


 

           ตามนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมและสนับสนุนการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศของ
สถาบัน อุดมศึกษา โดยให้สถาบัน อุดมศึกษาด า เนินการจัดท ารายงาน  “มหาวิทยาลั ยที่ ดี ”                  
Good University Report (GUR) ที่แสดงถึงการมีธรรมาภิบาลและเผยแพร่ต่อสาธารณะ ประกอบด้วย 
หลักนิติธรรม คุณธรรม ความรับผิดชอบ ความมีส่วนร่วม ความคุ้มค่า และความโปร่งใส นั้น              
ส านักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ซึ่งเป็น
หน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษา มีพันธกิจหลักในการจัดการศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ระดับ
ปริญญาตรี วิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และบริการวิชาการตามความ
ต้องการของหน่วยงานและชุมชน เพ่ือตอบสนองนโยบายของรัฐบาล และมหาวิทยาลัยในยุทธศาสตร์ที่  1 
พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน มิติ คุณภาพการบริการ ที่ท าให้สังคมเชื่อมั่ นและไว้วางใจ
ในการด าเนินการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย ที่เน้นการกระบวนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
การปฏิบัติราชการ และเผยแพร่ผลการด าเนินงานต่อสาธารณชน ดังนั้นส านักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ จึงได้
จัดท ารายงานประจ าปี 2560  ประกอบด้วย ประวัติความเป็นมา  แนวคิดและทิศทางการด าเนินงาน คณะ
ผู้บริหาร โครงสร้างการบริหารงาน ผลการด าเนินงานด้านแผนงานและประกันคุณภาพ การจัดการเรียน
การสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ผลการด าเนินงานด้านการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์  ผล
การด าเนินงานด้านการบริหารทรัพยากรและพัฒนาบุคลากร ผลการด าเนินงานด้านการให้บริการวิชาการ
แก่ชุมชน และช่องทางการติดต่อสื่อสาร 

ส านักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูล
สารสนเทศในรายงานประจ าปี 2560 เล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน และท าให้สังคมเชื่อมั่นและ
ไว้วางใจในการด าเนินการตามพันธกิจของส านักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มากยิ่งขึ้น 

 
 

ส านักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ 
       มกราคม 2561 
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ยทุธศาสตร์ของมหาวิทยาลยั
จ านวนตัวช้ีวัด

ทัง้หมด
น้ าหนัก ผลประเมิน

จ านวนตัวช้ีวัดที่
เป็นไปตาม
เป้าหมาย

จ านวนตัวช้ีวัดทีย่งั
ไม่เป็นไปตาม

เป้าหมาย

ร้อยละตัวช้ีวัดที่
เป็นไปตาม
เป้าหมาย

ร้อยละตัวช้ีวัดทีไ่ม่
เป็นไปตาม
เป้าหมาย

ยุทธศาสตร์ที ่1 พฒันามหาวทิยาลัยให้เป็น
เอตทัคคะอย่างยืน

10 14.375 ดีเย่ียม 9 1 90 10

ยุทธศาสตร์ที ่3 สร้างความสัมพนัธแ์ละ
เชื่อมโยงเครือข่าย

6 14.75 ดีเลิศ 6 0 100 0

ยุทธศาสตร์ที ่4 ขยายการยกย่องระดับ
นานาชาติ

3 8 ดีเลิศ 3 0 66.67 33.33

รวม 19 37.125 ดีเยีย่ม 18 1 94.74 5.26

ยทุธศาสตร์ของมหาวิทยาลยั ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที ่1 พฒันามหาวทิยาลัยให้เป็น
เอตทัคคะอย่างยืน

ผลการด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (กพร.)

ตัวช้ีวดัที่ไมบ่รรลุ  มดัีงน้ี

สาเหตุและแนวทางด าเนินงาน

1.7.6 ร้อยละของ
บุคลากรทีผ่่าน
เกณฑ์มาตรฐาน
ภาษาองักฤษ

ร้อยละ ≥20 ร้อยละ 3.33 บุคลากรสอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานภาษาองักฤษของมหาวทิยาลัย (TOEIC ได้ 405
 ขึ้นไป) จ านวน 1 คน จากบุคลากรทัง้หมด  ปรับปรุงโดยจัดอบรมเพิม่ศักยภาพ
ทางด้านภาษาองักฤษและติวข้อสอบให้บุคลากรเพิม่เติมโดยฝ่ายบริหารงานทัว่ไป

รายงานผลการด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (กพร.)  

รายงานผลการด าเนินงานโครงการวาระส าคัญประจ าปี (AGENDA) รายงานผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพด้วยเกณฑ์ EdPEx 

ผลการด าเนินงานด้านแผนงานและประกันคุณภาพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ส านักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

โครงการวาระส าคัญประจ าปี (AGENDA) ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผล

1.พฒันาศักยภาพด้านภาษาองักฤษของบุคลากร ร้อยละของบุคลากรทีผ่่านเกณฑ์มาตรฐาน
ภาษาองักฤษของมหาวทิยาลัย

≥20 3.33

2.พฒันาความพร้อมของบุคลากรสายสนับสนุนวชิาการ
ในการเข้าสู่ต าแหน่งทีสู่งขึ้น

ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนวชิาการทีไ่ด้รับการ
พฒันาตามสมรรถนะประจ าสายงาน

≥80 96.55

1) จ านวนเครือข่ายทีม่ส่ีวนร่วมในการพฒันา
มหาวทิยาลัย

≥1 1

2) ระดับความพงึพอใจของเครือข่ายทีม่ต่ีอการด าเนิน
กจิกรรมของมหาวทิยาลัย

≥3.51 3.99

4.จัดอนัดับมหาวทิยาลัย (U-Ranking) ร้อยละความส าเร็จของการของการด าเนินการตาม
แผนจัดอนัดับมหาวทิยาลัย

100 100

5.ประชาสัมพนัธเ์ชิงรุก ร้อยละของการรับรู้ภาพลักษณ์และการให้บริการของ
หน่วยงาน/มหาวทิยาลัย

≥80 85.6

3.โครงการขยายเคร่ือข่ายความร่วมมอืภายในประเทศ

รายงานผลด าเนินงานโครงการวาระส าคัญประจ าปี (AGENDA)

จ านวนโครงการวาระส าคัญ
ประจ าปี 2560

จ านวนตัวชีว้ดั
ทัง้หมด

จ านวนตัวชีว้ดัทีไ่ม่
บรรลุ

จ านวนตัวชีว้ดัทีบ่รรลุ
ร้อยละตัวชีว้ดัทีไ่ม่

บรรลุ
ร้อยละตัวชีว้ดัที่

บรรลุ

5 6 1 5 16.67 83.33

สรุปผลการด าเนินงานโครงการวาระส าคัญประจ าปี (AGENDA) 

แผนพัฒนาองค์กรทัง้หมด ด าเนินการตามแผน ยงัไม่ด าเนินการ รอ้ยละของการด าเนินการตามแผน

สรปุผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาของส านักวชิาการศึกษาทัว่ไปฯ ปี 2560

จ านวนตัวช้ีวดัทัง้หมด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน รอบ 1 ผลการด าเนินงาน รอบ 2 ผลการด าเนินงาน รอบ 3

22 80 18.18 59.09 81.82

สรปุผลการด าเนินงานตัวช้ีวดัผลลัพธ์ หมวด 7 ปีการศึกษา 2559
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หมวดรายจา่ย งบจดัสรรตามรายรบัปัจจบัุน เบิกจา่ย รอ้ยละของการเบิกจา่ย(%)

1.งบบคุลากร 4,119,600.00 3,752,063.87 91.08

2.งบด าเนินงาน 29,723,060.00 19,882,478.58 66.89

3.งบลงทนุ 44,034,600.00 44,034,600.00 100.00

4.งบอดุหนุน 0.00 0.0 0.00

รวมทัง้สิ้น 77,877,260.00 67,669,142.45 86.89

สรุปผลการเบิกจา่ยเงินนอกงบประมาณ ส านักวิชาการศึกษาทัว่ไปและนวัตกรรมการเรียนรูอิ้เลก็ทรอนิกส์

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

 

 

 

รายงานผลความการจัดการความรู้ (KM) 

ด าเนินการตามระบบควบคุมภายในได้ครบถ้วน
13

สรปุผลการด าเนินงานการควบคุมภายใน 
กระบวนการควบคุมภายใน

13

รายงานผลความการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

การบรหิารความเสี่ยง ความเสี่ยง
ระดับความเสี่ยงก่อน

การควบคุม
ระดับความเสี่ยงหลัง

การควบคุม
ผลการด าเนินงาน

1.ความเส่ียงด้านกลยุทธ์ 1.1 การเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอกมผีลต่อการ
ก าหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธท์ีไ่มต่อบสนอง

25 8 ระดับความเส่ียงลดลง
อยูใ่นระดับปานกลาง

2.ความเส่ียงด้านการปฏิบัติงาน 2.1 การเผยแพร่ข้อมลูทางส่ือสังคมออนไลน์ (social media) 
ทีม่ผีลต่อภาพลักษณ์ของมหาวทิยาลัยในทางลบ

25 3 ระดับความเส่ียงลดลง
อยูใ่นระดับน้อย

3.1 ภัยคุกคามทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 12 4 ระดับความเส่ียงลดลง
อยูใ่นระดับน้อย

3.2 การเกดิเหตุการณ์อคัคีภัย 10 4 ระดับความเส่ียงลดลง
อยูใ่นระดับน้อย

4.ความเส่ียงด้านนโยบาย กฎหมาย
 ระเบียบ ข้อบังคับ

4.1 การเปล่ียนแปลงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ของ
หน่วยงานภายนอกมผีลต่อการปฏิบัติงานของมหาวทิยาลัย

16 4 ระดับความเส่ียงลดลง
อยูใ่นระดับน้อย

รายงานผลการด าเนินงานการบริหารความเสีย่ง

3.ความเส่ียงด้านทรัพยากร 
(การเงิน งบประมาณ ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร
สถานที)่

ล าดับ กระบวนการควบคุมภายใน ผลการด าเนินงาน
1 กระบวนการพสัดุ ด าเนินการตามระบบควบคุมภายในได้ครบถว้น
2 กระบวนการการเงิน ด าเนินการตามระบบควบคุมภายในได้ครบถว้น
3 กระบวนการประชาสัมพนัธ์ ด าเนินการตามระบบควบคุมภายในได้ครบถว้น
4  กระบวนการธรุการและสารบรรณ ด าเนินการตามระบบควบคุมภายในได้ครบถว้น
5 กระบวนการจัดประชมุ ด าเนินการตามระบบควบคุมภายในได้ครบถว้น
6  กระบวนการบริหารทรัพยากรบคุคล ด าเนินการตามระบบควบคุมภายในได้ครบถว้น
7 กระบวนการจัดท าค าขอต้ังงบประมาณ ด าเนินการตามระบบควบคุมภายในได้ครบถว้น
8 กระบวนการจัดท าแผนยทุธศาสตร์และแผนปฏิบติัการ ด าเนินการตามระบบควบคุมภายในได้ครบถว้น
9 กระบวนการติดตามและการเบกิจ่ายงบประมาณ ด าเนินการตามระบบควบคุมภายในได้ครบถว้น
10 กระบวนการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน ด าเนินการตามระบบควบคุมภายในได้ครบถว้น
11  กระบวนติดตามและประเมินผลการปฏิบติัราชการ ด าเนินการตามระบบควบคุมภายในได้ครบถว้น
12 กระบวนการการจัดการเรียนการสอนรายวชิาศึกษาทัว่ไป ด าเนินการตามระบบควบคุมภายในได้ครบถว้น
13  กระบวนการใหบ้ริการหอ้งปฏิบติัการคอมพวิเตอร์ (3111) ด าเนินการตามระบบควบคุมภายในได้ครบถว้น

รายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงานการควบคุมภายในของส านักวชิาการศึกษาทัว่ไป

ผลการด าเนินงานด้านแผนงานและประกันคุณภาพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ส านักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
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การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอน โครงการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป 

 

  

 

 

   

 

 

 

ผลการด าเนินงานด้านการจดัการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
ส านักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

โครงการ GE วิชาการ 
การจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาการศึกษาท่ัวไปของฝ่ายวิชาการภายใต้โครงการพัฒนานักศึกษาตามอัต

ลักษณ์สวนสุนันทา ประกอบด้วยโครงการท่ีจัดการเรียนการสอนรายวิชาการศึกษาท่ัวไป การพัฒนาคลังข้อสอบ ท่ีเป็น
โครงการหลัก รวมถึงโครงการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ผู้สอน และโครงการเสริม
ประสบการณ์ผู้ช่วยสอน (Teaching Assistant: TA) 

จากผลการด าเนินงานโครงการของฝ่ายวิชาการ สามารถอภิปรายได้ดังนี้   
1. นักศึกษา: โครงการท่ีจัดการเรียนการสอนรายวิชาการศึกษาท่ัวไปจ านวน 16 รายวิชา การจัดการเรียนการ

สอนจะเน้นความรู้ท่ีได้จากประสบการณ์ท่ีได้รับจากการบรรยาย (Tacit Knowledge) โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ท่ีมี
ชื่อเสียงเฉพาะด้าน และการบรรยายเนื้อหาจากอาจารย์ (Explicit Knowledge) ท าให้นักศึกษาท่ีเรียนในรายวิชา
การศึกษาท่ัวไป มีความรับผิดชอบในการเรียน มีทัศนคติท่ีดีในการเรียน และมีความเชื่อมั่นในตนเอง โดยเบื้องต้นทาง
ส านักมีระบบสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนส าหรับรายวิชาศึกษาท่ัวไป เพื่อติดต่อและให้ค าปรึกษานอกห้องเรียน 
ท่ีสามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลา อันจะเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับคุณภาพการศึกษา รวมถึงการตรวจสอบ วิเคราะห์และ
พัฒนาคลังข้อสอบหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) 

2. อาจารย์ผู้สอน: มีการจัดโครงการอบรมเทคนิคการเรียนการสอน เกี่ยวกับเคร่ืองมือทางดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้
ในระดับอุดมศึกษา (Digital Tools for Learning in Higher Education) เพื่อพัฒนาศักภาพในการสอน และสร้างเจต
คติและแรงจูงใจท่ีดีในการเรียนของนักศึกษา  

3. ผู้ช่วยสอนและบุคลากรของส านัก:  มีการจัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ช่วยสอน ในเรื่อง G Suite for
Education ซึ่งเป็นเครื่องมือทางดิจิทัล เพื่อการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษา อันเป็นก าลังส าคัญในการขับเคลื่อนการ
จัดการเรียนการสอนหมวดวิชาการศึกษาท่ัวไป      

อาจารย์ ดร.จารุมน หนูคง 
รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 

ส านักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรม 
การเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ 

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ช่วยสอนและบุคลากรด้วยโปรแกรม Adobe 
illustrator เพื่องานน าเสนอในรูปแบบ infographic เป็นการเพ่ิมพูนสมรรถนะ 
ทักษะ ความรู้ความเข้าใจ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศการใช้งานคอมพิวเตอร์ การ
เลือกใช้สื่อต่าง ๆ และสร้างสื่อการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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หลักสูตรหมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป 

กลุ่มวิชา
ภาษา 

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
และสังคมศาสตร์ 

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 
และคณิตศาสตร ์

หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ก าหนดให้นักศึกษาเรียน
รายวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต และเรียนครบทั้ง 3 กลุ่มวิชา ดังนี้  

ให้เรียนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
ประกอบด้วย วิชาบังคับเรียน 3 
วิชา 9 หน่วยกิต และวิชาเลือก
เรียน 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต 

ให้ เรียนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
ประกอบด้วย วิชาบังคับเรียน 2 วิชา 
6 หน่วยกิต และวิชาเลือกเรียน 1 
รายวิชา 3 หน่วยกิต 

ให้ เรียนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
ประกอบด้วย วิชาบังคับเรียน 2 
วิชา 6 หน่วยกิต และวิชาเลือกเรียน 
1 รายวิชา 3 หน่วยกิต 

หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีแนวทางด าเนินการให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงและสอดคล้อง
กับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาและให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา(TQF) รวมทั้งสอดคล้องกับปรัชญา
และปณิธานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในการเสริมสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความรอบรู้ รู้กว้าง เข้าใจ และเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้ อ่ืน สังคม 
ศิลปวัฒนธรรม และธรรมชาติ ใส่ใจต่อการเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่ง พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ด าเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรมตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง  พร้อมให้ความ
ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์และเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทย 

 รูปแบบการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป 

เกณฑ์การประเมินผล 

การเข้าชั้นเรียน 

    การจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป มีทั้งหมด 8 ครั้ง มีรายละเอียดดังนี้ 
ครั้งที่ 1 เป็นการแนะน ารายวิชาและ สรุปสาระส าคัญในเนื้อหาวิชาบทที่ 1-4 
ครั้งที ่2 และครั้งที่ 3  วิทยากรภายนอก บรรยายแลกเปลี่ยนความรู้ 
กับนักศึกษาภายใต้กรอบแนวคิดของเนื้อหารายวิชาแต่ละบท 
ครั้งที่ 4 สอบกลางภาค 
ครั้งที่ 5 สรุปสาระส าคัญ เนื้อหาวิชาบทที่ 5-8  
ครั้งที ่6 และครั้งที่ 7 วิทยากรภายนอก บรรยายแลกเปลี่ยนความรู้กับ
นักศึกษาภายใต้กรอบแนวคิดของเนื้อหารายวิชาแต่ละบท 

          ครั้งที่ 8 สอบปลายภาค 

การจัดสอบรายวิชาศึกษาทั่วไป

       ส านักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ มีการพัฒนาระบบสอบออนไลน์
ส าหรับการจัดสอบกลางภาค และปลายภาคของรายวิชาศึกษาทั่วไป เมื่อ
นักศึกษาสอบเสร็จเรียบร้อย ระบบจะแจ้งคะแนนสอบทันท ี 

1) เว็บไซต์ประจ ารายวิชา หรือ ระบบ e-learning
2) ระบบตรวจสอบและติดตามผลการเรียน
3) ระบบโทรศึกษา (Tele-Education)
4) ระบบสอบวัดความรู้ออนไลน์
5) GE SSRU Application
6) GE-Learning Media
7) จุดบริการ One-Stop services

ระบบสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 

การจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
ส านักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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5. GE SSRU Application

GE Application เพื่อเป็นช่องทางให้นักศึกษาได้เข้าถึง
การเรียนรู้รายวิชาศึกษาทั่วไปได้สะดวก  รวดเร็ว  โดย GE SSRU 
Application นี้ประกอบไปด้วย 11 เมนู ได้แก่ ข่าวประชาสัมพันธ์ 
ตารางเรียน/ตารางวิทยากร  e-Learning YouTube Chanel GE-
Media การตรวจสอบคะแนน  การจองสอบ ปฏิทินวิชาการ 
แบบสอบถาม ติดต่อเรา และการแจ้งเตือน ซึ่งในแต่ละเมนูจะมี
รายละเอียดของข้อมูลอย่างครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน สามารถดาวน์
โหลด GE Application ได้ที่ App store และ Play store โดยพิมพ์ 
“GE SSRU”    

จากการที่ได้พัฒนา GE Application ขึ้น 
เพื่อรองรับการใช้งานและเข้าถึงผ่านทางอุปกรณ์ 
smart phone ด้วยระบบ ios และ androids ท า
ให้นักศึกษาที่ไม่มีอุปกรณ์ดังกล่าวไม่สามารถ
เข้าถึงข้อมูลได้ จึงจ าเป็นต้องเพิ่มช่องทางเพื่อให้
การสามารถเข้าถึงได้ทุกคน และครอบคลุมทุก
อุปกรณ์ ส านักฯ จึงมีแนวคิดในการพัฒนาเว็บไซต์ 
GE Learning Media เพื่อรองรับการเข้าถึงผ่าน 
computer และ tablet สามารถเข้าใช้งานได้ที่ 
http://www.ge-media.ssru.ac.th 

7. GE-Learning Media
การ

ระบบติดตามผลการเรียน คือ  ระบบท่ี
นักศึกษาสามารถติดตามผลการเรียน ผลคะแนน
สอบในรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนว่าถูกต้อง
และครบถ้วนหรือไม่ หากพบว่าไม่ตรงกับความ
เป็นจริงสามารถที่แจ้งผู้ช่วยสอนในรายวิชานั้นๆ 
ได้อย่างทันถ่วงที ช่วยลดปัญหาการออกเกรด
ผิดพลาด สามารถตรวจสอบ ติดตามผลคะแนนได้
ท่ีเมนูตรวจสอบและติดตามผลคะแนนท่ีเว็บไซต์
รายวิชา     (e-Learning) ของหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป  

3. ระบบติดตามผลการเรียน

      ส านักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ มีการพัฒนาระบบสอบออนไลน์ส าหรับ
การจัดสอบกลางภาค และปลายภาคของรายวิชาศึกษาทั่วไป โดยจัดสอบใน
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และสอบในช้ันเรียนผ่านระบบ Wi-Fi ด้วยเครื่อง
คอมพิวเตอร์ชนิดพกพา (Tablet) เมื่อนักศึกษาสอบเสร็จเรียบร้อย ระบบ
จะแจ้งคะแนนสอบให้ทราบทันที  

6. ระบบสอบออนไลน์หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

         ระบบ e-Learning หมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป 
แบ่งออกเป็น 1 เว็บไซต์ต่อ 1 รายวิชา และมีจ านวนรวม
ทั้งสิ้น 16 รายวิชา  พัฒนาขึ้นเพื่อสนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ประกอบ
ไปด้วย ข่าวประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง ข้อมูล
อาจารย์ประจ ารายวิชา คู่มือการเรียน แบบฝึกหัด 

  ท้ายบท ตารางกิจกรรม การวัดประเมินผล 
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม และสื่อการเรี ยนรู ้

 ประจ ารายวิชา 

1. เว็บไซต์รายวิชา (e-Learning) 2. ระบบ Tele-Education

     ส านักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ จัดการเรียน
การสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปในรูปแบบกลุ่ม
เรียนใหญ่ มีขนาดห้องเรียนรองรับนักศึกษา
จ านวน 100-600 คน และจัดการเรียนการ
สอนโดยถ่ายทอดสดจากมหาวิทยาลัย ไปยัง
ห้องเรียนในคณะ และศูนย์การศึกษาต่าง ๆ 
ด้วยระบบ Tele-Education ช่วยให้จัดการ
เรียนการสอนพร้อมกันได้หลายห้องเรียนใน
วิชาเดียวกัน 

ส านักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ ได้จัดตั้งช่องทางการเรียนรู้ใน YouTube  channel  ช่ือว่า 
GE SSRU Online เพื่อใช้เผยแพร่วิดิโอการเรียนการสอนของแต่ละรายวิชา จ านวน 16 รายวิชา 
นับว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ของนักศึกษา  

4.ระบบเผยแพร่วีดีโอการบรรยายของวิทยากร GE YouTube Channel

ผลการด าเนินงานด้านการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ส านักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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การจัดการห้องเรียนส าหรับการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป โครงสร้างการบริหารงานส านักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ 

การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร 

กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีและการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม 

1) อบรมพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาอังกฤษของบุคลากร
2) การอบรมการส่งเสริมการปฏิบัติตนให้เป็นไปตามวิชาชีพ

(Service Mind)
3) การอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ช่วยสอนและบุคลากรด้วยโปรแกรม

Adobe illustrator เพ่ือน าเสนองานในรูปแบบ info graphic
4) กิจกรรมการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม (การปลูกป่าชาย

เลน)
5) กิจกรรมเสริมสร้างชีวิตที่ดีของบุคลกร (สุขภาวะ)

อบรมพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาอังกฤษของบุคลากร 

พัฒนาการให้บริการที่ดีและทักษะการจัดท าสื่อ info graphic 

ผลการด าเนินงานด้านการบริหารทรพัยากร และการพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ส านักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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ผลการด าเนินงานด้านการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน 
ส านักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

"ส านักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ รับมอบรางวัลโครงการแบบอย่างที่ดีปี 2560" 

        เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 ส านักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์ โดย อาจารย์ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง 
ผู้อ านวยการ พร้อมด้วยบุคลากร และตัวแทนจากโรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง โรงเรียนวัดบ้านบางลายเหนือ เขตการศึกษาจังหวัดพิจิตร เข้าร่วมการ
ประชุมและรับมอบรางวัลโครงการแบบอย่างที่ดีปี 2560 โครงการพัฒนาการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงโรงเรียน
เครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนช่ัน กรุงเทพมหานคร 

คณะผู้บริหารและบุคลากรส านักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ 
ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ เพื่อศึกษาดูงาน 
“การบริหารจัดการหน่วยงาน” และฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
“การจัดท าสื่อเพื่อน าเสนอผลงาน” ณ ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ 3111 อาคาร 31  

ส านักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ ร่วมกับ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 และ
สถานศึกษาจ านวน 8 โรงเรียน ประกอบด้วยโรงเรียนวัดมหาสอน โรงเรียนวัดคุ้งท่าเลา โรงเรียนบ้านบางลี่ 
โรงเรียนวัดคลองเม่า โรงเรียนบ้านม่วงอยู่ประยงค์ ณ บ้านเบิก โรงเรียนบ้านหลุมข้าว โรงเรียนวัดเทพอ าไพ 
และโรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี ร่วมด าเนินการพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบชุมชนมีส่วนร่วม 
ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาส่ือการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมท้ังร่วมพัฒนาศักยภาพครูในการ
จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนต่อไป 
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