แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามข้อเสนอแนะจากการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2560
กองกลาง สานักงานอธิการบดี

แผนพัฒนาคุณภาพตามข้อเสนอแนะในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2560 ระดับหน่วยงาน
กองกลาง สานักงานอธิการบดี

(ระบุ ว/ด/ป)
ในการดาเนินการ

1. มีกระบวนการจัดการความรู้ที่เน้นการ
สร้างองค์ความรูโ้ ดยกระบวนการวิจัยจากการ
ปฏิบัติหน้าที่ประจา หากสามารถเชื่อมโยง
ผลการวิจัยสู่ความสาเร็จในการปรับเปลี่ยน
กระบวนงานของทุกองค์กรในมหาวิทยาลัยได้
จะส่งผลในการพัฒนาองค์กรในภาพรวมได้
อย่างเป็นรูปธรรม

1.มีการจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้ โดยพัฒนา
มิถุนายน
งานวิจัยจากงานประจา ต่อเนื่อง เพื่อให้การเรียนรู้ 2561
เกิดการพัฒนามากขึ้น โดยแบ่งกลุ่มการเรียนรู้เป็น
3 กลุ่ม ดังนี้
- กลุ่มที่ 1 พัฒนาการเขียนสรุปงานวิจัย
จากงานประจา (Routine to Research : R to R)
โดยวิทยากรเชี่ยวชาญเฉพาะ
- กลุ่มที่ 2 พัฒนาการนาปัญหาเข้าสู่
กระบวนการเขียนโครงร่างงานวิจยั โดยวิทยากร
ผู้เชี่ยวชาญ หรือบุคลากรผู้มีประสบการณ์ หรือ
บุคลากรภายในกองกลางทีมีประสบการณ์จาการ
ทาวิจัยจากงานประจา (Routine to Research : R to R)
-กลุ่มที่ 3 จัดการแลกเปลีย่ นเรียนรู้
ปัญหา เพื่อนาสู่กระบวนการพัฒนางานวิจัยจาก
งานประจา หรือ R to R และเพื่อสนับสนุนให้เกิด
งานวิจัยจากงานประจา (Routine to Research : R
to R) จากปัญหาใหม่ๆ โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ
หรือบุคลากรผูม้ ีประสบการณ์ หรือบุคลากรภายใน
กองกลางทีมีประสบการณ์จาการทาวิจัยจากงาน
ประจา (Routine to Research : R to R)

4) วันสิ้นสุด
ดาเนินการ

2) โครงการ/กิจกรรม
ที่ดาเนินงานในปีการศึกษา 2561

3)วันเริ่ม
ดาเนินการ

ข้อเสนอแนะเชิงคุณภาพ
การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรการเรียนรู้
1) จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็งจากการ
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

พฤษภาคม
2562

5) งบประมาณ

2

14,000

6) ร้อยละความสาเร็จ
ในการดาเนินการ (รอบ
6 เดือน)
มิ.ย.61-พ.ย.61

7) ผลการดาเนินงาน

๘)ผู้รับผิด
ชอบ
(ระบุชื่อ
คน)

100 %

- จัดกิจกรรม ครั้งที่ 1 เรียก
การพัฒนางานวิจัยจากงาน
ประจา ในวันที่ 29 สิงหาคม
2561 เวลา 08.30 – 16.30
น. โดยได้ดาเนินกิจกรรม
ดังนี้
1. บรรยายแนวคิดเรื่องการ
พัฒนางานประจาสู่งานวิจยั
2.แนวทางการพัฒนางานวิจัย
จากงานประจา (R2R)
3.แลกเปลีย่ นเรียนรู้ที่พบ
ปัญหาบ่อยครั้งในการทางาน
และแนวทางการแก้ไขปัญหา
4. แลกเปลีย่ นเรียนรู้การฝึก
การเขียนรายงานวิจัยจากงาน
ประจา
5. ฝึกปฏิบัติการพัฒนาโครง
ร่างงานวิจัย
6.นาเสนอวิพากษ์ตัวอย่าง
งาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้

นางสาว
เกศกนก
ไทยแท้
คณะกรรม
การการ
จัดการ
ความรู้
ระดับกอง

(ระบุ ว/ด/ป)
ในการดาเนินการ

2. กาหนดกิจกรรม 1 Section 1 R to R เพื่อให้การ
จัดกระบวนการเรียนรู้ โดยพัฒนางานวิจัยจากงาน
ประจา สามารถนาไปพัฒนางานประจาได้ทุก
หน่วยงานของกองกลาง สานักงานอธิการบดี
ร้อยละของผลการดาเนินงาน (รอบ 6 เดือน 1 มิถุนายน – 30 พฤศจิกายน 2561)
ร้อยละของผลการดาเนินงาน (รอบ 12 เดือน 1 ธันวาคม 2561 – 30 พฤษภาคม 2562)

4) วันสิ้นสุด
ดาเนินการ

2) โครงการ/กิจกรรม
ที่ดาเนินงานในปีการศึกษา 2561

3)วันเริ่ม
ดาเนินการ

1) จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็งจากการ
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

5) งบประมาณ

3
6) ร้อยละความสาเร็จ
ในการดาเนินการ (รอบ
6 เดือน)
มิ.ย.61-พ.ย.61

7) ผลการดาเนินงาน

๘)ผู้รับผิด
ชอบ
(ระบุชื่อ
คน)

1. กิจกรรมสร้างความร่วมมือโดยการจัดประชุม
บ่อยครั้งเพื่อปรึกษาหารือการดาเนินการ
2. กากับติดตามผลการดาเนินงานเป็นประจา
ทุกเดือนอย่างสม่าเสมอและต่อเนือ่ ง
3. สร้างความรูเ้ กี่ยวกับโครงการและแนวทางการ
ดาเนินการและสร้างทัศนคติให้เห็นถึงคุณค่าและ
ประโยชน์ของการดาเนินการ
4. จัดกิจกรรมรณรงค์และกระตุ้นอย่างต่อเนื่อง
5. โครงการประกวดการลดใช้พลังงาน
๖. ให้รางวัลและยกย่อง

(ระบุ ว/ด/ป)
ในการดาเนินการ

4) วันสิ้นสุด
ดาเนินการ

1. สานักงานอธิการบดี ให้ความสาคัญกับการ
ดาเนินงานตามระบบบริหารความเสี่ยง ครบ
ทุกขั้นตอน และต่อเนื่อง การเลือกประเด็น
ความเสีย่ งมีความสอดคล้องกับนโยบาย
พัฒนามหาวิทยาลัย ซึ่งหากดาเนินการได้
สาเร็จจะส่งผลต่อการพัฒนาภาพลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยในฐานะองค์กรคุณภาพ เช่น
ประเด็นการดาเนินการตามเกณฑ์สานักงาน
สีเขียว แต่ การลดความเสี่ยงในบางประเด็น
จะบรรลุผลได้ยาก เนื่องจากต้องได้รับความ
ร่วมมือจากบุคลากรทุกฝ่าย ทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กร จึงควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผล
ต่อประเด็นความเสี่ยงอย่างแท้จริง นาไปสู่
การปรับแผนบริหารจัดการความเสี่ยงให้มี
ประสิทธิภาพ และเหมาะสมต่อไป

2) โครงการ/กิจกรรม
ที่ดาเนินงานในปีการศึกษา 2561

3)วันเริ่ม
ดาเนินการ

ระบบบริหารความเสี่ยง
1) จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็งจากการ
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

มิถุนายน
2561

กันยายน
2562

5) งบประมาณ

4

100,000

6) ร้อยละ
ความสาเร็จใน
การดาเนินการ
(รอบ 6 เดือน)
มิ.ย.61-พ.ย.61

7) ผลการดาเนินงาน

๘)ผู้รับผิด
ชอบ (ระบุชื่อ
คน)

90%

1. มีการประชุมเพื่อ
ปรึกษาหารือและ
รายงานความก้าวหน้า
อย่างต่อเนื่อง รวม
จานวน 7 ครั้ง ใน
ปีงบประมาณ 2561
และปีการศึกษา 2561
จานวน 4 ครั้ง
2. โครงการและแนว
ทางการดาเนินการและ
สร้างทัศนคติให้เห็นถึง
คุณค่าและประโยชน์ของ
การดาเนินการในด้าน
ต่าง ๆได้แก่
2.1 จัดทาโครงการ
เปิด-ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าที่
ไม่ใช้งาน
2.2 จัดทาโครงการ
ประกวดการลดใช้ไฟฟ้า
เมื่อไม่ใช้งานลดลง10 %

คณะกรรมการ
ดาเนินการ
ตามเกณฑ์
สานักงาน
สีเขียว

(ระบุ ว/ด/ป)
ในการดาเนินการ

4) วันสิ้นสุด
ดาเนินการ

2) โครงการ/กิจกรรม
ที่ดาเนินงานในปีการศึกษา 2561

3)วันเริ่ม
ดาเนินการ

1) จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็งจากการ
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

5) งบประมาณ

5
6) ร้อยละ
ความสาเร็จใน
การดาเนินการ
(รอบ 6 เดือน)
มิ.ย.61-พ.ย.61

7) ผลการดาเนินงาน

เพื่อลดปริมาณการใช้
พลังงาน สาหรับ
หน่วยงานที่สามารถลด
การใช้ไฟฟ้าลงได้ 10 %
ได้แก่ สานักส่งเสริม
วิชาการฯ
2.3 จัดกิจกรรมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับก๊าซเรือนกระจก
และการคานวณปริมาณ
การปล่อยก๊าซเรือน
กระจก วันพฤหัสบดีที่ ๔
ตุลาคม ๒๕๖๑
3.จากผลการดาเนิน
โครงการแข่งขันประหยัด
พลังงานไฟฟ้า ณ อาคาร
เรียนรวมและอานวยการ
ระยะเวลาดาเนิน
โครงการ 1 เดือน คือ
เริ่มโครงการตั้งแต่วันที่
15 กรกฎาคม พ.ศ.2561
และสิ้นสุด

๘)ผู้รับผิด
ชอบ (ระบุชื่อ
คน)

(ระบุ ว/ด/ป)
ในการดาเนินการ

4) วันสิ้นสุด
ดาเนินการ

2) โครงการ/กิจกรรม
ที่ดาเนินงานในปีการศึกษา 2561

3)วันเริ่ม
ดาเนินการ

1) จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็งจากการ
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

5) งบประมาณ

6
6) ร้อยละ
ความสาเร็จใน
การดาเนินการ
(รอบ 6 เดือน)
มิ.ย.61-พ.ย.61

7) ผลการดาเนินงาน

โครงการในวันที่ 15
สิงหาคม พ.ศ.2561
สามารถสรุปผลการ
ดาเนินโครงการที่ผ่านมา
พบว่า ชั้น 1 มีค่าการใช้
พลังงานไฟฟ้าเท่าเดิม
เมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่าน
มาคิดเป็น 0% , ชั้น 2 มี
ค่าการใช้พลังงานไฟฟ้า
ลดลงเมื่อเทียบกับเดือน
ที่ผ่านมา 10.2% , ชั้น 3
มีค่าการใช้พลังงานไฟฟ้า
เท่าเดิมกับรอบเดือนที่
ผ่านมาคิดเป็น 0% , ชั้น
4 มีค่าการใช้พลังงาน
ไฟฟ้าลดลงเมื่อเทียบกับ
เดือนที่ผ่านมา 4.2% ,
ชั้น 5 มีค่าการใช้
พลังงานไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเมื่อ
เทียบกับเดือนที่ผา่ นมา
9% , ชั้น 6 มีค่าการใช้
พลังงานไฟฟ้าเพิ่มขึ้น

๘)ผู้รับผิด
ชอบ (ระบุชื่อ
คน)

(ระบุ ว/ด/ป)
ในการดาเนินการ

4) วันสิ้นสุด
ดาเนินการ

2) โครงการ/กิจกรรม
ที่ดาเนินงานในปีการศึกษา 2561

3)วันเริ่ม
ดาเนินการ

1) จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็งจากการ
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

5) งบประมาณ

7
6) ร้อยละ
ความสาเร็จใน
การดาเนินการ
(รอบ 6 เดือน)
มิ.ย.61-พ.ย.61

7) ผลการดาเนินงาน

เมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่าน
มา 6.6% , ชั้น 7 มีค่า
การใช้พลังงานไฟฟ้า
เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ
เดือนที่ผ่านมา 9.6% ,
ชั้น 8 มีค่าการใช้
พลังงานไฟฟ้าลดลงเมื่อ
เทียบกับเดือนที่ผา่ นมา
3.6% และ ชั้น 9 มีค่า
การใช้พลังงานไฟฟ้า
ลดลงเมื่อเทียบกับเดือน
ที่ผ่านมา 0.6% และ
สรุปผลตามวัตถุประสงค์
ของการประเมิน
ความสาเร็จของการ
ดาเนินโครงการ พบว่า
ชั้น 2 สามารถลดการใช้
พลังงานฟ้าลงได้ 10.2%
ซึ่งตรงกับวัตถุประสงค์
ของการลดการใช้
พลังงานลง 5-10% แต่
ชั้นอื่นยังมี

๘)ผู้รับผิด
ชอบ (ระบุชื่อ
คน)

(ระบุ ว/ด/ป)
ในการดาเนินการ

4) วันสิ้นสุด
ดาเนินการ

2) โครงการ/กิจกรรม
ที่ดาเนินงานในปีการศึกษา 2561

3)วันเริ่ม
ดาเนินการ

1) จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็งจากการ
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

5) งบประมาณ

8
6) ร้อยละ
ความสาเร็จใน
การดาเนินการ
(รอบ 6 เดือน)
มิ.ย.61-พ.ย.61

7) ผลการดาเนินงาน

ปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่
เพิ่มขึ้นบางในบ้างชั้น
และได้ดาเนินการมอบ
รางวัลเป็นใบเกียรติบตั ร
ให้กับกลุ่มงานการเงิน
และสานักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน
เมื่อวันที่ 17 กันยายน
2561 ณ ห้องประชุม ชั้น
8 อาคารเรียนรวมและ
อานวยการ
ร้อยละของผลการดาเนินงาน (รอบ 6 เดือน 1 มิถุนายน – 30 พฤศจิกายน 2561)
ร้อยละของผลการดาเนินงาน (รอบ 12 เดือน 1 ธันวาคม 2561 – 30 พฤษภาคม 2562)

๘)ผู้รับผิด
ชอบ (ระบุชื่อ
คน)
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1. มีแนวปฏิบัติที่ดี

1. การปรับปรุงกระบวนงานหลักในคู่มือฯ
เรื่อง การพัฒนางานวิจัย เมื่อมีการเปลีย่ นแปลงควรทาการบันทึกสิ่งที่
จากงานประจา
เปลี่ยนแปลงโดยลงวันที่/สิ่งที่เปลีย่ นแปลง/
2. มีแนวปฏิบัติที่ดี
และผลทีค่ าดว่าจะเกิดขึ้นไว้ท้ายคูม่ ือ
เรื่อง คู่มือปฏิบัติงาน
(ควรทาเป็นตาราง) เพื่อให้เห็นการพัฒนา
ของพนักงานทาความ
อย่างต่อเนื่อง
สะอาดแม่บ้าน
2. การนาเครื่องมือหรือเทคโนโลยีมาช่วย

ในการปฏิบัติงานหรือแนวปฏิบัติทดี่ ี
ควรส่งเสริมที่การสร้างความพึงพอใจ
ของผู้ให้บริการ

2) โครงการ/กิจกรรม
ที่ดาเนินงานในปีการศึกษา 2561

(ระบุ ว/ด/ป)
ในการดาเนินการ

4) วันสิ้นสุด
ดาเนินการ

1) ข้อเสนอแนะจากตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน

3) วันเริ่ม
ดาเนินการ

จุดเด่น/แนวทางเสริม

1. การแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการการ
พัฒนารูปแบบการจัดทาคู่มือปฏิบตั ิงานหลัก
สาหรับบุคลากรสายสนับสนุน
2. การประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณา
รูปแบบการจัดทาคู่มือปฏิบัติงานหลักเพื่อการ
พัฒนา
3. ชี้แจงกระบวนงานขั้นตอนการปรับปรุง
คู่มือปฏิบัติงานหลักแก่บุคลากรสายสนับสนุน

กันยายน
2561

พฤษภาคม
2562

ตุลาคม
2561

พฤษภาคม
2562

ตุลาคม
2561

พฤษภาคม
2562

1. ออกแบบสารวจความพึงพอใจ
ด้านกระบวนงานของแนวปฏิบัติทดี่ ี
เพื่อวัดความสาเร็จและสร้างความพึงพอใจ

เมษายน
2561

พฤษภาคม
2562

5) งบประมาณ

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน

-

-

6) ร้อยละ
7) ผลการดาเนินงาน
ความสาเร็จใน
การดาเนินการ
(รอบ 6 เดือน)
มิ.ย.61-พ.ย.
61)
100%
ดาเนินการจัดส่ง
รูปแบบการจัดทาคู่มือ
ปฏิบัติงานหลักสาหรับ
บุคลากรสายสนับสนุน
เพื่อให้สอดคล้องกัน
เกณฑ์การประเมินค่า
งานการเข้าสูต่ าแหน่งที่
สูงขึ้น ระดับชานาญ
การ
100%
ออกแบบสารวจ
ความพึงพอใจ
ด้านกระบวนงาน
ของแนวปฏิบัติที่ดี
เพื่อวัดความสาเร็จและ
สร้างความพึงพอใจ

๘)ผู้รับผิด
ชอบ
(ระบุชื่อ
คน)
นางสาว
อุทุมพร
สอนบุญ
เกิด
นางผ่อง
ศรี พิกุล
ทอง
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ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานของแต่ละ
หน่วยงาน
2. ควรเป็นงานที่ทาร่วมกันและรับทราบได้
อย่างทั่วถึง

1. แต่งตั้งคณะกรรมการแต่ละกลุม่ งานรับผิดชอบการ
ประเมินความพึงพอใจกับผู้รับบริการ

4) วันสิ้นสุด
ดาเนินการ

1. การประเมินความพึงพอใจควรมี

2) โครงการ/กิจกรรม
ที่ดาเนินงานในปีการศึกษา 2561

3) วันเริ่ม
ดาเนินการ

1) ข้อเสนอแนะจากตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน

(ระบุ ว/ด/ป)
ในการดาเนินการ

1 กันยายน
2561
ตุลาคม
2561

พฤษภาคม
2562
พฤษภาคม
2562

5) งบประมาณ

ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ

-

6) ร้อยละความสาเร็จ
ในการดาเนินการ
(รอบ 6 เดือน)
มิ.ย.61-พ.ย.61)

7) ผลการดาเนินงาน

๘) ผู้รับ
ผิดชอบ
(ระบุชื่อคน)

100%

มีการดาเนินการแต่ละ
กลุ่มงานจัดทาแบบ
ประเมินความพึงพอใจ
กับผู้รับบริการ

นายอธิวัฒน์
ศรีพุก
นายอภิชาติ
โตยิ่ง
นางสาว
ธนิสรณ์
สุขพร้อม

100%
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ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ

1. ควรมีการเผยแพร่ระเบียบการเงินใหม่ ๆ

1. จัดทาแนวปฏิบัตเิ กี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน

แจ้งแก่ผู้ปฏิบัติงานให้ทราบอย่างทั่วถึง

งบประมาณฉบับปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพร้อมเผยแพร่
จานวน 4 ช่องทาง คือ
- หนังสือเวียน
- เว็บไซต์หน่วยงาน
- จดหมายข่าวมหาวิทยาลัย
- บอร์ดประชาสัมพันธ์

ตุลาคม
2561

พฤศจิกายน
2561

5) งบประมาณ

4) วันสิ้นสุด
ดาเนินการ

2) โครงการ/กิจกรรม
ที่ดาเนินงานในปีการศึกษา 2561

3) วันเริ่ม
ดาเนินการ

1) ข้อเสนอแนะจากตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน

(ระบุ ว/ด/ป)
ในการดาเนินการ

2,000

6) ร้อยละ
7) ผลการดาเนินงาน
๘) ผู้รับ
ความสาเร็จใน
ผิดชอบ
การดาเนินการ
(ระบุชื่อคน)
(รอบ 6 เดือน)
มิ.ย.61-พ.ย.
61)
100%
มีการเผยแพร่แนวปฏิบัติ นางสาวนฤมล
และหลักเกณฑ์การ
ส่งต่าย
เบิกจ่ายค่าอาหาร อาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม ในการ
จัดฝึกอบรมการจัดงาน
และการประชุม และการ
เบิกจ่ายเงินชดเชยค่า
พาหนะส่วนตัวในการ
เดินทางไปราชการ ไปยัง
หน่วยงานต่าง ๆ ภายใน
มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 9
พฤศจิกายน 2561
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ระบบการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน

1. มีความพยายามใน

1. ควรให้มีการติดตามการพัฒนาบุคลากร

การวิเคราะห์ระบบ
ให้ทั่วถึงทุกหน่วยงาน
การพัฒนาบุคลากร
และหาแนวทางในการ
พัฒนา
2. มีการใช้ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ในการ
ติดตามการพัฒนา
บุคลากร

1. จัดทาปฏิทินการติดตามเพื่อการรายงานผลปี กันยายน
ละ 2 ครั้ง (รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน)
2561

2. จัดทาหนังสือบันทึกข้อความพร้อมแบบ
ติดตามการพัฒนาบุคลากรไปยังคณะ/สถาบัน/
สานัก/กอง

พฤศจิกายน
2562

พฤศจิกายน พฤษภาคม
2561
2562

3. สรุปผลการติดตามการพัฒนาบุคลากร ปีละ พฤศจิกายน
2561
2 ครั้ง (รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน)
4. รายงานเสนอต่อมหาวิทยาลัยฯเพื่อพิจารณา พฤศจิกายน
2561

พฤษภาคม
2562
พฤษภาคม
2562

6) ร้อยละ
ความสาเร็จในการ
ดาเนินการ (รอบ 6
เดือน)
มิ.ย.61-พ.ย.61)

7) ผลการ
ดาเนินงาน

7)
ผู้รับผิด
ชอบ
(ระบุชื่อ
คน)

-

100 %

-

100%

1.จัดทาปฏิทิน
การติดตามเพื่อ
การรายงานผลปี
ละ 2 ครั้ง (รอบ
6 เดือน และ 12
เดือน)
จัดทาแบบ
ติดตามการ
พัฒนาบุคลากร
เพื่อรอส่งไปยัง
คณะตามรอบ
ระยะเวลาที่
กาหนด

คณะกร
รมการ
จัดทา
แผน
บริหาร
และ
แผนพัฒ
นา
บุคลากร
กลุ่มงาน
การ
เจ้าหน้า
ที่
และนิติ
การ

5) งบประมาณ

(ระบุ ว/ด/ป)
ในการดาเนินการ

4) วันสิ้นสุด
ดาเนินการ

2) โครงการ/กิจกรรม
ที่ดาเนินงานในปีการศึกษา 2561

3) วันเริ่ม
ดาเนินการ

จุดเด่น/แนวทางเสริม 1) ข้อเสนอแนะจากตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน

-

100%
100%

ในการติดตามการพัฒนาบุคลากร

1. นาเสนอต่อทีประชุมคณะกรรมการ (กบม.)
เพื่อแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
2. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อทาหน้าที่ในการ
ติดตามการพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและ
สายสนับสนุน

(ระบุ ว/ด/ป)
ในการดาเนินการ

4) วันสิ้นสุด
ดาเนินการ

2. ควรให้มีอนุกรรมการของกบม.

2) โครงการ/กิจกรรม
ที่ดาเนินงานในปีการศึกษา 2561

3) วันเริ่ม
ดาเนินการ

จุดเด่น/แนวทางเสริม 1) ข้อเสนอแนะจากตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน

ตุลาคม
2561
พฤศจิกายน
2561

พฤษภาคม
2562
พฤษภาคม
2562

5) งบประมาณ
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-

6) ร้อยละ
ความสาเร็จในการ
ดาเนินการ (รอบ 6
เดือน)
มิ.ย.61-พ.ย.61)

7) ผลการ
ดาเนินงาน

100%

แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
จัดทาแผนกล
ยุทธ์การบริหาร
และการพัฒนา
บุคลากร
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
กาแพงเพชรทา
หน้าทีใ่ นการ
ติดตามการ
พัฒนาบุคลากร

100%

7)
ผู้รับผิด
ชอบ
(ระบุชื่อ
คน)

2) โครงการ/กิจกรรม
ที่ดาเนินงานในปีการศึกษา 2561

(ระบุ ว/ด/ป)
ในการดาเนินการ

3. ควรเพิ่มการทาผลการประเมินในส่วนที่

ไม่บรรลุเป็นแนวทางพัฒนา

1. จัดประชุมคณะกรรมการแผนบริหารและ
แผนพัฒนาบุคลากรเพื่อนาผลการประเมิน
ในปีที่ผ่านมา นามาวิเคราะห์เพื่อหาแนวทาง
ในการพัฒนาต่อไป

ตุลาคม
2561

4) วันสิ้นสุด
ดาเนินการ

1) ข้อเสนอแนะจากตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน

3) วันเริ่ม
ดาเนินการ

จุดเด่น/แนวทาง
เสริม

พฤษภาคม
2562

5) งบประมาณ
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6) ร้อยละ
ความสาเร็จในการ
ดาเนินการ (รอบ 6
เดือน)
มิ.ย.61-พ.ย.61)

7) ผลการ
ดาเนินงาน

๘)
ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชื่อคน)

-

100%

1.แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
จัดทาแผนกล
ยุทธ์การ
บริหารและ
การพัฒนา
บุคลากร
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
กาแพงเพชร
2. จัดประชุม
คณะกรรมการ
ในการทบทวน
และจัดทา
แผน ครั้งที่
1/2562 เมื่อ
วันที่ 22
มีนาคม 2562
ครั้งที่ 2/2562
เมื่อวันที่ 22
เมษายน
2562

คณะกรรมการ
จัดทาแผนกล
ยุทธ์การ
บริหารและ
การพัฒนา
บุคลากร
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
กาแพงเพชร
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