีการส ารวจความต้องการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อพัฒนางาน 

ระดับ 2  มีการพัฒนา/ปรับปรุงระบบสารสนเทศอย่างน้อย 3 ระบบ   

ระดับ 3  มีการทดสอบและปรับปรุงระบบสารสนเทศตามข้อเสนอแนะ 

            ของผู้ใช้งานระบบ 

ระดับ 4  มีคะแนนเฉลี่ยการประเมินความพึงพอใจผู้ใช้ระบบสารสนเทศ  

            ไม่น้อยกว่า 4.01 คะแนน 

ระดับ 5  มีผลลัพธ์ที่ดีขึ้นที่เกดิจากการใช้ระบบสารสนเทศในการพฒันา 

            งาน และเป็นระบบที่ใช้งานได้จริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

7.50 5 0 1 2 3 5 5 ผู้ก ากับติดตาม :  
1. รองผู้อ านวยการส านักศึกษาท่ัวไปฝ่าย 
    บริหารและพัฒนาองค์กร 
2. หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร 
 
ผู้รับผิดชอบ :  
1. ว่าที่ร้อยตรีกฤษฎา ศักดิค์ าดวง 
2. นางสาวสุลีพร อยูห่ว้า 
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ส่วนที่ 2  ภารกิจที่ถกูมอบหมายการรับผิดชอบหรือด าเนินงานจากแผนฯ ของมหาวิทยาลัย  (ร้อยละ 5.00) 
เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด น้ าหนัก เป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน หมายเหตุ 

 (ร้อยละ) 2566 0 1 2 3 4 5  
ตัวชี้วัดที่ 8 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนฯ  

               ของมหาวิทยาลัย 

 
ตัวชี้วัดที่บรรลุเป้าหมายของ มมส

ตัวชี้วัดทั้งหมดที่ได้รับมอบหมาย
 * 100 

 

 

 

 

5 ร้อยละ 

100 

ร้อยละ50     ร้อยละ 100 หมายเหตุ :  ทุกตัวช้ีวัดที่ได้รบัมอบหมาย

บรรลเุป้าหมายตามแผนฯ ของมหาวิทยาลัย 

(ตัวชี้วัดที่ 1.2.3 ร้อยละของนสิติที่สอบผ่านการทดสอบ

ภาษาอังกฤษที่เป็นมาตรฐาน) 

        ผู้ก ากับติดตาม :  
1. รองผู้อ านวยการส านักศึกษาท่ัวไป 
    ฝ่ายส่งเสริมความเป็นนานาชาติและ 
    ภาพลักษณ์องค์กร 
2. หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการฯ 
ผู้รับผิดชอบ :  

1. นางสาวนภาไลย์ ป้องเรือ 
2. นางสาวอารียา พลศร ี
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ส่วนที่ 3  การด าเนินงานตามวิสัยทัศน์ผู้อ านวยการ/งานโดดเด่น-เชิงรุก-ท้าทายที่ส่งผลให้หน่วยงานเป็นเลิศ  (ร้อยละ 35) 
เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด น้ าหนัก เป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน หมายเหตุ 

 ร้อยละ 2565 0 1 2 3 4 5  
3) การด าเนินงานตามวิสัยทัศน์/งานโดดเด่น-เชิงรุก-ท้าทาย 

 

ตัวชี้วัดที่ 9 ระดับความส าเร็จของการด าเนินการตาม 

                แนวทางการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 

                ศึกษาท่ัวไป 

ระดับ 1 มีการสรุปข้อมูลรายวิชาที่เปิดสอนย้อนหลัง 

ระดับ 2 มีกิจกรรม/โครงการในการส่งเสริมมาตรฐาน  

           (แนวทาง) การจัดการเรยีนการสอนของรายวิชา 

           ศึกษาทั่วไปให้กับอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป 

ระดับ 3 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็น “มาตรฐานการ 

           จัดการเรียนการสอนรายวิชาที่ศึกษาท่ัวไป” 

ระดับ 4 มีรายวิชาที่น า Scoring rubric มาใช้ในการประเมิน 

           งาน อย่างน้อย 20 รายวิชา 

ระดับ 5 มีรายวิชาที่จัดท าผังการสร้างข้อสอบ (Test  

           Blueprint) อย่างน้อย 20 รายวิชา 

8.75 5 0 1 2 3 4 5 (หน่วยงานต้องระบุประเด็นส าคญัที่
ผู้อ านวยการต้องการขับเคลื่อน โดย
เป้าหมายต้องมีการด าเนินงานแล้ว
เสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
ประเด็นการท างานต้องไม่ซ้ ากับสว่นท่ี 1 
และให้เฉลี่ยน้ าหนัก) 
 
ผู้ก ากับติดตาม :  
1. รองผู้อ านวยการส านักศึกษาท่ัวไป 
    ฝ่ายวิชาการและนวตักรรม 
2. หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการฯ 
 

ผู้รับผิดชอบ :  

1. นางมัทธราวัลย์ สืบวัฒนะ 
2. นางสาวปาณิสสา ตรวจสูงเนิน 
3. นางสาวณฐพร สีบัวลา 
4. นายฌาณฤทธิ์ อรัญมิตร 
5. นางหทัยพัชร์ กุตเสนา 
6. นางสาวกิจติมา มลูยาพอ 
7. นายภานุพล ปะสังขีนี  
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ส่วนที่ 3  การด าเนินงานตามวิสัยทัศน์ผู้อ านวยการ/งานโดดเด่น-เชิงรุก-ท้าทายที่ส่งผลให้หน่วยงานเป็นเลิศ  (ร้อยละ 35) 
เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด น้ าหนัก เป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน หมายเหตุ 

 ร้อยละ 2565 0 1 2 3 4 5  
ตัวชี้วัดที่ 10 ระดับความส าเร็จของการส่งเสริมพัฒนาทักษะ

การเป็นผู้ประกอบการของนสิิต   

ระดับ 1  มีแผนการส่งเสรมิพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 

           ของนิสิต 

ระดับ 2  มีกิจกรรม/โครงการที่ส่งเสรมิและพัฒนานิสิตใหม้ีทักษะ 

           การเป็นผู้ประกอบการ 

ระดับ 3  มีจ านวนรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการเป็นผู้ประกอบการที ่

           สนับสนุนให้นิสิตเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการส่งเสรมิทักษะ 

           การเป็นผู้ประกอบการ คิดเป็นร้อยละ 100  

ระดับ 4 มีจ านวนนิสิตที่เข้าร่วมกจิกรรม/โครงการส่งเสริมและ 

          พัฒนานิสิตให้มีทักษะการเป็นผู้ประกอบการ อย่างน้อย 

          ร้อยละ 25 ของนิสิตที่เรียนในรายวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับการ 

          เป็นผู้ประกอบการ   

ระดับ 5  มีจ านวนผลงานท่ีส่งเข้าประกวดแข่งขันในกิจกรรม/ 

           โครงการส่งเสรมิและพัฒนานิสิตให้เป็นผู้ประกอบการ  

           อย่างน้อย 70 ผลงาน   

8.75 5 0 1 2 3 4 5 ผู้ก ากับติดตาม :  
1. รองผู้อ านวยการส านักศึกษาท่ัวไปฝ่าย 
    พัฒนานิสิตและการพัฒนาท่ียั่งยืน 
2. หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ 
 
ผู้รับผิดชอบ :  
1. ผู้รับผดิชอบหลักงานพัฒนานิสติ 
2. นางสาวสิริกานต์ มงคลมะไฟ 
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ส่วนที่ 3  การด าเนินงานตามวิสัยทัศน์ผู้อ านวยการ/งานโดดเด่น-เชิงรุก-ท้าทายที่ส่งผลให้หน่วยงานเป็นเลิศ  (ร้อยละ 35) 
เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด น้ าหนัก เป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน หมายเหตุ 

 ร้อยละ 2565 0 1 2 3 4 5  
ตัวชี้วัดที่ 11 การสร้างรายได้ให้กับหน่วยงาน 

ระดับ 1  มีแผนปฏิบัติการด้านการสรา้งรายได้ให้กับหน่วยงาน 

ระดับ 2  มีการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านการสรา้งรายได้ 

            ให้กับหน่วยงาน อย่างน้อยร้อยละ 80 

ระดับ 3  มีการประเมินความส าเรจ็ของการสร้างรายได้ให้กับ 

            หน่วยงาน 

ระดับ 4  มีจ านวนบุคคลภายนอกที่เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ 

            ที่สร้างรายได้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับปีท่ีผ่านมา 

ระดับ 5  มีการสร้างรายได้ให้กับหน่วยงานเพิ่มขึ้น  

            ร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับปีท่ีผ่านมา 

 

  

8.75 5 0 1 2 3 4 5 (หน่วยงานต้องระบุประเด็นส าคญัที่
ผู้อ านวยการต้องการขับเคลื่อน โดย
เป้าหมายต้องมีการด าเนินงานแล้ว
เสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
ประเด็นการท างานต้องไม่ซ้ ากับสว่นท่ี 1 
และให้เฉลี่ยน้ าหนัก) 
 
ผู้ก ากับติดตาม :  
1. รองผู้อ านวยการส านักศึกษาท่ัวไป 
    ฝ่ายพัฒนานิสิตและการพัฒนาที่ยั่งยืน 
2. รองผู้อ านวยการส านักศึกษาท่ัวไป 
    ฝ่ายส่งเสริมความเป็นนานาชาติและ 
    ภาพลักษณ์องค์กร 
3. หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการฯ 
 

ผู้รับผิดชอบ :  

1. ผู้รับผดิชอบหลักงานพัฒนานิสติ 
2. นางสาวสิริกานต์ มงคลมะไฟ 
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ส่วนที่ 3  การด าเนินงานตามวิสัยทัศน์ผู้อ านวยการ/งานโดดเด่น-เชิงรุก-ท้าทายที่ส่งผลให้หน่วยงานเป็นเลิศ  (ร้อยละ 35) 
เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด น้ าหนัก เป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน หมายเหตุ 

 ร้อยละ 2565 0 1 2 3 4 5  
ตัวชี้วัดที่ 12 ระดับความส าเร็จของการขับเคลื่อนการ

ด าเนินงาน Smart  University 

ระดับ 0  ไมม่ีการด าเนินการ 

ระดับ 1  มีการจดัท าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

            การขับเคลื่อนการด าเนนิงาน Smart University  

ระดับ 2  มีการประชุมพิจารณาโครงการ/กิจกรรมที่จะบรรจ ุ

            ในแผนฯ 

ระดับ 3  แผนการขับเคลื่อนการด าเนินงาน Smart  

           University ได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะ/ 

           หน่วยงาน และมหาวิทยาลัย 

ระดับ 4  มีการด าเนินงานตามแผนฯ/โครงการ/กิจกรรม 

ระดับ 5  มีการประเมิน และสรุปผลการด าเนินงานตามแผนฯ 

           /โครงการ/กิจกรรม ต่อมหาวิทยาลัย (อธิการบด ี

           ผ่านกองแผนงาน) ที่แสดงให้เห็นถึงผลผลิต/ผลลัพธ์  

           ข้อเสนอแนะ แนวทางแก้ไข 

8.75 5 0 1 2 3 4 5 (หน่วยงานต้องระบุประเด็นส าคญัที่
ผู้อ านวยการต้องการขับเคลื่อน โดย
เป้าหมายต้องมีการด าเนินงานแล้ว
เสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
ประเด็นการท างานต้องไม่ซ้ ากับสว่นท่ี 1 
และให้เฉลี่ยน้ าหนัก) 
 
ผู้ก ากับติดตาม :  
1. หัวหน้าส านักงานเลขานุการส านักศึกษา
ทั่วไป 
 

ผู้รับผิดชอบ :  

1. หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร 
2. หัวหน้ากุล่มงานวิชาการฯ 
3. หัวหน้ากลุ่มงานนโยบาย แผนและคลัง 
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คณะผู้จัดท า/ที่ปรึกษา 

1. คณะกรรมการประจ าส านักศึกษาท่ัวไป 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดาพร  จ ารัสเลิศลักษณ์   ผู้อ านวยการส านักศึกษาทั่วไป 

3. รองศาสตราจารย์ ดร.วรพจน์ พรหมสัตยพรต  รองผู้อ านวยการส านักศึกษาทั่วไปฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร 

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุจฉัตร  จิตบรรจง  รองผู้อ านวยการส านักศึกษาทั่วไปฝ่ายวิชาการและนวัตกรรม 

5. อาจารย์ ดร.อัญญารัตน์ นาถธีระพงษ์      รองผู้อ านวยการส านักศึกษาทั่วไปฝ่ายส่งเสริมความเป็นนานาชาติและ 

       ภาพลักษณ์องค์กร   

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถพล หมู่มี   รองผู้อ านวยการส านักศึกษาทั่วไป ฝ่ายพัฒนานิสิตและการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 7. นางพัชรนันญ  ศรีแก่นจันทร์    หัวหน้าส านักงานเลขานุการส านักศึกษาท่ัวไป 

ผู้จัดท าข้อมูล 

บุคลากรกลุ่มงานวิชาการและพัฒนานิสิต  

บุคลากรกลุ่มงานบริหาร 

บุคลากรกลุ่มงานนโยบาย แผนและคลัง 

 

รวบรวม  วิเคราะห์ข้อมูล  และจัดท ารูปเล่ม 

นางสาวศศิธร  นุชิต  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

ออกแบบปก  

นางสาวช่อลัดดา  ค าธานี   นักประชาสัมพันธ์ 

ปีท่ีพิมพ์  2566 




