แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาตามผลการประเมินตรวจสอบ ประจาปีงบประมาณ 2555
ข้อเสนอแนะ CAR ปี 2555
แนวทางการพัฒนา/ปรับปรุง/แก้ไข
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดาเนินการ
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดาเนินการ
ตัวบ่งชี้ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน
ตัวบ่งชี้ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน
1. ควรจัดทำแผนกลยุทธ์ร่วมกันกับบุคลำกรในองค์กรเพื่อให้เกิดกำรยอมรับและกำรถ่ำยทอด
1. มีกำรจัดทำแผนกลยุทธ์ร่วมกันกับบุคลำกรภำยในกองฯ รวมถึง
กลยุทธ์ไปสู่กำรปฏิบัติ
ผู้บริหำร (ผช.อธิกำรบดีฯ)
2. ควรเชิญผู้เชี่ยวชำญในกำรวำงแผนกลยุทธ์ทำงกำรตลำดเป็นทีป่ รึกษำในกำรวำงแผน
ยุทธศำสตร์ขององค์กร โดยใช้เทคนิค Balanced Scorecard
3. ควรมีกำรนำแผนยุทธศำสตร์ มำถ่ำยทอดสู่แผนประจำปีและมีกำรมอบหมำยงำน
ผู้รับผิดชอบในกำรดำเนินงำนทีส่ อดคล้องกันทั้งแผนและกำรประกันคุณภำพ
4. ควรมีกำรถ่ำยทอดแผนยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำศักยภำพศิษย์เก่ำลงสู่แผนปฏิบตั ิกำร
ประจำปีโดยร่วมมือกับคณะหรือสถำนศึกษำต่อเนื่อง
องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันการเรียนรู้
1. ศิษย์เก่ำต้องกำรควำมรู้พัฒนำทักษะทำงด้ำนใด
1. ได้มีกำรสำรวจควำมต้องกำรในกำรพัฒนำทักษะ ควำมรู้ในด้ำนต่ำง
2. ศิษย์เก่ำที่มีควำมเชี่ยวชำญในแต่ละด้ำน
ๆ แต่ยังขำดกำรจัดกิจกรรมเพื่อให้ศิษย์เก่ำได้เข้ำร่วม
3. รวบรวมควำมรู้ที่ต้องกำรจำกกำรสำรวจ และคำตอบจำกศิษย์เก่ำที่เชี่ยวชำญหรือผู้อื่นนำ
2. มีกำรจัดทำ สำรศิษย์เก่ำเทำ – แสด ในรูปแบบ e – mag และจัด
ไว้ในเว็บไซด์ของกองฯ ซึ่งจะช่วยประหยัดค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรม และเผยแพร่ได้กว้ำงขวำง
ส่งไปยังศิษย์เก่ำบ้ำงแล้ว (ฉบับแรก ประจำเดือน ก.ย.-ต.ค56)
4. กำรจั ด ส่ ง สำรศิษ ย์ เก่ ำ มี ค่ำ ใช้ จ่ ำ ยค่อนข้ำ งสู ง อำจ attach ข้ อมู ล ส่ ง ทำงเมล์ ทำง
Facebook หรืออยู่ในเวป โดยมีช่องทำงให้ประเมินด้วย
ตัวบ่งชี้ 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
ตัวบ่งชี้ 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
ระบบสำรสนเทศที่สำมำรถนำมำใช้ในกำรบริหำรและตัดสินใจ ต้องมีข้อมูลที่จำเป็นในกำร
1. ดำเนินกำรปรับปรุงแบบประเมินควำมพึงพอใจกำรเข้ำใช้เวบไซด์

บริหำรทุกด้ำน เช่น ด้ำนบุคลำกร กำรเงิน ผลกำรดำเนินงำนด้ำนต่ำงๆ สำมำรถสะท้อนภำระงำน
ของกองฯ นำสู่กำรวำงแผน เพื่อจัดโครงกำรกิจกรรม เพื่อส่งบุคลำกรไปพัฒนำศึกษำงำน ทั้งนี้เพื่อ ให้
ผู้บริหำรระดับสูง เห็นควำมจำเป็นในกำรจัดสรรงบประมำณ และบุคลำกรเพิ่ม รวมทั้งคณะต่ำงๆ
สำมำรถนำไปใช้ปรับหลักสูตร หรือจัดกิจกรรมได้อีกด้วย กำรประเมินควำมพึงพอใจ ควรจะเป็นผู้นำ
ข้อมูลไปใช้ ไม่ใช่ประเมิน website และควรเก็บข้อมูลผู้ประเมินด้วย
ตัวบ่งชี้ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง
กอง ฯ ระดมสมอง เพื่อค้นหำควำมเสี่ยงบ้ำงแล้ว กองฯ สำมำรถค้นหำควำมเสี่ยงเอง พร้อม
กับวิเครำะห์โอกำสและผลกระทบและวำงแผนเพื่อป้องกันหรือลดควำมเสี่ยงได้เอง ซึ่งสำมำรถนำสำระ
ที่ได้ไปวำงแผนกลยุทธ์หรือแผนปฏิบัติกำรได้ด้วย (กำรทำรำยงำนนำเสนออำจเป็นขั้นต่อไป) เนื่องจำก
ควำมเสี่ยงมีโอกำสเกิดได้ และกำรบริหำรควำมเสี่ยงอำจไม่ต้องใช้งบประมำณในควำมเสี่ยงบำงเรื่อง
ตัวบ่งชื้ 7.5 ระบบพัฒนาบุคลากร
กองฯมีภำระงำนมำก แต่จำนวนบุคลำกรน้อย และมีกำรโยกย้ำยบ่อย กำรจูงใจบุคลำกรจึง
อำจเป็นกำรเสริมกำลังใจในกำรทำงำน เช่น กำรได้โอกำสพัฒนำควำมรู้ โอกำสของควำมก้ำวหน้ำใน
กำรทำงำน เป็นต้น
ข้อเสนอแนะโดยรวม
- กอง ฯ เป็นหน่วยงำนใหม่ บทบำทของกองฯ อำจทับซ้อนกับหน่วยงำนอื่น อำนำจกำร
ตัดสินใจของผู้บริหำรกองฯ น้อย กำรกำหนดแผนกลยุทธ์และโอกำสที่จะดำเนินตำมแผนได้สำเร็จทุก
แผน จึงมีควำมสำเร็จได้น้อย
- กองฯ คิดว่ำฐำนข้อมูลของศิษย์เก่ำเป็นงำนที่สำคัญมำกที่ต้องทำให้สำเร็จ เพื่อใช้ในกำร
ขับเคลื่อนงำนอื่น ๆ แต่ยังติ ดขัดด้วยปัจจัย หลำยด้ำน ในระหว่ำงรอฐำนข้อมูลทำงกอง ฯ ควรเร่ ง
ประชำสัมพันธ์ภำรกิจและกำรขอควำมร่วมมือจำกคณะฯ ให้มำกขึ้น ปรับ Website ให้มีช่องทำงติดต่อ
กับศิษย์เก่ำได้ง่ำยขึ้น ใช้ Social media ให้เป็นประโยชน์
- กำรทำแผน กองฯ ต้องใช้นโยบำยของมหำวิทยำลัย ข้อมูลประเมินผลต่ำงๆ กำรวิเครำะห์
องค์กร กำรวิเครำะห์แผน วิสัยทัศ น์ของกองฯ และผลกำรสำรวจจำกศิษย์เก่ำ รวมทั้งควำมร่วมมือ
ของหน่วยงำนที่คำบเกี่ยวมำร่วมวำงแผน และให้โอกำสบุคลำกรมีส่วนร่วมวำงแผนด้วย จะช่วยมอง

ตัวบ่งชี้ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง
กองฯ มีกำรระดมสมองเพื่อช่วยกันวิเครำะห์ควำมเสี่ยงและแนว
ทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง เพื่อรวบรวมส่งมหำวิทยำลัย

ตัวบ่งชื้ 7.5 ระบบพัฒนาบุคลากร
กองฯ ได้ มีกำรเปิด รับ บุค ลำกรมำแทนตำแหน่ งเดิม ที่ขำดไปแล้ ว
เพียงพอและเหมำะสมกับภำระงำน แต่ยังขำดระบบของกำรจูงใจบุคลำกรใน
กำรทำงำน
จากข้อเสนอแนะโดยรวมของกรรมการ
- กองฯ ได้มีกำรปรับและพัฒนำระบบฐำนข้อมูลศิษย์เก่ำแล้ว โดย
กำรประสำนงำนเพื่อขอข้อมูลจำก กบศ. และ citcoms
- กองฯ มีกำรเพิ่มช่องทำงติดต่อกับศิษย์เก่ำ โดยกำรใช้ social
media และอัพเดทข่ำวสำรให้เป็นปัจจุบนั ทุกวัน

อนำคตของกองฯ ได้ครอบคลุม
องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
ตัวบ่งชี้ที่ 8.1 ระบบและกลไกการการเงินและงบประมาณ
ตัวบ่งชี้ที่ 8.1 ระบบและกลไกการการเงินและงบประมาณ
1. กองฯ เริ่มมีกำรจัดทำแผนกลยุทธ์ทำงกำรเงินฯ แล้ว
1. ควรมีกำรจัดทำแผนกลยุทธ์ทำงกำรเงินโดยพิจำรณำจำกแผนยุทธศำสตร์และนำมำ
2. มีกำรรำยงำนสถำนะทำงกำรเงินเป็นประจำทุกเดือน /ไตรมำส
วิเครำะห์จัดทำเป็นแผนกลยุทธ์ทำงกำรเงินให้บรรลุเป้ำหมำยตำมตัวชี้วัด
3. มีกำรจัดโครงกำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูลศิษย์เก่ำให้เป็นปัจจุบนั แล้ว
2. ควรมีกำรรำยงำนสถำนะทำงกำรเงินว่ำดำเนินกำรไปแล้วเท่ำไร หรือมีกำรแสดงข้อมูลเป็น
กรำฟตำมควำมต้องกำรของผูบ้ ริหำร
3. ควรจัดโครงกำรพัฒนำฐำนข้อมูลเป็นโครงกำรในแผนยุทธศำสตร์และแผนปฏิบัติงำนเพรำะ
เป็นหัวใจสำคัญของกองฯ
องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ควรมีกำรศึกษำตัวบ่งชี้ควำมสำเร็จจำกกำรวำงแผนยุทธศำสตร์มำเป็นระบบและกลไกในกำร
ดำเนินกำรประกัน

ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
กองฯ ได้ดำเนินกำรประชุม พูดคุย พร้อมทั้งปรึกษำหำรือ แลกเปลีย่ น
ควำมคิดเห็นซึ่งกันและกัน โดยทำควำมเข้ำใจในแต่ละเกณฑ์กำรประเมิน

องค์ประกอบที่ 10 ภารกิจหลัก
องค์ประกอบที่ 10 ภารกิจหลัก
ตัวบ่งชี้ที่ 10.1 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ตัวบ่งชี้ที่ 10.1 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
- ควรมีกำรออกแบบแบบสอบถำม/แบบประเมิน แบบสำรวจให้สอดคล้องกันทั้งหมด ที่
1. กองฯ มีกำรปรับปรุงรูปแบบของแบบประเมินแต่ละโครงกำรฯ แล้ว
และมีกำรนำเข้ำสู่วำระกำรประชุมของคณะกรรมกำรพัฒนำศิษย์เก่ำ
สำมำรถตอบคำถำมในประเด็นด้ำนกระบวนกำร ผู้ให้บริกำร สิง่ อำนวยควำมสะดวก และคุณภำพ
สัมพันธ์ทุกครั้ง
ให้บริกำรได้ชัดเจน
- ควรมีกำรรำยงำนจำนวนผูต้ อบแบบสอบถำมและจำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำรในรำยงำนผล
กำรประเมิน
- ควรมีกำรนำผลกำรประเมินแต่ละโครงกำรที่ทำแล้วเสร็จ เข้ำสูท่ ี่ประชุมในวำระต่ำง ๆ เพื่อ
ประกอบกำรพิจำรณำในกำรดำเนินกำรต่อไปได้

ตัวบ่งชี้ที่ 10.2 ระดับความสาเร็จของการให้บริการที่สอดคล้องกับความ
ตัวบ่งชี้ที่ 10.2 ระดับความสาเร็จของการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ
- ควรมีกำรจัดทำแผน, จัดประชุม, มติที่ประชุมและทำรำยงำนกำรประชุมเพื่อเป็นหลักฐำน ต้องการของผู้รับบริการ
1. กองฯ มีกำรจัดทำแผน , จัดประชุม และจัดทำรำยงำนกำรประชุม
ผลกำรดำเนินกำรจัดทำแผนหรือโครงกำรที่สอดคล้องกับควำมต้องกำร
เพื่อเป็นหลักฐำนในกำรดำเนินงำนทุกครั้ง
- กำรสร้ำงควำมร่วมมือกับพันธมิตรหรือหน่วยงำนอืน่ ควรมีระบบหรือกระบวนกำรที่ชัดเจน
เช่น มีชื่อร่วมในโครงกำร มีกำรจัดประชุมร่วม มีทำรำยงำนบันทึกอย่ำงต่อเนื่อง เป็นต้น
- ควรจัดทำโครงกำรโดยเรียงลำดับควำมสำคัญ และควำมจำเป็นเร่งด่วนของผู้รับบริกำร
เพื่อตอบสนองได้อย่ำงสอดคล้องกับผลกำรสำรวจ

มติ
ที่ประชุมรับทรำบ โดยมีมติเห็นชอบแนวทำงกำรพัฒนำ/ปรับปรุง/แก้ไข

