
หน่วยงาน…ฝ่ายสารสนเทศงานวิจัย
รายงาน ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2555 (..../... )    จากรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน (มก.)

7.

งบ 8.1 8.2

มิ.ย
.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

ต.ค
.

พ.ย
.

ธ.ค
.

ม.ค
.

ก.พ. มี.ค. เม.ยพ.ค. ประมาณ
ที่ตั้งไว้

ผู้กํากับดูแล ผู้ปฏิบัติงาน

บทสรุปสําหรับผู้บริหาร

1 ควรขยายการใช้งานระบบ 1 การใช้ระบบฐานข้อมูล 1 จัดอบรม/สาธิตการใช้ 1. จัดสาธิต/อบรม การ 1. จํานวนหน่วยงาน รอง ผอ. และ ฝ่าย
บัญชีวัสดุ ระบบทะเบียน สํานักงานอัตโนมัติ ระบบสํานักงานอัตโนมัติ ใช้ระบบฐานข้อมูล ในสังกัดใช้ระบบ หัวหน้าฝ่าย สารสนเทศฯ
ครุภัณฑ์ให้กับหน่วยงาน ยังไม่ครบทุก ให้กับหน่วยงานในสังกัด สํานักงานอัตโนมัติ สํานักงานฯ เพิ่ม สารสนเทศฯ
ในสังกัดสามารถใช้งานได้ หน่วยงานย่อยใน และประสานกับสํานักงาน ให้กับหน่วยงานใน มากขึ้น
ด้วย โดยประสานกับ สังกัด เลขานุการออกหนังสือ สังกัด
สํานักงานเลขานุการ ใน ขอความร่วมมือให้
การฝึกอบรมให้บุคลากร หน่วยงานในสังกัดใช้
ในสังกัดสวพ.มก. ได้ใช้ ระบบสํานักงานฯ
ประโยชน์จากฐานข้อมูล
ระบบสํานักงานอัตโนมัติ
อย่างเต็มประสิทธิภาพ

องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและจัดการ

1 ควรส่งเสริมสนับสนุนให้ 1 การศึกษาดูงาน 1 ส่งเสริมบุคลากรฝ่ายฯ 1. จัดศึกษาดูงานด้าน 1. จํานวนครั้งการ รอง ผอ. และ ฝ่าย
บุคลากรทุกคนได้มีโอกาส ฝึกอบรมด้านสารสนเทศ เข้าดูงาน/ฝึกอบรม สารสนเทศภายนอก ศึกษาดูงานด้าน หัวหน้าฝ่าย สารสนเทศฯ
ศึกษา ดูงาน ฝึกอบรม ภายนอก มก.ไม่ต่อเนื่อง ด้านสารสนเทศ ภายนอก มก. 1 ครั้ง/ปี สารสนเทศภาย สารสนเทศฯ
ด้านสารสนเทศภายนอก มก. อย่างต่อเนื่อง นอก มก.
มหาวิทยาลัยฯ ให้มากขึ้น

3. การวิเคราะห์ตนเอง2. ข้อเสนอแนะ   ( จาก
คณะกรรมการประเมิน )

บทที่ 4 แผนพัฒนาปรับปรุง
 4.1 แผนพัฒนาปรับปรุงตามตามข้อเสนอแนะจากรายงานผลการประเมินคุณภาพ 

(รายงานผลตามรอบระยะเวลาของ ก.พ.ร.)

1. จุดที่ควรพัฒนา 6. ระยะเวลาดําเนินการตามรอบปีการศึกษา 2555 8. ผู้รับผิดชอบ

ปี 2554 ปี 2555

5. ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ (KPI) 
ของแนวทางการ  
แก้ไข/ปรับปรุง     

 (กลยุทธ์)

4.1 โครงการที่
สอดคล้องกับ
แนวทางการ

แก้ไข/ปรับปรุง 
(กลยุทธ์)

4.2 กิจกรรมที่สอดคล้อง
กับโครงการ

4. แนวทางการแก้ไข/
ปรับปรุง (กลยุทธ์)
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7.

งบ 8.1 8.2

มิ.ย
.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

ต.ค
.

พ.ย
.

ธ.ค
.

ม.ค
.

ก.พ. มี.ค. เม.ยพ.ค. ประมาณ
ที่ตั้งไว้

ผู้กํากับดูแล ผู้ปฏิบัติงาน

3. การวิเคราะห์ตนเอง2. ข้อเสนอแนะ   ( จาก
คณะกรรมการประเมิน )

1. จุดที่ควรพัฒนา 6. ระยะเวลาดําเนินการตามรอบปีการศึกษา 2555 8. ผู้รับผิดชอบ

ปี 2554 ปี 2555

5. ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ (KPI) 
ของแนวทางการ  
แก้ไข/ปรับปรุง     

 (กลยุทธ์)

4.1 โครงการที่
สอดคล้องกับ
แนวทางการ

แก้ไข/ปรับปรุง 
(กลยุทธ์)

4.2 กิจกรรมที่สอดคล้อง
กับโครงการ

4. แนวทางการแก้ไข/
ปรับปรุง (กลยุทธ์)

2. ส่งบุคลากรฝ่ายฯ เข้า 2. จํานวนบุคลากร รอง ผอ. และ ฝ่าย
รับการอบรมด้าน ที่เข้ารับการฝึก หัวหน้าฝ่าย สารสนเทศฯ
สารสนเทศภายใน/ อบรม และมี สารสนเทศฯ
ภายนอก มก. 1-2 ความรู้เพิ่มมาก
คน ขึ้น
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4.2 การติดตามตามแผนพัฒนาปรับปรุง

หน่วยงาน ฝ่ายสารสนเทศงานวิจยั สถาบนัวิจยัและพฒันาแห่ง  มก.

รายงาน ณ วนัที่ 19 เมษายน 2556

9.1  ผู้กาํกบั

ดแูล

9.2 ผู้ปฏิบตัิงาน

1. 1. ควรขยายการใชง้าน 1. จดัอบรม/สาธติการใช้ 1. จดัสาธติ/อบรมการใช้ 1. จาํนวนหน่วยงานใน 1. ยงัไมไ่ดด้ําเนินการ - รอง ผอ. และ ฝา่ยสารสนเทศฯ                

    ระบบบญัชวีสัดุ ระบบ     ระบบสาํนักงานอตัโนมตัิ     ระบบฐานขอ้มลูสาํนัก     สงักดัใชร้ะบบสาํนัก หวัหน้าฝา่ย

    ทะเบยีนครุภณัฑใ์หก้บั     ใหก้บัหน่วยงานในสงักดั     งานอตัโนมตัใิหก้บั     งานอตัโนมตัเิพิม่ สารสนเทศฯ

    หน่วยงานในสงักดัให้     และประสานกบัสาํนักงาน     หน่วยงานในสงักดั     มากขึน้

    สามารถใชง้านไดด้ว้ย     เลขานุการออกหนังสอื

    โดยประสานกบัสาํนัก     ขอความร่วมมอืให้

    งานเลขานุการในการฝึก     หน่วยงานในสงักดัใช้

    อบรมใหบ้คุลากรใน     ระบบสาํนักงานอตัโนมตัิ

    สงักดั สวพ.มก. ไดใ้ช้

    ประโยชน์จากฐานขอ้มลู

    ระบบสาํนักงานอตัโนมตัิ

    อยา่งเตม็ประสทิธภิาพ

1. 1. ควรสง่เสรมิสนับสนุน 1. สง่เสรมิบคุลากรฝา่ยฯ 1. จดัศกึษาดูงานดา้น 1. จาํนวนครัง้การศกึษา 1. อยูร่ะหว่างการดําเนินการ 10% รอง ผอ. และ ฝา่ยสารสนเทศฯ

    ใหบ้คุลากรทุกคนไดม้ี     เขา้ดูงาน/ฝึกอบรม     สารสนเทศภายนอก     ดูงานดา้นสารสนเทศ หวัหน้าฝา่ย

    โอกาสศกึษา ดูงาน     ดา้นสารสนเทศภายนอก     มก. 1 ครัง้/ปี     ภายนอก มก. สารสนเทศฯ

    ฝึกอบรมดา้น     มก. อยา่งต่อเนื่อง 2. สง่บคุลากรฝา่ยฯ เขา้ 2. จาํนวนบคุลากรทีเ่ขา้ 2. สง่บคุลากรฝา่ยฯ เขา้ร่วมอบรม 100% รอง ผอ. และ น.ส. ศุภสิรา

    ดา้นสารสนเทศ     รบัการอบรมดา้น     รบัการฝึกอบรม และ    ชงิปฏบิตักิาร "การเชื่อมโยงฐาน หวัหน้าฝา่ย เกยีรตสินัตสิขุ

    ภายนอกมหาวทิยาลยั     สารสนเทศภายใน/     มคีวามรูเ้พิม่มากขึน้    ขอ้มลูงานวจิยั กบัคลงัขอ้มลูงาน สารสนเทศฯ

    ใหม้ากขึน้     ภายนอก มก. 1-2 คน     งานวจิยัไทย (TNRR) ดว้ย ระบบ

    IR Data Center" 

    วนัที ่27 กุมภาพนัธ ์2556

    เวลา 09.30 - 14.00 น.

    ณ สาํนักงานคณะกรรมการ

    วจิยัแห่งชาติ

2. แนวทางการแก้ไข/ปรบัปรงุ (กล

ยุทธ)์

องคป์ระกอบที่  3  การบริหารและจดัการ

    การติดตามผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนา / ปรับปรุง

รอบปีการศึกษา 2555  ( 1 มิถุนายน 2555 - 31 พฤษภาคม 2556)
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน

6. ผลการดาํเนินงานตามกิจกรรม 7. ร้อยละ

ผลสาํเรจ็ของ

โครงการ/

กิจกรรม

8. งบประมาณ

ที่ใช้จริง

9. ผู้รบัผิดชอบ 10. หมายเหตุ

บทสรปุสาํหรบัผู้บริหาร

ลาํดบั 3. โครงการที่

สอดคล้องกบัแนว

ทางการแก้ไข/

ปรบัปรงุ (กลยุทธ)์

4. กิจกรรมที่สอดคล้องกบั

โครงการ

5. ตวัชี้วดัความสาํเรจ็ 

(KPI)  ของแนวทางการ

แก้ไข/ปรบัปรงุ (กลยุทธ)์

1. ข้อเสนอแนะ (จาก

คณะกรรมการประเมิน)

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

NO. สปค. 02
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