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 แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement plan) 
 ประจําป การศึกษา พ.ศ.2554 

 ป งบประมาณ พ.ศ.2555 
 
 
 

 

 
 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ตารางที่ 1  การสังเคราะห�ข�อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพของคณะกรรมการประเมินจากภายในและภายนอก สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  

การสังเคราะห�ข�อเสนอแนะ 
สรุปข�อเสนอแนะ 

ของคณะ สํานัก สถาบัน 1 สมศ. รอบที่ 2 (ป,การศึกษา 2549) สกอ. (ป,การศึกษา 2553) ก.พ.ร. (ป,งบประมาณ 2553) 
คณะกรรมการ 

ติดตาม ตรวจสอบ 
การบริหาร 
ความเสี่ยง 2 การจัดการความรู� 

 
- 

การประกันคุณภาพ 
ควรมีจัดการเขียนรายงาน ระบบอ9างอิง 
เอกสาร หลักฐาน ที่มีความละเอียดและ
เหมาะสม 
การอ9างอิงระบบเอกสาร/หลักฐาน         
อ9างอิงที่สอดคล9องมากขึ้น 
การพัฒนาบุคลากร 

- ควรจะประเมินผลจากแผน   
การพัฒนาบุคลากรด9วย เช@น เรื่องเรียน 
ในแผนป  53 ตามแผนให9บุคลากรไป
ศึกษาต@อจาํนวนกี่คน ไม@ได9ไปจํานวนกี่
คน คนที่ไม@ได9ไปต9องชี้แจงถึงเหตุผลที่
ไม@ได9ไปศึกษาต@อตามแผนที่กําหนดไว9 
และสรุปผลการดําเนินงานออกมาด9วย
ว@าเปGนไปตามเปHาหมายในแผนที่ตั้งไว9
หรือไม@ 

- ควรเก็บสถิติการเข9า – ออก 
ของบุคลากร   ว@าเปGนเพราะสาเหตุใดที่
บุคลากรลาออก และก็นําข9อมูลดังกล@าว
มาวิเคราะหLเพื่อให9แนวทางแก9ไข 

 
- 

 
- 

 
การจัดลําดับความเสี่ยงไม@
ชัดเจนในการระบุหลักฐาน 

 
ควรนําความรู9ที่ได9
จากการจัดการ
ความรู9ที่ผ@านมา 
นําไปปรับใช9ใน         
การปฏิบัติงานจริง
ต@อไป 

การพัฒนาบุคลากร 
ควรจะประเมินผลจาก

แผนการพัฒนาบุคลากรด9วย และ
สรุปผลการดําเนินงานออกมาด9วย
ว@าเปGนไปตามเปHาหมายในแผนที่ตั้ง
ไว9หรือไม@ 

ควรเก็บสถิติและสาเหตุการ
เข9า – ออก ของบุคลากร   และนํา
ข9อมูลดังกล@าวมาวิเคราะหLเพื่อให9
แนวทางแก9ไข 

ควรติดตามด9วยว@าบุคลากร
ได9นําความรู9ที่ได9ศึกษาดูงาน 
ประชุม อบรม สัมมนามาปรับปรุง 
พัฒนาการทํางานจริงๆ หรือไม@
อย@างไร 
การบริหารความเสี่ยง 
           การจัดลําดับความเสี่ยงไม@
ชัดเจนในการระบุหลักฐาน 
การบริหารจัดการและการจัดการ
ความรู9 
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- กรณีที่ไปศึกษาดูงาน ประชุม 
อบรม สัมมนา ควรจะต9องติดตามด9วยว@า
บุคลากรดังกล@าวได9นําความรู9ที่ได9มา
ปรับปรุง พัฒนาการทํางานจริงๆ หรือไม@
อย@างไร 
บริการวิชาการ 

ควรมีการพัฒนาความรู9ที่ได9
ให9บริการทางวิชาการถ@ายทอดความรู9สู@
บุคลากรภายในสถาบันและเผยแพร@สู@
สาธารณชน 

           ควรนําความรู9 ที่ ได9จาก
การจัดการความรู9ที่ผ@านมา นําไป
ปรับใช9ในการปฏิบัติงานจริงต@อไป 
บริการวิชาการ 
ค ว ร มี ก า รพั ฒน า ค ว า ม รู9 ที่ ไ ด9
ให9บริการทางวิชาการถ@ายทอด
ความรู9สู@บุคลากรภายในสถาบัน
และเผยแพร@สู@สาธารณชน 
 

 
 

การสังเคราะห�ข�อเสนอแนะ 
สรุปข�อเสนอแนะ 

ของคณะ สํานัก สถาบัน 1 สมศ. รอบที่ 2 (ป,การศึกษา 2549) สกอ. (ป,การศึกษา 2553) ก.พ.ร. (ป,งบประมาณ 2553) คณะกรรมการ 
ติดตาม ตรวจสอบ 

การบริหาร 
ความเสี่ยง 2 การจัดการความรู� 

 การบริหารจัดการ 
ควรนําความรู9ที่ได9จากการจัดการ

ความรู9ที่ผ@านมานําไปปรับใช9ในการ
ปฏิบัติงานจริงต@อไป 

 

   
 

 การประกันคุณภาพ 
ควรมีจัดการเขียนรายงาน ระบบ
อ9างอิง เอกสาร หลักฐาน ที่มีความ
ละเอียดและเหมาะสม 
การอ9างอิงระบบเอกสาร/หลักฐาน    
อ9างอิงที่สอดคล9องมากขึ้น 

 
 
 
 
 
 
1 ข9อสรุปตามรายข9อสังเคราะหLจากข9อเสนอแนะของสมศ. รอบที่ 2 สกอ. ก.พ.ร. คณะกรรมการตดิตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานระดับคณะ สํานัก สถาบัน 
   การบริหารความเสี่ยง และการจัดการความรู9 โดยแต@ละหัวข9อได9เรียงลําดับตามความสาํคัญ 
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2 ข9อเสนอแนะของการบริหารความเสี่ยง มาจากรายงานผลจากแผนบริหารความเสี่ยง พ.ศ. 2552 ระดับคณะ สํานัก สถาบัน 
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ตารางที่ 2 แนวทางการพัฒนา/ปรับปรุงคุณภาพของคณะ สํานัก สถาบัน  ที่เชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการ (Action Plan) ประจําป,งบประมาณ พ.ศ. 2555                                        
                 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
 

สรุปข�อเสนอแนะ 
ของคณะ สํานัก สถาบัน 

แนวทางการพัฒนา/ปรับปรุงคุณภาพที่เชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการ 3 
แนวทางการพัฒนา 

(โครงการ / กิจกรรม) 
สอดคล�องกับยุทธศาสตร� 

มหาวิทยาลัย 
ตัวบEงชี้ความสําเร็จ เปHาหมาย ระยะเวลา ผู�รับผิดชอบ ผู�ตรวจสอบ 

การพัฒนาบุคลากร 
ควรจะประเมินผลจาก

แผนการพัฒนาบุคลากรด9วย และ
สรุปผลการดําเนินงานออกมาด9วยว@า
เปGนไปตามเปHาหมายในแผนที่ตั้งไว9
หรือไม@ 

ควรเก็บสถิติและสาเหตุการ
เข9า – ออก ของบุคลากร   และนํา
ข9อมูลดังกล@าวมาวิเคราะหLเพื่อให9แนว
ทางแก9ไข 

ควรติดตามด9วยว@าบุคลากรได9
นําความรู9ที่ได9ศึกษาดูงาน ประชุม 
อบรม สัมมนามาปรับปรุง พัฒนาการ
ทํางานจริงๆ หรือไม@อย@างไร 

โครงการพัฒนาผู9บริหารและบุคลากร
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1. การพัฒนาศักยภาพทรัพยากร
มนุษยLให9มีความเข9มแข็ง ยั่งยืน
แลสามารถประกอบอาชีพได9
อย@างมีคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพ 

บุคลากรได9รับการพัฒนา ร9อยละ  80 ต.ค.  54 – 
ก.ย. 55 

หัวหน9าสํานักงาน รองผู9อํานวยการสํานักฯ 
(อ.วัชรินทรL) 
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สรุปข�อเสนอแนะ 
ของคณะ สํานัก สถาบัน 

แนวทางการพัฒนา/ปรับปรุงคุณภาพที่เชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการ 3 
แนวทางการพัฒนา 

(โครงการ / กิจกรรม) 
สอดคล�องกับยุทธศาสตร� 

มหาวิทยาลัย 
ตัวบEงชี้ความสําเร็จ เปHาหมาย ระยะเวลา ผู�รับผิดชอบ ผู�ตรวจสอบ 

การบริหารความเสี่ยง 
           การจัดลําดับความเสี่ยงไม@
ชัดเจนในการระบุหลักฐาน 
 

กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงสํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

7 .  พัฒนาระบบการบ ริหาร
มหา วิ ทย า ลั ยตาม ห ลักก า ร
บริหารที่ดี 

 

ดําเนินการประชุมคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง 

2  ครั้ง 
ต.ค. 54- 
ก.ย. 55 

คณะกรรมการ
บริหารความ
เสี่ยงสํานักฯ  

หัวหน9า
สํานักงาน 

รองผู9อํานวยการสํานักฯ 
(อ.วัชรินทรL) 

การบริหารจัดการและการจัดการ
ความรู9 
           ควรนําความรู9ที่ได9จากการ
จัดการความรู9ที่ผ@านมา นําไปปรับใช9
ในการปฏิบัติงานจริงต@อไป 
 

โครงการจัดการความรู9 ป  2555 

1. การพัฒนาศักยภาพทรัพยากร
มนุษยLให9มีความเข9มแข็ง ยั่งยืน
แลสามารถประกอบอาชีพได9
อย@างมีคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพ 
7 .  พัฒนาระบบการบ ริหาร
มหา วิ ทย า ลั ยตาม ห ลักก า ร
บริหารที่ดี 

 

ความพึงพอใจในการดําเนินโครงการ 
ความรู9ความเข9าใจ 

การนําความรู9ไปประยุกตLใช9 

ร9อยละ  80 
ร9อยละ  80 
ร9อยละ  80 

ต.ค. 54- 
ก.ย. 55 

คณะกรรมการ
จัดการความรู9

สํานักฯ  
หัวหน9า

สํานักงาน 

รองผู9อํานวยการสํานักฯ 
(อ.วัชรินทรL) 

บริการวิชาการ 
ควรมีการพัฒนาความรู9ที่ได9ให9บริการ
ทางวิชาการถ@ายทอดความรู9สู@
บุคลากรภายในสถาบันและเผยแพร@สู@
สาธารณชน 

โครงการบริการวิชาการสํานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

4. บริการวิชาการแบบมีส@วนร@วม
บนพื้นฐานความต9องการของ
สังคม ชุมชนและท9องถิ่น 
 

ความพึงพอใจในการดําเนินโครงการ 
ความรู9ความเข9าใจ 

การนําความรู9ไปประยุกตLใช9 

ร9อยละ  80-90 
ร9อยละ  80-90 
ร9อยละ  75-90   

(ขึ้นอยู@กบั
กลุ@มเปHาหมาย) 

ต.ค. 54- 
ก.ย. 55 

ศูนยLเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ศูนยLเทคโนโลยี
การศึกษา 

หอสมุดกลาง 

รองผู9อํานวยการ 
สํานักฯ (อ.ณัฐกาญจนL) 



 7 
การประกันคุณภาพ 
ควรมีจัดการเขียนรายงาน ระบบ
อ9างอิง เอกสาร หลักฐาน ที่มีความ
ละเอียดและเหมาะสม 
การอ9างอิงระบบเอกสาร/หลักฐาน         
อ9างอิงที่สอดคล9องมากขึ้น 

 

โครงการพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพสํานักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

7 .  พัฒนาระบบการบ ริหาร
มหา วิ ทย า ลั ยตาม ห ลักก า ร
บริหารที่ดี 

 

ความพึงพอใจในการดําเนินโครงการ 
ความรู9ความเข9าใจ 

การนําความรู9ไปประยุกตLใช9 

ร9อยละ  80 
ร9อยละ  80 
ร9อยละ  80 

ต.ค. 54- 
ก.ย. 55 

คณะกรรมการ
ประกันคุณภาพ

สํานักฯ  
หัวหน9า

สํานักงาน 

รองผู9อํานวยการสํานักฯ 
(อ.วัชรินทรL) 

 
 

3 ผลที่ได9จากแนวทางการพัฒนา/ปรับปรุงคุณภาพของคณะ สํานัก สถาบัน นําไปพิจารณาประกอบการจัดทําแผนปฏบิตัิราชการ (Action Plan) ประจําป งบประมาณ พ.ศ.2555 ระดับคณะ สํานัก สถาบัน 
  ตามประเด็นยุทธศาสตรLมหาวิทยาลัย (ป งบประมาณ พ.ศ.2554) 
           1. การพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย�ให�มีความเข�มแข็ง ยั่งยืนแลสามารถประกอบอาชีพได�อยEางมีคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพ 
           2. การเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิต การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
           3. การวิจัยเพื่อนําไปสูEการพัฒนาด�านวิชาการและพัฒนาท�องถิ่น 
           4. บริการวิชาการแบบมีสEวนรEวมบนพื้นฐานความต�องการของสังคม ชุมชนและท�องถิ่น 
           5. อนุรักษ� ฟMNนฟู และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมท�องถิ่นภาคตะวันออก  
           6. สEงเสริมและสืบสานโครงการพระราชดําริ เพื่อการพัฒนาท�องถิ่น 



 8 

ตารางที่ 3     แนวทางการพัฒนา/ปรับปรุงคุณภาพตามรายตัวบEงชี้ของ สกอ.2553 (เฉพาะตัวบEงชี้ที่ไมEบรรลุเปHาหมาย) ที่เชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการ (Action Plan)                               
                 ประจําป,งบประมาณ 2555  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ตัวบEงชี้ที ่
ไมEบรรลุเปHาหมาย 
จากการประเมิน 

ข�อเสนอแนะของ สกอ. 
แนวทางการพัฒนา/ปรับปรุงคุณภาพที่ผู�รับผิดชอบตัวบEงชี้พิจารณาและเชื่อมโยงกับแผนปฏบิัติราชการ 4 

แนวทางการพัฒนา 
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ขาดข9อ 5 
 

ผู9มีสิทธิ์ยืมควรเปGนคนที่มา
ลงทะเบียนกับห9องสมุดเพื่อ
เปGนสมาชิก กรณีนักศึกษาถ9า
เสียค@าลงทะเบียนแล9ว ถือว@ามี
สิทธิ์ใช9ห9องสมุด 

 
- 

โครงการพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพสํานักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
7. 
 

7. 
 

7. 
 

7. 
 
 
 
 
 

7. 
 

 

ความพึงพอใจในการ
ดําเนินโครงการ 

ความรู9ความเข9าใจ 
การนําความรู9ไป

ประยุกตLใช9 

ร9อยละ  80 
ร9อยละ  80 
ร9อยละ  80 

ต.ค. 54- ก.ย. 
55 

ศูนยLเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ศูนยLเทคโนโลยี
การศึกษา 

หอสมุดกลาง  และ
สํานักงานผู9อํานวยการ 

รองผู9อํานวยการ
สํานักฯ                  

(อ.วัชรินทรL) 
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