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สรุปรายละเอียดแผนปฏิบัติราชการสานักศึกษาทั่วไป ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
1. ยุทธศาสตร์จานวน 4 ยุทธศาสตร์
2. เป้าประสงค์จานวน 11 เป้าประสงค์
3. ตัวชี้วัด จานวน 19 ตัวชี้วัด
4. กลยุทธ์ จานวน 19 กลยุทธ์
5. โครงการตั้งต้น 20 โครงการ
6. โครงการ/กิจกรรมปี 2565 58 โครงการ/กิจกรรม
7. งบประมาณทั้งสิ้น 4,221,460 บาท (สี่ล้านสองแสนสองหมืน่ หนึง่ พันสีร่ อ้ ยหกสิบบาทถ้วน)
7.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 จานวน 3,585,160 บาท
7.1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 จานวน 276,300 บาท
7.1 ยุทธศาสตร์ที่ 3 จานวน

10,000 บาท

7.1 ยุทธศาสตร์ที่ 4 จานวน 350,000 บาท
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นโยบายการบริหารงานสานักศึกษาทั่วไป (พ.ศ. 2565-2569)
1. ใช้การวิจัยและพัฒนา (R&D) และ เครื่องมือประเมินตนเอง (Approach, Deploy, Learning Integration; ADLI) ในการปรับปรุงและพัฒนาหมวด
วิชาศึกษาทั่วไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
2. ใช้หลักการศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์ (Outcome Based Education; OBE) เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนโดยให้ความสาคัญกับการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ทั้งในระดับรายวิชาและระดับหมวดวิชา
3. พัฒนาสานักศึกษาทั่วไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างแท้จริง โดยใช้องค์ความรู้และทรัพยากรต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ฝังลึกลงไปในวิถีการ
ปฏิบัติงานขององค์กร (Organizational learning)
4. เน้นการสร้างเครือข่ายการทางานร่วมกัน (Flow and collaborative network) บนแนวทางการบูรณาการ (Integration) เพื่อไปสู่การสร้าง
นวัตกรรมการเรียนรู้ (Learning innovation)
5. ปลูกฝังค่านิยมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life long learning) และความคล่องตัว (Agility – ability to Change) กับผู้บริหารและบุคลากร
6. สร้างคน เพื่อเตรียมบุคลากรสาหรับสมรรถนะหลักในอนาคต นาองค์กร และดารงไว้ซึ่งวัฒนธรรมที่ดีขององค์กร อย่างมีวิสัยทัศน์และธรรมาภิบาล
7. เน้นการสร้างและใช้ระบบสารสนเทศและการวิจัย ดาเนินการบริหารจัดการบนฐานคิดความคุ้มค่า (มูลค่าและคุณค่า) รวมถึงตั้งเป้าหมายและ
ประเมินผลการบริหารจัดการโดยใช้ตัวชี้วัด OKR (Objectives and Key Results)
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ยุทธศาสตร์สานักศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2565 - 2569
ปรัชญา (Philosophy) :
ส่งเสริมการสร้างบัณฑิตที่เข้าใจตนเองและผู้อื่น สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
วิสัยทัศน์ (Vision) :
เป็นองค์กรต้นแบบด้านการจัดการเรียนรู้และการสร้างสรรค์นวัตกรรม
พันธกิจ (Mission) :
1. พัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพและมาตรฐานเป็นที่ต้องการของตลาด
2. พัฒนาอาจารย์ และบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถตามสมรรถนะ
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการสานักศึกษาทั่วไป
4. พัฒนาระบบสารสนเทศและสร้างนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจ
ค่านิยม (Core Value) :
ค่านิยมสานักศึกษาทั่วไป คือ LAS
L = Life long learning

หมายถึง การเรียนรู้ตลอดชีวิต

A = Agility

หมายถึง ความคล่องตัว (ความสามารถในการเปลี่ยนแปลง)

S = Service beyond expectation

หมายถึง บริการเหนือความคาดหมาย

3
ประเด็นยุทธศาสตร์สานักศึกษาทั่วไป
ยุทธศาสตร์ที่ 1
ยุทธศาสตร์ที่ 2
ยุทธศาสตร์ที่ 3
ยุทธศาสตร์ที่ 4

การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน เป็นทีต่ ้องการของตลาด
การพัฒนาอาจารย์ผู้สอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และบุคลากร ให้มีความรู้ความสามารถและทักษะตามสมรรถนะ
การพัฒนาระบบบริหารจัดการสานักศึกษาทั่วไปให้มีประสิทธิภาพ
การพัฒนาระบบสารสนเทศและสร้างนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจให้มีประสิทธิภาพ
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ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ สานักศึกษาทั่วไป
ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน เป็นที่
ต้องการของตลาด

GE1 นิสิตมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามผลการเรียนรู้ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
GE2 การจัดการเรียนรู้มีประสิทธิภาพและทันต่อการเปลีย่ นแปลง
GE3 การเพิ่มระดับความสามารถในการดาเนินงานด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาอาจารย์ผู้สอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและบุคลากรให้มี
ความสามารถตามสมรรถนะ

GE4 อาจารย์ผู้สอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไปมีสมรรถนะสูงในการจัดการเรียนรู้
GE5 บุคลากรมีสมรรถนะสูงตามตาแหน่งที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการสานักศึกษาทั่วไปให้มีประสิทธิภาพ

GE6 การวิจัยเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการ
GE7 ระบบบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ
GE8 การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพอย่างเป็นระบบ
GE9 การสื่อสารและประชาสัมพันธ์มีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบสารสนเทศและสร้างนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจให้มีประสิทธิภาพ

GE10 สื่อและนวัตกรรมการเรียนรูม้ ีประสิทธิภาพ
GE11 ระบบสารสนเทศสามารถสนับสนุนการดาเนินงานตามภารกิจของสานักศึกษา
ทั่วไปอย่างมีประสิทธิภาพ
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วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรต้นแบบด้านการจัดการเรียนการสอน สร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อส่งเสริมการสร้างบัณฑิตที่เป็นที่พึ่งของสังคมและชุมชน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้มี
คุณภาพและมาตรฐาน เป็นที่ต้องการของตลาด

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาอาจารย์ผู้สอนหมวดวิชา

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

ศึกษาทั่วไป และบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ

สานักศึกษาทั่วไปให้มีประสิทธิภาพ

ปฏิบัติงานตามภารกิจให้มีประสิทธิภาพ

และทักษะตามสมรรถนะ

ประสิทธิผล

คุณภาพบริการ
เน้นผู้รับบริการ

ประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบสารสนเทศ
และสร้างนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการ

GE1 นิสิตมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามผลการเรียนรูข้ องหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป

GE4 อาจารย์ผู้สอนหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไปมีสมรรถนะสูงในการ
จัดการเรียนรู้

GE7 ระบบบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ

GE3 การเพิ่มระดับความสามารถในการดาเนินงานด้านสิ่ง

GE2 การจัดการเรียนรู้มีประสิทธิภาพและทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง

GE9 การสื่อสารและประชาสัมพันธ์มปี ระสิทธิภาพ

สนับสนุนการเรียนรู้

GE10 สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้มีประสิทธิภาพ

GE8 การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาองค์กรให้มี

พัฒนาองค์กร

GE5 บุคลากรมีสมรรถนะสูงตามตาแหน่งที่รับผิดชอบ

GE6 การวิจัยเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการ

ประสิทธิภาพอย่างเป็นระบบ
GE11 ระบบสารสนเทศสามารถสนับสนุนการ
ดาเนินงานตามภารกิจของสานักศึกษาทั่วไป
อย่างมีประสิทธิภาพ
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แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน เป็นทีต่ ้องการของตลาด
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

ค่า
กลยุทธ์
เป้าหมาย
GE1 นิสิตมี
1. จานวนผลงาน
3
1. การพัฒนาการจัดการ
คุณลักษณะที่
นวัตกรรมที่ส่งเข้า
เรียนการสอนยึด
พึงประสงค์ตาม
ประกวดแข่งขัน
ผลลัพธ์เป็นฐาน
ผลการเรียนรู้
2. ส่งเสริมการเรียนรู้ผ่าน
ของหมวดวิชา
กิจกรรม/โครงการนอก
ศึกษาทั่วไป
ห้องเรียน

2. ร้อยละของนิสิตที่
เข้าร่วมโครงการ
ติว และสอบผ่าน
MSU English
Exit-Exam ตาม
เกณฑ์ที่กาหนด

30.00

3. พัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษผ่านการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ

โครงการตั้งต้น
1. โครงการส่งเสริมการ
สร้างสรรค์นวัตกรรม
ด้านการเป็น
ผู้ประกอบการ
2. โครงการพัฒนานิสิตสู่
มหาวิทยาลัยแห่งการ
สร้างสรรค์

1. โครงการศูนย์การ
เรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ
และศูนย์ทดสอบ
ภาษาต่างประเทศ

โครงการ/กิจกรรม
ปีงบประมาณ 2564
1. โครงการส่งเสริมการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมด้าน
การเป็นผู้ประกอบการ
2. โครงการ MSU Global
Perspectives ให้กับนิสิต
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผ่านรายวิชาศึกษาทั่วไป
3. โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความพร้อมในเรื่องพหุ
สังคมและการเป็น
ประชากรโลก
1. โครงการติว English ExitExam

งบ
ประมาณ
79,506

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
กุมภาพันธ์ 2565

70,494

มีนาคม 2565

100,000

กรกฎาคม 2565

58,000

กุมภาพันธ์ 2565

ผู้รับผิดชอบ
1. รองผู้อานวยการสานักศึกษา
ทั่วไปฝ่ายพัฒนาภาษา
ต่างประเทศ
2. หัวหน้าสานักงานเลขานุการ
สานักศึกษาทั่วไป
3. หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการและ
พัฒนานิสิต
4. นางสาวสิริกานต์ มงคลมะไฟ
5. นางสาวอารียา พลศรี
6. นางสาวนภาไลย์ ป้องเรือ
7. นายภาณุพงศ์ คงสวัสดิ์

7
เป้าประสงค์

GE2 การจัดการ
เรียนรู้ให้มี
ประสิทธิภาพ
และทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง

ตัวชี้วัด

3. ระดับความพึง
พอใจของนิสิตต่อ
การจัดการเรียนรู้
ที่มีประสิทธิภาพ
และทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง

ค่า
เป้าหมาย

3.51

กลยุทธ์

โครงการตั้งต้น

4. พัฒนากระบวนการ
1. กิจกรรมการ
ดาเนินงานด้านวิชาการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
ของสานักศึกษาทั่วไป
เครือข่ายวิชาการใน
โดยใช้วิธีการประเมิน
การจัดการเรียนการ
กระบวนการ ADLI
สอนหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป
2. การประเมิน
กระบวนการบริหาร
จัดการเรียนการสอน
รายวิชาศึกษาทั่วไป

โครงการ/กิจกรรม
ปีงบประมาณ 2564
2. โครงการอบรม
ภาษาอังกฤษ
3. โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษ
4. โครงการ MSU Camp

งบ
ประมาณ
24,000

5. โครงการทดสอบ MSU
English Exit-Exam
1. ปรับปรุงกระบวนการ
ดาเนินงานด้านวิชาการของ
สานักศึกษาทั่วไปให้มีความ
คล่องตัว ถูกต้อง แม่นยา
และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

95,800

2. จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับเครือข่ายวิชาการ
ในการจัดการเรียนการสอน
หมวดวิชาศึกษา ทั่วไป
(อาจารย์ผู้สอนรายวิชา
ศึกษาทั่วไป/อาจารย์ผู้
ประสานงานรายวิชา/ฝ่าย
วิชาการคณะ-หน่วยงาน)

-

240,260
110,260

-

ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินงาน
มีนาคม – สิงหาคม
2565
พฤศจิกายน 2564
– กันยายน 2565
ธันวาคม 2564 –
กันยายน 2565
มีนาคม –
กรกฎาคม 2565
ตุลาคม 2564 – 1. รองผู้อานวยการสานักศึกษา
กันยายน 2565
ทั่วไปฝ่ายพัฒนาวิชาการ
2. หัวหน้าสานักงานเลขานุการ
สานักศึกษาทั่วไป
3. หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการและ
พัฒนานิสิต
4. นางมัทธราวัลย์ สืบวัฒนะ
มกราคม –
สิงหาคม 2565 5. นายภานุพล ปะสังขีนี
6. นางสาวภคอร มูลยาพอ
7. นางหทัยพัชร์ กุตเสนา
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4. จานวนรายวิชา
ศึกษาทั่วไปที่มี
การจัดการเรียน
การสอนแบบ
โมดูล

5. ร้อยละของ
รายวิชาศึกษา
ทั่วไปที่มีการ
จัดการเรียนการ
สอนแบบ
Active Learning

ค่า
เป้าหมาย

กลยุทธ์

1
5. ส่งเสริมและสนับสนุน
รายวิชา/
อาจารย์ผู้สอนรายวิชา
3 โมดูล
ศึกษาทั่วไปในการ
จัดการเรียนการสอน
แบบโมดูล

95.00

6. ส่งเสริมและสนับสนุน
ให้อาจารย์ผู้สอนหมวด
วิชาศึกษาทั่วไปจัดการ
เรียนการสอนแบบ
Active Learning

โครงการตั้งต้น

โครงการ/กิจกรรม
ปีงบประมาณ 2564
3. การประเมินกระบวนการ
บริหารจัดการเรียนการ
สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป

งบ
ประมาณ
-

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
มกราคม –
สิงหาคม 2565

ผู้รับผิดชอบ

1. จัดทาโมดูลรายวิชา
ศึกษาทั่วไปสาหรับ
นิสิตชาวต่างชาติ
2. โครงการอบรมการ
จัดการเรียนการสอน
แบบโมดูล

1. จัดทาโมดูลรายวิชาศึกษา
ทั่วไปสาหรับนิสิต
ชาวต่างชาติ
2. โครงการอบรมการจัดการ
เรียนการสอนแบบโมดูล

-

ธันวาคม 2564 มิถุนายน 2565

-

มกราคม 2565

1. โครงการพัฒนา
อาจารย์
ผู้สอนหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป
2. โครงการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้
รายวิชาศึกษาทั่วไป ปี
การศึกษา 2564

1. โครงการพัฒนาอาจารย์
ผู้สอนหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป
2. โครงการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้รายวิชาศึกษา
ทั่วไป ปีการศึกษา 2564

110,000

พฤษภาคม 2565

1. รองผู้อานวยการสานักศึกษา
ทั่วไปฝ่ายพัฒนาวิชาการ
2. หัวหน้าสานักงานเลขานุการ
สานักศึกษาทั่วไป
3. หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการและ
พัฒนานิสิต
4. นางสาวปาณิสสา ตรวจสูง
เนิน
5. นางมัทธราวัลย์ สืบวัฒนะ
1. รองผู้อานวยการสานักศึกษา
ทั่วไปฝ่ายพัฒนาวิชาการ
2. หัวหน้าสานักงานเลขานุการ
สานักศึกษาทั่วไป
3. หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการและ
พัฒนานิสิต
4. นางสาวณฐพร สีบัวลา
5. นางสาวปาณิสสา ตรวจสูง
เนิน
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GE3 การเพิ่ม
6. ระดับความพึง
ระดับ
พอใจของ
ความสามารถ
ผู้รับบริการต่อการ
ในการ
บริหารจัดการสิง่
ดาเนินงานด้าน
สนับสนุนการ
สิ่งสนับสนุน
เรียนรู้
การเรียนรู้

7. ร้อยละการ
ให้บริการตาม
เกณฑ์การ
ให้บริการ

ค่า
กลยุทธ์
โครงการตั้งต้น
เป้าหมาย
3.51
7 การให้บริการตาม
บริหารจัดการสิ่งสนับสนุน
มาตรฐาน Service
การเรียนรู้ให้มี
Quality (ServQual)
ประสิทธิภาพ
คุณภาพการให้บริการ
5 ด้าน ได้แก่
1.Tangible คือ
คุณภาพที่จับต้องได้
2. Reliability คือ
ความน่าเชื่อถือ
3. Responsiveness
คือ การตอบสนอง
ของผู้ให้บริการ
4. Empathy คือ การ
เอาใจใส่จากผู้
ให้บริการ
70.00
5. Assurance คือ
ความไว้วางใจ
8. มีกระบวนรับฟังความ
ต้องการของผู้รับบริการ
(Voic of Customer)
9. พัฒนาการให้บริการ
ตรงตามความต้องการ
ของผู้รับบริการ
(customer centric)

โครงการ/กิจกรรม
งบ
ปีงบประมาณ 2564
ประมาณ
1. จัดหาโสตทัศนูปกรณ์ให้
2,696,840เพียงพอต่อการใช้งาน
2. ประเมินความพึงพอใจ
ผู้ใช้บริการด้านสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้
3. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้
ปฏิบัติโสตทัศนศึกษา
4. การตรวจสอบสภาพและ
ความพร้อมการใช้งานสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง
5. บารุงรักษาอุปกรณ์และสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ให้
พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
6. ประเมินการให้บริการของ
เจ้าหน้าที่บริการห้องเรียน
รวม

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
ตุลาคม 2564กันยายน 2565
ตุลาคม 2564กันยายน 2565
ตุลาคม 2564กันยายน 2565
ตุลาคม 2564กันยายน 2565

ตุลาคม 2564กันยายน 2565
ตุลาคม 2564กันยายน 2565

ผู้รับผิดชอบ
1. รองผู้อานวยการสานักศึกษา
ทั่วไปฝ่ายบริหาร
2. หัวหน้าสานักงานเลขานุการ
สานักศึกษาทั่วไป
3. หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร
4. นางสาวยุภา พลตื้อ
5. เจ้าหน้าที่งานห้องเรียนรวม
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GE4 อาจารย์ผู้สอน 8. ร้อยละอาจารย์
หมวดวิชา
ผู้สอนที่ได้รับ
ศึกษาทั่วไปมี
การพัฒนาให้มี
สมรรถนะสูงใน
ศักยภาพในการ
การจัดการ
จัดการเรียนรู้สูง
เรียนรู้
ยิ่งขึน้

ค่า
กลยุทธ์
เป้าหมาย
80.00 10. ส่งเสริมอาจารย์
ผู้สอนหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไปให้มี
ศักยภาพในการ
จัดการเรียนรู้ ตาม
กรอบมาตรฐาน
PSF
(Professional
Standard
Framework)

โครงการตั้งต้น
โครงการพัฒนา
ศักยภาพอาจารย์
ผู้สอนหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป
ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.
2565 (11
โครงการ)
ประเมินอาจารย์
ผู้สอน (เป็น
กิจกรรม)

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
ปีงบประมาณ2565
1. โครงการสร้างพลเมืองอนาคต
6,300
ด้วยการศึกษาทั่วไป

2. โครงการการออกแบบการ
จัดการเรียนการสอนแบบ
ผสมผสาน (Blended) และ
ออนไลน์ (Online)
3. โครงการการพัฒนาผู้สอน
รายวิชา Design thinking
และรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
ความเป็นผู้ประกอบการ
4. โครงการอบรมการออกแบบ
การเรียนรู้แบบโมดูล
(Module)
5. โครงการการพัฒนาอาจารย์
ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไปที่
สอนรายวิชาให้นิสิตต่างชาติ
เช่น โครงการอบรมภาษาจีน

ระยะเวลาดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

พฤศจิกายน 2564

1. รองผู้อานวยการสานักศึกษา
ทั่วไปฝ่ายพัฒนาวิชาการ
2. หัวหน้าสานักงานเลขานุการ
สานักศึกษาทั่วไป
3. หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการและ
พัฒนานิสิต
4. นางสาวศุภรัตน์ นามมุงคุณ
5. นายฌานฤทธิ์ อรัญมิตร
6. นายภาณุพงศ์ คงสวัสดิ์

20,000

ธันวาคม 2564

20,000

ธันวาคม 2564

20,000

มกราคม 2565

20,000

พฤศจิกายน – ธันวาคม
2564
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ค่า
เป้าหมาย

กลยุทธ์

โครงการตั้งต้น

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
ปีงบประมาณ2565
6. โครงการการออกแบบข้อสอบ 20,000
และการวิเคราะห์ข้อสอบ
สาหรับการจัดสอบแบบ
ออนไลน์
7. โครงการ Scoring rubrics
20,000
สาหรับการเรียนรู้โดยใช้
โครงงานเป็นฐาน (Project
based learning)
8. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
20,000
การใช้โปรแกรมหรือ
Application สาหรับรายวิชา
ที่ใช้โครงการ/กิจกรรมเป็น
ฐาน (Project/Activity
based)
9. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
20,000
การสร้างสื่อทางเลือกสาหรับ
การจัดการเรียนรู้แบบ
ออนไลน์
10. โครงการเทคนิคการ
20,000
ประเมินผลแบบทางเลือก
สาหรับการเรียนรู้แบบ
ออนไลน์ (Alternative
Assessment Techniques
for Online Learning)

ระยะเวลาดาเนินงาน
กุมภาพันธ์ 2565

มีนาคม 2565

พฤษภาคม 2565

มิถุนายน 2565

กรกฎาคม 2565

ผู้รับผิดชอบ

12
เป้าประสงค์

GE5 บุคลากรมี
สมรรถนะสูงตาม
ตาแหน่งที่
รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด

9. ร้อยละอาจารย์
ผู้สอนที่นาความรู้
จากการอบรม
โครงการพัฒนา
อาจารย์ไปใช้ใน
การจัดการเรียน
การสอน
10. ร้อยละของ
บุคลากรที่ได้รับ
การพัฒนา
สมรรถนะตาม
สายงาน

11. ร้อยละของ
บุคลากรที่ผ่าน
การฝึกอบรมได้
นาความรู้มาใช้
ในการ
ปฏิบัติงาน

ค่า
เป้าหมาย

กลยุทธ์

โครงการตั้งต้น

30.00

100.00

70.00

11. ส่งเสริมสนับสนุน
ให้บุคลากรได้รับ
การพัฒนาตนเอง
ตามสมรรถนะโดย
ใช้ทฤษฎี 70 : 20
: 10

12. แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในประเด็น
ความรู้ที่ได้จาก
การพัฒนาตนเอง
มาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน

ส่งเสริมสนับสนุน
ให้บุคลากรได้รับ
การพัฒนาตนเอง
ตามสมรรถนะ

โครงการ/กิจกรรม
ปีงบประมาณ2565
11. Professional Standards
Framework (PSF)
กากับติดตามการนาความรู้ไปใช้
ในการจัดการเรียนรู้

งบประมาณ

ระยะเวลาดาเนินงาน

20,000

สิงหาคม 2565

ผู้รับผิดชอบ

พฤศจิกายน 64 –
กันยายน 2565

1. โครงการพัฒนาสมรรถนะ
ด้านการวิจัย

20,000

พฤศจิกายน-ธันวาคม
2564

2 .โครงการอบรมที่หน่วยงาน
ภายนอกจัดขึ้น

-

ตุลาคม 2564 –
กันยายน 2565

การกากับติดตามการนาความรู้
ไปใช้ รอบ 3, 6, 9, 12 เดือน

-

ครั้งที่ 1 ธันวาคม 2564
ครั้งที่ 2 มีนาคม 2565
ครั้งที่ 3 มิถุนายน 2565
ครั้งที่ 4 กันยายน 2565

1. รองผู้อานวยการสานักศึกษา
ทั่วไปฝ่ายบริหาร
2. หัวหน้าสานักงานเลขานุการ
สานักศึกษาทั่วไป
3. หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร
4. นางสาวรัตนา บุตรดี

1. รองผู้อานวยการสานักศึกษา
ทั่วไปฝ่ายบริหาร
2. หัวหน้าสานักงานเลขานุการ
สานักศึกษาทั่วไป
3. หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร
4. นางสาวรัตนา บุตรดี

13
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

ค่า
เป้าหมาย

12. จานวนบุคลากร
ที่เสนอขอรับ
การประเมินเข้า
สู่ตาแหน่งที่
สูงขึ้น

1

กลยุทธ์
13. สนับสนุนและ
ส่งเสริมให้
บุคลากรเข้าสู่
ตาแหน่งที่สูงขึ้น

โครงการตั้งต้น
สนับสนุนให้
บุคลากรเข้าสู่
ตาแหน่งที่สูงขึ้น

โครงการ/กิจกรรม
ปีงบประมาณ2565
1. โครงการพัฒนาศักยภาพด้าน
การทาวิจัยของบุคลากรเพื่อ
เข้าสู่ตาแหน่งที่สูงขึ้น

งบประมาณ

ระยะเวลาดาเนินงาน

20,000

ธันวาคม 2564

2. โครงการพัฒนาศักยภาพด้าน
วิเคราะห์ สังเคราะห์งานเพื่อ
เข้าสู่ตาแหน่งที่สูงขึ้น

10,000

ธันวาคม 2564

3. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การดาเนินงานวิจัย

10,000

4. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การเขียนคู่มือปฏิบัติงาน

10,000

เดือนละ 1 ครั้ง
พฤศจิกายน 2564 กันยายน 2565
เดือนละ 1 ครั้ง
ระยะเวลา พฤศจิกายน
2564 - กันยายน 2565

ผู้รับผิดชอบ

14
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการสานักศึกษาทั่วไปให้มีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

GE6 การวิจัยเพื่อพัฒนา
ระบบบริหารจัดการ

13. จานวนผลงานวิจัยที่
นาไปใช้ประโยชน์

GE7 ระบบบริหารจัดการ
มีประสิทธิภาพ

14. คะแนนเฉลี่ยผล
ประเมินการปฏิบัติ
ราชการตามคา
รับรองตัวชี้วัด
สานักงาน
เลขานุการสานัก
ศึกษาทั่วไป

15. คะแนนเฉลี่ยผล
ประเมินการปฏิบัติ
ราชการตามคารับรอง
การปฏิบัติราชการ
สานักศึกษาทั่วไป

ค่า
กลยุทธ์
เป้าหมาย
2 เรื่อง 14. ส่งเสริมและสนับสนุน
การวิจัยแบบมุ่งเป้าเพื่อ
นาไปใช้ประโยชน์ใน
การพัฒนาการจัดการ
การเรียนการสอนและ
การบริหารจัดการที่มี
คุณภาพ
4.20
15. การประเมินผลการ
ดาเนินงานตัวชี้วัดเป็น
ระยะพร้อมการชี้แนะ
แนวทางการดาเนินงาน
ตัวชี้วัดตามคารับรอง
การปฏิบัติฯ

4.25

โครงการตั้งต้น
โครงการพัฒนาการ
บริหารจัดการที่มี
คุณภาพด้วยงานวิจัย

การประเมิน
กระบวนการดาเนินงาน
ตามคารับรองตัวชี้วัด
ตามแผนปฏิบัติราชการ
สานักงานเลขานุการ
สานักศึกษาทั่วไป

การประเมิน
กระบวนการดาเนินงาน
ตามคารับรองตัวชี้วัด
ตามแผนปฏิบัติราชการ
สานักศึกษาทั่วไป

โครงการ/กิจกรรม
ปีงบประมาณ 2565
1. โครงการพัฒนาศักยภาพ
ด้านการทาวิจัยของ
บุคลากรเพื่อเข้าสู่
ตาแหน่งที่สูงขึ้น
ระยะเวลา ธันวาคม
2564
1. จัดทาแผนการ
กากับดูแลการ
ดาเนินการตามคา
รับรองตัวชี้วัด
สานักงานเลขานุการ
สานักศึกษาทั่วไป
2. ดาเนินการตามแผนฯ
3. ประเมินความสาเร็จ
ของแผนฯ
1. จัดทาแผนการ
กากับดูแลการ
ดาเนินการ
ตามคารับรองการ
ปฏิบัติราชการสานัก
ศึกษาทั่วไป
2. ดาเนินการตามแผน

งบประมาณ
10,000

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
ธันวาคม 2564

ผู้รับผิดชอบ
1. รองผู้อานวยการสานักศึกษา
ทั่วไปฝ่ายบริหาร
2. หัวหน้าสานักงานเลขานุการ
สานักศึกษาทั่วไป
3. หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร
4. นางสาวรัตนา บุตรดี

-

ตุลาคม 2564 –
กันยายน 2565

1. รองผู้อานวยการสานักศึกษา
ทั่วไปฝ่ายบริหาร
2. หัวหน้าสานักงานเลขานุการ
สานักศึกษาทั่วไป
3. หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร
4. นางสาวรัตนา บุตรดี

-

ตุลาคม 2564 –
กันยายน 2565

1. รองผู้อานวยการสานักศึกษา
ทั่วไปฝ่ายบริหาร
2. หัวหน้าสานักงานเลขานุการ
สานักศึกษาทั่วไป
3. หัวหน้ากลุ่มงานนโยบาย
แผนและคลัง

15
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

GE8 การจัดการความรู้
เพื่อพัฒนาองค์กร

16. ผลการดาเนินงานที่ดี
ขึ้นที่เกิดจากการ
จัดการความรู้

GE9 การสื่อสารและ
ประชาสัมพันธ์มี
ประสิทธิภาพ

17. ร้อยละของสื่อ
ประชาสัมพันธ์ที่มีการ
เข้าชมไม่น้อยกว่า 200
ครั้ง

ค่า
เป้าหมาย

กลยุทธ์

1 ผลงาน 16. กากับการดาเนินงาน
การจัดการความรู้อย่าง
เป็นระบบ

80.00

17. พัฒนาการสื่อสารและ
ประชาสัมพันธ์ที่มี
ประสิทธิภาพ

โครงการตั้งต้น

กิจกรรมจัดการความรู้
เพื่อพัฒนาองค์กร

พัฒนาการสื่อสารและ
ประชาสัมพันธ์ที่มี
ประสิทธิภาพ

โครงการ/กิจกรรม
ปีงบประมาณ 2565
3. ประเมินความสาเร็จ
ของแผนฯ
ส่งเสริมสนับสนุนให้
บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม
การจัดการความรู้
ระยะเวลาเดือน

1. วีดทิ ัศน์แนะนาสานัก
ศึกษาทั่วไป
2. การผลิตสื่อประชา
สัมพันธ์กิจกรรมโครงการ
ของสานักศึกษาทั่วไป
3. วีดทิ ัศน์แนะนาหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2563)
4. วีดทิ ัศน์แนะนาสื่อการ
อบรมภาษาต่างประเทศ

งบประมาณ

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

-

พฤศจิกายน
2564 - เดือน
กันยายน 2565

-

กาหนด
ระยะเวลา

1. รองผู้อานวยการสานักศึกษา
ทั่วไปฝ่ายบริหาร
2. หัวหน้าสานักงานเลขานุการ
สานักศึกษาทั่วไป
3. หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร
4. นางสาวรัตนา บุตรดี
1. รองผู้อานวยการสานักศึกษา
ทั่วไปฝ่ายพัฒนา
ภาษาต่างประเทศ
2. หัวหน้าสานักงานเลขานุการ
สานักศึกษาทั่วไป
3. หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร
4. นางสาวช่อลัดดา คาธานี
5. นายมานะ ภูพันนา

-

16
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบสารสนเทศและสร้างนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจให้มีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์
GE10 สื่อและนวัตกรรม
การเรียนรู้มี
ประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด
18. จานวนรายวิชา
ศึกษาทั่วไปที่มีการ
พัฒนาสื่อการเรียน
การสอน

ค่า
กลยุทธ์
เป้าหมาย
5
18. ส่งเสริมและ
สนับสนุนการ
จัดทาสื่อและ
นวัตกรรมการ
เรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพ

โครงการตั้งต้น

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ ระยะเวลา
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ดาเนินงาน
ส่งเสริมการจัดทาสื่อและ
1. ดาเนินการเสนอต้นฉบับ
350,000 ตุลาคม 2564
นวัตกรรมการเรียนการสอน
ตาราเรียนหมวดวิชาศึกษา
– กันยายน
เช่น เอกสารประกอบการ
ทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.
2565
สอนคลิปวีดิทัศน์
2563) เข้าสู่กระบวนการ
ประกอบการสอน
พิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง
แบบทดสอบย่อย ออนไลน์
ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา
ความถูกต้องเหมาะสมของ
เนื้อหา ระยะเวลา 1
ปีงบประมาณ
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการ
ตุลาคม 2564
จัดทาวีดิทัศน์สาหรับการ
– กันยายน
จัดการเรียนการสอน
2565
3. จัดทาวีดิทัศน์ประกอบการ
สอนแบบทดสอบย่อย
ออนไลน์

ผู้รับผิดชอบ
1. รองผู้อานวยการสานักศึกษา
ทั่วไปฝ่ายพัฒนาวิชาการ
2. หัวหน้าสานักงานเลขานุการ
สานักศึกษาทั่วไป
3. หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร
4. นางสาวช่อลัดดา คาธานี

17
เป้าประสงค์
GE11 ระบบสารสนเทศ
สามารถสนับสนุน
การดาเนินงานตาม
ภารกิจของสานัก
ศึกษาทั่วไป

ตัวชี้วัด
19. จานวนระบบ
สารสนเทศที่
สนับสนุนภารกิจ

ค่า
กลยุทธ์
เป้าหมาย
4
19. ส่งเสริมให้ส่วน
งานภายในสานัก
ศึกษาทั่วไปนา
ระบบสารสนเทศ
มาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน

โครงการตั้งต้น

โครงการ/กิจกรรม
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ 1. ระบบบริหารจัดการผลสอบ
สนับสนุนการดาเนินงาน
MSU English Exit-Exam(
ตามภารกิจของสานักศึกษา
ระบบใหม่)
ทั่วไป
2. พัฒนาระบบลงทะเบียน
ฝึกอบรมทักษะทางด้าน
ภาษา(ศูนย์ภาษาฯ)
3. ปรับปรุงระบบทาเนียบ
อาจารย์ผู้สอนหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป
4. ปรับปรุงระบบจัดทา มคอ.3
และ มคอ.5 ออนไลน์

งบประมาณ
-

ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินงาน
ตุลาคม 2564 1. รองผู้อานวยการสานักศึกษา
– กันยายน
ทัว่ ไปฝ่ายบริหาร
2565
2. หัวหน้าสานักงานเลขานุการ
สานักศึกษาทั่วไป
3. หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร
4. นางสุลีพร อยู่หว้า

18
ตารางความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์สานักศึกษาทั่วไป กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว).และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สานักศึกษาทั่วไป

กระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
(อว).
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการ ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาศักยภาพคน
จัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพและ แนวทางที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อ
มาตรฐานเป็นที่ต้องการของ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong
ตลาด
Learning)
กลยุทธ์ 1 กาหนดแผนการเรียนรู้
ตลอดช่วงชีวิต (Provide
Lifelong Learning Plan)
กลยุทธ์ 2 สร้างโอกาสการเข้าถึง
อุดมศึกษาอย่างทั่วถึงและเป็น
ธรรมโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
(Access & Equity in Higher
Education)
กลยุทธ์ 5 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อ
การใช้ชีวิตของผู้เรียนทุกกลุ่มใน
สถาบันอุดมศึกษา(Campus Life
& Universal Design)
แนวทางที่ 2 : ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและสมรรถนะของ
กาลังคน (Quality &

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ความเชื่อมโยง

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตตรงกับ
ความต้องการของสังคม
เป้าประสงค์ที่ 1.1 พัฒนาหลักสูตรให้
ได้คุณภาพและมาตรฐาน ตรงกับ
ความต้องการของตลาดและการ
เป็นผู้ประกอบการ รวมทั้งรองรับ
การเรียนรู้สาหรับประชาชนทุก
ช่วงวัย

1. พัฒนาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปมีคุณภาพและได้รับการรับทราบ
จากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม (อว.)
2. สานักศึกษาทั่วไปมีการพัฒนาหลักสูตรหมวดวิชาและการ
จัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพและมาตรฐาน เป็นที่
ต้องการของตลาด และการเป็นผู้ประกอบการ
3. สานักศึกษาทั่วไปมีการส่งเสริมและพัฒนานิสิตให้มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามผลการเรียนรู้ของหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไปอย่างต่อเนื่อง
4. สานักศึกษาทั่วไปจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอ และ
เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนอย่างสม่าเสมอ
5. สานักศึกษาทั่วไปมีการจัดการห้องพื้นที่ส่งเสริมการออกแบบ
และพัฒนานวัตกรรม (Co-Working Space) และห้องเรียน
อัจฉริยะ (Smart Classroom) เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ด้วย
ตนเองของนิสิตอย่างมีประสิทธิภาพ
5. สานักศึกษาทั่วไปมีนโยบายการบริหารงานโดยปลูกฝังค่านิยม
การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life long learning) มุมมองเชิงระบบ
(System perspective) และความคล่องตัว (Agility) กับ
ผู้บริหารและบุคลากรอย่างต่อเนื่อง

เป้าประสงค์ที่ 1.2 ผลิตบัณฑิตที่มี
ความรู้ความสามารถและทักษะ
รองรับความต้องการของสถาน
ประกอบการ สังคมและประเทศ
เป้าประสงค์ที่ 1.3 พัฒนาระบบการ
เรียนการสอน การเรียนรู้ตลอด
ชีวิต และทักษะเพื่ออนาคต

19
สานักศึกษาทั่วไป

กระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
(อว).
Manpower Competencies
Enhancement)
กลยุทธ์ 10 เสริมสร้างการเป็น
พลเมืองของผู้เรียน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมระบบนิเวศ
วิจัยอุดมศึกษา
แนวทางที่ 2 : พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานหรือปัจจัยเอื้อ ภายใน
สถาบันอุดมศึกษาที่สง่ เสริมการ
พัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม
กลยุทธ์ 7 พัฒนาความเป็น
ผู้ประกอบการ
(Entrepreneurship
Education)

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ความเชื่อมโยง
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนา
อาจารย์ผู้สอนหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป และบุคลากร ให้มีความรู้
ความสามารถและทักษะตาม
สมรรถนะ

กระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
(อว).

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ความเชื่อมโยง

ยุทธศาสตร์ที่ 5 บริหารองค์กรเพื่อ
ความเป็นมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ
เป้าประสงค์ที่ 5.2 สร้างมหาวิทยาลัย
ให้เป็น smart university รองรับการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต
เป้าประสงค์ที่ 5.4 พัฒนาระบบ
บริหารงานบุคคลและระบบการพัฒนา
บุคลากรที่มีประสิทธิภาพ

1. สานักศึกษาทั่วไปมีการสรรหาอาจารย์ผสู้ มัครสอนมีคุณสมบัติ
ตามประกาศคุณสมบัติและหน้าที่ของอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์
ผู้ประสานงานรายวิชาศึกษาทั่วไป
2. สานักศึกษาทั่วไปมีการพัฒนาอาจารย์ผสู้ อนหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไปให้มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ
3. สานักศึกษาทั่วไปมีการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้
ความสามารถในตาแหน่งที่รับผิดชอบและสามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา
ระบบบริหารจัดการสานัก
ศึกษาทั่วไปให้มีประสิทธิภาพ

กระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
(อว).

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ความเชื่อมโยง

ยุทธศาสตร์ที่ 5 บริหารองค์กรเพื่อ
ความเป็นมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ
เป้าประสงค์ที่ 5.1 เพิ่มศักยภาพการ
บริหารจัดการตามหลักธรรมภิบาลให้
มีความคล่องตัว รวดเร็ว ใช้เทคโนโลยี
เพิ่มมากขึ้นในการทางาน
เป้าประสงค์ที่ 5.2 สร้างมหาวิทยาลัย
ให้เป็น smart university รองรับการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต
เป้าประสงค์ที่ 5.4 พัฒนาระบบ
บริหารงานบุคคลและระบบการพัฒนา
บุคลากรที่มีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์ที่ 5.6 สร้างภาพลักษณ์ที่
ดีและการยอมรับในระดับสากล

1. สานักศึกษาทั่วไปมีนโยบายในการบริหารจัดการในการสร้าง
คน นาองค์กรแห่งการเรียนรู้ และดารงไว้ซึ่งวัฒนธรรมที่ดีของ
องค์กร อย่างมีวิสัยทัศน์และธรรมาภิบาล
2. สานักศึกษาทั่วไปเน้นการสร้างระบบสารสนเทศในบริหาร
จัดการงานประจาอานวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการ และ
ส่งเสริมการปรับรูปแบบการปฏิบัติงานในยุค ชีวิตวิถีใหม่

(New Normal) สร้างความคล่องตัวในการดาเนินงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
3. สานักศึกษาทั่วไป จัดพื้นที่สาหรับการเรียนรู้ด้วยตนเอง
(Co-working space) ให้บริการแก่นิสิต อาจารย์และ
บุคคลทั่วไปเพื่อใช้พื้นที่ในการจัดการเรียนรู้ได้อย่าง
เหมาะสม
4. สานักศึกษาทั่วไปมีนโยบายการบริหารงานโดยปลูกฝังค่านิยม
การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life long learning) มุมมองเชิงระบบ
(System perspective) และความคล่องตัว (Agility) กับ
ผู้บริหารและบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
5. สานักศึกษาทั่วไปมีการพัฒนาบุคลากร โดยใช้ความองค์
ความรู้และทรัพยากรต่าง ๆ เพือ่ ให้เกิดการเรียนรู้เพื่อให้เกิด
วิถีการปฏิบัติงานขององค์กร ส่งเสริมสมรรถนะความสามารถ
ในตาแหน่งที่รบั ผิดชอบและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
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กระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
(อว).

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ความเชื่อมโยง

ประสิทธิภาพ
6. สานักศึกษาทั่วไปมีการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรเพื่อส่งเสริม
การพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบ และส่งเสริมการพัฒนา
ตามสมรรถนะแต่ละตาแหน่ง รวมถึงการส่งเสริมการเข้าสู่
ตาแหน่งที่สงู ขึ้นของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
7. สานักศึกษาทั่วไปมีการพัฒนาการจัดสื่อและประชาสัมพันธ์
หน่วยงานและการประชาสัมพันธ์หมวดวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อ
สร้างความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป และส่งเสริมการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของหน่วยงานอย่าง
ต่อเนื่อง
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนา
ระบบสารสนเทศและสร้าง
นวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจให้มี
ประสิทธิภาพ

กระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
(อว).

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ความเชื่อมโยง

ยุทธศาสตร์ที่ 5 บริหารองค์กรเพื่อ
ความเป็นมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ
เป้าประสงค์ที่ 5.6 สร้างภาพลักษณ์ที่
ดี และการยอมรับในระดับสากล

1. สานักศึกษาทั่วไปมีการพัฒนาการจัดสื่อและประชาสัมพันธ์
หน่วยงานและการประชาสัมพันธ์หมวดวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อ
สร้างความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป และส่งเสริมการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของหน่วยงานอย่าง
ต่อเนื่อง

