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คํานํา
รายงานการประเมินตนเอง/ตรวจสอบ (Self/Check Assessment Report, SAR/CAR)
ของกองบริการการศึกษา ได้จัดทําขึ้น เพื่อนําเสนอผลการดําเนินงานและการตรวจสอบตนเองใน
รอบปีงบประมาณ 2555 ต่อคณะกรรมการประเมินตรวจสอบ ซึ่งผลจากการประเมินตรวจสอบของ
คณะกรรมการฯ ครั้งนี้ กองบริการการศึกษา จะได้นํามาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุง ส่งเสริม
สนับสนุน และพัฒนาการปฏิบัติงานตามพันธกิจหลัก เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ และวิสยั ทัศน์ ของ
กองบริการการศึกษา ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

(นางสาวจรวยพร สุดสวาสดิ์)
รักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการกองบริการการศึกษา
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คณะกรรมการประเมินตรวจสอบ
1. ……………...................................……………………………………….. (ประธาน)
( นางวลุลี โพธิรังสิยากร )

2. ……………………...................................……………………………….. (กรรมการ)
( ดร. จรูญ สารินทร์ )

3. …………………………..................................………………………….. (กรรมการ)
( นางกมลทิพย์ กมลวรเดช )

4. …………………………………..................................………………….. (เลขานุการ)
( นางรังสิมา เมฆมงคล )

5. ……………………….................................…………………………….. (ผู้ช่วยเลขานุการ)
( นางสาวศันสนีย์ หล่อศิริ )
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คํานํา
คณะกรรมการประเมินตรวจสอบ ดําเนินการตรวจประเมินการประกันคุณภาพภายในของกองบริการ
การศึกษา ประจําปีงบประมาณ 2555 จากเอกสารหลักฐานอ้างอิง การสัมภาษณ์บุคลากรของกอง ฯ และการ
สังเกต ซึ่งคณะกรรมการประเมินตรวจสอบสามารถรับรู้ได้จากการเตรียมความพร้อมด้านการประสานงาน
รวมถึงเอกสารการประเมินตนเอง (SAR) ฉบับพิมพ์ และ SAR/CAR Online ที่สะท้อนภาพของการให้
ความสําคัญกับการประกันคุณภาพการปฏิบัติงานของกองบริการการศึกษา
คณะกรรมการ ฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นในการประเมินตรวจสอบครั้งนี้เป็น
ข้อมูลย้อนกลับที่เกิดประโยชน์ต่อการปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานเคียงคู่กับระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพเพื่อความเจริญก้าวหน้าของกองบริการการศึกษาตลอดไป

คณะกรรมการประเมินตรวจสอบ
21 ธันวาคม 2555

SAR กบศ2555

6

กองประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร

บทที่ 1 ส่วนนํา
1.1

ชื่อหน่วยงาน
กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร

1.2

ที่ตั้ง
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ มหาวิทยาลัยนเรศวร
99 หมู่ 9 ตําบลท่าโพธิ์
อําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000

1.3

ประวัติความเป็นมาโดยย่อ

ความเป็นมาเกี่ยวกับการตั้งมหาวิทยาลัยในจังหวัดพิษณุโลก จนเป็นมหาวิทยาลัยนเรศวรทุกวันนี้ มี
สภาพสืบเนื่องกันมาตั้งแต่ พ.ศ. 2511-พ.ศ.2549 โดยเริ่มจากการเป็นวิทยาลัยวิชาการศึกษาพิษณุโลก เมื่อ
วันที่ 25 มกราคม 2510 สํานักงานรองอธิการบดีในขณะนั้น จะแบ่งการปฏิบัติงานภายในออกเป็น
งานสารบรรณ งานวิชาการ งานกิจการนิสิต งานศิลปวัฒนธรรม ต่อมาวิทยาลัยวิชาการได้รับการยกฐานะ
ขึ้นเป็น มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2517 โดยมี 8 วิทยาเขตคือ ประสานมิตร
ปทุมวัน บางเขน พลศึกษา บางแสน พิษณุโลก มหาสารคาม สงขลา โดยมีวิทยาเขตประสานมิตรเป็น
ศูนย์กลางการบริหารของมหาวิทยาลัย สํานักงานรองอธิการบดี จะแบ่งการปฏิบัติงานภายในซึ่งเรียกกอง
บริการการศึกษาในขณะนั้นว่า ฝ่ายวิชาการ ต่อจากนั้น ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2533 มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ วิทยาเขตพิษณุโลก ได้รบั การยกวิทยฐานะเป็นมหาวิทยาลัยเอกเทศ โดยพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม “มหาวิทยาลัยนเรศวร” เมื่อ
วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.2532 นับเป็นการพัฒนามหาวิทยาลัยในจังหวัดพิษณุโลก จากการเป็นวิทยาลัยวิชา
การศึกษา 7 ปี มศว. พิษณุโลก 16 ปี กองบริการการศึกษา ได้รับการจัดตั้งขึ้นเป็นหน่วยงานที่เรียกว่า
กอง ตามพระราชบัญญัติแบ่งส่วนราชการซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับที่ 108 เล่มที่ 23 วันที่
23 สิงหาคม 2534 สํานักงานอธิการบดีแบ่งการบริหารภายในออกเป็น 4 กอง คือ กองกลาง
กองแผนงาน กองบริการการศึกษา และกองกิจการนิสิต
ปัจจุบัน กองบริการการศึกษา แบ่งโครงสร้างการบริหารงานออกเป็น 5 งาน คือ งานทะเบียนนิสิต
และประมวลผล งานธุรการ งานพัฒนาหลักสูตร งานสนับสนุนวิชาการ และงานรับเข้าศึกษา ตามมติ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คราวประชุมครั้งที่ 20/2546 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2546 อนุมัติการ
เรียกชื่อหน่วยย่อยในส่วนงานต่างๆ ของกองบริการการศึกษา ดังนี้
1. งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล
1.1 หน่วยสารบรรณ
1.2 หน่วยทะเบียนนิสิตและประมวลผล
1.3 หน่วยคอมพิวเตอร์
1.4 หน่วยจัดการเรียนการสอน
2. งานธุรการ
2.1 หน่วยสารบรรณ
SAR กบศ2555

7

กองประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร

2.2 หน่วยงบประมาณ การเงิน
2.3 หน่วยพัสดุ ครุภัณฑ์
2.4 หน่วยบุคคลและสวัสดิการ
2.5 หน่วยอาคารสถานที่และซ่อมบํารุง
3. งานพัฒนาหลักสูตร
3.1 หน่วยสารบรรณ
3.2 หน่วยหลักสูตรกลุ่มวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
3.3 หน่วยหลักสูตรกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
3.4 หน่วยหลักสูตรกลุ่มสังคมศาสตร์
4. งานสนับสนุนวิชาการ
4.1 หน่วยสารบรรณ
4.2 หน่วยประชาสัมพันธ์
4.3 หน่วยส่งเสริมและบริการวิชาการ
5. งานรับเข้าศึกษา
5.1 หน่วยสารบรรณ
5.2 หน่วยรับบัณฑิตศึกษา
5.3 หน่วยรับปริญญาตรี
5.4 หน่วยออฟเซทอัดสําเนาและจัดรูปเล่ม
5.6 โครงการส่งเสริมการผลิตและจําหน่ายตําราและนวัตกรรมการเรียนการสอน
1.4

ปรัชญา ปณิธาน และวัตถุประสงค์

ปรัชญา
กองบริการการศึกษา ตระหนักและมุ่งมั่นสูก่ ารบริการที่เป็นเลิศ โดยใช้เทคโนโลยีและการวิจัย เป็น
ปัจจัยสําคัญสูค่ วามสําเร็จในการจัดการศึกษา ของมหาวิทยาลัยนเรศวร
ปณิธาน
กองบริการการศึกษา มุ่งสู่ความเป็นเลิศในด้านการให้บริการ เพื่อสนับสนุนการบริการทาง
วิชาการ และกระบวนการผลิตบัณฑิต โดยนําเทคโนโลยีและการวิจยั มาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับ
พันธกิจของมหาวิทยาลัย
วิสัยทัศน์
ส่งเสริม สนับสนุน และให้บริการด้านการศึกษาอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ เพื่อทําให้
มหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นมหาวิทยาลัยระดับแนวหน้า ในกลุ่ม 10 อันดับแรกของประเทศ
พันธกิจ
กองบริการการศึกษา กําหนดพันธกิจโดยมุ่งให้บริการทางวิชาการ และกระบวนการผลิตบัณฑิต
อย่างเต็มศักยภาพ โดยกําหนดเป็นด้านต่างๆ ดังนี้
SAR กบศ2555
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1. สนับสนุนด้านการผลิตบัณฑิต
การสนับสนุนให้บริการทางการศึกษาและจัดกิจกรรมวิชาการ แก่คณะ/หน่วยงาน/นิสิต ตั้งแต่
แรกเข้าจนสําเร็จการศึกษาทุกระดับ ทั้งระดับปริญญาตรี โท และเอก
2. สนับสนุนด้านมาตรฐานทางวิชาการ
การสนับสนุนการให้บริการวิชาการ ตรวจสอบ รักษา ควบคุมมาตรฐานทางวิชาการ โดย
ครอบคลุมหลักสูตรทั้ง 3 กลุ่มวิชา คือ กลุ่มวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ กลุ่ม
สังคมศาสตร์ ให้บริการด้านการจัดการเรียนการสอน อํานวยความสะดวกการใช้ห้องเรียน ห้องประชุม และ
พื้นที่ใช้สอยอื่นๆ แก่ผู้รับบริการทางการศึกษา
3. สนับสนุนด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม
การสนับสนุนให้บริการทางวิชา เป็นหน่วยงานสนับสนุนด้านการให้บริการจัดสอบ ให้กับสถาบัน
ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) สทศ. ดําเนินการจัดสอบ O-NET และ GAT/PAT
4. สนับสนุนด้านงานวิจัย
การสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงาน ทํางานวิจัยสถาบัน เพื่อพัฒนาองค์กรไปสู่เป้าหมาย และ
สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย ทีจ่ ะก้าวสู่มหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย
5. สนับสนุนด้านบริหารจัดการและระบบสารสนเทศ
การให้บริการผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เช่น การให้บริการรับลงทะเบียน ตรวจสอบผล
การเรียน การแจ้งข้อมูลข่าวสาร
วัตถุประสงค์
ส่งเสริม สนับสนุน และให้บริการด้านวิชาการแก่นิสติ บุคลากร และชุมชน ดังนี้
1. เพื่อเป็นหน่วยงานการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย
2. เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
3. เพื่อเป็นหน่วยงานในการสนับสนุนการจัดกิจกรรมวิชาการ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของ
มหาวิทยาลัย
4. เพื่อเป็นศูนย์สอบของสถาบันการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ และหน่วยงานอื่นๆ
5. เพื่อสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงาน ใช้งานวิจัยสถาบันเป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาและพัฒนา
งานอีกทั้งเป็นข้อมูลตัดสินใจสําหรับผู้บริหาร
6. เพื่อเป็นหน่วยงานให้บริการรับลงทะเบียน ตรวจสอบผลการเรียน การแจ้งข้อมูลข่าวสารและ
กิจกรรมทางด้านบริการการศึกษา โดยผ่านเครือข่ายระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
7. เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลสถิติ ทางการศึกษาของนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรทุกคน
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สัญลักษณ์ประจํากองบริการการศึกษา

สีเทา-แสด-ดํา
สีเทา หมายถึง มันสมอง
สีแสด หมายถึง ความกล้าหาญของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
สีดํา หมายถึง ความมั่นใจ มั่นคง หนักแน่น
-

รูปแบบ เป็นรูปตัวอักษร A ย่อมาจาก The Division of Academic Affairs
รูปคน เป็นตัวแทนของบุคลากรในกองบริการการศึกษา ที่คอยอํานวยความสะดวก
เหลี่ยมมุมต่าง ๆ คือ ผู้มาขอรับบริการ ทุก ๆ หน่วยงาน ทั้งภายในภายนอก
ชื่อ ชื่อของกองบริการการศึกษา
ภาพรวม คือ

เมื่อคุณก้าวเข้ามา เราพร้อมให้บริการ

คําขวัญ กองบริการการศึกษา
“ บริการรับเข้าศึกษา
สนับสนุนภารกิจวิชาการ

พัฒนาระบบทะเบียนนิสิต
มุ่งดําเนินงานพัฒนาหลักสูตร ”

ค่านิยม
"ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ สร้างความดีต่อหน่วยงาน มุ่งบริการให้เป็นเลิศ"
1.5 นโยบายคุณภาพที่เกี่ยวกับผลผลิต
1. สนับสนุนการพัฒนาบุคลากร ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ให้มีความรู้ความสามารถด้านวิชาการ
ซึ่งสอดคล้องกับการพัฒนามหาวิทยาลัยด้านการผลิตบัณฑิต ด้านบริการวิชาการ และด้านวิจัย
2. พัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (TQF) อย่างต่อเนื่อง เพื่อประสิทธิผลของการพัฒนาคุณภาพนิสิตให้สามารถก้าวสูค่ วามเป็นสากล
3. สนับสนุนการจัดกิจกรรมวิชาการ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยให้มีคณ
ุ ภาพ
4. บริหารจัดการอาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษามหาราชินี (QS) และอาคารปราบไตรจักร ให้เกิดความ
สะดวก และความพึงพอใจ ต่อผู้ใช้บริการให้มากที่สุด
5. เพิ่มประสิทธิภาพระบบข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งในการเพิ่มช่องทางการบริการผ่านระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต จัดหาครุภัณฑ์ที่จําเป็นในการพัฒนาระบบ และพัฒนาคนให้เป็นผู้พัฒนา และผูใ้ ช้ระบบที่
มีประสิทธิภาพ
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6. มีแผนการบริหารด้านการเงินและพัสดุที่ชัดเจน และดําเนินการตามแผน อย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้
7. มีระบบการรับเข้าศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ชัดเจน โปร่งใสและตรวจสอบได้
8. สนับสนุนให้บุคลากรทําวิจัยสถาบันเพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนางาน และองค์กรให้มีประสิทธิภาพ
9. ให้งานประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของการทํางาน และใช้ระบบประกันคุณภาพเป็นเครื่องมือในการ
พัฒนางาน
1.6

โครงสร้างองค์กร
แผนภูมิการแบ่งส่วนราชการของกองบริการการศึกษา
สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร
สํานักงานอธิการบดี
กองบริการการศึกษา

งานทะเบียนนิสติ และประมวลผล

งานพัฒนาหลักสูตร

หน่วยสารบรรณ

หน่วยสารบรรณ

หน่วยทะเบียนนิสติ และประมวลผล
หน่วยคอมพิวเตอร์

หน่วยหลักสูตรกลุม่ วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี
หน่วยหลักสูตรกลุม่ วิทยาศาสตร์
สุขภาพ

หน่วยจัดการเรี ยนการสอน

งานสนับสนุนวิชาการ
หน่วยสารบรรณ
หน่วยส่งเสริมและ
บริ การวิชาการ
หน่วยประชาสัมพันธ์

หน่วยหลักสูตรกลุม่ สังคมศาสตร์

งานธุรการ

งานรับเข้ าศึกษา

หน่วยสารบรรณ

หน่วยสารบรรณ

หน่วยงบประมาณ การเงิน

หน่วยรับบัณฑิตศึกษา

หน่วยพัสดุครุภณ
ั ฑ์

หน่วยรับปริญญาตรี

หน่วยบุคคลและสวัสดิการ

หน่วยออฟเซทอัดสําเนา
และจัดรูปเล่ม

หน่วยอาคารสถานที่และซ่อมบํารุง

โครงการส่งเสริ มการผลิต
และจําหน่ายตําราฯ
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1.7

โครงสร้างการบริหาร
แผนภมิู บุคลากรภายในกองบริการการศึกษา
กองบริการการศึกษา

ศาสตราจารย์ พเิ ศษ ดร.กาญจนา เงารังษี
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
รองศาสตราจารย์ ดร.รสริน ว่ องวิไลรั ตน์
ผ้ ูช่วยอธิการบดีฝ่ ายวิชาการ
นายประจินต์ เมฆสุธีพทิ ักษ์
ผ้ ูอาํ นวยการกองบริการการศึกษา

งานทะเบียนนิสิตและ
ประมวลผล

งานธุรการ
นางสาวจรวยพร สุดสวาสดิ์

นางวาสนา พาใจดี
(หัวหน้ างาน)
นางยุพา สุวรรณมณี

(หัวหน้ างาน)
นางนพวรรณ พานทอง
นางศรี นชุ า พันมา

งานพัฒนาหลักสตร
ู
นางอรพิน วินาลัย
(หัวหน้ างาน)
นางกฤติกา กระต่ายน้ อย
นางสาวอรศิริ ภานุไพศาล
นายวิวฒ
ั น์ เพชรยื ้อ
นายยศวัฒน์ โชติรัตนศักดิ์
นายขวัญชัย วัชรสุนทรกิจ

งานสนับสนุนวิชาการ
นางภัทริกา สิงห์ สถิตย์
(หัวหน้ างาน)

งานรั บเข้ าศึกษา
นางจิรพรรณ ชือศรี
(หัวหน้ างาน)

นางสาวศันสนีย์ หล่อศิริ

นางสุกลั ยา แดงทองดี

นางสาวปั ทม์ชนนันท์ ศรี พิพฒ
ั นกุล

นางสุธาทิพย์ ภู่ทอง
ิ
นางสาวสุฬษา
สุวรรณเกษร

นางพชรพรรณ ปลื ้มวงศ์

นายอนุสรณ์ มาอยู่

นางสาวพรชนก สวนอภัย

นางสาวทองอยู่ พูลทรัพย์

นายพงษ์ พิทกั ษ์ สุคํา

นางลําดวน ธูปส้ มซ่า

นายบานเย็น จันทร์ อิน

นางสุณีย์ พาสพิษณุ

นายสมชาย ศิริโรจน์

นายศิวชั ทองด้ วง

นางวัฒนะ ประสิทธิ์

นายจารุวฒ
ุ ิ แก้ วกล่อม

นางวริ ศรา วังชาวนา

นายกฤช ฟั กสีมว่ ง

นายอนุ ภูมิผล

นางสาวจิตติมา พัดโบก

นางสาวณิชาภา โสภณ

นายนิวฒ
ั น์ พัชรชมพู

นางเรณู เรื อนคํา

นายสุประดิษฐ์ จันทร์ อิน

นางประดับเดือน ทองเชื ้อเชิญ

นายธันยพงศ์ ปะระมะ

นางภัทรวดี พันธ์เดช

นางสาวอทิตยา ทองอ่วม

นางอัมพรรัตน์ พิทกั ษ์ สืบสกุล

นายคํารณ สายโสภา

นางเริ งจีรา กลัน่ ดี

นายพิเชษฐ์ มยุโรวาส

นางรังสิมา เมฆมงคล

นายนที จิระประภูศกั ดิ์

นายวิรัตน์ ชื่นชอบ

นายปุรศักดิ์ คําก้ อน
นายศึกษา เรื องรัศมี
นายเจษฎา มีช้าง
นายธีรพงศ์ สิงหเดช
นายกิตติ วิตนั ติวงศ์
นายสุมงคล สุดที่อยู่
นายศรันย์ ทองด้ วง

นางสาวณัฐสุดา พงษ์ ตระกูล
นางสาวอุน่ เรื อน ภารังกูล
นางสาววิไลลักษณ์ ทองเกล็ด
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1.8

รายชื่อผู้บริหารชุดปัจจุบัน
นายประจินต์ เมฆสุธีพิทักษ์

ผู้อํานวยการกองบริการการศึกษา

• คณะกรรมการประจํากองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ที่ปรึกษา
รองศาสตราจารย์ ดร. รสริน ว่องวิไลรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ที่ปรึกษา
1. นายประจินต์
เมฆสุธีพิทักษ์ ผู้อํานวยการกองบริการการศึกษา ประธานกรรมการ
2. นางวาสนา
พาใจดี
หัวหน้างานทะเบียนนิสิตฯ
กรรมการ
3. นางอรพิน
วินาลัย
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตร
กรรมการ
4. นางจิรพรรณ
ชือศรี
หัวหน้างานรับเข้าศึกษา
กรรมการ
5. นางภัทริกา
สิงห์สถิตย์
หัวหน้างานสนับสนุนวิชาการ
กรรมการ
6. นางยุพา
สุวรรณมณี
ผู้แทนข้าราชการ
กรรมการ
7. นางสุกัลยา
แดงทองดี
ผู้แทนข้าราชการ
กรรมการ
8. นางศรีนุชา
พันมา
ผู้แทนข้าราชการ
กรรมการ
9. นางรังสิมา
เมฆมงคล
ผู้แทนพนักงานมหาวิทยาลัย
กรรมการ
10.นางวัฒนะ
ประสิทธิ์
ผู้แทนลูกจ้างประจํา
กรรมการ
11. นายอนุสรณ์
มาอยู่
ผู้แทนพนักงานราชการ
กรรมการ
12. นางสาวศันสนีย์ หล่อศิริ
ผู้แทนพนักงานราชการ
กรรมการ
13. นายธันยพงศ์
ปะระมะ
ผู้แทนลูกจ้างชั่วคราว
กรรมการ
14. นางสาวจรวยพร สุดสวาสดิ์
หัวหน้างานธุรการ
กรรมการและเลขานุการ
• บุคลากร
กองบริการการศึกษา มีบุคลากร รวมทั้งสิ้น 61
คน
บุคลากร
จํานวน
ข้าราชการ
17
พนักงานสายบริการ
13
ลูกจ้างประจํา
4
พนักงานราชการ
8
พนักงานเงินรายได้
19
รวม
61
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ร้อยละ
27.87
21.31
6.56
13.12
31.15
100

13

กองประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร

1.9

รายชื่อคณะกรรมการประกันคุณภาพ กองบริการการศึกษา

1. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี
2. รองศาสตราจารย์ ดร.รสริน ว่องวิไลรัตน์
คณะกรรมการอํานวยการ
1. ผู้อํานวยการกองบริการการศึกษา
2. หัวหน้างานทะเบียนนิสิตและประมวลผล
3. หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตร
4. หัวหน้างานรับเข้าศึกษา
5. หัวหน้างานสนับสนุนวิชาการ
6. หัวหน้างานธุรการ

ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการดําเนินงาน
1. นางรังสิมา
2. นางประดับเดือน
3. นายกฤช
4. นางศรีนุชา
5. นางนพวรรณ
6. นางกฤติกา
7. นางสาวทัศนีย์
8. นางสุกัลยา
9. นางสาวปัทม์ชนนันท์
10. นางสาวศันสนีย์
11. นางสาวจิตติมา

เมฆมงคล
ทองเชื้อเชิญ
ฟักสีม่วง
พันมา
พานทอง
กระต่ายน้อย
กลมพุก
แดงทองดี
ศรีพิพัฒนกุล
หล่อศิริ
พัดโบก

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

Webmaster ประจํากองบริการการศึกษา
นายวิรัตน์
ชื่นชอบ

SAR กบศ2555
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ทําเนียบบุคลากรกองบริการการศึกษา
ลําดับ
ชื่อ - สกุล
ตําแหน่ง
ผู้อํานวยการกองบริการการศึกษา
นายประจินต์
เมฆสุธีพิทักษ์ ผู้บริหาร
1. งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล
1 นางวาสนา
พาใจดี
นักวิชาการศึกษาชํานาญการ
หัวหน้างานทะเบียนฯ
2 นายพงษ์พิทักษ์ สุคํา
นักวิชาการศึกษาชํานาญการ
3 นางสุณีย์
พาสพิษณุ
นักวิชาการศึกษาชํานาญการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชํานาญการ
4 นางพชรพรรณ
ปลื้มวงศ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชํานาญการ
5 นางสาวณิชาภา โสภณ
6 นางเริงจีรา
กลั่นดี
นักวิชาการศึกษา
7 นางอัมพรรัตน์
พิทักษ์สบื สกุล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
8 นางวัฒนะ
ประสิทธิ์
พนักงานพิมพ์ ส 4
9 นางรังสิมา
เมฆมงคล
นักวิชาการศึกษา
10 นางสาวพรชนก สวนอภัย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
11 นางสาววิไลลักษณ์ ทองเกล็ด
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
หน่วยจัดการเรียนการสอน
1 นางยุพา
สุวรรณมณี
นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ
2 นางสาวอุ่นเรือน ภารังกูล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
3 นางสาวณัฐสุดา
พงษ์ตระกูล
นักวิชาการศึกษา
หน่วยคอมพิวเตอร์
1 นางเรณู
เรือนคํา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ
2 นางประดับเดือน ทองเชื้อเชิญ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ
3 นางภัทรวดี
พันธ์เดช
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการพิเศษ
4 นายกฤช
ฟักสีม่วง
5 นายวิรัตน์
ชื่นชอบ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
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โทรศัพท์
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8315
8314
8300
8314
8310
8300
8314
8314
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8310
8311
8310
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ทําเนียบบุคลากรกองบริการการศึกษา
ลําดับ
ชื่อ - สกุล
ตําแหน่ง
2. งานธุรการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชํานาญการ
1 นางสาวจรวยพร สุดสวาสดิ์
หัวหน้างานธุรการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชํานาญการ
2 นางนพวรรณ
พานทอง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชํานาญการ
3 นางศรีนุชา
พันมา
4 นายอนุสรณ์
มาอยู่
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
5 นางสาวอทิตยา ทองอ่วม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
6 นายศึกษา
เรืองรัศมี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
7 นายอนุ
ภูมิผล
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
8 นายนิวัฒน์
พัชรชมพู
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
9 นายธันยพงศ์
ปะระมะ
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
10 นายคํารณ
สายโสภา
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
11 นายพิเชษฐ์
มยุโรวาส
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
12 นายนที
จิระประภูศักดิ์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
13 นายจารุวุฒิ
แก้วกล่อม
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
14 นายสุประดิษฐ์ จันทร์อิน
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
15 นายเจษฎา
มีช้าง
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
16 นายธีรพงศ์
สิงหเดช
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
17 นายกิตติ
วิตันติวงศ์
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
18 นายสุมงคล
สุดที่อยู่
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
19 นายสมชาย
ศิริโรจน์
นายช่างเทคนิค
20 นายปุรศักดิ์
คําก้อน
นายช่างเทคนิค
21 นายศรัณย์
ทองด้วง
พนักงานขับรถยนต์
23 นางสาวทองอยู่
พูลทรัพย์
พนักงานทั่วไป บ 1
24 นางลําดวน
ธูปส้มซ่า
พนักงานสถานที่ บ 1
3. งานพัฒนาหลักสูตร
1 นางอรพิน
วินาลัย
นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ
รักษาการในตําแหน่ง
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตร
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8302
8303
8322
8322
8303
8322
8358
8322
8358
8394
8413
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8427
8427
8779
8779
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8778
8303
8303
8303
8322
8322
8306
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ทําเนียบบุคลากรกองบริการการศึกษา (ต่อ)
ลําดับ
ชื่อ - สกุล
ตําแหน่ง
2 นางกฤติกา
กระต่ายน้อย
นักวิชาการศึกษา
3 นายวิวัฒน์
เพชรยื้อ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
4 นางสาวอรศิริ ภานุไพศาล
นักประชาสัมพันธ์
5 นายยศวัฒน์
โชติรัตนศักดิ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
6 นายขวัญชัย
วัชรสุนทรกิจ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
4. งานสนับสนุนวิชาการ
1
2
3
4
1
2
3
4
5
6
7
8

นางภัทริกา

สิงห์สถิตย์

นักวิชาการศึกษา
หัวหน้างานสนับสนุนวิชาการ
นางสาวศันสนีย์ หล่อศิริ
นักวิชาการศึกษา
นางสาวชญาพันธุ์ สุธร
นักวิชาการศึกษา
นางสาวปัทม์ชนนันท์ ศรีพิพฒ
ั นกุล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
5. งานรับเข้าศึกษา
นางจิรพรรณ
ชือศรี
นักวิชาการศึกษาชํานาญการ
หัวหน้างานรับเข้าศึกษา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชํานาญการ
นางสุกัลยา
แดงทองดี
นายศิวัช
ทองด้วง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางวริศรา
วังชาวนา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสุธาทิพย์
ภู่ทอง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นายบานเย็น
จันทร์อิน
ช่างทดสอบสิ่งทอ ช 2
นางสาวจิตติมา พัดโบก
นักวิชาการศึกษา
นางสาวสุฬิษา สุวรรณเกษร
นักวิชาการศึกษา

โทรศัพท์
8307
8307
8307
8307
8307
8317
8316
8316
8316
8323
8304
8305
8305
8304
8326
8304
8304

1.10 ข้อมูลพืน้ ฐานโดยย่อเกี่ยวกับงบประมาณ อาคารสถานที่ บุคลากรและนิสิต
อาคารสถานที่
กองบริการการศึกษา ตั้งอยู่ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ มหาวิทยาลัย
นเรศวร ตําบลท่าโพธิ์ อําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
1. งบประมาณ ประจําปีงบประมาณ 2555
กองบริการการศึกษา ได้รับงบประมาณสนับสนุนในการดําเนินงานคือ
1.1 งบประมาณแผ่นดิน ทุกงบหมวดรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 2555 (ตุลาคม 2554 –
กันยายน 2555) เป็นจํานวนเงิน 8,802,600.- บาท ดังรายละเอียดในตาราง
1.2 งบประมาณเงินรายได้ ทุกหมวดเงินรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 2555 (ตุลาคม 2554 –
กันยายน 2555) เป็นจํานวนเงิน 13,134,700.-บาท ดังรายละเอียดในตาราง

SAR กบศ2555

17

กองประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร

งบประมาณแผนดินปี พ.ศ.2555
หมวดรายจ่าย
1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจํา
2. หมวดค่าตอบแทนใช้สอย วัสดุ
3. กองทุนสินทรัพย์ถาวร
รวม
งบประมาณรายได้ ปี พ.ศ. 2555
หมวดรายจ่าย
กองบริการการศึกษา
กองทุนทั่วไป
1. แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา
1.1 งานสนับสนุนการจัดการศึกษา
กองทุนสินทรัพย์ถาวร
1. แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา
1.1 งานสนับสนุนการจัดการศึกษา

เงินงบประมาณแผ่นดินที่ได้รับการจัดสรร(บาท)
8,600,200
173,900
28,500
8,802,600
วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
(บาท)
13,134,700
12,718,700
416,000
416,000

1.11 ความภาคภูมิใจ/ความโดดเด่น
1. กองบริการการศึกษา มีการปฏิบัติภารกิจส่งเสริม สนับสนุน ภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย
ด้านการผลิตบัณฑิต ด้านการสนับสนุนมาตรฐานวิชาการ ด้านการวิจัย และการให้บริการทางวิชาการแก่
สังคม
2. กองบริการการศึกษา ได้มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศทีท่ ันสมัยมาใช้ในการพัฒนาระบบการ
รับเข้าศึกษา ระบบลงทะเบียน ตรวจสอบสถานภาพนิสิต ตรวจสอบตารางเรียน ตารางสอน ตรวจสอบผลการ
เรียน และ การสําเร็จการศึกษาผ่านทางอินเทอร์เน็ต
3. บุคลากรมีการทํางานเป็นทีม มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน และมีความสามัคคี ทําให้
การปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์
4. มีการปฏิบัติงานที่เป็นระบบ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
5. มีส่วนร่วมในการ ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาหลักสูตร ซึ่งหลักสูตรถือเป็นหัวใจสําคัญ
สําหรับการจัดการศึกษาทุกระดับในมหาวิทยาลัย และตอบสนองต่อความต้องการของสังคม
6. กองบริการการศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบโครงการสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยนเรศวร และ
มหาวิทยาลัยได้รับรางวัลสหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติ ประเภทผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาดีเด่นในสถานศึกษา
(รศ.ดร. วันดี ทาตระกูล) และรางวัลประเภทสถานประกอบการสหกิจศึกษาดีเด่นขนาดใหญ่ (บริษัทเครือ
เบทาโกร)
7. มีงานวิจัยสถาบันของบุคลากรกองบริการการศึกษาที่สามารถนําผลการวิจัยมาใช้ในการ
ปรับปรุง พัฒนาการปฏิบัติงานภายในกองบริการการศึกษา และสะท้อนผลการดําเนินงานเป็นข้อมูลวิจัยเสนอ
ต่อผู้บริหาร
SAR กบศ2555
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8. มีการบริหารจัดการการใช้ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ให้เพียงพอและเหมาะสม มีการ
ประเมินการใช้อาคาร ห้องเรียน และห้องปฏิบัติการ เพื่อนําผลมาปรับปรุงพัฒนาให้เกิดความพึงพอใจแก่ผใู้ ช้
ให้มากทีส่ ุด
9. มีการให้บริการวิชาการแก่สังคม ในการเป็นศูนย์สอบเพื่อดําเนินการจัดสอบ O-NET และ
GAT/PAT ให้กับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์กรมหาชน) สทศ.
1.12 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
กองบริการการศึกษามีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
บริหาร และการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดการปรับปรุง พัฒนางานอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ดังนี้
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ของกองบริการการศึกษามีการดําเนินการโดยยึดหลัก PDCA
ประกอบไปด้วย
P = กองบริการการศึกษา มีปฏิญญากองบริการการศึกษา และแผนยุทธศาสตร์ เป็นแนวทางในการ
ดําเนินงานโดยกําหนดให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยนเรศวร สะท้อนออกมาเป็นการ
ดําเนินโครงการ และการปฏิบัติงานต่างๆ ตามภารกิจหลักของกองบริการการศึกษา
D = กําหนดผู้รับผิดชอบในการดําเนินงาน แต่ละโครงการ และมีการมอบหมายหน้าที่ความ
รับผิดชอบกับบุคลากรทุกคน เพื่อให้ดําเนินงานตามกรอบของแผนยุทธศาสตร์ และภารกิจหลักของกอง
บริการการศึกษา
C = มีการติดตาม และประเมินตรวจสอบการปฏิบัติงานแต่ละโครงการ และประเมินตรวจสอบกอง
บริการการศึกษาทุกปีงบประมาณ เพื่อให้ทราบปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนางานใน
รอบปีถัดไป
และมีการส่งเสริมและสนับสนุนวิจัยสถาบัน เพื่อนําไปสู่การพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ โดย
การวิเคราะห์ SWOTS ทุกโครงการวิจัย เพื่อเป็นกลยุทธ์ในการนําไปสู่การวางแผนการปฏิบัติงานและการ
ประกันคุณภาพการปฏิบัติงาน ตามพันธกิจหลักของกองบริการการศึกษา
A = มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุง พัฒนา เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงาน
ตามปรัชญา ปณิธาน และวัตถุประสงค์ ของกองบริการการศึกษา
ในด้านของกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา ของกองบริการการศึกษาได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อทําหน้าที่ร่วมกันวางแผนการดําเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษา ร่วมกันติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาคุณภาพในองค์กรอย่าง
ต่อเนื่อง โดยยึดเกณฑ์การประเมินและตัวชี้วัดระดับสายสนับสนุน (Non-teaching) ที่กําหนดให้โดย
มหาวิทยาลัย
1.13 แนวปฏิบัติที่ดี
กองบริการการศึกษาสนับสนุนให้มีการพัฒนาเทคโนโลยีระบบสารสนเทศ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการ
ให้บริการด้านวิชาการ ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ดําเนินงานโครงการสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล และส่งเสริมให้บุคคลากรทําวิจัยสถาบันเพื่อพัฒนางาน ให้เกิดประสิทธิภาพ
อย่างต่อเนื่อง
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บทที่ 2 ส่วนสําคัญ

ผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ของ สกอ.
องค์ประกอบที่ 1
องค์ประกอบที่ 7
องค์ประกอบที่ 8
องค์ประกอบที่ 9
องค์ประกอบที่ 10

SAR กบศ2555
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การบริหารและการจัดการ
การเงินและงบประมาณ
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ภารกิจหลัก
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องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ
หลักการ
หน่วยงานมีปรัชญา ปณิธาน และจุดเน้นที่อาจแตกต่างกัน ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ที่หน่วยงาน
จะกําหนดวิสัยทัศน์ แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปีให้ชัดเจนและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์
แผนกลยุทธ์อธิการบดีและจุดเน้นมหาวิทยาลัยวิจัย กลุ่ม ง ที่สนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย
นเรศวร ตลอดจนสอดคล้องกับแผนพัฒนาการอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 และ 11
ในกระบวนการกําหนดวิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ หน่วยงานเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมของ
สมาชิกทุกกลุม่ ในหน่วยงาน และมีการถ่ายทอดวิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ที่กําหนดแล้วให้รับทราบ
ทั่วกันทั้งอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ตลอดจนผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ผู้ปกครอง ชุมชน
ผู้ใช้บริการและสังคมโดยรวม

มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
1. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
2. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
3. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
4. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (Thai Qualification Framework
for Higher Education) (TQF: HEd.) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
5. แผนกลยุทธ์
ตัวบ่งชี้ จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ คือ
1.1 กระบวนการพัฒนาแผน
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์มาตรฐาน :
1. มีการจัดทําแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยการมีสว่ นร่วมของบุคลากรในหน่วยงาน
และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการของหน่วยงานโดยเป็นแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธานและ
พระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยนเรศวร ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย (กลุ่ม ง)
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2551-2554) และฉบับที่ 11
2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับหน่วยงานไปสูท่ ุกงานย่อยภายใน
3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจําปีครบ 5 พันธกิจ คือ สนับสนุนด้านการผลิต
บัณฑิต สนับสนุนด้านมาตรฐานทางวิชาการ สนับสนุนด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม สนับสนุน
งานวิจัย สนับสนุนด้านบริหารจัดการและระบบสารสนเทศ
4. มีตวั บ่งชีข้ องแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจําปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้เพื่อวัดความสําเร็จ
ของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปี
5. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปีครบ 5 พันธกิจ
6. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจําปี อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และรายงานผล
ต่อผู้บริหารเพือ่ พิจารณา
7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงานผลต่อ
ผู้บริหารเพือ่ พิจารณา
8. มีการนําผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการของหน่วยงานไปปรับปรุงแผน
กลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปี

เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
1 ข้อ
2 หรือ 3 ข้อ
การประเมินตนเอง (SAR)

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
4 หรือ 5 ข้อ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
6 หรือ 7 ข้อ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
8 ข้อ

ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี้ : ผู้อํานวยการกองบริการการศึกษา เบอร์โทรภายใน : 8302 E-mail : jaruaryporn@nu.ac.th
ผู้เก็บรวมรวบข้อมูล : นางภัทริกา สิงห์สถิตย์ และนางสาวศันสนีย์ หล่อศิริ
เบอร์โทรภายใน : 8317
E-mail : patrikas@nu.ac.th

ผลการดําเนินงาน (ข้อมูลจริง/วิธีการได้มา/หมายเลขหลักฐานอ้างอิง) : กองบริการการศึกษาได้
ดําเนินการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ปี พ.ศ. 2553 – 2556 ฉบับปรับปรุง ปี 2555 ขึ้น โดยคณะกรรมการ
กองบริการการศึกษา โดยการพิจารณาปรับปรุงข้อมูลโครงการ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย ต่าง ๆ ในแผนฯให้
มีความสอดคล้องกับการปฏิบัติงานในปัจจุบัน ตามแนวทางและวิธีการดําเนินงานตามวิสัยทัศน์ และพันธกิจ
ของกองบริการการศึกษา ตลอดจนการวางแผนงานด้านอื่น ๆ ซึ่งจะทําให้ผู้บริหาร บุคลากรทุกระดับภายใน
กองบริการการศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกิดความเข้าใจและนําไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลที่ชัดเจนใน
ทิศทางเดียวกัน (1.1.1.1, 1.1.1.2) โดยมีการชี้แจงทําความเข้าใจกับหัวหน้างานทุกงาน ถึงวิสัยทัศน์ กล
ยุทธ์ และเป้าหมาย ตลอดจนการมอบหมายให้ทุ กงานดําเนินการในส่วนงานที่รับผิดชอบให้เป็นไปตาม
เป้าหมายที่กําหนดไว้ในแผนฯ และแจ้งแผนยุทธศาสตร์กองบริการการศึกษา ฉบับปรับปรุง ปี 2555 ให้
แต่ละงานแจ้งให้บุคลากรในงานรับทราบ (1.1.2.1) กองบริการการศึกษามีการแปลงยุทธศาสตร์ของกองฯ
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โดยงานต่าง ๆ ที่รับผิดชอบเขียนรายละเอียดโครงการตามที่กําหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์ฯ รวบรวม
เป็นแผนปฏิบัติการประจําปี 2555 ที่ครอบคลุม 5 พันธกิจของกองฯ (1.1.3.1, 1.1.3.2) และเพื่อให้สามารถ
นําไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีความเป็นรูปธรรม และชัดเจนมากยิ่งขึ้น กองฯ มีการกําหนดตัวบ่งชี้
ความสํ า เร็ จ และค่ า เป้ า หมายของแต่ ล ะตั ว บ่ ง ชี้ ตามการดํ า เนิ น งานตามพั น ธกิ จ ต่ า ง ๆ ของกองฯ ใน
แผนปฏิบัติการประจําปี 2555 ซึ่งในแต่ละโครงการ/กิจกรรม จะมีการกําหนดตัวบ่งชี้ความสําเร็จและค่า
เป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ เพื่อให้กองฯ สามารถติดตามวัดผลความสําเร็จของการดําเนินการได้อย่าง
ชัดเจน โดยในปีนี้มีการตั้งตัวบ่งชี้ไว้ทั้งหมดจํานวน 79 ตัวบ่งชี้ จากโครงการจํานวน 19 โครงการ (1.1.4.1,
1.1.4.2) กองบริการการศึกษาได้ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปี อย่างสม่ําเสมอเป็น
รายไตรมาส สรุ ป ผลเสนอต่ อ ผู้ บ ริ ห ารทุ ก ไตรมาส และเมื่ อ สิ้ น ปี ง บประมาณ จะมี ก ารติ ด ตามผลการ
ดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ เพื่อนําผลการประเมินมาปรับปรุงให้เหมาะสม สอดคล้องกับภาวการณ์
ปัจจุบัน และมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น (1.1.5.1, 1.1.5.2) ทั้งนี้ งานสนับสนุนวิชาการ ได้รับมอบหมายให้เป็น
ผู้ติดตามผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจําปี เป็นรายไตรมาส และสรุปผลเพื่อเสนอ
คณะกรรมการประจํากองฯ (1.1.6.1) หลังสิ้นปีงบประมาณได้มีการติดตามผลการดําเนินการตามแผน
ยุทธศาสตร์ของกองฯ และจัดทําสรุปรายงานผลต่อผู้บริหาร และเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจํากองฯ
(1.1.7.1) และกองบริการการศึกษา มีการดําเนินการติดตามการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการประจําปีและ
แผนยุทธศาสตร์ของกองฯ ปี พ.ศ. 2553-2556 เพื่อนําผลที่ได้มาปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาพการณ์
ปัจจุบัน และให้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ในแผนปฏิบัติการ (1.1.8.1)
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คะแนนการประเมินปีที่แล้ว : คะแนนการประเมินครั้งนี้ : 5
การบรรลุเป้าหมาย
- เป้าหมาย1 (ข้อมูลจริง/หมายเลขหลักฐานอ้างอิง) : 5
- ผลการดําเนินงาน [ตัวตั้ง :
ตัวหาร :
- บรรลุเป้าหมาย (1 = บรรลุ , 0 =ไม่บรรลุ) : 1
การมีพัฒนาการ (1 = มี , 0 =ไม่มี) : 1
โครงการหรือกิจกรรมในปีต่อไป :

คะแนนการประเมินปีต่อไป : 5
ผลลัพธ์ (%หรือสัดส่วน) :

]

จัดทําแผนยุทธศาสตร์กองบริการการศึกษา ปี 2556 - 2559 ให้สอดคล้องตามแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย
(แผน 11)

รายการหลักฐานอ้างอิง
หมายเลข
ชื่อรายการหลักฐานอ้างอิง (พร้อมหมายเลขหน้า)
1.1.1.1
แผนยุทธศาสตร์ กองบริการการศึกษา ปี พ.ศ.2553-2556 ฉบับปรับปรุง 2555
1.1.1.2
ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างแผนยุทธศาสตร์กับแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย
1.1.2.1
รายงานการประชุมคณะกรรมการกองบริการการศึกษา เพื่อถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์
สู่หน่วยงานภายใน
1.1.3.1
ตารางแสดงผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างแผนยุทธศาสตร์กับแผนปฏิบัติ
การประจําปีงบประมาณ 2555
1.1.3.2

แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2555

1.1.4.1

แผนยุทธศาสตร์ กองบริการศึกษา ปี พ.ศ.2553-2556 (หน้า 15-27)

1.1.4.2

ตัวบ่งชี้ที่ระบุในแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2555

1.1.5.1

สรุปแสดงความเชื่อมโยงของแผนปฏิบัติการประจําปีต่อภารกิจหลักของ
กองบริการการศึกษา

1.1.5.2

สรุปรายงานผลการดําเนินการโครงการ/กิจกรรม ประจําปี 2555

1.1.6.1
1.1.7.1
1.1.8.1

สรุปการติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปี รายไตรมาส
รายงานสรุปผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์กองบริการการศึกษา
สรุปรายงานการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ประจําปี 2555
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การวิเคราะห์ตัวเอง
TOWS Analysis :
ภายนอกองค์กร
T (Threats) อุปสรรค :

- การขอข้อมูลของกองแผนงานของมหาวิทยาลัย ไม่เป็นไปตามปฏิทินดําเนินงาน อีกทัง้ มีการ
เปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มโดยไม่ทราบล่วงหน้า
(Opportunities) โอกาส :

- มีระบบสารสนเทศด้านแผน ทําให้เข้าถึงข้อมูลและรายงานผลได้สะดวกรวดเร็ว
ภายในองค์กร
W (Weakness) จุดอ่อน :

S (Strengths) จุดแข็ง :

- บุคลากรให้ความร่วมมือในการสนับสนุนข้อมูลผลการดําเนินการเป็นไปตามกําหนดเวลา
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การประเมินตรวจสอบ (CAR)
คะแนนการประเมินปีที่แล้ว : 5
คะแนนการประเมินครั้งนี้ : 5
คะแนนการประเมินปีต่อไป : 5
การบรรลุเป้าหมาย
- เป้าหมาย1 : 5
- ผลการดําเนินงาน [ตัวตั้ง :
ตัวหาร :
ผลลัพธ์ (%หรือสัดส่วน) :
]
- บรรลุเป้าหมาย (1 = บรรลุ , 0 =ไม่บรรลุ) : 1
การมีพัฒนาการ (1 = มี , 0 =ไม่มี) : 1
หมายเหตุ / ข้อสังเกต / เสนอแนะ :

1. อาจมีการปรับประเด็นยุทธศาสตร์ของกองให้สอดคล้องและสนับสนุนกับยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยให้มากยิ่งขึ้น เช่น อาจพิจารณาประเด็นยุทธศาสตร์ออกเป็นด้านพัฒนางานการให้บริการตาม
ภารกิจปัจจุบัน และยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบหรือเครื่องมือใหม่ขึ้นมาเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย
2. โครงการทีก่ าํ หนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการไม่สอดคล้องกัน เช่น มีการกําหนด
โครงการเกีย่ วกับกับปรับปรุงฐานข้อมูลในแผนยุทธศาสตร์ ปี 55 ที่กําหนดตัวชี้วัดไว้ 12 ครั้ง แต่ในแผนปฏิบัติ
การไม่มกี ิจกรรม/โครงการนี้ เป็นต้น
3. ควรจัดให้มีแผนพัฒนาคุณภาพหลังจากการประเมินคุณภาพการศึกษาแล้วเพื่อนําไปสู่การจัดทํา
แผนปฏิบัติการในปีต่อไป
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องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
หลักการ
หน่วยงานต้องให้ความสําคัญกับการบริหารจัดการโดยมีผู้บริหารหรือคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยทําหน้าที่ในการกํากับดูแลการทํางานของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ หน่วยงานจะต้อง
บริหารจัดการด้านต่าง ๆ ให้มีคุณภาพ เช่น ทรัพยากรบุคคล ระบบฐานข้อมูล การบริหารความเสี่ยง
การบริหารการเปลี่ยนแปลง การบริหารทรัพยากรทั้งหมด ฯลฯ เพื่อสัมฤทธิผลตามเป้าหมายที่
กําหนดไว้ โดยใช้หลักธรรมาภิบาล (Good Governance)

มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
1. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 – 2565) สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
2. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
3. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
4. มาตรฐานการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ( ก.พ.ร. )
5. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. 2553 สํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)
6. เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เป็นเลิศ 2552 – 2553
7. เกณฑ์การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
8. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง มาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2544
ตัวบ่งชี้ จํานวน 4 ตัวบ่งชี้ คือ
7.1 ภาวะผู้นําของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน
7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้
7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง
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ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 ภาวะผูน้ ําและผู้บริหารทุกระดับของหน่วยงาน
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์มาตรฐาน :
1. หน่วยงานปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกําหนดครบถ้วนและมีการประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดล่วงหน้า
2. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ กําหนดทิศทางการดําเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ มีความสามารถใน
การวางแผนกลยุทธ์ มีการนําข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนาหน่วยงาน
3. ผู้บริหารมีการกํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้งสามารถสื่อสารแผนและผลการ
ดําเนินงานของหน่วยงานไปยังบุคลากรในหน่วยงาน
4. ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ให้อํานาจในการตัดสินใจแก่บุคลากรตาม
ความเหมาะสม
5. ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพื่อให้สามารถทํางานบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานเต็ม
ตามศักยภาพ
6. ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
7. หน่วยงานประเมินผลการบริหารงานของสถาบันและผู้บริหารนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็น
รูปธรรม
หมายเหตุ : หากจะประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานข้อที่ 6 นั้น ต้องแสดงข้อมูลการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลครบถ้วนทั้ง 10
ประกาศ ตามนิยามศัพท์ที่ระบุไว้ ซึ่งสอดคล้องเป็นไปตามเกณฑ์ของ สมศ.

เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
1 ข้อ
2 หรือ 3 ข้อ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
4 หรือ 5 ข้อ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
6 ข้อ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
7 ข้อ

การประเมินตนเอง (SAR)
ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี้ : ผู้อํานวยการกองบริการการศึกษา เบอร์โทรภายใน : 8302 E-mail : jaruaryporn@nu.ac.th
ผู้เก็บรวมรวบข้อมูล : นางนพวรรณ พานทอง
เบอร์โทรภายใน : 8303 E-mail : oppawont@hotmail.com
ผลการดําเนินงาน (ข้อมูลจริง/วิธีการได้มา/หมายเลขหลักฐานอ้างอิง) : กองบริการการศึกษา มีบทบาทหน้าที่ใน

การกําหนดนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร (พ.ศ. 2553 -2556)
(7.1.1.1) โดยมีคณะกรรมการประจํากองบริการการศึกษา เป็นตัวแทนบุคลากรทุกส่วนงาน (7.1.1.2) ในการ
ขับเคลื่อนการทํางานภายในกองบริการการศึกษาให้เป็นไปตามปฏิญญาและพันธกิจ คณะกรรมการประจํา
กองบริการการศึกษา ได้กําหนดแผนการประชุม ประจําปี 2554- 2555 และมีการจัดประชุมตามแผน อย่าง
ต่ําร้อยละ 80 ของแผน ในการประชุมแต่ละครั้งมีคณะกรรมการเข้าร่วมโดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
(7.1.1.3)ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ มีความรู้ ความสามารถ กําหนดทิศทางการดําเนินงานตามนโยบายและแผน
ยุทธศาสตร์ (7.1.2.1) โดยชี้แจงและทําความเข้าใจกับหัวหน้างานทุกงาน ถึงวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ และเป้าหมาย
ตลอดจนการมอบหมายให้ทุกงานดําเนินการในส่วนงานที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ใน
แผน (7.1.2.2) มีระบบสารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบัติงาน เช่น ระบบรับเข้าศึกษา
1

ั
่ ้ น้ นั ๆ เชน่ ระบุเป็ นคาร้
่ อยละหรื อระบุเป็ นจํานวนหรื อระบุเป็ นข้อ หรื อ
ให้ระบุเป็ นตัวเลขที่สอดคล้องกบเกณฑ์
ที่ใช้ประเมินสําหรับตัวบงชี
ระบุเป็ นระดับ
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ระบบทะเบียนออนไลน์ และมีระบบประเมินหลักสูตรออนไลน์ เป็นต้น ผู้บริหารมีการกํากับ ติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานทุกไตรมาส (7.1.3.1) และแจ้งผลการดําเนินงานในการ
ประชุมคณะกรรมการประจํากองบริการการศึกษา (7.1.3.2) พร้อมทั้งจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงาน
ประจําปีงบประมาณ 2555 เสนอคณะกรรมการประจํากองบริการการศึกษา และมหาวิทยาลัย (7.1.3.3)
ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการโดยแต่งตั้งผู้แทนบุคลากรทุกส่วนงานเข้าร่วม
เป็นคณะกรรมการประจํากองบริการการศึกษา (7.1.4.1) นอกจากนี้ ยังมีบุคลากรที่มสี ว่ นร่วมในการบริหาร
จัดงานด้านอื่นๆ เช่น คณะกรรมการประกันคุณภาพ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นต้น (7.1.4.2)
ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน ให้สามารถทํางานบรรลุตามวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงาน และของมหาวิทยาลัยเต็มตามศักยภาพ โดยการจัดโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาองค์กร
อย่างสร้างสรรค์ (7.1.5.1) เช่นการไปศึกษาดูงาน ณ. จังหวัดจันทบุรี การเข้าร่วมสัมมนากับหน่วยงานต่างๆ
ทั้งภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย (7.1.5.2) ผู้บริหาร ใช้หลักธรรมมาภิบาลบริหารงาน โดยคํานึงถึง
ประโยชน์ของหน่วยงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น การนําเสนอ
ผลงานวิจัยของบุคลากรงานนเรศวรวิจัย การเสนอผลงานชํานาญการพิเศษ และเพื่อความโปร่งใสในด้าน
การเงินและงบประมาณของกองบริการการศึกษา จึงจัดทํารายงานสรุปการใช้งบประมาณทางการเงินแจ้งใน
ที่ประชุมคณะกรรมการประจํากองทุกเดือน (7.1.6.1) กองบริการการศึกษา มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของผู้บริหารตามรูปแบบการประเมิน 540 องศา ประจําปีงบประมาณ 2555 และนําผลการประเมินที่ได้
รับมาปรับใช้ ในการบริหารงานของผู้บริหาร เพื่อให้เกิดความเหมาะสมและเป็นรูปธรรม (7.1.7.1)
คะแนนการประเมินปีที่แล้ว : 5
คะแนนการประเมินครั้งนี้ : 5
การบรรลุเป้าหมาย
เป้าหมาย1 (ข้อมูลจริง/หมายเลขหลักฐานอ้างอิง) : 5
ผลการดําเนินงาน [ตัวตั้ง :
ตัวหาร :
บรรลุเป้าหมาย (1 = บรรลุ , 0 =ไม่บรรลุ) : 1
การมีพัฒนาการ (1 = มี , 0 =ไม่มี) : 1
โครงการหรือกิจกรรมในปีต่อไป :

คะแนนการประเมินปีต่อไป : 5
ผลลัพธ์ (%หรือสัดส่วน) :

]

1. ประชุมสัมมนาบุคลากรกองบริการการศึกษา เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการปฏิบัติงาน
รวมกัน ทั้งในและนอกสถานที่
2. ศึกษาดูงานจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานที่ดี
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รายการหลักฐานอ้างอิง
หมายเลข
ชื่อรายการหลักฐานอ้างอิง (พร้อมหมายเลขหน้า)
7.1.1.1.

แผนยุทธศาสตร์ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.2553 – 2556 (ฉบับปรับปรุง
พ.ศ.2555)

7.1.1.2

คําสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ 3802/2555 เรือ่ งแต่งตั้งคณะกรรมการประจํากองบริการ
การศึกษา

7.1.1.3

การประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากรกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร

7.1.2.1

แผนยุทธศาสตร์ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร (พ.ศ.2553 – 2556)

7.1.2.2

ระบบสารสนเทศ (ระบบรับเข้าศึกษา ระบบทะเบียนออนไลน์ และระบบประเมินหลักสูตร
ออนไลน์)

7.1.3.1

รายงานผลการดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติงานทุกไตรมาส

7.1.3.2

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจํากองบริการการศึกษา

7.1.3.3

รายงานการปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ 2555

7.1.4.1
7.1.4.2

คําสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ 3802/2555 เรื่อง แต่งตัง้ คณะกรรมการประจํากองบริการการศึกษา
คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา และคําสั่งแต่งตัง้ คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง

7.1.5.1

รายงานสรุปโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาองค์กรอย่างสร้างสรรค์

7.1.5.2

รายงานสรุปโครงการศึกษาดูงาน ณ จังหวัดจันทบุรี

7.1.6.1
7.1.7.1

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจํากองบริการการศึกษา
การประเมินผลการปฏิบัตงิ านของบุคลากรกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร

SAR กบศ2555

30

กองประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร

การวิเคราะห์ ตัวเอง
TOWS Analysis :
ภายนอกองค์กร
T (Threats) อปสรรค
:
ุ

- มหาวิทยาลัยโอนย้ายบุคลากรกองบริการการศึกษา ไปหน่วยงานใหม่ แต่มหาวิทยาลัยไม่มีนโยบายใน
การจัดสรรอัตราใหม่มาทดแทนให้ ทําให้หน่วยงานขาดบุคลากรในการปฏิบัติงาน
O (Opportunities) โอกาส :

- มหาวิทยาลัยสนับสนุนให้ผู้บริหาร ไปศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ พร้อมทั้งให้เข้าร่วม
ฝึกอบรมและสัมมนา กับหน่วยงานภายนอก และภายในมหาวิทยาลัย
ภายในองค์กร
W (Weakness) จดอ่
ุ อน :

- บุคลากรขาดความต่อเนื่องในการประสานงาน
S (Strengths) จดแข็
ุ ง:

1. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ มีความรู้ ความสามารถหลากหลาย มีความมุ่งมั่นเป็นที่ยอมรับของหน่วยงาน
2. ผู้บริหารมีการจัดการที่ดี รวดเร็ว มีประสิทธิภาพมีกลยุทธ์ในการบริหารและมีการถ่ายทอดสู่การ
ปฏิบัติอย่างเป็นระบบที่ชัดเจน
3. มีการบริหารแบบส่วนร่วม เปิดโอกาสและสนับสนุนให้บุคลากรเรียนรู้และทํางานร่วมกันเป็นทีม
4. มีการวางแผนในการทํางาน ปฏิบัติตามแผนตลอดจนติดตามผลการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง
5. มีการพัฒนาบุคลากรในการส่งเสริมเข้าร่วมอบรม สัมมนา เพื่อเพิ่มความรู้และทักษะในการ
ปฏิบัติงาน
การประเมินตรวจสอบ (CAR)
คะแนนการประเมินปีที่แล้ว : 4
คะแนนการประเมินครั้งนี้ : 5
คะแนนการประเมินปีต่อไป : 5
การบรรลุเป้าหมาย
เป้าหมาย1 : 5
ผลการดําเนินงาน [ตัวตั้ง :
ตัวหาร :
ผลลัพธ์ (%หรือสัดส่วน) :
]
บรรลุเป้าหมาย (1 = บรรลุ , 0 =ไม่บรรลุ) : 1
การมีพัฒนาการ (1 = มี , 0 =ไม่มี) : 1
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การประเมินตรวจสอบ (CAR) (ต่อ)
หมายเหตุ / ข้อสังเกต / เสนอแนะ :

จุดแข็ง
1. กองบริการการศึกษามีการกําหนดวิสัยทัศน์ และทิศทางการดําเนินงาน มีแผนยุทธศาสตร์
แผนปฏิบัติงาน อย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร
2. บุคลการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ โดยมีบุคลากรทุกสายงานเป็นคณะกรรมการประจํา
กองบริการการศึกษา
3. บุคลากรมีการทํางานเป็นทีม มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน และมีความสามัคคี ทําให้ได้รับ
รางวัลหลายรางวัล เช่น สหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติ เป็นต้น
ข้อเสนอแนะ
1. ในข้อ 1 ตามเกณฑ์ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 ภาวะผู้นําและผู้บริหารทุกระดับของหน่วยงาน การประเมิน
ตนเองตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ล่วงหน้า หมายถึง ผู้อํานวยการกอง หัวหน้างานทุกระดับ กองบริการ
การศึกษายังขาดการดําเนินการประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ล่วงหน้า ดังนั้นในปี 55 กอง
บริการการศึกษาควรจัดทําเกณฑ์การประเมินตนเอง โดยยึดตามการปฏิบัติหน้าที่ที่ที่กาํ หนดในช่วงต้น
ปี และช่วงปลายปีก็ทําการประเมินตนเองอีกครั้งหนึ่ง และสรุปผลการประเมินเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการประจํากองบริการการศึกษา และนําผลการประเมินมาแก้ไขปรับปรุงการบริหารงานอย่าง
เป็นรูปธรรม
2. ผู้บริหาร หรือหัวหน้างาน ควรมีกิจกรรมถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรเป็นประจํา ต่อเนื่อง ทั้งใน
ลักษณะที่เป็นทางการ และไม่เป็นทางการ
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ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 การพัฒนาหน่วยงานสู่สถาบันเรียนรู้
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์มาตรฐาน :
1. มีการกําหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ
หน่วยงานอย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจหลักของหน่วยงาน
2. กําหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะอย่างชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่
กําหนดในข้อ 1
3. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit
knowledge) เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่กําหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่
บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่กําหนด
4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่กําหนดในข้อ 1 ทั้งทีม่ ีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้
อื่น ๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลาย
ลักษณ์อักษร (explicit knowledge)
5. มีการนําความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีงบประมาณปัจจุบันหรือปีงบประมาณที่ผ่านมา
อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และจากความรู้ทักษะของผู้มีประสบการณ์
ตรง (tacit knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
1 ข้อ
2 ข้อ
3 ข้อ
4 ข้อ
5 ข้อ
การประเมินตนเอง (SAR)
ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี้ : ผู้อํานวยการกองบริการการศึกษา เบอร์โทรภายใน : 8302 E-mail : jaruaryporn@nu.ac.th
ผู้เก็บรวมรวบข้อมูล : นางภัทริกา สิงห์สถิตย์
เบอร์โทรภายใน : 8317 E-mail : patrikas@nu.ac.th
ผลการดําเนินงาน (ข้อมูลจริง/วิธีการได้มา/หมายเลขหลักฐานอ้างอิง) :

จากการศึกษาสภาพและผลการดําเนินงานการจัดการความรู้ของกองบริการการศึกษา
มหาวิทยาลัยนเรศวร ในรอบปีงบประมาณ 2554 ได้นําเสนอให้คณะกรรมการประจํากองบริการการศึกษา
พิจารณา เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 1/55 วันที่ 6 มกราคม 2555 ที่ประชุมจึงได้ร่วมกําหนดประเด็นความรู้
และเป้าหมายของการดําเนินการจัดการความรู้กองบริการการศึกษา จัดทําเป็นแผนการจัดการความรู้กอง
บริการการศึกษา ปีงบประมาณ 2555 โดยมีเป้าหมายมุ่งส่งเสริมการจัดการองค์ความรู้ภายในองค์กรและ
กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ตามสายงาน อย่างน้อย 3 เรื่อง และนําความรู้ที่ได้ เก็บ
เป็นคลังความรู้ (Knowledge Asset) เผยแพร่ลงในเว็บไซต์กองบริการการศึกษา, การสนับสนุนเชื่อมโยง
การจัดการความรู้ขององค์กรกับหน่วยงานภายนอก และการติดตามผลเกี่ยวกับการนําความรู้จาก
Knowledge Asset ไปใช้ในการปฏิบัติงานและข้อเสนอแนะของบุคลากร (7.2.1.1, 7.2.1.2)
1

่ ้ น้ นั ๆ เชน่ ระบุเป็ นคาร้
่ อยละหรื อระบุเป็ นจํานวนหรื อระบุเป็ นข้อ หรื อ
ให้ระบุเป็ นตัวเลขที่สอดคล้องกบัเกณฑ์ที่ใช้ประเมินสําหรับตัวบงชี
ระบุเป็ นระดับ
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กองบริการการศึกษา มีการกําหนดประเด็นความรู้ และกลุ่มเป้าหมาย 3 กลุ่ม คือ “แนวทางการปฏิบัติงานที่ดี
เพื่อการพัฒนาฐานข้อมูลด้านหลักสูตร”(บุคลากรงานทะเบียนนิสิตและประมวลผล และงานพัฒนา
หลักสูตร) , “การดําเนินงานจัดสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยนเรศวร” (บุคลากรงานธุรการและงาน
รับเข้าศึกษา) และการแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับสถาบันวิจยั ของบุคลากร (บุคลากรที่ทําวิจัยสถาบัน)
(7.2.2.1) ซึ่งกองบริการการศึกษาได้ดําเนินการจัดโครงการสัมมนาบุคลากรเพื่อพัฒนาองค์กรอย่างสร้างสรรค์ ใน
วันที่ 3 เมษายน 2555 ณ ห้อง QS 2302 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาฯ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยจัด
กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรูแ้ นวปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัตงิ าน (Best Practices) เพื่อให้ได้แนวปฏิบัติที่ดี / ขั้นตอน
การปฏิบัตงิ าน (เป็น Flow Chart) ปัจจัยแห่งความสําเร็จ และแนวทางการพัฒนา จํานวน 2 หัวข้อ ดังนี้ กลุ่มที่
1 หัวข้อ “แนวทางการปฏิบัติงานที่ดีเพื่อการพัฒนาฐานข้อมูลด้านหลักสูตร” ( งานทะเบียนนิสิตและ
ประมวลผล + งานพัฒนาหลักสูตร ) ณ ห้อง QS 2101 กลุม่ ที่ 2 หัวข้อ “การดําเนินงานจัดสอบคัดเลือกเข้า
ศึกษาต่อมหาวิทยาลัยนเรศวร” จํานวนบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม 60 คน ได้จัดทําสรุป Knowledge Asset นํา
เผยแพร่ลงในเว็บไซต์ของกองบริการการศึกษา มีรายงานผู้เข้าชม รวมทัง้ สิ้น 445 ครั้ง กองบริการการศึกษาได้
รวบรวมผลงานวิจัยสถาบันของบุคลากรกองบริการการศึกษา ที่เป็นข้อมูลช่วยสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร
จํานวน 6 เรื่อง เผยแพร่ลงในเว็บไซต์กองฯ รวมถึงการจัดประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างผู้วิจัยในการพัฒนา
ผลงานวิจัยทีจ่ ะได้รับการสนับสนุนในปีงบประมาณ 2554 และเพื่อสนับสนุนการเชือ่ มโยงการจัดการความรู้ของ
องค์กรกับหน่วยงานภายนอก กองบริการฯ จัดส่งบุคลากรไปร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายกับหน่วยงาน
ภายนอก รวมจํานวน 3 ครั้ง จํานวน 4 คน คือ 1. วันที่ 7 – 9 มี.ค. 55 โครงการสัมมนาเครือข่ายองค์กรการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการพัฒนาระดับอุดมศึกษา Mini UKM ครั้งที่ 8 ณ ม.อุบลราชธานี จํานวน 1
คน (จัดโดยม.อุบลราชธานี) 2.วันที่ 28 - 29 เม.ย. 55 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ (UKM) โครงการเสวนาเครือข่ายการ
จัดการความรูร้ ะหว่างมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 21 จํานวน 1 คน (จัดโดย กองประกันคุณภาพ ม.นเรศวร) และ 3. วันที่
21 – 23 พ.ค. 55 โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและสมรรถนะบุคลากร ปี 2555 ณ ม.บูรพา และม.เกษตร
ศรีราชา จํานวน 2 คน (จัดโดย สถาบันสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน ม.นเรศวร) (7.2.3.1, 7.2.3.2) ทั้งนี้ ในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยนําประเด็นปัญหาทีเ่ กิดขึ้นในระหว่างการปฏิบัติงาน และแนวปฏิบัติที่ดีของบุคลากรผูม้ ี
ประสบการณ์ตรง สกัดความรูจ้ นได้เป็นขั้นตอนการปฏิบัตงิ าน ปัจจัยแห่งความสําเร็จ และแนวทางการพัฒนา ดังนี้
•
•
•

ขั้นตอนการปรับปรุงฐานข้อมูลหลักสูตร มหาวิทยาลัยนเรศวร
ขั้นตอนการดําเนินการจัดสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยนเรศวร
ขั้นตอนการจัดสอบคัดเลือก GAT/PAT O-NET
กองบริการการศึกษาได้นําความรู้ที่ได้ เก็บเป็นคลังความรู้ (Knowledge Asset) เผยแพร่ลงในเว็บไซต์กอง
บริการการศึกษา เพื่อให้บุคลากรกองบริการการศึกษาและบุคคลภายนอกที่สนใจ ได้ใช้ให้เป็นประโยชน์ในการ
ปฏิบัติงาน
นอกจากนี้ ข้อมูลความรู้ที่บุคลากรกองบริการการศึกษาได้ไปร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานภายนอก
ได้นํามาเผยแพร่ในคลังความรู้ด้วย เช่น แนวปฏิบัติที่ดีในการดําเนินการประกันคุณภาพตามกรอบมาตรฐาน TQF
(องค์ 2.6 ) (7.2.4.1) ทั้งนี้ งานสนับสนุนวิชาการได้ดําเนินการสัมภาษณ์บุคลากรกองบริการการศึกษาที่เกี่ยวข้อง
ติดตามผลเกี่ยวกับการนําความรู้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในปี 2555 ไปใช้ในการปฏิบัติงานและข้อเสนอแนะ มี
รายงานโดยสรุป (7.2.5.1) ดังนี้
การนําความรู้จากการ KM ไปใช้
1. ขั้นตอนการจัดสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยนเรศวร และ การจัดสอบ GAT / PAT,
O-net บุคลากรผู้เกี่ยวข้องได้ดําเนินการตามขั้นตอนดังกล่าวแล้ว พบว่า สามารถดําเนินการได้ตามขั้นตอนที่
กําหนด และยังไม่พบปัญหา
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2. ขั้นตอนการพัฒนาฐานข้อมูลด้านหลักสูตร งานพัฒนาหลักสูตร ได้มีการปรับเปลี่ยนกระบวนการ
ทํางานให้เป็นไปตามขั้นตอนทําให้ลดปัญหาในการส่งข้อมูลล่าช้าและ/หรือไม่อัพเดท และช่วยให้การอัพเดท
ฐานข้อมูลหลักสูตรในระบบของงานทะเบียนนิสิตเป็นไปด้วยความรวดเร็วทันเวลา และเกิดความชัดเจนยิ่งขึ้นในการ
ดําเนินงานของผู้เกี่ยวข้อง
งานพัฒนาหลักสูตรได้จัดทําสรุปรวมหลักสูตรใหม่และหลักสูตรปรับปรุงตั้งแต่ ปี 2534 – 2555 ให้งาน
ทะเบียนนิสิตฯ จํานวน 2 เล่ม โดยขอให้ช่วยตรวจสอบหลักสูตรปี 2554 – 2555 ที่ผ่านสภาฯแล้ว ว่าครบถ้วน
หรือไม่ เพื่อจัดข้อมูลให้ครบถ้วนต่อไป
นอกจากนี้ จากการ KM ทําให้เกิดการต่อยอดในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรในเรื่องการนํา
โปรแกรมระบบสารสนเทศการควบคุมเอกสารของงานทะเบียนฯ มาประยุกต์ใช้ในการควบคุมเอกสารการเสนอ
หลักสูตรต่าง ๆ ของงานพัฒนาหลักสูตรด้วย
ข้อเสนอแนะ
1. งานธุรการ เสนอให้มีการ KM เกี่ยวกับหัวข้อ “การจัดทําคู่มือการจัดการปัญหาในการให้บริการ
ห้องเรียน”
2. งานทะเบียนนิสิตฯ เสนอให้มีการจัดทําป้ายเกี่ยวกับการใช้บริการของกองฯ เพื่อให้ผู้มารับบริการทราบว่า
จะต้องติดต่อเรื่องต่าง ๆ กับหน่วยงานใด
3. งานรับเข้าศึกษา เสนอแนะการ KM ระหว่างกบศ.กับโรงเรียนสนามสอบ หัวข้อ “ขั้นตอนการดําเนินการ
ประสานงานและจัดเตรียมสนามสอบม.นเรศวร”
คะแนนการประเมินปีที่แล้ว : 5
คะแนนการประเมินครั้งนี้ : 5
การบรรลุเป้าหมาย
- เป้าหมาย1 (ข้อมูลจริง/หมายเลขหลักฐานอ้างอิง) : 5
- ผลการดําเนินงาน [ตัวตั้ง :
ตัวหาร :
- บรรลุเป้าหมาย (1 = บรรลุ , 0 =ไม่บรรลุ) : 1
การมีพัฒนาการ (1 = มี , 0 =ไม่มี) : 1

คะแนนการประเมินปีต่อไป : 5
ผลลัพธ์ (%หรือสัดส่วน) :

]

โครงการหรือกิจกรรมในปีต่อไป :

จัด “วันถ่ายทอดองค์ความรู้ KM” เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากร ที่ได้ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ในกลุ่มต่าง ๆ ทั้งภายในงานและภายนอก ได้มานําเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคลากรในกองฯ
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รายการหลักฐานอ้างอิง
หมายเลข
ชื่อรายการหลักฐานอ้างอิง (พร้อมหมายเลขหน้า)
7.2.1.1

บันทึกการประชุมคณะกรรมการกองบริการการศึกษา ครั้งที่ 1/2555 วันที่ 6 มกราคม 2555

7.2.1.2
7.2.2.1
7.2.3.1
7.2.3.2
7.2.4.1
7.2.5.1

แผนการจัดการความรู้กองบริการการศึกษา ปีงบประมาณ 2555
แผนการจัดการความรู้กองบริการการศึกษา ปีงบประมาณ 2555
ภาพข่าวการสัมมนาบุคลากรกองบริการการศึกษาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ข้อมูลความรูท้ ี่ได้จากการ KM บุคลากรกองบริการการศึกษาตามแผนฯ
หน้าเว็บไซต์ KM กองบริการการศึกษา
รายงานผลการติดตามผลการดําเนินตามแผนการจัดการเรียนรู้ ประจําปีงบประมาณ 2555

การวิเคราะห์ตัวเอง
TOWS Analysis :
ภายนอกองค์กร
T (Threats) อุปสรรค :

- มหาวิทยาลัยขาดการปรับปรุงข้อมูลการเผยแพร่องค์ความรู้จากการ KM ให้เป็นปัจจุบัน
O (Opportunities) โอกาส :

- มหาวิทยาลัยมีแหล่งรวบรวม และเผยแพร่องค์ความรู้ของมหาวิทยาลัย
ภายในองค์กร
W (Weakness) จุดอ่อน :

- การแลกเปลีย่ นเรียนรู้อื่น ๆ ที่นอกเหนือจากหัวข้อที่ตั้งไว้ในแผนการKM ของกองฯ ไม่มีการสกัด
ความรู้และเผยแพร่อย่างเป็นลายลักษณ์อกั ษร
S (Strengths) จุดแข็ง :

- บุคลากรให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรม KM ตามแผนเป็นอย่างดี
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การประเมินตรวจสอบ (CAR)
คะแนนการประเมินปีที่แล้ว : 2
คะแนนการประเมินครั้งนี้ : 5
คะแนนการประเมินปีต่อไป : 5
การบรรลุเป้าหมาย
- เป้าหมาย1 : 5
- ผลการดําเนินงาน [ตัวตั้ง :
ตัวหาร :
ผลลัพธ์ (%หรือสัดส่วน) :
]
- บรรลุเป้าหมาย (1 = บรรลุ , 0 =ไม่บรรลุ) : 1
การมีพัฒนาการ (1 = มี , 0 =ไม่มี) : 1
หมายเหตุ / ข้อสังเกต / เสนอแนะ :

ข้อเสนอแนะ
จุดแข็ง
- กองบริการการศึกษามีการกําหนดประเด็นความรู้ และกําหนดกลุ่มเป้าหมาย 3 กลุม่ ที่จะพัฒนา
ความรู้และทักษะอย่างชัดเจน อีกทั้งยังสามารถนําความรู้ที่ได้จากการจัดกิจกรรมดังกล่าวมาปรับปรุง
และพัฒนางานได้เป็นอย่างดี
ข้อเสนอแนะ
1. ควรกําหนดประเด็นความรู้ และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ
หน่วยงาน ซึ่งควรจะครอบคลุมทุกพันธกิจหลักทั้ง 5 ด้าน ของกองบริการการศึกษา
2. ควรมีการประเมินแผนการจัดการความรู้ตามตัวบ่งชี้ เพื่อนําผลการประเมินมาปรับใช้ในกระบวนการ
จัดการความรู้ให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานปกติ
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ตัวบ่งชี้ที่ 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์มาตรฐาน :
1. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของหน่วยงาน โดยอย่างน้อยต้อง
ครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และการเงิน และสามารถนําไปใช้ใน
การดําเนินงานประกันคุณภาพ
2. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ
3. มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ
4. มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องตามที่กําหนด
5. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรือนวัตกรรมในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
1 ข้อ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
5 ข้อ

การประเมินตนเอง (SAR)
ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี้ : ผู้อํานวยการกองบริการการศึกษา เบอร์โทรภายใน : 8302 E-mail : jaruaryporn@nu.ac.th
ผู้เก็บรวมรวบข้อมูล : นายกฤช ฟักสีม่วง
เบอร์โทรภายใน : 8311 E-mail : ผลการดําเนินงาน (ข้อมูลจริง/วิธีการได้มา/หมายเลขหลักฐานอ้างอิง) :

กองบริการการศึกษา มีนโยบายในการจัดทําระบบฐานข้อมูลเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับการ
บริหารในเรื่อง การสนับสนุนด้านการบริหารจัดการและระบบสารสนเทศ ได้แก่ การให้บริการรับลงทะเบียน
ตรวจสอบผลการเรียน การแจ้งข่าวสารและการลงทะเบียนผ่านระบบทะเบียนออนไลน์(7.3.1.1) การรับ
สมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย ระดับปริญญาตรี ผ่านระบบรับเข้าศึกษาออนไลน์มีการพัฒนาการรับสมัคร
เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย จากที่ต้องให้โรงเรียนรวบรวมเอกสารการสมัคร ของนักเรียนที่สมัครเข้าศึกษาส่ง
ให้มหาวิทยาลัย หรือส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ต่อมามีการพัฒนาการรับสมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพัฒนา
เป็นระบบรับสมัครเข้าศึกษาออนไลน์(7.3.1.2) การบันทึกข้อมูลหลักสูตรในระบบประเมินหลักสูตรออนไลน์
(TQF) เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย ข้อปฏิบัติ ของหน่วยงาน สกอ. โดยให้จัดเก็บข้อมูลหลักสูตรรวดเร็ว
ถูกต้อง และเป็นข้อมูลอ้างอิงได้(7.3.1.3) นอกจากนี้ยังนําระบบสารสนเทศมาใช้ในงานสนับสนุนวิชาการ ใน
เรื่องของข่าวสารด้านสหกิจศึกษาในเว็บไซต์ของกองบริการการศึกษา (www.acad.nu.ac.th)
(7.3.1.4) ปัจจุบันระบบทะเบียนออนไลน์มีการพัฒนา ปรับปรุง เพื่อให้รวดเร็วทันสมัย มีการทํา
แบบสอบถามจากผู้ใช้บริการที่เกี่ยวข้องโดยตรง และนําข้อมูลจากแบบสอบถามทําการวิเคราะห์ อภิปรายผล
(7.3.2.1) และข้อมูลนํามาพัฒนา ปรับปรุงระบบทะเบียนออนไลน์(7.3.3.1) กองบริการการศึกษายังเป็นผู้
สนเทศข้อมูลเพื่อใช้ในการตัดสินใจ
1

ั
่ ้ น้ นั ๆ เชน่ ระบุเป็ นคาร้
่ อยละหรื อระบุเป็ นจํานวนหรื อระบุเป็ นข้อ หรื อ
ให้ระบุเป็ นตัวเลขที่สอดคล้องกบเกณฑ์
ที่ใช้ประเมินสําหรับตัวบงชี
ระบุเป็ นระดับ
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ผ่านระบบเครือข่ายให้แก่หน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ได้แก่ ข้อมูลเพื่อตอบตัวชี้วัด
ที่ 14,28 และ 42 ของ สกอ.(7.3.4.1) ข้อมูลหลักสูตรและค่าเล่าเรียน เพื่อเป็นฐานข้อมูลกู้ยืม กยส.(7.3.4.2)
ข้อมูลผูส้ ําเร็จการศึกษา ประกอบฐานข้อมูลภาวะการมีงานทํา(7.3.4.3) และข้อมูล FTES ให้แก่กองแผนงาน
(7.3.4.4) และข้อมูลสาระสนเทศอื่นๆ แก่หน่วยงานภายในและภายนอกตามที่ขอ
คะแนนการประเมินปีที่แล้ว : 4
คะแนนการประเมินครั้งนี้ : 5
คะแนนการประเมินปีต่อไป : 5
การบรรลุเป้าหมาย
- เป้าหมาย1 (ข้อมูลจริง/หมายเลขหลักฐานอ้างอิง) : 5
- ผลการดําเนินงาน [ตัวตั้ง :
ตัวหาร :
ผลลัพธ์ (%หรือสัดส่วน) :
]
- บรรลุเป้าหมาย (1 = บรรลุ , 0 =ไม่บรรลุ) : 1
การมีพัฒนาการ (1 = มี , 0 =ไม่มี) : 1
โครงการหรือกิจกรรมในปีต่อไป :

1. โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบทะเบียนออนไลน์ (Back Office) ให้สามารถใช้ได้กับชุดโปรแกรม
Microsoft Office 2007 หรือสูงกว่า
2. โครงการจัดจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแล บํารุงรักษาฮาร์แวร์ และซอฟแวร์
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รายการหลักฐานอ้างอิง
หมายเลข
ชื่อรายการหลักฐานอ้างอิง (พร้อมหมายเลขหน้า)
7.3.1.1
7.3.1.2
7.3.1.3
7.3.1.4
7.3.2.1
7.3.3.1

7.3.4.1

7.3.4.2
7.3.4.3

7.3.4.4

www.reg.nu.ac.th
www.admission.nu.ac.th
ระบบบันทึกข้อมูลออนไลน์ TQF
ระบบข้อมูลสหกิจศึกษา
งานวิจัยเรื่องการศึกษาผลการใช้ระบบบริการการศึกษาผ่านระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตมหาวิทยาลัยนเรศวร ของนางเรณู เรือนคํา
จากผลงานวิจยั เรื่อง "การศึกษาผลการใช้ระบบบริการการศึกษาผ่านระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตมหาวิทยาลัยนเรศวร" ทําให้มหาวิทยาลัยนเรศวรมองเห็น
ความจําเป็นในการปรับปรุงพัฒนาระบบสารสนเทศ โดยได้ให้งบประมาณส่วนหนึ่ง
เพื่อทําการปรับปรุงพัฒนาระบบสารสนเทศทัง้ 2 ด้าน ได้แก่ ด้าน Hardware และ
ด้าน Software
นําส่งข้อมูลเข้าคลังข้อมูลอุดมศึกษา :- ระบบฐานข้อมูลรายบุคคลด้านนักศึกษา
บุคลากร และหลักสูตรในสถาบันอุดมศึกษา ในแต่ละปีนําส่งข้อมูลปีละ 2 ครั้ง ครั้งที่ 1
กําหนดการส่งข้อมูลภายใน 30 กรกฎาคม และ ครั้งที่ 2 ภายใน 30 ธันวาคม ของทุกปี
การศึกษานั้น ๆ โดย Upload ที่ URL http://www.data.mua.go.th.cchedata//
นําส่งข้อมูลบัณฑิตที่เข้ารับปริญญาในแต่ละปี :- ระบบภาวะการมีงานทําของ
บัณฑิต โดย Upload ที่ URLhttp://www.data3.mua.go.th/data3
การบันทึกข้อมูลหลักสูตร / ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร : - ระบบการ
วางแผนเพื่อศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาสืบค้นการรับรอง/รับทราบหลักสูตรและ
ค่าเล่าเรียน เพือ่ ใช้สนับสนุนข้อมูลวงเงินกู้ยืมในกองทุนเงินกู้ กยศ. ที่
URL http://www.gotouni.mua.go.th/
(1) บริการข้อมูลนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่าประจําปีการศึกษา 2554 เพื่อเป็นข้อมูล
ดําเนินการในปีงบประมาณ 2555
(2) บริการข้อมูลให้หน่วยงานอืน่ สนเทศบริการข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอน ที่
URL http://www.nu.ac.th/e-education1.php
(3) บริการข้อมูลให้หน่วยงานอืน่ สนเทศข้อมูลบริการข้อมูลนิสิต บุคลากร หลักสูตร
และการเงิน มหาวิทยาลัยนเรศวรที่ URLhttp://report.nu.ac.th/51/
(4) บริการข้อมูลให้หน่วยงานอืน่ สนเทศข้อมูลบริการข้อมูลนิสิต เพื่อเป็นข้อมูล
พื้นฐานประกอบการชี้แจงงบ 2555 ของมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่
URL http://www.plan.nu.ac.th/plan13-1.html
(5) บริการข้อมูลให้หน่วยงานอืน่ สนเทศข้อมูลบริการข้อมูลนิสิต ในระบบ
สารสนเทศสนับสนุนการตัดสินใจผู้บริหาร ที่ URLhttp://nuis.nu.ac.th/numis/

(6) บริการข้อมูลผลการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษสําหรับระดับบัณฑิตศึกษา
แรกเข้าที่ URL
http://www.db.grad.nu.ac.th/~pornthip/pdf/qualify/2011_03_11_reportenglish.pdf

SAR กบศ2555

40

กองประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร

รายการหลักฐานอ้างอิง(ต่อ)
หมายเลข

ชื่อรายการหลักฐานอ้างอิง (พร้อมหมายเลขหน้า)

7.3.5.1

แนวปฏิบัติที่ดีหรือนวัตกรรมในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
ที่ URL http://reg.nu.ac.th/registrar/home.asp ซึ่งได้แก่ เอกสารแนะนําระบบ
บริการการศึกษาผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สําหรับผู้บริหาร, สําหรับอาจารย์ ,
สําหรับเจ้าหน้าที่ และสําหรับนิสิต

การวิเคราะห์ตัวเอง
TOWS Analysis :
ภายนอกองค์กร
T (Threats) อุปสรรค :

1. ผู้ใช้บริการผ่านระบบสารสนเทศ จํานวนมากยังไม่เข้าใจขัน้ ตอนการเช้าใช้ระบบสารสนเทศเพื่อรับทราบ
ข้อมูลผลการเรียน ข้อมูลหลักสูตร ซึ่งขั้นตอนต่างๆ สามารถอ่านรายละเอียดได้ที่ www.reg.nu.ac.th ซึ่ง
ความไม่เข้าใจการเข้าใช้ระบบในขั้นตอนนี้จะทําให้เสมือนกับว่าเป็นการยากในการเข้าใช้ระบบสารสนเทศ
2. ซอฟแวร์ (โปรแกรมการจัดการฐานข้อมูล Oracle) ของกองบริการการศึกษาที่ได้จัดซือ้ มาใหม่ โดยนํามาใช้
แทนซอฟแวร์เดิมที่ใช้อยู่ กําลังอยู่ในระหว่างการตรวจสอบหาข้อติดขัดเล็กน้อยของการเรียกใช้ ฐานข้อมูลเดิม
O (Opportunities) โอกาส :

1. ผู้บริหารมหาวิทยาลัยได้เปิดโอกาสให้กองบริการการศึกษาจัดทําข้อมูลเกีย่ วกับฮาร์ดแวร์ และ
ซอฟแวร์ที่ต้องดําเนินการ เพื่อประกอบการจัดทําแผน 4 ปี
2. มหาวิทยาลัยมีนโยบายสนับสนุนเกี่ยวกับระบบสารสนเทศของทุกหน่วยงาน ซึ่งถือว่ามีส่วนช่วยในการ
สนับสนุนและส่งเสริมระบบสารสนเทศของหน่วยงานได้เป็นอย่างดี
ภายนอกองค์กร
W (Weakness) จุดอ่อน :

1. การติดต่อประสานงานกับหน่วยที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอข้อมูลต่างๆ สําหรับการจัดทําฐานข้อมูล บางครั้งไม่
เป็นไปในระยะเวลาที่กําหนด ไม่ทันกําหนดการใช้งาน
2. กองบริการการศึกษาไม่มีบคุ ากรทีด่ ูแลในด้านการบํารุงรักษาฮาร์ดแวร์ และซอฟแวร์ และเมื่อเกิดเหตุที่
ต้องทําการบํารุงรักษาฮาร์ดแวร์ และซอฟแวร์ หน่วยงานบริษทั ที่มีความเชีย่ วชาญทางด้านนีจ้ ะไม่สามารถ
ให้บริการได้ทันท่วงที จึงทําให้เกิดการหยุดการให้บริการไปทันที
3. บุคลากรในหน่วยคอมพิวเตอร์ได้ถูกโอนย้ายไปหน่วยงานอื่นหลายอัตรา ทําให้ภาระงานที่บุคคล
เหล่านั้นรับผิดชอบ ไปเพิ่มกับบุคลากรที่ยงั เหลืออยู่ ทําให้การทํางานขาดความคล่องตัวกว่าทีผ่ ่านมา
S (Strengths) จุดแข็ง :

1. กองบริการการศึกษามีบุคลากรที่มีความรูค้ วามสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ มีบุคลากรโปรแกรมเมอร์อยู่
จําช่วยในการจัดทําฐานข้อมูล และการบริหารงานฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ของหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ
2. ระบบงานที่สนับสนุนเกี่ยวกับข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ของกองบริการการศึกษา มีความชัดเจนและเป็น
ข้อมูลที่ ใช้อย่างแพร่หลายทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งถือว่าเป็นการนําสารสนเทศมาใช้ในการ
บริหารงานและ การตัดสินใจได้อย่างคุ้มค่า
3. แต่ละงานมีการพัฒนาการให้บริการผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เพือ่ ประโยชน์กับผู้รับบริการให้ได้รับ
ความสะดวก รวดเร็ว
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การประเมินตรวจสอบ (CAR)
คะแนนการประเมินปีที่แล้ว : 4
คะแนนการประเมินครั้งนี้ : 5
คะแนนการประเมินปีต่อไป : 5
การบรรลุเป้าหมาย
- เป้าหมาย1 : 5
- ผลการดําเนินงาน [ตัวตั้ง :
ตัวหาร :
ผลลัพธ์ (%หรือสัดส่วน) :
]
- บรรลุเป้าหมาย (1 = บรรลุ , 0 =ไม่บรรลุ) : 1
การมีพัฒนาการ (1 = มี , 0 =ไม่มี) : 1
หมายเหตุ / ข้อสังเกต / เสนอแนะ :

ข้อเสนอแนะ
จุดแข็ง
- กองบริการการศึกษามีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมเมอร์
ทําให้การพัฒนาระบบสารสนเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจทาง
การบริหาร และการให้บริการ
ข้อเสนอแนะ
1. ควรมีการประเมินผลการใช้ระบบสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อจะได้ผลการ
ประเมินที่ตรงกับความเป็นจริง ณ ปัจจุบัน มาปรับปรุงและพัฒนาแผนระบบสารสนเทศให้เกิด
ประสิทธิภาพ
2. ควรมีระบบการประเมิน ระบบสารสนเทศ หน้า website ของกองบริการการศึกษา หรือทางอื่นที่
เหมาะสม เพื่อให้สามารถนําข้อมูลมาใช้กับตัวบ่งชี้ ซึ่งจะทําให้การประเมินครอบคลุมวงจร PDCA
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ตัวบ่งชี้ที่ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์มาตรฐาน :
1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูงและตัวแทนที่
รับผิดชอบพันธกิจหลักของหน่วยงานร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะทํางาน
2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้านตามบริบทของ
สถาบัน ตัวอย่างเช่น
- ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่)
- ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของสถาบัน
- ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
- ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร การบริหาร
งานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ
- ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารย์
และบุคลากร
- ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก
- อื่น ๆ ตามบริบทของสถาบัน
3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ใน
ข้อ 2
4. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดําเนินการตามแผน
5. มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงานต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณา
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
6. มีการนําผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์
ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป
หมายเหตุ : คะแนนการประเมินจะเท่ากับ 0 หากพบว่าเกิดเหตุการณ์รา้ ยแรงขึ้นภายในหน่วยงานในรอบปีการประเมิน ที่ส่งผลกระทบ
ต่อชีวิตและความปลอดภัยของบุคลากรหรือต่อชื่อเสียงภาพลักษณ์ หรือต่อความมั่นคงทางการเงินของหน่วยงาน อันเนื่องมาจากความ
บกพร่องของหน่วยงานในการควบคุม หรือจัดการกับความเสี่ยง หรือปัจจัยเสี่ยงที่มมี ีประสิทธิภาพเพียงพอ โดยมีหลักฐานประกอบที่
ชัดเจน
ตัวอย่างความเสี่ยงร้ายแรงที่ให้ผลประเมินเป็นศูนย์ (0) คะแนน เช่น
1. มีการเสียชีวิตและถูกทําร้ายร่างกายหรือจิตใจอย่างรุนแรงของบุคลากรในหน่วยงาน ทั้ง ๆ ที่อยู่ในวิสัยที่หน่วยงานสามารถ
ป้องกันหรือลดผลกระทบในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ แต่ไม่พบแผนการจัดการความเสี่ยงหรือไม่พบความพยายามของ
หน่วยงานในการระงับเหตุการณ์ดังกล่าว
2. หน่วยงานเสื่อมเสียชื่อเสียงหรือมีภาพลักษณ์ที่ไม่ดี อันเนื่องมาจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น คณาจารย์ นักวิจัยหรือบุคลากรขาด
จริยธรรม จรรยาบรรณการไม่ปฏิบตั ิตามมาตรฐานหรือกฎกระทรวง และเกิดเป็นข่าวปรากฏให้เห็นตามสื่อต่าง ๆ เช่น
หนังสือพิมพ์ ข่าว Online เป็นต้น
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เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
1 ข้อ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 หรือ 4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
5 ข้อ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
6 ข้อ

การไม่เข้าข่ายที่ทําให้ผลการประเมินได้คะแนนเป็นศูนย์ (0) ได้แก่
1. หน่วยงานมีการวิเคราะห์และจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงเชิงป้องกัน หรือมีแผนรองรับเพื่อลดผลกระทบสําหรับ
ความเสี่ยงที่ทําให้เกิดเรื่องร้ายแรงดังกล่าวไว้ล่วงหน้า และดําเนินการตามแผน
2. เป็นเหตุสุดวิสัย อยู่นอกเหนือการบริหารจัดการ (การควบคุมหรือการป้องกัน) ของหน่วยงาน
3. เหตุการณ์ร้ายแรงดังกล่าวมีความรุนแรงที่ลดน้อยลงมากจากแผนรองรับผลกระทบที่ได้กาํ หนดไว้ล่วงหน้า

การประเมินตนเอง (SAR)
ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี้ : ผู้อํานวยการกองบริการการศึกษา เบอร์โทรภายใน : 8302 E-mail : jaruaryporn@nu.ac.th
ผู้เก็บรวมรวบข้อมูล : นางศรีนุชา พันมา และนางสาวจิตติมา พัดโบก เบอร์โทรภายใน : 8322,8304 E-mail : ผลการดําเนินงาน (ข้อมูลจริง/วิธีการได้มา/หมายเลขหลักฐานอ้างอิง) :

กองบริการการศึกษาได้แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมี
ผู้บริหารระดับสูงและตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของหน่วยงาน ร่วมเป็นคณะกรรมการและคณะทํางาน
(7.4.1.1-7.4.1.4) โดยดําเนินการวิเคราะห์ และระบุความเสี่ยงและปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่าง
น้อย 3 ด้าน ตามบริบทของสถาบัน สํานักสภามหาวิทยาลัยนเรศวรได้เชิญกองบริการการศึกษาเข้าร่วม
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง ซึง่ มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของกองบริการ
การศึกษาและตัวแทนของงานต่าง ๆ ภายในกองบริการการศึกษา เข้าร่วมอบรม และให้แต่ละงานส่ง ความ
เสี่ยงเพื่อเสนอเป็นความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัยต่อไป (7.4.2.1-7.4.2.2) จากผลการอบรมดังกล่าวคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยงของกองบริการการศึกษาพิจารณาลงความเห็นว่าความเสี่ยงเรื่อง "จํานวนนิสิตที่
เข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปีการศึกษา 2555 ไม่เป็นไปตามแผนและเป้าหมายกําหนด
(7.4.2.3) และปัญหาสภาพการใช้งานของทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอนอาคารเรียนเฉลิมพระ
เกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ (QS) (7.4.2.4)" เป็นความเสี่ยงสูงมาก ซึ่งอยู่ในความเสี่ยงด้าน
ยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ของสถาบัน ได้แก่ ความเสี่ยงด้านทรัพยากร ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ และความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก ซึ่งส่งผลต่อภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย มีการ
ประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ใน
ข้อ 2 (7.4.3.1-.7.4.3.2) มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูงและดําเนินการตาม
แผน จากการที่กองบริการการศึกษาได้รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเสนอต่อมหาวิทยาลัย โดย
มหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วเห็นว่าความเสี่ยง เรื่อง จํานวนนิสิตที่เข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปี
การศึกษา 2555 ไม่เป็นไปตามแผนและเป้าหมายกําหนด (7.4.4.1-7.4.4.2) มีการติดตามและประเมินผล
การดําเนินงานตามแผน และรายงานต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง (7.4.5.1)

1

ั
่ ้ น้ นั ๆ เชน่ ระบุเป็ นคาร้
่ อยละหรื อระบุเป็ นจํานวนหรื อระบุเป็ นข้อ หรื อ
ให้ระบุเป็ นตัวเลขที่สอดคล้องกบเกณฑ์
ที่ใช้ประเมินสําหรับตัวบงชี
ระบุเป็ นระดับ
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มีการนําผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการไปใช้ในการปรับแผน หรือวิเคราะห์ความเสี่ยง
ในรอบปีถัดไป จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับจํานวนนิสิตที่เข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปี
การศึกษา 2555 ไม่เป็นไปตามแผนและเป้าหมายกําหนด สาเหตุของความเสี่ยง คือ ผู้สมัครสอบลดลง
เนื่องจากผู้สมัครบางคนไม่มีผลการสอบภาษาอังกฤษและคิดว่าไม่สามารถสอบให้ผ่านได้ ภายใน 1 ภาค
การศึกษา สถาบันพัฒนาวิชาการด้านภาษา จึงได้จัดส่งรายงานผลคะแนนสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ
(CEPT) นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา จากจํานวนผู้เข้าสอบระดับปริญญาโท มีผู้เข้าสอบ 635 คน ระดับ
ปริญญาเอกมีผู้เข้าสอบ 101 คน ซึ่งมีผลสอบผ่านเพียง 47 คน ได้แก่ ระดับปริญญาโท 39 คน ระดับ
ปริญญาเอก 8 คน และได้นําเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 4
กันยายน 2555 โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ขยายเวลาจาก 1 ภาคการศึกษา เป็น 1 ปีการศึกษา สําหรับ
นิสิต รหัส 55 ที่เข้าศึกษาในภาคเรียนที่ 1 และมอบสถาบันพัฒนาวิชาการด้านภาษา จัดการสอบเดือนละ
1 ครั้ง โดยนิสติ ต้องชําระค่าสมัครสอบยกเว้นครั้งที่ 1 และ 2 ไม่ต้องชําระค่าสมัคร (7.4.6.1) ส่วนความ
เสี่ยงเกี่ยวกับปัญหาสภาพการใช้งานของทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอนอาคารเรียนเฉลิมพระ
เกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ (QS)" กองบริการการศึกษา ได้เสนอขออนุมัติงบประมาณสําหรับจัดซื้อ
ครุภัณฑ์ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนที่เสื่อมสภาพ ให้สามารถใช้งานได้ มหาวิทยาลัยฯ พิจารณา
เห็นสมควรอนุมัติงบประมาณในการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 27 เครื่อง (7.4.6.2)
ทั้งนี้ยังได้จัดทํารายงานวิจัยสถาบัน เรื่อง “วิเคราะห์สภาพการใช้อาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา
บรมราชินีนาถ มหาวิทยาลัยนเรศวร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554” โดย นายนที จิระประภูศักดิ์
ตําแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา สังกัดงานธุรการ กองบริการการศึกษา (7.4.6.3)
คะแนนการประเมินปีที่แล้ว : 5
คะแนนการประเมินครั้งนี้ : 5
การบรรลุเป้าหมาย
- เป้าหมาย1 (ข้อมูลจริง/หมายเลขหลักฐานอ้างอิง) : 5
- ผลการดําเนินงาน [ตัวตั้ง :
ตัวหาร :
- บรรลุเป้าหมาย (1 = บรรลุ , 0 =ไม่บรรลุ) : 1
การมีพัฒนาการ (1 = มี , 0 =ไม่มี) : 1

คะแนนการประเมินปีต่อไป : 5
ผลลัพธ์ (%หรือสัดส่วน) :

]

โครงการหรือกิจกรรมในปีต่อไป :

กองบริการการศึกษาจะดําเนินการจัดแผนบริหารความเสี่ยง วิเคราะห์ ระบุปัจจัยเสี่ยงเกี่ยวกับ
จํานวนนิสิตสหกิจศึกษาในแต่ละปีไม่คงที่ ส่งผลกระทบต่อการประมาณการงบประมาณของโครงการสหกิจ
ศึกษา และ ความเสี่ยงเกี่ยวกับหลักสูตรทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัยต้องผ่านเกณฑ์ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)
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รายการหลักฐานอ้างอิง
หมายเลข
ชื่อรายการหลักฐานอ้างอิง (พร้อมหมายเลขหน้า)
7.4.1.1
คําสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ 3009/2554 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
มหาวิทยาลัยนเรศวร
7.4.1.2

คําสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ 3008/2554 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง มหาวิทยาลัยนเรศวร

7.4.1.3

คําสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวรที่ 0381/2554 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
กองบริการการศึกษา

7.4.1.4
7.4.2.1

7.4.2.2
7.4.2.3
7.4.2.4
7.4.3.1

7.4.3.2

7.4.4.1
7.4.4.2
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ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง นโยบายการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยนเรศวร
บันทึกข้อความ ที่ ศธ 0527.27.04/039 ลงวันที่ 12 เมษายน 2555 สํานักงานสภา
มหาวิทยาลัยขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องกลยุทธ์การบริหารจัดการ
ความเสีย่ ง
สรุปความเสี่ยงของกองบริการการศึกษา ประจําปี 2555
รายงานสรุปจํานวนรับและจํานวนสมัคร จํานวนผู้ผา่ นการคัดเลือก และจํานวนผู้มา
รายงานตัว ระดับบัณฑิตศึกษา และระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประจําปีการศึกษา
2555
บันทึกข้อความรายงานสภาพการใช้งานของเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ ประจําอาคารเรียน QS
รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงและแบบฟอร์ม โครงการ “ จํานวนนิสิตที่เข้าศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษาประจําปีการศึกษา 2555 ไม่เป็นไปตามแผนและเป้าหมายที่กําหนด”
-NU-RM 2 ขัน้ ตอนการดําเนินงานและวัตถุประสงค์
-NU-RM 3 การระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง
-NU-RM 9 แผนการบริหารความเสี่ยง
รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงและแบบฟอร์ม โครงการ “ ปัญหาสภาพการใช้งานของ
ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอนอาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา
บรมราชินีนาถ (QS)”
-NU-RM 2 ขัน้ ตอนการดําเนินงานและวัตถุประสงค์
-NU-RM 3 การระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง
-NU-RM 9 แผนการบริหารความเสี่ยง
บันทึกข้อความ ที่ ศธ 0527.01.03(2)/1201 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2555 เรื่อง
ขอส่งการจัดทําแผนการบริหารความเสี่ยงของกองบริการการศึกษา
การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2555
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2555 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมนเรศวร 2
อาคารสํานักงานอธิการบดี
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รายการหลักฐานอ้างอิง (ต่อ)
หมายเลข
ชื่อรายการหลักฐานอ้างอิง (พร้อมหมายเลขหน้า)
7.4.5.1
บันทึกข้อความที่ ศธ 0527.01.03(2)/2619 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2555 กองบริการ
การศึกษา ได้จัดส่งการจัดทํารายงานการประเมินผลการบริหารความเสี่ยง เสนอ
มหาวิทยาลัยพิจารณา (RM 10 รายงานการประเมินผลการบริหารความเสี่ยง ประจําปี
งบประมาณ 2555)
7.4.6.1
มติคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 7/2555 เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2555
7.4.6.2
7.4.6.3

บันทึกข้อความที่ ศธ 0527.01.03(2)/644 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2555 เรือ่ ง ขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณ
วิจัยสถาบันเรื่อง “วิเคราะห์สภาพการใช้อาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา
บรมราชินีนาถ มหาวิทยาลัยนเรศวร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554”
โดย นายนที จิระประภูศักดิ์ ตําแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา สังกัดงานธุรการ
กองบริการการศึกษา

การวิเคราะห์ตัวเอง
TOWS Analysis :
ภายนอกองค์กร
T (Threats) อุปสรรค :

- แผนการดําเนินงานบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยขาดความต่อเนื่อง เนื่องจากการเปลี่ยนแปลง
ผู้บริหารด้านการบริหารความเสี่ยง
O (Opportunities) โอกาส :

- มหาวิทยาลัยนเรศวรมีแผนกลยุทธ์เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง พร้อมทั้งระบุผู้รับผิดชอบหลัก และ
ผู้รับผิดชอบร่วมในแต่ละมาตรการและตัวชี้วัด ในแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งแจ้งให้
ทราบและถือปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษร
ภายในองค์กร
W (Weakness) จุดอ่อน :

- คณะทํางานด้านการบริหารความเสี่ยงของกองบริการการศึกษา ยังขาดประสบการณ์เท่าที่ควร
S (Strengths) จุดแข็ง :
- กองบริการการศึกษา พร้อมที่จะดําเนินการบริหารความเสี่ยงตามนโยบายของมหาวิทยาลัยนเรศวร
อย่างจริงจัง เพื่อลด และ หลีกเลี่ยงความเสี่ยง ที่อาจจะเกิดขึ้นต่อไป
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การประเมินตรวจสอบ (CAR)
คะแนนการประเมินปีที่แล้ว : 5
คะแนนการประเมินครั้งนี้ : 5
คะแนนการประเมินปีต่อไป : 5
การบรรลุเป้าหมาย
- เป้าหมาย1 : 5
- ผลการดําเนินงาน [ตัวตั้ง :
ตัวหาร :
ผลลัพธ์ (%หรือสัดส่วน) :
]
- บรรลุเป้าหมาย (1 = บรรลุ , 0 =ไม่บรรลุ) : 1
การมีพัฒนาการ (1 = มี , 0 =ไม่มี) : 1
หมายเหตุ / ข้อสังเกต / เสนอแนะ :

ข้อเสนอแนะ
จุดแข็ง
-. กองบริการการศึกษามีการดําเนินการระบบบริหารความเสี่ยงได้อย่างสมบูรณ์
ข้อเสนอแนะ
- ควรส่งเสริม พัฒนา และอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่อง การบริหารความเสี่ยงแก่คณะกรรมการด้านการ
บริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจจะทําในลักษณะกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ( KM)
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องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
หลักการ
การเงินและงบประมาณเป็นสิ่งที่สําคัญอย่างหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา ไม่ว่าแหล่งเงินทุน
ของสถาบันอุดมศึกษาจะได้มาจากงบประมาณแผ่นดิน (สําหรับสถานศึกษาของรัฐ) และเงินรายได้
ของสถาบัน เช่น ค่าหน่วยกิต ค่าธรรมเนียม ค่าบํารุงการศึกษาต่าง ๆ ของนักศึกษา รายได้จาก
งานวิจัย บริการทางวิชาการ ค่าเช่าทรัพย์สิน ฯลฯ ผู้บริหารสถาบันจะต้องมีแผนการใช้เงินที่สะท้อน
ความต้องการใช้เงินเพื่อการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจําปีของสถาบันได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ทําความเข้าใจกับการวิเคราะห์ทางการเงิน เช่น ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อจํานวน
นักศึกษา ทรัพย์สินถาวรต่อจํานวนนักศึกษา ค่าใช้จ่ายที่สถาบันใช้สาํ หรับการผลิตบัณฑิตต่อหัว
จําแนกตามกลุม่ สาขา รายได้ทั้งหมดของสถาบันหลังจากหักงบ (ค่าใช้จ่าย) ดําเนินการทั้งหมด
งบประมาณในการพัฒนาอาจารย์ ความรวดเร็วในการเบิกจ่าย ร้อยละของงบประมาณที่ประหยัดได้
หลังจากที่ปฏิบัติตามภารกิจทุกอย่างครบถ้วน สิ่งเหล่านี้จะเป็นการแสดงศักยภาพเชิงการบริหาร
จัดการด้านการเงินของสถาบันที่เน้นถึงความโปร่งใส ความถูกต้อง ใช้เม็ดเงินอย่างคุ้มค่า มี
ประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด

มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
1. แผนพัฒนาด้านการเงินระดับอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2. แผนปฏิบัติงานประจําปีของสถาบัน
3. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
4. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. 2553 สํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)
5. มาตรฐานแผนการปฏิบัติราชการของสํานักงบประมาณ
6. รายงานงบประมาณแผ่นดิน (สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ) และเงินรายได้
ตัวบ่งชี้ จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ คือ
8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ
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ตัวบ่งชี้ที่ 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ
1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย
2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการใช้เงินอย่าง
มีประสิทธิภาพโปร่งใส ตรวจสอบได้
3. มีงบประมาณประจําปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละพันธกิจและการพัฒนาหน่วยงานและ
บุคลากร
4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อมหาวิทยาลัยอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
5. มีการนําข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงินและ
ความมั่นคงของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง
6. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหน้าที่ตรวจ ติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตามระเบียบ
และกฎเกณฑ์ที่หน่วยงานกําหนด
7. ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และนําข้อมูลจากรายงานทาง
การเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ
หมายเหตุ : แผนกลยุทธ์ทางการเงิน เป็นแผนระยะยาวที่ระบุที่มาและใช้ไปของทรัพยากรทางการเงินของหน่วยงานที่
สามารถผลักดันแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานให้สามารถดําเนินการได้ แผนกลยุทธ์ทางการเงินจะสอดรับไปกับแผนกลยุทธ์ของ
หน่วยงาน หน่วยงานควรประเมินความต้องการทรัพยากรที่ต้องจัดหาสําหรับการดําเนินงานตามกลยุทธ์แต่ละกลยุทธ์และ
ประเมินมูลค่าของทรัพยากรออกมาเป็นเงินทุนที่ต้องการใช้ ซึ่งจะเป็นความต้องการเงินทุนในระยะยาวเท่ากับเวลาที่สถาบัน
ใช้ในการดําเนินการให้กลยุทธ์นั้นบังเกิดผล จากนั้นจึงจะกําหนดให้เห็นอย่างชัดเจนถึงที่มาของเงินทุนที่ต้องการใช้ว่าสามารถ
จัดหาได้จากแหล่งเงินทุนใด เช่น รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษางบประมาณแผ่นดินหรือเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เงินทุนสะสม
ของหน่วยงาน เงินบริจาคจากหน่วยงานภายนอกหรือศิษย์เก่า หรือหน่วยงานจะต้องมีการระดมทุนด้วยวิธีการอื่น ๆ อีก
เพิ่มเติม ระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ทางการเงินจะเท่ากับระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน

เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
1 ข้อ
2 หรือ 3 ข้อ
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คะแนน 3
มีการดําเนินการ
4 หรือ 5 ข้อ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
6 ข้อ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
7 ข้อ
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การประเมินตนเอง (SAR)
ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี้ : ผู้อํานวยการกองบริการการศึกษา เบอร์โทรภายใน : 8302 E-mail : jaruaryporn@nu.ac.th
ผู้เก็บรวมรวบข้อมูล : งานธุรการ
เบอร์โทรภายใน : 8302 E-mail : ผลการดําเนินงาน (ข้อมูลจริง/วิธีการได้มา/หมายเลขหลักฐานอ้างอิง) :

กองบริการการศึกษา กําหนดใช้แผนกลยุทธ์ด้านการเงินเพื่อให้สอดคลองกับแผนกล
ยุทธ์ของมหาวิทยาลัย (8.1.1.1) และมีการจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน มีแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
รายได้และงบประมาณแผ่นดิน อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีคณะกรรมการประจํากองตรวจสอบ เพื่อ
ความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ (8.1.2.1 และ 8.1.2.2) มีการจัดทํางบประมาณประจําปีที่สอดคล้อง
กับแผนปฏิบัติการในแต่ละพันธกิจ (8.1.3.1) ได้จัดทํารายงานสถานะทางการเงินเสนอต่อผู้บริหาร และ
คณะกรรมการประจํากองทุกเดือน (8.1.4.1) มีการนําข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และ
วิเคราะห์สถานะทางการเงินและความมั่นคงขององค์กรอย่างต่อเนื่อง (8.1.5.1) มีการตรวจสอบภายใน โดย
ทําหน้าที่ตรวจ ติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตามระเบียบและกฏเกณฑ์ที่กองบริการการศึกษาได้กําหนดขึ้น
โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในกองบริการการศึกษาขึ้น ส่วนตรวจสอบภายนอกหน่วยงาน
คือหน่วยตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยไม่ได้เข้ามาตรวจสอบเนื่องจากกองบริการการศึกษาเป็น
หน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นมานานและเคยเข้ามาตรวจสอบแล้ว จึงเข้าไปตรวจสอบแต่หน่วยงานที่เกิดขึ้นใหม่
(8.1.6.1) และผู้อํานวยการกองบริการการศึกษา และมหาวิทยาลัย ได้มีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไป
ตามเป้าหมายที่กําหนด เพื่อการวางแผนในการตัดสินใจ (8.1.7.1)
คะแนนการประเมินปีที่แล้ว : 5
คะแนนการประเมินครั้งนี้ :
การบรรลุเป้าหมาย
เป้าหมาย1 (ข้อมูลจริง/หมายเลขหลักฐานอ้างอิง) : 5
ผลการดําเนินงาน [ตัวตั้ง :
ตัวหาร :
บรรลุเป้าหมาย (1 = บรรลุ , 0 =ไม่บรรลุ) : 1
การมีพัฒนาการ (1 = มี , 0 =ไม่มี) : 1

5

คะแนนการประเมินปีต่อไป : 5
ผลลัพธ์ (%หรือสัดส่วน) :

]

โครงการหรือกิจกรรมในปีต่อไป : -

1

ั
่ ้ น้ นั ๆ เชน่ ระบุเป็ นคาร้
่ อยละหรื อระบุเป็ นจํานวนหรื อระบุเป็ นข้อ หรื อ
ให้ระบุเป็ นตัวเลขที่สอดคล้องกบเกณฑ์
ที่ใช้ประเมินสําหรับตัวบงชี
ระบุเป็ นระดับ
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รายการหลักฐานอ้างอิง
หมายเลข
ชื่อรายการหลักฐานอ้างอิง (พร้อมหมายเลขหน้า)
8.1.1.1
8.1.2.2
8.1.2.2
8.1.3.1
8.1.4.1
8.1.5.1
8.1.6.1
8.1.7.1

แผนกลยุทธ์ด้านการเงิน กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร (พ.ศ.2555-2559)
เงินงบประมาณรายได้ และเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจําปีงบประมาณ 2555
คําสั่ง มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ 3802/2555 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจํากองบริการ
การศึกษา
แผนปฏิบัติการประจําปี 2555
รายงานการใช้เงินงบประมาณรายได้ และงบประมาณแผ่นดิน
แผนกลยุทธ์ด้านการเงิน กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร (พ.ศ.2555-2559)
คําสั่ง มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ 2104/2552 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในของ
กองบริการการศึกษา
สรุปรายรับ - รายจ่ายเงิน กองบริการการศึกษา

การวิเคราะห์ตัวเอง
TOWS Analysis :
ภายนอกองค์กร
T (Threats) อุปสรรค :
- มีปัญหาในการทํางาน ถ้าระบบ Net Work ขัดข้อง
- ข้อกําหนดกฎ ระเบียบการเงิน ไม่มีความยืดหยุ่น
- มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณให้ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
O (Opportunities) โอกาส :
- มีแหล่งของเงินงบประมาณที่ชดั เจน
- มีระบบการบันทึกข้อมูลทางการเงินและบัญชีที่ถูกต้อง
ภายในองค์กร
W (Weakness) จุดอ่อน :
- ได้รับการจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอ
- ไม่มีบุคลากรในตําแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินโดยตรง
S (Strengths) จุดแข็ง :
- เบิกจ่ายงบประมาณตามแผนโครงการต่าง ๆ ในระบบงบประมาณ พัสดุ การเงิน โดยเกณฑ์พึงรับพึงจ่าย
ลักษณะ 3 มิติ และระบบ GFMIS และสามารถตรวจสอบการใช้เงินได้
- เบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงการคลัง รวมทั้งระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
- ผู้บริหารสามารถตรวจสอบการใช้จ่ายเงินได้ เพื่อใช้ในการตัดสินใจในการบริหารงาน
- มีการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
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การประเมินตรวจสอบ (CAR)
คะแนนการประเมินปีที่แล้ว : 4
คะแนนการประเมินครั้งนี้ : 5
คะแนนการประเมินปีต่อไป : 5
การบรรลุเป้าหมาย
เป้าหมาย1 : 5
ผลการดําเนินงาน [ตัวตั้ง :
ตัวหาร :
ผลลัพธ์ (%หรือสัดส่วน) :
]
บรรลุเป้าหมาย (1 = บรรลุ , 0 =ไม่บรรลุ) : 1
การมีพัฒนาการ (1 = มี , 0 =ไม่มี) : 1
หมายเหตุ / ข้อสังเกต / เสนอแนะ :

1. เพื่อการดําเนินงานในเชิงรุก อาจกําหนดแนวทางหรือหลักเกณฑ์ในการจัดสรรงบประมาณ
ไว้ในแผนกลยุทธด้านการเงิน โดยเอาแผนยุทธศาสตร์ของกองเป็นแนวทางในการกําหนดกิจกรรม/
โครงการและงบประมาณ
2.จากการตรวจสอบเอกสารพบว่ายังไม่มีเอกสารที่เกี่ยวกับการนํารายงานทางการเงินไปใช้ใน
การวางแผนและตัดสินใจที่ชดั เจน แต่จากการสัมภาษณ์ผบู้ ริการพบว่ามีการดําเนินการในกระบวนการ
ดังกล่าว ดังนั้นเพื่อความสะดวกและมีหลักฐานครบถ้วนและง่ายต่อการประเมินในครั้งต่อไปจึงควร
จัดเตรียมเอกสารในประเด็นดังกล่าว
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องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
หลักการ
ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นปัจจัยสําคัญที่แสดงถึงศักยภาพ
การพัฒนาคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษา โดยต้องครอบคลุมทั้งปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต
ผลลั พธ์ และผลกระทบที่ เกิ ด ขึ้น หน่ว ยงานจะต้ อ งพั ฒ นาระบบและกลไกการประกั น คุณ ภาพ
การศึกษาภายในอย่างต่อเนื่อง และมีกระบวนการจัดการความรู้ เพื่อให้เกิดนวัตกรรมด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เป็นลักษณะเฉพาะของหน่วยงาน

มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 สํานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา
2. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551 - 2565) สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
3. กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553
4. มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2547 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
5. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
6. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
7. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (Thai Qualification Framework
for Higher Education) (TQF : HEd.) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
8. เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
9. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. 2553 สํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)
ตัวบ่งชี้ จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ คือ
9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
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ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์มาตรฐาน :
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาของ
หน่วยงาน และดําเนินการตามระบบที่กําหนด
2. มีการกําหนดนโยบายและให้ความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดยคณะกรรมการระดับ
ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน
3. มีการกําหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของหน่วยงาน
4. มีการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย 1) การควบคุม ติดตาม
การดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดทํารายงานประจําปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพการ
ประกันคุณภาพ
5. มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางาน และส่งผลให้มีการพัฒนาผลการ
ดําเนินงานตามตัวบ่งชีข้ องแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้
6. มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทัง้ 9 องค์ประกอบคุณภาพ
7. มีส่วนร่วมของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา
8. มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างหน่วยงานและมีกจิ กรรมร่วมกัน
9. มีแนวปฏิบัติที่ดหี รืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่หน่วยงานพัฒนาขึ้นและเผยแพร่ให้
หน่วยงานอื่นสามารถนําไปใช้ประโยชน์

เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
1 ข้อ
2 หรือ 3 ข้อ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
4 หรือ 5 ข้อ
หรือ 6 ข้อ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
7 หรือ 8 ข้อ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
9 ข้อ

การประเมินตนเอง (SAR)
ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี้ : ผู้อํานวยการกองบริการการศึกษา เบอร์โทรภายใน : 8302 E-mail : jaruaryporn@nu.ac.th
ผู้เก็บรวมรวบข้อมูล : นางรังสิมา เมฆมงคล
เบอร์โทรภายใน : 8314 E-mail : rangsimak@nu.ac.th
ผลการดําเนินงาน (ข้อมูลจริง/วิธีการได้มา/หมายเลขหลักฐานอ้างอิง) :

กองบริการการศึกษามีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในทีเ่ หมาะสม
และสอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของหน่วยงาน โดยใช้กระบวนการ PDCA กล่าวคือ (P) กองบริการ
การศึกษามีแผนยุทธศาสตร์ของกองบริการการศึกษา พ.ศ.2553-2556 ซึ่งเป็นแผนระยะยาว (9.1.1.1) โดยปรับปรุง
ให้สอดคล้องกับพันธกิจของสถาบัน (9.1.1.2) และมีโครงการ/แผนปฏิบัติการประจําปีของกองฯ ซึง่ กําหนดให้
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของกองฯ และพันธกิจของสถาบัน เพื่อเป็นกรอบ แนวทาง ในการดําเนินงานของ
บุคลากรของกองบริการการศึกษา (D) ระบุผู้รับผิดชอบโครงการ และคณะทํางานร่วมกันดําเนินงานตามแผน
โครงการ (9.1.1.3) (C) มีคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของกองบริการการศึกษา ในการประสานงานและ
1

ั
่ ้ น้ นั ๆ เชน่ ระบุเป็ นคาร้
่ อยละหรื อระบุเป็ นจํานวนหรื อระบุเป็ นข้อ หรื อ
ให้ระบุเป็ นตัวเลขที่สอดคล้องกบเกณฑ์
ที่ใช้ประเมินสําหรับตัวบงชี
ระบุเป็ นระดับ
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ดําเนินการเกีย่ วกับการประกันคุณภาพการศึกษาให้ดําเนินไปควบคู่กับการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจําปี
และตามพันธกิจของกองบริการการศึกษา (9.1.1.5) (A) มีการนําผลการประเมินจากคณะกรรมการผู้ประเมินมา
ปรับปรุงการดําเนินงาน โดยในเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษากองบริการการศึกษามีการกําหนดนโยบายและให้
ความสําคัญในเรื่องกาประกันคุณภาพการศึกษา โดยกําหนดเป็นมาตรการหนึ่ง ใน กลยุทธ์ที่ 4.2 การเพิ่มคุณภาพ
และสร้างการกํากับดูแลที่ดี เพือ่ ยกระดับขีดความสามารถขององค์กร ของแผนยุทธศาสตร์ของกองบริการการศึกษา
พ.ศ.2553-2556 (9.1.2.1) โดยคณะกรรมการกองบริการการศึกษา และบุคลากรกองบริการการศึกษาได้มสี ่วนร่วม
ในจัดทําแผนฯ ดังกล่าว มีคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (9.1.2.2) มี
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยนเรศวร (9.1.2.3) และมีร่าง รายงานการประเมินตนเอง/
ตรวจสอบ SAR/YAR ประจําปี 2554(Non Teaching) เป็นเครื่องมือและแนวทางการดําเนินงานด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา ของกองบริการการศึกษา ในการสะท้อนอัตลักษณ์ของหน่วยงานนั้นกองบริการการศึกษายังได้
กําหนดตัวบ่งชี้เพิ่ม ในองค์ประกอบที่ 10 ภารกิจหลัก ได้กําหนดเกณฑ์ตวั บ่งชี้แต่ละงานเพื่อสะท้อนให้เห็นความ
เป็นกองบริการการศึกษาให้ครบถ้วนชัดเจน (9.1.3.1) มีการดําเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่
ครบถ้วน โดยมีการติดตามการดําเนินงานตามโครงการ/แผนปฏิบัติงานประจําปี และจัดทําสรุปผลการติดตามและ
ประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณ (9.1.4.1) และมีการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อควบคุม
ติดตามการดําเนินงาน การประกันคุณภาพให้สอดคล้องกับการทํางานและเกณฑ์การประเมินคุณภาพ (9.1.4.2)
การจัดทํารายงานรายงานประจําปี ที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพเสนอต่อกองประกันคุณภาพการศึกษา และ
มหาวิทยาลัย เป็นประจําทุกปี (9.1.4.3)(C) มีการนําผลการประเมินจากคณะกรรมการผู้ประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
จากภายนอกมาพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานอย่างมีคุณภาพ (9.1.5.1)(A) และกองบริการการศึกษามีระบบ
ฐานข้อมูลและสารสนเทศที่สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง 9 องค์ประกอบ และ
องค์ประกอบที่ 10 ที่สะท้อนอัตลักษณ์ของกองฯ (9.1.6.1) นอกจากนี้กองบริการการศึกษายังให้ความสําคัญกับ
ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คือผู้รับบริการโดยเน้นการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกัน
คุณภาพการศึกษาของกองบริการการศึกษา จากการทําวิจัยสถาบันของกองบริการการศึกษาทีส่ ํารวจความพึงพอใจ
ของผู้มีส่วนได้สว่ นเสีย อาทิ อาจารย์ บุคคลากร นิสิต และผู้ใช้บัณฑิต ของมหาวิทยาลัยนเรศวร
ในเรือ่ งต่างๆ ทีเ่ กี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตามพันธกิจของกองบริการการศึกษาและนําผลการวิจัยสถาบัน
มาเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ (9.1.7.1) กองบริกาการศึกษาได้มีการสร้างเครือข่าย
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างกองบริการการศึกษากับหน่วยงานอื่นๆ เช่นการ
เชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานอื่นมาเป็นผู้ประเมินกองบริการการศึกษา(9.1.8.1) อีกทัง้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
การดําเนินการประกันคุณภาพ ข้อเสนอแนะจากผู้ประเมินโดยการแลกเปลี่ยนSAR/CAR ระหว่างหน่วยงานเพื่อเป็น
การศึกษาและนําข้อดีของกันและกันมาปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานของตน(9.1.8.2 และ 9.1.8.3) การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้จากการศึกษาดูงานด้านประกันคุณภาพของกองบริหารงานบุคคล(9.1.8.4) การเข้าร่วมสัมนา/ประชุม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรือ่ งการประกันคุณภาพการศึกษา (9.1.8.4) มีแนวปฏิบัติทดี่ ีสําหรับการประกันคุณภาพของ
หน่วยงานและเพื่อเผยแพร่ให้หน่วยงานอื่นโดยมีการประกันคุณภาพการศึกษาของกองบริการการศึกษาผ่านระบบ
เครือข่าย (9.1.9.1)(A)
คะแนนการประเมินปีที่แล้ว : 5
คะแนนการประเมินครั้งนี้ : 5
คะแนนการประเมินปีต่อไป : 5
การบรรลุเป้าหมาย
เป้าหมาย1 (ข้อมูลจริง/หมายเลขหลักฐานอ้างอิง) : 5
ผลการดําเนินงาน [ตัวตั้ง :
ตัวหาร :
ผลลัพธ์ (%หรือสัดส่วน) :
]
บรรลุเป้าหมาย (1 = บรรลุ , 0 =ไม่บรรลุ) : 1
การมีพัฒนาการ (1 = มี , 0 =ไม่มี) : 1

โครงการหรือกิจกรรมในปีต่อไป : ทําวิจยั สถาบันเรื่องการศึกษาความรู้เกีย่ วกับการประกันคุณภาพการศึกษา ของ
บุคคลากรสายสนับสนุน ของมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจําปี 2556
SAR กบศ2555
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รายการหลักฐานอ้างอิง
หมายเลข
ชื่อรายการหลักฐานอ้างอิง (พร้อมหมายเลขหน้า)
9.1.1.1
แผนยุทธศาสตร์ของกองบริการการศึกษา พ.ศ. 2553-2556
9.1.1.2

ตารางแสดงรายละเอียด ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และมาตรการ

9.1.1.3

โครงการ/แผนปฏิบัติการประจําปี 2555

9.1.1.4

คําสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ 3480/2555 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาของกองบริการการศึกษา

9.1.2.1

แผนยุทธศาสตร์ ปี พ.ศ. 2553-2556 หน้า 26

9.1.2.2

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2553

9.1.2.3

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยนเรศวร

9.1.2.4

ร่าง รายงานการประเมินตนเอง/ตรวจสอบ SAR/CAR (Non Teaching)

9.1.3.1

รายงานการประเมินตนเอง/ตรวจสอบ SAR/CAR -องค์ประกอบที่ 10 ภารกิจหลัก

9.1.4.1

1)รายงานการติดตามกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ และ
2)รายงานสรุปผลการดําเนินโครงการ ประจําปีงบประมาณ 2555

9.1.4.2

รายงานการประชุมคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1/2555,
ครั้งที่ 2/2555, ครั้งที่ 3/2555 และครั้งที่ 4/2555

9.1.4.3
9.1.5.1
9.1.6.1
9.1.7.1

SAR ประจําปีงบประมาณ 2555
รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาครั้งที่ 1/2555
เว็บไซต์ การประกันคุณภาพการศึกษาของกองบริการการศึกษา
งานวิจัยสถาบันของกองบริการการศึกษา

9.1.8.1

คําสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ 3479/2555 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินตรวจสอบ
คุณภาพ

9.1.8.2

บันทึกมอบรายงานผลการประเมินตนเอง/ตรวจสอบ เผยแพร่ให้กับหน่วยงานต่างๆ
ในมหาวิทยาลัยนเรศวร

9.1.8.3

บันทึกการมอบรายงานผลการประเมินตนเอง/ตรวจสอบ จากหน่วยงานต่างๆ ให้แก่
กองบริการการศึกษา

9.1.8.4
SAR กบศ2555

หนังสือเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรม สัมมนา ประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ เกี่ยวกับงานประกัน
คุณภาพการศึกษา
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9.1.9.1
เว็บไซต์ QA-Online System กองบริการการศึกษา
การวิเคราะห์ตัวเอง
TOWS Analysis :
ภายนอกองค์กร
T (Threats) อุปสรรค :

- เกณฑ์ในการประกันคุณภาพการศึกษา และหน่วยงานรับผิดชอบเรื่องคุณภาพในปัจจุบันมีอยู่มาก ทํา
ให้การเลือกเกณฑ์ที่จะใช้นํามาใช้ในการประกันคุณภาพหน่วยงาน อาจยังไม่สามารถปรับใช้ให้เหมาะสม
ได้เท่าที่ควร
O (Opportunities) โอกาส :
- มหาวิทยาลัยมีนโยบายการประกันคุณภาพ และสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยดําเนินการ

ประกันคุณภาพเป็นประจําทุกปี เป็นการสร้างความตระหนักในเรื่องการประกันคุณภาพแก่ทุก
หน่วยงาน
ภายในองค์กร
W (Weakness) จุดอ่อน :

- กองบริการการศึกษายังขาดงานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาโดยตรง
S (Strengths) จุดแข็ง :

1. กองบริการการศึกษาใช้การประกันคุณภาพเป็นเครื่องมือในการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง
2. ผู้บริหารให้ความสําคัญและสนับสนุนในการประกันคุณภาพการศึกษา ของกองบริการการศึกษา
3. มีงานวิจัยสถาบันของกองบริการการศึกษา เป็นเครื่องมือในการพัฒนางานให้มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพสูงสุด
4. บุคลากรทุกคนในกองบริการการศึกษามีความสามัคคี และให้ความร่วมมือในการดําเนินงานประกัน
คุณภาพ
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การประเมินตรวจสอบ (CAR)
คะแนนการประเมินปีที่แล้ว : 4 คะแนนการประเมินครั้งนี้ : 5
คะแนนการประเมินปีต่อไป : 5
การบรรลุเป้าหมาย
เป้าหมาย1 : 5
ผลการดําเนินงาน [ตัวตั้ง :
ตัวหาร :
ผลลัพธ์ (%หรือสัดส่วน) :
]
บรรลุเป้าหมาย (1 = บรรลุ , 0 =ไม่บรรลุ) : 1
การมีพัฒนาการ (1 = มี , 0 =ไม่มี) : 1
หมายเหตุ / ข้อสังเกต / เสนอแนะ :

1. แนวปฏิบัติที่ดีด้านประกันคุณภาพของกองที่ดําเนินการอยู่และเผยแพร่ให้หน่วยงานอื่นเอา
ไปประยุกต์ใช้นั้นยังไม่ชัดเจนทั้งด้านเนื้อหาและหลักฐาน เพื่อการพัฒนาในปีต่อไปควรมีการรวบรวม
แนวปฏิบัติที่ดีในรูปคู่มือหรือสื่อรูปแบบต่างๆ เพื่อให้หน่วยงานอื่นสามารถนําไปใช้ปฏิบัติได้ง่ายขึ้นและ
มีเอกสารหลักฐานการเผยแพร่ที่ชัดเจนขึ้น
2. เนื่องจากกองบริการการศึกษามีความโดดเด่นในเรื่องการวิจัยสถาบันอาจสนับสนุนให้มีการ
วิจัยสถาบันที่เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อการพัฒนาทั้งงานประจําและงานประกัน
คุณภาพการศึกษาของกองด้วย
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องค์ประกอบที่ 10 ภารกิจหลัก
ปฏิบัติการที่ดี
กองบริการการศึกษาพึงส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการพัฒนาระบบและกลไกในการปฏิบัติ
ภารกิจหลักด้านสนับสนุนการผลิตบัณฑิต สนับสนุนด้านมาตรฐานทางวิชาการ สนับสนุนด้านการ
ทํางานวิจัยสถาบัน และให้บริการทางวิชาการแก่สังคม สอดคล้องกับภารกิจหลักและนโยบายของ
มหาวิทยาลัย
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ดัชนีที่ 10.1 งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล
ปฏิบัติการที่ดี
งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล ให้บริการ สนับสนุน ส่งเสริม การบริการวิชาการ ของ
มหาวิทยาลัย เริ่มตั้งแต่การบันทึก ตรวจสอบประวัติและสถานภาพนิสิต การจัดตารางเรียน
ตารางสอน การรับลงทะเบียนเรียน การประมวลผลการศึกษา การแจ้งผลการเรียนของนิสิตแก่
ผู้ปกครอง การตรวจสอบโครงสร้างหลักสูตรเพื่อสําเร็จการศึกษา การสําเร็จการศึกษา การออก
เอกสารรับรองทางการศึกษา ใบแสดงผลการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการ
ปฏิบัติงาน การให้บริการผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เพื่อให้บริการแก่นิสิต อาจารย์ บุคลากร
ผู้ปกครอง และบุคคลภายนอก ให้มีความสะดวกรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์มาตรฐาน :
1. มีแผนการดําเนินงาน
2. มีการดําเนินงานตามแผนที่เป็นภาระกิจของงานทะเบียนนิสิตและประมวลผล
3. มีการประเมินผลการให้บริการ ตามภาระกิจของงานทะเบียนนิสิตและประมวลผล
4. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยที่เกี่ยวกับการให้บริการตามภาระกิจของงานทะเบียนนิสิตและประมวลผลเพื่อ
ใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาการดําเนินงาน
5. ได้รับคะแนนเฉลี่ยจากผลการประเมินการให้บริการอยู่ในระดับ 3.50 ขึ้นไป
6. .นําแนวปฏิบัติที่ดีหรือผลงานวิจัยมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการดําเนินงาน และเผยแพร่ให้เป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติงานหน่วยงานอื่น
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
1 ข้อ
ครบ 2 ข้อ
ครบ 3 ข้อ
ครบ 4 ข้อ
5 หรือ 6 ข้อ
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การประเมินตนเอง (SAR)
ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี้ : ผู้อํานวยการกองบริการการศึกษา เบอร์โทรภายใน : 8302 E-mail : jaruaryporn@nu.ac.th

ผู้เก็บรวมรวบข้อมูล : งานทะเบียนฯ

เบอร์โทรภายใน : 8308 E-mail : -

ผลการดําเนินงาน (หมายเลขหลักฐานอ้างอิง) :
งานทะเบียนนิสิตและประมวลผลได้ดําเนินการตามปฏิบัติการที่ดีอย่างมีประสิทธิภาพ มีระบบ
และกลไกการดําเนินงานทะเบียนนิสิตและประเมินผล โดยใช้หลัก PDCA ในการดําเนินงาน
กล่าวคือ (P)ได้จัดทําปฏิทินการศึกษาทุกปีการศึกษา เพื่อเป็นแผนการดําเนินงานตลอดปีการศึกษา
(10.1.1.1) มีการวางแผนการดําเนินโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานทะเบียนฯ ซึ่งได้นําเสนอ
และได้บรรจุไว้ในแผนปฏิบัตกิ ารประจําปีของกองบริการการศึกษา (10.1.1.2) มีการดําเนินงานตาม
แผนงานที่เป็นภารกิจของงานทะเบียนตามปฏิทินการศึกษา ตั้งแต่การรับรายงานตัวนิสิตใหม่ การเปิด
ระบบลงทะเบียนเรียนแก่นิสติ ตามช่วงเวลาที่กําหนดไว้ในปฏิทินการศึกษา (www.reg.nu.ac.th)
(10.1.2.1) การตรวจสอบโครงสร้างหลักสูตร การสําเร็จการศึกษาของนิสิต (10.1.2.2) การออกเอกสาร
หลักฐานการศึกษา (10.1.2.3) การให้บริการผ่านเคาน์เตอร์งานทะเบียนฯ ในการยื่นคําร้องต่างๆ การออก
ใบเสร็จค่าธรรมเนียม ที่อยูใ่ นขอบข่ายที่สามารถดําเนินการได้เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วแก่ผู้มาขอรับ
บริการ (10.1.2.4) (C) มีการประเมินผลการดําเนินงานโดยการรายงานผลและสรุปผลการดําเนินกิจกรรม
ตามโครงการของงานทะเบียนในแผนปฏิบตั ิการประจําปี (10.1.3.1) การประเมินผลการดําเนินงานใน
รูปแบบของงานวิจัยสถาบัน เรื่องศึกษาความพึงพอใจในการให้บริการ แบบเบ็ดเสร็จจุดเดียว (One-StopService) (10.1.3.2 และ 10.1.4.1) และ เรือ่ งความคิดเห็นของนิสิตระดับปริญญาตรี ที่มีต่อการ
ลงทะเบียนเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยนเรศวร (10.1.3.3 และ 10.1.4.2) เรื่องปัจจัยที่
ส่งผลต่อการไม่สําเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่กําหนดของนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี (10.1.3.4 และ 10.1.4.3) โดยมีผลการประเมินดังนี้ งานทะเบียนนิสิตและประมวลผลมีผล
การประเมินการให้บริการ ในเรื่องศึกษาความพึงพอใจในการให้บริการ แบบเบ็ดเสร็จจุดเดียว (OneStop-Service) ผลความพึงพอใจเฉลี่ย 2.94 การให้บริการในภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปาน
กลาง (10.1.5.1) และ เรื่องการศึกษาผลการใช้ระบบบริการการศึกษาผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
มหาวิทยาลัยนเรศวร ผลความพึงพอใจในภาพรวมของอาจารย์เฉลี่ย 3.67 อยู่ในระดับมาก ผลความพึง
พอใจในภาพรวมของเจ้าหน้าที่เฉลี่ย 3.80 อยู่ในระดับมาก และผลความพึงพอใจในภาพรวมของนิสิต
เฉลี่ย 3.54 อยูใ่ นระดับมาก (10.1.5.2) โดยงานวิจัยที่ประเมินผลและวิเคราะห์ สรุปแล้วนั้น ได้เผยแพร่
แนวปฏิบัติที่ดีให้แก่หน่วยงานอื่น โดยการนําเสนอผลงานวิจัยสถาบันในงานนเรศวรวิจัย ปี 2555 ประเภท
Oral Presentation (10.1.6.1) และตีพิมพ์เผยแพร่ในเล่มบทคัดย่อ การประชุมวิชาการนเรศวรวิจัย
ครั้งที่ 8 (10.1.6.2)
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว : 5 ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ : 4

เป้าหมายปีต่อไป : 5

โครงการหรือกิจกรรมในปีตอ่ ไป : - จัดโครงการ KM ระหว่างงานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กับ
นักวิชาการคณะในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการสําเร็จการศึกษาของนิสิต กรณีต่างๆ
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รายการหลักฐานอ้างอิง
หมายเลข
ชื่อรายการหลักฐานอ้างอิง (พร้อมหมายเลขหน้า)
10.1.1.1
ปฏิทินการศึกษาประจําปีการศึกษา 2555
10.1.1.2

แผนปฏิบัติการ/โครงการประจําปีของกองบริการการศึกษา 2555

10.1.2.1

ภาพกิจกรรมการรับรายงานตัวนิสิตใหม่

10.1.2.2

ระบบทะเบียนออนไลน์ www.reg.nu.ac.th

10.1.2.3

หลักฐานทางการศึกษา

10.1.2.4

การรับคําร้อง การออกใบเสร็จ และให้บริการอื่นๆ ที่อยูใ่ นขอบข่ายที่งานทะเบียนฯ
รับผิดชอบ

10.1.3.1

รายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการ ประจําปีงบประมาณ 2555

10.1.3.2

งานวิจัยเรื่องการศึกษาความพึงพอใจในการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จจุดเดียว
(One-Stop-Service)

10.1.3.3

ความคิดเห็นของนิสิตระดับปริญญาตรี ที่มีตอ่ การลงทะเบียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
มหาวิทยาลัยนเรศวร

10.1.3.4

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการไม่สําเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่กําหนดของนิสิตมหาวิทยาลัย
นเรศวร ระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี

10.1.4.1

งานวิจัยเรื่องการศึกษาความพึงพอใจในการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จจุดเดียว
(One-Stop-Service)

10.1.4.2

ความคิดเห็นของนิสิตระดับปริญญาตรี ที่มตี อ่ การลงทะเบียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
มหาวิทยาลัยนเรศวร

10.1.4.3

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการไม่สําเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่กําหนดของนิสิตมหาวิทยาลัย
นเรศวร ระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี

10.1.5.1

สรุปผลการวิจยั เรื่องศึกษาความพึงพอใจในการให้บริการ แบบเบ็ดเสร็จจุดเดียว
(One-Stop-Service) ตารางสรุปหน้า 36
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รายการหลักฐานอ้างอิง(ต่อ)
หมายเลข
ชื่อรายการหลักฐานอ้างอิง (พร้อมหมายเลขหน้า)
10.1.5.2
สรุปผลการวิจยั เรื่องการศึกษาผลการใช้ระบบบริการการศึกษาผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
มหาวิทยาลัยนเรศวร ตรารางสรุปภาพในรวมของอาจารย์หน้า 82 ตารางสรุปในภาพรวม
ของเจ้าหน้า 90 และตารางสรุปในภาพรวมของนิสิตหน้า 98
10.1.6.1

กําหนดการนวัตกรรมความรูส้ ู่ประชาคมอาเซียน นเรศวรวิจัย 8
(กําหนดการนําเสนอผลงานวิจัย)

10.1.6.2

บทคัดย่อ การประชุมวิชาการนเรศวรวิจัย ครั้งที่ 8

การวิเคราะห์ตัวเอง
TOWS Analysis :
ภายนอกองค์กร
T (Threats) อุปสรรค :
1.นโยบายของมหาวิทยาลัย ทีด่ ึงบุคคลากรทีม่ ีความรู้ความสามารถ ไปสังกัดหน่วยงานอื่น ไม่มีอัตราใหม่
มาทดแทน
2. การดําเนินการของคณะต่างๆ ที่ล่าช้า เช่น การส่งผลการเรียนช้า ทําให้กระทบต่อการทํางาน ด้านการ
รับลงทะเบียนเรียน การตรวจสอบการสําเร็จการศึกษา การออกหลักฐานการศึกษา
O (Opportunities) โอกาส :
- หน่วยงานสนับสนุนให้บุคลากรพัฒนาความรู้ เพื่อนํามาปรับใช้ในการปฏิบตั ิงานให้เกิดประสิทธิภาพ
ภายในองค์กร
W (Weakness) จุดอ่อน :
- บุคลากรบางคนยังไม่กล้าแสดงความคิดริเริม่ ใหม่ๆ
S (Strengths) จุดแข็ง :
- บุคคลากรทํางานเป็นทีม ร่วมมือร่วมใจปฏิบตั ิงาน เพื่อให้งานประสบผลสําเร็จบรรลุตามเป้าหมาย
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การประเมินตรวจสอบ (CAR)
ผลการประเมินตรวจสอบปีที่แล้ว : 5
ข้อสังเกต/เสนอแนะ :

ผลการประเมินตรวจสอบครั้งนี้ : 4

เป้าหมายปีต่อไป : 5

1. งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มีแผนการดําเนินงานตามปฏิทินการ
ดําเนินงานประจําปีการศึกษาที่ชัดเจน แต่ควรประเมินความสําเร็จของแผนการดําเนินงานตามตัวชี้วัดที่
กําหนด เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานในปีการศึกษาต่อไป
2. การสรุปและอภิปรายประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการของงานทะเบียนนิสิต
และประมวลผล ควรสรุปประเด็นให้ชัดเจนในภาพรวมทั้งหมด เช่น
- ประเด็นสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวก
- ประเด็นเวลาที่ผู้ใช้บริการรอคอยจากการขอรับบริการ
- ประเด็นการให้บริการ
- ประเด็นบุคลากรผู้ให้บริการ
ควรอภิปรายในกรณีงานที่ผู้ใช้บริการใช้เวลารอคอยนานมากกว่า 5 นาที ว่าเพราะเหตุใดและ
ทางกองบริการการศึกษามีแนวทางพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานอย่างไรเพื่อให้ใช้เวลาน้อยลง เพื่อ
แสดงความสัมพันธ์ระหว่างการใช้เวลารอคอยกับความพึงพอใจ รวมถึงประเด็นอื่น ๆ ควรอภิปรายให้
ชัดเจน โดยเฉพาะประเด็นรายข้อที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยอยูใ่ นระดับปานกลาง
3. เนื่องจากไม่มีประเด็นข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นจากผู้ใช้บริการ ผู้วิจัยควรมีการสอบถามหรือพูดคุย
ผู้ใช้บริการขณะมาใช้บริการ
4. ควรปรับเกณฑ์มาตรฐานของค่าคะแนนเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการ ไม่ต่ํา
กว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์ สกอ.
5. ควรนําผลประเมินที่ได้จากงานวิจัยมาปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานที่ชัดเจนในรายประเด็น
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ดัชนีที่ 10.2 งานพัฒนาหลักสูตร
ปฏิบัติการที่ดี
งานพัฒนาหลักสูตรมีระบบและกลไกในการบริหารจัดการหลักสูตร มีการติดตาม การ
ตรวจสอบหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) มีระบบการเปิดปิดหลักสูตร และดําเนินการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพือ่ การบริหารจัดการหลักสูตร โดยมีเป้าหมาย คือ ผลสัมฤทธิ์ของการเรียนรู้ของนิสิตใน
ทุกหลักสูตรทั้งระดับปริญญาตรี โท และเอก ให้บรรลุ Learning Outcomes 5 ด้าน และเชื่อมโยง
สู่อัตลักษณ์หลักสูตร และอัตลักษณ์นิสิต
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์มาตรฐาน :
. มีระบบและกลไกการบริหารจัดการหลักสูตรและการเปิดปิดหลักสูตร ตามแนวปฏิบัติที่กําหนดโดยสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
2. มีการตรวจสอบหลักสูตรที่จะเปิดสอนให้เป็นไปตามแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัย และ
ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
3. มีการนําเสนอหลักสูตรเพื่อให้คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง พิจารณาให้เป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตรตามเกณฑ์ของ
สกอ. และตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
4. มีการติดตามการบริหารจัดการหลักสูตรระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย ทุกภาคการศึกษาตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
5. มีการนําเสนอผลการติดตามการบริหารจัดการหลักสูตรต่อคณะกรรมการที่เกีย่ วข้อง
6.นําข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการมาปรับปรุงและประสานผู้เกี่ยวข้องนําไปปฏิบัติ

เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
1 ข้อ
ครบ 2 ข้อ
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คะแนน 3
มีการดําเนินการ
ครบ 3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
ครบ 4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
5 หรือ 6 ข้อ
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การประเมินตนเอง (SAR)
ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี้ : ผู้อํานวยการกองบริการการศึกษา เบอร์โทรภายใน : 8302 E-mail : jaruaryporn@nu.ac.th

ผู้เก็บรวมรวบข้อมูล : งานพัฒนาหลักสูตร

เบอร์โทรภายใน : 8307 E-mail : -

ผลการดําเนินงาน (หมายเลขหลักฐานอ้างอิง) :
มหาวิทยาลัย กองบริการการศึกษา โดยงานพัฒนาหลักสูตรในการบริหารจัดการหลักสูตรได้มีระบบและ
กลไกการบริหารจัดการหลักสูตรและการเปิดปิดหลักสูตร ตามแนวปฏิบัติที่กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ( สกอ. ) (10.2.1.1,10.2.1.2,10.2.1.3,10.2.1.4,10.2.1.5,10.2.1.6,10.2.1.7,10.2.1.8) และงานพัฒนา
หลักสูตรได้มกี ารจัดทําแผนผังขัน้ ตอนการเปิดและการปิดหลักสูตร แผนผังการนําเสนอหลักสูตร ขั้นตอนการบริหาร
จัดการหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และขั้นตอนการบริหารจัดการหลักสูตรที่ยังไม่
เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ(10.2.1.9,10.2.1.10,10.2.1.11,10.2.1.12,10.2.1.13)
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการทํางานนอกจากนี้ยังต้องมีการตรวจสอบหลักสูตรทีจ่ ะเปิดสอนให้เป็นไปตามแผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษา ของมหาวิทยาลัย และให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา แห่งชาติ (10.2.2.1,10.2.2.2,10.2.2.3,10.2.2.4,10.2.2.5,10.2.2.6,10.2.2.7,10.2.2.8,10.2.2.9)
เมื่อตรวจสอบหลักสูตรทีจ่ ะเปิดสอนให้เป็นไปตามแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาเรียบร้อยแล้วต้องมีการ
นําเสนอหลักสูตรเพื่อให้คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง พิจารณาให้เป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตรตามเกณฑ์ของ สกอ.
และตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (10.2.3.1,10.2.3.2,10.2.3.3,10.2.3.4,10.2.3.5,10.2.3.6) และมี
การติดตามการบริหารจัดการหลักสูตรระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย ทุกภาคการศึกษาตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (10.2.4.1,10.2.4.2,10.2.4.3,10.2.4.4,10.2.4.5,10.2.4.6) จากนั้นนําผลการ
ติดตามการบริหารจัดการหลักสูตรระดับคณะ ระดับมหาวิทยาลัย จัดทําเป็นรายงานผลการติดตามการบริหาร
จัดการหลักสูตรเพื่อนําเสนอผลการติดตามการบริหารจัดการหลักสูตรต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
(10.2.5.1,10.2.5.2) อีกทัง้ ได้นาํ ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการมาปรับปรุงและประสานผู้เกี่ยวข้องนําไปปฏิบัติ
(10.2.6.1,10.2.6.2)เพื่อให้เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว : 5
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ : 5
เป้าหมายปีต่อไป : 5
โครงการหรือกิจกรรมในปีต่อไป :
1. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการติดตามการบริหารหลักสูตรแบบออนไลน์
2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการหลักสูตร TQF
3. จัดอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศอย่างต่อเนื่องเพื่อการบริหารจัดการหลักสูตรให้บรรลุเป้าหมายผลสัมฤทธิ์
ของการเรียนรูน้ ิสิตในทุกหลักสูตร เข้าสู่การบรรลุ Learning Outcomes 5 ด้านและเชื่อมโยงสู่อัตลักษณ์หลักสูตร
และอัตลักษณ์นสิ ิต

SAR กบศ2555

67

กองประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร

รายการหลักฐานอ้างอิง
หมายเลข
ชื่อรายการหลักฐานอ้างอิง (พร้อมหมายเลขหน้า)
10.2.1.1

คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการ

http://www.acad.nu.ac.th/acad_v2.1/ACAD_AcademicDevelop/qa_sar_2555/10.2.1.1.pdf
10.2.1.2

คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสภาวิชาการ

http://www.acad.nu.ac.th/acad_v2.1/ACAD_AcademicDevelop/qa_sar_2555/10.2.1.2.pdf
10.2.1.3

คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

http://www.acad.nu.ac.th/acad_v2.1/ACAD_AcademicDevelop/qa_sar_2555/10.2.1.3.pdf
10.2.1.4

คู่มือพัฒนาหลักสูตร (อยู่ในเล่มคู่มือพัฒนาหลักสูตร มหาวิทยาลัยนเรศวร)

10.2.1.5

นโยบายการจัดทําหลักสูตรระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา

http://www.acad.nu.ac.th/acad_v2.1/ACAD_AcademicDevelop/นโยบายการจัดทําหลักสูตรปริญญาตรี
และบัณฑิตศึกษา.pdf
10.2.1.6

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

http://www.acad.nu.ac.th/acad_v2.1/ACAD_AcademicDevelop/Grade.pdf
10.2.1.7

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552

http://www.acad.nu.ac.th/acad_v2.1/ACAD_AcademicDevelop/TQF.pdf
10.2.1.8

หนังสือเวียนแจ้ง จากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

http://www.acad.nu.ac.th/acad_v2.1/ACAD_AcademicDevelop/แนวปฏิบัติการแจ้งปิดหลักสูตร.pdf
10.2.1.9

แผนผังการเปิดหลักสูตร

http://www.acad.nu.ac.th/acad_v2.1/ACAD_AcademicDevelop/Flowchart.pdf
10.2.1.10

แผนผังการปิดหลักสูตร

http://www.acad.nu.ac.th/acad_v2.1/ACAD_AcademicDevelop/Flowchart.pdf
10.2.1.11

แผนผังการเสนอหลักสูตร

http://www.acad.nu.ac.th/acad_v2.1/ACAD_AcademicDevelop/document/FlowchartCouressPresent
.pdf
10.2.1.12

ขั้นตอนการบริหารจัดการหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ TQF

http://www.acad.nu.ac.th/acad_v2.1/ACAD_AcademicDevelop/managementTQF.pdf
SAR กบศ2555
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รายการหลักฐานอ้างอิง (ต่อ)
หมายเลข
ชื่อรายการหลักฐานอ้างอิง (พร้อมหมายเลขหน้า)
10.2.1.13

ขั้นตอนการบริหารจัดการหลักสูตรที่ยงั ไม่ได้ปรับปรุงเข้ากรอบมาตรฐาน TQF

http://www.acad.nu.ac.th/acad_v2.1/ACAD_AcademicDevelop/managementTQF.pdf
10.2.2.1

แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา (link กับกองแผน)

http://www.plan.nu.ac.th/2012/AllDocuments/InstitueResearchIT/plan11/plan11.pdf
10.2.2.2

กําหนดจํานวนรับนิสิตแต่ละปีไว้ในเล่มหลักสูตรทุกเล่ม (อ้างอิงเล่มหลักสูตรทุกเล่ม)

10.2.2.3

ขั้นตอนการเสนอหลักสูตร

http://www.acad.nu.ac.th/acad_v2.1/ACAD_AcademicDevelop/Flowchart.pdf
10.2.2.4

หัวข้อการตรวจสอบหลักสูตร (อยู่ในแฟ้มจัดเก็บหลักฐานการประกันคุณภาพ)

10.2.2.5

อ้างอิงเอกสารหมายเลข 10.2.1.1

10.2.2.6

อ้างอิงเอกสารหมายเลข 10.2.1.4

10.2.2.7

อ้างอิงเอกสารหมายเลข 10.2.1.5

10.2.2.8

อ้างอิงเอกสารหมายเลข 10.2.1.6

10.2.2.9

อ้างอิงเอกสารหมายเลข 10.2.1.7

10.2.3.1
ขั้นตอนการนําเสนอหลักสูตรมหาวิทยาลัยนเรศวร
http://www.acad.nu.ac.th/acad_v2.1/ACAD_AcademicDevelop/document/FlowchartCouressPresent
.pdf
10.2.3.2
ปฏิทินกําหนดการประชุมคณะกรรมการวิชาการ
http://www.acad.nu.ac.th/acad_v2.1/ACAD_AcademicDevelop/document/planAcademic.pdf
10.2.3.3

ปฏิทินกําหนดการประชุมสภาวิชาการ

http://www.acad.nu.ac.th/acad_v2.1/ACAD_AcademicDevelop/document/planAcademiccouncil.pdf
10.2.3.4

รายงานการประชุมคณะกรรมการกลุ่ม Cluster
(หลักฐานดังปรากฏในระบบ CHE QA) http://www.cheqa.nu.ac.th/

10.2.3.5

รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ
(หลักฐานดังปรากฏในระบบ CHE QA) http://www.cheqa.nu.ac.th/

10.2.3.6

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ
(หลักฐานดังปรากฏในระบบ CHE QA) http://www.cheqa.nu.ac.th/
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รายการหลักฐานอ้างอิง (ต่อ)
หมายเลข
ชื่อรายการหลักฐานอ้างอิง (พร้อมหมายเลขหน้า)
10.2.4.1

แบบฟอร์มการติดตามการบริหารหลักสูตร TQF ประจําปีการศึกษา………….
http://www.acad.nu.ac.th/acad_v2.1/ACAD_AcademicDevelop/

10.2.4.2

แบบฟอร์มการติดตามการบริหารหลักสูตรเดิม ประจําปีการศึกษา……………….
http://www.acad.nu.ac.th/acad_v2.1/ACAD_AcademicDevelop/

10.2.4.3

แบบฟอร์มการติดตามการบริหารหลักสูตรเดิม ที่ครบรอบการผลิตบัณฑิต
ประจําปีการศึกษา………………
http://www.acad.nu.ac.th/acad_v2.1/ACAD_AcademicDevelop/

10.2.4.4

แบบฟอร์มการติดตามการบริหารหลักสูตร ประจําปีการศึกษา……………….. ภาคต้น/ภาคปลาย
http://www.acad.nu.ac.th/acad_v2.1/ACAD_AcademicDevelop/

10.2.4.5

แบบฟอร์มการรายงานการประเมินผลตามตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงาน
http://www.acad.nu.ac.th/acad_v2.1/ACAD_AcademicDevelop/

10.2.4.6

ใช้หลักฐานอ้างอิงหมายเลข 10.2.5.2

10.2.5.1

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการครั้งที่ 5/2555 (หลักฐานดังปรากฏใน
ระบบ CHE QA) http://www.cheqa.nu.ac.th/

10.2.5.2

ผลการประเมินการติดตามการบริหารจัดการหลักสูตร ปีการศึกษา 2554 ภาคต้นการศึกษา
และภาคปลายการศึกษา (หลักฐานดังปรากฏในระบบ CHE QA)
http://www.cheqa.nu.ac.th/

10.2.6.1

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการครั้งที่ 5/2555 (หลักฐานดังปรากฏใน
ระบบ CHE QA) http://www.cheqa.nu.ac.th/

10.2.6.2
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การวิเคราะห์ตัวเอง
TOWS Analysis :
ภายนอกองค์กร
T (Threats) อุปสรรค :

1. มีการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารจัดการหลักสูตรของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาแห่งชาติ
2. การรายงานผลของการบริหารจัดการหลักสูตรของ คณะ ไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด ทําให้
การ สรุปโดยส่วนกลางเกิดความล่าช้าไม่เป็นไปตามปฏิทินการบริหารจัดการ หลักสูตร
3. มีระบบการบริหารจัดการหลักสูตรรองรับ แต่ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไม่ปฏิบัติตาม
4. ผลการประเมินหลักสูตรนําเสนอสภาวิชาการรับทราบ ยังไม่มกี ารสั่งการแก้ไขปัญหาในจุดทีค่ วร
ปรับปรุง
O (Opportunities) โอกาส :

1. มีกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาแห่งชาติในการปฏิบตั ิการประกันคุณภาพที่ชัดเจน
2. สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติ จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้บริหาร อาจารย์ และ
ผู้จัดทําหลักสูตร เพื่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกันอย่างถูกต้อง และมีผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมให้การ
ถ่ายทอดองค์ความรู้
ภายในองค์กร
W (Weakness) จุดอ่อน :

1. ยังขาดระบบการติดตามการบริหารหลักสูตรแบบออนไลน์(real time) เพราะอยูใ่ นขั้นตอนการพัฒนา
เนื่องจากภาระงานของบุคลากรเรื่อง IT ค่อนข้างมาก ทําให้การพัฒนาระบบการบริหารจัดการหลักสูตรแบบ
ออนไลน์ล่าช้า ไม่ทันต่อรอบการประเมิน ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย
2. การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการหลักสูตรให้บรรลุ Learning Outcomes 5 ด้าน และ
เชื่อมโยงสู่อัตลักษณ์หลักสูตรและอัตลักษณ์นิสติ อยู่ในขั้นตอนของการพัฒนา เนื่องจากภาระงานของบุคลากร
IT ค่อนข้างมากทําให้การพัฒนาล่าช้าไม่ทันต่อการรองรับเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ของการเรียนรูใ้ นทุกหลักสูตร ให้
บรรลุ Learning Outcomes 5 ด้าน และเชื่อมโยงสู่อัตลักษณ์หลักสูตรและอัตลักษณ์นิสิต
S (Strengths) จุดแข็ง :

1. ผู้บริหารให้การสนับสนุน ให้คําปรึกษา และช่วยผลักดัน ให้เกิดระบบและกลไกในการบริหารจัดการ
หลักสูตรที่มีการเปลี่ยนแปลงตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ
2. มีระบบการติดตามการบริหารจัดการหลักสูตรเดิม และหลักสูตรทีเ่ ป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
(TQF) โดยมีหลักเกณฑ์และแนวทางการดําเนินการหลักสูตร ทั้งเดิมที่ยงั ไม่เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และหลักสูตรใหม่ทเี่ ป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และ
หลักสูตรที่ไม่เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
3. มีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการหลักสูตรให้บรรลุ Learning Outcomes 5 ด้านและ
เชื่อมโยงสู่อัตลักษณ์หลักสูตรและอัตลักษณ์นิสติ
4. มีการจัดอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการหลักสูตรเข้าสูก่ ารปรับปรุงในการพัฒนา
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการหลักสูตรเพื่อใช้งานได้จริงและรองรับการ การจัดการบริหารหลักสูตร
ของมหาวิยาลัย
5. บุคลากรเปิดรับความคิดเห็นและเรียนรูร้ ว่ มกัน และพร้อมเปิดรับองค์ความรู้ใหม่ๆ อยู่เสมอ
6. ขั้นตอนการทํางานมีความชัดเจน โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
7. มีการทํางานเป็นทีม
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การประเมินตรวจสอบ (CAR)
ผลการประเมินตรวจสอบปีที่แล้ว : 5
ข้อสังเกต/เสนอแนะ :

ผลการประเมินตรวจสอบครั้งนี้ : 5

เป้าหมายปีต่อไป : 5

1. งานพัฒนาหลักสูตรมีกระบวนการดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานที่กาํ หนด แต่ควรมีการวางแผน
เพื่อให้เกิดการบรรลุ Learning Outcomes ทั้ง 5 ด้านของผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนิสิตในทุก
หลักสูตรทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่เชื่อมโยงสู่อัตลักษณ์หลักสูตรและอัตลักษณ์นิสิต
2. ควรระบุข้อเสนอแนะของคณะกรรมการแต่ละชุดอย่างชัดเจนว่างานพัฒนาหลักสูตรข้อควรปรับปรุง
แก้ไขการดําเนินงานในประเด็นใดบ้าง อาจเป็นการประชุมวาระพิเศษของกองบริการการศึกษา
เนื่องจากเป็นภารกิจหลักที่สาํ คัญของกองฯ
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ดัชนีที่ 10.3 งานสนับสนุนวิชาการ
ปฏิบัติการที่ดี
งานสนับสนุนวิชาการเป็นหน่วยงานในการสนับสนุนการจัดกิจกรรมวิชาการให้แก่นสิ ิต
คณาจารย์ และบุคลากร เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยให้มีคณ
ุ ภาพ

ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์มาตรฐาน :
1. มีแผนงานสนับสนุนวิชาการประจําปีที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของกองบริการการศึกษา
2. มีการดําเนินงานตามแผนงานสนับสนุนวิชาการประจําปี
3. มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้และรายงานผลต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา
4. บรรลุเป้าหมายตามแผนงานสนับสนุนวิชาการประจําปี ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 80
5. ผลการดําเนินงานก่อให้เกิดผลกระทบที่เป็นประโยชน์ต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
6. มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงาน
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
ครบ 1 ข้อ
2 หรือ 3 ข้อ
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คะแนน 3
มีการดําเนินการ
ครบ 4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
5 หรือ 6 ข้อ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
ครบ 7 ข้อ
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การประเมินตนเอง (SAR)
ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี้ : ผู้อํานวยการกองบริการการศึกษา เบอร์โทรภายใน : 8302 E-mail : jaruaryporn@nu.ac.th

ผู้เก็บรวมรวบข้อมูล : งานสนับสนุนวิชาการ

เบอร์โทรภายใน : 8316 E-mail : -

ผลการดําเนินงาน (หมายเลขหลักฐานอ้างอิง) :
บุคลากรงานสนับสนุนวิชาการร่วมกันจัดทํา แผนงานสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยนเรศวร ให้มีความ
สอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์ของกองบริการการศึกษา ซึง่ แผนงานดังกล่าวประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม
วิชาการที่เป็นโครงการต่อเนื่องประจําปี และโครงการใหม่ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา มีการกําหนด
ดัชนีชี้วัดและค่าเป้าหมายอย่างชัดเจน เสนอต่อคณะกรรมการกองบริการการศึกษาพิจารณา และบรรจุโครงการ
ต่าง ๆ ลงในแผนปฏิบัติการประจําปี กองบริการศึกษา ปีงบประมาณ 2555 (10.3.1.1, 10.3.1.2) งานสนับสนุน
วิชาการดําเนินงานตามแผนงานสนับสนุนวิชาการประจําปี โดยกําหนดผูร้ ับผิดชอบแต่ละโครงการและดําเนินการ
ตามขั้นตอนงานของแต่ละโครงการ เช่น การจัดประชุมคณะกรรมการจัดเตรียมงาน การมอบหมายงาน การ
ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การประชุมติดตามงาน จัดกิจกรรมโครงการ และการติดตามและประเมินผล
ตามดัชนีชี้วัดของโครงการ (10.3.2.1 - 10.3.2.9) ทั้งนี้ กองบริการการศึกษาจะมีการติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงานของทุกงาน ทุกโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําปีของกองฯ เสนอต่อที่ประชุมคณะประจํากองบริการ
การศึกษา เป็นประจําทุกเดือน และรายงานต่อมหาวิทยาลัยผ่านระบบ NUPM เป็นรายไตรมาส และในการ
ดําเนินงานกิจกรรม/โครงการ ฯ ตามแผนงานสนับสนุนวิชาการ งานสนับสนุนวิชาการจะประเมินผลจาก
แบบสอบถาม จากการสัมภาษณ์ หรือ จากการประชุมสรุปงานของคณะทํางาน หลังเสร็จสิน้ การดําเนินงาน โดย
จัดทําเป็นรายงานสรุปเสนอให้ผู้อํานวยการกองบริการการศึกษาพิจารณาให้ความเห็นและรายงานต่อผู้บงั คับบัญชา
ระดับสูงขึ้นต่อไป (10.3.3.1) ซึ่งแผนงานสนับสนุนวิชาการประจําปี ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม จํานวน 8
โครงการ มีตัวบ่งชี้ จํานวน 35 ตัวบ่งชี้ บรรลุเป้าหมาย 33 ตัวบ่งชี้ คิดเป็นร้อยละ 94.2 ไม่บรรลุเป้าหมาย 2 ตัว
บ่งชี้ คิดเป็นร้อยละ 5.71 (10.3.4.1) จากผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนงานสนับสนุนวิชาการ ทําให้
เกิดผลกระทบที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน (10.3.5.1, 10.3.5.2, 10.3.5.3) ดังนี้
โครงการอบรมพัฒนาศาสตร์และศิลป์ของอาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร งานสนับสนุนวิชาการได้มกี าร
ติดตามผลของอาจารย์ผู้ผ่านการอบรมฯ ในปีงบประมาณ 2554 โดยการจัดทําแบบสํารวจและจัดกิจกรรม KM
ของผู้ผ่านการอบรมเกีย่ วกับการนําความรูท้ ี่ได้รับจากการอบรมในหลักสูตรไปปรับใช้ ในการจัดการเรียนการสอน
พบว่า
- ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการพัฒนาการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญตามกรอบมาตรฐาน
TQF ได้นําความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน ร้อยละ 72.22 โดยได้นําไปปรับใช้ เช่น การ
ประยุกต์ใช้ระบบ e-learning เช่น Moodle มาช่วยในการเรียนการสอน โครงการวิจัยของนิสติ ที่ให้ทําในรายวิชา
การเชิญวิทยากรจากภายนอกมาช่วยบรรยาย สร้างขบวนการคิดให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนในการตั้งคําถามแบบปลายเปิด
วิเคราะห์และสังเคราะห์ ให้นักเรียนทํากิจกรรมในชั้นเรียน (ซัก-ถาม นําเสนอ) ซึ่งมีผลที่เกิดขึ้นกับการจัดการเรียน
การสอน เช่น ให้ความสําคัญกับการเรียนรู้ความเข้าใจของนิสิตในชั้นเรียน และเน้นเนื้อหาที่สําคัญหรือ จําเป็น
สําหรับนิสิตได้อย่างชัดเจน นิสิตสนใจและกระตือรือร้นในการเรียนมากขึ้น ทําให้นิสิตได้ติดตามเทคโนโลยีใหม่ ๆ
ในปัจจุบันได้ง่ายขึ้น เกิดกระบวนการทวนสอบทางด้านปฏิบัติดนตรีไทยเพื่อวัดคุณภาพของนิสิตก่อนจบการศึกษา
โดยบุคลากรผู้เชี่ยวชาญภายนอก

SAR กบศ2555

74

กองประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร

- ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ได้นําความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน ร้อยละ 60.00 โดยได้นําไปปรับใช้ เช่น ใช้สื่อวิดีโอในการสอนประกอบการทํากิจกรรมฝึก
ปฏิบัติงาน ปรับปรุงบทเรียนออนไลน์ที่มีอยู่ กิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้แพทยศาสตร์ศึกษา โครงการผลิตสื่อ
การเรียนรู้คณะแพทยศาสตร์ ซึ่งผลที่เกิดขึ้นกับการจัดการเรียนการสอน เช่น สามารถใช้สื่อการเรียนการสอนได้
หลากหลาย นิสิตมีช่องทางในการ feedback มากขึ้น เตรียมเนื้อหาและแบ่งหัวข้อเป็นบท ๆ หรือแบ่งเป็นตอนให้
เข้าใจง่าย เป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสาร แลกเปลี่ยนเรียนรู้ปละช่วยเหลือกันระหว่างอาจารย์กับนิสิต สนับสนุน
การจัดการเรียนการสอนด้วยความสมัครใจ
- ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการพัฒนาการประเมินผลและการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
ระดับอุดมศึกษาได้นําความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน ร้อยละ 81.82 โดยได้นําไปปรับใช้ เช่น
จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนภายในกลุ่มนิสิตในการฝึกภาคปฏิบัติ มีการพัฒนาวิธีการสอนให้นิสิตเข้าใจ สนุกที่ได้
เรียน ทําเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย การวางแผนการเรียน การสอนรวมทั้งมีกิจกรรมให้นิสิตมีสว่ นร่วมมากขึน้ ซึง่ ผล
ที่เกิดขึ้นกับการจัดการเรียนการสอน เช่น นิสิตสามารถปรับตัวเข้ากับการวัดผม ประเมินผลได้หลากหลายรูปแบบ
ตามสภาพของนิสิตแต่ละคน
โครงการสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร ปีการศึกษา 2554 มีนิสิตสหกิจศึกษา ได้รับรางวัลจากการ
ประกวดผลงานสหกิจศึกษาในระดับเครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง ในงานนิทรรศการสหกิจศึกษาเครือข่ายฯ เมื่อ
วันที่ 2 มีนาคม 2555 จํานวน 8 รางวัล จาก 12 รางวัล นอกจากนี้ มีผลงานโครงงานที่มีคุณภาพที่ได้จากการ
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเป็นจํานวนมาก ซึ่งสามารถนําไปใช้แก้ปัญหาและเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานให้กับ
สถานประกอบการได้จริง เช่น แป้งลูกสุกร NU1 (Piglet Powder NU1), การจัดทําแผนที่แสดงทิศทางน้ําไหล
ในเขตพื้นที่สํานักชลประทานที่ 3 ทําให้สถานประกอบการเกิดความเชื่อมั่นในคุณภาพของนิสิตและให้ความ
ร่วมมือเข้าร่วมโครงการอย่างต่อเนื่อง และนิสิตมีโอกาสได้งานทําหลังสําเร็จการศึกษา อีกทั้ง อาจารย์นิเทศสหกิจ
ศึกษา คือ รองศาสตราจารย์ ดร.วันดี ทาตระกูล ได้รับรางวัลผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับชาติ ในงาน
วันสหกิจศึกษาไทย ปีพ.ศ. 2555 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2555
ซึ่งในการดําเนินงานของงานสนับสนุนวิชาการ จะนําข้อมูลที่ได้จากแบบประเมินการจัดโครงการ ใน
ปีงบประมาณ 2554 และการประชุมสรุปภายในงาน รวมถึงข้อเสนอแนะจากผู้บังคับบัญชา มาเป็นข้อมูลในการ
ปรับปรุงพัฒนากระบวนการดําเนินงานโครงการ ในปีงบประมาณ 2555 ทั้งนี้ ก่อนการเริ่มดําเนินโครงการบาง
โครงการ ที่จะต้องได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานอื่น ๆ นั้น จะเชิญคณะทํางานมาร่วมประชุมเตรียมการโดยได้
นําจุดบกพร่องของการดําเนินงานในปีที่ผ่านมาหารือต่อที่ประชุมและปรับปรุงพัฒนาร่วมกัน (10.3.6.1)

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว : 5 ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ : 5
เป้าหมายปีต่อไป : 5
โครงการหรือกิจกรรมในปีตอ่ ไป :
จัดทําข้อมูลทีแ่ สดงให้เห็นความเชื่อมโยงของผลการดําเนินงานโครงการต่อเนื่องในแต่ละปี
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รายการหลักฐานอ้างอิง
หมายเลข
ชื่อรายการหลักฐานอ้างอิง (พร้อมหมายเลขหน้า)
10.3.1.1
แผนการปฏิบัติงานประจําปีกองบริการการศึกษา ปีงบประมาณ 2555
10.3.1.2
แผนงานสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีงบประมาณ 2555
10.3.2.1
โครงการสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร ประจําปีการศึกษา 2554
10.3.2.2
โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษา ม.นเรศวร ปีการศึกษา 2555
10.3.2.3
โครงการจัดนิทรรศการในงานนเรศวรมหาราชและงานกาชาดพิษณุโลก ปี 2555
10.3.2.4
โครงการจัดทํารายงานประจําปีของกองบริการการศึกษา
10.3.2.5
โครงการจัดทําวารสารกองบริการการศึกษา
10.3.2.6
โครงการจัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ประจําปี 2555
10.3.2.7
โครงการจัดทําเอกสารประชาสัมพันธ์หลักสูตรของมหาวิทยาลัย
10.3.2.8
โครงการอบรมพัฒนาการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยนเรศวร ตามเป้าหมาย TQF
10.3.2.9
โครงการงานนเรศวรวิชาการ ปี 2555
10.3.3.1
รายงานผลการดําเนินงานโครงการตามแผนงานสนับสนุนวิชาการ
10.3.4.1
รายงานผลการดําเนินงานโครงการฯ งานสนับสนุนวิชาการ
10.3.5.1
รายงานผลงานวิจัยสถาบัน หัวข้อ การติดตามผลโครงการอบรมวิชาการสู่การพัฒนา
คุณภาพการเรียนการสอน ประจําปีงบประมาณ 2554
10.3.5.2
ประกาศผลการประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับเครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง
(ปีการศึกษา 2554)
10.3.5.3
ภาพการรับรางวัลผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับชาติ ในงานวันสหกิจศึกษาไทย
ปี พ.ศ. 2555 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2555
10.3.6.1
สรุปผลการนําผลการประเมินมาพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานโครงการ
ปีงบประมาณ 2555
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การวิเคราะห์ตัวเอง
TOWS Analysis :
ภายนอกองค์กร
T (Threats) อุปสรรค :
1. การขอข้อมูลของกองแผนงานของมหาวิทยาลัย ไม่เป็นไปตามปฏิทินดําเนินงาน อีกทั้งมีการเปลี่ยนแปลง
แบบฟอร์มโดยไม่ทราบล่วงหน้า
2. การได้รับมอบหมายให้ปฏิบตั ิงานอื่นที่ไม่ได้บรรจุอยู่ในแผนปฏิบัติการประจําปี
O (Opportunities) โอกาส :
- ได้รับโอกาสและประสบการณ์ในการปฏิบัตงิ านใหม่ๆ กับหน่วยงานภายนอก ซึ่งช่วยพัฒนาศักยภาพการ
ทํางานของบุคลากรภายในองค์กร
ภายในองค์กร
W (Weakness) จุดอ่อน :
ขาดการจัดทําข้อมูลที่แสดงให้เห็นความเชื่อมโยงของผลการดําเนินงานโครงการต่อเนือ่ งในแต่ละปี
S (Strengths) จุดแข็ง :
บุคลากรมีความรู้ความสามารถและมีจิตบริการ

การประเมินตรวจสอบ (CAR)
ผลการประเมินตรวจสอบปีที่แล้ว : 5
ข้อสังเกต/เสนอแนะ :

ผลการประเมินตรวจสอบครั้งนี้ : 5

เป้าหมายปีต่อไป : 5

1. งานสนับสนุนวิชาการมีกระบวนการปฏิบัติงานที่ชัดเจนตามหลักการ PDCA
2. ควรแสดงข้อมูลผลการดําเนินงานที่ส่งผลต่อ Learning Outcomes ทั้ง 5 ด้าน เพื่อแสดงให้เห็นถึง
ความสําเร็จของงานสนับสนุนวิชาการที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของ
มหาวิทยาลัย
3. งานสนับสนุนวิชาการควรจัดทําข้อมูลทีแ่ สดงโครงการ/กิจกรรมที่จัดในแต่ละปีงบประมาณ/ปี
การศึกษาที่ผ่านมา 2-3 ปีย้อนหลัง และผลสําเร็จที่ได้รับเพื่อทบทวนและพิจารณาถึงความเชื่อมโยง/
เกี่ยวเนื่องของการจัดโครงการ/กิจกรรมในแต่ละปีที่ส่งผลถึงการจัดโครงการ/กิจกรรมในปีต่อไป
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ดัชนีที่ 10.4 งานรับเข้าศึกษา
ปฏิบัติการที่ดี
งานรับเข้าศึกษา เป็นหน่วยงานที่ดําเนินการรับสมัคร สอบคัดเลือก และประกาศผลการ
สอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวรทุกระดับ โดยนําระบบสารสนเทศเข้ามาใช้ใน
กระบวนการรับสมัคร การสอบ และประกาศผลการสอบคัดเลือก ที่มีความโปร่งใส และสามารถ
ตรวจสอบได้ เพื่อให้ได้นิสิตที่มีคุณภาพและจํานวนรับเป็นไปตามเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยกําหนด
และให้บริการวิชาการกับหน่วยงานภายนอก โดยการเป็นศูนย์สอบให้กบั สถาบันทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์มาตรฐาน :
1. มีแผนปฏิบัติงานรับเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา และแผนการจัดสอบในการเป็น
ศูนย์สอบให้กบั สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของ
กองบริการการศึกษา
2. มีการดําเนินงานตามแผนและขั้นตอนการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี และ
ระดับบัณฑิตศึกษา
3. มีการดําเนินการตามแผนและขั้นตอนการจัดสอบ สําหรับเป็นศูนย์สอบให้กับสถาบันทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
4. มีการนําระบบสารสนเทศเข้ามาใช้ในกระบวนการรับสมัคร การสอบ และการประกาศผลการสอบคัดเลือก
5. มีการติดตามประเมินผล/สรุปรายงานผลการรับสมัครสอบคัดเลือกระดับปริญญาตรี และระดับ
บัณฑิตศึกษา และรายงานผลการเป็นศูนย์สอบให้กับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
6. มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานการรับสมัครสอบคัดเลือกระดับปริญญาตรี
และระดับบัณฑิตศึกษา และการเป็นศูนย์สอบให้กับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
1 ข้อ
ครบ 2 ข้อ
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คะแนน 3
มีการดําเนินการ
ครบ 3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
4 หรือ 5 ข้อ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
ครบ 6 ข้อ
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การประเมินตนเอง (SAR)
ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี้ : ผู้อํานวยการกองบริการการศึกษา เบอร์โทรภายใน : 8302 E-mail : jaruaryporn@nu.ac.th

ผู้เก็บรวมรวบข้อมูล : งานรับเข้าศึกษา
ผลการดําเนินงาน (หมายเลขหลักฐานอ้างอิง) :

เบอร์โทรภายใน : 8304-5 E-mail : -

งานรับเข้าศึกษามีแผนปฏิบัติงานรับเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา และแผนการจัดสอบใน
การเป็นศูนย์สอบให้กับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของกอง
บริการการศึกษา โดยบุคลากรงานรับเข้าศึกษาได้ร่วมกันจัดทําแผนปฏิบัติงานรับเข้าศึกษา และขั้นตอนการรับสมัครเข้า
ศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อให้การปฏิบัติงานของงานรับเข้าศึกษาเป็นไปอย่างเป็นระบบ มีความ
ชัดเจน ไม่เกิดความซ้ําซ้อนในการทํางาน ซึ่งส่งผลให้งานมีประสิทธิภาพ (10.4.1.1-10.4.1.6) มีการดําเนินงานตามแผน
และขั้นตอนการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา เมื่อได้กําหนด
แผนงานและขั้นตอนการรับสมัครที่ชัดเจนแล้ว งานรับเข้าศึกษาก็ปฏิบัติงานตามแผน โดยกําหนดผู้รับผิดชอบของแต่ละ
โครงการและปฏิบัติงานตามขั้นตอน ซึ่งบุคลากรงานรับเข้าศึกษามีความชํานาญและเชี่ยวชาญในงานที่ได้รับมอบหมาย
เป็นอย่างสูง จึงส่งผลให้การดําเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดความผิดพลาดน้อยที่สุด (10.4.2.110.4.2.6) มีการดําเนินการตามแผนและขั้นตอนการจัดสอบ สําหรับเป็นศูนย์สอบให้กับสถาบันทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ซึ่งสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้ทําการกําหนดแผนการจัดสอบ
และกําหนดการสอบเป็นประจําทุกปี เนื่องจากการรับเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีระบบรับตรง จะต้องใช้คะแนนจากการ
สอบ GAT/PAT ในการสมัครเข้าศึกษาทั่วประเทศ ดังนั้นมหาวิทยาลัยนเรศวรจึงเป็นศูนย์สอบประจําภาคเหนือตอนล่าง
ในการดําเนินการจัดสอบตามแผนของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ให้บรรลุตามเป้าหมายที่
ทางสถาบันได้ตั้งไว้ (10.4.3.1-10.4.3.4) มีการนําระบบสารสนเทศเข้ามาใช้ในกระบวนการรับสมัคร การประมวลผลการ
สอบ และการประกาศผลการสอบคัดเลือก ซึ่งงานรับเข้าศึกษาได้พัฒนาระบบการรับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี
ระบบรับตรง (โควตา) ให้นักเรียนสามารถสมัครผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการรับ
สมัคร ส่วนการรับสมัครระดับบัณฑิตศึกษา ยังคงต้องให้ผู้สมัครสมัครด้วยตนเองและสมัครทางไปรษณีย์ เนื่องจากการ
การรับสมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา แต่ละคณะ/สาขาวิชาได้ทําการกําหนดคุณสมบัติเฉพาะแตกต่างกัน จึงทําให้
เจ้าหน้าที่จะต้องทําการตรวจคุณสมบัติของผู้สมัครอย่างละเอียด ทั้งนี้บุคลากรงานรับเข้าศึกษากําลังหารือเรื่องการรับ
สมัครผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ในปีการศึกษาต่อไปเพื่ออํานวยความสะดวกแก่ผู้สมัคร และยังใช้ระบบ
สารสนเทศในการประมวลผลการสอบ และการประกาศผลการสอบคัดเลือกอีกด้วย (10.4.4.1-10.4.4.2) มีการติดตาม
ประเมินผล/สรุปรายงานผลการรับสมัครสอบคัดเลือกระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา และรายงานผลการเป็น
ศูนย์สอบให้กับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เมื่อดําเนินการรับสมัคร สอบคัดเลือก และ
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว งานรับเข้าศึกษาจะดําเนินการประเมินผลและสรุปรายงานผลการรับสมัครทุก
ระดับให้กับผู้บริหารได้รับทราบเกี่ยวกับจํานวนผู้สมัคร ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก และจํานวนผู้มารายงานตัวยืนยันสิทธิ์เข้า
ศึกษา (10.4.5.1-10.4.5.2) ส่วนสรุปรายงานผลการเป็นศูนย์สอบให้กับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาตินั้น งาน
รับเข้าศึกษา ได้จัดทํารายงานสรุปจํานวนผู้เข้าสอบ จํานวนผู้ขาดสอบของแต่ละสนามสอบ และได้ให้ตัวแทนของแต่ละ
สนามสอบดําเนินสรุปรายงานปัญหาจากการดําเนินการสอบเพื่อรายงานให้กับผู้อํานวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษา
ทราบต่อไป (10.4.5.3-10.4.5.4) และมีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานการรับสมัครสอบ
คัดเลือกระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา และการเป็นศูนย์สอบให้กับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
(องค์การมหาชน) งานรับเข้าศึกษา นําข้อมูลที่ได้จากประเมินผลและสรุปรายงานผลให้กับมหาวิทยาลัยทราบ แล้วนํา
ข้อมูลมาปรับปรุงกลยุทธ์การรับสมัครเข้าศึกษา (10.4.6.1-10.4.6.2) โดยการส่งข้อมูลสรุปผลจํานวนผู้สมัคร ผู้ผ่านการ
สอบคัดเลือก และจํานวนผู้มารายงานตัวยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาให้กับกองพัฒนากลยุทธ์การตลาดเพื่อเป็นข้อมูลในการ
กําหนดกลยุทธ์ด้านการประชาสัมพันธ์การรับสมัครในปีการศึกษาต่อไป เพื่อให้ได้จํานวนนิสิตที่รับเข้าศึกษาตรงตาม
เป้าหมายของมหาวิทยาลัย (10.4.6.3) ส่วนการรับสมัครระดับบัณฑิต งานรับเข้าศึกษา ได้วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับ
"จํานวนนิสิตที่รับเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปีการศึกษา 2555 ไม่เป็นไปตามแผน และเป้าหมายที่กําหนด"
(10.4.6.4) เนื่องจากในปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยได้ประกาศกําหนดเกณฑ์การสอบผ่านภาษาอังกฤษ
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ระดับบัณฑิตศึกษา โดยให้นําคะแนนการสอบยื่นในวันที่รับสมัคร กรณีไม่มี คะแนนให้สามารถสมัครได้ แต่ต้องนําผลมา
ยื่นภายในภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษานั้น ๆ จึงทําให้จํานวนผู้สมัคร และผู้มารายงานตัวยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
ลดลง ซึ่งสถานพัฒนาวิชาการด้านภาษาได้นําเสนอผลการจัดสอบให้กับมหาวิทยาลัย โดยนําเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ
สภาวิชาการ ครัง้ ที่ 7/2555 เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2555 ที่ประชุมมีมติให้ขยายเวลาการยื่นคะแนนการสอบภาษาอังกฤษ
จาก 1 ภาคการศึกษา เป็น 1 ปีการศึกษา (10.4.6.5) สําหรับการเป็นศูนย์สอบให้กับสถาบันทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) นั้น งานรับเข้าศึกษาได้นําเอารายงานปัญหาจากตัวแทนศูนย์สอบของแต่ละสนามสอบมา
สรุปรายงานมหาวิทยาลัย และส่งให้กับสถาบันทดสอบทางการศึกษาทราบ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดสอบให้เกิด
ความผิดพลาดน้อยที่สุดสําหรับการจัดสอบครั้งต่อไป (10.4.6.6)

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว : 5

ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ : 5

เป้าหมายปีต่อไป : 5

โครงการหรือกิจกรรมในปีต่อไป :
1. จัดทําวิจัยสถาบัน "เรื่องความพึงพอใจต่อระบบการรับสมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวรระดับปริญญาตรี
ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ประจําปีการศึกษา 2556 " เพื่อนําผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาเว็บไซด์
และโปรแกรมการรับสมัครเข้าศึกษาสําหรับปีการศึกษาต่อไป
2. จัดทําวิจัยสถาบัน "เรื่อง ปัจจัยที่มอี ทิ ธิพลต่อการสละสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับปริญญาตรี
ระบบรับตรง (โควตา) ประจําปีการศึกษา 2556 " เพื่อนําผลการวิจัยเสนอผู้บริหารในการพิจารณาการรับเข้า
ศึกษาระดับปริญญาตรีในปีการศึกษาต่อไป

รายการหลักฐานอ้างอิง
หมายเลข
ชื่อรายการหลักฐานอ้างอิง (พร้อมหมายเลขหน้า)
10.4.1.1
10.4.1.2
10.4.1.3
10.4.1.4
10.4.1.5
10.4.1.6
10.4.2.1
10.4.2.2
10.4.2.3
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แผนและโครงการรับสมัครสอบคัดเลือกเพือ่ เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา
ประจําปีการศึกษา 2555
โครงการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง (โควตา) ประจําปีการศึกษา 2555
ปฏิทินการดําเนินงานการรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี และระดับ
บัณฑิตศึกษา ประจําปีการศึกษา 2555
แผนและปฏิทินการดําเนินการจัดสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/55 (ตุลาคม 2554), O-NET
(กุมภาพันธ์ 2555) และ GAT/PAT ครั้งที่ 2/55 (มีนาคม 2555) ของสถาบันทดสอบ
ทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ขั้นตอนการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา
ขั้นตอนการจัดสอบ O-NET และ GAT/PAT
เอกสารการขอข้อมูลจํานวนรับจากคณะต่าง ๆ ตามแผนการรับของปีการศึกษา 2555
ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา
เอกสารการขออนุมัติจํานวนรับเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา
ประจําปีการศึกษา 2555 โดยมติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร
คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับ
บัณฑิตศึกษา ประจําปีการศึกษา 2555
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รายการหลักฐานอ้างอิง (ต่อ)
หมายเลข
ชื่อรายการหลักฐานอ้างอิง (พร้อมหมายเลขหน้า)
10.4.2.4
10.4.2.5
10.4.2.6
10.4.3.1
10.4.3.2
10.4.3.3
10.4.3.4
10.4.4.1
10.4.4.2
10.4.5.1
10.4.5.2
10.4.5.3
10.4.5.4
10.4.6.1
10.4.6.2
10.4.6.3
10.4.6.4
10.4.6.5
10.4.6.6
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ระเบียบการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา
คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการจัดสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ระดับปริญญาตรี
และระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปีการศึกษา 2555
ประกาศรายชือ่ ผู้ผ่านการสอบข้อเขียน และผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาตรี และ
ระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปีการศึกษา 2555
เอกสารการจัดประชุมเพื่อชี้แจงขั้นตอนการจัดสอบ O-NET และ GAT/PAT
ของแต่ละสนามสอบ
เอกสารรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
คู่มือการจัดสอบ O-NET และ GAT/PAT
คําสั่งแต่งตั้งคณะทํางานและเจ้าหน้าที่ดําเนินการจัดสอบ O-NET และ GAT/PAT
เว็บไซด์ของงานรับเข้าศึกษาที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัคร ประกาศสถานที่สอบ
ข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ และประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา
สถิติการเข้าใช้ระบบการรับสมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับปริญญาตรี
ระบบรับตรง (โควตา) ประจําปีการศึกษา 2555
สรุปรายงานผลการรับสมัครสอบคัดเลือกเพือ่ เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับ
ปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปีการศึกษา 2555
ประเมินผลโครงการประชุมเพือ่ เตรียมความพร้อมในการจัดสอบคัดเลือกนักเรียนเพือ่
เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง (โควตา) ประจําปีการศึกษา
2555
สรุปจํานวนห้องสอบ จํานวนผูเ้ ข้าสอบ และขาดสอบ ของแต่ละสนามสอบที่ประจําศูนย์สอบ
มหาวิทยาลัยนเรศวร ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
สรุปปัญหาการสอบ O-NET และ GAT/PAT ของแต่ละสนามสอบประจําศูนย์สอบมหาวิทยาลัย
นเรศวร
มติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการรับทราบประเมินผลโครงการการประชุมเพือ่ เตรียมความ
พร้อมในการจัดสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับปริญญาตรี
ระบบรับตรง (โควตา) ประจําปีการศึกษา 2555
วิจัยสถาบันการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และ
ผลการเรียนของนิสิตชั้นปีที่ 1 ที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจําปีการศึกษา 2553 โดย
ใช้งบประมาณโครงการวิจยั สถาบันประจําปีงบประมาณ 2555
โครงการ NU Road Show to school: มน. แนะแนวสัญจร ณ โรงเรียนเครือข่าย และ
กําหนดการแนะแนวสัญจร
รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงและแบบฟอร์ม โครงการ "จํานวนนิสิตที่รับเข้าศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษาประจําปีการศึกษา 2555 ไม่เป็นไปตามแผนและเป้าหมายทีก่ ําหนด"
มติกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 7/2555 เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2555
วิเคราะห์ปัญหาการดําเนินการจัดสอบ O-NET และ GAT/PAT ประจําศูนย์สอบ
มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อเสนอมหาวิทยาลัยและส่งให้กับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
(องค์การมหาชน)
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การวิเคราะห์ตัวเอง
TOWS Analysis :
ภายนอกองค์กร
T (Threats) อุปสรรค :

- กฎระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัยไม่เอื้อให้เกิดความยืดหยุ่นในการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ
เกี่ยวกับการรับเข้าศึกษา
O (Opportunities) โอกาส :

- งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา ได้ร่วมกับกองพัฒนากลยุทธ์การตลาดในการประชาสัมพันธ์
การรับสมัคร เพื่อให้ได้นิสิตเข้าศึกษาเป็นไปตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัย
ภายในองค์กร
W (Weakness) จุดอ่อน :

- บุคลากรด้านระบบสารสนเทศไม่เพียงพอต่อปริมาณงาน ส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน
S (Strengths) จุดแข็ง :

1. บุคลากรงานรับเข้าศึกษา มีความรู้และความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานเป็นอย่างมาก
2. มีการกําหนดปฏิทินและขัน้ ตอนการรับสมัครที่ชัดเจน จึงไม่เกิดความซับซ้อนในการรับสมัคร
3. บุคลากรในงานให้ความร่วมมือในการทํางานเป็นอย่างดี
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การประเมินตรวจสอบ (CAR)
ผลการประเมินตรวจสอบปีที่แล้ว : 5
ข้อสังเกต/เสนอแนะ :

ผลการประเมินตรวจสอบครั้งนี้ : 5

เป้าหมายปีต่อไป : 5

1. งานรับเข้าศึกษามีการเขียนปฏิบัติการที่ดีที่ชัดเจน สะท้อนให้เห็นถึงภารกิจหลักที่สาํ คัญงาน
หนึ่งของกองบริการการศึกษาที่ดําเนินการมาอย่างยาวนาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเป็นศูนย์สอบให้กับ
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
2. ควรมีการวางแผน/ทําวิจัยร่วมกับกองพัฒนากลยุทธ์การตลาดในการกําหนดกลยุทธ์ด้านการ
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษา เพื่อให้ได้จํานวนนิสิตที่ตรงตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัย
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บทที่ 3 ส่วนสรุป
3.1 ตารางที่ ส 1. ตารางสรุปการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพเฉพาะตัวบ่งชีข้ อง สกอ.
องค์ ประกอบ

ตัวบ่ งชี ้

1. ปรั ชญา ปณิธาน
วัตถุประสงค์ และแผน
ดําเนินการ
7. การบริหารและการจัดการ

8.การเงินและงบประมาณ
9.ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพ
รวม

10. พันธกิจหลัก

รวม

รวม (องค์ ประกอบ 1-10)

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน

7.1 ภาวะผู้นําและผู้บริ หารทุกระดับของหน่วยงาน
7.2 การพัฒนาหน่วยงานสูส่ ถาบันเรี ยนรู้
7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริ หารและการตัดสินใจ
7.4 ระบบบริ หารความเสี่ยง
8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ
9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

ตนเอง
ผล
เป้าหมาย
ประเมิน
ต่ อไป
5
5

ตรวจสอบ
ผล
เป้าหมาย
ประเมิน
ต่ อไป
5
5

5
5
5
5
5
5

5
5
5
5
5
5

5
5
5
5
5
5

5
5
5
5
5
5

7 ตัวบ่ งชี ้ 35 คะแนน

35

35

35

35

เฉลี่ย (เต็ม 5)

5.0

5.0

5.0

5.0

คิดเป็ นร้ อยละ

100

100

100

100

10.1 งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล

4

5

4

5

10.2 งานพัฒนาหลักสตร
ู

5

5

5

5

10.3 งานสนับสนุนวิชาการ

5

5

5

5

10.4 งานรับเข้ าศึกษา

5

5

5

5

4 ดัชนี 20 คะแนน

19

20

19

20

เฉลี่ย (เต็ม 5)

4.75

5.0

4.75

5.0

คิดเป็ นร้ อยละ

95
4.88

100
5.0

95
4.88

100
5.0

คะแนนเฉลี่ย

3.2 ข้อสรุปโดยรวมจากตนเอง
กองบริการการศึกษาเป็นหน่วยงานสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยนเรศวรที่มีการปฏิบัติภารกิจ
ส่งเสริม สนับสนุน ภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยด้านการผลิตบัณฑิต ด้านวิชาการ ด้านการวิจัย และการ
ให้บริการแก่ชมุ ชน จากการประเมินตัวเอง ประจําปีงบประมาณ 2555 มีข้อสรุป เป็นดังนี้
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ กองบริการการศึกษา
ประเมินตนเองไว้ว่าเป็นหน่วยงานที่มีปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดําเนินงาน และมีความ
สอดคล้องกับภารกิจของมหาวิทยาลัย และมีการวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างแผนยุทธศาสตร์ของ
กองฯกับแผนการดําเนินการ พร้อมกันนี้ ได้กําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จ (KPI) กําหนดเป้าหมายและการ
ดําเนินการตามแผนในทุกโครงการสอดคล้องกับภาระกิจของกองฯ ได้มีการติดตามตรวจสอบ ประเมินผล
และรายงานต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัย และเมื่อพิจารณาผลของการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้ของการ
ปฏิบัติงานในโครงการต่างๆ ในแผนปฏิบัตกิ ารนั้น กองบริการการศึกษามีการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพตาม
ความคาดหวัง ประเมินตนเองได้ 5 คะแนน
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องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
จากการประเมินตนเองในองค์ประกอบนี้ กองบริการการศึกษา เป็นหน่วยงานที่มีการบริหารและ
การจัดการที่ดีในเรื่องใช้หลักธรรมมาภิบาล ภาวะผู้นําของผู้บริหาร การพัฒนาสถาบันสู่การเรียนรู้ การใช้
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ และการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการบริหาร
หน่วยงาน และดําเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ ให้ครอบคลุมทุกงาน
ประเมินตนเองทุกตัวชี้วัดได้ 5 คะแนน
องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
กองบริการการศึกษา มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย การตรวจสอบ
การเงินและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส ความถูกต้อง สามารถตรวจสอบได้ พร้อมกัน
นี้กองบริการการศึกษาได้ตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรภายในและภายนอกของกองบริการ โดยมี
คณะกรรมการมีผลการวิเคราะห์ความต้องการ มีแผนการใช้ทรัพยากรร่วมกันกับหน่วยงานทั้งภายในและ
ภายนอกกองบริการการศึกษาด้วย และกองบริการการศึกษาได้ทําการศึกษาและสรุปผลในเรื่องการเงิน
งบประมาณเกี่ยวกับการใช้ห้องเรียน ห้องประชุม และโรงละคร ที่กองบริการการศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบ มี
การรายงานการใช้ จ่าย ภายในกองบริการการศึกษาทุกเดือนให้คณะกรรมการประจํากองบริการการศึกษา
ทราบและเผยแพร่ ประเมินตนเองได้ 5 คะแนน
องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
กองบริการการศึกษาเป็นหน่วยงานที่ มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพ โดยใช้กระบวนการ
PDCA ให้ความสําคัญในเรื่องประกันคุณภาพ มีการนําผลการประกันคุณภาพมาพัฒนาปรับปรุงดําเนินงานอยู่
เสมอ มีระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ที่เกี่ยวข้องและสนับสนุนการประกัน
คุณภาพ และใช้ร่วมกันทั้งระดับบุคคล ภาควิชา คณะ และสถาบันอืน่ รวมไปถึงการให้ความสําคัญและ
ส่งเสริมการสร้างเครือข่าย งานด้านประกันคุณภาพ ระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกกองบริการ
การศึกษา ประเมินตนเองได้ 5 คะแนน
องค์ประกอบที่ 10 ภาระกิจหลัก
กองบริการการศึกษามีหน่วยงานภายใน 5 หน่วยงาน มีขอ้ สรุปในการประเมินตนเอง แยกออกเป็น
งานต่างๆ ภายในกองบริการการศึกษา ยกเว้นงานธุรการซึ่งเป็นงานอํานวยการให้กับทุกๆ งานดังนี้
1. งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล ให้ความสําคัญในเรือ่ งการให้บริการ สนับสนุน ส่งเสริม การ
บริหารวิชาการของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะการให้บริการ งานทะเบียนฯ ได้ใช้หลักการ PDCA และ
Output, Outcome ควบคู่ไปกับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เพื่อใช้อํานวย
ในการบริการวิชาการ ให้สะดวก รวดเร็ว และเกิดประสิทธิภาพและความพึงพอใจแก่ผู้ใช้บริการ แต่ผลการ
ประเมินความพึงพอใจการให้บริการเฉลี่ยรวมยังไม่อยู่ในระดับมาก จึงประเมินตนเองได้ 4 คะแนน
2. งานพัฒนาหลักสูตร มีระบบและกลไกในการบริหารและจัดการหลักสูตร มีระบบการติดตาม การ
เปิดปิดหลักสูตร มีการกําหนดเป้าหมายการผลิตบัณฑิตทุกหลักสูตรในแผนการผลิตบัณฑิต มีการตรวจสอบ
หลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) มี
การพัฒนาระบบสารสนเทศผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ในการบริหารจัดการหลักสูตร ประเมินตนเองได้ 5
คะแนน
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3. งานสนับสนุนวิชาการ มีความภาคภูมิใจในการปฏิบัติหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน ติดตามผล และ
ประชาสัมพันธ์งานบริการด้านวิชาการต่างๆ ในภารกิจของกองบริการการศึกษา จัดโครงการสหกิจศึกษา จัด
ฝึกอบรมสัมมนาทางวิชาการให้แก่นสิ ิต คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนให้มีคณ
ุ ภาพ ประเมินตนเองได้ 5 คะแนน
4. งานรับเข้าศึกษา มีความภาคภูมิใจในการปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับระบบการรับสมัครสอบคัดเลือก
บุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา และให้บริการวิชาการแก่สังคมในการเป็นศูนย์สอบ
เพื่อจัดสอบให้กับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) สทศ. และ O-Net , A-Net ซึ่ง
สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย ด้วยความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ประเมินตนเองได้ 5
คะแนน
3.3 การปรับปรุงตามข้อเสนอแนะโดยสรุปจากคณะกรรมการประเมินตรวจสอบ ปี 2554
ข้อเสนอแนะ 2554
1.
จากการประเมินของคณะกรรมการมี
ข้อสังเกตว่าองค์ประกอบที่นํามาใช้ประเมิน
เหมาะกับหน่วยงานสนับสนุนหรือไม่ เช่น
องค์ประกอบที่1 ระบุไว้ว่าแผนต้องครอบคลุม
ภารกิจคือการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการ
วิชาการแก่สังคมและการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ซึ่งอาจเป็นปัญหาในการกําหนด
แผนปฏิบัติการประจําปี กองบริการการศึกษา
ควรปรึกษาหารือกับกองประกันคุณภาพ
การศึกษา

การปรับปรุง 2555
- มีการปรับเกณฑ์การประเมินให้สอดคล้องกับความ
เป็นหน่วยงานสายสนับสนุน มากขึ้น

2.

ควรมีการทบทวนการเขียนปฏิบัติการที่ดีใน
องค์ประกอบที่10ที่เป็นการสะท้อนการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานในกองบริการการศึกษา
และการกําหนดเกณฑ์มาตรฐานการประเมินควร
มีการทบทวนให้เป็นเกณฑ์ที่แสดงถึงคุณภาพที่
แท้จริง

- ทุกงานได้ทบทวนการเขียนปฏิบัติการที่ดีใน
องค์ประกอบที่ 10 และทบทวนการเขียนเกณฑ์การ
ประเมิน โดยเน้นให้สอดคล้องกับภาระงานของแต่ละ
งาน และแสดงให้เห็นคณะภาพที่แท้จริง

3.

ควรมีการทบทวนการวิเคราะห์ SWOT
เพราะอย่างไม่ค่อยจะถูกต้อง

- ร่วมกันทบทวนการวิเคราะห์ SWOT ในการประชุม
คณะกรรมการประกันคุณภาพ
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ข้อเสนอแนะ 2554
การปรับปรุง 2555
4. ควรทบทวนการเขียนความภาคภูมิใจ/โดดเด่น - ทบทวนการเขียนความภาคภูมิใจ/โดดเด่น และ
เช่น การทําวิจัยสถาบันที่สามารถนําผลการวิจัย เพิม่ เติมเรื่องวิจัยสถาบันของหน่วยงาน และโครงการ
มาใช้ในการพัฒนาปรับปรุงงาน การได้รับรางวัล สหกิจศึกษา
การดําเนินงานโครงการสหกิจศึกษา
ควรมีการทบทวนการเขียนแนวปฏิบัติการที่ - ทบทวนการเขียนปฏิบัติการที่ดี ที่เป็นการ
ดําเนินงานที่โดดเด่นและสามารถเป็นแนวปฏิบัติที่ดี
ดี เพราะที่เขียนมายังไม่ใช่การปฏิบัติการที่ดี
แก่หน่วยงานอื่นได้
6.
ควรมีการทบทวนการเขียนวัตถุประสงค์ของ - ปรับการเขียนวัตถุประสงค์ให้สะท้อนสิ่งทีก่ อง
กองบริการการศึกษาเพราะสิ่งที่เขียนมายังไม่ใช้ บริการการศึกษา ต้องการจะทําให้สําเร็จ อย่างมี
ประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์แต่เป็นการบอกว่าเป็นอะไรควร
เขียนให้เห็นว่าจะทําอะไร
5.

3.4 ความเห็น/ข้อเสนอแนะโดยสรุปจากคณะกรรมการประเมินตรวจสอบ
1. กองบริการการศึกษา มีการเตรียมพร้อมรับการประเมินตรวจสอบเป็นอย่างดี จากการติดต่อ
ประสานงานคณะกรรมการประเมินตรวจสอบ เอกสารการประเมินตนเอง (SAR) ฉบับพิมพ์ รวมถึง SAR
Online แล้วเสร็จก่อนวันประเมินตรวจสอบภายในระยะเวลาที่เหมาะสม
2. วัน เดือน ปี ที่รายงานตนเอง ควรดําเนินการภายหลังสิ้นสุดปีงบประมาณ เนื่องจากการดําเนินงานใน
บางโครงการ/กิจกรรมอาจยังไม่แล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ 30 กันยายน (ตามที่ระบุบนหน้าปก SAR ฉบับ
พิมพ์)
3. กองบริการการศึกษาควรพิจารณาทบทวนปณิธานที่กอง ฯ มีความมุง่ มั่นอย่างแน่วแน่ในการนํา
เทคโนโลยีและการวิจัยมาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับภารกิจของมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศในการสนับสนุน
บริการทางวิชาการและการผลิตบัณฑิต ซึง่ บุคลากรของกอง ฯ มีการทําวิจัยในงานหลายชิ้นที่เป็นประโยชน์
สามารถนําผลวิจัยมาปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี กอง ฯ อาจระบุคําว่า “การวิจัยในงาน”
ในปณิธาน เพื่อความชัดเจน
4. จุดเน้นของกองบริการการศึกษาที่นําเทคโนโลยีและการวิจัยในงานมาประยุกต์ใช้ในการดําเนินงาน
กอง ฯ อาจพิจารณาผู้ปฏิบัติงานในตําแหน่งนักวิจัย เพื่อเป็นหน่วยงานหลักในการทําวิจัยสถาบันของกอง ฯ ที่
ชี้ให้เห็นถึงแนวโน้มของมหาวิทยาลัยด้านข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน การผลิตบัณฑิต และการ
บริการวิชาการโดยตรง
5. ควรแสดงหลักฐานอ้างอิงให้ครบทุกตัวบ่งชี้ เพื่ออํานวยความสะดวกให้คณะกรรมการประเมิน
ตรวจสอบ ยกเว้นบางกรณีที่มิอาจเปิดเผยข้อมูลได้
6. การเขียนผลการดําเนินงานในแต่ละแต่ละตัวบ่งชี้ ควรเขียนให้กระชับ ร้อยเรียงเป็นเนื้อหาเดียวกัน ที่
มิใช่การนําข้อมูลหลักฐานอ้างอิงของแต่ละตัวบ่งชี้มาเรียบเรียงติดต่อกัน
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7. กองบริการการศึกษา ควรพิจารณาทบทวนการวิเคราะห์ตัวเองโดยเฉพาะข้อมูล O และ S ที่มีความ
สับสนในบางตัวบ่งชี้
8. องค์ประกอบที่ 10 ภารกิจหลัก กองบริการการศึกษามีการกําหนดเกณฑ์มาตรฐานที่เหมาะสมกับ
กระบวนการและสอดคล้องกับเกณฑ์ สกอ. ในบางตัวบ่งชี้ สมควรปรับปรุงพิจารณาเกณฑ์ให้เข้ากับ
สภาวการณ์จริงเพื่อใช้ประกอบการประเมินตรวจสอบในปีต่อ ๆ ไป
9. กองบริการการศึกษา ควรกําหนดวัฒนธรรมองค์กร เพือ่ ความเป็นอัตลักษณ์ของบุคลากรกอง ฯ
10. ควรปรับข้อความ “การจัดทําวารสารของกองบริการการศึกษา” เป็น “จุลสารประชาสัมพันธ์” หรือ
“ข่าวประชาสัมพันธ์” เนื่องจากเป็นการประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านการบริการวิชาการและข่าวความเคลื่อนไหว
ของกอง ฯ
11. ค่าคะแนนเฉลี่ยผลการประเมินตรวจสอบของกอง ฯ นับจากปีงบประมาณ 2553 เป็นไปอย่างก้าว
กระโดด สะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
12. กองบริการการศึกษาควรจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรที่ชัดเจนโดยเน้นถึงความก้าวหน้าและความ
มั่นคงในวิชาชีพของแต่ละสายงาน

SAR กบศ2555

88

