


1 
 

 

 

 

 

แผนกลยุทธ์ส านักศึกษาทัว่ไป (พ.ศ.2566 - 2570) 
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ความเป็นมาส านักศึกษาทั่วไป 

 สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่  9/2550  เมื่อวันที่  28  กันยายน  2550  ได้ให้ความเห็นชอบให้

จัดตั้งหน่วยงานใหม่  คือ  โครงการจัดตั้งส านักศึกษาทั่วไป  ซึ่งให้บรรจุไว้ในแผนปฏิบัติราชการ   

4  ปี (พ.ศ. 2550– 2553) ต่อมาตามมติสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่  9/2551  เมื่อวันที่  26  กันยายน  

2551  มีมติให้จัดตั้งส านักศึกษาท่ัวไป  และสภามหาวิทยาลัยมหาสารคามเห็นชอบข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

ว่าด้วยการบริหาร  และการด าเนินงานส านักศึกษาทั่วไป  พ.ศ.2552  เมื่อวันที่  30  มกราคม  2552  โดยนายกสภา

มหาวิทยาลัยได้ลงนามข้อบังคับฯ  เมื่อวันที่  21  กุมภาพันธ์  2552   

โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งหน่วยงานดังนี้ 

  1. เพื่อเป็นหน่วยงานกลางในการประสานงาน และจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปให้สอดคล้องกับ

ทิศทางและนโยบายของมหาวิทยาลัยตลอดจนให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่

กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดไว้    

 2. เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาวิชาศึกษาทั่วไป  ให้ทัดเทียมกับมหาวิทยาลัยชั้นน า 

ทั้งในและต่างประเทศ   

 3. เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการวิชาศึกษาทั่วไปกับสถานบันอุดมศึกษา  ทั้งในและต่างประเทศ 

 4. เพื่อเผยแพร่วิชาการและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวิชาศึกษาทั่วไป 

ที่ตั้ง  

 ส านักศึกษาท่ัวไป  ชั้น  1  อาคารราชนครินทร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต าบลขามเรียง   

อ าเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม 

โทรศัพท์ 

 043-754333  ต่อ  2069,2071      กลุ่มงานบริหารและยุทธศาสตร์ 

 043-754333  ต่อ  2017,2113    กลุ่มงานสารสนเทศ 

 043-754333  ต่อ   2097,2105     กลุ่มงานวิชาการและประเมินผล 

 043-754571           ส านักงานเลขานุการ 

เว็บไซต์    http://www.genedu.msu.ac.th   
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ผู้บริหารส านักศึกษาทั่วไป 
 

 

 

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดาพร จ ารสัเลิศลักษณ์ 

ผู้อ านวยการส านักศึกษาทั่วไป 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.วรพจน์ พรหมสัตยพรต 

รองผู้อ านวยการส านักศึกษาท่ัวไปฝ่ายบริหาร 

และพัฒนาองค์กร 

นางพัชรนันญ ศรีแก่นจันทร์ 

หัวหน้าส านักงานเลขานุการ 

อาจารย์ ดร.อัญญารัตน์ นาถธีระพงษ์ 

รองผู้อ านวยการส านักศึกษาท่ัวไป  

ฝ่ายส่งเสริมความเป็นนานาชาติ 

และภาพลักษณ์องค์กร 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุจฉัตร จิตบรรจง 

รองผู้อ านวยการส านักศึกษาท่ัวไป 

ฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมการเรียนรู้ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถพล  หมู่มี 

รองผู้อ านวยการส านักศึกษาท่ัวไปฝ่ายพัฒนา

นิสิตและการพัฒนาที่ยั่งยืน 
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บุคลากรส านักศึกษาทั่วไป  
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ด้านการจัดการเรียนการสอน 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ใช้ส าหรับนิสติที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปกีารศึกษา 2563 

ใช้ส าหรับนิสติต่างชาติ ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2564 

ส านักศึกษาทั่วไป  ไดจ้ัดการเรียนการสอนให้แก่นิสิตระดบัปรญิญาตรีทุกสาขาวิชา ซึ่งนิสิตต้องเรียนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

ไม่น้อยกว่า  30  หน่วยกิต  ซึ่งปัจจุบนัส านักศึกษาทัว่ไป  ได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประกอบด้วย   

2  หมวดวิชา  และในปีการศึกษา 2566 เป็นต้นไป มีการปรบัลดจ านวนหน่วยกิต นิสิตต้องเรียนหมวดวิชาศึกษาทั่วไปไม่น้อยกว่า  

24 หน่วยกิต  รายละเอียดดังตอ่ไปนี้ 

ใช้ส าหรับนิสติ ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปกีารศึกษา 2566 
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   ข้อมูลแผนการรับนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา 2566 - 2570 

ล าดับ คณะ/หน่วยงาน แผนการรับนิสิต รวม 

2566 2567 2568 2569 2570 

1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 886 886 886 886 886 4,430 
2 คณะศึกษาศาสตร ์ 660 660 660 660 660 3,300 
3 คณะการบัญชีและการจดัการ 2,315 2,315 2,315 2,315 2,315 11,575 
4 คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม 725 725 725 725 725 3,625 
5 คณะศลิปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร ์ 395 395 395 395 395 1,975 
6 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง 900 900 907 907 907 4,521 
7 วิทยาลัยดรุิยางคศลิป ์ 200 200 200 200 200 1,000 
8 คณะนติิศาสตร ์ 451 451 451 451 451 2,255 
9 คณะวิทยาศาสตร ์ 700 700 722 722 722 3,566 
10 คณะเทคโนโลย ี 358 358 358 358 358 1,790 
11 คณะวิศวกรรมศาสตร ์ 624 624 624 624 624 3,120 
12 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศลิป ์ 332 332 332 332 332 1,660 
13 คณะวิทยาการสารสนเทศ 930 930 930 930 930 4,650 
14 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร ์ 140 140 140 140 140 700 
15 คณะพยาบาลศาสตร ์ 123 123 123 123 123 615 
16 คณะเภสัชศาสตร ์ 88 88 88 88 88 440 
17 คณะสาธารณสุขศาสตร ์ 404 404 404 404 404 2,020 
18 คณะแพทยศาสตร ์ 150 150 150 150 150 750 
19 คณะสัตวแพทยศาสตร ์ 50 50 50 50 50 250 

รวม 10,431 10,431 10,460 10,460 10,460 52,242 
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ส่วนที่ 2 

แผนกลยุทธ์ส านักศึกษาทั่วไป 
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ปรัชญา   

 ส่งเสริมการสร้างบัณฑิตท่ีเข้าใจตนเองและผู้อื่น  สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

วิสัยทัศน์ 

เป็นองค์กรร่วมส่งเสริมการผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีปัญญา สามารถด ารงชีพได้เต็มศักยภาพ และมีคุณภาพ 

ด้วยกระบวนการจัดการนวัตกรรมการเรียนรู้ 

ตัวชี้วัด      K: รอ้ยละเฉลี่ยความพึงพอใจจากหลักสูตร 

ค่าเป้าหมาย T: 80% 

พันธกิจ  

 1. พัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพและมาตรฐานเป็นที่ต้องการของตลาด 

 2. พัฒนาอาจารย์ และบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถตามสมรรถนะ 

 3. พัฒนาระบบบริหารจัดการส านักศึกษาท่ัวไป  

 4. พัฒนาระบบสารสนเทศและสร้างนวัตกรรมเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานตาม

ภารกิจ 
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ค่านิยม  Core 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 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

ประกอบด้วย 4  ประเด็นยุทธศาสตร์     8  เป้าประสงค์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ให้มีคุณภาพและมาตรฐานเป็นที่ต้องการ
ของตลาด  

GE1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย 

K1 ระดับความพึงพอใจของนิสติ 

T1 :  ไม่น้อยกว่า  3.51 

 

  

  GE2 หลักสูตรอบรมเพื่อพัฒนานิสิตสอดคล้องกับความต้องการของตลาด   

K1 : ร้อยละของนิสิตที่ผ่าน MSU English Exit Exam 

T1 : ร้อยละ 50   

K2 : ร้อยละของนิสิตที่เรียนรายวิชาดา้นการเปน็ผูป้ระกอบการประกวด
การเป็นผู้ประกอบการระดับมหาวิทยาลัย 

T2 : ร้อยละ 80   

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาอาจารย์  

และบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถตาม 

สมรรถนะ 

GE3 อาจารย์ผู้สอนหมวดวชิาศกึษาทั่วไปมีสมรรถนะสูงในการจัดการเรียน
การสอน 

K1 : ผลการประเมินความพึงพอใจต่ออาจารย์ผู้สอนเฉลี่ยจากทุกรายวิชา 

T1 :  ไม่น้อยกว่า 4.00 คะแนน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ 

 GE4 บุคลากรสายสนบัสนุนมสีมรรถนะสูงตามต าแหน่งที่รบัผิดชอบ 

K1 : จ านวนบุคลากรที่เสนอขอรับการประเมินเข้าสู่ต าแหน่งทีสู่งขึ้นภายใน
ปี 2569 

T1 : อย่างน้อย 2 คน   

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบบริหาร
จัดการส านักศึกษาทั่วไป 

GE5 การด าเนินงานตามตัวชี้วัดแผนปฏบิัติราชการอย่างมีประสทิธิภาพ 

K : ผลการด าเนนิงานตามแผนปฏิบัติราชการ 

T : ร้อยละ 100 

 GE6 การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ  

K : มีชุมชนนักปฏิบัตทิี่ขยายผลจาก Best Practice ที่ได้รับรางวัลจาก
ภายใน 

    หรือภายนอก 

T : อย่างน้อย 1 ชุมชน/ป ี

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาและสร้าง 

นวัตกรรมเพ่ือสนับสนุนการบริหารให้มี 

ประสิทธิภาพ 

GE7 นวัตกรรมที่สามารถสนับสนุนการบริหารจัดการของส านักศึกษาทั่วไป
อย่างมีประสทิธิภาพ 

K: ร้อยละความพึงพอใจเฉลี่ยของลูกค้าทั้งภายในและภายนอก 

T: ร้อยละ 80 

 GE8 การสื่อสารและการประชาสัมพันธ์มปีระสิทธิภาพ 

K: จ านวนการเข้าอ่านข่าวประชาสัมพันธ์ในเว็บหน่วยงานทั้งภายในและ
ภายนอก 

T:  ไม่น้อยกว่า 400  ครั้ง/เดือน 
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แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี 2566 – 2570  ส านักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
เป้าประสงค ์ ตัวชี้วดั ค่าเป้าหมาย กลยุทธ ์ กิจกรรม/โครงการตัง้ต้น ผู้รับผิดชอบ 

  66 67 68 69 70    
1. พัฒนาการจัดการเรียนรู้ใหม้ีคุณภาพและมาตรฐานเป็นทีต่้องการของตลาด 
GE1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่ตอบสนอง ต่อความ

ต้องการของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K1 ระดับความพึงพอใจของ
นิสิต 

T1 :  ไม่น้อยกวา่  3.51 

 

3.51 
 

3.51 3.51 3.51 3.51 1. พัฒนากระบวนการเรียนการสอน
ส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี 

Obj1 : เพื่อให้การจัดการเรียนการ
สอนรายวิชาศึกษาทัว่ไปเป็นไปใน
มาตรฐานเดียวกัน (I) 

K1: ร้อยละของรายวิชาที่เป็นไปตาม
แนวปฏบิัติการจัดการเรียนการ
สอนรายวิชาศึกษาทัว่ไป พ.ศ.
2565 

T1: ร้อยละ 100  
Obj2 : เพื่อสร้างความพึงพอใจใหแ้ก่

หลักสูตรทุกหลักสูตรในระดับ
ปริญญาตรี 

K2 : ร้อยละความพึงพอใจของ    
    ประธานหลักสูตรและอาจารย ์  
    ผู้รับผิดชอบหลักสูตรระดับ 
   ปริญญาตรีที่มีต่อหวดวิชาศึกษา   
   ทัว่ไป 
 T2 : ร้อยละ 80  
 
 
 
 
 

1.  จัดกิจกรรมประชุม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ
การจัดการเรียนการสอน
รายวิชาศึกษาทัว่ไปของ
อาจารย์ผู้สอน 

K : ร้อยละของอาจารย์ผู้สอนที่
เข้าร่วมกิจกรรมการประชุม 

T : ร้อยละ 80 
2. โครงการจัดทวนสอบ

รายวิชา 
K : ร้อยละของจ านวนรายวิชา

ที่เข้าร่วมทวนสอบ 
T : ร้อยละ 100 
 
 
 

1.รองผู้อ านวยการส านักศึกษา
ทั่วไปฝ่ายวิชาการและ
นวัตกรรมการเรียนรู ้

2. หัวหน้าส านักงานเลขานกุาร
ส านักศึกษาทัว่ไป 

3. หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ 
4. บุคลากรกลุ่มงานวิชาการ 
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      2.  พัฒนากระบวนการเรียนรู้แบบ 
Active Learning 

Obj :  เพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ที่
สามารถประเมินผู้เรียนได้ทันที(I) 

K : ร้อยละของจ านวนรายวิชาที่มี
การจัดแบบ Active Learning 
T : ร้อยละ 100 

3. โครงการพัฒนาอาจารย์
ผู้สอนด้านการจัดการเรียน
การสอนแบบ Active 
Learning 

K : ร้อยละอาจารย์ผู้สอนที่เข้า
ร่วมโครงการแล้วน าความรู้
และทักษะไปใช ้

T : ร้อยละ 80 

 

      3. พัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้แบบ
โมดูล 

Obj :  เพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึง
บทเรียนออนไลน์ (I) 

K : จ านวนช่องทางที่มีการเผยแพร่
บทเรียนออนไลน์ 

T : 3 ช่องทาง 

4. จัดท าบทเรียนออนไลน์
ส าหรับการจัดการเรียนการ
สอนแบบโมดูล 

K : จ านวนบทเรียนออนไลน์
รายวิชาศึกษาทัว่ไปแบบ
โมดูลที่มีการเผยแพร ่

T : 3 เร่ือง/ปี 

 

 
 
 
 
 
 
 

      4. พัฒนารายวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อ
รองรับการจัดการเรียนการสอน
แบบ Credit Bank 

Obj :  เพื่อเปิดโอกาสในการเรียนรู้
ให้กับผู้ที่สนใจเพื่อสะสมหนว่ยกิต 
(I) 

K : ระดับความส าเร็จของการจัด
หลักสูตรระยะสั้นแก่ผู้สนใจ 

T : ระดับ 5  

5. ปรับปรุงรายวิชาเพือ่รองรับ 
หลักสูตรระยะสั้น และ 
Credit bank 

K : จ านวนรายวิชาที่มีการ
ปรับปรุงเพื่อรองรับ
หลักสูตรระยะสั้น และ
Credit bank 

T : 10 รายวิชา 

 

      5.  พัฒนากระบวนการเรียนการ
สอนส าหรับนิสิตชาวตา่งชาต ิ

Obj :  เพื่อสร้างความพึงพอใจใน

6.  อบรมเตรียมความพรอ้ม
ด้านภาษาไทยให้กบันิสิต
ชาวต่างชาต ิ
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การเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป
ให้แก่นิสิตชาวตา่งชาต ิ(C) 

K : ร้อยละเฉลี่ยความพึงพอใจของ
การจัดการเรียนการสอนของ
นิสิตชาวต่างชาติในหลักสูตร
ภาษาไทยและหลกัสูตร
นานาชาต ิ

T : ร้อยละ 80 

K : ร้อยละความพึงพอใจของ
นิสิตที่เข้าร่วมโครงการ
อบรมเตรียมความพร้อม
ด้านภาษาไทย 

T : ร้อยละ 80 

GE2  หลักสูตรอบรมเพื่อพัฒนานิสิตสอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาด   

 

2. ร้อยละของนิสิตที่ผ่าน 
MSU English Exit Exam 

 

50 50 50 50 50 6. ยกระดับสมรรถนะด้านภาษา 
Obj : เพื่อเตรียมความพรอ้มด้าน

ภาษาให้นิสิต(I) 
K:ร้อยละของนิสิตที่เข้าร่วมจากทุก

โครงการและสอบผ่าน 
T: 80% 

7. โครงการจัดสอบ MSU 
English Exit-Exam  

K : ร้อยละผู้เข้าร่วมโครงการ
ตามรายชื่อที่คณะ 

     ส่งมา 
T : ร้อยละ 80 

1.รองผู้อ านวยการส านักศึกษา
ทั่วไปฝ่ายส่งเสริมความเป็น
นานาชาติและภาพลักษณ์
องค์กร 

2. รองผู้อ านวยการส านกัศึกษา
ทั่วไปฝ่ายพัฒนานิสิตและการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 

2. หัวหน้าส านักงานเลขานกุาร
ส านักศึกษาทัว่ไป 

3. หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ 
4. บุคลากรงานศูนย์การเรียนรู้

ภาษาตา่งประเทศ 
5. งานพัฒนานิสิต 

        8. โครงการติว English Exit 
Exam 

K : ร้อยละความพึงพอใจของ
นิสิตที่เข้าติว English 
Exit Exam 

T : ร้อยละ 80 

        9.  โครงการอบรมภาษา 
K : ร้อยละความพึงพอใจของ

ผู้เข้าร่วมโครงการอบรม
ภาษา 

T : ร้อยละ 80 
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        10. โครงการส่งเสริมทักษะ
ภาษาตา่งประเทศ 

K : ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริม
ทักษะภาษาตา่งประเทศ 

T : ร้อยละ 80 

 

        11. โครงการ MSU  Camp 
และ MSU INDIE Camp 

K : ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

     MSU  Camp  และ MSU 
INDIE Camp 

T : ร้อยละ 80 

 

  3. ร้อยละของนิสิตที่ผ่าน
เข้ารอบประกวดการเป็น
ผู้ประกอบการในการ
ประกวดระดับ
มหาวิทยาลัย 

 

80 80 80 80 80 7. จัดให้มีการประกวดแข่งขัน
แผนธุรกิจ 

Obj : เพื่อส่งเสริมให้นิสิตมีทักษะ
ทางด้านผู้ประกอบการ(I) 

K : จ านวนผลงานที่ส่งเข้าร่วมการ
ประกวดแผนธุรกิจ 

T : 12 ผลงานต่อป ี

2โครงการเสริมสร้างนวัตกรรม
เพื่อการเป็น
ผู้ประกอบการ  

K : ร้อยละของนิสิตที่เรียน
รายวิชาการเป็น
ผู้ประกอบการเข้าร่วม
โครงการ 

T : ร้อยละ 80 
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2. พัฒนาอาจารย์ และบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถตามสมรรถนะ 
GE3 อาจารย์ผู้สอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไปมี

สมรรถนะสูงในการจัดการเรียนการสอน  
 

4. ผลการประเมินความพึง
พอใจต่ออาจารย์ผู้สอนเฉลี่ย
จากทุกรายวิชา 

 

4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 8. อาจารย์ผู้สอนส านักศึกษาทัว่ไปมี
ทักษะในการจัดการเรียนการ
สอน 

Obj : เพื่อเพิ่มทักษะแก่ผู้สอน (L) 
K : ร้อยละอาจารย์ผู้สอนที่น าความรู้

จากการอบรมโครงการพัฒนา
อาจารย์ไปใช้ในการจัดการเรียน
การสอน 

T : ร้อยละ 80 

13. โครงการพัฒนาทักษะ
ผู้สอนยุค VUCA 

K1 :  ร้อยละอาจารย์ผู้สอนที่
ได้รับการพัฒนาให้ม ี

       ศักยภาพการจัดการ
เรียนรูยุ้ค VUCA 

T1 :  ร้อยละ 80 
 

1.รองผู้อ านวยการส านักศึกษา
ทั่วไปฝ่ายวิชาการและ
นวัตกรรมการเรียนรู ้

2. หัวหน้าส านักงานเลขานกุาร
ส านักศึกษาทัว่ไป 

3. หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ 
4. งานพัฒนาอาจารย์ 

       9. อาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทัว่ไป
มีความรู้ในการวัดผลประเมินผล  

Obj: พัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอน
ด้านเทคโนโลยีในการจัดการ
เรียนการสอน 

K1 : ร้อยละอาจารย์ผู้สอนที่ได้รับ
การพัฒนาด้านการวัดผล
ประเมินผลที่น าความรู้ไปใช้ใน
การจัดการเรียนการสอน 

T1: ร้อยละ 50 

14. โครงการพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนด้าน
เทคโนโลยีที่ทันสมัย 

K:  ร้อยละจ านวนอาจารย์
ผู้สอนที่ได้รับการพัฒนา 

    ด้านเทคโนโลยีในการ
จัดการเรียนการสอน 

T:  ร้อยละ 80 

 

        15. โครงการพัฒนาศักยภาพ
อาจารย์ผู้สอนด้านการ
วัดผล ประเมินผล 

K :  ร้อยละอาจารย์ผู้สอนที่
ได้รับการพัฒนาด้านการ
วัดผล ประเมินผล 

T :  ร้อยละ 80 
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GE4 บุคลากรสายสนับสนุนมีสมรรถนะสูงตาม

ต าแหน่งที่รับผิดชอบ 
 
 
 
 

5. จ านวนบุคลากรที่เสนอ
ขอรับการประเมินเข้าสู่
ต าแหน่งที่สูงขึ้นภายในปี 
2569 

T : อยา่งน้อย 2 คน   
 

 1  1  10. บุคลากรยื่นขอเข้าสู่ต าแหน่งที่
สูงขึ้น 

Obj : เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมี
ความก้าวหนา้ในต าแหน่งที่
สูงขึ้น(L) 

K:1 จ านวนคู่มือที่มีการเผยแพร ่
T1 : จ านวน  2 คน/ป ี
K2 : จ านวนงานวจิัยหรืองาน

วิเคราะห์ที่มีการเผยแพร ่
T2 : จ านวน  2 คน/ป ี

16. โครงการส่งเสริมการจัดท า
คู่มือการปฏิบัติงาน 

Obj  เพื่อส่งเสริมให้บุคลกรมี
ความรู้ และทกัษะใน 

       การจัดท าคู่มือการปฏิบัต ิ
K:  บุคลากรมีความรู้และ

ทักษะในการจัดท าคู่มือ 
T:  ร้อยละ 80 
17. โครงการส่งเสริมการ

พัฒนางานประจ าสู ่ 
          งานวจิัย (R2R) 
Obj :  เพื่อส่งเสริมให้บุคลกรมี

ความรู้ และทกัษะ  
        ในการท างานวจิัย 
K :  ร้อยละของรายงาน R2R 

ที่มีคุณภาพ 
T:   20%ต่อกลุ่มงาน ต่อป ี

1.รองผู้อ านวยการส านักศึกษา
ทั่วไปฝ่ายบริหารและพัฒนา
องค์กร 

2. หัวหน้าส านักงานเลขานกุาร
ส านักศึกษาทัว่ไป 

3. หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร 
4. งานบุคคล 

3. พัฒนาระบบบริหารจัดการส านักศึกษาทั่วไป 
GE5 การด าเนินงานตามตัวชี้วัดแผนปฏบิัติ

ราชการอย่างมีประสิทธภิาพ 
 

6. ผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการ 

K : ผลการด าเนินงานตาม
ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าป ี

T : ร้อยละ 100 

100 100 100 100 100 11. พัฒนาผลการด าเนินงาน
แผนปฏิบัติราชการอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

Obj  :  ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย
ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ (C) 

K : ร้อยละผลการด าเนินงานตาม
ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าป ี

T:  ร้อยละ 100 

18. ก ากับติดตามการ
ด าเนินงานตามตัวชี้วัด
แผนปฏิบัติราชการ
ประจ าป ี

K:  ร้อยละผลการด าเนินงาน
ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าป ี

T:  ร้อยละ 100 

1.รองผู้อ านวยการส านักศึกษา
ทั่วไปฝ่ายบริหารและพัฒนา
องค์กร 

2. หัวหน้าส านักงานเลขานกุาร
ส านักศึกษาทัว่ไป 

3. หัวหน้ากลุ่มงานนโยบาย 
แผนและคลัง 

4. งาน ก.พ.ร. 
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GE6  การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาองค์กรให้มี

ประสิทธิภาพ  
 

7. มีชุมชนนักปฏิบัติที่ขยายผล
จาก Best Practiceที่ได้รับ
รางวัลจากภายในหรือ
ภายนอก 

T :  อย่างน้อย 1 ชุมชน/ป ี

1 1 1 1 1 12. มีชุมชุมนักปฏิบัติที่ขยายผลจาก 
Best Practice 

Obj : เพื่อสร้างแนวปฏิบัติที่ดีของ
ชุมชนนักปฏิบัต ิ(I) 

K:  มีชุมชนนักปฏิบัติที่ขยายผล จาก 
Best Practice 

T:  อย่างน้อย 1 ชุมชน/ป ี
 

19. กิจกรรมจัดการความรู้เพื่อ
พัฒนาองค์กรให้มี
ประสิทธิภาพ 

K: มีแนวปฏิบัติที่ดี (Best 
Practice) ที่เกิดจาก
กิจกรรมการจัดการเรียนรู ้

T: อย่างน้อย 4 ประเด็น 

1.รองผู้อ านวยการส านักศึกษา
ทั่วไปฝ่ายบริหารและพัฒนา
องค์กร 

2. หัวหน้าส านักงานเลขานกุาร
ส านักศึกษาทัว่ไป 

3. หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร 
4. งานบุคคล 

4. พัฒนาและสร้างนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการบริหารใหม้ีประสทิธิภาพ 

GE7 นวัตกรรมที่สามารถสนับสนุนการบริหาร
จัดการของส านกัศึกษาทัว่ไปอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

8. นวัตกรรมที่สามารถ
สนับสนุนการบริหาร
จัดการของส านกัศึกษา
ทั่วไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

K: ร้อยละความพึงพอใจเฉลี่ย
ของลูกค้าทั้งภายในและ
ภายนอก 

T: ร้อยละ 80 

 

80 80 80 80 80 13. พัฒนานวัตกรรมเพื่อลด
ระยะเวลาการท างานและ
ให้บริการได้24ชม. 

Obj: เพื่อลดขั้นตอนและระยะเวลา
ในการท างาน (I) 

K:  จ านวนกระบวนงาน/ระบบที่
สามารถลดรอบระยะเวลาการ
ท างานลงได้ 

T: 3 กระบวนงานต่อปี  

 

 

 

 

 

 

 

20. ปรับปรุงระบบสารสนเทศ 
(วิเคราะห์,ออกแบบ
,พัฒนา,ทดสอบ) 

K:  ร้อยละความส าเร็จของการ
พัฒนาปรับปรุง 

     กระบวนงาน (Check List) 
T:  ร้อยละ 80 
 

1.รองผู้อ านวยการส านักศึกษา
ทั่วไปฝ่ายบริหารและพัฒนา
องค์กร 

2. หัวหน้าส านักงานเลขานกุาร
ส านักศึกษาทัว่ไป 

3. หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร 
4. งานพัฒนาระบบ 
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เป้าประสงค ์ ตัวชี้วดั ค่าเป้าหมาย กลยุทธ ์ กิจกรรม/โครงการตัง้ต้น ผู้รับผิดชอบ 
  66 67 68 69 70    

GE8  การส่ือสารและการประชาสัมพันธ์มี
ประสิทธิภาพ 

 

9. จ านวนการเข้าอา่นข่าว
ประชาสัมพันธ์ในเวบ็
หน่วยงานภายในและ
ภายนอก 

K:  จ านวนการเข้าอา่นข่าว
ประชาสัมพันธ์ในเวบ็ไซต์
หน่วยงานภายในและภายนอก 

T:  ไม่น้อยกว่า 400  ครั้ง/เดือน 

400 400 400 400 400 14. พัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ให้มีความ
หลากหลาย 

Obj:  เพื่อเพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์
หน่วยงาน (I) 

K: จ านวนช่องทางประชาสัมพันธ์ที่ 
Active  

T: 2 ช่องทาง 

21. เขียนข่าวประชาสัมพันธ์
และเผยแพร่ช่องทาง
ออนไลน์กลุ่มเปิด/ปิด 

K:  ระยะเวลาในการเผยแพร่
ข่าว 

T:  2 ชั่วโมงหลังกิจกรรมแล้ว
เสร็จ (จุลสารราย 2 เดือน) 

K:  ระยะเวลาเผยแพร่ข่าว
ก่อนเวลา 

T:  1-2 สัปดาห ์

1.รองผู้อ านวยการส านักศึกษา
ทั่วไปฝ่ายส่งเสริมความเป็น
นานาชาติและภาพลักษณ์
องค์กร 

2. หัวหน้าส านักงานเลขานกุาร
ส านักศึกษาทัว่ไป 

3. หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร 
4. งานประชาสัมพันธ ์

มุมมองตาม BSC อยู่ในวงเล็บ ในช่องกลยุทธ์ 
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ตารางความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ส านักศึกษาทั่วไปและมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ส านักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ความเชื่อมโยง 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพฒันาหมวดวิชา
และการจัดการเรียนการสอนให้มี
คุณภาพและมาตรฐานเป็นทีต่้องการของ
ตลาด  
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบณัฑิตตรงกับความต้องการของสังคมโลก 
เป้าประสงค์ที่ 1.1 พัฒนาหลักสตูรให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน ตรง
กับความต้องการของตลาด และการเป็น ผู้ประกอบการ รวมทั้งรองรับ
การเรยีนรู ้ส าหรับประชาชนทุกช่วงวัย 
ประประสงค์ที่ 1.2 ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถและทักษะ 
 รองรับความต้องการของสถานประกอบการ สังคมและประเทศ 
เอเชีย และโลก 
 เปา้ประสงคท์ี่ 1.3 พัฒนาระบบการเรียนการสอน การเรียนรู้ 
 ตลอดชีวิต และทักษะ เพื่ออนาคต 
 
 
 
 
 
 
 

1. ส านักศึกษาทั่วไปพฒันากระบวนการเรียนการสอนส าหรับ
นิสิตระดบัปริญญาตร ี

   1.1 เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนรายวชิาศึกษาทั่วไปเปน็ไป
ในมาตรฐานเดียวกัน (I)  

    1.2 เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่หลักสูตรทุกหลักสูตรใน
ระดับปริญญาตร ี
2.  พัฒนากระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning  เพื่อ

กระตุ้นการเรียนรู้ที่สามารถประเมินผู้เรียนไดท้ันที  
3. พัฒนากระบวนการเรียนการสอนส าหรับนิสิตชาวตา่งชาติ 
4.  พัฒนาหลักสูตรอบรมเพื่อพัฒนานิสิตสอดคล้องกับความ

ต้องการของตลาด 
 5. ยกระดับสมรรถนะด้านภาษาต่างประเทศแก่นิสิต 
    5.1 โครงการจัดสอบ MSU English Exit-Exam  
    5.2  โครงการอบรมภาษาตา่งประเทศ 
    5.3  โครงการส่งเสริมทักษะภาษาตา่งประเทศแก่นิสิต 
6. ส านักศึกษาทั่วไปมีการพัฒนาหมวดวิชาและการจัดการเรียน

การสอนให้มีคุณภาพและมาตรฐาน เปน็ที่ต้องการของตลาด 
และการเป็นผู้ประกอบการ     

7. ส านักศึกษาทั่วไปมีการส่งเสริมและพัฒนานสิิตให้มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามผลการเรียนรู้ของหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไปอย่างต่อเนื่อง 
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ส านักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ความเชื่อมโยง 
8. ส านักศึกษาทั่วไปจดัหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอ และ

เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนอย่างสม่ าเสมอ 
9. ส านักศึกษาทั่วไปมีการจัดการห้องพื้นที่ส่งเสริมการออกแบบ

และพัฒนานวัตกรรม (Co-Working Space) และห้องเรียน
อัจฉริยะ (Smart Classroom) เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ด้วย
ตนเองของนิสิตอย่างมปีระสิทธภิาพ 

10. ส านักศึกษาทั่วไปมนีโยบายการบริหารงานโดยปลูกฝัง
ค่านิยมการเรียนรู้ตลอดชวีิต (Life long learning) มุมมอง
เชิงระบบ (System perspective) และความคล่องตัว 
(Agility) กับผู้บริหารและบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพฒันาอาจารย์และ
บุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและ
ทักษะตามสมรรถนะ   
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 บริหารองค์กรเพื่อความเป็นมหาวิทยาลัยอัจฉรยิะ 
(Smart University) 
เป้าประสงค์ที่ 5.1  พัฒนาระบบกลไกการบริหารที่เปน็เลิศและมี
ธรรมาภิบาล (Smart Governance) 
เป้าประสงค์ที่ 5.4  พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและระบบการ
พัฒนาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ 
 

1. ส านักศึกษาทั่วไปมีการสรรหาอาจารย์ผูส้มัครสอนมี
คุณสมบัติตามประกาศคุณสมบตัิและหน้าที่ของอาจารย์
ผู้สอนและอาจารย์ผูป้ระสานงานรายวิชาศึกษาทั่วไป 

2. ส านักศึกษาทั่วไปมีการพัฒนาอาจารย์ผูส้อนหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไปให้มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

3. ส านักศึกษาทั่วไปมีการพัฒนาบคุลากรให้มีความรู้
ความสามารถในต าแหน่งที่รับผดิชอบและสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมปีระสทิธิภาพ 

4. ส านักศึกษาทั่วไปมีการพัฒนาบคุลากร โดยใช้ความองค์
ความรู้และทรัพยากรต่าง ๆ เพือ่ให้เกิดการเรียนรู้เพื่อให้เกิด
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ส านักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ความเชื่อมโยง 
วิถีการปฏิบัติงานขององค์กร ส่งเสริมสมรรถนะ
ความสามารถในต าแหน่งที่รับผดิชอบและสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมปีระสทิธิภาพ 

5. ส านักศึกษาทั่วไปมีการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรเพื่อ
ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบ และส่งเสริมการ
พัฒนาตามสมรรถนะแต่ละต าแหน่ง รวมถึงการส่งเสริมการ
เข้าสู่ต าแหน่งทีสู่งขึ้นของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพฒันาระบบบริหาร
จัดการส านักศึกษาทั่วไปให้มี
ประสิทธิภาพ 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 บริหารองค์กรเพื่อความเป็นมหาวิทยาลัยอัจฉรยิะ
(Smart University) 
เป้าประสงค์ที่  5.5  พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนบัสนุน
พันธกิจมหาวิทยาลัยไปสู่มหาวทิยาลัยชั้นน าของเอเชีย (Smart 
Digital) 
เป้าประสงค์ที่ 5.6 มีโครงสร้างพื้นฐานที่รองรับการจัดการเรียน 
การสอน  การวิจัย และสร้างนวตักรรมตามมาตรฐานสากล  
(Smart Infrastructure) 
 

1. ส านักศึกษาทั่วไปมนีโยบายในการบริหารจัดการในการสรา้ง
คน น าองค์กรแห่งการเรียนรู้ และด ารงไว้ซึ่งวฒันธรรมที่ดีของ
องค์กร อย่างมีวิสัยทัศน์และธรรมาภิบาล 

2. ส านักศึกษาทั่วไปเนน้การสรา้งระบบสารสนเทศในบริหาร
จัดการงานประจ าอ านวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการ และ
ส่งเสริมการปรับรูปแบบการปฏบิ ัติงานในยุค ชีวิตวิถีใหม่ 
(New Normal)  สร้างความคล่องตัวในการด าเนินงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. ส านักศึกษาทั่วไป จัดพ้ืนที่ส าหรับการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
(Co-working space) ให้บริการแก่นิสิต อาจารย์และ
บุคคลทั่วไปเพ่ือใช้พื้นที่ในการจัดการเรียนรู้ได้อย่าง
เหมาะสม 

4. ส านักศึกษาทั่วไปมนีโยบายการบริหารงานโดยปลูกฝังคา่นิยม
การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life long learning) มุมมองเชิงระบบ 
(System perspective) และความคล่องตัว (Agility) กับ
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ส านักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ความเชื่อมโยง 
ผู้บริหารและบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 

5. ส านักศึกษาทั่วไปมีการพัฒนาการจัดสื่อและประชาสัมพนัธ์
หน่วยงานและการประชาสัมพนัธ์หมวดวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อ
สร้างความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป และสง่เสริมการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของหน่วยงานอย่าง
ต่อเนื่อง 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พฒันาและสร้าง
นวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการบริหารให้มี
ประสิทธิภาพ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 บริหารองค์กรเพื่อความเป็นมหาวิทยาลัยอัจฉรยิะ
(Smart University) 
เป้าประสงค์ที่ 5.5  พัฒนาเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อสนับสนนุ
พันธกิจมหาวิทยาลัยไปสู่มหาวทิยาลัยชั้นน าของเอเชีย (Smart 
Digital) 
เป้าประสงค์ที่ 5.6 มีโครงสร้างพื้นฐานที่รองรับการจัดการเรียน 
การสอน  การวิจัย และสร้างนวตักรรมตามมาตรฐานสากล  
(Smart Infrastructure) 

1. ส านักศึกษาทั่วไปมีการพัฒนาการจัดสื่อและประชาสัมพนัธ์
หน่วยงานและการประชาสัมพนัธ์หมวดวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อ
สร้างความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป และสง่เสริมการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของหน่วยงานอย่าง
ต่อเนื่อง 

2. ส านักศึกษาทั่วไปมีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อรองการรับ
ปฏิบัติงานตามพันธกิจของส านกัศึกษาทั่วไป เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏบิัติงานและลดขั้นตอนการด าเนนิงาน ให้
มีความสะดวกและรวดเร็ว 

 

 

 


