กลยุทธ์

แผนปฏิบัติการตามแผนกลยุทธ์การพัฒนาสานักศึกษาทั่วไป ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
หน่วยงาน สานักศึกษาทั่วไป
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์
โครงการ/
หน่วยนับ ค่า แผนการดาเนินงาน
เป้าหมาย
ตัวชี้วัดโครงการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนให้ได้บัณฑิตที่พึงประสงค์
เป้าประสงค์ที่ 1 นิสิตสามารถลงทะเบียนเรียนได้ครบตามโครงสร้างหลักสูตร
1.1 จัดทาระบบความต้องการลงทะเบียนเรียน
1. ระดับความสาเร็จของการจัดทาระบบสารวจ โครงการพัฒนาระบบสารวจความ
รายวิชาศึกษาทั่วไปของนิสิตผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ความต้องการลงทะเบียนเรียนรายวิชาศึกษา
ต้องการการลงทะเบียนเรียน
ทั่วไป
รายวิชาศึกษาทั่วไปของนิสิตผ่าน
ระบบอินเทอร์เน็ต
ตัวชี้วดั : ระดับความสาเร็จของ
การจัดทาระบบฯ

2.1 ให้ความรูเ้ กี่ยวกับโครงสร้างหลักสูตรของหมวด 2. จานวนโครงการให้ความรูเ้ กี่ยวกับโครงสร้าง โครงการสานักศึกษาทั่วไปพบนิสิต
วิชาศึกษาทั่วไป ให้กับนิสิต
หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ตัวชี้วดั : ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมโครงการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนให้ได้บัณฑิตที่พึงประสงค์
เป้าประสงค์ที่ 2 ตาราเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไปมีคุณภาพสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของรายวิชาและปรัชญาของสานักศึกษาทั่วไป
1. ส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษา 1. ระดับความสาเร็จของการจัดทาตาราเรียน โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์
ทั่วไปได้มีความรูค้ วามเข้าใจในการจัดทาตาราหมวด รายวิชาศึกษาทั่วไป
ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ในการ
วิชาศึกษาทั่วไป
เขียนตาราเรียนและเอกสาร
ประกอบการสอนรายวิชาศึกษา
ทั่วไป และแลกเปลี่ยนเรียนรูเ้ พื่อ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน โดย
เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ตัวชี้วดั : ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมการอบรม

ระยะเวลาดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

58

ระดับ

5

ได้มีการจัดทาระบบสารวจความ
ต้องการลงทะเบียนเรียนรายวิชาศึกษา
ทั่วไปในปีงบประมาณ 2557 แล้ว ซึ่ง
ระบบดังกล่าวจะใช้สารวจนิสิตในภาค
พิเศษ ปีการศึกษา 2557 เพื่อเป็นการ
เตรียมความพร้อมและทดสอบระบบ
เพื่อใช้งานจริงในภาคต้น ปีการศึกษา
2558

มี.ค-ก.ย.58

ผู้ช่วยผู้อานวยการการฝ่ายวิชาการ
O = หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ
S= ภานุพล ,สุลีพร. กฤษฎา

โครงการ

1

ดาเนินการจัดโครงการสานักศึกษา
ทั่วไปพบนิสิต

พ.ค.-ส.ค. 58

ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ
O = จักรพงศ์,ภานุพล
S= กลุ่มงานวิชาการ

ระดับ

5

เชิญอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป
เข้าร่วมโครงการฯ

พ.ค.-มิ.ย. 58

ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ
O = นายสุธยี ์ ใจบุญ
S
= วิชาการ

กลยุทธ์

2. พัฒนาการบริหารจัดการการผลิตตาราเรียน
รายวิชาศึกษาทั่วไปที่มีคุณภาพ

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

2. ร้อยละของรายวิชาที่เปิดสอนหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไปที่มีการผลิตตารา

โครงการ/
ตัวชี้วัดโครงการ
จัดประชุมวางแผนการดาเนินงาน
โครงการผลิตตารา (ระดับความพึง
พอใจ)
ตัวชี้วดั
: ร้อยละของรายวิชาที่เปิดสอน
หมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่มีการผลิต
ตารา

หน่วยนับ

ร้อยละ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนให้ได้บัณฑิตที่พึงประสงค์
เป้าประสงค์ที่ 3 วัสดุอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์มีความทันสมัย และสภาพแวดล้อมด้านการเรียนรูม้ ีความเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน
1. จัดหาและซ่อมบารุงโสตทัศนูปกรณ์ให้ทันสมัย 1.ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องเรียน 1. ประเมินความพึงพอใจ (ระดับ ระดับ
พร้อมใช้งานพร้อมประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการ รวม
ความพึงพอใจ)
สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป
ตัวชี้วดั : ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการห้องเรียนรวม

ค่า แผนการดาเนินงาน
เป้าหมาย
58
20

4

จัดประชุมผู้เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนและ
เตรียมความพร้อมในการจัดโครงการ
ผลิตตาราฯ

ระยะเวลาดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

เม.ย.-พ.ค. 58

1.มีคณะกรรมการดาเนินงาน แผนการ
ดาเนินงานและขั้นตอนการดาเนินงาน
ของการบริหารจัดการห้องเรียนรวม

รองผู้อานวยการฝ่ายสารสนเทศฯ

2.มีการดาเนินงานตรวจสอบสภาพ
ห้องเรียนเพื่อซ่อมบารุงห้องเรียนรวม
และครุภัณฑ์อย่างน้อยภาคเรียนละ 1
ครัง้ ก่อนเปิดภาคการศึกษา

o = หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ

3. มีการดาเนินการซ่อมบารุงห้องเรียน
s = เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์
กุมภาพันธ์ - กันยายน
รวม
2558
4. มีการเผยแพร่กิจกรรมการ
ดาเนินงานซ่อมบารุงโสตทัศนูปกรณ์
และห้องเรียนรวมผ่านสื่ออย่างน้อย 2
5.ช่อมีงทาง
การประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการห้องเรียนรวม อย่างน้อย
ภาคเรียนละ 1 ครัง้
6. มีการสรุปผลการประเมินและ
รายงานผลต่อคณะกรรมการประจา
สานักศึกษาทั่วไป

กลยุทธ์

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

โครงการ/

หน่วยนับ

ตัวชี้วัดโครงการ
2. คู่มือการใช้งานอุปกรณ์
โสตทัศนูปกรณ์ห้องเรียนรวม
ตัวชี้วดั : ระดับความสาเร็จการ
จัดทาคู่มือ

ค่า แผนการดาเนินงาน
เป้าหมาย

ระยะเวลาดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

58
1.มีคณะกรรมการดาเนินงาน แผนการ
ดาเนินงานและขั้นตอนการดาเนินการ
จัดทาคู่มือการใช้งานอุปกรณ์
โสตทัศนูปกรณ์ห้องเรียนรวม

รองผู้อานวยการฝ่ายสารสนเทศ

2.มีการดาเนินการจัดทาคู่มือการใช้งาน
O = กฤษฎา,สุลีพร
กุมภาพันธ์ - กันยายน
อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ห้องเรียนรวม
2558
3. จัดพิมพ์คู่มือ
S = กลุ่มงานวิชาการ
4. ส่งคู่มือให้กับอาจารย์ผู้สอนที่ใช้
บริการห้องเรียนรวม
5. สรุปผลการดาเนินงานต่อผู้บริหาร
สานักศึกษาทั่วไป
2.1 พัฒนาระบบการเรียนการสอน โดยใช้สื่อการ 2 ร้อยละของรายวิชาศึกษาทั่วไปที่มีการพัฒนา 1.พัฒนาปรับปรุงระบบ
ร้อยละ
เรียนประกอบในเนื้อหาของรายวิชาศึกษาทั่วไปและ สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย
E-learning (ระดับความสาเร็จ)
สามารถใช้สื่อผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้
ตัวชี้วดั : ระดับความสาเร็จการ
พัฒนาปรับปรุงระบบ E-Learning

30

2. อบรมอาจารย์ผู้สอนในการ
พัฒนาบทเรียนออนไลน์
ตัวชี้วดั : ระดับความสาเร็จการ
อบรมอาจารย์ผู้สอนในการพัฒนา
บทเรียน
3. สนับสนุนให้อาจารย์ผู้สอนจัดทาสื่อการเรียนการ 3. ระดับความสาเร็จของผู้สอนหมวดวิชาศึกษา อบรมผู้สอนให้มีทักษะในการจัดทา ระดับ
สอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่หลากหลายและมีความ ทั่วไปในการจัดทาสื่อการเรียนการสอนหมวด สื่อการเรียนการสอน แบบ
ทันสมัย
วิชาศึกษาทั่วไป
E-Learning
ตัวชี้วดั : ระดับความสาเร็จการ
อบรมผู้สอนให้มีทักษะในการจัดทา
สื่อการเรียนการสอน แบบ
E-Learning

โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอน
รายวิชาศึกษาทั่วไป ในการจัดทาสื่อ
การเรียนการสอนแบบ E-learning

ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ
O= สธีย์ ใจบุญ
S = กลุ่มงานวิชาการ/ งาน
พัฒนาระบบ

ก.ค.-ส.ค.58
5

กลยุทธ์

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

ปรับปรุงและพัฒนาภูมิทัศน์บริเวณรอบอาคารให้ร่ม 4. ร้อยละความพึงพอใจต่อการจัดการอาคาร
รืน่ และเหมาะต่อการบริการและจัดการเรียนการสอน สถานที่

โครงการ/
ตัวชี้วัดโครงการ
1. ประเมินความพึงพอใจต่อ
ผู้ใช้บริการอาคารสถานที่

หน่วยนับ

ร้อยละ

ค่า แผนการดาเนินงาน
เป้าหมาย
58
80

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนให้ได้บัณฑิตที่พึงประสงค์
เป้าประสงค์ที่ 4 กระบวนการสรรหาผู้สอนมีประสิทธิภาพส่งผลให้ได้ผู้สอนที่มีความรูค้ วามสามารถตรงตามสาขาที่สอน
1.1 ปรับปรุงรายวิชาศึกษาทั่วไปแบบบูรณาการ
1. ระดับความสาเร็จของกระบวนการสรรหา โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
และมีการจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับปรัชญา ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป
สนับสนุนกระบวนการสรรหา
ของสานักศึกษาทั่วไป
อาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป
ตัวชี้วดั : ระดับการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสนับสนุนกระบวนการ
สรรหาอาจารย์ผู้สอน รายวิชา
ศึกษาทั่วไป

ระดับ

4

ผู้รับผิดชอบ

1.มีคณะกรรมการดาเนินงาน,แผนการ
ดาเนินงาน การปรับปรุงและพัฒนาภูมิ
ทัศน์บริเวณรอบอาคารให้ร่มรืน่ และ
เหมาะต่อการจัดการเรียนการสอน

รองผู้อานวยการฝ่ายสารสนเทศ

2.มีการประชุม/วิเคราะห์ ในการพัฒนา
ภูมิทัศน์

O= กฤษฎา ศักดิ์คาดวง

3. เผยแพร่กิจกรรมผ่านสื่ออย่างน้อย 2
ช่องทาง
2.ส่งเสริมและมีการพัฒนาภูมิทัศน์
รอบบริเวณอาคารอย่างต่อเนื่อง
ตัวชี้วดั : ร้อยละความพึงพอใจ
ผู้ใช้บริการอาคารสถานที่

ระยะเวลาดาเนินงาน

กุมภาพันธ์ –
กันยายน2558

S = ประยงค์ ศรีแก่นจันทร์

4. มีการประเมินความพึงพอใจ
5. มีการสรุปผลการประเมินและ
รายงานผลต่อคณะกรรมการประจา
สานักศึกษาทั่วไป

,เจ้าหน้าที่โสตฯ

มีโปรแกรมระบบรับสมัครอาจารย์
เม.ย-ส.ค.58
ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ซึ่งจะใช้งาน
กับหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง
พ.ศ.2558) โดยจะใช้งานในภาคต้น ปี
การศึกษา 2558

ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ
o= กลุ่มงานวิชาการ
S = งานพัฒนาระบบ

กลยุทธ์

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

โครงการ/

หน่วยนับ

ตัวชี้วัดโครงการ
2. ระดับความพึงพอใจของนิสิตต่อคุณภาพการ 1. โครงการพัฒนาอาจารย์ผู้สอน ระดับ
สอนของอาจารย์ผู้สอนและสิ่งสนับสนุนการ
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป เรือ่ ง "การ
เรียนรู้
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญ"
ตัวชี้วดั : ร้อยละความพึงพอใจ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
2. ประเมินความพึงพอใจของนิสิต
ต่อคุณภาพการสอนของอาจารย์
ผู้สอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ตัวชี้วดั : ร้อยละความพึงพอใจ
ของนิสิตต่อคุณภาพการสอนของ
อาจารย์ผู้สอนและสิ่งสนับสนุน

ค่า แผนการดาเนินงาน
เป้าหมาย
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4

ระยะเวลาดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

ดาเนินการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพ พ.ค.-มิ.ย.58
อาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ใน
การเขียนตาราเรียนและเอกสาร
ประกอบการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป
และแลกเปลี่ยนเรียนรูเ้ พื่อพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอน โดยเน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญ

ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ
O = สุธยี ์ ใจบุญ
S= กิจการพิเศษ

1.มีคณะกรรมการดาเนินงาน,แผนการ กุมภาพันธ์ –
ดาเนินงานและขั้นตอนการดาเนินงาน กันยายน2558
ของการบริหารจัดการห้องเรียนรวม

รองผู้อานวยการฝ่ายสารสนเทศฯ

2.มีการดาเนินงานตรวจสอบสภาพ
ห้องเรียนเพื่อซ่อมบารุงห้องเรียนรวม
และครุภัณฑ์อย่างน้อยภาคเรียนละ 1
ครัง้ ก่อนเปิดภาคการศึกษา

O = กฤษฎา,พัฒนาหลักสูตร

3. มีการดาเนินการซ่อมบารุงห้องเรียน
รวม

S= กลุ่มงานสารสนเทศ

4. มีการเผยแพร่กิจกรรมการ
ดาเนินงานซ่อมบารุงโสตทัศนูปกรณ์
และห้องเรียนรวมผ่านสื่ออย่างน้อย 2
5.ช่อมีงทาง
การประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการห้องเรียนรวม อย่างน้อย
ภาคเรียนละ 1 ครัง้

กลยุทธ์

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

โครงการ/

หน่วยนับ

ตัวชี้วัดโครงการ

ค่า แผนการดาเนินงาน
เป้าหมาย

ระยะเวลาดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ
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6. มีการสรุปผลการประเมินและ
รายงานผลต่อคณะกรรมการประจา
สานักศึกษาทั่วไป

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนให้ได้บัณฑิตที่พึงประสงค์
เป้าประสงค์ที่ 5 รายวิชาศึกษาทั่วไปที่เปิดสอนสอดคล้องกับปรัชญาของสานักศึกษาทั่วไป
1.1 ปรับปรุงรายวิชาศึกษาทั่วไปแบบบูรณาการ
1. ระดับความสาเร็จของการปรับปรุงหลักสูตร โครงการปรับปรุงหลักสูตรหมวด ระดับ
และสอดคล้องกับปรัชญาของสานักศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
วิชาศึกษาทั่วไปแบบบูรณาการและ
สอดคล้องกับปรัชญาของสานัก
ศึกษาทั่วไป
ตัวชี้วดั : ระดับความสาเร็จของการ
ปรับปรุงหลักสูตรหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป

5

ในปีงบประมาณปี 2557ได้มีการจัด พ.ย.57-พ.ค.58
โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอน
รายวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อปรับปรุงหมวด
วิชาศึกษาทั่วไปเพื่อจัดทาร่างคาอธิบาย
รายวิชาแล้ว ทั้งนี้ได้การดาเนินการ
ปรับปรุงหลักสูตรดังนี้
1. ประชุมพิจารณากลั่นกรองรายวิชา
ศึกษาทั่วไป ตามโครงสร้างหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง
พ.ศ. 2558) เพื่อกาหนดโครงสร้าง
หมวดวิชาศึกษาทั่วไปและกรอบรายวิชา
2. ประชุมผู้ประสานงานรายวิชาเพื่อ
หารือการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558) เพื่อ
ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา
3.
ประชุมร่วมกับรองคณบดีฝ่าย
วิชาการทุกคณะ-วิทยาลัยเพื่อหารือ
แนวทางการจัดการเรียนการสอนหมวด
วิชาศึกษาทั่วไป เพื่อหารือพิจารณา
ความเหมาะสมของรายวิชาและ
แผนการสอน

ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ
0 = ปาณิสสา ตรวจสูงเนิน
S= บุคลากรฝ่ายวิชาการ

กลยุทธ์

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

โครงการ/
ตัวชี้วัดโครงการ

หน่วยนับ

ค่า แผนการดาเนินงาน
เป้าหมาย
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4.
ประชุมพิจารณารายวิชาศึกษา
ทั่วไป ตามโครงสร้างหลักสูตรหมวด
วิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.
2558) เพื่อพิจาณารายวิชาสอดคล้อง
กับสอดคล้องกับปรัชญาของสานัก
ศึกษาทั่วไปและมหาวิทยาลัย และ
ปรัชญาของรายวิชาศึกษาทั่วไป
5. ประชุมอาจารย์ผู้จดั ทารายวิชา
เพื่อหารือและปรับปรุงคาอธิบาย
รายวิชาตามโครงสร้างหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558) เพื่อ
ปรับคาอธิบายรายวิชาให้สอดคล้องกับ
สอดคล้องกับปรัชญาของสานักศึกษา
ทั่วไป และปรัชญาของรายวิชาศึกษา
ทั่วไป
6.
ประชุมผู้ทรงคุณวุฒพิ ิจารณา
หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
7. ประชุมคณะกรรมการประจาสานัก
ศึกษาทั่วไป เพื่อพิจารณาให้ความ
เห็นชอบหลักสูตร
8. เสนอหลักสูตรต่อคณะกรรมการ
วิชาการมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้
ความเห็นชอบ
9. เสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

ระยะเวลาดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

โครงการ/

หน่วยนับ

ตัวชี้วัดโครงการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์ที่ 1 สานักศึกษาทั่วไปมีระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ
พัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลของสานัก
จานวนระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลที่
พัฒนาระบบใหม่ เพื่อใช้รองรับ
ศึกษาทั่วไปให้เป็นปัจจุบัน
พัฒนาขึ้น
และสนับสนุนการดาเนินงานตาม
ภารกิจหลักและงานเชิงรุกตาม
นโยบายของมหาวิทยาลัย
ตัวชี้วดั : จานวนระบบ

ค่า แผนการดาเนินงาน
เป้าหมาย

ระยะเวลาดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ
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ระบบ

2

1.มีคณะกรรมการดาเนินงาน,แผนการ กุมภาพันธ์ –
ดาเนินงานและขั้นตอนการพัฒนา
กันยายน2558
ระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลของ
สานักศึกษาทั่วไปให้เป็นปัจจุบัน

รองผู้อานวยการฝ่ายสารสนเทศ

2.มีการวิเคราะห์ความต้องการด้านการ
พัฒนาระบบสารสนเทศ

O : กฤษฎา ,สุลีพร

3.มีการกาหนดคุณสมบัติของระบบที่
จะพัฒนา

S : งานพัฒนาระบบ/กลุ่มงาน
บริหาร/กลุ่มงานสารสนเทศ/กลุ่ม
งานวิชาการ

4.มีการดาเนินการพัฒนาระบบให้
สมบูรณ์ตามคุณสมบัติของระบบ
5. มีการประเมินความพึงพอใจของ
ระบบ
6.มีการสรุปรายงานผลการพัฒนา
ระบบต่อผู้บริหารสานักศึกษาทั่วไป
อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครัง้
7.มีการปรับปรุงและพัฒนาการ
ดาเนินงานพัฒนาระบบตาม
ข้อเสนอแนะของผู้บริหารในครัง้ ต่อไป
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์ที่ 2 บุคลากรและนิสิตในมหาวิทยาลัยสามารถใช้ระบบห้องเรียนรวมออนไลน์ได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพ
ส่งเสริมการให้บริการการใช้ระบบห้องเรียนรวม
ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการระบบ
1. จัดทาคู่มือระเบียบการใช้ระบบ
ออนไลน์ให้มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ
ห้องเรียนรวมออนไลน์
ห้องเรียนรวมออนไลน์
ตัวชี้วดั : ระดับความสาเร็จ
2. ร้อยละความพึงพอใจผู้ใช้ระบบ
ห้องเรียนรวมออนไลน์

ระดับ

4

รองผู้อานวยการฝ่ายสารสนเทศ

O : กฤษฎา ศักดิ์คาดวง

กลยุทธ์

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

โครงการ/

หน่วยนับ

ตัวชี้วัดโครงการ
3. ติดป้าย ประกาศขั้นตอน การ
ใช้ห้องเรียนรวมอย่างชัดเจน
ตัวชี้วดั : ร้อยละห้องเรียนรวมที่
ติดป้ายประกาศ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์ที่ 3 ผลงานวิจัยของบุคลากรและอาจารย์ผู้สอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไปสามารถนาไปปรับปรุงกระบวนการทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีความรู้
1. จานวนผลงานวิจยั ที่นาไปปรับปรุง
1. ส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วมอบรม เรือ่ ง
ความสามารถในการวิจยั สานักศึกษาทั่วไป
กระบวนการทางาน
โครงการ วิจยั เพื่อพัฒนา
กระบวนการทางาน
ตัวชี้วดั : ร้อยละการเข้าร่วมอบรม
2. แลกเปลี่ยนเรียนรูก้ ารนาผลการวิจยั ไปปรับปรุง
กระบวนการทางาน

2. โครงการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้
เพื่อนาองค์ความรูแ้ ละปัญหา มา
ประยุกต์ไปสู่การทางานวิจยั
ตัวชี้วดั : จานวนโครงการ

3. พัฒนาระบบการสนับสนุนทุนวิจยั ในชั้นเรียน
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

3. จัดประชุมชี้แจงแนวทางการ
เสนอขอทุนวิจยั ในชั้นเรียนหมวด
วิชาศึกษาทั่วไป

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์ที่ 4 สานักศึกษาทั่วไปเป็นองค์กรแห่งการเรียนรูม้ ีระบบบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
1. พัฒนาบุคลากรให้มีความรูเ้ กี่ยวกับการบริหาร 1. ร้อยละความพึงพอใจต่อการรับบริการของ โครงการพัฒนาบุคลากรสานัก
ร้อยละ
จัดการตามสมรรถนะประจาสายงาน
สานักศึกษาทั่วไป
ศึกษาทั่วไปตามสมรรถนะประจา
สายงาน
ตัวชี้วดั : ร้อยละความพึงพอใจของ
บุคลากรที่มีต่อการพัฒนา
สมรรถนะตามสายงาน)

ค่า แผนการดาเนินงาน
เป้าหมาย

ระยะเวลาดาเนินงาน
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S : กลุ่มงานสารสนเทศ

2

80

โครงการวิจยั เพื่อพัฒนากระบวนการ
ทางาน และแลกเปลี่ยนเรียนรูป้ ัญหาสู่
การทาวิจยั

เม.ย.-58 ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ
O = ปาณิสสา ตรวจสูงเนิน,
มัทธราวัลย์ สืบวัฒนะ
S = กลุ่มงานวิชาการ

ชี้แจงแนวทางการเสนอขอทุนวิจยั ในชั้น
เรียนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

มิ.ย.-58

มีการสารวจความต้องการฝึกอบรม
พัฒนาตนเองของบุคลากรและจัดส่ง
บุคลากรเข้าร่วมอบรมในหลักสูตรที่
ส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะประจา
สายงาน โดยยึดตามแผนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ปี 2557 - 2561

ต.ค.-57

รองผู้อานวยการฝ่ายบริหาร O
= รัตนา บุตรดี

กลยุทธ์

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

2. ระดับความสาเร็จของระบบบริหารจัดการ
สานักศึกษาทั่วไป

โครงการ/
ตัวชี้วัดโครงการ
โครงการสร้างนวัตกรรมใน
หน่วยงานเพื่อพัฒนากระบวนการ
ทางานอย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วดั : จานวนโครงการ

1. ส่งเสริมให้บุคลากรมีวฒ
ั นธรรมในการแลกเปลี่ยน 3. ระดับความสาเร็จของการพัฒนาสู่องค์กรแห่ง 1. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เรียนรู้
การเรียนรู้
กลุ่มงานและสานักศึกษาทั่วไป
ตัวชี้วดั : ระดับความสาเร้๗การจัด
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูก้ ลุ่มงาน
และสานักศึกษาทั่วไป

หน่วยนับ

ค่า แผนการดาเนินงาน
เป้าหมาย

ระดับ

58
5

ระดับ

4

มีการจัดประชุมหารือร่วมกันกับ
บุคลากรในกลุ่มงาน ถึงวัตถุประสงค์
เป้าหมาย แนวทางในการดาเนิน
โครงการ ดาเนินการจัดโครงการตาม
แผนที่วางไว้ และสรุปผลการประเมิน
การจัดโครงการนาเสนอต่อผู้บริหาร

ระยะเวลาดาเนินงาน

เม.ย.-58

ผู้รับผิดชอบ

S = กลุ่มงานบริหาร

รองผู้อานวยการฝ่ายพัฒนานิสิตฯ
O = สายยันต์ ภูพันนา
S= ดอกอ้อ ภูวจิ ติ ร

2. พัฒนา blog ให้บุคลากร
เข้าถึงการแชร์องค์ความรูข้ อง
บุคลากรสานักศึกษาทั่วไป
ตัวชี้วดั : ระดับความสาเร็จ
จัดอบรมภาษา ต่างประเทศแก่บุคลากร นิสิตใน
มหาวิทยาลัย และบุคคลทั่วไป

4. ระดับความสาเร็จของการจัดอบรม
ภาษาต่างประเทศ

โครงการอบรมภาษาต่างประเทศ
ตัวชี้วดั : ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมอบรม

ระดับ

4

จัดโครงการดาเนินงานศูนย์การเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ ประจาปี
งบประมาณ 2558
- แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานศูนย์
ภาษา
- จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ภาษา
- เสนอโครงการดาเนินงานศูนย์การ
เรียนรูภ้ าษาต่างประเทศ

รองผู้อานวยการฝ่ายสารสนเทศฯ

ธ.ค.-57
ธ.ค.-57
ม.ค.-58

O = ศิริพร กันยารัตน์
S = หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศฯ

กลยุทธ์

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

โครงการ/

หน่วยนับ

ตัวชี้วัดโครงการ

ค่า แผนการดาเนินงาน
เป้าหมาย

1. โครงการความร่วมมือพัฒนาการ
เรียนรูก้ ับหน่วยงานทางการศึกษา
ในเขตพื้นที่
ตัวชี้วดั : จานวนองค์กร

ผู้รับผิดชอบ

58
- ประชาสัมพันธ์โครงการเรียนรูเ้ พิ่ม
ทักษะภาษาอังกฤษ มุ่งสู่มาตรฐาน
CEFR

ม.ค.-ก.พ.58
ก.พ.-มี.ค.58
พ.ค.58

- รับสมัครนิสิตที่สนใจ
-จัดทาเอกสารประกอบการเรียนรูเ้ พิ่ม
ทักษะภาษาอังกฤษ มุ่งสู่มาตรฐาน
CEFR

ม.ค.-ส.ค.58
ม.ค.-58

- จัดโครงการเรียนรูเ้ พิ่มทักษะ
ภาษาอังกฤษ มุ่งสู่มาตรฐาน CEFR
ครัง้ ที่ 1

ก.พ.-มี.ค.58

- จัดโครงการเรียนรูเ้ พิ่มทักษะ
ภาษาอังกฤษ มุ่งสู่มาตรฐาน CEFR
ครัง้ ที่ 2

มี.ค.-พ.ค.58

- จัดโครงการเรียนรูเ้ พิ่มทักษะ
ภาษาอังกฤษ มุ่งสู่มาตรฐาน CEFR
ครัง้ ที่ 3

มิ.ย.-ก.ค.58

- จัดโครงการเรียนรูเ้ พิ่มทักษะ
ภาษาอังกฤษ มุ่งสู่มาตรฐาน CEFR
ครัง้ ที่ 4

ส.ค.-ก.ย.58

- ประเมินโครงการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์ที่ 5 องค์กรภายนอกให้ความร่วมมือเป็นเครือข่ายทางวิชาการ
1. ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
1. จานวนองค์กรภายนอกที่มีความร่วมมือ
พัฒนาการเรียนรู้

ระยะเวลาดาเนินงาน

จานวน
องค์กร

2

ก.ย.-58

รองผู้อานวยการฝ่ายพัฒนานิสิตฯ
O = สายยันต์ ภูพันนา
S= ดอกอ้อ ภูวจิ ติ ร

กลยุทธ์

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

โครงการ/

หน่วยนับ

ตัวชี้วัดโครงการ
2. โครงการปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงกับองค์การบริหารส่วน
จังหวัดมหาสารคาม
ตัวชี้วดั : ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบสารสนเทศให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการ
เป้าประสงค์ที่ 1 ผู้รับบริการสามารถตรวจสอบความก้าวหน้ากิจกรรมที่เข้ามาใช้บริการผ่านระบบออนไลน์ได้
1.1 พัฒนาระบบเครือข่ายออนไลน์ให้หลากหลาย 1.จานวนระบบตรวจสอบความก้าวหน้าของการ 1. พัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศ
และมีประสิทธิภาพ
ให้บริการผ่านระบบออนไลน์
ให้สอดคล้องตามภารกิจหลักของ
สานักศึกษาทั่วไป
ตัวชี้วดั :
จานวนระบบ

ค่า แผนการดาเนินงาน
เป้าหมาย

ระยะเวลาดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ
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ระบบ

2

1.มีคณะกรรมการดาเนินงาน,แผนการ
ดาเนินงานและขั้นตอนการพัฒนา
กุมภาพันธ์-กันยายน
ระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลของ
2558
สานักศึกษาทั่วไปให้เป็นปัจจุบัน

รองผู้อานวยการฝ่ายสารสนเทศฯ

2.มีการวิเคราะห์ความต้องการด้านการ
พัฒนาระบบสารสนเทศ / อบรมฝึก
ทักษะ/ศึกษาดูงาน ด้านการพัฒนา
โปรแกรมให้ทันสมัย

O : กฤษฏา ศักดิ์คาดวง

3.มีการกาหนดคุณสมบัติของระบบที่
จะพัฒนา

S : กลุ่มงานสารสนเทศ

4.มีการดาเนินการพัฒนาระบบให้
สมบูรณ์ตามคุณสมบัติของระบบ
5. มีการประเมินความพึงพอใจของ
ระบบ
6.มีการสรุปรายงานผลการพัฒนา
ระบบต่อผู้บริหารสานักศึกษาทั่วไป
อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครัง้
7.มีการปรับปรุงและพัฒนาการ
ดาเนินงานพัฒนาระบบตาม
ข้อเสนอแนะของผู้บริหารในครัง้ ต่อไป

กลยุทธ์

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

โครงการ/

หน่วยนับ

ตัวชี้วัดโครงการ
2. อบรม/ศึกษาดูงานของระบบ
สารสนเทศที่มีประสิทธิภาพทั้ง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
ตัวชี้วดั : จานวนครัง้ การอบรม/ดู
งาน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบสารสนเทศให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการ
เป้าประสงค์ที่ 2 ระบบสารสนเทศสามารถรองรับการบริหารจัดการตามพันธกิจของสานักศึกษาทั่วไป
1.1 สร้างเครือข่ายความร่วมมือองค์กรที่มีศักยภาพ 1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ
จัดอบรมประชุมงานเพื่อสร้าง
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการให้บริการ
สารสนเทศสานักศึกษาทั่วไป
เครือข่ายความร่วมมือด้าน
ทรัพยากรในการจัดสอบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ตัวชี้วดั : ระดับความสาเร็จของการ
จัดโครงการ

1.2 พัฒนาคู่มือการใช้ระบบสารสนเทศให้ครอบคลุม
และต่อเนื่อง

โครงการพัฒนาคู่มือการใช้ระบบ
สารสนเทศสานักศึกษาทั่วไป
ตัวชี้วดั : จานวน คู่มือการใช้งาน
ระบบสารสนเทศ

ค่า แผนการดาเนินงาน
เป้าหมาย

ระยะเวลาดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

58

ระดับ

3

1.มีคณะกรรมการดาเนินงาน,แผนการ
ดาเนินงานและขั้นตอนการพัฒนา
กุมภาพันธ์-กันยายน
ระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลของ
2558
สานักศึกษาทั่วไปให้เป็นปัจจุบัน
2. มีการประสานงานกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องด้านเทคโนโลยีสารสนเทศใน
การใช้ทรัพยากรที่เกี่ยวข้องในการจัด
สอบ
3. จัดทาคู่มือการใช้ระบบสารสนเทศ

4. มีการประเมินความพึงพอใจ
5.มีการสรุปรายงานผลการพัฒนา
ระบบต่อผู้บริหารสานักศึกษาทั่วไป
อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครัง้
6.มีการปรับปรุงและพัฒนาการ
ดาเนินงานพัฒนาระบบตาม
ข้อเสนอแนะของผู้บริหารในครัง้ ต่อไป

รองผู้อานวยการฝ่ายสารสนเทศฯ
O : กฤษฎา ศักดิ์คาดวง
S : งานพัฒนาระบบ

กลยุทธ์

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

โครงการ/

หน่วยนับ

ตัวชี้วัดโครงการ
เพิ่มช่องทางการนาเสนอข้อมูล
สารสนเทศให้มีความหลากหลาย
ง่ายต่อการเข้าถึงของผู้รับบริการ
ตัวชี้วดั : ระดับความสาเร็จ

2.1 เพิ่มช่องทางการนาเสนอสารสนเทศ พร้อมทั้ง
ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางดังนี้ เว็บไซต์ สื่อ
สิ่งพิมพ์ป้ายประกาศ

ค่า แผนการดาเนินงาน
เป้าหมาย

ระยะเวลาดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ
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1.มีคณะกรรมการดาเนินงาน,แผนการ
ดาเนินงานและขั้นตอนการดาเนินการ กุมภาพันธ์-กันยายน
พัฒนาระบบสารสนเทศและ
2558
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร

รองผู้อานวยการฝ่ายสารสนเทศฯ

2. มีการประสานงานกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทั้งภายในและนอกหน่วยงาน
เพื่อเพิ่มช่องทางในการประชาสัมพันธ์

O : กฤษฎา ศักดิ์คาดวง

3. จัดทาคู่มือวิธกี ารเผยแพร่ข่าวสารใน
แต่ละช่องทาง

S : งานพัฒนาระบบ

4. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้
ได้รับข่าวสารจากช่องทางต่างๆ
5.มีการสรุปรายงานผลการพัฒนา
ระบบต่อผู้บริหารสานักศึกษาทั่วไป
อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครัง้
6.มีการปรับปรุงและพัฒนาการ
ดาเนินงานพัฒนาระบบตาม
ข้อเสนอแนะของผู้บริหารในครัง้ ต่อไป
3.1 ขยายระบบ E-Testing ให้สามารถรับรอง
การจัดสอบอย่างเพียงพอ

3. จานวนรายวิชาที่จดั สอบE-Testing

1. สร้างเครือข่ายทางวิชาการ
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ของ
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยฯเพื่อ
ใช้เป็นสนามสอบ E-Testing
ตัวชี้วดั : จานวนเครือข่าย

วิชา

8

1.มีคณะกรรมการดาเนินงาน,แผนการ
ดาเนินงานและขั้นตอนการพัฒนา
ระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลของ
สานักศึกษาทั่วไปให้เป็นปัจจุบัน

รองผู้อานวยการฝ่ายสารสนเทศ

2. มีการประสานงานกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องด้านเทคโนโลยีสารสนเทศใน
การใช้ทรัพยากรที่เกี่ยวข้องในการจัด
สอบ
3. มีการดาเนินการให้บริการจัดสอบ

O : กฤษฎา ศักดิ์คาดวง

ตั้งแต่ 8 รายวิชาขึ้นไป

S : กลุ่มงานสารสนเทศ

กลยุทธ์

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

โครงการ/

หน่วยนับ

ตัวชี้วัดโครงการ

ค่า แผนการดาเนินงาน
เป้าหมาย

ระยะเวลาดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ
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4. มีการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้สอบ
5.มีการสรุปรายงานผลการพัฒนา
ระบบต่อผู้บริหารสานักศึกษาทั่วไป
อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครัง้
6.มีการปรับปรุงและพัฒนาการ
ดาเนินงานพัฒนาระบบตาม
ข้อเสนอแนะของผู้บริหารในครัง้ ต่อไป

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบสารสนเทศให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการ
เป้าประสงค์ที่ 3 ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลได้หลากหลายช่องทางอย่างมีประสิทธิภาพ
2.1 เพิ่มช่องทางการนาเสนอสารสนเทศ พร้อมทั้ง 2. จานวนช่องทางการให้บริการข้อมูล
ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางดังนี้ เว็บไซต์ สื่อ
สารสนเทศของสานักศึกษาทั่วไป
สิ่งพิมพ์ป้ายประกาศ

เพิ่มช่องทางการนาเสนอข้อมูล
สารสนเทศให้มีความหลากหลาย
ง่ายต่อการเข้าถึงของผู้รับบริการ
ตัวชี้วดั : ระดับความสาเร็จ

จานวน
ช่องทาง

2

1.มีคณะกรรมการดาเนินงาน,แผนการ
ดาเนินงานและขั้นตอนการดาเนินการ กุมภาพันธ์-กันยายน
พัฒนาระบบสารสนเทศและ
2558
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร

รองผู้อานวยการฝ่ายสารสนเทศ

2. มีการประสานงานกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทั้งภายในและนอกหน่วยงาน
เพื่อเพิ่มช่องทางในการประชาสัมพันธ์

O : กฤษฎา ศักดิ์คาดวง

3. จัดทาคู่มือวิธกี ารเผยแพร่ข่าวสารใน
แต่ละช่องทาง

S : กลุ่มงานสารสนเทศ

4. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้
ได้รับข่าวสารจากช่องทางต่างๆ
5.มีการสรุปรายงานผลการพัฒนา
ระบบต่อผู้บริหารสานักศึกษาทั่วไป
อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครัง้
6.มีการปรับปรุงและพัฒนาการ
ดาเนินงานพัฒนาระบบตาม
ข้อเสนอแนะของผู้บริหารในครัง้ ต่อไป

กลยุทธ์

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

โครงการ/

หน่วยนับ

ตัวชี้วัดโครงการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ
เป้าประสงค์ที่ 1 ผู้รับบริการมีความรูค้ วามเข้าใจขั้นตอนการให้บริการของสานักศึกษาทั่วไปอย่างทั่วถึง
ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการให้บริการของสานัก
1. ระดับความพึงพอใจของผู้รับ บริการสานัก 1. จัดทาป้ายประชาสัมพันธ์
ศึกษาทั่วไปอย่างต่อเนื่อง
ศึกษาทั่วไป
ขั้นตอนการให้บริการของสานัก
ศึกษาทั่วไป

ค่า แผนการดาเนินงาน
เป้าหมาย

ระยะเวลาดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ
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ดาเนินการจัดทาป้ายประชาสัมพันธ์
ขั้นตอนการให้บริการของสานักศึกษา
ทั่วไปเพื่อเผยแพร่ให้ผู้รับบริการได้รับ
ทราบทั่วกัน

รองผู้อานวยการฝ่ายบริหาร

2. ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการ
ให้บริการของสานักศึกษาทั่วไปบน
เว็บไซต์สานักศึกษาทั่วไป

ทาการประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการ
ให้บริการของสานักศึกษาทั่วไปบน
เว็บไซต์สานักศึกษาทั่วไป

O= รัตนา บุตรดี/กลุ่มงาน
บริหารฯ

3. จัดทาคู่มือการให้บริการ
ขั้นตอนการให้ บริการ(Flow
Chart)ของสานักศึกษาทั่วไป

มีคู่มือการให้บริการ ขั้นตอนการ
ให้บริการ (Flow Chart) ของสานัก
ศึกษาทั่วไป โดยยึด

S = กลุ่มงานวิชาการ,กลุ่มงาน
สารสนเทศ

4. ประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการสานักศึกษาทั่วไป

มีการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ ทุกครัง้ ที่มาติดต่อสานัก
ศึกษาทั่วไป และประเมินออนไลน์บน
หน้าเว็บไซต์สานักศึกษาทั่วไปและ
สรุปผลการประเมินทุกปีงบประมาณ
เพื่อนาเสนอต่อผู้บริหาร และนา
ข้อเสนอแนะไปปรับปรุงการให้บริการ
ในวงรอบถัดไป

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ
เป้าประสงค์ที่ 2 ผู้รับบริการได้รับความสะดวกรวดเร็วในการจัดการทดสอบ Exit - Exam ด้วยระบบออนไลน์
พัฒนาระบบการจัดสอบ Exit-Exam แบบ
ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการการจัดสอบ 1. ประเมินความพึงพอใจของ
ออนไลน์ที่ทันสมัยรวดเร็วและมีประสิทธิ ภาพ
Exit-Exam
ผู้รับบริการ

ระดับ

ระดับ

4

4

1.มีคณะกรรมการดาเนินงาน,แผนการ
ดาเนินงานและขั้นตอนการพัฒนา
กุมภาพันธ์-กันยายน
ระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลของ
2558
สานักศึกษาทั่วไปให้เป็นปัจจุบัน

รองผู้อานวย การฝ่ายวิจยั

กลยุทธ์

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

โครงการ/

หน่วยนับ

ตัวชี้วัดโครงการ
2. โครงการทดสอบความรู้
ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
(MSU English Exit-Exam)ตัวชี้วดั
ระดับความพึงพอใจผู้ร่วมโครงการ)

ค่า แผนการดาเนินงาน
เป้าหมาย

ระยะเวลาดาเนินงาน
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2. มีการประสานงานกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการจัดสอบ English
Exit-Exam

O= ศิริพร กันยารัตน์

3. มีการดาเนินการจัดสอบตามแผน
4. มีการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้สอบ

S = งานพัฒนาระบบ

5.มีการสรุปรายงานผลการพัฒนา
ระบบต่อผู้บริหารสานักศึกษาทั่วไป
อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครัง้
6.มีการปรับปรุงและพัฒนาการ
ดาเนินงานพัฒนาระบบตาม
ข้อเสนอแนะของผู้บริหารในครัง้ ต่อไป
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ
เป้าประสงค์ที่ 3 ผู้รับบริการมีความพึงพอใจให้การยอมรับคุณภาพการให้บริการของบุคลากรสานักศึกษาทั่วไป
1.1 ส่งเสริมบุคลากรให้มีองค์ความรูใ้ นงานที่
1.ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการการผลิต ส่งเสริมบุคลากรให้มีองค์ความรูใ้ น
รับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง
ตารา
งานที่รับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง

1.2 พัฒนาบุคลิกภาพในการให้บริการ

โครงการพัฒนาบุคลิกภาพที่ดีเพื่อ
งานบริการที่มีคุณภาพ

ระดับ

4

มีการสารวจความต้องการฝึกอบรม
พัฒนาตนเองของบุคลากรและจัดส่ง
บุคลากรเข้าร่วมอบรมในหลักสูตรที่
ส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะประจา
สายงาน โดยยึดตามแผนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ปี 2557 - 2561

ต.ค 2557

มีการจัดประชุมหารือร่วมกันกับ
บุคลากรในกลุ่มงาน ถึงวัตถุประสงค์
เป้าหมาย แนวทางในการดาเนิน
โครงการ ดาเนินการจัดโครงการตาม
แผนที่วางไว้ และสรุปผลการประเมิน
การจัดโครงการนาเสนอต่อผู้บริหาร

เม.ย.-58

รองผู้อานวยการฝ่ายบริหาร

กลยุทธ์

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

โครงการ/

หน่วยนับ

ตัวชี้วัดโครงการ
รณรงค์ให้บุคลากรให้ความสาคัญ
ต่อการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ

1.3 ส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนมี Service Mind

1.4 พัฒนาศักยภาพการให้บริการของบุคลากรสาย
สนับสนุนให้มีประสิทธิภาพ

ระยะเวลาดาเนินงาน

มี.ค.-58

โครงการเตรียมความพร้อมกับการ
ให้บริการ ตัวชี้วดั : ระดับ
ความสาเร็จ

มีการจัดประชุมหารือร่วมกันกับ
บุคลากรในกลุ่มงาน ถึงวัตถุประสงค์
เป้าหมาย แนวทางในการดาเนิน
โครงการ ดาเนินการจัดโครงการตาม
แผนที่วางไว้ และสรุปผลการประเมิน
การจัดโครงการนาเสนอต่อผู้บริหาร

เม.ย.-58

2. ประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ ตัวชี้วดั : ร้อยละ
ความพึงพอใจของผู้รับบริการสานัก
ศึกษาทั่วไป

มีการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ ทุกครัง้ ที่มาติดต่อสานัก
ศึกษาทั่วไป และประเมินออนไลน์บน
หน้าเว็บไซต์สานักศึกษาทั่วไปและ
สรุปผลการประเมินทุกปีงบประมาณ
เพื่อนาเสนอต่อผู้บริหาร และนา
ข้อเสนอแนะไปปรับปรุงการให้บริการ
ในวงรอบถัดไป

ต.ค.-ก.ย 2558

2. ประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ ตัวขี้วดั : จานวนช่อง
ทางการให้บริการ

ผู้รับผิดชอบ
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มีการประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรติด
สติ๊กเกอร์เพื่อให้ตระหนักถึงเรือ่ ง
Service Mind ในบริเวณที่มองเห็นได้
ชัดเจน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ
เป้าประสงค์ที่ 4 ช่องทางการให้บริการมีความหลากหลายและตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
พัฒนาช่องทางการให้บริการให้มีความหลากหลาย 1. ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
1. เพิ่มระบบการให้บริการผ่าน
มากยิ่งขึ้น
ระบบ Internet ตัวชี้วดั : ระดับ
ความสาเน็จการเพิ่มช่องทางการ
ให้บริการ
2. จานวนช่องทางการให้บริการ

ค่า แผนการดาเนินงาน
เป้าหมาย

ระดับ

4

ช่องทาง

4

รองผู้อานวยการฝ่ายสารสนเทศ
O= กฤษฎา ศักดิ์คาดวง
S = สุลีพร อยู่หว้า

