(ร่าง Platform) องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
ผู้ประสานงาน QAD :..พรศิริ ชัยมงคล
เบอร์โทร : ............1444...........................
e-mail : ......qad@nu.ac.th.............................
ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน
สกอ.

สมศ.

(ร่าง) ผลการ
ดาเนินงาน
(2)

หลักฐาน / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
(1)

หมายเหตุ /
ข้อควรสังเกต
(3)

องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ระบบและกลไกการให้คาปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร
1. มีการจัดบริการให้คาปรึกษา
ทางวิชาการและแนะแนวการใช้
ชีวิตแก่นักศึกษา

3.1.1 (1) ฐานข้อมูลพื้นฐานของนักศึกษา www.reg.nu.ac.th
3.1.1 (2) คาสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
3.1.1 (3) คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร
3.1.1 (4) Website กลางด้านข้อมูลข่าวสาร ของนิสิต
http://www.ssid.nu.ac.th/ และ
http://www.facebook.com/#!/profile.php?id=
100003223696979
3.1.1 (5) webbord sar.nu.ac.th สายตรงรองอธิการบดีฝ่าย
กิจการนิสิต
3.1.1 (6 ) Facebook กบศ.
3.1.1 (7) รายงานการปฏิบัติงานประจาเดือน เบอร์ Hotline สาย
ด่วนปรึกษาปัญหาชีวิต 055224780
3.1.1 (8) รายงานการปฏิบัติงานประจาเดือน ศูนย์ฉกุ เฉิน
0869369977
3.1.1 (9) ระบบการส่งต่อนิสิตในกรณีที่นิสิตมีปัญหารุนแรง
3.1.1 (10) กล่องรับความคิดเห็น

3.1.1(1)ระบบ www.reg.nu.ac.th ยังไม่ ปีการศึกษา
ครอบคลุมข้อมูลพื้นฐานของนิสิต เช่น
ข้อมูลด้านครอบครัว ข้อมูลทางการแพทย์
ข้อมูลการติดต่อ และไม่มีการปรับปรุงข้อมูล
ให้เป็นปัจจุบัน เป็นการกรอกเพียงครั้งเดียว
ตอน ชั้นปีที่ 1
3.1.1(2) ควรปรับชื่อคาสั่งเป็น คาสั่งแต่งตั้ง
อาจารย์ที่ปรึกษาและแนะแนวการใช้ชีวิต
โดยกาหนดบทบาทหน้าที่ โฟร์การทางาน
การให้คาปรึกษาและระบบการส่งต่อ
- กบศ.ควรมีโครงสร้างการบริหารจัดการ
อาจารย์ที่ปรึกษาและแผนการปฏิบัติงาน
- รายงานการประชุมระหว่างอาจารย์ที่
ปรึกษากับ กบศ. และกองกิจการนิสิต
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ช่วงเวลาการ
เก็บข้อมูล
ปี งปม. / ปี
กศ.

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

กบศ.
กองกิจการ
นิสิต

2. มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่
เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา

3.1.2 (1) ศูนย์รับแจ้งเหตุฉกุ เฉินนิสิต
http://www.sa.nu.ac.th/2010/Web_pa_nisit/index2.htm
3.1.2 (2) หน่วยนักศึกษาวิชาทหาร
http://www.sa.nu.ac.th/2010/Services/soldier.htm
3.1.2 (3) ศูนย์บริการนิสิตพิการ
http://www.sa.nu.ac.th/2010/Services/nudss/home.html
3.1.2 (4) ระบบฐานข้อมูลหอพักเอกชน
http://www.gisdorm.nu.ac.th/
3.1.2 (5) งานทุนการศึกษาและสวัสดิการนิสิต
http://www.sa.nu.ac.th/2010/e-Fund/index.php
3.1.2 (6) กองทุนสวัสดิภาพนักเรียนและนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
http://www.sa.nu.ac.th/2010/e-Fund/index.php
3.1.2 (7) จดหมายข่าว เทางามสัมพันธ์
3.1.2 (8) วารสาร NU Life
3.1.2 (9) มี Facebook ของกองกิจการนิสิต Ssid NU และ
Facebook PR กองกิจการนิสิต

ปีการศึกษา

3. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
ประสบการณ์ทางวิชาการและ
วิชาชีพแก่นักศึกษา

3.1.3 (1) โครงการสัมมนาด้านวิชาการาในระดับคณะ ทั้ง ป.ตรี ม
ป.โท และ ป.เอก (ใช้ขอ้ มูลคณะ)
3.1.3 (2) โครงการอบมรและสรุปผลโครงการของ สถานพัฒนา
วิชาการด้านภาษา
3.1.3 (3) การส่งนิสิตเข้าประกวดสุนทรพจน์

ปีการศึกษา

4. มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่
เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า

3.1.4 (1) ฐานข้อมูลศิษย์เก่า http://alumnibase.nu.ac.th/
3.1.4 (2) Facebook ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยนเรศวร
3.1.4 (3) website งานศิษย์เก่าสัมพันธ์
3.1.4 (4) โครงการคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าเทา-แสด ประจาปี 2554
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3.1.4 ควรมีการเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสาร เช่น ปีการศึกษา
ข่าวการรับสมัครงาน งานวิจยั นวัตกรรม
ใหม่ๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบ
อาชีพ

กองกิจการฯ,
สถานพัฒนา
วิชาการด้าน
ภาษา

กองพัฒนา
ศิษย์เก่าฯ

5. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
ความรู้และประสบการณ์ให้ศิษย์
เก่า

3.1.5 (1) โครงการสัมมนาทางวิชาการ สาหรับศิษย์เก่า จัดโดยกอง
พัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ปีละ 2 ครั้ง
3.1.6 (2) โครงการสัมมนาสาหรับศิษย์เก่าในระดับคณะ

6. มีผลการประเมินคุณภาพของ
การให้บริการในข้อ 1 – 3 ทุกข้อ
ไม่ต่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5

3.1.6 (1) ผลการประเมินความพึงพอใจในการอ่านวารสาร NU Life
3.1.6 (2) ผลประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของงานบริการ
นิสิต
3.1.6 (3) ผลการประเมินความพึงพอใจการรับข้อมูลข่าวสารของ
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร
3.1.6 (4) สรุปผลการประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา
3.1.6 (5) สรุปผลการประเมินโครงการอบรมของสถานพัฒนา
วิชาการด้านภาษา

7. มีการนาผลการประเมิน
คุณภาพของการให้บริการมาใช้
เป็นข้อมูลในการพัฒนาการ
จัดบริการที่สนองความต้องการ
ของนักศึกษา

3.1.7 (1) วาระการประชุม รายงานผลการประเมินด้านต่างๆ
3.1.7 (2) รายงานการประชุมเพื่อวางแผนพัฒนากิจกรรมในการ
พัฒนานิสิต

ผลประเมินความ
คิดเห็นและความ
ต้องการในการรับ
ฟังรายการเสียง
ตามสาย
กองกิจการนิสิต
มหาวิทยาลัย
นเรศวร
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระบบและกลไกกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา
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ปีการศึกษา

กองพัฒนา
ศิษย์เก่าฯ

ปีละ 2 ครั้ง

กองกิจการ
นิสิต,
สถานพัฒนา
วิชาการด้าน
ภาษา,
กองพัฒนา
ศิษย์เก่า
สัมพันธ์

ปีละ 2 ครั้ง

1. สถาบันจัดทาแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริม
ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ทุกด้าน

3.2.1 (1) แผนกลยุทธ์กองกิจการนิสิต มหาวิยาลัยนเรศวร (พ.ศ.
- แผนการดาเนิน มหาวิทยาลัยควรมีการจัดทาแผนการจัด
2553 -2556) ที่ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการกิจการนิสิตวันที่ งาของกองกิจการ กิจกรรมพัฒนานักศึกษาแยกออกมาจาก
27 ส.ค. 52
นิสติ
แผนอืน่
- โครงการของ
องค์กรกิจกรรม
ส่วนกลาง

ปีการศึกษา

กองกิจการฯ

2. มีกจิ กรรมให้ความรู้และทักษะ
การประกันคุณภาพการศึกษาแก่
นักศึกษา

3.2.2 (1) โครงการอบรมให้ความรู้การประกันคุณภาพการศึกษาแก่
ผู้นานิสิต

ปีการศึกษา

กองกิจการฯ

3. มีการส่งเสริมให้นักศึกษานา
ความรู้ด้านการประกันคุณภาพไป
ใช้ในการจัดกิจกรรมที่ดาเนินการ
โดยนักศึกษาอย่างน้อย 5
ประเภทสาหรับระดับปริญญาตรี
และอย่างน้อย 2 ประเภทสาหรับ
ระดับบัณฑิตศึกษา จากกิจกรรม
ต่อไปนี้ กิจกรรมวิชาการที่
ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์กจิ กรรมกีฬาหรือการ
ส่งเสริมสุขภาพกิจกรรมบาเพ็ญ
ประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม
กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและ
จริยธรรม กิจกรรมส่งเสริมศิลปะ
และวัฒนธรรม

3.2.3 (2) แผนการดาเนินงานกิจกรรมพัฒนานิสิตทั้ง 5 ประเภท
3.2.3 (3) โครงการและสรุปผลโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการก้าวสู่
วิชาชีพเว็บมาสเตอร์
3.2.3 (3) โครงการและสรุปผลโครงการดอกหญ้าสู่ดอยครั้งที่ 11
3.2.3 (3) โครงการและสรุปผลโครงการธรรมะใสๆ หัวใจวัยจ๊าบ
3.2.3 (3) โครงการและสรุปผลโครงการมังคละสัญจร
3.2.3 (3) โครงการและสรุปผลโครงการแข่งขันฟุตบอล NU CUP
ครั้งที่ 3
3.2.3 (5) โครงการการจัดกิจกรรมระดับบัณฑิตศึกษา

4. มีการสนับสนุนให้นักศึกษา
สร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพ
ภายในสถาบันและระหว่างสถาบัน
และมีกจิ กรรมร่วมกัน

3.2.4 (1) โครงการอบรมและเครือข่ายพัฒนาคุณภาพภายใมหา
วิทยาลัย มี.ค. 55
3.2.4 (2) แผนการดาเนินงานของคณะกรรมการเครือข่ายประกัน
คุณภาพมหาวิทยาลัยนเรศวร
3.2.4 (3) ผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
3.2.4 (4) สรุปผลการดาเนินงานการจัดกิจกรรมด้านการประกัน
คุณภาพของนิสิตในมหาวิทยาลัย
3.2.4 (5) สรุปผลการร่วมกิจกรรมเครือข่ายการประกันคุณภาพของ
นิสิตกับสถาบันอื่น มีการดาเนินงานในเดือน ก.ย. 54 มน.เป็น
เจ้าภาพ
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ปีการศึกษา

กองกิจการฯ,
บัณพิต
วิทยาลัย

ปีการศึกษา

กองกิจการฯ

5. มีการประเมินความสาเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา

3.2.5 (1) ระบบติดตามและประเมินผลโครงการกิจกรรม
3.2.5 (2) รายงานประเมินผลโครงการ

ปีการศึกษา

กองกิจการฯ

6. มีการนาผลการประเมินไป
ปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัด
กิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา

3.1.7 (1) วาระการประชุม รายงานผลการประเมินด้านต่างๆ
3.1.7 (2) รายงานการประชุมเพื่อวางแผนพัฒนากิจกรรมในการ
พัฒนานิสิต

ปีละ 2 ครั้ง

กองกิจการฯ

จัดทาโดย กองประกันคุณภาพการศึกษา ข้อมูล ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2554

R
D

T
F
A

