แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ปรัชญา (Philosophy) :
สงเสริมการสรางบัณฑิตที่เขาใจตนเองและผูอื่น สามารถอยูในสังคมไดอยางมีความสุข
วิสัยทัศน (Vision) :
เปนองคกรตนแบบดานการจัดการเรียนการสอน สรางสรรคนวัตกรรม เพื่อสงเสริมการสรางบัณฑิตที่เปนที่พึ่งของสังคมและชุมชน
พันธกิจ (Mission) :
1. พัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหมีคุณภาพและมาตรฐานเปนที่ตองการของตลาด
2. พัฒนาอาจารย และบุคลากรใหมีความรูความสามารถตามสมรรถนะ
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการสํานักศึกษาทั่วไป
4. พัฒนาระบบสารสนเทศและสรางนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจ
คานิยม (Core Value) :
คานิยมสํานักศึกษาทั่วไป คือ LSAS
L = Life long Learning

หมายถึง

ปลูกฝงคานิยมการเรียนรูตลอดชีวิต

S = System Perspective

หมายถึง

มุมมองเชิงระบบ

A = Agility

หมายถึง

ความคลองตัว

S = Service mind

หมายถึง

จิตบริการ

1

2
ประเด็นยุทธศาสตรสํานักศึกษาทั่วไป (Strategic)
ยุทธศาสตรที่ 1
ยุทธศาสตรที่ 2
ยุทธศาสตรที่ 3
ยุทธศาสตรที่ 4

การพัฒนาหมวดวิชาและการจัดการเรียนการสอนใหมีคุณภาพและมาตรฐาน เปนที่ตองการของตลาด และการเปนผูประกอบการ
การพัฒนาอาจารยผูสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และบุคลากร ใหมีความรูความสามารถและทักษะตามสมรรถนะ
การพัฒนาระบบบริหารจัดการสํานักศึกษาทั่วไปใหมีประสิทธิภาพ
การพัฒนาระบบสารสนเทศและสรางนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจใหมีประสิทธิภาพ

3
นโยบายการบริหารงานสํานักศึกษาทั่วไป (พ.ศ. 2564 - 2568)
1. ใชการวิจัยและพัฒนา (R&D) และเครื่องมือประเมินตนเอง (Approach Deploy Learning Integration; ADLI) ในการปรับปรุงและพัฒนาหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไปอยางตอเนื่อง เพื่อใหทันสมัย สอดคลองกับความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย
2. ใชหลักการศึกษาที่มุงผลลัพธ (Outcome Based Education; OBE) หรือ เปนแนวทางในการจัดการเรียนการสอนโดยใหความสําคัญกับการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
ทั้งในระดับรายวิชาและระดับหมวดวิชา
3. พัฒนาสํานักศึกษาทั่วไปสูองคกรแหงการเรียนรูอยางแทจริง โดยใชองคความรูและทรัพยากรตาง ๆ เพื่อใหเกิดการเรียนรูฝงลึกลงไปในวิถีการปฏิบัติงานของ
องคกร (Organizational learning)
4. เนนการสรางเครือขายการทํางานรวมกัน (Flow and collaborative network) บนแนวทางการบูรณาการ (Integration) เพื่อไปสูการสรางนวัตกรรมการ
เรียนรู (Learning innovation)
5. ปลูกฝงคานิยมการเรียนรูตลอดชีวิต (Life long learning) มุมมองเชิงระบบ (System perspective) และความคลองตัว (Agility) กับผูบริหารและบุคลากร
6. สรางคน (เตรียมบุคลากรสําหรับสมรรถนะหลักในอนาคต) นําองคกร (กระตุน สรางแรงบันดาลใจทําใหเห็น และจริงใจ) และดํารงไวซึ่งวัฒนธรรมที่ดีขององคกร
อยางมีวิสัยทัศนและธรรมาภิบาล
7. เนนการสรางและใชระบบสารสนเทศและการวิจัย ดําเนินการบริหารจัดการบนฐานคิดความคุมคา (มูลคาและคุณคา) และประเมินผลการบริหารจัดการโดยใช
ตัวชี้วัด OKR (Objectives and Key Results) วิธีการตั้งเปาหมายของแตละบุคคลในองคกรใหมีเปาหมายที่สอดคลองกันทั้งองคกร
8. ปรับปรุงการดําเนินงานบนขอมูลปอนกลับจากนิสิตและผูมีสวนไดสวนเสีย
9. มีการสานตอภารกิจจัดทดสอบภาษาอังกฤษ MSU-English exit exam และการจัดการเรียนการสอนออนไลน MOOCs (Massive Open Online
Courseware)

โครงสรางการบริหารงานสํานักศึกษาทั่วไป
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ตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2563 – ปจจุบนั

ผูอํานวยการสํานักศึกษาทั่วไป
รองผูอํานวยการสํานักศึกษาทัว่ ไป

รองผูอํานวยการสํานักศึกษาทัว่ ไป

ฝายบริหาร

ฝายพัฒนาวิชาการ

คณะกรรมการประจําสํานักศึกษาทั่วไป

รองผูอํานวยการสํานักศึกษาทัว่ ไปฝายพัฒนา
ภาษาตางประเทศ

ผูชวยผูอํานวยการสํานักศึกษาทัว่ ไป
ฝายพัฒนาระบบสารสนเทศ

หัวหนาสํานักงานเลขานุการ
สํานักศึกษาทั่วไป
กลุมงานบริหารและยุทธศาสตร
งานบริหกลุ
ารทั
่วไป ชาการและประเมินผล
มงานวิ
1. งานธุรการ
7. งานยานยนต
2. งานการเงิน
8. งานพิมพ
3. งานพัสดุ
4. งานบุคคล

9. งานอาคารสถานทีแ่ ละภูมทิ ัศน
10. งานแมบาน

5. งานเลขานุการ 11. งานซอมบํารุง
6. งานการประชุม 12. งานประชาสัมพันธ
13. งานกิจการพิเศษ
งานยุทธศาสตร
14. งานแผนงานและงบประมาณ
15.. งาน TQA
16. งาน ก.พ.ร.
17. งานความเสี่ยงและควบคุมภายใน
18. งานจัดการความรู
19. งานวิจัย
20. งานหองพืน้ ที่สงเสริมการออกแบบและพัฒนา
นวัตกรรม (Co-Working Space)

กลุมงานวิชาการและประเมินผล
งานวิกลุ
ชาการ
มงานบริหารและยุทธศาสตร
1. งานตารางเรียนตารางสอนและตารางสอบหมวด
วิชาศึกษาทั่วไป
2. งานจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
3. งานตรวจขอสอบและคัดแยกขอสอบ
4. งานวิเคราะหขอ สอบ
งานหลักสูตรและประเมินผล
มพันธ
5. งานพัฒนาหลัก12.
สูตงานประชาสั
รตามมาตรฐานกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแหงชาติ
13. งานกิ
จการพิเศษ นรายวิชา
6. งานประเมินผลหลั
กสูตรและประเมิ
7. งานอนุมัติผลการศึกษา
8. งานเทียบโอน เรียนซ้ําเรียนแทน
งานพัฒนาวิชาการเพื่อการเรียนรู
9. งานสงเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
งานพัฒนาภาษาตางประเทศ

10. งานพัฒนาภาษาตางประเทศ
11. งานพัฒนาอาจารยภาษาตางประเทศ

กลุมงานสารสนเทศ
งานบริการหองเรียนรวมและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู
1. ตรวจสอบสภาพวัสดุและโสตทัศนูปกรณตาง ๆ ใน
หองเรียนใหพรอมตอการใชงาน
2. งานซอมบํารุงหองเรียนรวมและสิง่ สนับสนุนการเรียนรู

กลุมงานสารสนเทศ

กลุมงานสารสนเทศ

งานพัฒนาระบบสารสนเทศ
1. งานวิเคราะหและออกแบระบบฐานขอมูล

3. งานบริการหองเรียนรวม
4. งานจองหองเรียนรวม
5. งานซอมบํารุงคอมพิวเตอรภายในสํานักศึกษาทั่วไป
งานพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู
1. งานพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอน
และงานบทเรียนออนไลน
2. งานสงเสริมและสนับสนุนอาจารยสรางสื่อและ

สารสนเทศ

นวัตกรรมการเรียนการสอน
3. งานพัฒนาคลังสื่อและนวัตกรรม
4. งานพัฒนาเอกสารประกอบการสอนหรือหนังสือตํารา
รายวิชาศึกษาทั่วไป
งานพัฒนาอาจารย
1. งานพัฒนาอาจารยดานการเรียนการสอน

6. งานดูแลเว็บไซตรายวิชา

2. งานทําเนียบอาจารย
3. งานเครือขายอาจารยผูสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป
4. งานสงเสริมพัฒนาการเรียนการสอน
งานพัฒนานิสิต
1. งานกิจกรรม/โครงการสงเสริมคุณลักษณะนิสิตที่พงึ ประสงคของหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไปในหลักสูตร
2. งานขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. งานนิสิตผูชวยอาจารย (LA)

2. งานดูแลเครื่องแมขาย
3. งานดูแลระบบเครือขายภายในสํานักศึกษาทั่วไป
4. งานศูนยทดสอบทางการศึกษา
5. งานดูแลเว็บไซตหนวยงาน
7. งานดูแลสื่อโซเซียลมีเดีย
8. งานคลังขอสอบออนไลน/มคอ.
9. งานดูแลระบบสารสนเทศ อื่น ๆ
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แผนที่ยุทธศาสตร
(strategy map)

แ ผ น ป ฏิ บั ติ ร า ช ก า ร ป ร ะ จํา ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ พ . ศ .

วิสัยทัศน : เปนองคกรตนแบบดานการจัดการเรียนการสอน สรางสรรคนวัตกรรม เพื่อสงเสริมการสรางบัณฑิตที่เปนที่พึ่งของสังคมและชุมชน
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหมวดวิชาและการจัดการ
เรียนการสอนใหมีคุณภาพและมาตรฐาน เปนทีต่ องการ
ของตลาด และการเปนผูประกอบการ

ประสิทธิผล

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาอาจารยผูสอนหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป และบุคลากรใหมีความรูความสามารถ

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
สํานักศึกษาทั่วไปใหมีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาระบบสารสนเทศและสราง
นวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการปฏิบัตงิ านตามภารกิจให
มีประสิทธิภาพ

และทักษะตามสมรรถนะ

GE2 นิสิตมีคุณลักษณะที่พึงประสงคตามผลการเรียนรู

GE7 อาจารยผูสอนหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไปไดรับการพัฒนา
ใหมีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน

ของหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป

คุณภาพบริการ
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GE1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไปมีคุณภาพและไดรับการรับทราบจาก

GE5 การจัดการหองพืน้ ที่สงเสริมการออกแบบ

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจยั และนวัตกรรม (อว.)

และพัฒนานวัตกรรม (Co-Working Space) และหองเรียนอัจฉริยะ
(Smart Classroom) อยางมีประสิทธิภาพ

เนนผูรับบริการ
GE10 ระบบบริหารจัดการมีความคลองตัว

GE4 สิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่เพียงพอ

และมีประสิทธิภาพ

และเหมาะสม

GE3 การบริหารจัดการการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ

ประสิทธิภาพ

GE13 การสื่อสารและประชาสัมพันธมปี ระสิทธิภาพ

และทันตอการเปลีย่ นแปลง
GE14 สื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ

GE6 อาจารยผสู มัครสอนมีคุณสมบัติตามประกาศ

พัฒนาองคกร

GE9 บุคลากรมีความสุขในการทํางาน

GE8 บุคลากรมีความรูความสามารถตามสมรรถนะ

คุณสมบัติและหนาที่ของอาจารยผสู อน
และอาจารยผูประสานงานรายวิชาศึกษาทั่วไป

GE11 การจัดการความรูเ พื่อพัฒนาองคกร

อยางมีประสิทธิภาพ

GE12 พัฒนาการบริหารจัดการที่มีคณ
ุ ภาพ
ดวยงานวิจัย

GE15
แ ผ นมีรปะบบสารสนเทศสนั
ฏิ บั ติ ร า ช กบสนุ
า รนการดํ
ป ร าะเนิจํนางาน
ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ พ . ศ .
ตามภารกิจหลัก
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คําอธิบาย มิติ แผนที่ยุทธศาสตร (Strategy Map)
มิติที่ 1 ดานประสิทธิผลตามพันธกิจ มีหลักในการใหสวนราชการแสดงผลงานที่บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายตามที่ไดรับงบประมาณมาดําเนินการ เพื่อใหเกิด
ประโยชนสุขตอประชาชนและผูรับบริการ เชน ผลสําเร็จในการพัฒนาการปฏิบัติราชการ เปนตน
มิติที่ 2 ดานคุณภาพการใหบริการ มีหลักการใหสวนราชการแสดงการใหความสําคัญกับผูบริการในการใหบริการที่มีคุณภาพ สรางความพึงพอใจแกผูรับบริการ
มิติที่ 3 ดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ มีหลักการใหสวนราชการแสดงความสามารถในการปฏิบัติราชการ เชน การลดคาใชจาย การลดระยะเวลาใน
การ บริการ และความคุมคาของการใชเงิน เปนตน
มิติที่ 4 มิติดานการพัฒนาองคการ มีหลักการใหสวนราชการแสดงความสามารถในการเตรียมพรอมกับการเปลี่ยนแปลงขององคกร เชน การลดอัตรากําลังหรือ
การจัดสรรอัตรากําลังใหคุมคา การมอบอํานาจการตัดสินใจ การอนุมัติ การอนุญาต ไปยังระดับปฏิบัติการ การนําระบบอิเล็กทรอนิกสมาใชกับงาน เปนตน

แ ผ น ป ฏิ บั ติ ร า ช ก า ร ป ร ะ จํา ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ พ . ศ .

8
แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 สํานักศึกษาทั่วไป
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหมวดวิชาและการจัดการเรียนการสอนใหมีคุณภาพและมาตรฐาน เปนที่ตองการของตลาด และการเปนผูประกอบการ
เปาประสงค

ตัวชี้วดั

GE1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไปมี 1. ระดับความสําเร็จของ
คุณภาพและไดรบั การ
การปรับปรุงหมวดวิชา
รับทราบจาก กระทรวง
ศึกษาทัว่ ไป
การอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรม (อว.)
GE2 นิสิตที่มีคุณลักษณะที่ 2. ระดับความสําเร็จของ
พึงประสงคตามผลการ
การสงเสริม
เรียนรูของหมวดวิชา
คุณลักษณะนิสิตที่พึง
ศึกษาทัว่ ไป
ประสงคของหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป

คาเปา
หมาย

กลยุทธ

โครงการตั้งตน

โครงการ/กิจกรรม
ปงบประมาณ 2564

-

1. พัฒนาและปรับปรุงหมวด
วิชาใหมีคุณภาพและ
ทันสมัยสอดคลองกับความ
ตองการของผูใชบัณฑิต

1. โครงการปรับปรุง
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป

1. ปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
เพื่อรองรับการจัดการเรียนการ
สอนสําหรับนิสิตตางชาติ

ไมใช
งบประมาณ

ปการศึกษา 2564

1. รองผูอํานวยการสํานักศึกษาทัว่ ไป
ฝายพัฒนาวิชาการ
2. หัวหนากลุมงานวิชาการและ
ประเมินผล
3. นางสาวปาณิสสา ตรวจสูงเนิน

5.00

2. การพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนยึดผลลัพธเปนฐาน
3. โครงการพัฒนาทักษะ
ภาษาตางประเทศ

2. โครงการสงเสริม
คุณลักษณะที่พึง
ประสงคหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป

1. โครงการรายวิชาหนึ่งหลักสูตร
หนึ่งชุมชน

110,000

ต.ค. 63 – ก.ย. 64

1. รองผูอํานวยการสํานักศึกษาทัว่ ไป
ฝายพัฒนาวิชาการ
2. วาที่ ร.ต.กฤษฎา ศักดิ์คําดวง
3. นางสาวยุพา พลตื้อ
4. นายภาณุพงศ คงสวัสดิ์

3. โครงการสงเสริมทักษะ
การเปนผูประกอบการ
4. โครงการพัฒนานิสิตสู
มหาวิทยาลัยแหงการ
สรางสรรค

2. โครงการสงเสริมคุณลักษณะของ
นิสิตที่พึงประสงคของหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป การบรรยายพิเศษ
หัวขอ “จุดประกายมุมมอง
ความคิดธุรกิจ Startup สูค วาม
ยั่งยืน”
3. โครงการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมสําหรับนิสิตรายวิชา
ศึกษาทั่วไป

30,000

ต.ค. 63 – ก.ย. 64

60,000

ต.ค. 63 – ก.ย. 64

5. โครงการสงเสริมทักษะ
การเรียนรูผานอาจารย
ผูสอน

งบประมาณ ระยะเวลาดําเนินงาน
(บาท)

ผูรับผิดชอบ

แ ผ น ป ฏิ บั ติ ร า ช ก า ร ป ร ะ จํา ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ พ . ศ .
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GE3 การบริหารจัดการการ
เรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพ
และทันตอการ
เปลีย่ นแปลง

ตัวชี้วดั

3. ระดับความสําเร็จของ
การจัดการเรียนการ
สอนที่มีประสิทธิภาพ
และทันตอการ
เปลี่ยนแปลง

คาเปา
หมาย

5.00

กลยุทธ

โครงการตั้งตน

โครงการ/กิจกรรม
ปงบประมาณ 2564

6. โครงการพัฒนาทักษะ
ภาษาตางประเทศ

4. โครงการทดสอบความสามารถ
ดานภาษาอังกฤษฯ (MSU
English Exit-Exam)
5. โครงการติว MSU English ExitExam
6. โครงการเสริมทักษะ
ภาษาอังกฤษ
7. โครงการอบรมภาษาอังกฤษ

140,000

มี.ค. – ก.ค. 64

15,000

ม.ค. – มี.ค. 64

360,000

ต.ค. 63 – ก.ย. 64

42,000

ธ.ค. 63 – มี.ค. 64

1. โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตาม
มาตรฐานผลการเรียนรูรายวิชา
ศึกษาทั่วไป ปการศึกษา 2563
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป

70,000

พ.ค. – มิ.ย. 64

2. โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิก์ าร
จัดการเรียนการสอนของหมวด
วิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง
พ.ศ. 2558)
3. กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู
กับเครือขายวิชาการในการ
จัดการเรียนการสอน
4. ประเมินการสอนของอาจารย
ผูสอนหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป

30,000

พ.ค. – ก.ค. 64

5,000

ก.ค. 64

ไมใช
งบประมาณ

มี.ค. – ก.ค. 64

ไมใช
งบประมาณ

ม.ค. – ก.ค. 64

4. พัฒนาการบริหารจัดการ
7. โครงการพัฒนาการ
การจัดการเรียนการสอนที่มี
บริหารการจัดการเรียน
ประสิทธิภาพและทันตอการ
การสอน
เปลี่ยนแปลง

5. การประเมินกระบวนการบริหาร
จัดการเรียนการสอนรายวิชา
ศึกษาทั่วไป

งบประมาณ ระยะเวลาดําเนินงาน
(บาท)

ผูรับผิดชอบ
1. รองผูอํานวยการสํานักศึกษาทัว่ ไป
ฝายพัฒนาภาษาตางประเทศ
2. หัวหนากลุมงานวิชาการและ
ประเมินผล
3. นางสาวสิริกานต มงคลมะไฟ
4. นางสาวอารียา พลศรี
5. นางสาวนภาไลย ปองเรือ
1. รองผูอํานวยการสํานักศึกษาทัว่ ไป
ฝายพัฒนาวิชาการ
2. หัวหนากลุมงานวิชาการและ
ประเมินผล
3. นางสาวณฐพร สีบัวลา
4. นางสาวปาณิสสา ตรวจสูงเนิน
5. นางสาวมัทธราวัลย สืบวัฒนะ
6. นางสาวหทัยพัชร กุตเสนา
7. นางสาวภานุพล ปะสังขีนี
8. นางสาวภคอร มูลยาพอ

แ ผ น ป ฏิ บั ติ ร า ช ก า ร ป ร ะ จํา ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ พ . ศ .
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GE4 สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรูที่เพียงพอ และ
เหมาะสม

ตัวชี้วดั

คาเปา
หมาย

กลยุทธ

โครงการตั้งตน

โครงการ/กิจกรรม
ปงบประมาณ 2564

4. จํานวนรายวิชาที่มีการ
จัดการเรียนการสอน
แบบโมดูล เพื่อรองรับ
Credit bank

ไมนอย
กวา 10
รายวิชา

5.สงเสริมสนับสนุนอาจารย
ผูสอนรายวิชาศึกษาทัว่ ไป
ในการจัดการเรียนการสอน
แบบโมดูล

8. การพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนโดยใช
โมดูล
(Induction Module)

6. โครงการพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนโดยใชโมดูล
(Induction Module)
(มีการทดลองสอน)

ภายใตงบ
ประมาณ
พัฒนา
อาจารย

ต.ค. 63 – ก.ย. 64

5. รอยละของรายวิชาที่มี
การจัดการเรียนการ
สอนแบบ Active
Learning ไมนอยกวา
รอยละ 95
6. ระดับความสําเร็จของ
การบริหารจัดการสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู
เพียงพอ และทันสมัย
*โสตทัศนูปกรณ
*หองเรียนรวม

ไมนอย
กวารอย
ละ 95

6. สงเสริมสนับสนุนอาจารย
9. พัฒนากระบวนการ
ผูสอนหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
จัดการเรียนการสอน
ในการจัดการเรียนการสอน
แบบ Active
แบบ Active Learning
Learning

7. การจัดการเรียนการสอนแบบ
Active Learning เพื่อพัฒนา
ผูเรียนใหมีความสามารถในการ
คิดแบบวิเคราะห Critical
thinking
1. จัดหาโสตทัศนูปกรณใหเพียงพอ
ตอการใชงาน
2. สํารวจความพึงใจการใหบริการ
หองเรียนรวม โดยมีผลเฉลี่ย
มากกวา 3.51
3. โครงการพัฒนาศักยภาพ
ผูปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา
4. การตรวจสอบสภาพและความ
พรอมการใชงานสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรูอยางตอเนื่อง

ภายใตงบ
ประมาณ
พัฒนา
อาจารย

ต.ค. 63 – ก.ย. 64

466,260

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

ไมใช
งบประมาณ

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

ไมใช
งบประมาณ
ไมใช
งบประมาณ

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

5.00

7. บริหารจัดการสิ่งสนับสนุน
การเรียนรูใหเพียงพอและ
เหมาะสม
8. จัดทําระบบฐานขอมูล
ครุภัณฑหองเรียนรวม

10. โครงการจัดหาและ
ใหบริการหองเรียน
รวมและสิ่งสนับสนุน
การเรียนรูใหเพียงพอ
และทันสมัย

งบประมาณ ระยะเวลาดําเนินงาน
(บาท)

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

ผูรับผิดชอบ
1. รองผูอํานวยการสํานักศึกษาทัว่ ไป
ฝายพัฒนาวิชาการ
2. ผูชวยผูอํานวยการฝายพัฒนา
ระบบสารสนเทศ
3. หัวหนากลุมงานวิชาการและ
ประเมินผล
4. หัวหนากลุมงานสารสนเทศ
5. นางสาวสุลีพร อยูห วา
6. นางสาวชอลัดดา คําธานี
1. รองผูอํานวยการสํานักศึกษาทัว่ ไป
ฝายพัฒนาวิชาการ
2. นายปริญญ งามสุทธิ
3. นางสาวศุภรัตน นามมุงคุณ
4. นายฌาณฤทธิ์ อรัญมิตร
1. รองผูอํานวยการสํานักศึกษาทัว่ ไป
ฝายบริหาร
2. หัวหนากลุมงานบริหารและ
ยุทธศาสตร
3. หัวหนากลุมงานสารสนเทศ
4. นางสาวยุภา พลตื้อ
5. นายประยงค ศรีแกนจันทร
6. นายธีระวัฒน เวียงอินทร
7. เจาหนาที่หอ งเรียนรวม

แ ผ น ป ฏิ บั ติ ร า ช ก า ร ป ร ะ จํา ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ พ . ศ .
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GE5 การจัดการหองพื้นที่
สงเสริมการออกแบบ
และพัฒนานวัตกรรม
(Co-Working Space)
และหองเรียนอัจฉริยะ
(Smart Classroom)
อยางมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วดั

คาเปา
หมาย

7. จํานวนผูประกอบการ
ภายนอกที่เขามาใช
หองพื้นที่สงเสริมการ
ออกแบบและพัฒนา
นวัตกรรม (CoWorking Space) ใน
การทํากิจกรรมและมี
การจัดการเรียนการ
สอนหองเรียนอัจฉริยะ
(Smart Classroom)

10

8. ระดับความสําเร็จใน
การบริหารจัดการสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู
หองพื้นที่สงเสริมการ
ออกแบบและพัฒนา
นวัตกรรม (CoWorking Space)
9. งบประมาณที่ไดรับจาก
หนวยงานภายนอกใน
การบริหารจัดการสิ่ง

5.00

กลยุทธ

9. สนับสนุนใหนิสิต อาจารย 11. โครงการ
บุคลากร และผูประกอบ
ประชาสัมพันธแนว
การภายนอกใชหองพื้นที่
ปฏิบัติในการขอใช
สงเสริมการออกแบบและ
หองพืน้ ที่สงเสริมการ
พัฒนานวัตกรรม (Coออกแบบและพัฒนา
Working Space) ในการทํา
นวัตกรรม (Coกิจกรรม
Working Space)
ในการทํากิจกรรม
10. สงเสริมการจัดการเรียน
การสอนผานหองเรียน
อัจฉริยะ (Smart
Classroom)

50,000

โครงการตั้งตน

11. สํารวจความตองการ
ผูรับบริการในการจัดการสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู

12. โครงการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอน
ผานหองเรียน
อัจฉริยะ (Smart
Classroom)
13. โครงการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการหอง
พื้นที่สงเสริมการ
ออกแบบและพัฒนา
นวัตกรรม (CoWorking Space)

โครงการ/กิจกรรม
ปงบประมาณ 2564

งบประมาณ ระยะเวลาดําเนินงาน
(บาท)

ผูรับผิดชอบ

5. บํารุงรักษาอุปกรณและสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรูใหพรอมใช
งานอยูเสมอ
1. เผยแพรแนวปฏิบัติในการ
ใชการจัดการหองพื้นที่สงเสริม
การออกแบบและพัฒนา
นวัตกรรม (Co-Working
Space) ผาน
เว็ปไซตสํานักศึกษาทัว่ ไป

ไมใช
งบประมาณ

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

ไมใช
งบประมาณ

ต.ค. 63 – ก.ย. 64

1. รองผูอํานวยการสํานักศึกษาทัว่ ไป
ฝายบริหาร
2. นายปริญญ งามสุทธิ
3. หัวหนากลุมงานสารสนเทศ
4. เจาหนาที่หอ งเรียนรวม

1. สงเสริมการจัดการเรียน
การสอนผานหองเรียนอัจฉริยะ
(Smart Classroom)

ไมใช
งบประมาณ

ต.ค. 63 – ก.ย. 64

1. รองผูอํานวยการฝายบริหาร
2. หัวหนากลุมงานสารสนเทศ
3. นางสาวยุพา พลตื้อ
4. เจาหาที่บริหารหองเรียนรวม

1.ปรับปรุงการใหบริการ
หอง Co-Working Space
จากการสํารวจความ
พึงพอใจ

ไมใช
งบประมาณ

ต.ค. 63 – ก.ย. 64

1. รองผูอํานวยการสํานักศึกษาทัว่ ไป
ฝายบริหาร
2. นายปริญญ งามสุทธิ
3. หัวหนากลุมงานสารสนเทศ
4. เจาหนาที่หอ งเรียนรวม

50,000

ต.ค. 63 – ก.ย. 64

แ ผ น ป ฏิ บั ติ ร า ช ก า ร ป ร ะ จํา ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ พ . ศ .
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เปาประสงค

ตัวชี้วดั

คาเปา
หมาย

กลยุทธ

โครงการตั้งตน

โครงการ/กิจกรรม
ปงบประมาณ 2564

งบประมาณ ระยะเวลาดําเนินงาน
(บาท)

ผูรับผิดชอบ

สนับสนุนการเรียนรู

10. ระดับความพึงพอใจ
ของผูรับบริการตอการ
จัดสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู

4.01

12. สํารวจความพึงพอใจ
14. โครงการสํารวจความ
ผูรับบริการตอการจัดการสิ่ง
พึงพอใจผูรับบริการตอ
สนับสนุนการเรียนรู
การจัดการสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู หองพื้นที่
สงเสริมการออกแบบ
และพัฒนานวัตกรรม
(Co-Working Space)
และหองเรียนอัจฉริยะ
(Smart Classroom)

1. สํารวจความพึงพอใจ
ผูใชบริการหองพื้นที่สงเสริม การ
ออกแบบและพัฒนานวัตกรรม
(Co-Working Space)

ไมใช
งบประมาณ

2. สํารวจความพึงพอใจ
ผูใชบริการหองเรียนอัจฉริยะ
(Smart Classroom)

ไมใช
งบประมาณ

ต.ค. 63 – ก.ย. 64

1. รองผูอํานวยการสํานักศึกษาทัว่ ไป
ฝายบริหาร
2. นายปริญญ งามสุทธิ
3. หัวหนากลุมงานสารสนเทศ

แ ผ น ป ฏิ บั ติ ร า ช ก า ร ป ร ะ จํา ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ พ . ศ .

13
ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาอาจารยผูสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และบุคลากร ใหมีความรูความสามารถและทักษะตามสมรรถนะ
เปาประสงค

ตัวชี้วดั

GE6 อาจารยผูสมัครสอนมี 11. รอยละอาจารยสมัคร
คุณสมบัติตาม
สอนหมวดวิชาศึกษา
ประกาศคุณสมบัติ
ทั่วไปมีคุณสมบัติ
และหนาที่ของ
ครบถวนตามที่กําหนด
อาจารยผูสอนและ
ไว
อาจารยผูประสานงาน
รายวิชาศึกษาทั่วไป
GE7 อาจารยผูสอนหมวด 12. รอยละอาจารยผูสอน
วิชาศึกษาทั่วไปไดรับ
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
การพัฒนาใหมี
ไดรับการพัฒนาใหมี
ศักยภาพในการ
ศักยภาพในการจัดการ
จัดการเรียน
เรียนการสอน
การสอน
13. รอยละอาจารยผูสอน
ไดรับการพัฒนาใหมี
ศักยภาพในการจัดการ
เรียนการสอนสูงยิ่งขึ้น

คาเปา
หมาย
80.00

30.00

80.00

กลยุทธ

โครงการตั้งตน

13. สรางความรูความเขาใจแนว 15. โครงการอบรมสรางความ
ทางการจัดการเรียนการ
เขาใจในการจัดการเรียน
สอนหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
การสอนหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป ตามแนวทาง
Outcome Based
Education (OBE)

โครงการ/กิจกรรม
ป 2564
1. อบรมสรางความเขาใจใน
การจัดการเรียนการสอน
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป ตาม
แนวทาง Outcome
Based Education (OBE)

14. สงเสริมอาจารยผูสอนหมวด 16. โครงการอบรมเทคนิคการ 1. อบรมสรางความเขาใจใน
วิชาศึกษาทั่วไปใหมี
จัดการเรียนการสอนโดยมุง
การจัดการเรียนการสอน
ศักยภาพในการจัดการ
ผลลัพธการจัดการเรียนรู
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป ตาม
เรียนการสอน
เปนสําคัญ
แนวทาง Outcome
Based Education (OBE)
2. อบรมเทคนิคการจัดการ
เรียนการสอนโดยมุง
ผลลัพธการจัดการเรียนรู
เปนสําคัญ
3. สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู
อาจารยผูประสานงาน
รายวิชา
4. จัดการเรียนการสอน
ออนไลน เรื่อง นวัตกรรม
การจัดการเรียนการสอน
สําหรับยุคดิจิทัล

งบประมาณ
(บาท)
1,020

ระยะเวลา
ดําเนินงาน
ต.ค. 63

3,000

ต.ค. 63

50,000

ธ.ค. 63

50,000

พ.ค. 64

50,000

ก.ค. 64

ผูรับผิดชอบ
1. รองผูอํานวยการสํานักศึกษา
ทั่วไปฝายพัฒนาวิชาการ
2. นายปริญญ งามสุทธิ
3. นางสาวศุภรัตน นามมุงคุณ
4. นายฌาณฤทธิ์ อรัญมิตร

1. รองผูอํานวยการสํานักศึกษา
ทั่วไปฝายพัฒนาวิชาการ
2. นายปริญญ งามสุทธิ
3. นางสาวศุภรัตน นามมุงคุณ
4. นายฌาณฤทธิ์ อรัญมิตร

แ ผ น ป ฏิ บั ติ ร า ช ก า ร ป ร ะ จํา ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ พ . ศ .

14
เปาประสงค

ตัวชี้วดั

คาเปา
หมาย

กลยุทธ

โครงการตั้งตน
17. โครงการอบรมเทคนิคและ
การออกแบบการวัดและ
ประเมินผล และการออก
ขอสอบ

GE8 บุคลากรมีความรู
14. ระดับความสําเร็จของ
ความสามารถใน
บุคลากรที่ไดรับการ
ตําแหนงที่รับผิดชอบ
พัฒนาตามสมรรถนะ
และสามารถใหบริการ
ตามสายงาน
ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

15. รอยละของบุคลากรที่
ผานการฝกอบรมไดนํา
ความรูมาใชในการ
ปฏิบัติงาน

5.00

80.00

15. สงเสริมใหบุคลากรไดรับ
การฝกอบรมและพัฒนา
ตนเอง

16. ติดตามการใชความรู
ความสามารถไปใชในการ
ปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

18. โครงการอบรมพัฒนา
อาจารยผูสอนตามรายวิชา
เฉพาะ
19. โครงการพัฒนาบุคลากร
สํานักศึกษาทัว่ ไป

20. โครงการติดตามการนํา
ความรูที่ไดจากการอบรม
มาใชในการปฏิบัติงาน

โครงการ/กิจกรรม
ป 2564
5. อบรมเทคนิคและการ
ออกแบบการวัดผลและ
ประเมินผล และการออก
ขอสอบสําหรับหองเรียน
ขนาดใหญ
6. อบรมพัฒนาอาจารยผูสอน
ตามรายวิชาเฉพาะ

งบประมาณ
(บาท)
220,000

ระยะเวลา
ดําเนินงาน
ก.พ. – มี.ค. 64

50,000

เม.ย. 64

1. โครงการพัฒนา
บุคลากรสํานักศึกษา
ทั่วไป ในประเด็นการ
เขียนขอเสนอ
โครงการ
2. โครงการพัฒนาบุคลากร
การเขียนหนังสือ
ราชการ
3. โครงการพัฒนาบุคลากร
สํานักศึกษาทั่วไป ใน
ประเด็นการสื่อสารภายใน
องคกร
4. โครงการพัฒนาบุคลกรการ
เขียนแผนการดําเนินงาน
1. พัฒนากลไกการกํากับ
ติดตาม

ไมใช
งบประมาณ

ต.ค. - พ.ย. 63

ไมใช
งบประมาณ

ต.ค. - พ.ย. 63

ไมใช
งบประมาณ

ต.ค. - พ.ย. 63

ไมใช
งบประมาณ
ไมใช
งบประมาณ

ต.ค. - พ.ย. 63
ต.ค. 63 - ก.ย. 64

ผูรับผิดชอบ

1. รองผูอํานวยการสํานักศึกษา
ทั่วไปฝายบริหาร
2. นางสาวรัตนา บุตรดี

1. รองผูอํานวยการสํานักศึกษา
ทั่วไปฝายบริหาร
2. นางสาวรัตนา บุตรดี

แ ผ น ป ฏิ บั ติ ร า ช ก า ร ป ร ะ จํา ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ พ . ศ .
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ตัวชี้วดั
16. จํานวนบุคลากรที่เสนอ
ขอรับการประเมินเขาสู
ตําแหนงที่สงู ขึ้น

คาเปา
หมาย
1

กลยุทธ
17. สงเสริมและสนับสนุนให
บุคลากรทําคูมือการ
ปฏิบัติงานและงานวิจยั
18. พัฒนาศักยภาพบุคลากร
เฉพาะตําแหนง

โครงการตั้งตน

โครงการ/กิจกรรม
ป 2564
21. โครงการสงเสริมใหบุคลากร 1. โครงการพัฒนาบุคลากร
ทําคูมือการปฏิบัติงานและ
เพื่อเขาสูตําแหนงที่
งานวิจัย
สูงขึ้น

งบประมาณ
(บาท)
ไมใช
งบประมาณ

ระยะเวลา
ดําเนินงาน
ต.ค. – ก.พ. 63

ผูรับผิดชอบ
1. รองผูอํานวยการสํานักศึกษา
ทั่วไปฝายบริหาร
2. นางสาวรัตนา บุตรดี

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการสํานักศึกษาทั่วไปใหมีประสิทธิภาพ
เปาประสงค
GE9 บุคลากรมีความสุข
ในการทํางาน

GE10 ระบบบริหาร

ตัวชี้วัด

คา
กลยุทธ
โครงการตั้งตน
โครงการ/กิจกรรม
เปาหมาย
ป 2564
17. คาเฉลี่ยผลการ
3.80
19. สนับสนุนสวัสดิการและ 22. โครงการสนับสนุน
1. กิจกรรมการสงเสริมการ
ประเมินความสุขใน
สรางขวัญและกําลังใจ
สวัสดิการและสรางขวัญ
สรางขวัญและกําลังใจ
การทํางานของ
ใหกับบุคลากร
กําลังใจบุคลากรสํานัก
บุคลากร
ศึกษาทั่วไป
18. รอยละการบรรลุ
80.00 20. พัฒนาระบบบริหาร
23. โครงการพัฒนาการ
1. กํากับติดตามการ

จัดการมีความ

เปาหมายตาม

จัดการของสํานักศึกษา

ดําเนินงานตาม

ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ

คลองตัวและมี

แผนปฏิบัติราชการ

ทั่วไป

แผนปฏิบัติราชการ

ราชการประจําป 2564

ประสิทธิภาพ

งบประมาณ
(บาท)
ไมใช
งบประมาณ

ไมใช
งบประมาณ

สํานักศึกษาทั่วไป

ระยะเวลา
ดําเนินงาน
ต.ค. - ธ.ค. 63

ครั้งที่ 1 พ.ย. 63

ผูรับผิดชอบ
1. รองผูอํานวยการสํานักศึกษา
ทั่วไปฝายบริหาร
2. นางสาวรัตนา บุตรดี
1. รองผูอํานวยการสํานักศึกษา

ครั้งที่ 2 มี.ค. 64

ทั่วไปฝายบริหาร

ครั้งที่ 3 มิ.ย. 64

2. นางสาวศศิธร นุชิต

ครั้งที่ 4 ก.ย. 64
2. รายงานผลการ
ดําเนินงาน
แผนปฏิบัติราชการ

ไมใช
งบประมาณ

ครั้งที่ 1 ม.ค. 64
ครั้งที่ 2 เม.ย. 64
ครั้งที่ 3 ก.ค. 64
ครั้งที่ 4 ก.ย. 64

แ ผ น ป ฏิ บั ติ ร า ช ก า ร ป ร ะ จํา ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ พ . ศ .
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ตัวชี้วัด

คา
เปาหมาย

กลยุทธ

โครงการตั้งตน

โครงการ/กิจกรรม
ป 2564
3. สรุปผลการดําเนินงาน
ตัวชี้วดั ตอคณะกรรม การ

งบประมาณ
(บาท)
ไมใช
งบประมาณ

ประจําสํานักศึกษาทั่วไป

ระยะเวลา
ดําเนินงาน
ครั้งที่ 1 ม.ค. 64

ผูรับผิดชอบ

ครั้งที่ 2 เม.ย. 64
ครั้งที่ 3 ก.ค. 64
ครั้งที่ 4 ก.ย. 64

19. ผลการปฏิบัติ

4.50

21. พัฒนาระบบการกํากับ

24. โครงการพัฒนาระบบ

ราชการตามคํา

ติดตามและ

การกํากับติดตามการ

รับรองการปฏิบัติ

ประเมินผลการ

ดําเนินงานตามคํา

ราชการ

ดําเนินงานตามคํา

รับรองการปฏิบัติ

รับรองการปฏิบัติ

ราชการสํานักศึกษา

ราชการ

ทั่วไป

1. จัดทําแผนระบบ
กํากับติดตามผลการ
ดําเนินงานตามการ
ปฏิบัติราชการตามคํา
รับรองการปฏิบัติ
ราชการและจัดประชุม
หารือ
2. ดําเนินการตามแผน

ไมใช
งบประมาณ

ไมใช
งบประมาณ

ม.ค. 64

3. ประเมินความสําเร็จ
ของแผน

ไมใช
งบประมาณ

ส.ค. 64

4. ปรับปรุง/พัฒนา
ระบบตามขอเสนอ
แนะจากการ
ประเมินแผน

ไมใช
งบประมาณ

ส.ค. 64

ต.ค.- พ.ย. 63

1. รองผูอํานวยการสํานักศึกษา
ทั่วไปฝายบริหาร
2. นางเจริญใจ กุลดิลก

แ ผ น ป ฏิ บั ติ ร า ช ก า ร ป ร ะ จํา ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ พ . ศ .
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เปาประสงค

ตัวชี้วัด
20. คาเฉลี่ยความพึง
พอใจของ
ผูรับบริการตอการ
ใหบริการสํานัก
ศึกษาทั่วไป

คา
กลยุทธ
เปาหมาย
22. สงเสริมกระบวนการ
3.51
ทํางานที่มีความ
คลองตัว/พัฒนา
กระบวนการให
บริการใหมีความ
คลองตัว

โครงการตั้งตน
25. โครงการพัฒนา

โครงการ/กิจกรรม
ป 2564
1. ประเมินความพึงพอใจ/

กระบวนการใหบริการ

ความไมพึงพอใจของ

ของสํานักศึกษาทั่วไป

ผูรับบริการ ครั้งที่ 1
2. ประเมินความพึงพอใจ/
ความไมพึงพอใจของ

งบประมาณ
(บาท)
ไมใช
งบประมาณ

ระยะเวลา
ดําเนินงาน
ม.ค. 64

ผูรับผิดชอบ
1. รองผูอํานวยการสํานักศึกษา
ทั่วไปฝายบริหาร
2. นายปริญญ งามสุทธิ

ไมใช
งบประมาณ

ส.ค. 64

ไมใช
งบประมาณ

ต.ค. 63 – ก.ย. 64

ไมใช
งบประมาณ

ต.ค. 63 – ม.ค. 64 1. รองผูอํานวยการสํานักศึกษา

ผูรับบริการ ครั้งที่ 2

GE11 การจัดการความรู
เพื่อพัฒนาองคกร

21. ระดับความสําเร็จ
การจัดการขอ
รองเรียนสํานัก
ศึกษาทั่วไป
22. ระดับความสําเร็จ
ของการจัดการ
ความรูเพื่อพัฒนา
องคกรอยางมี
ประสิทธิภาพ

5

23. พัฒนาระบบบริหาร
จัดการขอรองเรียน

26. ใหความรูบุคลากรใน
การบริหารจัดการขอ
รองเรียน

24. สงเสริมการจัดการ
ความรูเพื่อพัฒนา
องคกร

27. โครงการสงเสริมพัฒนา
องคกรอยางยั่งยืน

1. ใหความรูบุคลากรในการ
บริหารจัดการขอองเรียน
2. บริหารจัดการขอรอง
เรียนตามกระบวนการ
1. กิจกรรมกําหนดประเด็น
การจัดการความรู และการ

ทั่วไปฝายบริหาร

กําหนดเปาหมายการ

2. นางสาวรัตนา บุตรดี

จัดการความรู
2. กิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรูของบุคลากร

ไมใช
งบประมาณ

ต.ค. 63 – ก.ย. 64

ไมใช
งบประมาณ

ต.ค. 63 – ก.ย. 64

สํานักศึกษาทั่วไป
3. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู
จากผูมีประสบการณสู
บุคลากรสํานักศึกษา
ทั่วไป

แ ผ น ป ฏิ บั ติ ร า ช ก า ร ป ร ะ จํา ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ พ . ศ .
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เปาประสงค
GE12 พัฒนาการบริหาร

ตัวชี้วัด
23. ผลงานวิจัยเพื่อ

จัดการที่มีคุณภาพ

พัฒนาการบริหาร

ดวยงานวิจัย

จัดการที่มีคุณภาพ

คา
กลยุทธ
เปาหมาย
25. สงเสริมและสนับสนุน
4
การวิจัยแบบมุงเปา
เพื่อนําไปใชประโยชน
ในการพัฒนาการ
จัดการการเรียนการ
สอนและการบริหาร
จัดการที่มีคุณภาพ

โครงการตั้งตน
28. โครงการพัฒนางานวิจัย
เพื่อพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนและการ
บริหารจัดการ

โครงการ/กิจกรรม
ป 2564
1. กํากับติดตามการ
ดําเนินการของผูรับ

งบประมาณ
(บาท)
ไมใช
งบประมาณ

ระยะเวลา
ผูรับผิดชอบ
ดําเนินงาน
ต.ค. 63 – ก.ย. 64 1. รองผูอํานวยการสํานักศึกษา
ทั่วไปฝายบริหาร

ทุนอุดหนุนงบประมาณการ

2. นางสาวรัตนา บุตรดี

วิจัย ปงบประมาณ 2564
ไมใช
งบประมาณ

ม.ค. – ก.พ. 64

1. โครงการพัฒนาสื่อ
ประชาสัมพันธหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป

33,000

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

2. พัฒนาเว็บไซตสํานักศึกษา
ทั่วไป

ไมใช
งบประมาณ

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

3. จุลสารออนไลน

ไมใช
งบประมาณ

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

17,000

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

2. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ “การพัฒนา
ศักยภาพดานการวิจัยของ
บุคลากรสํานักศึกษาทั่วไป”

GE13 การสื่อสารและ

24. ระดับความสําเร็จ

ประชาสัมพันธมี

การสื่อสารและการ

ประสิทธิภาพ

ประชาสัมพันธที่มี
ประสิทธิภาพ

4.00

26. พัฒนาการสื่อสารและ
ประชาสัมพันธที่มี
ประสิทธิภาพ

29. โครงการพัฒนาสื่อเพื่อ
การสื่อสารและ
ประชาสัมพันธที่มี
ประสิทธิภาพ

4. โครงการพัฒนาศักยภาพ
นักประชาสัมพันธ

1. รองผูอํานวยการสํานักศึกษา
ทั่วไปฝายพัฒนา
ภาษาตางประเทศ
2. วาที่ ร.ต.กฤษฎา ศักดิ์คําดวง
3. นายมานะ ภูพันนา
4. นางสาวชอลัดดา คําธานี

แ ผ น ป ฏิ บั ติ ร า ช ก า ร ป ร ะ จํา ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ พ . ศ .
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ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาระบบสารสนเทศและสรางนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจใหมีประสิทธิภาพ
เปาประสงค
GE14 สื่อและนวัตกรรมการ
เรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพ

GE15 มีระบบสารสนเทศ
สนับสนุนการ
ดําเนินงานตาม
ภารกิจหลัก

ตัวชี้วัด
25. จํานวนรายวิชาที่มี
การพัฒนาสื่อ
นวัตกรรมการเรียน
การสอน

คาเปาหมาย

กลยุทธ

โครงการตั้งตน

5

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

ระยะเวลา

ป 2564

(บาท)

ดําเนินงาน

27. สงเสริมและสนับสนุน 30. โครงการสงเสริม 1. โครงการพัฒนารายวิชา
การจัดทําสื่อและ
พัฒนาสื่อและ
ศึกษาทั่วไปเขาสู Moocs
นวัตกรรมการเรียน
นวัตกรรมการ
(นํารองจํานวน 3 รายวิชา)
การสอนใหมี
เรียนการสอน
ประสิทธิภาพ
ใหทันสมัย
2. รายงานผลการพัฒนาสื่อ
28. จัดการเรียนการสอน
ประกอบการเรียนการสอน
เขาสู MOOC อยาง
รายวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับ
เต็มรูปแบบ โดยนํา
ปรับปรุง พ.ศ.2563)
รอง 3 รายวิชา
26. ระดับความสําเร็จ
5.00
29. การพัฒนาระบบ
31. โครงการพัฒนา 1. ระบบสืบคนขอมูลอาจารย
การพัฒนาระบบ
สารสนเทศหรือ
ระบบ
ผูสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป
สารสนเทศที่
เว็บไซตสนับสนุน
สารสนเทศเพือ่
สําหรับนิสิต (แบบ cross
สนับสนุนภารกิจ
การดําเนินงานตาม
สนับสนุน
platform หรือ
หลัก
ภารกิจหลัก
ภารกิจหลัก
responrive)
2. ระบบจองหองเรียนรวม
(แบบ cross platform
หรือ responrive)
รวมทั้งสิ้น (หนึ่งลานแปดแสนหาหมื่นสองพันสองรอยแปดสิบบาทถวน)

ขอสนับสนุน
งบประมาณจาก
มหาวิทยาลัย
ไมใชงบ
ประมาณ

ตัวชี้วัด

ต.ค. 63 – ก.ย. 64 1. ผูชวยผูอํานวยการสํานัก
ศึกษาทั่วไปฝายพัฒนา
ระบบสารสนเทศ
2. หัวหนากลุมงาน
สารสนเทศ
ต.ค. 63 – ก.ย. 64
3. นางชอลัดา คําธานี

ไมใชงบ
ประมาณ

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

ไมใชงบ
ประมาณ

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

1. ผูชวยผูอํานวยการสํานัก
ศึกษาทั่วไปฝายพัฒนา
ระบบสารสนเทศ
2. หัวหนากลุมงาน
สารสนเทศ
3. นางสุลีพร อยูหวา

1,852,280

สรุปรายแผนปฏิบัติราชการสํานักศึกษาทั่วไป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีดังนี้
1. ยุทธศาสตร จํานวน 4 ยุทธศาสตร
5. โครงการตั้งตน 31 โครงการตัง้ ตน
2. เปาประสงค จํานวน 15 เปาประสงค

6. โครงการกิจกรรมป 2564 จํานวน 64 โครงการ/กิจกรรม

3. ตัวชี้วัด จํานวน 26 ตัวชี้วัด

7. งบประมาณทั้งสิ้น 1,852,280 บาท

4. กลยุทธ จํานวน 29 กลยุทธ

แ ผ น ป ฏิ บั ติ ร า ช ก า ร ป ร ะ จํา ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ พ . ศ .
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แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
คณะผูจัดทํา/ที่ปรึกษา
1. คณะกรรมการประจําสํานักศึกษาทั่วไป
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.จินดาพร จํารัสเลิศลักษณ

ผูอํานวยการสํานักศึกษาทั่วไป

3. รองศาสตราจารย ดร.วรพจน พรหมสัตยพรต

รองผูอํานวยการสํานักศึกษาทั่วไปฝายบริหาร

4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดุจฉัตร จิตบรรจง
5. อาจารย ดร.อัญญารัตน นาถธีระพงษ

รองผูอํานวยการสํานักศึกษาทั่วไปฝายพัฒนาวิชาการ
รองผูอํานวยการสํานักศึกษาทั่วไปฝายพัฒนาภาษาตางประเทศ

6. ผูชวยศาสตราจารย เดชสิทธิ์ พรรษา

ผูชวยผูอํานวยการสํานักศึกษาทั่วไปฝายพัฒนาระบบสารสนเทศ

7. นางพัชรนันญ ศรีแกนจันทร

หัวหนาสํานักงานเลขานุการสํานักศึกษาทั่วไป

ผูจัดทําขอมูล
หัวหนากลุมงานบริหารและยุทธศาสตร และบุคลากรกลุมงานบริหารและยุทธศาสตร
หัวหนากลุมงานวิชาการและประเมินผล และบุคลากรกลุมงานวิชาการและประเมินผล
หัวหนากลุมงานสารสนเทศ และบุคลากรกลุมงานสารสนเทศ
รวบรวม วิเคราะหขอมูล และจัดทํารูปเลม
นางสาวศศิธร นุชิต นักวิเคราะหนโยบายและแผน
ปที่พิมพ 2563

แ ผ น ป ฏิ บั ติ ร า ช ก า ร ป ร ะ จํา ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ พ . ศ .

