แบบรายงานสรุปผลการเข้ารับการฝึกอบรม
เรียน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
ด้ว ยข้าพเจ้ า นางสาวอมรรั ตน์ วรรณวิไล และ นางสาววรรณทิ พ ย์ หนูห ลง ได้เข้ารับ การฝึ ก อบรม
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) : เสียงของ
ลู ก ค้ า และการสร้ า งความผู ก พั น รุ่ น ที่ 1 ระหว่ างวั น ที่ 23 - 24 มี น าคม 2560 เป็ น เวลารวมทั้ ง สิ้ น 2 วั น
ณ โรงแรมนิว ซีซั่น สแควร์ (New Season Square Hotel) อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ซึ่งหลักสูตรดังกล่ าวจัดโดย
ฝ่ายสถาบันพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
บัดนี้ ข้าพเจ้าได้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานสรุปผลการฝึกอบรม
ให้ทราบ ดังนี้
1. การฝึกอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับความสาคัญของความเป็นเลิศที่มุ่งเน้นผู้เรียนและลูกค้า
กลุ่มอื่น
2. เพื่อทราบแนวทาง เทคนิค หรือวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการรับฟังผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น
การสารวจความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และความผูกพัน การสนับสนุนผู้เรียนและลูกค้า
กลุ่มอื่น การจัดการความสัมพันธ์ ตลอดจนการจัดการข้อร้องเรียน
2. เนื้อหาและหัวข้อวิชาของหลักสูตรการฝึกอบรม มีดังนี้
หมวด 3 ลูกค้า
3.1 เสียงของลูกค้า : สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการรวบรวมสารสนเทศจากผู้เรียนและลูกค้า
กลุ่มอื่น
ให้อธิบายถึงวิธีการที่สถาบันรับฟังผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น และการได้มาซึ่งสารสนเทศ
เกี่ยวกับความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และความผูกพันของกลุ่มเหล่านั้น
ให้สถาบันตอบคาถามต่อไปนี้
ก. การรับฟังผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น
(1) ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่นที่มีอยู่ในปัจจุบัน : สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการรับฟัง
ปฏิสัมพันธ์ สังเกตผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่นเพื่อให้ได้มาซึ่งสารสนเทศที่สามารถ
นาไปใช้ได้
(2) ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่นที่พึงมี : สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการรับฟังผู้เรียน และ
ลูกค้ากลุ่มอื่นที่พึงมีเพื่อให้ได้สารสนเทศที่นาไปใช้ได้
ข. การประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น
(1) ความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจและความผูกพัน : สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการ
ประเมินความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และความผูกพันของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่ม
อื่น
(2) ความพึงพอใจเปรียบเทียบกับคู่แข่ง : สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการรวบรวม
สารสนเทศเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้เรียน และลูกค้ากลุ่มอื่นเปรียบเทียบกับ
องค์การอื่น

ตัวอย่าง กระบวนการรวบรวมเสียงของลูกค้า

ผลลัพธ์ด้านการ
สร้างความพอใจ
ผลลัพธ์ด้านการ
สร้างความผูกพัน

การรับฟังผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น
การรับฟังผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์

การรับฟังปฏิสัมพันธ์
สังเกตผู้เรียนและ
ลูกค้ากลุ่มอื่น

ความแตกต่างระหว่าง
 ผู้เรียน
 ลูกค้ากลุ่มอื่น
 ตลาด

ได้ข้อมูลที่สามารถ
นาไปปฏิบัติได้

การติดตามคุณภาพของ
 หลักสูตรและบริการ
 การสนับสนุนผู้เรียน
และลูกค้ากลุ่มอื่น

วิธีการติดตามคุณภาพของหลักสูตรและบริการ
ฝ่ายวิชาการ
ข้อกาหนดของหลักสูตรและบริการ

ประเมินผลการดาเนินการ

สื่อสารให้ผู้เรียนและผู้สอนในวงกว้าง

ผู้รับผิดชอบรายวิชา

ติดตามผลการดาเนินการ
ข้อร้องเรียน

ผู้เรียน
ติดตามผลการดาเนินงาน

เป็นไปตามข้อกาหนด

ปรับปรุงแก้ไข
จัดลาดับความสาคัญ

ไม่เป็นไปตามข้อกาหนด

วิเคราะห์หาสาเหตุ

ความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และความผูกพัน
ผู้นาระดับสูง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ประเมินความพึงพอใจ
ประเมินความไม่พึงพอใจ
ประเมินความผูกพัน

สร้างนวัตกรรม
กระบวนการทางาน
ประเมินผลการดาเนินการ

วิเคราะห์ข้อมูล

การได้หรือเสียลูกค้า
เปรียบเทียบกับคู่แข่ง

จัดลาดับความสาคัญ

ผลกระทบ ความยากง่าย

ปรับปรุงแก้ไข

การได้หรือเสียลูกค้า
เปรียบเทียบกับคู่แข่ง

ติดตามผล

3.2 ความผูกพันของลูกค้า : สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการสร้างความผูกพันกับผู้เรียนและ
ลูกค้ากลุ่มอื่น โดยตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มเหล่านั้น และสร้างสัมพันธ์
ให้อธิบายถึงวิธีการกาหนดหลักสูตรและบริการ และช่องทางการสื่อสาร เพื่อสนับสนุน
ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น รวมทั้งวิธีการการจาแนกกลุ่มผู้เรียนและลูกค้า อธิบายวิธีการสร้างความสัมพันธ์กับ
ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น
ให้สถาบันตอบคาถามต่อไปนี้
ก. หลักสูตรและบริการ รวมทั้งการสนับสนุนผู้เรียนและกลุ่มลูกค้าอื่น
(1) หลักสูตร บริการ : สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการค้นหาความต้องการเกี่ยวกับ
หลักสูตรและบริการ
(2) การสนับสนุนผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น : สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการช่วยให้
ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่นสามารถสืบค้นสารสนเทศและขอรับการสนับสนุนจากสถาบัน
(3) การจาแนกกลุ่มผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น : สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการกาหนด
กลุ่มผู้เรียน ลูกค้า และส่วนตลาด
ข. การสร้างความผูกพันกับผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น
(1) การจัดการความสัมพันธ์ : สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการสร้าง และจัดการ
ความสัมพันธ์กับผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น
(2) การจัดการข้อร้องเรียน : สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการจัดการข้อร้องเรียนจาก
ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น
สภามหาวิทยาลัย

หลักสูตรและบริการ

อธิการบดี
ผู้บริหารระดับสูง
ประเมินผล
ติดตามการ
ดาเนินงาน

ฝ่ายบริหาร

ฝ่ายกิจการนักศึกษา

ข้อมูลจากการ
ร้องเรียน

ข้อมูลเสียงจากลูกค้า
เกี่ยวกับหลักสูตรและ
บริการ

ฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายวิจัย

ผลการสารวจการประเมิน
ความพึงพอใจเกี่ยวกับ
หลักสูตรและบริการ

ฝ่ายบริหาร
วิเคราะห์ข้อมูลความต้องการเกี่ยวกับหลักสูตรและบริการ/ตลาด
ขออนุมัติ
เปิดหลักสูตร

จัดลาดับความสาคัญ
เทียบเคียงกับหลักสูตร
และบริการในตลาด

ปรับหลักสูตรและการบริการเดิม
เพิ่มหลักสูตร/ลดหลักสูตร

ข้อมูลจากการ
วิจัยและตลาด

การสนับสนุนผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่นๆ
อธิการบดี

ฝ่ายบริหาร

ฝ่ายกิจการนักศึกษา

ฝ่ายวิชาการ

ข้อมูลด้านการสนับสนุนผู้เรียน
และลูกค้ากลุ่มอืนๆ

ผลการสารวจความต้องการ
ของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอืนๆ

ผลการสารวจความพึงพอใจ
ความไม่พึงพอใจ

ข้อมูลที่รวบรวม

 การสืบค้นสารสนเทศและ
การสนับสนุน
 ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรการ
บริการและการสนับสนุน
 วิธีการหลักในการสนับสนุน

วิเคราะห์ข้อมูลเดิม
จัดลาดับความสาคัญ
ทาข้อกาหนดในหลักสูตร
การบริการและการสนับสนุน
ประเมินผลการได้
บริการสนับสนุน

อบรมผู้มีหน้าที่
เกี่ยวข้อง

หนังสือ คู่มือ วิดิทัศน์
WEBSITE, CUTOUT

การจาแนกกลุ่ม/ประเภทของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น
ผู้นาระดับสูง
ฝ่ายบริหาร

ฝ่ายกิจการนักศึกษา

ฝ่ายการศึกษา

 ความต้องการในปัจจุบัน
และอนาคต
 ความคาดหวัง
 ความยากง่ายในการศึกษา
 โอกาสได้งานทา
 สถาบันที่เปิดสอบ

สารสนเทศเกี่ยวกับผู้เรียน
ลูกค้ากลุ่มอื่นๆ และตลาด

กาหนดหลักสูตร






คุณสมบัติของผู้เรียน
ระดับและความสามารถในการเรียน
ทักษะทางวิชาชีพ
สุขภาพ
จัดทาข้อกาหนด

เปรียบเทียบกับคู่แข่ง
ปรับปรุงแก้ไขให้ดีกว่าคู่แข่ง
สารวจตลาด

ประเมินผล

ติดตามผลการ
ดาเนินงาน

อนุมัติ
เปิดหลักสูตร

กาหนดกลุ่มประเภทของ
ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่นๆ

ตอบรับ

ไม่ตอบรับ

การใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อส่งเสริมความผูกพัน
ผู้นาระดับสูง

ฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายกิจการนักศึกษา

ฝ่ายวิจัย

รวบรวมเรื่องที่ต้องการจะ
สื่อสาร
ประเมินผล

จัดลาดับความสาคัญ

พัฒนาให้ดีขึ้น
เหนือความคาดหมาย
เปลี่ยนแนวทาง
การสื่อสาร

หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
สื่อสารผ่านสังคมออนไลน์
สู่นักเรียนและลุกกค้ากลุ่มอื่นๆ

ฝ่ายบริหาร









ผลการสอน
กิจกรรมที่เกี่ยวกับนักศึกษา
กิจกรรมของมหาวิทยาลัย
ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี
การเรียนการสอน
หลักสูตรใหม่
รางวัลที่มหาวิทยาลัยได้รับ
ทิศทางของมหาวิทยาลัย
ข่าวสารต่างๆ

ดี
ประเมินผลความผูกพัน
ไม่ดี

3. ประโยชน์ที่ได้รับจากการฝึกอบรม
1. มีความรู้ ความเข้าใจให้กับความสาคัญของความเป็นเลิศที่มุ่งเน้นผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น
2. ทราบแนวทาง เทคนิค หรือวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการรับฟังผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น การ
สารวจความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และความผูกพัน การสนับสนุนผู้เรียนและลูกค้ากลุ่ม
อื่น การจัดการความสัมพันธ์ ตลอดจนการจัดการข้อร้องเรียน
4. แนวทางในการนาความรู้ ทักษะที่ได้รับจากการฝึกอบรมครั้งนี้ ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์แก่หน่วยงาน
มีดังนี้
1. นาความรู้ที่ได้รับมาใช้ในการดาเนินงานของฝ่ายวิชาการตามเกณฑ์ EdPEx
2. นาความรู้ที่ได้รับมาใช้ในการจัดทารายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ EdPEx ของฝ่าย
วิชาการ
5. ปัญหาและอุปสรรคที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการนาความรู้ และทักษะที่ได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน
ความยากในการสร้างความผูกพันให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น รวมถึงกระบวนการวัด
และประเมินผลความผูกพันที่สามารถสะท้อนให้เห็นได้อย่างเป็นรูปธรรม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
(ลงชื่อ) ............................................................
(นางสาวอมรรัตน์ วรรณวิไล)
(ลงชื่อ) ............................................................
(นางสาววรรณทิพย์ หนูหลง)

ทั้งนี้ได้แนบเอกสารประกอบการฝึกอบรมมาพร้อมนี้ ได้แก่
1. คู่มือ เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ฉบับปี 2558-2561

