บทสรุปสำหรับผู้บริหำร
รายงานฉบับนี้เป็นการสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์สํานักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ซึ่งเปนหนวยงานสนับสนุนการบริหาร
จัดการ ที่จัดตั้งขึ้นเมื่อ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางเชื่อมความสัมพันธ์
อันดีระหว่างนิสิตปัจจุบันและศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร และ จัดทําฐานข้อมูลสารสนเทศของศิษย์เก่าของ
มหาวิทยาลัยนเรศวร อีกทั้งเพื่อสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของศิษย์เก่าในการพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวรทั้ง
ในด้านการแสดงความคิดเห็น การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และส่งเสริม สนับสนุนมหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จักและ
ยอมรับของสังคม เพื่อให้เกิดการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร การเผยแพร่และแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับศิษย์เก่าของ
มหาวิทยาลัย ให้ เป็น ที่ป ระจั กษ์แก่สั งคมโดยรวม และเพื่อจัดตั้งกองทุนศิษย์เก่าของมหาวิทยาลั ยนเรศวร
กองพั ฒ นาศิ ษ ย์ เ ก่ า สั ม พั น ธ์ มี บุ ค ลากร จํ า นวน 6 คน สํ า นั ก งานตั้ ง อยู่ ที่ ชั้ น 1 อาคารเอกาทศรถ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
การประเมินคุณภาพภายในของกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์เป็นไปตามกระบวนการของระบบประกัน
คุณภาพของมหาวิท ยาลั ย นเรศวร โดยใช้เกณฑ์การประกันคุณภาพภายในตามคู่มือการประกันคุณภาพ
การศึกษาในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา 2553 ตามองค์ประกอบคุณภาพ องค์ประกอบที่ 1, 7, 8 และ
องค์ป ระกอบที่ 9 โดยปรั บ ให้ส อดคล้องกับบริบทของหน่ว ยงาน ส่ว นองค์ประกอบเฉพาะหน่ว ยงานตาม
ปฏิญญา และพันธกิจของกองฯ กําหนเป็นองค์ประกอบที่ 10
การประเมินคุณภาพภายในของกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์เปนไปตามกระบวนการของระบบประกัน
คุณภาพของมหาวิทยาลั ย นเรศวร โดยใชเกณฑการประกันคุณภาพภายในตามคู มือการประกันคุณภาพ
การศึกษาในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา 2553 ตามองคประกอบคุณภาพ องคประกอบที่ 1, 7, 8
และองคประกอบที่ 9 โดยปรับใหสอดคลองกับบริบทของหนวยงาน ส่วนองคประกอบเฉพาะหนวยงานตาม
ปฏิญญา และพันธกิจของกองฯ กําหนดเปนองคประกอบที่ 10
จากรายงานการประเมิน ตนเอง (SAR) ในรอบปงบประมาณ พ.ศ.2555 (1 ตุล าคม 2554 –
30 กันยายน 2555) ผลการประเมินคุณภาพภายในของกองพัฒ นาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ไดดําเนินการประเมิน
จํานวน 5 องคประกอบ 10 ตัวบงชี้ โดยมีผลการประเมินตนเอง/ตรวจสอบในภาพรวมอยู ในเกณฑ์ ต้อง
ปรับปรุง ไดคะแนนเฉลี่ย 1.79
สํ าหรั บ การประเมิ น คุ ณภาพการศึ กษาในครั้ งนี้ คณะกรรมการประเมิ นตรวจสอบ มี ความเห็ น /
ข้อเสนอแนะ ดังนี้
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ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ
1. ควรจัดทําแผนกลยุทธ์ร่วมกันกับบุคลากรในองค์กรเพื่อให้เกิดการยอมรับและการถ่ายทอดกลยุทธ์
ไปสู่การปฏิบัติ
2. ควรเชิญผู้เชี่ยวชาญในการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดเป็นที่ปรึกษาในการวางแผนยุทธศาสตร์
ขององค์กร โดยใช้เทคนิค Balanced Scorecard
3. ควรมีการนําแผนยุทธศาสตร์ มาถ่ายทอดสู่แผนประจําปีและมีการมอบหมายงาน ผู้รับผิดชอบใน
การดําเนินงานที่สอดคล้องกันทั้งแผนและการประกันคุณภาพ
4. ควรมีการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาศักยภาพศิษย์เก่าลงสู่แผนปฏิบัติการประจําปี
โดยร่วมมือกับคณะหรือสถานการศึกษาต่อเนื่อง
5. ควรมีการสํารวจความต้องการของศิษย์เก่าว่าต้องการความรู้หรือการพัฒนาทักษะทางด้านใด
6. การค้นหาศิษย์เก่าที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละด้านมาร่วมกิจกรรม KM
7. ควรรวบรวมความรู้ที่ต้องการจากการสํารวจ และคําตอบจากศิษย์เก่าที่เชี่ยวชาญหรือผู้อื่น โดย
นํามาวางไว้ในเว็บไซต์ของกองฯ ซึ่งจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม และเผยแพร่ได้
กว้างขวาง
8. การจัดส่งสารศิษย์เก่าอาจมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง อาจเปลี่ยนเป็นการ attach ไฟล์ข้อมูลหรือการ
ส่งทางเมล์, ทาง Facebook หรืออยู่ในเว็บไซต์ โดยต้องมีช่องทางให้ประเมินผลด้วย
9. ระบบสารสนเทศที่สามารถนํามาใช้ในการบริหารและการตัดสินใจ ต้องมีข้อมูลที่จําเป็นในการ
บริหารทุกด้าน เช่น ด้านบุคลากร การเงิน ผลการดําเนินงานด้ านต่างๆ ที่สามารถสะท้อน
ภาระงานของกองฯ นําไปสู่การวางแผน เพื่อจัดโครงการกิจกรรม เพื่อส่งบุคลากรไปพัฒนาศึกษา
งาน ทั้งนี้เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูง เห็นความจําเป็นในการจัดสรรงบประมาณ และบุคลากรเพิ่ม
รวมทั้งคณะต่างๆ สามารถนําไปใช้ปรับหลักสูตร หรือจัดกิจกรรมได้อีกด้วย การประเมินความพึง
พอใจ ควรจะประเมินจากผู้นําข้อมูลไปใช้ และควรเก็บข้อมูลจากผู้ประเมินไว้ด้วย
10.ในแผนกลยุทธ์ มีเพียงการพัฒนาศักยภาพของศิษย์เก่า ยังไม่มีแผนพัฒนาบุคลากรของกองฯ
แต่มีการประเมินผลการทํางานตามรอบการประเมินของมหาวิทยาลัย (2 ครั้ง/ปี)
11.กองฯมีภาระงานมาก แต่จํานวนบุคลากรน้อย และมีการโยกย้ายบ่อย การจูงใจบุคลากรจึงอาจ
เป็นการเสริมกําลังใจในการทํางาน เช่น การได้โอกาสพัฒนาความรู้ โอกาสของความก้าวหน้าใน
การทํางาน เป็นต้น
12.กอง ฯ เป็นหน่วยงานใหม่ บทบาทของกองฯ อาจทับซ้อนกับหน่วยงานอื่น อํานาจการตั ดสินใจ
ของผู้บริหารกองฯ ยังไม่มากพอ การกําหนดแผนกลยุทธ์และโอกาสที่จะดําเนิน งานตามแผนได้
สําเร็จทุกแผนจึงมีความสําเร็จได้น้อย
13.กองฯ คิดว่าฐานข้อมูลของศิษย์เก่าเป็นงานที่สําคัญมากที่ต้องทําให้สําเร็จ เพื่อใช้ในการขับเคลื่อน
งานอื่ น ๆ แต่ ยั ง ติ ด ขั ด ด้ ว ยปั จ จั ย หลายด้ า น ในระหว่ า งรอฐานข้ อ มู ล ทางกอง ฯ ควรเร่ ง
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ประชาสัมพันธ์ภารกิจและการขอความร่วมมือจากคณะฯ ให้มากขึ้น ควรปรับ Website ให้มี
ช่องทางติดต่อกับศิษย์เก่าได้ง่ายขึ้น ควรใช้ Social media ให้เป็นประโยชน์
14.การทําแผนกลยุทธ์ของกองฯ จะต้องใช้นโยบายของมหาวิทยาลัย ข้อมูลจากการประเมินผลต่างๆ
การวิเคราะห์องค์กร การวิเคราะห์แผน วิสัยทัศน์ของกองฯ และผลการสํารวจจากศิษย์เก่า
รวมทั้งความร่วมมือของหน่วยงานที่คาบเกี่ยวมาร่วมวางแผน และให้โอกาสบุคลากรมีส่วนร่วมใน
การวางแผนด้วย จะช่วยมองอนาคตของกองฯ ได้ครอบคลุม
15.ควรมีการจัดทําแผนกลยุทธ์ทางการเงินโดยพิจารณาจากแผนยุทธศาสตร์และนํามาวิเคราะห์จัดทํา
เป็นแผนกลยุทธ์ทางการเงินให้บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัด
16.ควรมีการรายงานสถานะทางการเงินว่าดําเนินการไปแล้วเท่าไร หรือมีการแสดงข้อมูลเป็นกราฟ
ตามความต้องการของผู้บริหาร
17.ควรจัดโครงการพัฒนาฐานข้อมูลเป็นโครงการในแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานเพราะเป็น
หัวใจสําคัญของกองฯ
18.ควรมีการศึกษาตัวบ่งชี้ความสําเร็จจากการวางแผนยุทธศาสตร์มาเป็นระบบและกลไกในการ
ดําเนินการประกันคุณภาพ
19.ควรมีการออกแบบแบบสอบถาม/แบบประเมิน แบบสํารวจให้สอดคล้องกันทั้งหมด ที่สามารถ
ตอบคําถามในประเด็นด้านกระบวนการ ผู้ให้บริการ สิ่งอํานวยความสะดวก และคุณภาพในการ
ให้บริการได้อย่างชัดเจน
20.ควรมีการรายงานจํานวนผู้ตอบแบบสอบถามและจํานวนผู้เข้าร่วมโครงการในรายงานผลการ
ประเมิน
21.ควรมีการนํ า ผลการประเมิน แต่ล ะโครงการที่ทํ าแล้ ว เสร็จ เข้าสู่ ที่ประชุมในวาระต่าง ๆ เพื่ อ
ประกอบการพิจารณาในการดําเนินการต่อไปได้
22.ควรมีการจัดทําแผน, จัดประชุม, มติที่ประชุมและทํารายงานการประชุมเพื่อเป็นหลักฐานผลการ
ดําเนินการจัดทําแผนหรือโครงการที่สอดคล้องกับความต้องการ
23.การสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรหรือหน่วยงานอื่น ควรมีระบบหรือกระบวนการที่ชัดเจน เช่น มี
ชื่อของกองฯ เข้าร่วมอยู่ในโครงการ มีการจัดประชุมร่วมกัน มีการทํารายงานบันทึกอย่างต่อเนื่อง
เป็นต้น
24.ควรจั ดทําโครงการโดยเรี ย งลํ าดับความสํ าคัญ และความจําเป็นเร่งด่ว นของผู้ รับบริการ เพื่อ
ตอบสนองได้อย่างสอดคล้องกับผลการสํารวจ
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กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

บทที่ 3 ส่วนสรุป
ตารางสรุปการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพเฉพาะตัวบ่งชี้ของ สกอ.
ผลการประเมินที่เน้นกระบวนการ (Process Approach)
ตนเอง
องค์ประกอบ

ตัวบ่งชี้

1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์
1.1 กระบวนการพัฒนาแผน
และแผนดาเนินการ

ตรวจสอบ

ผล เป้าหมาย ผล เป้าหมาย
ประเมิน ต่อไป ประเมิน ต่อไป
4

4

2

3

7.1 ภาวะผู้นาของคณะกรรมการประจาหน่วยงาน
และผูบ้ ริหารทุกระดับของหน่วยงาน

4

4

4

5

7.2 การพัฒนาสถาบันสูส่ ถาบันเรียนรู้

0

1

0

2

7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ

3

4

3

4

7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง

0

2

0

3

7.5 ระบบการพัฒนาบุคลากร

0

1

0

1

8. การเงินและงบประมาณ

8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ

3

3

2

3

9. ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพ

9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน

0

1

0

1
22

7. การบริหารและการจัดการ

รวม
10. ภารกิจหลัก

รวม
รวม (องค์ประกอบ 1-10)

8 ตัวบ่งชี้ 40 คะแนน

14

11

คะแนนเฉลีย่ (5 คะแนน)

1.75

1.375

3.92

3.92

10.1 ระดับความพึงพอใจของผู้รบั บริการ
10.2 ระดับความสาเร็จของการให้บริการที่สอดคล้อง
กับความต้องการของผู้รับบริการ

4
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ความเห็น/ข้อเสนอแนะโดยสรุปจากคณะกรรมการประเมินตรวจสอบ
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดาเนินการ
ตัวบ่งชี้ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน
ข้อสังเกต
1. การพัฒนาแผนกลยุทธ์ขององค์กรขาดการมีส่วนร่วมของบุคลากรในองค์กร
2. ขาดการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ลงสู่ระดับหน่วยงาน
3. การแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจาปีขาดเรื่องการพัฒนาฐานข้อมูล
4. การแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจาปีขาดเรื่องการพัฒนาศักยภาพศิษย์เก่าแต่มี
หลักฐานแสดงว่ากองการศึกษาต่อเนื่องดาเนินกิจกรรมดังกล่าว
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1. ควรจัดทาแผนกลยุทธ์ร่วมกันกับบุคลากรในองค์กรเพื่อให้เกิดการยอมรับและการถ่ายทอดกลยุทธ์
ไปสู่การปฏิบัติ
2. ควรเชิญผู้เชี่ยวชาญในการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดเป็นที่ปรึกษาในการวางแผนยุทธศาสตร์
ขององค์กร โดยใช้เทคนิค Balanced Scorecard
3. ควรมีการนาแผนยุทธศาสตร์ มาถ่ายทอดสู่แผนประจาปีและมีการมอบหมายงาน ผู้รับผิดชอบใน
การดาเนินงานที่สอดคล้องกันทั้งแผนและการประกันคุณภาพ
4. ควรมีการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาศักยภาพศิษย์เก่าลงสู่แผนปฏิบัติการประจาปี
โดยร่วมมือกับคณะหรือสถานศึกษาต่อเนื่อง
องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
ตัวบ่งชี้ 7.1 ภาวะผู้นาของคณะกรรมการประจาหน่วยงานและผู้บริหารทุกระดับของหน่วยงาน
ข้อสังเกต
ปฏิบัติการที่ดี
จานวนบุคลากรน้อย การสื่อสารในองค์กรจึงทาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันการเรียนรู้
ข้อสังเกต
- กองยังไม่ได้ดาเนินการ
ข้อเสนอแนะ ฐานข้อมูลศิษย์เก่าจะช่วยได้ถ้ากองฯทราบว่า
1. ศิษย์เก่าต้องการความรู้พัฒนาทักษะทางด้านใด
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2. ศิษย์เก่าที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละด้าน
3. รวบรวมความรู้ที่ต้องการจากการสารวจ และคาตอบจากศิษย์เก่าที่เชี่ยวชาญหรือผู้อื่นนาไว้ในเว็บ
ไซด์ของกองฯ ซึ่งจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม และเผยแพร่ได้กว้างขวาง
4. การจัดส่งสารศิษย์เก่ามีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง อาจ attach ข้อมูลส่งทางเมล์ ทางFacebook หรือ
อยู่ในเวป โดยมีช่องทางให้ประเมินด้วย
ตัวบ่งชี้ 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
ข้อเสนอแนะ
ระบบสารสนเทศที่สามารถนามาใช้ในการบริหารและตัดสินใจ ต้องมีข้อมูลที่จาเป็นในการบริหารทุก
ด้าน เช่น ด้านบุคลากร การเงิน ผลการดาเนินงานด้านต่างๆ สามารถสะท้อนภาระงานของกองฯ นาสู่การ
วางแผน เพื่อจัดโครงการกิจกรรม เพื่อส่งบุคลากรไปพัฒนาศึกษางาน ทั้งนี้เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูง เห็น
ความจาเป็นในการจัดสรรงบประมาณ และบุค ลากรเพิ่ม รวมทั้งคณะต่างๆ สามารถนาไปใช้ปรับหลักสูตร
หรือจัดกิจกรรมได้อีกด้วย การประเมินความพึงพอใจ ควรจะเป็นผู้นาข้อมูลไปใช้ ไม่ใช่ประเมิน website
และควรเก็บข้อมูลผู้ประเมินด้วย
ตัวบ่งชี้ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง
- กองยังไม่ได้ดาเนินการ
ข้อเสนอแนะ
กอง ฯ ระดมสมอง เพื่อค้นหาความเสี่ยงบ้างแล้ว กองฯ สามารถค้นหาความเสี่ยงเอง พร้อมกับ
วิเคราะห์โอกาสและผลกระทบและวางแผนเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงได้เอง ซึ่งสามารถนาสาระที่ได้ไป
วางแผนกลยุทธ์หรือแผนปฏิบัติการได้ด้วย (การทารายงานนาเสนออาจเป็นขั้นต่อไป) เนื่ องจากความเสี่ยงมี
โอกาสเกิดได้ และการบริหารความเสี่ยงอาจไม่ต้องใช้งบประมาณในความเสี่ยงบางเรื่อง
ตัวบ่งชื้ 7.5 ระบบพัฒนาบุคลากร
- กองยังไม่ได้ดาเนินการ
ข้อสังเกต
ในแผนกลยุทธ์ มีเพียงการพัฒนาศักยภาพของศิษย์เก่า ยังไม่มีแผนพัฒนาบุคลากรของกองฯ แต่มี
การประเมินผลการทางาน
ข้อเสนอแนะ
กองฯมีภาระงานมาก แต่จานวนบุคลากรน้อย และมีการโยกย้ายบ่อย การจูงใจบุคลากรจึงอาจเป็น
การเสริมกาลังใจในการทางาน เช่น การได้โอกาสพัฒนาความรู้ โอกาสของความก้าวหน้าในการทางาน
เป็นต้น
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ข้อเสนอแนะโดยรวม
- กอง ฯ เป็นหน่วยงานใหม่ บทบาทของกองฯ อาจทับซ้อนกับหน่วยงานอื่น อานาจการ
ตัดสินใจของผู้บริหารกองฯ น้อย การกาหนดแผนกลยุทธ์และโอกาสที่จะดาเนินตามแผนได้สาเร็จทุกแผน
จึงมีความสาเร็จได้น้อย
- กองฯ คิดว่าฐานข้อมูลของศิษย์เก่าเป็นงานที่ส าคัญมากที่ต้องทาให้สาเร็จ เพื่ อใช้ในการ
ขั บ เคลื่ อ นงานอื่ น ๆ แต่ ยั ง ติ ด ขั ด ด้ ว ยปั จ จั ย หลายด้ า น ในระหว่ า งรอฐานข้ อ มู ล ทางกอง ฯ ควรเร่ ง
ประชาสัมพันธ์ภารกิจและการขอความร่วมมือจากคณะฯ ให้มากขึ้น ปรับ Website ให้มีช่อทางติดต่อกับ
ศิษย์เก่าได้ง่ายขึ้น ใช้ Social media ให้เป็นประโยชน์
- การทาแผน กองฯ ต้องใช้นโยบายของมหาวิทยาลัย ข้อมูลประเมินผลต่างๆ การวิเคราะห์
องค์กร การวิเคราะห์แผน วิสัยทัศน์ของกองฯ และผลการสารวจจากศิษย์เก่า รวมทั้งความร่วมมือของ
หน่วยงานที่คาบเกี่ยวมาร่วมวางแผน และให้โอกาสบุคลากรมีส่วนร่วมวางแผนด้วย จะช่วยมองอนาคตของ
กองฯ ได้ครอบคลุม
องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
ตัวบ่งชี้ที่ 8.1 ระบบและกลไกการการเงินและงบประมาณ
ข้อสังเกต
1. กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ไม่มีแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
2. การรายงานด้านการเงินต่อคณะกรรมการพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์มีการดาเนินการ 2 ครั้ง ทั้ง 2
ครั้ง (มกราคม 2555 และ เมษายน 2555)
ข้อเสนอแนะ
1. ควรมีการจัดทาแผนกลยุทธ์ทางการเงินโดยพิจารณาจากแผนยุทธศาสตร์และนามาวิเคราะห์
จัดทาเป็นแผนกลยุทธ์ทางการเงินให้บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัด
2. ควรมีการรายงานสถานะทางการเงินว่าดาเนินการไปแล้วเท่าไร หรือมีการแสดงข้อมูลเป็นกราฟ
ตามความต้องการของผู้บริหาร
3. ควรจัดโครงการพัฒนาฐานข้อมูลเป็นโครงการในแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานเพราะเป็น
หัวใจสาคัญของกองฯ

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ข้อสังเกต
กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ไม่มีระบบกลไกในการประกันคุณภาพ
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ข้อเสนอแนะ
ควรมีการศึกษาตัวบ่งชี้ความสาเร็จจากการวางแผนยุทธศาสตร์มาเป็นระบบและกลไกในการ
ดาเนินการประกัน
องค์ประกอบที่ 10 ภารกิจหลัก
ตัวบ่งชี้ที่ 10.1 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ข้อสังเกต
- การประเมินโครงการ/กิจกรรม จากรายงานและหลักฐานเกี่ยวข้องกับการประเมินโครงการ
สอดคล้องกับผลการประเมิน
- รายงานบางฉบับไม่พบจานวนผู้เข้าร่วมและผู้ตอบแบบสอบถาม
ข้อเสนอแนะ
- ควรมีการออกแบบแบบสอบถาม/แบบประเมิน แบบสารวจให้สอดคล้องกันทั้งหมด ที่สามารถ
ตอบคาถามในประเด็นด้านกระบวนการ ผู้ให้บริการ สิ่งอานวยความสะดวก และคุณภาพ
ให้บริการได้ชัดเจน
- ควรมีการรายงานจานวนผู้ตอบแบบสอบถามและจานวนผู้เข้าร่วมโครงการในรายงานผลการ
ประเมิน
- ควรมีการนาผลการประเมินแต่ละโครงการที่ทาแล้วเสร็จ เข้าสู่ที่ประชุมในวาระต่าง ๆ เพื่อ
ประกอบการพิจารณาในการดาเนินการต่อไปได้
ตัวบ่งชี้ที่ 10.2 ระดับความสาเร็จของการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ
ข้อสังเกต
- ไม่พบหลักฐานที่แสดงถึงการวางแผนการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ
- โครงการน้อยเกินไปเมื่อเทียบกับความต้องการของผู้รับบริการ
ข้อเสนอแนะ
- ควรมีการจัดทาแผน, จัดประชุม, มติที่ประชุมและทารายงานการประชุมเพื่อเป็นหลักฐานผลการ
ดาเนินการจัดทาแผนหรือโครงการที่สอดคล้องกับความต้องการ
- การสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรหรือหน่วยงานอื่น ควรมีระบบหรือกระบวนการที่ชัดเจน เช่น
มีชื่อร่วมในโครงการ มีการจัดประชุมร่วม มีทารายงานบันทึกอย่างต่อเนื่อง เป็นต้น
- ควรจัดทาโครงการโดยเรียงลาดับความสาคัญ และความจาเป็นเร่งด่วนของผู้รับบริการ เพื่อ
ตอบสนองได้อย่างสอดคล้องกับผลการสารวจ
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ข้อเสนอแนะทั่วไป
ในการเขียนรายงานการประเมินตนเองควรเขียนว่าองค์กรได้ดาเนินการอย่างไร (How) ไม่ใช่การ
เขียนว่าได้ทาอะไรไปบ้าง
เครื่องมือสาคัญของกองพัฒนาศิษย์คือ ฐานข้อมูลศิษย์เก่า แต่ไม่มีการกาหนดไว้ในแผนประจาปี
ควรนาระบบ PDCA มาใช้ในการวางแผนการดาเนินงาน
ควรมีการดาเนินการให้เป็นไปตาม PDCA ในทุกองค์ประกอบของการประเมิน

Page 6

