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ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
งานวิชาศึกษาทั่วไป 

 
ความเป็นมาของหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป : ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (สกอ.) ได้ก ำหนดให้ทุกสำขำวิชำต้องเรียนวิชำหมวดศึกษำทั่วไป เนื่องจำกวิชำศึกษำ
ทั่วไปนั้นมีควำมส ำคัญคือ “เป็นรำยวิชำที่มุ่งพัฒนำผู้เรียนให้มคีวำมรอบรู้อย่ำงกว้ำงขวำง มีโลกทัศน์ที่กว้ำงไกล มีควำมเข้ำใจธรรมชำติ ตนเอง ผู้อื่น และสังคม  เป็นผู้ใฝ่รู้ 
สำมำรถคิดอย่ำงมี เหตุผล สำมำรถใช้ภำษำในกำรติดต่อสื่อสำรควำมหมำยได้ดี  มี คุณธรรม ตระหนักในคุณค่ำของศิลปะและวัฒนธรรมทั้ งของไทย                            
และของประชำคมนำนำชำติ สำมำรถน ำควำมรู้ไปใช้ในกำรด ำเนินชีวิตและด ำรงตนอยู่ในสังคมได้เป็นอย่ำงดี” ตำมเกณฑ์ของ สกอ.สถำบันอุดมศึกษำสำมำรถจัดวิชำ
ศึกษำทั่วไปในรูปแบบจ ำแนกเป็นรำยวิชำ หรือบูรณำกำรใดๆ โดยมีเนื้อหำที่ครอบคลุม และผสมผสำนสำระวิชำของ สังคมศำสตร์ มนุษยศำสตร์ และวิทยำศำสตร์        
กับคณิตศำสตร์ ในสัดส่วนที่เหมำะสม โดยมีจ ำนวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่ำ 30 หน่วยกิท ต (กระทรวงศึกษำธิกำร 2548 : 9)  

จำกควำมส ำคัญดังกล่ำว มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ จึงจัดให้นักศึกษำทุกคนต้องเรียนรำยวิชำศึกษำทั่วไป ตั้งแต่ปี พ.ศ.2549     
ภำยใต้กำรดูแลของส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน ต่อมำในปี พ.ศ.2553 มหำวิทยำลัยได้จัดต้ังหน่วยงำนที่มีฐำนะเทียบเท่ำ “งำน” โดยใช้ช่ือว่ำ “หมวดวิชำศึกษำ
ทั่วไป” ท ำหน้ำที่ก ำกับดูแลจัดกำรเรียนกำรสอนหมวดวิชำวิชำศึกษำทั่วไป ให้บรรลุตำมวัตถุประสงค์ที่มหำวิทยำลัยต้ังไว้ ประสำนงำนด ำเนินกำรผลิตต ำรำ คู่มืออำจำรย์ 
แนวกำรสอน สื่อกำรสอน และจัดผู้สอนรำยวิชำ  

ปัจจุบัน งำนวิชำศึกษำทั่วไป ด ำเนินงำนในรูปของคณะท ำงำน โดยมีคณะกรรมกำร ซึ่งเป็นอำจำรย์ในมหำวิทยำลัย จ ำนวน 3 คน  อำจำรย์ประจ ำสั งกัด       
หมวดวิชำศึกษำทั่วไปจ ำนวน 9 คน และอำจำรย์ผู้สอนที่มำจำกกำรรับสมัครอำจำรย์จำกคณะต่ำงๆ ที่มีควำมประสงค์จะสอนจ ำนวนกว่ำ 200 คน มีรำยวิชำที่อยู่ในควำม
รับผิดชอบตำมหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2557 จ ำนวน 5 รำยวิชำ และหลักสูตรปรับปรุงตำม สมอ.08 พ.ศ.2559 จ ำนวน 9 รำยวิชำ มุ่งพัฒนำนักศึกษำในรูปแบบ          
ของกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงสร้ำงสรรค์และผลิตภำพ (Productive Learning) ให้เกิดทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อให้เกิดควำมเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ โดยใช้หลัก
บูรณำกำรสอนแบบ Active Learning, Project Based Learning, Research Based Learning, Critical Thinking และ Team Teaching  

วิชำที่รับผิดชอบตำมหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2557 จ ำนวน 5 รำยวิชำ ได้แก่ 
1. GE101 ภำษำ กำรสื่อสำร และเทคโนโลยีสำรสนเทศ  เป็นรำยวิชำที่ส่งเสริม และพัฒนำให้ผู้เรียนเกิดควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรใช้ภำษำไทย ภำษำอังกฤษ    

และเทคโนโลยีสำรสนเทศเป็นเครื่องมือในกำรเรียนรู้ และน ำเสนอผลงำน 
2. GE102 อัตลักษณ์บัณฑิตวไลยอลงกรณ์ เป็นรำยวิชำที่ส่งเสริม และพัฒนำผู้เรียนให้มีควำมภำคภูมิใจในควำมเป็น “วไลยอลงกรณ์” มีคุณสมบัติ               

ตำมเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของมหำวิทยำลัย 
3. GE103 นวัตกรรมและกำรคิดทำงวิทยำศำสตร์ เป็นรำยวิชำที่ส่งเสริม และพัฒนำผู้เรียนให้ผู้เรียนมีควำมรู้ คิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ รวมถึงกำรใช้คณิตศำสตร์  

เพื่อกำรวิเครำะห์ประเมินทำงเลือก 
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4. GE104 ควำมเป็นสำกลเพื่อกำรด ำเนินชีวิตในประชำคมอำเซียนและประชำคมโลก เป็นรำยวิชำที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนสำมำรถวิเครำะห์ ประเมินตนเอง ยอมรับ
ควำมหลำกหลำยและผลกระทบ เพื่อพัฒนำตนเองให้อยู่ในสังคม พหุวัฒนธรรมได้ 

5. GE105 สุขภำพเพื่อคุณภำพชีวิต เป็นรำยวิชำที่ส่งเสริม และพัฒนำผู้เรียนให้มีพฤติกรรมกำรสร้ำงสุขภำพกำย จิต และสังคมที่สมบูรณ์ 
 

วิชำที่รับผิดชอบตำมหลักสูตรปรับปรุงด้วย สมอ.08 พ.ศ.2559 จ ำนวน 9 รำยวิชำ ได้แก่ 
1. VGE101 ตำมรอยพระยุคลบำท ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับ พระรำชประวัติ พระอัจฉริยภำพ พระจริยวัตร พระรำชกรณียกิจในกำรพัฒนำสังคม     

และเศรษฐกิจ โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ หลักกำรทรงงำน ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อน ำมำเป็นแนวปฏิบัติในกำรด ำเนินชีวิต 
2. VGE102 กำรใช้ภำษำไทยอย่ำงมีวิจำรณญำณเพื่อกำรสื่อสำร ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เห็นควำมส ำคัญของภำษำไทย และพัฒนำทักษะต่ำงๆ เช่น กำรฟัง กำรพูด 

กำรอ่ำน กำรเขียน อย่ำงมีวิจำรณญำณ เพื่อกำรด ำเนินชีวิตในสังคมปัจจุบัน 
3. VGE103 ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร มุ่งให้ผู้เรียนพัฒนำทักษะกำรสื่อสำรภำษำอังกฤษ โดยเน้นกำรฟัง กำรพูด ในชีวิตประจ ำวัน โดยค ำนึงถึงบริบท        

ของสังคมไทย และสำกล  
4. VGE104 ภำษำอังกฤษเพื่อพัฒนำทักษะทำงกำรเรียน พัฒนำกำรใช้ภำษำอังกฤษเพื่อใช้ในกำรศึกษำหำควำมรู้ โดยเน้นกำรอ่ำน และกำรสืบค้นข้อมูล 
5. VGE105 ภำษำ กำรสื่อสำร และเทคโนโลยีสำรสนเทศ  เป็นรำยวิชำที่ส่งเสริม และพัฒนำให้ผู้เรียนเกิดควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรใช้ภำษำไทย ภำษำอังกฤษ    

และเทคโนโลยีสำรสนเทศเป็นเครื่องมือในกำรเรียนรู้ กำรสื่อสำรและน ำเสนอผลงำน 
6. VGE106 นวัตกรรมและกำรคิดทำงวิทยำศำสตร์ เป็นรำยวิชำที่ส่งเสริม และพัฒนำผู้เรียนให้ผู้เรียนมีควำมคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ กำรใช้กระบวนกำรทำง

วิทยำศำสตร์ และคณิตศำสตร์เพื่อกำรวิเครำะห์ประเมินทำงเลือก 
7. VGE107 สุขภำพเพื่อคุณภำพชีวิต เป็นรำยวิชำที่ส่งเสริม และพัฒนำผู้เรียนให้มีพฤติกรรมกำรสร้ำงสุขภำพกำย จิต และสังคมที่สมบูรณ์ 
8. VGE108 ควำมเป็นสำกลเพื่อกำรด ำเนินชีวิตในประชำคมอำเซยีนและประชำคมโลก เป็นรำยวิชำที่ส่งเสรมิให้ผู้เรียนสำมำรถวิเครำะห์ ประเมินตนเอง ยอมรับ

ควำมหลำกหลำยและผลกระทบ เพื่อพัฒนำตนเองให้อยู่ในสังคม พหุวัฒนธรรมได้ 
9. VGE109 อัตลักษณ์บัณฑิตวไลยอลงกรณ์ เป็นรำยวิชำที่ส่งเสริม และพัฒนำผู้เรียนให้มีควำมภำคภูมิใจในควำมเป็น “วไลยอลงกรณ์” มีคุณสมบัติตำม

เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของมหำวิทยำลัย 
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วิสัยทัศน์ (Vision)       :      เป็นองค์กรน ำในกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงสร้ำงสรรค์และผลิตภำพเพื่อสร้ำงควำมเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 
 
พันธกิจ (Mission)       :          1. พัฒนำหลักสูตรเชิงสรำ้งสรรค์และผลิตภำพเพื่อสร้ำงควำมเป็นมนุษย์ทีส่มบรูณ์ 
                            2. พัฒนำนักศึกษำให้เป็นมนุษย์ทีส่มบูรณ์ คือ มีสุขภำพกำยสุขภำพจิตที่ดี มีทกัษะกำรสื่อสำร ทักษะกำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ   
ทักษะกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต มีจิตอำสำ ปรับตัวใหเ้ข้ำกับสังคมพหุวัฒนธรรมภำยใต้ปรัชญำของเศรษฐกจิพอเพียง 

3. พัฒนำบุคลำกรเพื่อสนบัสนุนกำรจัดกำรจัดกำรเรียนรูเ้ชิงสร้ำงสรรค์และผลิตภำพ 
                              

ค่านิยมองค์กร :                   G = Generalist เป็นองค์กรทีร่วบรวมทรัพยำกรบุคคลทีม่ีองค์ควำมรูห้ลำกหลำย 
                             E = Excellence มุ่งมั่นสู่ควำมเป็นเลิศในกำรท ำงำน 

                                V = Volunteer มีจิตอำสำ ส่งเสรมิให้เกิดจิตอำสำในกำรท ำงำน  
                             R = Responsibility มีควำมรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 

                                       U = Unity กำรท ำงำนเปน็ทีม มุ่งเนน้กำรท ำงำนร่วมกัน 
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของหน่วยงาน 
 สภาพแวดล้อมภายใน 
 ปัจจัยที่มผีลกระทบต่อกำรด ำเนนิกำรของงำนวิชำศึกษำทั่วไปได้แก่ 

1. ด้ำนหลักสูตร ในภำคกำรศึกษำที่ 1/2559 งำนวิชำศึกษำทั่วไปมีหลักสูตรทีอ่ยู่ในควำมรับผิดชอบ 3 หลกัสูตรคือ หลกัสตูร พ.ศ.2552 หลักสูตรปรบัปรุง     
พ.ศ.2557 หลักสูตรปรับปรงุตำม สมอ.08 พ.ศ.2559 เริ่มใช้กับนักศึกษำเข้ำใหม่ในปีกำรศึกษำ 2559 ท ำให้ต้องจัดกำรเรียนกำรสอนให้กับหลกัสูตรเก่ำด้วย 

2. จ ำนวนนักศึกษำ ในภำคกำรศึกษำ 1/2559 และ 2/2559 มีจ ำนวนนักศึกษำที่เรียนรำยวิชำศึกษำทั่วไปโดยประมำณตำมตำรำง 
ปีท่ีเข้าศึกษา 1/2559 2/2559 

ก่อนปีกำรศึกษำ 2557 227 คน 50 คน 
2557 1,806 คน - 
2558 2,551 คน 2,551 คน 
2559 3,575 คน 3,575 คน 
รวม 8,159 คน 6,176 คน 

จำกจ ำนวนนักศึกษำในควำมรับผิดชอบ ท ำให้มีควำมจ ำเป็นต้องใช้อำจำรย์ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนข้ันต่ ำภำคกำรศึกษำละ 123 คน ซึ่งอำจำรย์ป ระจ ำ
หมวดวิชำศึกษำทั่วไปมีจ ำนวนไม่มำกพอ จ ำเป็นต้องอำศัยอำจำรย์จำกคณะช่วยในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน นักศึกษำ 1 ห้องเรียนมีจ ำนวน 50 คนต่ออำจำรย์ 1 คน      
ใน 1 ห้องต้องใช้อำจำรย์อย่ำงน้อย 2 คน ท ำให้มีนักศึกษำถึง 100 คน ด้ำนผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนมีกำรวิจัยเกี่ยวกับผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนแต่ยังไม่เสร็จสิ้น 

3. กำรจัดกำรเรียนกำรสอน กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของหลักสูตร พ.ศ.2557 และ พ.ศ.2559 มีรูปแบบที่แตกต่ำงจำกหลกัสูตรทั่วไปจ ำเป็นต้องอบรม
ผู้สอนเพื่อให้เกิดควำมเข้ำใจที่ตรงกัน และมีมำตรฐำนใกลเ้คียงกัน ซึ่งงำนวิชำศึกษำทั่วไปได้จัดกำรอบรมดงักล่ำวภำคกำรศึกษำละ 1 ครั้ง 

 กำรคัดเลือกผู้สอนมเีกณฑ์ในกำรพิจำรณำโดย อำจำรย์ผู้แสดงควำมประสงค์จะสอนวิชำศึกษำทั่วไป จะต้องผ่ำนกำรอบรมวิธีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำ
ศึกษำทั่วไปแบบเต็มเวลำ หลังจำกนั้นคณะกรรมกำรบริหำรรำยวิชำเป็นผู้พิจำรณำควำมเหมำะสมจึงจะจัดเป็นผู้สอนรำยวิชำศึกษำทั่วไปได้ และมีนโยบำยจัดช่ัวโมงสอน
ให้กับอำจำรย์ภำยในก่อน จึงจะจัดให้กับอำจำรย์พิเศษ ท ำให้ในปีกำรศึกษำ 1/2559 มีอำจำรย์พิเศษเพียง 1 ท่ำน 

4. ด้ำนกำรวิจัย บริกำรวิชำกำร และสืบสำนศิลปวัฒนธรรม ในปี งบประมำณ 2559 บุคลำกรของงำนวิชำศึกษำทั่วไปได้เข้ำร่วมโครงกำรวิจัย โครงกำรวิจัย
พัฒนำเครื่องมือส่งเสริมและประเมินทักษะควำมคิดสร้ำงสรรค์และทักษะกำรคิดวิเครำะห์ในช้ันเรียน ของ ส ำนักงำนส่งเสริมสังคมแห่งกำรเรียนรู้และพัฒนำคุณภำพ
เยำวชน และโครงกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัดสระบุรี ส่วนโครงกำรด้ำนศิลปวัฒนธรรม ส่วนใหญ่เป็น
โครงกำรในวิชำเรียนของนักศึกษำ 
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5. ด้ำนบุคลำกร มีบุคลำกรในสังกัดได้แก่ อำจำรย์สังกัดงำนวิชำศึกษำทั่วไปจ ำนวน 9 คน วุฒิกำรศึกษำระดับปริญญำเอก 2 คน ปริญญำโท 7 คน ยังไม่ มี
ต ำแหน่งทำงวิชำกำร และเจ้ำหน้ำที่ระดับปฏิบัติกำรจ ำนวน 5 คน มีโครงกำรพัฒนำบุคลำกรปีละ 1 ครั้ง และได้มีกำรส่งบุคลำกรไปอบรมในหัวข้อต่ำงๆ ที่จ ำเป็นต่อกำร
ปฏิบัติงำนอย่ำงสม่ ำเสมอ  

 กำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรในกำรบริหำร บุคลำกรส่วนใหญ่ของงำนวิชำศึกษำทั่วไป มีส่วนในกำรก ำหนดแนวทำงในกำรบริหำร เช่น  
6. ด้ำนงบประมำณ ในปีงบประมำณ พ.ศ.2559 ได้รับงบประมำณจำกมหำวิทยำลัยจ ำนวน 2,200,000 บำท (สองล้ำนสองแสนบำท) ใช้จ่ำยไปจริง 

1,684,577.85 บำท (หนึ่งล้ำนหกแสนแปดหมื่นสี่พันห้ำร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบำท แปดสิบห้ำสตำงค์) คิดเป็นร้อยละ 84.23 ของงบประมำณทั้งหมด  โดยมีกิจกรรมทั้งหมด     
20 กิจกรรม ด ำเนินกำรไปทั้งสิ้น 13 กิจกรรมคิดเป็นร้อยละ 65 กำรด ำเนินงำนโครงกำรส่วนใหญ่ล่ำช้ำกว่ำที่ก ำหนด 

7. ด้ำนกำรประกันคุณภำพ งำนวิชำศึกษำทั่วไปได้ด ำเนินกำรประกันคุณภำพครั้งแรกในปีกำรศึกษำ 2558 ได้คะแนนเฉลี่ยรวมเท่ำกับ 3.28 คะแนน อยู่ในเกณฑ์
พอใช้ โดยมีองค์ประกอบที่อยู่ในระดับต้องปรับปรุงได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญำ ปณิธำน วัตถุประสงค์ และแผนด ำเนินกำร เนื่องจำกด ำเนินกำรประกันคุณภำพในปี
แรก จึงยังไม่มีผลของปีก่อนๆ มำใช้ในกำรปรับปรุง 

8. ด้ำนกำรบริหำรงำน กำรด ำเนินงำนทุกส่วนใช้กระบวนกำร PDCA โดยมีกำรจัดประชุมคณะท ำงำนทุกเดือนเพื่อแจ้งข่ำวสำร ทบทวนกำรด ำเนินงำน             
มีกระบวนกำรจัดกำรควำมรู้โดยกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พิจำรณำแนวทำงป้องกันและแก้ไขปัญหำที่อำจเกิดข้ึนในกำรท ำงำน และมีกำรแต่งตั้งคณ ะกรรมกำรเพื่อดูแล
รับผิดชอบงำนต่ำงๆ  

 
สภาพแวดล้อมภายนอก 
สภำพแวดล้อมภำยนอกทีส่่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนของงำนวิชำศึกษำทั่วไปคือสิ่งก ำหนดหลักสูตร ได้แก ่
1. เป้ำหมำยและอุดมกำรณ์ของชำติ ในเดือนกันยำยน พ.ศ.2559 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี ได้มีนโยบำยที่จะน ำพำประเทศไทยเข้ำสู่      

ประเทศไทย 4.0 คือกำรปรับเปลี่ยนโครงสร้ำงเศรษฐกิจไปสู่ “Value-Based Economy” หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม โดย เปลี่ยนกำรเกษตรแบบดั้งเดิม 
ไปสู่กำรเกษตรสมัยใหม่ เปลี่ยน Traditional SMEs ที่รัฐต้องให้ควำมช่วยเหลือ ไปสู่กำรเป็น Smart Enterprises และ Startups ที่มีศักยภำพสูง เปลี่ยน Traditional 
Services ซึ่งมีกำรสร้ำงมูลค่ำค่อนข้ำงต่ ำ ไปสู่ High Value Service และเปลี่ยนแรงงำนทักษะต่ ำไปสู่แรงงำนที่มีควำมรู้ควำมเช่ียวชำญและทักษะสูง ส่งผลกระทบ       
ต่อกระบวนกำรศึกษำให้ต้องปรับเปลี่ยนโครงสร้ำงเพื่อรองรับนโยบำยดังกล่ำว 

2. เศรษฐกิจและสังคม นโยบำยประเทศไทย 4.0 ของรัฐบำลมุ่งให้ประชำชนเข้ำถึงกำรศึกษำ ด ำเนินชีวิตตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อแก้ปัญหำ      
ของประเทศ สนับสนุนกำรพัฒนำเศรษฐกิจชุมชน ส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของภำคกำรผลิตและบริกำร ดังนั้นกระบวนกำรเรียนกำรสอนจึงต้องปลูกฝัง        
ให้นักศึกษำมีควำมตระหนักถึงควำมพอเพียงสำมำรถด ำเนินชีวิตในสังคมได้อย่ำงสงบสุข 

3. เทคโนโลยี ปัจจุบันเข้ำสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ซึ่งประชำชนทุกคนสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลสำรสนเทศได้ทุกที่ ทุกเวลำ ถือเป็นโอกำสที่ดีในกำรน ำสื่อดิจิทัล             
มำเป็นประโยชน์ในกำรพัฒนำทักษะของนักศึกษำ ดังนั้นกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนจึงจ ำเป็นอย่ำงยิ่ งที่จะต้องให้นักศึกษำสำมำรถค้นคว้ำหำข้อมูลได้ตลอดเวลำ 
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วิชำศึกษำทั่วไปในฐำนะเป็นวิชำพื้นฐำนของชีวิต จึงจ ำเป็นต้องปรับกระบวนกำรเรียนกำรสอนให้นักศึกษำมีควำมทันสมัย มีทักษะกำรรู้สำรสนเทศ มีทักษะในกำรเรียนรู้
ตลอดชีวิต 

4. แนวคิดหรือปรัชญำกำรศึกษำ สืบเนื่องจำกนโยบำยประเทศไทย 4.0 ด้ำนกำรศึกษำจึงต้องปรับสู่ กำรศึกษำ 4.0 เพื่อพัฒนำคนให้สอดคล้องกับนโยบำย
ดังกล่ำว ซึ่งหมำยถึง กำรจัดกำรศึกษำเชิงสร้ำงสรรค์และผลิตภำพ คือกำรสอนที่ท ำให้ผู้เรียนสำมำรถน ำองค์ควำมรู้ที่มีอยู่ทุกแงบนโลกนี้ มำบูรณำกำรเชิงสร้ำงสรรค์     
เพื่อพัฒนำนวัตกรรมต่ำงๆ มำตอบสนองควำมต้องกำรของสังคม โดยส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะ CCPR ได้แก่ กำรคิดวิเครำะห์ (Critical Mind) กำรคิดเชิงสร้ำงสรรค์ 
(Creative Mind) กำรมีผลผลิต (Productive Mind) กำรมีควำมรับผิดชอบ (Responsible Mind) ซึ่งงำนวิชำศึกษำทั่วไปได้น ำแนวทำงนี้มำใช้ในกำรพัฒนำหลักสูตร 
พ.ศ.2557 และปรับปรุงตำม สมอ. 08 ในปี พ.ศ. 2559 จนเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ 

นอกจำกนี้ในปัจจุบันกำรจัดกำรศึกษำยังให้ควำมส ำคัญกับกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ซึ่งส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ ได้ปรับเปลี่ยนเ กณฑ์
มำตรฐำนใหม่บ่อยครั้ง และเพิ่มระดับควำมเข้มข้นของเกณฑ์ประเมินข้ึน ส่งผลให้งำนวิชำศึกษำทั่วไปซึ่งเดิมเป็นหน่วยงำนที่ไม่ได้เข้ำสู่ระบบประกั นคุณภำพกำรศึกษำ 
จ ำเป็นต้องเข้ำสู่ระบบ ในปีกำรศึกษำ 2559 เพื่อให้คณะกรรมกำรได้เสนอแนะแนวทำงปรับปรุงแก้ไข พัฒนำให้เป็นไปตำมมำตรฐำน 

5. กรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำ ก ำหนดโดยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ เป็นเครื่องมือในกำรน ำนโยบำยในพระรำชบัญญัติกำรศึกษำ
แห่งชำติในส่วนของมำตรฐำนกำรอุดมศึกษำไปสู่กำรปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรมเพื่อประกันคุณภำพบัณฑิตแต่ละคุณวุฒิ ให้สังคม ชุมชน รวมทั้ง สถำบันอุดมศึกษำทั้งใน
ประเทศและต่ำงประเทศเข้ำใจได้ตรงกัน เช่ือมั่นในผลกำรเรียนรู้ที่บัณฑิตได้รับ ส ำหรับวิชำศึกษำทั่วไป ได้ระบุไว้ว่ำ “วิชำศึกษำทั่วไป หมำยถึงวิชำที่มุงพัฒนำผูเรียน     
ใหมีควำมรอบรูอยำงกวำงขวำง มีโลกทัศนที่กวำงไกล มีควำมเขำใจธรรมชำติ ตนเอง ผู้อื่น และสังคม เปนผูใฝรู สำมำรถคิดอยำงมีเหตุผล สำมำรถใชภำษำในกำร      
ติดตอสื่อสำรควำมหมำยไดดี มีคุณธรรม ตระหนักในคุณคำของศิลปะและวัฒนธรรมทั้งของไทยและของประชำคมนำนำชำติ สำมำรถน ำควำมรูไปใชในกำรด ำเนินชีวิต
และด ำรงตนอยูในสังคมไดเปนอยำงด”ี และให้สถำบันกำรศึกษำจัดรำยวิชำศึกษำทั่วไป จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 30 หน่วยกิตให้กับนักศึกษำทุกคน ส่งผลให้มหำวิทยำลัย    
จัดต้ัง งำนวิชำศึกษำทั่วไปข้ึนเพื่อรับผิดชอบกำรจัดกำรศึกษำรำยวิชำศึกษำทั่วไปให้กับนักศึกษำ 

6. งบประมำณสนับสนุน สืบเนื่องจำกมหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ เป็นหน่วยงำนของรัฐ กำรด ำเนินกำรส่วนใหญ่ใช้งบประมำณ
แผ่นดินและงบประมำณรำยได้ ซึ่งในปีที่ผ่ำนมำมีแนวโน้มลดลงเนื่องจำกจ ำนวนนักศึกษำลดน้อยลง ดังนั้นในปีงบประมำณ พ.ศ.2560 งำนวิชำศึกษำทั่วไปจึงมีแนวโน้ม   
ที่จะได้รับงบประมำณที่ลดลงจำกปีก่อนๆ แต่ต้องด ำเนินกิจกรรมใกล้เคียงกับกิจกรรมเดิม 
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นโยบายการปฏิบัติงาน 
จำกสภำพแวดล้อมภำยในและภำยนอกดังกล่ำว งำนวิชำศึกษำทั่วไปจึงก ำหนดนโยบำยกำรด ำเนินงำนออกเป็น 2 ส่วนดังนี ้
1. ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน เน้นกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเชิงสร้ำงสรรค์และผลิตภำพ (Productive Learning) เพื่อให้นักศึกษำเกิดทักษะ         

กำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้วยวิธีกำร Active Learning ให้ผู้เรียนได้ลงมือท ำกิจกรรม น ำควำมรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในกำรท ำโครงกำร ใช้กระบวนกำรวิจัยเพื่อแสวงหำ
ควำมรู้ด้วยตนเอง ส่งเสริมกำรคิดแบบมีวิจำรณญำณ คิดอย่ำงเป็นระบบ ภำยใต้กระบวนกำร PDCA และกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

2. ด้ำนกำรบริหำรภำยใต้หลักธรรมำภิบำล พัฒนำบุคลำกรให้มีศักยภำพ รักองค์กร มีควำมก้ำวหน้ำในกำรปฏิบัติงำน สร้ำงบรรยำกำศทำงวิชำกำร               
และสภำพแวดล้อมที่เอื้ออ ำนวยต่อกำรปฏิบัติงำน ส่งเสริมให้มีกำรน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้ในหน่วยงำน และส่งเสริมให้เป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ 
 
กลยุทธ์ของหน่วยงาน 

1. จัดกำรเรียนรู้เชิงสร้ำงสรรค์และผลิตภำพ อย่ำงมีคุณภำพ มีผลงำนเป็นที่ยอมรับ : งำนวิชำศึกษำทั่วไปมีพันธกิจที่ส ำคัญคือกำรจัดกำรรู้เชิงสร้ำงสรรค์         
และผลิตภำพ เพื่อพัฒนำนักศึกษำให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีหลักสูตรที่มีมำตรฐำนผ่ำนกำรประกันคุณภำพ เป็นที่ยอมรับของหน่วยงำนทั้งภำยในและภำยนอก 

2. พัฒนำกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงมีธรรมำภิบำล : นอกเหนือจำกกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงสร้ำงสรรค์และผลิตภำพแล้วกำรบริหำรงำนภำยในของงำนวิชำศึกษำทั่วไป
จะต้องอำศัยหลักธรรมำภิบำล มีควำมโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีกำรพัฒนำบุคลำกรเพื่อสนับสนุนกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงสร้ำงสรรค์และผลิตภำพ  
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การเชื่อมโยงนโยบายสภามหาวิทยาลัย แผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย และกลยุทธ์ของหน่วยงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นโยบำยข้อที่ 1 ยกระดับ
คุณภำพ มำตรฐำนกำรจัด

กำรศึกษำตำมเกณฑ์
มำตรฐำนทั้งระดับชำติและ

นำนำชำติ 

นโยบำยข้อที่ 2 สร้ำง
ผลงำนเชิงประจักษ์ในกำร
เป็นสถำบันอุดมศึกษำเพื่อ

กำรพัฒนำท้องถิ่น 

นโยบำยข้อที่ 3 พัฒนำและ
ผลิตบัณฑิตให้มีควำมรู้

ควำมสำมำรถมีอัตลักษณ์
เด่นชัดเป็นที่ยอมรับ 

นโยบำยข้อที่ 4 พัฒนำเป็น
มหำวิทยำลัยขนำดกลำง 

นโยบำยข้อที่ 5 พัฒนำกำร
บริหำรจัดกำรมหำวิทยำลัย

เพื่อสร้ำงธรรมำภิบำล 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 
กำรพัฒนำกำรเรียนกำร
สอนและคุณภำพบัณฑิต 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 
สร้ำงผลงำนเชิงประจักษ์ใน
กำรเป็นสถำบันอุดมศึกษำ
เพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่น 

ประเด็นยุทธศำสตร์ท่ี 3 
พัฒนำและผลิตบัณฑิตให้มี
ควำมรู้ควำมสำมำรถมี 
อัตลักษณ์เด่นชัดเป็นท่ียอมรับ 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 
พัฒนำเป็นมหำวิทยำลัย
ขนำดกลำง 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5 
พัฒนำกำรบริหำรจัดกำร
มหำวิทยำลัยเพื่อสร้ำง 
ธรรมำภิบำล 

นโ
ยบ

ำย
สภ

ำม
หำ

วิท
ยำ

ลัย
 

ยุท
ธศ

ำส
ตร

์มห
ำวิ

ทย
ำล

ัย 

กลยุทธ์ที่ 1 จัดกำรเรียนรู้เชิงสร้ำงสรรค์และผลิตภำพ อย่ำงมีคุณภำพ มีผลงำนเป็นที่ยอมรับ กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนำกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงมีธรรมำภิบำล 

กล
ยุท

ธ์ 
งำ

นวิ
ชำ

ศึก
ษำ

ทั่ว
ไป
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แผนท่ียุทธศาสตร์ งานวิชาศึกษาท่ัวไป 
วิสัยทัศน์ เป็นองค์กรน าในการจัดการเรียนรู้เชิงสรา้งสรรค์และผลิตภาพเพ่ือสร้างความเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ 

มิติผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
พัฒนำและปรบัปรุงหลกัสูตร พัฒนำวิธีกำรจัดกำรเรียนกำรสอน สร้ำงเครือข่ำยวิชำศึกษำทั่วไป และเครือข่ำยที่เกี่ยวข้อง 

พัฒนำนักศึกษำใหม้ีควำมเป็นมนุษย์ที่สมบรูณ์ พัฒนำพฤติกรรมจิตอำสำในตัวนักศึกษำ 

มิติกระบวนกำร จัดหำทรัพยำกรสนับสนุนกำรเรียนรู้ บูรณำกำรวิจัย บรกิำรวิชำกำร กจิกรรม  
จิตอำสำ กบักำรเรียนกำรสอน 

พัฒนำบุคลำกรเพื่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
เชิงสร้ำงสรรค์และผลิตภำพ 

พัฒนำสมรรถนะของบุคลำกรเพือ่รองรบักำรบริกำรอำจำรยแ์ละนักศึกษำ 

มิติคนและควำมรู้ พัฒนำสมรรถนะของบุคลำกร พัฒนำกระบวนกำรจัดกำรควำมรู้ เป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ 

มิติกำรเงิน ใช้จ่ำยงบประมำณเพื่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมนโยบำยของมหำวิทยำลัย 
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โครงสร้าง 
งานวิชาศึกษาท่ัวไป 

โครงสร้างการบริหารงาน 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

อธิการบดี 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

หัวหน้างานวิชาศึกษาทั่วไป 

รองหัวหน้างานฝ่ายบริหาร รองหัวหน้างานฝ่ายวิชาการ รองหัวหน้างานฝ่ายกิจกรรมและเทคโนโลยี 

กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 

กลุ่มงานนโยบายและแผน 

กลุม่งานการเงินและพัสด ุ

กลุ่มงานการประชุม 

กลุ่มงานธุรการ 

กลุ่มงานประกันคุณภาพ 

กลุ่มงานเลขานุการ 

กลุ่มงานบริการการศึกษา 

กลุ่มงานหลักสูตรและการสอน 

กลุ่มงานตารางสอน 

กลุ่มงานวิจัย 

กลุ่มงานวิชาการ/เอกสารต ารา 

กลุ่มงานกิจกรรมนักศึกษา 

กลุ่มงานศิลปวัฒนธรรม 

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ 

กลุ่มงานสารสนเทศ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
งานวิชาศึกษาท่ัวไป 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาการเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิต 

กลยุทธ์ที่ 1 จัดกำรเรียนรูเ้ชิงสร้ำงสรรค์และผลิตภำพ อย่ำงมีคุณภำพ มีผลงำนเป็นที่ยอมรับ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาการบริหารจัดการงานวิชาศึกษาท่ัวไปเพ่ือสร้างธรรมาภิบาล 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนำกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงมีธรรมำภิบำล 
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แผนงาน การยกระดับการเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิต 
 

โครงการ ตัวชี้วัด ค่า
เป้าหมาย แนวทางการด าเนินงาน 

กิจกรรมหลัก/
กิจกรรมย่อย 

งบประมาณ  
ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

โครงกำร 1 
จัดกำรเรียนรู้เชิง
ผลิตภำพ 
(Productive 
learning) 

เชิงปริมาณ : จ ำนวน
นักศึกษำที่เข้ำร่วม 
กิจกรรม  
เชิงคุณภาพ : 
1.นักศึกษำมีควำมรู้ 
ทัศนคติหรือทักษะตำม
วัตถุประสงค์ของกจิกรรม  
2. ควำมพึงพอใจของ
ผู้เข้ำร่วมโครงกำร 

60 
 

 
 

3.8 
 

 
3.8 

จัดกิจกรรมเพื่อพฒันำ
ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ
ของแต่ละรำยวิชำ ดังนี้ 
1. ศึกษำดูงำน 
2. เชิญวิทยำกรมำ
บรรยำยให้ควำมรู ้
 

1. จัดกำรเรียนกำร
สอนวิชำศึกษำทั่วไป 
 
 
 

494,000 
 
 
 
 

ต.ค.59-พ.ค.60 
 
 
 
 

ผศ.อำทิมำ แป้น
ธัญญำนนท์ 
 
 
 

โครงกำร 2
ส่งเสริมและ
สนับสนุน พัฒนำ
นักศึกษำให้มี
ควำมพร้อมใน
กำรท ำงำนสู่
ประชำคม
อำเซียน+3+C+I 

 เชิงปริมาณ : จ ำนวน
นักศึกษำที่เข้ำร่วม
กิจกรรม 
เชิงคุณภาพ : 
1.สำมำรถจัดกจิกรรมได้
ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
2. สำมำรถใช้งบประมำณ
ได้ตำมที่ก ำหนด 
 

80 
 

 
 

2 
 
2 

จัดกำรเรียนรู้เชิง
สร้ำงสรรค์และผลิตภำพ 
อย่ำงมีคุณภำพ มีผลงำน
เป็นที่ยอมรบั 
1. จัดกิจกรรมเสรมิสร้ำง
ควำมเป็นจิตอำสำตำมอัต
ลักษณ์ของมหำวิทยำลัย 
2.จัดกิจกรรมเพื่อให้
นักศึกษำได้แสดงผลงำน
ของแต่ละรำยวิชำ 

1. อำสำท ำดี VRU 
 
2. กิจกรรม GE Expo 
 

83,000 
 

150,000 
 

มิ.ย.59- ส.ค.60 
 
พ.ย.59-เม.ย.60 

 
 

อ.มนตรี ชิน
สมบูรณ์ 
 

ผศ.อำทิมำ แป้น
ธัญญำนนท์ 
 
 
 

โครงกำร 3  
สรำ้งเครือข่ำย
ควำมร่วมมอื

เชิงปริมาณ : 
1. จ ำนวนหน่วยงำนที่เป็น
เครือข่ำยเพิม่เตมิ 

 
1 
 

จัดท ำโครงกำรควำม
ร่วมมือกบัหน่วยงำน
ภำครัฐ เอกชนภำยในและ

1. สร้ำงเครือข่ำยควำม
ร่วมมือกบั
มหำวิทยำลัย ใน

40,000 
 
 

ก.ค.60 
 
 

อ.มนตรี ชิน
สมบูรณ์ 
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โครงการ ตัวชี้วัด ค่า

เป้าหมาย แนวทางการด าเนินงาน 
กิจกรรมหลัก/
กิจกรรมย่อย 

งบประมาณ  
ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

ภำครัฐ เอกชน ใน
อำเซียน+3+C+I 

2. จ ำนวนกิจกรรมที่ท ำ
ร่วมกับเครือข่ำย 
3. จ ำนวนข่ำวสำร/ควำมรู้
ที่แลกเปลี่ยนกันระหว่ำง
หน่วยงำนเครอืข่ำย 
เชิงคุณภาพ :  
1. มีกำรท ำกจิกรรม
ต่อเนื่องจำกปทีี่แล้ว 
2. สำมำรถน ำข้อมลูที่ได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้มำใช้
เป็นประโยชน์ในกำร
ปฏิบัติงำน 
2. หน่วยงำนทีร่่วมท ำ
กิจกรรมมีควำมพึงพอใจ
ต่อกำรจัดกิจกรรม 

1 
 

1 
 
 

 
     1 
 
     1 

 
 
 

3.8 

ต่ำงประเทศ เพือ่รองรบั
กำรพัฒนำบุคลำกรทำง
กำรศึกษำให้ด ำเนินไป
อย่ำงมีประสิทธิภำพ เพื่อ
ประสำนประโยชน์และ
ควำมช ำนำญระหว่ำง
หนว่ยงำน เพื่อน ำ
ทรัพยำกรทัง้ภำยในและ
ภำยนอกมำสนับสนุน 
ส่งเสริมกำรพัฒนำกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน กำร
บรหิำร กำรพัฒนำ
บุคลำกร ศึกษำดูงำน
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่ำวสำร 
วัฒนธรรม กำรวิจัย 
เพื่อใหเ้กิดองค์ควำมรู้
ใหม่ๆ และส่งผลให้
มหำวิทยำลัยไดร้ับกำร
ยอมรบัในระดบัประเทศ 
เกิดประโยชน์สงูสุดแก่
มหำวิทยำลัย  

ภำยในหรือภำยนอก
ประเทศ 
 
2. จัดท ำจลุสำร
เผยแพร่งำนวิชำศึกษำ
ทั่วไป 
 

 
 
 

12,600 

 
 
 

มี.ค.59-ก.ย.60 

 
 
 
ดร.โรจนันท์ 
ทรงอยู่ 
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แผนงาน การบริหารการพัฒนามหาวิทยาลัยเพ่ือความเป็นเลิศสู่สากล 

 
โครงการ ตัวชี้วัด 

ค่า
เป้าหมาย แนวทางการด าเนินงาน 

กิจกรรมหลัก/
กิจกรรมย่อย 

งบประมาณ  
ระยะเวลา

การ
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

โครงกำร 1 
พัฒนำระบบกำร
จัดกำร
ทรพัยำกรบุคคล
สู่ควำมเป็นเลิศ 

เชิงปริมาณ : จ ำนวน
อำจำรย์และเจ้ำหน้ำ 
ประจ ำงำนวิชำศึกษำ
ทั่วไปเข้ำร่วม 
เชิงคุณภาพ :  
1. คะแนนประเมินควำม
พึงพอใจของผู้ใช้บริกำร
เพิ่มข้ึนจำกปีกอ่น 
2. บุคลำกรงำนวิชำศึกษำ
ทั่วไป มีควำมพึงพอใจต่อ
กำรจัดกจิกรรม 

80 
 

 
 
 

0.2 
 
 

3.8 

จัดกิจกรรมพฒันำ
บุคลำกรเพือ่รองรบัควำม
เปลี่ยนแปลงดังกล่ำว 
เพื่อใหส้ำมำรถจัดกำร
เรียนกำรสอน กำรบริกำร 
ส่งผลให้นักศึกษำเกิดผล
กำรเรียนรู้ตำมทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 ตำมควำม
เหมำะสมของแต่ละ
รำยวิชำ และพร้อมที่จะ
เป็นแบบอย่ำงที่ดีในกำร
พัฒนำกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนวิชำศึกษำทั่วไป
ให้กับมหำวิทยำลัยต่ำงๆ 

1. พัฒนำศักยภำพ
บุคลำกร งำนวิชำ
ศึกษำทั่วไป 
 
2. อบรมผู้สอนวิชำ
ศึกษำทั่วไป 

76,200 
 
 
 

241,600 

ก.ค. 60 
 
 
 

ธ.ค.59-ก.ค.
60 

ผศ.อำทิมำ แป้น
ธัญญำนนท์ 
 
 
 

ศูนย์พัฒนำ
อำจำรย์และ
บุคลำกรฯ /ผศ.
อำทิมำ แป้น
ธัญญำนนท์ 
 

โครงกำร 2 
จัดกำรมำตรฐำน
กำรศึกษำและ
พัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำเพื่อสู่
ควำมเป็นเลิศ 

เชิงปริมาณ : บุคลำกร
งำนวิชำศึกษำทั่วไปเข้ำ
ร่วมโครงกำร รอ้ยละ 90 
เชิงคุณภาพ : มีควำมรู้
ควำมเข้ำใจเกี่ยวกบังำน
ประกันคุณภำพ 

90 
 
 

80 

จัดกิจกรรมพฒันำ
บุคลำกรเกี่ยวกบักำร
ประกันคุณภำพ 
1. จัดกำรอบรม 
2.มอบหมำยใหเ้ป็น
ผู้รบัผิดชอบในแต่ละ
องค์ประกอบ 

1. พัฒนำระบบและ
กลไกกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ 

5,000 ก.ค.-ส.ค.60 ส ำนักมำตรฐำน
และจัดกำร
ประกันคุณภำพ 
/ อ.กำนต์มณี
ไวยครุฑ 



 
 

15 
 

 
โครงการ ตัวชี้วัด 

ค่า
เป้าหมาย แนวทางการด าเนินงาน 

กิจกรรมหลัก/
กิจกรรมย่อย 

งบประมาณ  
ระยะเวลา

การ
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

โครงกำร 3 
จัดหำและ
พัฒนำแหลง่
เรยีนรู้ 
ทรพัยำกร
สนบัสนนุ
กำรศึกษำ กำร
วิจัย กำรบรกิำร
วิชำกำร 

เชิงปริมาณ : มีพัสดุ 
ครุภัณฑ์ใช้เพียงพอกบั
กำรด ำเนินงำนและกำรจัด
กิจกรรมต่ำงๆ 
เชิงคุณภาพ : ผู้ใช้ 
บริกำรมีควำมพึงพอ 
ใจต่อกำรให้บริกำรพัสดุ 
ครุภัณฑ์ของหน่วยงำน 

80 
 

 
 

3.8 
 

1. ส ำรวจควำมต้องกำร
ทรัพยำกรสนบัสนุน
กำรศึกษำ 
2. จัดหำทรัพยำกร
สนับสนุนกำรศึกษำให้
เพียงพอกับควำมต้องกำร
ในปัจจบุัน 

1. จัดหำทรัพยำกร
สนับสนุนกำรศึกษำ 
วิจัย และบริกำร
วิชำกำร 

686,200 ต.ค 59-ก.ย. 60 ดร.สุภำรัตน์ ค ำ
เพรำะ 

โครงกำร 4 
พัฒนำ
เทคโนโลยี
สำรสนเทศ และ
ระบบเครือข่ำย
ให้พร้อมต่อกำร
เป็น Semi 
residential 
University 

เชิงปริมาณ 
1. มีกำรปรับปรงุเว็บไซต ์
2. มีกำรพฒันำระบบ
สำรสนเทศ 
เชิงคุณภาพ 
1. ควำมสะดวกในกำรใช้
งำน 
2. ควำมพงึพอใจของ
ผู้ใช้งำนเว็บและระบบ
สำรสนเทศ 

 
1 
1 
 

 
1 
 
1 

ศึกษำกำรสื่อสำรข้อมูลบน
สื่อออนไลน์ ระบบ
สำรสนเทศ ควำมทันสมัย
ใช้งำนได้ตำมวัตถุประสงค์ 
เพื่อใหเ้กิดควำมคล่องตัว
ในกำรด ำเนินงำน หมวด
วิชำศึกษำทั่วไปจึงมีควำม
จ ำเป็นต้องพฒันำระบบ
สำรสนเทศและปรับปรงุ
เว็บไซต์รำยวิชำศึกษำ
ทั่วไปให้ทันสมัยเกิดผล
กำรเรียนรู้ตำมทักษะใน
ศตวรรษที่ 21  

1. ปรับปรงุเว็บไซต์
รำยวิชำศึกษำทั่วไป 
 
2. พัฒนำระบบ
สำรสนเทศ 

8,000 
 
 

50,000 

เม.ย.59-มิ.ย.60 
 
 
 

เม.ย.59-มิ.ย.60 

อ.กัตตกมล พิศ
แลงำม 
 
 

อ.มนตรี ชิน
สมบูรณ์ 

 


