บทสรุปสำหรับผู้บริหำร
(Executive Summary)
รำยงำนฉบับนี้เป็นกำรสรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยในของกองพัฒนำศิษย์เก่ำสัมพันธ์ สำนักงำน
อธิกำรบดี มหำวิทยำลัยนเรศวร ประจำปงบประมำณ พ.ศ. 2557 ซึง่ เปนหนวยงำนสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำร ที่
จัดตั้งขึ้นเมื่อ 13 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2554 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลำงเชื่อมควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำง
นิสิตปัจจุบันและศิษย์เก่ำมหำวิทยำลัยนเรศวร และจัดทำฐำนข้อมูลสำรสนเทศศิษย์เก่ำของมหำวิทยำลัยนเรศวร
อีกทั้งเพื่อสร้ำงเครือข่ำยกำรมีส่วนร่วมของศิษย์เก่ำในกำรพัฒนำมหำวิทยำลัยนเรศวรทั้งในด้ำนกำรแสดงควำม
คิดเห็น กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และส่งเสริม สนับสนุนมหำวิทยำลัยให้เป็นที่รู้จักและยอมรับของสังคม เพื่อให้เกิด
กำรรับรู้ข้อมูลข่ำวสำร กำรเผยแพร่และแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ย วกับศิษย์เก่ำของมหำวิทยำลัยให้เป็นที่ประจักษ์แก่
สังคมโดยรวม และเพื่อจัดตั้งกองทุนศิษย์เก่ำของมหำวิทยำลัยนเรศวร กองพัฒนำศิษย์เก่ำสัมพันธ์ มีบุคลำกร
จำนวน 7 คน สำนักงำนตั้งอยู่ที่ ชั้น 1 อำคำรเอกำทศรถ มหำวิทยำลัยนเรศวร
กำรประเมินคุณภำพภำยในของกองพัฒนำศิษ ย์เก่ำสัมพันธ์เป็นไปตำมกระบวนกำรของระบบประกัน
คุณภำพของมหำวิทยำลัยนเรศวร โดยใช้เกณฑ์กำรประกันคุณภำพภำยในตำมคู่มือกำรประกันคุณภำพภำยใน
หน่วยงำนสนับสนุน มหำวิทยำลัยนเรศวร 2556 ตำมองค์ประกอบคุณภำพ 5 องค์ประกอบ ดังนี้
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญำ ปณิธำน วัตถุประสงค์ และแผนดำเนินกำร
องค์ประกอบที่ 2 กำรบริหำรและกำรจัดกำร
องค์ประกอบที่ 3 กำรเงินและงบประมำณ
องค์ประกอบที่ 4 ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพ
องค์ประกอบที่ 5 ภำรกิจหลัก
จำกรำยงำนผลกำรประเมิน ตรวจสอบ (CAR) ในรอบปงบประมำณ พ.ศ.2557 (1 ตุล ำคม 2556 –
30 กันยำยน 2557) ผลกำรประเมินคุณภำพภำยในของกองพัฒนำศิษย์เก่ำสัมพันธ์ ไดดำเนินกำรประเมิน จำนวน
5 องคประกอบ โดยมีผลกำรประเมินตนเอง/ตรวจสอบ ไดคะแนนเฉลี่ย 3.61
อนึ่งในปีงบประมำณ 2557 (1 ตุลำคม 2556 – 30 กันยำยน 2557) เป็นช่วงที่กองพัฒนำศิษย์เก่ำสัมพันธ์
มหำวิทยำลัยนเรศวรได้มีกำรปรับเปลี่ยนผู้อำนวยกำรฯ (ระหว่ำงเดือนพฤษภำคม 2557 – ปัจจุบัน) ดังนั้นกำร
ด ำเนิ น งำนด้ ำ นประกั น คุ ณ ภำพ กองพั ฒ นำศิ ษ ย์ เ ก่ ำ สั ม พั น ธ์ ขอควำมอนุ เ ครำะห์ รั บ ข้ อ เสนอแนะจำกคณะ
กรรมกำรฯ ผู้ประเมิน เพื่อนำไปพัฒนำองค์กร และเป็นกลไกหลักสำคัญในกำรทำให้องค์กรมีควำมเข้มแข็ง เป็น
ประโยชน์อย่ำงยิ่งต่อกำรพัฒนำและยกระดับองค์กรให้มีคุณภำพและมำตรฐำนในโอกำสต่อไป

บทสรุปสำหรับผู้บริหำรโดยคณะกรรมกำร
(Executive Summary)
สรุปผลกำรประเมินของกองพัฒนำศิษย์เก่ำสัมพันธ์
กองพัฒนำศิษย์เก่ำสัมพันธ์ มีวิสัยทัศน์สร้ำงเครือข่ำยระหว่ำงศิษย์เก่ำมหำวิทยำลัยให้เกิดควำมสัมพันธ์
อย่ำงเข้มแข็งและยั่งยืน มี CORE PROCESS งำนธุรกำร งำนระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศ งำนสื่อสำรองค์กร งำน
พัฒนำศักยภำพอบรมวิชำกำร ควรจะมีกำรทบทวนในงำนที่เป็น CORE PROCESS หลักใหม่ จะต้องเป็นงำนที่ตอบ
รับกับวิสัยทัศน์ของกอง สร้ำงเครือข่ำยระหว่ำงศิษย์เก่ำมหำวิทยำลัยให้เกิดควำมสัมพันธ์อย่ำงเข้มแข็งและยั่งยืน
จะต้ อ งน ำผลสู่ ก ำรพั ฒ นำตำมพั น ธกิ จ ของมหำวิท ยำลั ย กำรเรี ย นกำรสอน วิ จั ย บริ ก ำร วิ ช ำกำร ท ำนุ บ ำรุง
ศิลปวัฒนธรรม
ควรจะต้องนำ KM มำเป็นฐำนในกำรพัฒนำอำจำรย์ บุคลำกร ที่เป็นศิษย์เก่ำของมหำวิทยำลัยนเรศวร
เป็นคนเชื่อมศิษย์เก่ำจำกหน่วยงำนรัฐ เอกชน จัดกิจกรรมระดมควำมคิดศิษย์เก่ำเพื่อช่วยพัฒนำมหำวิทยำลัย ปรับ
แผนกลยุทธ์ เป้ำหมำยตัวชี้วัดให้ชัดเจน จำนวนศิษย์เก่ำที่เข้ำมำพัฒนำมหำวิทยำลัยในด้ำนกำรเรียนกำรสอน วิจัย
บริกำรวิชำกำร ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม จำนวนศิษย์เก่ำที่ได้รับกำรพัฒนำองค์ควำมรู้ และควรสร้ำงกลยุทธ์ให้เกิด
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงศิษย์เก่ำกับมหำวิทยำลัยอย่ำงเข้มแข็งและยั่งยืน ควรทำระบบฐำนข้อมูลศิ ษย์เก่ำ ควรทำ
HRD มุ่งพัฒนำบุคลำกรให้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถให้ทำงำนได้ตำมพันธกิจ
อย่ำงไรก็ดี กองพัฒนำศิษย์เก่ำสัมพันธ์ ซึ่งถือว่ำเป็นกองที่สำคัญยิ่งในกำรพัฒนำมหำวิทยำลัย ได้มีกำรทำ
เป็นระบบ ตำมระบบประกันคุณภำพ ซึ่งเป็นฐำนที่ดีในกำรพัฒนำงำนด้ำนศิษย์เก่ำสัมพันธ์ของมหำวิทยำลัย

บทที่ 3 ส่วนสรุป (สำหรับกำรประเมินตนเอง)
3.1 สรุปผลกำรประเมินรำยตัวบ่งชี้กำรประเมินคุณภำพภำยใน สำหรับกอง/สถำบัน/สำนัก ปีงบประมำณ 2557
องค์ประกอบ

ตัวบ่งชี้

1.ปรัชญำ ปณิธำน วัตถุประสงค์
1.1 กระบวนกำรพัฒนำแผน
และแผนดำเนินกำร
2.1 ระบบกำรพัฒนำบุคลำกร
2.2 ภำวะผู้นำของคณะกรรมกำรประจำหน่วยงำนและ
ผู้บริหำรของหน่วยงำน
2.กำรบริหำรและกำรจัดกำร
2.3 กำรพัฒนำสถำบันสู่สถำบันเรียนรู้
2.4 ระบบบริหำรควำมเสี่ยง
3.กำรเงินและงบประมำณ
3.1 ระบบและกลไกกำรเงินและงบประมำณ
4.ระบบและกลไกกำรประกัน
4.1 ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพภำยใน
คุณภำพ
รวม
7 ตัวบ่งชี้กลำง 35 คะแนน
เฉลี่ย (เต็ม 5 คะแนน)
คิดเป็นร้อยละ
5.1 กำรพัฒนำสุนทรียภำพในมิติทำงศิลปะและวัฒนธรรม
5.2 ระดับควำมสำเร็จของกำรให้บริกำรที่สอดคล้องกับ
ควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร
5.ภำรกิจหลัก
5.3 ระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร
5.4 ระดับควำมสำเร็จของกำรพัฒนำและปรับปรุง
กระบวนกำรดำเนินงำน
รวม
5 ตัวบ่งชีเ้ ฉพำะ 25 คะแนน
เฉลี่ย (เต็ม 5 คะแนน)
คิดเป็นร้อยละ
รวม
ค่ำเฉลี่ยทุกองค์ประกอบ
คิดเป็นร้อยละ

ผลกำรประเมิน/
ตรวจสอบ
เป้ำหมำย บรรลุเป้ำหมำย
ตนเอง ตรวจสอบ
6 ข้อ

/

4.00

3.00

5 ข้อ

/

4.00

3.00

3 ข้อ

/

2.00

2.00

2 ข้อ
5 ข้อ
6 ข้อ

/
/
/

2.00
4.00
5.00

2.00
3.00
5.00

5 ข้อ

/

4.00

4.00

25.00
22.00
3.57
3.14
71.43% 62.86%
4.00
4.00

4 ข้อ

/

5 ข้อ

/

5.00

5.00

ร้อยละ 4.32

/

4.32

4.32

3 ข้อ

/

3.00

3.00

16.32
16.32
4.08
4.08
81.60% 81.60%
3.83
3.61
76.51% 72.23%

หมำยเหตุ ตั้งแต่ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ให้หน่วยงำนประเมินตนเองและประเมินตรวจสอบครบทุกตัวบ่งชี้ และแบ่งสัดส่วนคะแนนเป็น ๒ ส่วน คือ องค์ประกอบที่ ๑-๔ (จำนวน ๗ ตัวบ่งชี้) เป็นร้อยละ
๕๐ และส่วนที่ ๒ คือ องค์ประกอบที่ ๕ (จำนวน ๔+๑ ตัวบ่งชี้) เป็น ร้อยละ ๕๐ เพรำะฉะนั้นค่ำเฉลี่ยรวม คำนวณจำก คะแนนเฉลี่ย ส่วนที่๑+ส่วนที๒ หำร ๒
**ตัวบ่งชี้ที่ 5.5 จะถูกใช้ในกำรคำนวณสำหรับหน่วยงำนสนับสนุนหลัก
***หน่วยงำนสนับสนุนหลัก* ประกอบไปด้วย กองบริกำรกำรศึกษำ, กองกิจกำรนิสิต, กองบริหำรกำรวิจัย, กองกำรบริหำรงำนบุคคล, กองบริกำรวิชำกำรและจัดกำรทรัพย์สิน, กองคลัง, กองแผนงำน และ
กองพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
****[หน่วยงำนท่ำนไม่เป็นหน่วยงำนสนับสนุนหลัก]

บทที่ 3 ส่วนสรุป (ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ)
3.1 สรุปข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจำกกรรมกำร
องค์ประกอบ

ตัวบ่งชี้

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

ผู้บริหำรควรให้ควำมสำคัญกับแผนยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ โดย
วิเครำะห์ให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ และ นโยบำยของ
1.ปรัชญำ ปณิธำน
มหำวิทยำลัย รวมถึงนำปฏิญญำของหน่วยงำนมำพิจำรณำในกำร
วัตถุประสงค์ และ 1.1 กระบวนกำรพัฒนำแผน
วำงแผนกลยุทธ์ด้วย
แผนดำเนินกำร
ในแผนกลยุทธ์ ควรมีกำรกำหนดตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ในเชิงรุก
ให้มำกขึ้น เพือ่ ตอบสนองยุทธศำสตร์ ของมหำวิทยำลัย
ควรมีกำรจัดทำแผนพัฒนำบุคลำกรโดยมีกระบวนกำรสำรวจ
2.1 ระบบกำรพัฒนำบุคลำกร ควำมต้องกำรพัฒนำของบุคลำกร และทำกำรวิเครำะห์ จำกนั้นนำ
ผลสรุปที่ได้ไปจัดทำแผนพัฒนำบุคลำกร
1. ผู้บริหำรควรให้ควำมสำคัญกับกำรนำวงจรคุณภำพ PDCA เข้ำ
2.2 ภำวะผู้นำของ
มำใช้ในกำรบริหำรองค์กร และส่งเสริมให้บุคลำกรประยุกต์งำน
คณะกรรมกำรประจำ
QA ให้เข้ำกับงำนประจำที่ทำอยู่ได้
หน่วยงำนและผู้บริหำรของ 2. ควรให้ควำมสำคัญกับกำรถ่ำยทอดวิสัยทัศน์ลงสู่บุคลำกรทุก
หน่วยงำน
ระดับ และมีกำรติดตำมผลกำรดำเนินกำรของหน่วยงำนอย่ำงเป็น
ระบบ
2.กำรบริหำรและ
กำรจัดกำร
มีกำรกำหนด ประเด็นควำมรูแ้ ละเป้ำหมำยของกำรจัดกำรควำมรู้
ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ แต่ไม่ได้ลิ้งเอกสำรในระบบประเมิน
2.3 กำรพัฒนำสถำบันสู่
ออนไลน์
สถำบันเรียนรู้
มีกำรกำหนด กลุ่มเป้ำหมำย ของกำรจัดกำรควำมรู้ ที่สอดคล้อง
กับแผนกลยุทธ์ แต่ไม่ได้ลิ้งเอกสำรในระบบประเมินออนไลน์
มีกำรติดตำมและประเมินผลกำรดำเนินงำนตำมแผนรำยงำนต่อ
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงและระบบกำรควบคุมภำยในของ
2.4 ระบบบริหำรควำมเสี่ยง
มหำวิทยำลัยเพือ่ พิจำรณำอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้งแต่ขำดรำยงำนต่อ
คณะกรรมกำรประจำหน่วยงำน
3.กำรเงินและ
3.1 ระบบและกลไกกำรเงิน
งบประมำณ
และงบประมำณ
ในกำรดำเนินกำรด้ำนประกันคุณภำพควรทำให้ครบวงจร
PDCA ซึ่งหน่วยงำนมีกำรดำเนินงำนด้ำนประกันคุณภำพประจำ
4.ระบบและกลไก 4.1 ระบบและกลไกกำร
อยู่แล้ว แต่ควรนำคำแนะนำของผู้ประเมินมำจัดทำแผนประกัน
กำรประกันคุณภำพ ประกันคุณภำพภำยใน
คุณภำพ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในกำรดำเนินงำน ติดตำม พัฒนำ
งำนให้ตอบสนองกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงำนได้ดียิ่งขึ้น
รวม
7 ตัวบ่งชี้กลำง 35 คะแนน
เฉลี่ย (เต็ม 5 คะแนน)
คิดเป็นร้อยละ
5.1 กำรพัฒนำสุนทรียภำพใน 1. ควรมีกำรประเมินกำรมีสว่ นร่วมของบุคลำกรในหน่วยงำนที่
5.ภำรกิจหลัก
มิติทำงศิลปะและวัฒนธรรม ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี

บรรลุ
เป้ำหมำย

ผลกำรประเมิน/
ตรวจสอบ
ตนเอง ตรวจสอบ

X

4.00

3.00

X

4.00

3.00

X

2.00

2.00

/

2.00

2.00

X

4.00

3.00

/

5.00

5.00

/

4.00

4.00

25.00 22.00
3.57
3.14
71.43% 62.86%
/

4.00

4.00

รวม

รวม

2. กำรแสดงหลักฐำนควรแสดงให้ครบถ้วน (หลักฐำนรูปภำพ
บรรยำกำศห้องทำงำนไม่สำมำรถเข้ำถึงได้)
3. โครงกำรหรือกิจกรรมที่พัฒนำสุนทรียภำพด้ำนศิลปะและ
วัฒนธรรมที่หน่วยงำนดำเนินกำรตลอดปีในแต่ละปีงบประมำณ
ควรบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติกำรประจำปี
ทั้งนี้หำกโครงกำร/กิจกรรม เป็นกำรดำเนินงำนร่วมกับหน่วยงำน
กลำงของมหำวิทยำลัยควรบรรจุไว้ในปฏิทินกิจกรรมของกองฯ
5.2 ระดับควำมสำเร็จของกำร ตำมเกณฑ์ข้อ 5 หลักฐำนที่แสดงถึงกำรนำข้อเสนอแนะจำกกำร
ให้บริกำรที่สอดคล้องกับควำม ประเมินมำปรับปรุงยังไม่ครบถ้วน แต่จำกกำรสัมภำษณ์
ต้องกำรของผู้รับบริกำร
ผู้รับผิดชอบมีกำรดำเนินกำร จึงควรเพิม่ หลักฐำนเพิ่มเติม
5.3 ระดับควำมพึงพอใจของ
ผู้รับบริกำร
5.4 ระดับควำมสำเร็จของกำร
พัฒนำและปรับปรุง
กระบวนกำรดำเนินงำน
5 ตัวบ่งชีเ้ ฉพำะ 25 คะแนน
เฉลี่ย (เต็ม 5 คะแนน)
คิดเป็นร้อยละ
ค่ำเฉลี่ยทุกองค์ประกอบ
คิดเป็นร้อยละ

/

5.00

5.00

X

4.32

4.32

/

3.00

3.00

16.32 16.32
4.08
4.08
81.60% 81.60%
3.83
3.61
76.51% 72.23%

หมายเหตุ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ให้หน่วยงานประเมินตนเองและประเมินตรวจสอบครบทุกตัวบ่งชี้ และแบ่งสัดส่วนคะแนนเป็ น ๒ ส่วน คือ องค์ประกอบที่ ๑-๔ (จานวน ๗ ตัวบ่งชี้) เป็ นร้อยละ
๕๐ และส่วนที่ ๒ คือ องค์ประกอบที่ ๕ (จานวน ๔+๑ ตัวบ่งชี้) เป็ น ร้อยละ ๕๐ เพราะฉะนั้นค่าเฉลี่ยรวม คานวณจาก คะแนนเฉลี่ย ส่วนที่๑+ส่วนที๒ หาร ๒
**ตัวบ่งชี้ที่ 5.5 จะถูกใช้ในการคานวณสาหรับหน่วยงานสนับสนุนหลัก
***หน่วยงานสนับสนุนหลัก* ประกอบไปด้วย กองบริ การการศึกษา, กองกิจการนิสิต, กองบริ หารการวิจยั , กองการบริ หารงานบุคคล, กองบริ การวิชาการและจัดการทรัพย์สิน, กองคลัง, กองแผนงาน และกอง
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
****[หน่วยงานท่านไม่เป็ นหน่วยงานสนับสนุนหลัก]

