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หน่วยงาน…สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก......... (สวพ.มก.)
รายงาน ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2555 (..../... )    จากรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน (มก.)

8.1 8.2

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ผู้กํากับดูแล ผู้ปฏิบัติงาน

บทสรุปสําหรับผู้บริหาร
1. เมื่อมีผู้ใช้งานระบบสารสนเทศ ระบบมีปัญหาในช่วง 1 ปรับปรุง computer server แจ้งเตือนนักวิจัยให้ส่ง การปรับปรุง server ผอ. ฝ.สารสนเทศ

มาก ระบบจะไม่เสถียร ใกล้กําหนดวันสุดท้าย  ให้มีประสิทธิภาพ ข้อเสนอโครงการล่วงหน้า และมีประสิทธิภาพมาก

ในการส่งผลงาน ก่อนวันสุดท้าย ขึ้น

2. การติดตามและประเมินผล ปัจจุบันมีนักวิจัยส่ง 1 นําระบบสารสนเทศ โครงการพัฒนาระบบ 1 สร้างและพัฒนาระบบ นักวิจัยส่งรายงาน ผอ. ฝ.สารสนเทศ

โครงการวิจัย ยังดําเนินการได้ รายงานผลงานวิจัยในเวลาที่กําหนด ติดตามประเมินผล ติดตามโครงการ สารสนเทศติดตามประเมินผล ตามกําหนดเวลา ร่วมกับ

ไม่เต็มประสิทธิภาพ เพียงร้อยละ 20 มาช่วยในการบริหารจัดการ (Tracking) ตามสัญญารับทุน ฝ.ประสานฯ

2 จัดระบบการดําเนินงาน 2 ประชุมเพื่อวางแผนระบบ ปีงบประมาณ 2556 ผอ. ฝ.สารสนเทศ

ติดตามให้ส่งรายงานเร็วขึ้น การดําเนินงาน อย่างน้อยร้อยละ 50 ร่วมกับ

ฝ.ประสานฯ

3. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ มีการประชาสัมพันธ์ 1 เพิ่มจํานวนข่าวที่ส่งไปยัง 1 จัดโครงการอบรม จํานวนเรื่องที่ ผอ. ฝ. เผยแพร่

่ ่ ้

3. การวิเคราะห์ตนเอง 4. แนวทางการแก้ไข/ปรับปรุง (กล
ยุทธ์)

6. ระยะเวลาดําเนินการตามรอบปีงบประมาณ 2556 7. งบ 
ประมาณ
ที่ตั้งไว้

8. ผู้รับผิดชอบ2. ข้อเสนอแนะ   ( จาก
คณะกรรมการประเมิน )

ปี 2555 ปี 2556

 4.1 แผนพัฒนาปรับปรุง
 ตามข้อเสนอแนะจากรายงานผลการประเมินคุณภาพ

(รายงานผลตามรอบระยะเวลาของ ก.พ.ร.)

1. จุดที่ควรพัฒนา 5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ (KPI) 
ของแนวทางการ  แก้ไข/
ปรับปรุง      (กลยุทธ์)

4.1 โครงการที่สอดคล้องกับ
แนวทางการแก้ไข/ปรับปรุง 

(กลยุทธ์)

4.2 กิจกรรมที่สอดคล้องกับโครงการ

NO. สปค. 01

ระดับสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.

จากงานวิจัยสําหรับบุคลากรทั่วไป งานวิจัยในนิตยสาร สื่อต่างๆ มากขึ้น การเขียนข่าวงานวิจัย เผยแพร่อย่างน้อย

ในการนําไปใช้ประโยชน์ด้วย เดือนละ 1 เรื่อง 2 เพิ่มช่องทางการ 3 เรื่องต่อเดือน

รูปแบบของสื่อสิ่งพิมพ์ยังมีน้อย อย่างไรก็ตามจะพัฒนา ประชาสัมพันธ์สื่อ

ให้มากขึ้น

4. ควรพัฒนา KU Journal ให้อยู่ใน 1 มีการติดต่อไปยังฐาน 1 ตั้งคณะทํางานเพื่อขับ 1 ศึกษาข้อมูลจากหน่วยงาน ได้แนวทางในการ ฝ. เผยแพร่

ฐาน ISI และมี impact factor ข้อมูลของ ISI แล้ว เคลื่อน และผลักดันให้เข้า ภายนอก นําวารสารเข้าสู่

เพิ่มขึ้น ซึ่งอยู่ระหว่างการ สู่ฐาน ISI เพื่อนําไปสู่ ฐานข้อมูล ISI

พิจารณา impact factor เพิ่มขึ้น

5. ควรพัฒนาสถาบันฯ ให้เป็น สวพ. มก. มีการวางแผน

หน่วยงานบริหารและสนับสนุน ในการจัดประชุม

งานวิจัยที่มีชื่อเสียงในระดับชาติ  วิชาการนานาชาติในปี

และนานาชาติ 2557 เพื่อเผยแพร่

ผลงานวิจัยหน่วยงาน

ภายนอก

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนงาน
1. สถาบันฯ ควรพัฒนาเอกลักษณ์ 1. ควรมีการพัฒนาบุคลากรของ ในปี 2555 มีการบริหารงาน 1 จัดทําแผนบริหารทรัพยากร จัดประชุมเพื่อจัดทําแผน 1.แผนบริหารทรัพยากร ผอ. งบธ.

ของหน่วยงานสนับสนุนการวิจัย สถาบันฯ ในทุกระดับ เพื่อ วิจัยในระดับสากลโดย บุคคลให้เสร็จสมบูรณ์ บริหารทรัพยากรบุคคล บุคคลทุกระดับ

ของมหาวิทยาลัยให้ได้รับการ พัฒนาขีดความสามารถด้าน จัดโครงการ iASEAN 2 จัดโครงการ  iASEAN 2 โครงการ  iASEAN ผอ. ฝ. ประสาน

ยอมรับระดับในระดับชาติและ การบริหารงานวิจัยในระดับ 2 module แล้ว advance course advance course

ระดับสากลต่อไป สากล
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8.1 8.2

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ผู้กํากับดูแล ผู้ปฏิบัติงาน

3. การวิเคราะห์ตนเอง 4. แนวทางการแก้ไข/ปรับปรุง (กล
ยุทธ์)

6. ระยะเวลาดําเนินการตามรอบปีงบประมาณ 2556 7. งบ 
ประมาณ
ที่ตั้งไว้

8. ผู้รับผิดชอบ2. ข้อเสนอแนะ   ( จาก
คณะกรรมการประเมิน )

ปี 2555 ปี 2556

1. จุดที่ควรพัฒนา 5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ (KPI) 
ของแนวทางการ  แก้ไข/
ปรับปรุง      (กลยุทธ์)

4.1 โครงการที่สอดคล้องกับ
แนวทางการแก้ไข/ปรับปรุง 

(กลยุทธ์)

4.2 กิจกรรมที่สอดคล้องกับโครงการ

2. ควรมีการวิจัยสถาบัน เป้าหมายหลักของ สวพ.มก. ผลักดันงานวิจัยของ แผนการจัดประชุม ตั้งคณะทํางานพัฒนา เว็บไซด์เผยแพร่งาน ผอ. ฝ. สารสนเทศ

เปรียบเทียบการบริหารงานวิจัย คือการบริหารจัดการให้ มหาวิทยาลัยสู่ระดับนานาชาติ วิชาการนานาชาติใน เว็บไซด์เผยแพร่งาน วิจัย มก. ภาคภาษา

ในสถาบันภายในประเทศที่ อาจารย์/นักวิจัย มก. ขับ โดยมีแผนการจัดโครงการ ปี 2557 วิจัย มก. อังกฤษ

มหาวิทยาลัยต้องการจะ เคลื่อนนํามหาวิทยาลัยไปสู่ ประชุมวิชาการนานาชาติ

benchmark และการบริหารงาน นานาชาติ ทั้งนี้ในปัจจุบัน ในปี 2557 และพัฒนาเว็บไซด์

วิจัยของมหาวิทยาลัยชั้นนํา การขับเคลื่อนยังไม่เต็มที่ เผยแพร่งานวิจัย มก. เป็น

ในต่างประเทศ เพื่อนําข้อมูล สวพ.มก. จึงเห็นว่ายังไม่ ภาษาอังกฤษ เพื่อให้หน่วย

มาพัฒนาเอกลักษณ์และการ จําเป็นที่จะพัฒนาดําเนินงาน งานภายนอกรู้จักงานวิจัย

ดําเนินงานของหน่วยงาน สู่ระดับนานาชาติ แต่จะใช้ ของมก. มากขึ้น

สรรพกําลังในการดําเนิน

มาตรการเชิงรุกเพื่อผลักดัน

การวิจัยของ มก. ให้เป็นที่

ยอมรับในระดับนานาชาติมาก

ขึ้นต่อไป

องค์ประกอบที่ 2  ภารกิจ
1. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ 1. ควรมีบุคลากรที่ทําหน้าที่แปลง ใช้กิจกรรมเดียวกับข้อ

จากงานวิจัยสําหรับบุคคลทั่วไป ผลงานวิจัยเป็นบทความที่ ภาพรวม 3

ในการนําไปใช้ประโยชน์ด้วย บุคคลทั่วไปสามารถอ่านเข้าใจ

่ ่รูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์ยังมีน้อย ได้ง่ายและเผยแพร่ใน

หนังสือพิมพ์

2. หลักฐานการใช้ประโยชน์จาก จัดทําแบบฟอร์มการใช้ หารือเพื่อออกแบบฟอร์มให้ แบบฟอร์มการใช้ ผอ. สนข../ฝ่าย

หน่วยงานภายนอกยังไม่ชัดเจน ประโยชน์จากงานวิจัย ครอบคลุมการใช้ประโยชน์ ประโยชน์จากงานวิจัย /ศูนย์/สถานี

จากหน่วยงานภายนอก

3. ไม่พบการประเมินผลสําเร็จของ 2. ควรมีการประเมินผลสําเร็จ โครงการประเมิน รายงานผล ผอ. ฝ. เครื่องมือ

การบูรณาการงานบริการวิชาการ ของการบูรณาการงานบริการ ความสําเร็จของการ ความสําเร็จการ สถานีฯตราด

กับงานวิจัยและหลักฐานบูรณาการ วิชาการกับงานวิจัย และควรมี บริการวิชาการ บูรณาการ สถานีฯอันดามัน

งานบริการวิชาการกับการเรียน รูปแบบของการประเมินของ หน่วยงานในสังกัด

การสอนไม่ชัดเจน สถาบันฯ ที่ชัดเจน สวพ. มก.

4. ผลงานของสถานีวิจัยหรือ 3. ควรมีการวางแผนเชิงกลยุทธ์ มีโครงการที่จะพัฒนา โครงการวิจัยบูรณาการ ได้โครงการอย่าง ผอ. ฝ. เครื่องมือ

ศูนย์วิจัยยังมีน้อย ในการบูรณาการการทํางาน เชิงกลยุทธ์การวิจัยระหว่าง เชิงพื้นที่ น้อย 2 โครงการ สถานีฯตราด

ของศูนย์และสถานีกับคณะวิชา อาจารย์กับนักวิจัยของ สถานีฯอันดามัน

และชุมชน สถานีฯ

องค์ประกอบที่ 3  การบริหารและจัดการ
1. สถาบันฯ ควรมีกิจกรรมส่งเสริม ได้มีการประชาสัมพันธ์ การปลูกฝังจรรยาบรรณแก่ โครงการวันแห่งการ เผยแพร่จรรยาบรรณ บุคลากรเข้าร่วม ผอ. ผอ.จัดโครงการวันแห่งการสร้างสัมมาทิฐิฯ เมื่อวันที่ 14 - 15 กันยายน 
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8.1 8.2

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ผู้กํากับดูแล ผู้ปฏิบัติงาน

3. การวิเคราะห์ตนเอง 4. แนวทางการแก้ไข/ปรับปรุง (กล
ยุทธ์)

6. ระยะเวลาดําเนินการตามรอบปีงบประมาณ 2556 7. งบ 
ประมาณ
ที่ตั้งไว้

8. ผู้รับผิดชอบ2. ข้อเสนอแนะ   ( จาก
คณะกรรมการประเมิน )

ปี 2555 ปี 2556

1. จุดที่ควรพัฒนา 5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ (KPI) 
ของแนวทางการ  แก้ไข/
ปรับปรุง      (กลยุทธ์)

4.1 โครงการที่สอดคล้องกับ
แนวทางการแก้ไข/ปรับปรุง 

(กลยุทธ์)

4.2 กิจกรรมที่สอดคล้องกับโครงการ

การปลูกฝังจรรยาบรรณแก่ เรื่องจรรยาบรรณแก่ บุคลากร โดยสอดแทรกใน สร้างสัมมาทิฐิและ บุคลากรบนเว็บไซด์ โครงการไม่น้อย

บุคลากร โดยสอดแทรกใน บุคลากรบนเว็บไซด์ โครงการสัมมาทิฐิ งานแสดงมุทิตาจิต กว่าร้อยละ 80

โครงการสัมมาทิฐิ สวพ. มก. อย่างต่อเนื่อง แด่ผู้เกษียณอายุ

ราชการ

องค์ประกอบที่ 4  การเงินและงบประมาณ
1. หากเป็นไปได้ควรมีการ สวพ. มก. มีการ ดําเนินการเหมือนที่ ผลการวิเคราะห์ ผอ งนผ.

วิเคราะห์ในภาพรวมทั้งงบ วิเคราะห์ภาพรวมทั้ง ผ่านมาอย่างต่อเนื่อง

ประมาณแผ่นดินและงบประมาณ งบประมาณเงินรายได้

เงินรายได้เพื่อให้เห็นประสิทธิภาพ และงบประมาณแผ่นดิน

ของการบริหารงานวิจัย มาอย่างต่อเนื่องแล้ว

2555
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4.2

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง  มก.                        (…/.... ) รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน (สวพ มก.)
รายงาน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2556

1. จุดที่ควรพัฒนา 2. แนวทางการแก้ไข/ปรับปรุง

(กลยุทธ์) 9.1  ผู้กํากับ
ดูแล

9.2 ผู้ปฏิบัติงาน

 - มีแผนแจ้งเตือนนักวิจัยให้ส่งข้อเสนอ

โครงการล่วงหน้า ช่วงเดือนกันยายน 2556

80            25,000 ผอ. ฝ.สารสนเทศ           

 - ปรับปรุง server โดยเพิ่มหน่วยความจํา 

(Ram) เป็น 64 MB

100

2.1 นําระบบสารสนเทศติดตาม

ประเมินผลมาช่วยในการบริหาร

จัดการ

- สร้างและพัฒนาระบบ

สารสนเทศติดตามประเมินผล

- อยู่ระหว่างการพัฒนาระบบและออกแบบ

รายงานการติดตามผลการดําเนินงานของนักวิจัย

50 ผอ. ฝ.สารสนเทศ ร่วมกับ

ฝ.ประสาน

การติดตามผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงที่ไดรับขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินฯ รอบปการศึกษา 2554 (สปค.02)

การปรับปรุง server และมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น

การติดตามและประเมินผล

โครงการวิจัย ยังดําเนินการได้ไม่

เต็มประสิทธิภาพ

โครงการพัฒนาระบบ

ติดตามโครงการ(Tracking)

- นักวิจัยส่งรายงานตาม

กําหนดเวลาตามสัญญารับ

ทน ปีงบประมาณ พ ศ

1 เมื่อมีผู้ใช้งานระบบสารสนเทศ

มาก                  ระบบจะไม่

เสถียร

ปรับปรุง computer server ให้

มีประสิทธิภาพ

แจ้งเตือนนักวิจัยให้ส่งข้อเสนอ

โครงการล่วงหน้าก่อนวัน

สุดท้าย

รอบปีการศึกษา 2555  ( 1 มิ.ย. 55 - 31 พ.ค. 56)

ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน

6. ผลการดําเนินงานตามกิจกรรม 7. ร้อยละ
ผลสําเร็จของ
โครงการ/
กิจกรรม

8. งบประมาณที่
ใช้จริง

9. ผู้รับผิดชอบ 10. หมายเหตุ

บทสรุปสําหรับผู้บริหาร

ลําดับ 3. โครงการที่สอดคล้อง
กับแนวทางการแก้ไข/
ปรับปรุง (กลยุทธ์)

4. กิจกรรมที่สอดคล้องกับ
โครงการ

5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
(KPI)  ของแนวทางการ
แก้ไข/ปรับปรุง (กลยุทธ์)

2

NO. สปค. 02

จดการ

2.2 จัดระบบการดําเนินงาน

ติดตามให้ส่งรายงานเร็วขึ้น

- ประชุมเพื่อวางแผนระบบ

การดําเนินงาน

ได้มีการประชุมวางแผนเพื่อติดตามประเมินผล

โครงการวิจัย

100  - ผอ.

3.1 เพิ่มจํานวนข่าวที่ส่งไปยังสื่อ

ต่างๆ มากขึ้น

เผยแพร่ข่าวผ่านวารสาร สื่อออนไลน์ วิทยุ 

จํานวน 111 เรื่อง เฉลี่ย 9 เรื่อง/เดือน

100 14,960

3.2 เพิ่มช่องทางการ

ประชาสัมพันธ์สื่อ

จัดโครงการ "จับประเด็นเขียนเป็นข่าว" วันที่ 

4-5 มิ.ย 56  เพื่อเสริมทักษะให้กับบุคลากร 

โดยมอบหมายให้ศึกษาแนวทางและส่งผลงาน

ไปเผยแพร่ยังสื่อต่างๆ

4 ควรพัฒนา KU Journal ให้อยู่

ในฐาน ISI และมี impact 

factor เพิ่มขึ้น

ตั้งคณะทํางานเพื่อขับเคลื่อน 

และผลักดันให้เข้าสู่ฐาน ISI เพื่อ

นําไปสู่ impact factor เพิ่มขึ้น

ศึกษาข้อมูลจากหน่วยงาน

ภายนอก

ได้แนวทางในการนําวารสาร

เข้าสู่ฐานข้อมูล ISI

ระหว่างดําเนินการติดต่อประสานงานกับผู้ที่

เคยดําเนินการนําวารสารเข้าสู่ฐาน ISI

30 ผอ. ฝ. เผยแพร่

จํานวนเรื่องที่เผยแพร่อย่าง

น้อย 3 เรื่องต่อเดือน

เตมประสทธภาพ

องค์ประกอบที่  1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนงาน

ฝ.เผยแพร่การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

ความรู้จากงานวิจัยสําหรับ

บุคลากรทั่วไปในการนําไปใช้

ประโยชน์ด้วยรูปแบบของสื่อ

สิ่งพิมพ์ยังมีน้อย

จัดโครงการอบรมการเขียน

ข่าวงานวิจัย

3 ผอ.

ทุน ปงบประมาณ พ.ศ. 

2556 อย่างน้อยร้อยละ 50
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(กลยุทธ์) 9.1  ผู้กํากับ
ดูแล

9.2 ผู้ปฏิบัติงานโครงการ/
กิจกรรม

บทสรุปสําหรับผู้บริหาร

ปรับปรุง (กลยุทธ์) แก้ไข/ปรับปรุง (กลยุทธ์)

5.1 เพื่อเป็นการเริ่ม ต้นพัฒนา

เอกลักษณ์หน่วยงานให้เป็นที่

ยอมรับ ควรจัดทําแผนบริหาร

ทรัพยากรบุคคลให้เสร็จสมบูรณ์

ประชุมคณะกรรมการเพื่อ

จัดทําแผนบริหารทรัพยากร

บุคคลให้เสร็จสมบูรณ์

แผนบริหารทรัพยากรบุคคล

ทุกระดับ

ได้จัดประชุมกับคณะกรรมการและเชิญ

ผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่าง

จัดทําแผนบริหารฯ ให้แล้วเสร็จ

60 ผอ. สนข.

5.2 จัดโครงการ  iASEAN 

advance course

จัดโครงการ iASEAN 

advance course

จัดโครงการ iASEAN Advance course 

ระหว่างวันที่ 10 มี.ค. - 6 เม.ย 56

100    2,743,328.00

5.3 ผลักดันงานวิจัยของ

มหาวิทยาลัยสู่ระดับนานาชาติ

โดยมีแผนการจัดโครงการประชุม

วิชาการนานาชาติ ในปี 2557 

และพัฒนาเว็บไซด์ เผยแพร่

งานวิจัย มก.เป็นภาษาอังกฤษ 

เพื่อให้หน่วยงานภายนอกรู้จัก

งานวิจัยของมก. มากขึ้น

แผนการจัดประชุมวิชาการ

นานาชาติในปี 2557

ตั้งคณะทํางานพัฒนาเว็บไซด์

เผยแพร่งานวิจัย มก.

เว็บไซด์เผยแพร่งานวิจัย มก.

 ภาคภาษาอังกฤษ

แต่งตั้งคณะทํางานประชาสัมพันธ์เว็บไซด์ของ

สวพ.มก. เรียบร้อยแล้ว และมีแผนที่จะพัฒนา

เว็บไซด์เป็นภาษาอังกฤษ

100 ผอ. ฝ. สารสนเทศ

สถาบันฯ ควรพัฒนาเอกลักษณ์

ของหน่วยงานสนับสนุนการวิจัย

ของมหาวิทยาลัยให้ได้รับการ

ยอมรับระดับในระดับชาติและ

ระดับสากลต่อไป

5

6 หลักฐานการใช้ประโยชน์จาก

หน่วยงานภายนอกยังไม่ชัดเจน

จัดทําแบบฟอร์มการใช้ประโยชน์

จากงานวิจัย

หารือเพื่อออกแบบฟอร์มให้

ครอบคลุมการใช้ประโยชน์

จากหน่วยงานภายนอก

แบบฟอร์มการใช้ประโยชน์

จากงานวิจัย

จัดทําแบบฟอร์มและนําไปใช้ในการรับรองการ

ใช้ประโยชน์

100 ผอ. สนข./ฝ่าย/ศูนย์/

สถานี

- จัดทําข้อมูลสรุปผลความพึงพอใจจากการ

บริการวิชาการ

100

- จํานวนเอกสาร/คู่มือประกอบการเรียนการ

สอนและการวิจัยจํานวน 7 เรื่อง

100

8 ผลงานของสถานีวิจัยหรือ

ศูนย์วิจัยยังมนี้อย

มีโครงการที่จะพัฒนาเชิง   กล

ยุทธ์การวิจัยระหว่างอาจารย์กับ

นักวิจัยสถานีฯ

โครงการวิจัยบูรณาการเชิง

พื้นที่

ได้โครงการอย่างน้อย 2 

โครงการ

มีการประชุมร่วมระหว่าง 3 หน่วยงาน จํานวน 

2 ครั้ง ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทําข้อเสนอ

โครงการวิจัยร่วม จํานวน 7 โครงการ

30 ผอ. ฝ. เครื่องมือ/

สถานีฯตราด/

สถานีฯอันดามัน

ไม่พบการประเมินผลสําเร็จของ

การบูรณาการงานบริการ

วิชาการกับงานวิจัยและ

หลักฐานบูรณาการงานบริการ

วิชาการกับการเรียน การสอนไม่

โครงการประเมิน

ความสําเร็จของการบริการ

วิชาการหน่วยงานในสังกัด 

สวพ. มก.

รายงานผลความสําเร็จ

การบูรณาการ

7 ผอ.

องค์ประกอบที่  3  การบริหารและจัดการ

องค์ประกอบที่  2  ภารกิจ

ฝ. เครื่องมือ/

สถานีฯตราด/

สถานีฯอันดามัน
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(กลยุทธ์) 9.1  ผู้กํากับ
ดูแล

9.2 ผู้ปฏิบัติงานโครงการ/
กิจกรรม

บทสรุปสําหรับผู้บริหาร

ปรับปรุง (กลยุทธ์) แก้ไข/ปรับปรุง (กลยุทธ์)

9 สถาบันฯ ควรมีกิจกรรมส่งเสริม

การปลูกฝังจรรยาบรรณแก่

บุคลากร โดยสอดแทรกใน

โครงการสัมมาทิฐิ

การปลูกฝังจรรยาบรรณแก่

บุคลากร โดยสอดแทรกใน

โครงการสัมมาทิฐิอย่างต่อเนื่อง

โครงการวันแห่งการสร้าง

สัมมาทิฐิและงานแสดง

มุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุ

ราชการ

เผยแพร่จรรยาบรรณบุคลากร

บนเว็บไซด์

บุคลากรเข้าร่วมโครงการไม่

น้อยกว่าร้อยละ 80

จัดโครงการวันแห่งการสร้างสัมมาทิฐิฯ เมื่อ

วันที่ 14 - 15 กันยายน 2555  มีบุคลากร

สวพ.มก. เข้าร่วม  88  คน

100 ผอ. ผอ.
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