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บทนํา: โครงรางองคกร
1. ลักษณะองคกร (Organizational Description)
ก. สภาพแวดล.อมขององคกร (Organizational Environment)
การจัดการศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปในระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย เริ่มดําเนินการมาตั้งแต"ป# พ.ศ.
2517 โดยทบวงมหาวิทยาลัยได,มีประกาศ เรื่อง เกณฑ1มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2517 กําหนดให,
หลักสูตรในระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตร ต,องมีองค1ประกอบของ “วิชาพื้นฐานทั่วไป” อย"างน,อย 30 หน"วยกิต
แต"ยังพบว"ามีป;ญ หาอุปสรรค คือ ขอบเขต จุดมุ"งหมาย และลักษณะรายวิชาของกลุ"มวิชาพื้นฐานทั่วไป ยังไม"มี
ความชัดเจนเพียงพอ ดังนั้น ทบวงมหาวิทยาลัย (ในขณะนั้น) จึงได,ปรับปรุงเกณฑ1มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญา
ตรีใหม"และกําหนดให,ใช,คําว"า “วิชาศึกษาทั่วไป” แทน “วิชาพื้นฐานทั่วไป” (ในป# พ.ศ. 2532, 2542) จนกระทั่ง
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได,กําหนดเกณฑ1มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548
และเกณฑ1มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ตามลําดับ โดยให,นิยามหมวดวิชาศึกษาทั่วไปว"าเปAน
“หมวดวิชาที่เสริมสร.างความเป<นมนุษยที่สมบูรณให.มีความรอบรู.อยางกว.างขวาง เข.าใจ และเห็นคุณคาของ
ตนเอง ผู.อื่น สังคม ศิลปวัฒนธรรม และธรรมชาติ ใสใจตอความเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่ง พัฒนาตนเองอยาง
ตอเนื่อง ดําเนิน ชีวิตอยางมีคุณ ธรรมพร.อมให. ความชวยเหลือเพื่ อนมนุษย และเป< น พลเมื องที่มีคุณ คาของ
สังคมไทยและสังคมโลก”
ดั งนั้ น เพื่ อ ให, ก ารจั ด การศึ ก ษาวิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไปสามารถพั ฒ นาคุ ณ ภาพบั ณ ฑิ ต ตามปรั ช ญาพื้ น ฐาน
ของการจัดการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ที่เอื้อต"อการจัดหลักสูตรที่หลากหลาย และส"งเสริมให,เกิดการใช,ทรัพยากร
ร"วมกัน สภามหาวิทยาลัยขอนแก"นจึงมีมติเห็นชอบกําหนดแนวทางการจัดการรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปใน
คราวประชุมครั้งที่ 2/2547 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ1 2547 โดยให,กําหนดกรอบรายวิชาศึกษาทั่วไปในทุกหลักสูตร
ระดับปริญญาตรีต,องสอดคล,องกับปรัชญา และวัตถุประสงค1ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยพัฒนารายวิชาศึกษา
ทั่วไปให,มีเนื้อหาเชิงบูรณาการ และจัดเปAนรายวิชากลางของมหาวิทยาลัย รวมทั้งให,มีหน"วยงานกลางรับผิดชอบ
ซึ่งในปK พ.ศ. 2548 จึงได.มีการจัดตั้ง “สํานักวิชาศึกษาทั่วไป” ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับที่
7/2548 ลงวันที่ 23 กันยายน 2548 เพื่อให.มีหนวยงานกลางรับผิดชอบการบริหารจัดการและจัดการเรียน
การสอนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยขอนแกนให.เป<นไปอยางมีประสิทธิภาพ โดยเป<น
หนวยงานภายใน สังกัดสํานักงานอธิการบดี ภายใต.การกํากับดูแลของมหาวิทยาลัย
สํานักวิชาศึกษาทั่วไป ได,เริ่มจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2548 ตั้งแต"ภาคการศึกษา
ต,น ป#การศึกษา 2549 และมีการพัฒ นาและปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ทุกรอบ 5 ป# สามารถสรุปรายวิชา
ศึกษาทั่วไปที่ได,พัฒนาและเปKดสอน ได,ดังต"อไปนี้ (นับเฉพาะรายวิชาศึกษาทั่วไปที่รับผิดชอบจัดการเรียนการสอน
โดยสํานักวิชาศึกษาทั่วไป ไม"นับรวมรายวิชาภาษาอังกฤษที่รับผิดชอบโดยสถาบันภาษา และรายวิชา 000 160
คอมพิวเตอร1และเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นพื้นฐาน ที่รับผิดชอบโดยสํานักนวัตกรรมการเรียนการสอน)
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2548 เปKดสอนตั้งแต"ภาคการศึกษาต,น ป#การศึกษา 2549 มีจํานวน 19
รายวิชา ประกอบด,วย 3 กลุ"ม คือ 1) กลุ"มวิชาภาษา จํานวน 2 รายวิชา 2) กลุ"มวิชามนุษยศาสตร1
และสังคมศาสตร1 จํานวน 11 รายวิชา 3) กลุ"มคณิตศาสตร1และวิทยาศาสตร1 จํานวน 6 รายวิชา
2. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2553 เปKดสอนตั้งแต"ภาคการศึกษาต,น ป#การศึกษา 2554
มีจํานวน 19 รายวิชา ประกอบด,วย 5 กลุ"ม คือ 1) การสื่ อสารและการเรียนรู,ด,วยตนเอง จํานวน
1 รายวิชา 2) การคิดเชิงวิเคราะห1และเชิงวิพากษ1 จํานวน 4 รายวิชา 3) กลุ"มวิชาคุณธรรมจริยธรรม
1

คุณค"าของชีวิตในสังคม จํานวน 4 รายวิชา 4) กลุ"มวิชาวัฒนธรรมและภูมิป;ญญา จํานวน 4 รายวิชา
และ 5) กลุ"มวิชาความรอบรู,และการปรับตัวในยุคโลกาภิวัตน1 จํานวน 6 รายวิชา
3. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558 เริ่มเปKดสอนตั้งแต"ภาคการศึกษาต,น ป#การศึกษา
2559 ประกอบด, ว ย 3 กลุ" ม คื อ 1) รายวิ ช าในกลุ" ม วิ ช าภาษา ไม" มี ร ายวิ ช าที่ รั บ ผิ ด ชอบการจั ด
การเรียนการสอนโดยสํานักวิชาศึกษาทั่วไป 2) รายวิชาในกลุ"มวิชามนุษยศาสตร1และสังคมศาสตร1
จํานวน 6 รายวิชา และ 3) รายวิ ชาในกลุ"มวิช าคณิ ตศาสตร1และวิทยาศาสตร1 จํานวน 4 รายวิช า
นอกจากนี้ สํ า นั ก วิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไป ยั งได, แ บ" งกลุ" ม วิ ช าตามคุ ณ ลั ก ษณะรายวิ ช า เปA น 3 กลุ" ม คื อ
1) Freshman Education (FE) เปAนกลุ"มรายวิชาที่มุ"งเน,นพัฒนาให,นักศึกษาใหม"ให,มีความพร,อมและ
ทักษะในการเรียนรู,ในศตวรรษที่ 21 จํานวน 1 รายวิชา 2) Education for Creativity (EC) เปAนกลุ"ม
รายวิ ช าที่ มุ" งเน, น พั ฒ นานั ก ศึ ก ษาให, มี ค วามพร, อ มและทั ก ษะในการคิ ด เชิ งวิ เคราะห1 วิ พ ากษ1 แ ละ
สร,างสรรค1 นําสู"การปรับปรุงและเปลี่ยนแปลง จํานวน 2 รายวิชา และ 3) Liberal Arts Education
(LA) เปAนกลุ"มรายวิชาที่มุ"งเน,นพัฒนานักศึกษาให,มีความพร,อมและทักษะในการอยู"ในสังคมที่มีความ
หลากหลายมี ก ารเปลี่ ย นแปลง และเพื่ อ ให, นั ก ศึ ก ษามี ค วามรู, อ ย" า งกว, า งขวางทั้ ง ในด, า นภาษา
วัฒนธรรม สังคมและวิทยาศาสตร1 จํานวน 7 รายวิชา
ทั้งนี้ ในป#การศึกษา 2559 สํานักวิชาศึกษาทั่วไป เปKดสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ดังตารางที่ 1ก-1
ตารางที่ 1ก-1 จํานวนรายวิชาศึกษาทั่วไปที่เปKดสอนในป#การศึกษา 2559
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1. รายวิชาในโครงสร,างหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ป# 2548
2. รายวิชาในโครงสร,างหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ป# 2553
3. รายวิชาในโครงสร,างหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ป# 2558
รวม

จํานวนรายวิชา
ภาคการศึกษาต.น

ภาคการศึกษาปลาย

2
18
2
22

1
18
2
21

(1) ผลิตภัณฑ (Product Offerings)
สํานักวิชาศึกษาไป มีสมรรถนะหลัก คือ การจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปแบบบูรณาการที่
มุงเนนใหผูเรียนมีความเป$นมนุษย%ที่สมบูรณ%และมีคุณลักษณะบัณฑิตในศตวรรษที่ 21 และจากสมรรถนะหลักนี้
สํานักฯ ได,นํามาใช,ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ซึ่งตามโครงสร,างของหลักสูตรระดับปริญญาตรี
ประกอบด, ว ยหมวดวิช าศึ กษาทั่ ว ไปไม" น, อยกว" า 30 หน" วยกิ ต มหาวิท ยาลั ย ขอนแก" น กํ าหนดให, เรี ย นรายวิช า
ภาษาอังกฤษ จํานวน 12 หน"วยกิต จึงคงเหลือเปAนรายวิชาศึกษาทั่วไปที่สํานักฯ ให,บริการ จํานวนไม"น,อยกว"า 18
หน"วยกิต ทั้งนี้หากคณะวิชามีรายวิชาศึกษาทั่วไปให,นักศึกษาลงทะเบียนเรียนเพื่อเสริมอัตลักษณ1ของคณะวิชา
ก็ตาม นักศึกษายังคงต,องลงทะเบียนเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไปสังกัดสํานักฯ ไม"น,อยกว"า 9 หน"วยกิต
ดังนั้ น การจัดการเรียนการสอน การพัฒ นา และปรับปรุงรายวิช าศึ กษาทั่วไป สําหรับหลักสูตรระดั บ
ปริญญาตรีทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัย จึงเปAนผลิตภัณฑ1หลักของสํานักวิชาศึกษาทั่วไปตามพันธกิจที่กําหนดไว,
ในการจัดตั้งหน"วยงาน โดยมีรายละเอียดดัง ตารางที่ 1ก-2

2

ตารางที่ 1ก-2 ลักษณะผลิตภัณฑ1 และความสําคัญเชิงเปรียบเทียบของแต"ละผลิตภัณฑ1ต"อความสําเร็จขององค1กร
แนวทางและวิธีการให.บริการ/
กลไกการสงมอบผลิตภัณฑ
1. การพัฒนาและ 1) การพัฒนารายวิชาศึกษาทั่วไปทุกๆ 5 ป#
ปรับปรุงรายวิชา 2) การพัฒนารายวิชาศึกษาทั่วไปทีม่ ุงเนนให
ศึกษาทั่วไป
ผูเรียนมีความเป$นมนุษย%ที่สมบูรณ%และมี
คุณลักษณะบัณฑิตในศตวรรษที่ 21
3) การพัฒนารายวิชาศึกษาทั่วไปที่
สอดคล,องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่
พึงประสงค1ของมหาวิทยาลัยขอนแก"น
4) การเผยแพร"รายวิชาศึกษาทั่วไปแก"
ทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรี เพื่อ
คัดเลือกบรรจุในหลักสูตรระดับปริญญา
ตรีแต"ละสาขาวิชา
2. การจัดการเรียน การจัดการเรียนการสอน ที่มุ"งส"งเสริมพัฒนา
การสอนรายวิชา นักศึกษาให,มีคุณลักษณะบัณฑิตศตวรรษที่ 21
ศึกษาทั่วไป
โดยใช,การสอนแบบบูรณาการ โดยมุ"งเน,น
วิธีการเรียนการสอน แบบ
 Project based Learning
 Active Learning
 Problem based Learning
 Cooperative Learning
ลักษณะผลิตภัณฑ

ความสําคัญเชิงเปรียบเทียบของแตละ
ผลิตภัณฑตอความสําเร็จขององคกร
1) รายวิชาศึกษาทั่วไปทีต่ อบสนองและ
สอดคล,องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่
พึงประสงค1
2) ความพึงพอใจของอาจารย1ผู,รับผิดชอบ
หลักสูตรต"อรายวิชาศึกษาทั่วไป

1) ผลลัพธ1การเรียนรู,ของนักศึกษา
2) ความพึงพอใจของนักศึกษาต"อ
การจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษา
ทั่วไป
3) ผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู,ของนักศึกษาแต"
ละรายวิชา
4) ผลการตรวจเยี่ยมการสอนของอาจารย1
ผู,สอน

(2) วิสัยทัศน พันธกิจ วัฒนธรรม และคานิยม (Vision, Mission, Culture and Values)
สํานักวิชาศึกษาทั่วไป ได,ประกาศวิสัยทัศน1 พันธกิจ วัฒนธรรม และค"านิยมไว,ดังนี้
วิสัยทัศน ร"วมสร,างผู,เรียนให,มีความเปAนมนุษย1ที่สมบูรณ1และมีคุณลักษณะบัณฑิตในศตวรรษที่ 21
พันธกิจ (ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยขอนแก"น ฉบับที่ 7/2548 ลงวันที่ 23 กันยายน 2548)
1. การพั ฒ นาและปรั บ ปรุ งรายวิ ช าศึ กษาทั่ ว ไปของมหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก" น ให, ส อดคล, องกั บ
ปรัชญาและวัตถุประสงค1ของวิชาศึกษาทั่วไป
2. การจั ด การเรี ย นการสอนรายวิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไปสํ า หรั บ หลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี ข อง
มหาวิทยาลัยขอนแก"นทุกหลักสูตร โดยมุ"งเน,นการจัดการเรียนการสอนที่ส"งเสริมและพัฒนา
กระบวนการเรียนรู,ของผู,เรียน
3. การจั ด การเรีย นการสอนรายวิ ช าศึ กษาทั่ ว ไปที่ เอื้ อต" อการจั ด การหลั กสู ต รที่ ห ลากหลาย
รวมทั้งเทียบโอนรายวิชาและหน"วยกิตสําหรับรายวิชาศึกษาทั่วไป
4. การติดตามและประเมินผลการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป การประเมินการจัดการหลักสูตร
และการประเมิน และติด ตามผลคุณ ภาพของผู,เรียนในส"วนที่เกี่ ยวข,องกับ วิชาศึ กษาทั่วไป
รวมทั้งจัดทํารายงานการประเมินผลต"อมหาวิทยาลัยทุกสิ้นภาคการศึกษาและป#การศึกษา
5. การบริหารจัด การสํ านักวิชาศึ กษาทั่ วไป และการบริห ารจั ดการทรัพยากรที่ เกี่ยวข,องกั บ
การจัดการศึกษาวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัย
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วัฒนธรรมองคกร
ปฏิบัติอย"างโปร"งใสและใส"ใจ (Caring) สานสายใยเพื่อนร"วมงาน (Coordination)
จัดการความเปลี่ยนแปลง (Change management) พร,อมร"วมแรงสร,างองค1กร (Cooperation)
คานิยม
1. ปฏิบัติตามศีลธรรม มีความรับผิดชอบทั้งต"อตนเองและส"วนรวม
2. มีความรู,ในงานที่รับผิดชอบ ดําเนินงานถูกต,องตามขั้นตอน กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข,อง
3. มีการบริการที่ดี และให,ความสําคัญกับผู,รับบริการ
4. การทํางานเปAนทีม โดยยึดเปrาหมายและประโยชน1ของส"วนรวมเปAนหลัก
5. มีการปรับปรุงและพัฒนางานโดยการนําเทคโนโลยีมาประยุกต1ใช,อย"างต"อเนื่องและสม่ําเสมอ
ให,สอดรับกับ Thailand 4.0 และทิศทางการศึกษาในศตวรรษที่ 21
สมรรถนะหลัก
สํานักฯ มีสมรรถนะหลัก คือ การจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปแบบบูรณาการที่มุงเนนให
ผูเรียนมีความเป$นมนุษย%ที่สมบูรณ%และมีคุณลักษณะบัณฑิตในศตวรรษที่ 21 ซึ่งสํานักฯได,นํามาใช,เปAนหลักใน
การจัดการเรียนการสอนตามพันธกิจที่สําคัญของสํานักฯ
(3) ลักษณะโดยรวมของบุคลากร (Workforce Profile)
สํานักวิชาศึกษาทั่วไป มีบุคลากรในสังกัดทั้งสิ้น 36 คน แบ"งเปAนบุคลากรสายวิชาการ 17 คน คิดเปAน
ร,อยละ 47.22 และบุคลากรสายสนับสนุน 19 คนคิดเปAนร,อยละ 52.78 ดังตารางที่ 1ก-3 และตารางที่ 1ก-4
ตารางที่ 1ก-3 ประเภทวุฒิการศึกษา อายุคนเฉลี่ย อายุงานเฉลี่ย บุคลากรในสังกัดสํานักวิชาศึกษาทั่วไป
วุฒิการศึกษา
- ต่ํากว"าปริญญาตรี
- ปริญญาตรี
- ปริญญาโท
- ปริญญาเอกหรือเทียบเท"า
รวม
- อายุคนเฉลี่ย
- อายุงานเฉลี่ย

ผู.บริหาร
(คน)
0
0
0
1
1
57
29

อาจารยผู.สอน
(คน)
0
0
6
10
16
44.63
9.65

บุคลากร
ความก.าวหน.า
สายสนับสนุน (คน)
ทางวิชาชีพ
1
ตําแหน"งความก,าวหน,า
10
ของบุคลากรสาย
สนับสนุน ดังนี้
8
0
 เชี่ยวชาญ 1 คน
 ชํานาญการ 3 คน
19
34.47
7.69

ตารางที่ 1ก-4 ประเภทตําแหน"งของบุคลากรในสังกัดสํานักวิชาศึกษาทั่วไป
ตําแหนง
- พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณ)
- พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได,)
- ลูกจ,างชัว่ คราว
- ลูกจ,างชัว่ คราวโครงการ
- พนักงานราชการ

สายสนับสนุน (คน)
8
4
4
2
1
รวม
19

สายวิชาการ (คน)
0
0
0
16
0
16

นอกจากบุ คลากรที่ สั งกั ด สํ านั กวิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไปแล, ว สํ านั กฯ ยั งมี คู"ความร" วมมื อที่ เปA น อาจารย1 ผู, ส อน
รายวิชาศึกษาทั่วไป แบ"งเปAน 2 ประเภท คือ ผู,สอนที่เปAนอาจารย1สังกัดคณะวิชาในมหาวิทยาลัยขอนแก"น และ
ผู, ส อนจากภายนอก (อาจารย1 พิ เ ศษ) ทั้ ง นี้ ผู, ส อนทั้ ง 2 ประเภทต, อ งมี คุ ณ สมบั ติ เ ปA น ไปตามประกาศ
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มหาวิทยาลัยขอนแก"น ฉบับที่ 1958/2553 เรื่อง มาตรฐานอาจารย1สอนวิชาศึกษาทั่วไป สํานักวิชาศึกษาทั่วไป
มหาวิทยาลัยขอนแก"น และประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก"น ฉบั บที่ 2030/2559 เรื่อง คุณสมบัติอาจารย1พิเศษ
สํานักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก"น ซึ่งเมื่อได,รับการคัดเลือกและแต"งตั้งให,เปAนอาจารย1ผู,สอนแล,วจะ
ได, รั บ มอบหมายให, ร ายวิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไปตามเกณฑ1 ที่ กํ า หนด คื อ ผู, ส อนที่ เ ปA น อาจารย1 สั ง กั ด คณะวิ ช าใน
มหาวิทยาลัยขอนแก"น สอนได,ไม"เกินจํานวน 4 กลุ"มเรียน และผู,สอนที่มาจากภายนอก สอนได,ไม"เกินจํานวน 3
กลุ"มเรียน
ในป#การศึกษา 2559 สํานักฯ มีอาจารย1ที่เปAนคู"ความร"วมมือ จํานวน 180 คน ซึ่งมีคุณวุฒิ และตําแหน"ง
ทางวิชาการ ดังตารางที่ 1ก-5
ตารางที่ 1ก-5 ผู,สอนสังกัดคณะวิชาและผู,สอนจากภายนอก (อาจารย1พิเศษ) แยกตามคุณวุฒิและ
ตําแหน"งทางวิชาการ ป#การศึกษา 2559
ตําแหนงวิชาการ

คุณวุฒิ

- รองศาสตราจารย1
- ผู,ช"วยศาสตราจารย1
- อาจารย1
รวม
รวมทั้งสิ้น

อาจารยสังกัดคณะวิชา
เอก
โท
ตรี
15
5
0
44
18
0
21
18
0
80
41
0
121

อาจารยพิเศษ
เอก
โท
ตรี
4
4
0
6
6
0
8
31
0
18
41
0
59

รวม
28
74
78
180

ป;จจัยในการขับเคลื่อนสําคัญ ที่ ทําให,บุคลากรมุ"งมั่น ในการทํางานเพื่อบรรลุพัน ธกิจ และวิสัยทัศน1ของ
สํานักวิชาศึกษาทั่วไป ได,แก" เงินเดือนและค"าตอบแทน ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่เปAนธรรม การพัฒนา
ขีดความสามารถของบุคลากร การมีระบบหนุนเสริมเพื่อให,เกิดความสะดวกในการปฏิบัติงาน และความผูกพันของ
บุคลากร นอกจากนี้สํานักฯ ได,ดําเนินการสํารวจป;จจัยขับเคลื่อนที่สําคัญที่ส"งผลต"อความผูกพันของบุคลากรที่
สังกัดสํานักฯ ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน พบว"าป;จจัยที่ส"งผลต"อความผูกพันของบุคลากร 3 อันดับแรก
ของบุ คลากรสายวิชาการ ได,แก" หน,าที่ความรับผิด ชอบ สภาพแวดล,อมในการทํางาน และวัฒ นธรรมองค1กร
ในขณะที่ป;จจัยที่ส"งผลต"อความผูกพันของสายสนับสนุน ได,แก" สภาพแวดล,อมในการทํางาน การพัฒนาบุคลากร/
การสร,างความก,าวหน,าในสายงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงาน
(4) สินทรัพย (Assets)
สํานักวิชาศึกษาทั่วไป มีสินทรัพย1ที่เกื้อหนุนทางด,านการศึกษา ซึ่งประกอบด,วย อาคารสถานที่ เทคโนโลยี
อุปกรณ1 และสิ่งอํานวยความสะดวกที่สําคัญ มาใช,ในการให,บริการและปฏิบัติงาน ดังตารางที่ 1ก-6
ตารางที่ 1ก-6 อาคารสถานที่ เทคโนโลยี อุปกรณ1 และสิ่งอํานวยความสะดวกที่สําคัญที่ใช,ในการปฏิบัติงาน
สินทรัพย
ด.านอาคารและสถานที่
1. ห,องเรียน
1.1 ห,องเรียนที่อาคารพิมล กลกิจ
1.2 ห,องเรียนที่อาคารพจน1 สารสิน
2. ห,องพักสําหรับอาจารย1ผู,สอน
3. ห,องสํานักงาน
4. ห,องประชุม

จํานวน

หนวยนับ

4
12
4
3
1

ห,อง
ห,อง
ห,อง
ห,อง
ห,อง
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สินทรัพย
ด.านเทคโนโลยีและอุปกรณ
1. ชุดสื่อการเรียนการสอนออนไลน1 (E-learning)
2. คอมพิวเตอร1ตั้งโตtะ (Personal Computer)
3. อุปกรณ1เครื่องเสียงประจําห,องเรียน
4. เครื่องโปรเจคเตอร1 (Projector)
5. เครื่องฉายภาพสามมิติ
6. คอมพิวเตอร1โนtตบุ,ค (Note book)
7. เครื่องพิมพ1และเครื่องถ"ายเอกสาร
8. เครื่องพิมพ1แบบเลเซอร1 (laser) สี 4 สี

จํานวน

หนวยนับ

22
44
16
19
18
12
5
1

รายวิชา
เครื่อง
ชุด
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง

(5) กฎระเบียบข.อบังคับ (Regulatory Requirements)
สํ า นั ก วิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไป เปA น หน" ว ยงานภายใน สั งกั ด สํ า นั ก งานอธิ ก ารบดี ภายใต, ก ารกํ า กั บ ดู แ ลของ
มหาวิทยาลัย โดยมีการดําเนินการภายใต,กฎหมาย ระเบียบ ข,อบังคับที่สําคัญต"อการดําเนินการ รวมถึงการกํากับ
และติดตามผลผลการดําเนินงานที่สําคัญดังนี้
1. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห"งชาติ พ.ศ. 2552
2. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ1มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558
3. พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยขอนแก"น พ.ศ. 2558
4. ข,อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก"น ว"าด,วยการงบประมาณ การเงิน การพัสดุ ทรัพย1สิน และการ
ตรวจสอบ พ.ศ.2559
5. ประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยขอนแก"น (ฉบับที่ 1/2554) เรื่อง หลักเกณฑ1และวิธีการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของข,าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก"น
6. ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก"น ฉบับที่ 1958/2553 เรื่อง มาตรฐานอาจารย1สอนวิชาศึกษาทั่วไป
สํานักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก"น
7. ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก"น ฉบับที่ 2030/2559 เรื่อง คุณสมบัติอาจารย1พิเศษสํานักวิชาศึกษา
ทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก"น
ข. ความสัมพันธระดับองคกร (Organizational Relationship)
(1) โครงสร.างองคกร (Organizational Structure)
สํ า นั ก วิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไป เปA น หน" ว ยงานภายใน สั งกั ด สํ า นั ก งานอธิ ก ารบดี ภายใต, ก ารกํ า กั บ ดู แ ลของ
มหาวิทยาลัย โดยการกํากับดูแลของรองอธิการบดีฝoายวิชาการและการสื่อสาร มีผู.อํานวยการสํานักวิชาศึกษา
ทั่วไปเปAนผู,นําสูงสุด โดยมีคณะกรรมการที่สําคัญที่ทําหน,าที่ในการบริหาร รับผิดชอบ กํากับ ดูแล ดําเนินงาน และ
รายงานผลการดําเนินงานดังนี้
1) คณะกรรมการอํ า นวยการสํ า นั ก วิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไป ประกอบด, ว ยอธิ ก ารบดี ห รื อ รองอธิ ก ารบดี
ที่อธิการบดีมอบหมาย เปAนประธาน ผู,แทนคณบดี จํานวน 4 คน ผู,ทรงคุณวุฒิซึ่งเปAนบุคลากรสาย
ผู, ส อน จํ า นวน 4 คน เปA น กรรมการ และผู, อํ า นวยการสํ า นั ก วิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไปเปA น กรรมการและ
เลขานุ ก าร โดยคณะกรรมการมี บ ทบาทหน, า ที่ พิ จ ารณากํ า หนดนโยบาย ทิ ศ ทาง หลั ก เกณฑ1
แนวปฏิบัติสําหรับการจัดการศึกษาวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัย ส"งเสริมสนับสนุนให,การบริหาร
สํานั กฯ และการจัด การศึ กษาทั่ วไปเปA นไปได,อย"างมีประสิทธิภาพ ทั้งในด, านบุคลากร ทรัพยากร
การเงินและงบประมาณ ทรัพยากรทางกายภาพ รวมถึงติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของ
6

สํานักฯ และแต"งตั้งคณะกรรมการหรือคณะบุคคลเพื่ อทําหน,าที่ ต"างๆ แทนเพื่อให,การดําเนิน งาน
บรรลุเปrาหมาย
2) คณะกรรมการบริหารสํานักวิชาศึกษาทั่วไป ได,รับการแต"งตั้งจากคณะกรรมการอํานวยการสํานัก
วิชาศึกษาทั่วไป เพื่อพิจารณากลั่นกรองกําหนดนโยบายและแนวทางการดําเนินงาน รวมทั้งกํากับ
ติดตามการดําเนินงานด,านการบริหารจัดการของสํานักวิชาศึกษาทั่วไป งานแผนการบริหารความ
เสี่ยง การประกันคุณภาพ การจัดการความรู, งบประมาณ การเจ,าหน,าที่ การพัฒนาบุคลากร และ
งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข,อง) และพิจารณาจัดทําระเบียบ ประกาศ คําสั่งที่เกี่ยวข,องกับการดําเนินงานของ
สํานักวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อเสนอต"อที่ประชุมคณะกรรมการอํานวยการสํานักวิชาศึกษาทั่วไปพิจารณา
โดยคณะกรรมการประกอบด,วยผู,อํานวยการสํานักวิชาศึกษาทั่วไปเปAนประธาน มีผู,แทนอาจารย1 และ
บุคลากรสายสนับสนุนที่สังกัดสํานักวิชาศึกษาทั่วไป เปAนกรรมการ
3) คณะกรรมการบริ ห ารจั ด การรายวิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไป สํ า นั ก วิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไป ประกอบด, ว ย
ผู,อํานวยการสํานักวิชาศึกษาทั่วไปเปAนประธาน และประธานกรรมการบริหารและพัฒนารายวิชา
ศึ กษาทั่ ว ไปทุ กวิ ช า เปA น กรรมการ เพื่ อพิ จ ารณาแนวทางการจั ด ตารางสอนตารางสอบ (มข.30)
คัดสรรอาจารย1ผู,สอน บริหารจัดการการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ประเมินการสอนและทวน
สอบผลสั ม ฤทธิ์ ข องนั กศึ กษาตามมาตรฐานผลการเรี ย นรู, พิ จ ารณากลั่ น กรองรายละเอี ย ดการ
ขออนุมัติเปKดรายวิชาศึกษาทั่วไปของคณะ วิทยาลัย และวิทยาเขต

แผนผังที่ 1ข-1 โครงสร.างการบริหารงานสํานักวิชาศึกษาทั่วไป
หมายเหตุ: สํานักวิชาศึกษาทั่วไป กําหนดโครงสรางการบริหารงานเปนองค"กรแนวราบ (Flat Organization)
เพื่อความคล4องตัวในการปฏิบตั ิงาน
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(2) ลูกค.าและผู.มีสวนได.สวนเสีย (Customers and Stakeholders)
สํานักวิชาศึกษาทั่วไป เปAนหน"วยงานกลางรับผิดชอบการบริหารจัดการและจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยขอนแก"น จึงมีลูกค,า คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ลงทะเบียนเรียน
รายวิชาศึกษาทั่วไป และผู,มีส"วนได,ส"วนเสียของสํานักฯ คือ คณะวิชาที่หลักสูตรระดับปริญญาตรีสังกัด
จากการศึ กษาประเมิ น ความต, องการและความคาดหวั งของลู ก ค, า และผู, มีส" ว นได, ส" ว นเสี ย ต" อการจั ด
การเรีย นการสอนรายวิ ชาศึ กษาทั่ วไปโดยการใช, แบบสอบถาม พบว" ามีความต, องการและความคาดหวัง ตาม
รายละเอียดในตารางที่ 1ข-1
ตารางที่ 1ข-1 ความต,องการและความคาดหวังผู,รับบริการและผู,มีส"วนได,ส"วนเสีย
ลูกค.า
1) นักศึกษาระดับปริญญาตรีทลี่ งทะเบียน
เรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป
ผู.มีสวนได.สวนเสีย
1) คณะวิชา
2) หลักสูตรระดับปริญญาตรี

ความต.องการและความคาดหวัง
1) อาจารย1ผู,สอนเปAนแบบอย"างที่ดแี ก"นักศึกษา
2) มีกิจกรรมส"งเสริมให,ผู,เรียนมีประสบการณ1จริงและสามารถ
นําไปใช,ในชีวิตได, เช"น การทําโครงงาน/การลงชุมชน
3) บุคลากรให,บริการที่รวดเร็ว ถูกต,อง สุภาพ และมีจิตบริการ
ความต.องการและความคาดหวัง
1) มีช"องทางการติดต"อสื่อสารและประชาสัมพันธ1ข,อมูลที่
หลากหลาย รวดเร็ว และเข,าถึงผู,มีเกี่ยวข,องทุกกลุ"ม เช"น
website, Facebook, Line เปAนต,น
2) อาจารย1ผู,สอนเปAนแบบอย"างที่ดแี ก"นักศึกษา
3) มีการเรียนการสอนที่การส"งเสริมและพัฒนาผู,เรียนให,มีความเปAน
มนุษย1ที่สมบูรณ1 การส"งเสริมและพัฒนาผู,เรียนให,มีคุณลักษณะ
บัณฑิตในศตวรรษที่ 21
4) มีกิจกรรมส"งเสริมให,ผู,เรียนมีประสบการณ1จริงและสามารถ
นําไปใช,ในชีวิตได,

(3) ผู.สงมอบและพันธมิตร (Suppliers and Partners)
พันธกิจหลักของสํานักวิชาศึกษาทั่วไป คือ การจัดการเรียนการสอนให,กับนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญา
ตรี ซึ่งในแต"ละภาคการศึกษามีนักศึกษาลงทะเบียนไม"น,อยกว"า 15,000 – 20,000 คน ทําให,มีกลุ"มการเรียนเปAน
จํานวนมาก ดังนั้นจึงต,องมีผู,สอนเปAนจํานวนมาก และเนื่องจากสํานักฯ มีอาจารย1ผู,สอนที่สังกัดสํานักฯ จํานวนน,อย
จึ ง มี ผู, ส อนไม" พี ย งพอ จํ า เปA น ต, อ งมี อ าจารย1 ผู, ส อนเพิ่ ม เติ ม ซึ่ ง เปA น อาจารย1 ผู, ส อนจากคณะวิ ช าต" า งๆ และ
บุคคลภายนอกเปAนอาจารย1พิเศษ
อาจารย1ผู,สอนจากคณะวิชาต"างๆ และอาจารย1ผู,สอนจากภายนอก (อาจารย1พิเศษ) เปAนคู"ความร"วมมือที่
สําคัญในการดําเนินการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป โดยมีข,อกําหนดในการปฏิบัติงานร"วมกัน และมี
ช"องทางในการสื่อสาร ดังตารางที่ 1ข-2
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ตารางที่ 1ข-2 ข,อกําหนดที่สําคัญในการปฏิบัติงานและช"องทางการสื่อสารร"วมกันกับคู"ความร"วมมือ
กลุม/ประเภท
1) อาจารย1ผู,สอน
จากคณะวิชา
2) อาจารย1ผู,สอน
จากภายนอก
(อาจารย1พิเศษ)

บทบาทหน.าที่
ในการปฏิบัติงานรวมกัน
1) สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป
2) ปฏิบัติตามคู"มือผู,สอน
รายวิชาศึกษาทั่วไป
3) ร"วมปรับปรุงและพัฒนา
รายวิชา
4) เข,าร"วมประชุมชี้แจงการ
เรียนการสอนของรายวิชา
5) เข,าร"วมประชุมอาจารย1
ผู,สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป
6) เข,าร"วมแลกเปลี่ยนเรียนรู,
การสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป
7) เข,าร"วมการอบรมสัมมนา
พัฒนาการเรียนการสอนที่
สํานักวิชาศึกษาทั่วไปจัดขึ้น

ข.อกําหนดที่สําคัญ
ในการปฏิบัติงานรวมกัน
1) มีคุณสมบัติตามกําหนดใน
ประกาศฯ
2) เปAนแบบอย"างที่ดี
3) ประเมินผลการเรียนตาม
มาตรฐานรายวิชาด,วย
ความถูกต,อง
4) ส"งคะแนนตามกําหนด
5) ส"ง มคอ.5 ภายในเวลาที่
กําหนด
6) มีส"วนร"วมในกิจกรรมของ
สํานักวิชาศึกษาทั่วไปที่
เกี่ยวข,อง

แนวทางและวิธีการ
สื่อสารระหวางกัน
1) การประชุม
2) การแลกเปลี่ยนเรียนรู,
3) หนังสือราชการ
4) โทรศัพท1
5) Facebook
6) Line

2. สภาวการณขององคกร (Organizational Situation)
ก. สภาพแวดล.อมในการยกระดับการปฏิบัติงาน
(1) การเปลี่ ย นแปลงที่ สํ าคั ญ จากการปรั บ โครงสร, า งของมหาวิท ยาลั ย สํ านั กวิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไปได, มี
การปรั บ โครงสร, า งการบริ ห ารงานสํ า นั ก วิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไป เปA น แบบ Flat Organization โดยไม"
แบ" งแยกฝ| า ยหรื อกลุ" ม งาน ทํ าให, ล ดขั้ น ตอนในส" วนของสายการบั งคั บ บั ญ ชา ซึ่ งทํ าให, เกิ ด ความ
คล"องตัวในการดําเนิน งาน รวมถึงบุคลากรสามารถเปลี่ยนการปฏิบัติงาน หรือทํางานตามที่ ได,รับ
มอบหมาย ทําให,คล"องตัวยิ่งขึ้น
(2) คูเทียบผลการดําเนินงาน สํานักวิชาศึกษาทั่วไปไม"มีคู"เทียบแต"เปรียบเทียบผลการดําเนินงานกับ
เปr า หมายการดํ าเนิ น งานที่ กําหนดไว, ในแผนกลยุ ท ธ1 และแผนปฏิ บั ติ การ รวมถึ งเปรี ย บเที ย บกั บ
ผลการดํ าเนิ นงานของป# ที่ผ"านมาเพื่ อวิเคราะห1 และปรับปรุง เพื่ อยกระดับ การทํางานให, มีผลลัพธ1
ที่ดีขึ้น
ข. บริบทเชิงกลยุทธ (Strategic Context)
ความท,าทายและความได,เปรียบเชิงกลยุทธ1ที่สําคัญของสํานักวิชาศึกษาทั่วไป ประกอบด,วย ด,านการเรียน
การสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป (ด,านบริการ) ด,านการปฏิบัติการ ด,านความรับผิดชอบต"อสังคม และด,านบุคลากร
ดังรายละเอียดในตารางที่ 2ข-1
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ตารางที่ 2ข-1 ความท,าทายและความได,เปรียบเชิงกลยุทธ1ที่สําคัญของสํานักวิชาศึกษาทั่วไป
ประเด็น
ความท.าทายเชิงกลยุทธ
1. ด,านการเรียนการ 1. การพัฒนาการเรียนการสอนเพือ่ พัฒนา
สอนรายวิชา
ผู,เรียนให,มีความเปAนมนุษย1ที่สมบูรณ1และ
ศึกษาทั่วไป
มีคุณลักษณะบัณฑิตในศตวรรษที่ 21
2. การส"งเสริมให,รายวิชาสร,างกิจกรรม
การสอนที่สามารถสร,างความผูกพันกับ
ผู,เรียนให,มากขึ้น (Student Engagement)
3. การพัฒนาระบบและกลไกการประเมินผล
คะแนนกิจกรรมการเรียนในแต"ละกลุ"ม
การเรียนของรายวิชาให,เปAนมาตรฐานเดียวกัน
4. การสร,างความเข,าใจในบทบาทหน,าที่ปรัชญา
หลักการและการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปให,
กับอาจารย1ผสู, อน
5. การสร,างระบบการติดตามและให,คําปรึกษา
แก"อาจารย1ผู,สอนในการเรียนการสอนรายวิชา
ศึกษาทั่วไปรวมถึงการแลกเปลีย่ นเรียนรู,เพื่อ
พัฒนาอาจารย1ผู,สอน
2. ด,านการฏิบัติการ 1. การถ"ายทอดความเข,าใจเรื่องวิสัยทัศน1 ด,าน
มนุษย1ที่สมบูรณ1 ทักษะในศตวรรษที่ 21 ไปสู"
ผู,ปฏิบัตงิ านและอาจารย1ผสู, อนทุกคน
2. การพัฒนาระบบการประสานและสื่อสารการ
ปฏิบัติงานที่มปี ระสิทธิภาพ
3. ด,านความ
1. การจัดการเรียนการสอนที่มุ"งเน,นต"อ social
รับผิดชอบต"อ
and community engagement
สังคม
2. การพัฒนาผู,เรียนให,มีจิตอาสา
3. การจัดการเรียนการสอนที่สร,างประสบการณ1
จริงในชุมชน
4. ด,านบุคลากร
1. ความมั่นคงในอาชีพของอาจารย1ผู,สอนสังกัด
สํานักวิชาศึกษาทั่วไป
2. ความเชี่ยวชาญด,านการสอนรายวิชาศึกษา
ทั่วไปของอาจารย1ผู,สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป
3. การสร,างความรักและผูกพันกับองค1กร
เพื่อให,บุคลากรมุ"งมั่นปฏิบัติงานอย"างเต็ม
ความสามารถ

ความได.เปรียบเชิงกลยุทธ
1. อาจารย1ผู,สอนส"วนใหญ"มีความ
เชี่ยวชาญการสอน และมุ"งมั่นใน
การจัดการเรียนการสอน
2. มีรายวิชาที่ตอบสนองการพัฒนา
ผู,เรียนให,มีผลการเรียนรู,ตามTQF และ
ลักษณะบัณฑิตในศตวรรษที่ 21
3. มีระบบการบริหารจัดการรายวิชา
ศึกษาทั่วไปในรูปของคณะ
กรรมการบริหารและพัฒนารายวิชา
ทุกรายวิชา

1. บุคลากรมีความพร,อมในการ
ปฏิบัติงาน
2. มีระบบการบริหารจัดการรายวิชาที่ดี
และมีกระบวนการจัดการเรียนการ
สอนที่มีขั้นตอนทีช่ ัดเจน
1. อาจารย1ผู,สอนมีความหลากหลายใน
หลายๆ ศาสตร1
2. มีรายวิชาที่ใช,ชุมชนเปAนฐาน
3. มีชุมชนรอบมหาวิทยาลัยที่มีความ
หลากหลาย
1. มีโครงการพัฒนาบุคลากรทั้งสาย
วิชาการและสายสนับสนุน เพื่อพัฒนา
กระบวนการทํางานอย"างต"อเนื่อง
2. มีกิจกรรรมสร,างความรักความผูกพัน
ในองค1กรอย"างสม่ําเสมอ

ค. ระบบการปรับปรุงผลการดําเนินการ (Performance Improvement System)
สํานักวิชาศึกษาทั่วไป มีการศึกษาวิเคราะห1เสียงของลูกค,า (Voice of Customer) เพื่อนํามาใช,การวาง
แผนการดํ าเนิ น งาน/โครงการ/กิ จ กรรม ที่ สํ า คั ญ ได, แ ก" ด, านการเรีย นการสอนรายวิช าศึ กษาทั่ ว ไป ด, า นการ
ให,บริการ ด,านการบริหารจัดการองค1กร ด,านบุคลากร ด,านการคลังและพัสดุ และด,านการจัดการความรู,จากการ
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ปฏิบัติงาน ซึ่งในการดําเนินงานของสํานักวิชาศึกษาทั่วไป ได,ดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA เพื่อการปรับปรุง
และพัฒนางาน โดยมีกลไกในการวางแผน ดําเนินงาน และประเมินผลเพื่อนําไปสู"การปรับปรุง ดังตารางที่ 2ข-2
ตารางที่ 2ข-2 กลไกในการวางแผนการดําเนินงาน ติดตาม และประเมินผลเพื่อการปรับปรุงผลการดําเนินการ
การดําเนินงาน
การวางแผน
1) ด,านการเรียนการ 1) จัดทํา มคอ.3 ทุกรายวิชา
สอนรายวิชาศึกษา
ทั่วไป

2) ด,านการให,บริการ
3) ด,านการบริหาร
จัดการองค1กร

4) ด,านบุคลากร

การติดตามและประเมินผลเพือ่ การปรับปรุง
1) การประเมินการจัดการเรียนการสอนรายวิชาโดยใช,
มคอ. 5
2) การประเมินผลลัพธ1การเรียนรู,รายวิชาศึกษาทั่วไป
ในแต"ละภาคการศึกษา
3) การทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู,
4) การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต"อคุณภาพ
การจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป
5) การประเมินความพึงพอใจของอาจารย1ผู,สอนต"อ
การบริหารจัดการรายวิชาศึกษาทั่วไป
6) การตรวจเยี่ยมการสอนของอาจารย1ผู,สอนรายวิชา
ศึกษาทั่วไปโดยผู,ทรงคุณวุฒิ
7) การประเมินความพึงพอใจของคณะวิชาต"อ
การบริหารจัดการรายวิชาศึกษาทั่วไป
8) การประเมินความพึงพอใจของหลักสูตรต"อ
การจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป
1) การให,บริการแบบเบ็ดเสร็จ
1) การประเมินความพึงพอใจของผู,รับบริการ
(นักศึกษา)
1) จัดทําแผนกลยุทธ1
1) การประเมินผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ1
2) จัดทําแผนปฏิบัติการประจําป# 2) การประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ
3) แผนการดําเนินงานตาม
การประจําป#
หลักธรรมภิบาลของสํานักวิชา 3) การประเมินการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ศึกษาทั่วไป
ของผู,บริหาร
4) จัดทําแผนบริหารความเสี่ยง 4) การประเมินการดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล
ประจําป#
ของสํานักวิชาศึกษาทัว่ ไป
5) จัดทําข,อตกลงการปฏิบัติ
5) การประเมินผลการดําเนินงานตามแผนบริหาร
ราชการประจําป#
ความเสี่ยงประจําป#
6) การติดตามผลการดําเนินงานตามข,อตกลง
การปฏิบัติราชการประจําป#
1) จัดทําแผนพัฒนาบุคลากร
1) การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
ประจําป#
2) การประเมิ น ความพึ ง พอใจและความผาสุ ก ของ
2) จัดทําข,อตกลงการประเมินผล บุคลากร
สัมฤทธิ์ของงานและการ
3) การประเมินระดับความผูกพันของบุคลากร
ประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติ
ราชการ
3) จัดทําเอกสารแสดงภาระงาน
(Position Description)
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การดําเนินงาน
5) ด,านการคลังและ
พัสดุ

การวางแผน
1) จัดทําแผนการใช,จา" ย
งบประมาณประจําป#
2) จัดทําแผนการจัดซื้อจัดจ,าง
พัสดุ
3) จัดทําแผนการบํารุงรักษา
ครุภัณฑ1

6) ด,านการจัดการ
ความรู,จากการ
ปฏิบัติงาน

1) จัดทําแผนการจัดการความรู,

การติดตามและประเมินผลเพือ่ การปรับปรุง
1) การติดตามผลการเบิกจ"ายงบประมาณประจําป#
2) การตรวจสอบภายในโดยสํานักงานตรวจสอบภายใน
ประจําป#
3) การประเมินการควบคุมภายในประจําป#
4) การตรวจนับพัสดุคงเหลือประจําป#
5) การวิเคราะห1ความคุ,มค"าการใช,งานครุภัณฑ1และ
กระดาษ
1) การจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู,ด,านการเรียน
การสอน การวิจัย และการให,บริการเพื่อปรับปรุงผล
การดําเนินงาน

สํานั กวิชาศึกษาทั่ วไป รายงานผลการประเมิ นผลการดําเนิน งานทั้ งหมดต"อคณะกรรมการอํานวยการ
สํานั กวิชาศึกษาทั่ วไป และส" งผลการประเมิ นและข,อเสนอแนะจากคณะกรรมการอํ านวยการสู"ผู,เกี่ยวข,องเพื่ อ
นําไปสู"การวางแผน และปรับปรุงผลการดําเนินงานให,ดีขึ้น

12

