
 

 

 

 

 

บทที่ 3 แผนพัฒนาปรับปรุง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.1   แผนพ ัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจาก รายงานผลการประเมินค ุณ ภาพ

หน ่วยงาน…ฝ ่ายสารสน เท ศ งาน วิจยั
รายงาน  ณ  วัน ท ี่ 25 ก รก ฏ าค ม 2556 (..../... )    จาก รายงาน ผ ลก ารป ระเมิน ค ุณภ าพภ ายใน  (มก .)
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ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. ผ ู้ก ําก ับด ูแล ผ ู้ปฏ ิบ ัต ิงา
น

บทสรุปสําหรับผ ู้บริหาร

1. ฝ่ายสารสนเทศงานวิจัย 1. การใช้ระบบฐานข้อมูล 1. จัดอบรม/สาธิตการใช้ 1. จัดสาธิต/อบรม การ 1. จํานวนหน่วยงาน หัวหน้าฝ่าย ฝ่าย
ควรจัดการอบรมและ สํานักงานอัตโนมัติ ระบบสํานักงานอัตโนมัติ ใช้ระบบฐานข้อมูล ในสังกัดใช้ระบบ สารสนเทศฯ สารสนเทศฯ
ชี้แจงการใช้งานระบบ ยังไม่ครบทุก ให้กับหน่วยงานในสังกัด สํานักงานอัตโนมัติ สํานักงานฯ เพิ่ม และ และ
ฐานข้อมูลที่ได้พัฒนาและ หน่วยงานย่อยใน และประสานกับสํานักงาน ให้กับหน่วยงานใน มากขึ้น หัวหน้า สํานักงาน
ปรับปรุงขึ้นมาและระบบ สังกัด เลขานุการออกหนังสือ สังกัด สํานักงาน เลขานุการฯ
สํานักงานอัตโนมัติให้กับ ขอความร่วมมือให้ เลขานุการฯ
บุคลากร สวพ. มก. ที่ หน่วยงานในสังกัดใช้
เกี่ยวข้อง ระบบสํานักงานฯ

2. ฝ่ายสารสนเทศงานวิจัย 1. บุคลากรฝ่ายฯ ฝึกอบรม 1. ส่งเสริมและผลักดัน 1. ส่งบุคลการฝ่ายฯ 1. จํานวนบุคลากร หัวหน้าฝ่าย ฝ่าย
ควรผลักดันให้บุคลากรได้ ไม่ต่อเนื่อง บุคลากรฝ่ายเข้ารับ เข้ารับการอบรม ที่เข้ารับการฝึก สารสนเทศฯ สารสนเทศฯ
รับการฝึกอบรมทักษะใน การฝึกอบรมในงานที่ ด้านสารสนเทศภาย อบรม และมี
งานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่ม เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง ใน/ภายนอก มก. ความรู้เพิ่มมากขึ้น
ศักยภาพในการทํางาน คนละ 1 ครั้ง/ปี
ให้สูงขึ้น และทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

ปี 2555 ปี 2556

2. ข้อเสนอแนะ

( จากคณ ะกรรมก ารประเมิน )

แผนพัฒนาปรับปรุง
    ตามข้อเสนอแนะจากรายงานผลการประเมินคุณภาพ

(รายงานผลตามรอบระยะเวลาของ ก.พ.ร.)

1. จุดท ี่ค วรพ ัฒนา 3. การวิเค ราะห ์ตนเอง 4. แนวทางก ารแก ้ไข/
ปรับปรุง (กลยุทธ์)

4.1 โครงก าร
ท ี่สอดคล้อง
ก ับแนวทาง
ก ารแก ้ไข/

ปรับปรุง (กล
ยุทธ์)

4.2 ก ิจก รรมท ี่
สอดคล้องก ับโครงก าร

5. ต ัวชี้วัด
ความสําเร็จ (KPI) 
ของแนวทางก าร  

แก ้ไข/ปรับปรุง      
(กลยุทธ์)

6. ระยะเวลาด ําเน ินก ารตามรอบปีก ารศ ึกษา 2556 7. งบ 
ประมาณ
ที่ต ั้งไว้

8 . ผ ู้รับผ ิดชอบ

NO. สปค. 01
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3.2 การต ิดตามตามผลการด ําเน ินงานตามแผนพ ัฒนาปรับปรุง

หน่วยงาน ฝ่ายสารสนเทศงานวิจัย สถาบนัวิจัยและพัฒนาแห่ง  มก.

รายงาน ณ วันที่ 24  มีนาคม 2557

9.1  ผ ู้กาํกบั

ดแูล

9.2 ผ ู้ปฏิบตัิงาน

1. 1. ควรจดัการอบรมและชี้แจง 1. จดัอบรม/สาธติการใช้ระบบสํานัก 1. จดัสาธติ/อบรมการใช้ 1. จาํนวนหน่วยงานใน 1. ยังไม่ได้ดําเนินการ - หวัหน้าฝ่าย ฝ่ายสารสนเทศฯ             

การใช้งานระบบฐานข้อมูล งานอัตโนมัติใหก้ับหน่วยงานใน ระบบฐานข้อมูลสํานักงาน สังกัดใช้ระบบสํานักงาน สารสนเทศฯ และ

ท ี่ได้พฒันาและปรับปรุงขึ้นมา สังกัด และประสานกับสํานักงาน อัตโนมัติใหก้ับหน่วยงานใน อัตโนมัติเพ ิม่มากขึ้น และหวัหน้า สํานักงานเลขานุการ

และระบบสํานักงานอัตโนมัติ เลขานุการออกหนังสือขอความ ในสังกัด สาํน ักงานเลขาฯ

 ใหก้ับบคุลากร สวพ.มก. ท ี ร่วมมือใหห้น่วยงานในสังกัดใช้

เกี่ ยวข้อง ระบบสํานักงานฯ

2. 2. ควรผลักดันใหบ้คุลากรได้ 1. สง่เสร ิมและผลกัดนับุคลากรฝ่ายฯ 1. ส่งบคุลากรฝ่ายฯ เข้า 1. จาํนวนบคุลากรท ี่เข้า 1. ดูงานด้านการบริหารจดัการงานวจิยั 100 % หวัหน้าฝ่าย น.ส. มาลี สกุลนิยมพร

รับการฝึกอบรมทกัษะในงาน เขา้ร ับการฝกึอบรมในงานที่เก ีย่วขอ้ง รับการอบรมด้านสารสน รับการฝึกอบรม และมี รวมท ัง้ด้านสารสนเทศในโครงการวจิยั สารสนเทศฯ

ท ี่เกี่ ยวข้องเพ ื่อเพ ิม่ศักยภาพ อย่างต่อเนื่อง เทศภายใน/ภายนอก มก. ความรู้เพ ิม่มากขึ้น  สถาบนั เรื่ อง "การประเมินการบริหาร

ในการทาํงานใหส้ ูงขึ้น และ ภายนอก มก. คนละ 1 ครั้ง จดัการงานวจิยัของ มก. ท ี่ ม.มหดิล ใน

ทนัต่อการเปล ี่ ยนแปลงของ  ต่อปี  วนัท ี่   26 พ.ย. 56 ม.ขอนแก่น วนัท ี่

เทคโนโลยี     12-13 ธ.ค. 56 และ ม.เชียงใหม่ วนัท ี่

 20-21 มี.ค. 57

2. อบรมการใช้ฐานข้อมุล SCOPUS 1 .น.ส.มาลี สกุลนิยมพร

วนัท ี่ 30 กรกฏาคม 2556 เวลา 2 .นางกนกพร พลูประพนัธ ์

13.00-16.00 น. ณ หอ้งปฏบิตัิการ 3. น.ส.ทสิยา ทศิเสถียร

0401 ชั้น 1 ศูนย์คอมพวิเตอร์ 4. น.ส.ศุภสิรา เกียรติส ันติส ุข

บทสรปุสําหรบัผ ู้บริหาร

ลาํดบั 3. โครงการที่

สอดคล้องกบัแนว

ทางการแก้ไข/

ปรบัปรงุ (กลยุทธ์)

4. กิจกรรมที่สอดคล้องกบั

โครงการ

5. ตวัชี้วัดความสําเรจ็ 

(KPI)  ของแนวทางการ

แก้ไข/ปรบัปรงุ (กลยุทธ์)

1. ข้อเสนอแนะ (จาก

คณะกรรมการประเมิน)

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

2. แนวทางการแก้ไข/ปรบัปรงุ (กล

ยุทธ์)

    การติดตามผลการดําเน ิน งานตามแผนพัฒน า / ปรับปรุง

รอบป ีการศึกษา 2556  ( 1 มิถุน ายน  2556 - 31 พฤษภาคม 2557)
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน คุณภาพภายใน

6. ผลการดาํเนินงานตามกิจกรรม 7. ร้อยละ

ผลสําเรจ็ของ

โครงการ/

กิจกรรม

8. งบประมาณ

ที่ใช้จริง

9. ผ ู้รบัผิดชอบ 10. หมายเหต ุ

NO. สปค. 02
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9.1  ผ ู้กาํกบั

ดแูล

9.2 ผ ู้ปฏิบตัิงาน

ลาํดบั 3. โครงการที่

สอดคล้องกบัแนว

ทางการแก้ไข/

ปรบัปรงุ (กลยุทธ์)

4. กิจกรรมที่สอดคล้องกบั

โครงการ

5. ตวัชี้วัดความสําเรจ็ 

(KPI)  ของแนวทางการ

แก้ไข/ปรบัปรงุ (กลยุทธ์)

1. ข้อเสนอแนะ (จาก

คณะกรรมการประเมิน)

2. แนวทางการแก้ไข/ปรบัปรงุ (กล

ยุทธ์)

6. ผลการดาํเนินงานตามกิจกรรม 7. ร้อยละ

ผลสําเรจ็ของ

โครงการ/

กิจกรรม

8. งบประมาณ

ที่ใช้จริง

9. ผ ู้รบัผิดชอบ 10. หมายเหต ุ

(อาคาร4)  คณะวศิวกรรมศาสตร์ 5. นายนันทศิักดิ ์ประทปีสุข

3. ฝึกอบรม "การใช้งานโปรแกรม 1 .น.ส.มาลี สกุลนิยมพร

Scival-Spotlight เบ ือ้งต้น และเชิงล ึก 2. น.ส.ทสิยา ทศิเสถียร

วนัท ี่  6 สิงหาคม 2556 เวลา 09.00-

16.00 น. ณ สํานักบริการคอมพวิเตอร์

4. อบรมคอมพวิเตอร์ เรื่ อง  “การสร้าง 1 .นางกนกพร พลูประพนัธ ์

“การสร้างแบบสอบถามออนไลน์ 2. น.ส.ทสิยา ทศิเสถียร

และการใช้งานเอกสารออนไลน์ร่วมกัน 3. น.ส.ศุภสิรา เกียรติส ันติส ุข

ด้วย Google Docs” วนัที่ 7 สิงหาคม 4. นายนันทศิักดิ ์ประทปีสุข

2556 ณ สํานักบริการคอมพวิเตอร์

5. อบรม เรื่ อง "การป้องกันและจดัการ 1.นายนันทศิักดิ ์ประทปีสุข

ไวรัสมัลเวร์บนคอมพวิเตอร์และสมาร์ท

โฟนวนัท ี่ 30 กันยายน 2556 เวลา

09.00-12.00 น. ณ สํานักบริการ

คอมพวิเตอร์

6. การประชุมเชิงปฏบิตัิการ เรื่ อง 1. น.ส.มาลี สกุลนิยมพร

การวเิคราะหส์มรรถนะด้านงานวจิยัและ 2. น.ส.ทสิยา ทศิเสถียร
ความร่วมมือกับสถาบนัภายนอกของ

หน่วยงาน โดยใช้โปรแกรม SciVal-

Spotlight จากฐานข้อมูล Scopus

วนัท ี่ 24-25 มกราคม 2557 ณ โรงแรม

คลาสสคิ คามโิอ อยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

7. อบรมการใช้งานโปรแกรม SciVal 1. น.ส.มาลี สกุลนิยมพร

ท ี่ปรับปรุงใหม่ วนัท ี่ 12 มีนาคม 2557 2. นางกนกพร พลูประพนัธ ์

เวลา 09.00-12.00 น. ณ หอ้งปฏบิตัิ 3. น.ส.ทสิยา ทศิเสถียร

การคอมพวิเตอร์ อาคาร 4 ชั้น 1

คณะวศิวกรรมศาสตร์
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