
 

 

 

 

บทที่ 3 แผนพัฒนาปรับปรุง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. ผู้รบัผิดชอบเวลาดาํเนินการตามรอบปีการศึกษา 2554 7. งบ 

NO. สปค. 01

ท .

 แผนพฒันาปรบัปรงุ
 ตามข้อเสนอแนะจากรายงานผลการประเมินคณุภาพ

(รายงานผลตามรอบระยะเวลาของคณะกรรมการประเมินคณุภาพภายในสถาบนัวิจยัและพฒันาแห่ง มก.)
หน่วยงาน…ฝ่ายสารสนเทศงานวิจยั สถาบนัวิจยัและพฒันาแห่ง มก.

รายงาน ณ วนัที่ 30 เมษายน 2554 (..../... )    จากรายงานผลการประเมินคณุภาพภายใน (มก.)

1. จดุที่ควรพฒันา 2. ข้อเ

รมการประเมิน )

สนอแนะ 3. การวิเคราะหต์นเอง

(

4. แนวทางการแก้ไข/ปรบัปรงุ 4.1 โครงกา

สอดคล้องกั

ทางการแก้ไข/

 (กลยทุธ

รที่ 4.2 กิจกรรมที่สอดคล้อง 5. ตวัชี้วดัความสาํเรจ็

นวทาง

ปรบัปรงุ   

ทุธ)์

6. ระยะ

 ( จากคณะกร กลยทุธ)์ บแนว กบัโครงการ  (KPI) ของแ ปี 2 8.1 8.2554 ปี 2555 ประมาณ

ปรบัป

)์

รงุ การ  แก

   (

้ไข/

กลย
ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ผู้กาํกบัดแูล ผู้ปฏิบตัิงานที่ตัง้ไว้

บทสรปุสาํหรบัผู้บริหาร

1.   ควรขยายฐานการสาํรวจ 1. ยงัไม่มกีารสาํรวจความพงึพอใจ 1. จดัทาํแบบสอบถาม 1. จดัทาํแบบสอบถาม 1. สรุปผลความ หวัหน้าฝา่ยฯ ฝา่ย

ความพงึพอใจ และ/หรอื การใชร้ะบบฐานขอ้มูลงานวจิยัฯ ความพงึพอใจการใชร้ะบบ ความพงึพอใจการใช้ พงึพอใจ และขอ้ ฝา่ย สารสนเทศฯ

แบบสอบถามอื่นๆให้ จากอาจารย/์นักวจิยั ผูใ้ชบ้รกิาร ระบบสารสนเทศงานวจิยัฯ ระบบสารสนเทศงาน เสนอแนะจาก สารสนเทศฯ

กวา้งขึน้ เช่น การพฒันา มแีค่การสาํรวจเฉพาะในโครงการ จากอาจารย ์นักวจิยั วจิยัผา่นระบบออนไลน์ อาจารย ์นักวจิยั

แบบกรอกขอ้มูลผา่น การจดัสมัมนา/สาธติ

ระบบ online ระบบสารสนเทศงานวจิยัฯ

จากผูเ้ขา้ร่วมในโครงการ

2. ประเมนิดา้นสารสนเทศงาน 2. แต่งตัง้คณะกรรม 2. สรุปผลการประเมนิ

วจิยั ซี่งประกอบไปดว้ย การประเมนิดา้น และขอ้เสนอแนะจาก

ผูเ้ชีย่วชาญดา้นระบบ สารสนเทศของสวพ.มก. จากคณะกรรมการ

สารสนเทศ และตวัแทน ประเมนิฯ

ผูใ้ชบ้รกิารดา้นสารสนเทศฯ

ที ่สวพ.มก. จดัทาํสวพ มก. จดทา

                - 2. สง่เสรมิและพฒันาบุคลากร 2. บุคลากรมคีวามรูค้วามสามารถ 2. สง่เสรมิบุคลากรฝา่ยฯ 2. สง่บุคลากรฝา่ยฯ เขา้ 2. จํานวนบุคลากร

ใหม้คีวามรูค้วามสามารถ ดา้น IT ในระดบัหนึ่ง แต่กต็อ้ง เขา้รบัการอบรมดา้น IT /  รบัการอบรมดา้น IT/ ทีเ่ขา้รบัการฝึก

ทัง้ทางเทคโนโลยดีา้น IT มกีารเพิม่พูนความรูใ้หก้า้วทนั ดา้นภาษา ดา้นภาษา จํานวน อบรม และมคีวาม

ใหก้า้วทนัการเปลีย่นแปลง ต่อเทคโนโลยปีจัจุบนั 2-3 คน ความรูเ้พิม่มากขึน้

ตลอดเวลารวมทัง้พฒันา ตลอดจนดา้นภาษา

ความรูด้า้นภาษาแก่บุคลากร

ควบคู่กนัไป
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รายงาน ณ วนัที่ 20 กมุภาพนัธ ์2555

1. จดุที่ควรพฒันา 2. แนวทางการแก้ไข/ปรบัปรงุ

(กลยทุธ)์ 9.1  ผู้กาํกบัดแูล 9.2 ผู้ปฏิบตัิงาน

1. ยงัไม่ไดด้ําเนินการ - - หวัหน้าฝา่ยฯ บุคลากรฝา่ยฯ                 

100% - หวัหน้าฝา่ยฯ บุคลากรฝา่ยฯ

100% หวัหน้าฝา่ยฯ     

2,000

6. ผลการดาํเนินงานตามกิจกรรม 7. ร้อยละผลสาํเรจ็

ของโครงการ/

กิจกรรม

    การติดตามผลการดาํเนินงานตามแผนพฒันา / ปรบัปรงุ

ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคณุภาพภายใน

รอบปีการศึกษา …2554...  ( 1 มิถนุายน 2554 - 31 พฤษภาคม 2555)

                       (…/.... ) รายงานผลการประเมินคณุภาพภายใน (สวพ มก.)

8. งบประมาณ

ที่ใช้จริง

9. ผู้รบัผิดชอบ 10. หมายเหตุ

หน่วยงาน...ฝ่ายสารสนเทศงานวิจยั สถาบนัวิจยัและพฒันาแห่ง มก.

ลาํดบั 3. โครงการที่สอดคล้องกบั

แนวทางการแก้ไข/ปรบัปรงุ 

(กลยทุธ)์

4. กิจกรรมที่สอดคล้องกบัโครงการ 5. ตวัชี้วดัความสาํเรจ็ (KPI)  ของ

แนวทางการแก้ไข/ปรบัปรงุ (กลยทุธ)์

บทสรปุสาํหรบัผู้บริหาร

1. 1. ควรขยายฐานการสํารวจความพงึพอใจ 

และ/หรอืแบบสอบถามอื่นๆ ใหก้วา้งขึน้ เช่น 

การพฒันาแบบกรอกขอ้มูลผา่นระบบ online

1. จดัทําแบบสอบถาม ความความพงึพอใจ 

การใชร้ะบบสารสนเทศงานวจิยัฯ จาก

อาจารย ์นักวจิยั

1. จดัทําแบบสอบถามความพงึพอใจการ

ใชร้ะบบสารสนเทศงานวจิยัผา่นระบบ

ออนไลน์

3. ส่งเสรมิบุคลากรฝา่ยฯ เขา้รบัการอบรม

ดา้น IT /ดา้นภาษา

3. ส่งบุคลากรฝา่ยฯ รบัการฝึกอบรมดา้น 

IT /ดา้นภาษา จํานวน 2-3 คน

น.ส.ปญุญศิา        น้อม

1. สรปุผลความพงึพอใจ และขอ้เสนอแนะ

จากอาจารย ์นักวจิยั

2. ประเมนิดา้นสารสนเทศงานวจิยั ซี่ง

ประกอบไปดว้ยผูเ้ชี่ยวชาญดา้นระบบ

สารสนเทศ และตวัแทนผูใ้ชบ้รกิารดา้น

สารสนเทศฯที่สวพ.มก. จดัทํา

2. แต่งตัง้คณะกรรมการประเมนิดา้น

สารสนเทศของสวพ.มก.

2.  สรปุผลการประเมนิและขอ้เสนอแนะ

จากคณะกรรมการประเมนิฯ

2. ประเมนิเวบ็ไซตข์องสวพ.มก. โดย

คณะกรรมการประเมนิเวบ็ไซตม์คี่าเฉลี่ย

ประเมนิความพงึพอใจเท่ากบั 4.02

3. จํานวนบุคลากรที่เขา้รบัการฝึกอบรม

และมคีวามรูเ้พิม่มากขึน้

3. ส่งบุคลากรฝา่ยฯ เขา้รบัการอบรมดา้น

คอมพวิเตอร์

-หลกัสูตร"มอืใหม่สรา้งเวบ็ไซตด์ว้ย

ใ ั ี่

NO. สปค. 02

3,500 น.ส.ทสิยา ทศิเสถยีร

3,720 น.ส.ศุภสิรา

เกยีรตสินัตสิุข

3,500 น.ส.ทสิยา ทศิเสถยีร

ถวาย

-หลกัสูตร"การใชโ้ปรแกรมIIIustrator" ในวนัที่

 5-7 กนัยายน 2554 ณ สํานักบรกิาร

คอมพวิเตอร์

-หลกัสูตร "Windows 8 Consumer Preview" 

ในวนัที่ 30 มนีาคม -1 เมษายน 2555 ณ 

มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั วทิยาเขตบางนา

-หลกัสูตร"สรา้งและจดัการฐานขอ้มูลองคก์ร

ดว้ย Microsoft Access"  ในวนัที่ 18-19 

เมษายน 2555 ณ สํานักบรกิารคอมพวิเตอร์

Photoshop & Dreamweaver" ในวนัที่ 14-16

 มถิุนายน 2554 ณ สํานักบรกิารคอมพวิเตอร์
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