
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 5 
ผลการด าเนินงานกองกจิการนักศึกษา 

ประจ าปีการศึกษา  2552  
ภารกจิ / ตวับ่งช้ีร่วมของหน่วยงาน   
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  1.  ภารกจิตวับ่งช้ีร่วมของหน่วยงาน 

ภารกจิที ่1  ตวับ่งช้ีร่วมของหน่วยงาน 

ตวับ่งช้ี : 1.1  มกีารก าหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนมกีระบวนการพฒันากลยุทธ์แผนการด าเนินงานและม ี
                      การก าหนดตวับ่งช้ี เพือ่วดัความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนให้ครบทุกภารกจิ (ระดบั)*** 

ผลการด าเนินงาน 

ค่า     
น า้หนัก 

แผน 
2552 

ผลการด าเนินงานปี
การศึกษา 

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการประเมนิ 

2550 2551 2552 1 2 3 เทยีบ 
เกณฑ์ 

เทยีบ 
แผน  

เทยีบ 
พฒันาการ 

รวม   
คะแนน 

2.86  7 5 5 6 ด าเนินการ 
ไม่ครบ  

5 ขอ้แรก 

ด าเนินการ 
 5-6  

ขอ้แรก 

ด าเนินการ
ครบทุก
ขอ้ 

2 0 1 3 

ระดบัคุณภาพ  
1. มีการก าหนดปรัชญาหรือปณิธาน 
2. มีกระบวนการพฒันากลยทุธ์ /แผนการด าเนินงานและแผนปฏิบติัการกองฯประจ าปีใหส้อดคลอ้ง 

        กนัและกนัและสอดคลอ้งกบัภารกิจหลกัของคณะ / หน่วยงาน / มหาวทิยาลยั   
3. มีการก าหนดตวับ่งช้ีของการด าเนินงาน และก าหนดเป้าหมายของแต่ละตวับ่งช้ี เพ่ือวดัความส าเร็จของการ 

        ด าเนินงาน    
4. มีการด าเนินการตามแผนครบทุกภารกิจ 
5. มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานตามตวับ่งช้ี อยา่งนอ้ย ปีละ 2 คร้ัง และรายงานผลต่อ 

        ผูบ้ริหาร  
6. มีการวเิคราะห์ความสอดคลอ้งระหวา่งกลยทุธ์ แผนการด าเนินงานเป้าประสงค ์เป้าหมายกบักลยทุธ์และ 

        แผนพฒันาของคณะ/หน่วยงาน / มหาวทิยาลยัตลอดจนสภาพการณ์ปัจจุบนัและแนวโนม้ในอนาคตสม ่าเสมอ 
7. มีการน าผลการประเมินผลการวเิคราะห์มาปรับปรุงกลยทุธ์และแผนการด าเนินงานอยา่งต่อเน่ือง 
รายละเอยีดผลการด าเนินงาน  
1. มกีารก าหนดปรัชญาหรือปณิธาน 

กองฯ ไดก้ าหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตามพระปณิธานในสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวกิรมพระบรมราช
ชนก มาเป็นปณิธานขององคก์ร  คือ “ขอใหถื้อประโยชน์ส่วนตวัเป็นท่ีสอง  ประโยชน์ของเพ่ือนมนุษยเ์ป็นกิจท่ีหน่ึง  
ลาภทรัพยแ์ละเกียรติยศจะตกมาแก่ท่านเอง  ถา้ท่านทรงธรรมะแห่งอาชีพไวใ้หบ้ริสุทธ์ิ”  เป็นหลกัในการด าเนินงานตาม
ภารกิจหลกัท่ีไดรั้บมอบหมาย มีการก าหนดและทบทวนวสิยัทศัน์ พนัธกิจ วตัถุประสงคใ์นการด าเนินงานตามแนว
ทางการพฒันาบณัฑิตท่ีพึงประสงคข์องมหาวทิยาลยั  ในปีการศึกษา 2552 ไดย้นืยนัวสิยัทศัน์ พนัธกิจ  คือ   
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ภารกจิที ่1  ตวับ่งช้ีร่วมของหน่วยงาน 

ตวับ่งช้ี : 1.1  มกีารก าหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนมกีระบวนการพฒันากลยุทธ์แผนการด าเนินงานและม ี
                      การก าหนดตวับ่งช้ี เพือ่วดัความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนให้ครบทุกภารกจิ (ระดบั)*** 

 วสัิยทศัน์ 
“กองกิจการนกัศึกษาเป็นหน่วยงานท่ีร่วมสร้างบณัฑิตท่ีพึงประสงคข์องมหาวทิยาลยั โดยมุ่งเนน้การด าเนินงาน 

  ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้และพฒันานกัศึกษา”   
          พนัธกจิ 

                สนบัสนุนและจดักิจกรรมพฒันานกัศึกษาพร้อมจดับริการและสวสัดิการท่ีหลากหลาย   เพ่ือใหบ้ณัฑิตมีความรู้     
   ความสามารถ  ด ารงดว้ยคุณธรรม  บนพ้ืนฐานความเป็นไทย  มีทกัษะชีวติ   ส านึกสาธารณะ   และสมรรถนะสากล 
  โดยเผยแพร่ ทางเวบ็ไซต ์เพ่ือใหใ้หบุ้คลากรและสาธารณะทราบโดยทัว่กนั (กนศ.1.1/1) 
2. มกีระบวนการพฒันากลยุทธ์ แผนการกลยุทธ์ แผนด าเนินงานและแผนปฏิบัตกิารกองฯประจ าปีให้สอดคล้องกนัและกนั 
    และสอดคล้องกบัภารกจิหลกัของคณะ / หน่วยงาน / มหาวทิยาลยั   

            ในรอบปีท่ีผา่นมามีการทบทวนวสิยัทศัน์ พนัธกิจ และวตัถุประสงคใ์นการด าเนินงาน โดยใหค้วามส าคญักบั 
   การ มีส่วนร่วมของผูเ้ก่ียวขอ้งทั้งระดบัผูบ้ริหาร และระดบัปฏิบติัการ  มีการประชุม  เพ่ือก าหนดภารกิจหลกัของงาน   
   จดัท าตวับ่งช้ี (KPIs) ตามภารกิจหลกั ก าหนดเป้าหมายและเกณฑว์ดัความส าเร็จของภารกิจ ทบทวนแผนปฏิบติังาน 
   ประจ าปีใหส้อดคลอ้งกบัภารกิจหลกั จดัท าแผนกลยทุธ์  แผนปฏิบติัการใหเ้หมาะสมกบัสภาวการณ์ปัจจุบนั (กนศ.1.1/2) 

 3. มกีารก าหนดตวับ่งช้ีของการด าเนินงาน 
                มีการก าหนดตวับ่งช้ีของการด าเนินงานโดยคณะกรรมการประกนัคุณภาพไดท้บทวนภารกิจ ตวับ่งช้ีร่วมในการ 
   ปฏิบติังาน พร้อมก าหนดเป้าหมายเพ่ือวดัความส าเร็จของการด าเนินงานในรอบปี  (กนศ.1.1/3) 
4. มกีารด าเนินการตามแผนครบทุกภารกจิ 
                มีการด าเนินการตามแผนครบทุกภารกิจ  มีการพฒันาในเชิงคุณภาพและประสิทธิภาพของการท างานเพ่ือให ้   
   บรรลุผลส าเร็จตามแผนทุกภารกิจ ในรอบปีการศึกษา 2552 ไดมี้การด าเนินงานทุกภารกิจ และบรรลุตามแผนท่ีวางไว ้ 

 5  มกีารตดิตาม ตรวจสอบ และประเมนิผลการด าเนินการตามตวับ่งช้ี อย่างน้อยปีละ 2 คร้ัง  และรายงานต่อผู้บริหาร 
                กองฯ มีระบบการรายงานผลการปฏิบติังานภายในของบุคลากรเป็นรายบุคคลเป็นประจ าปีละ 2 คร้ัง (กนศ.1.1/4)   
  โดยทุกงานในกองฯ  ไดจ้ดัท าแผนปฏิบติังานประจ าปี และปฏิบติังานตามแผนไดอ้ยา่งครบถว้น   มีการติดตาม  ตรวจสอบ  
   และประเมินผลการด าเนินงานโดยคณะกรรมการประกนัคุณภาพของกองฯ  
6. มกีารวเิคราะห์ความสอดคล้องระหว่างกลยุทธ์ แผนการด าเนินงานเป้าประสงค์ เป้าหมายกบักลยุทธ์และแผนพฒันา  
    ของคณะ/หน่วยงาน / มหาวทิยาลยัตลอดจนสภาพการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตสม า่เสมอ 
               กองฯ เป็นหน่วยงานสนบัสนุนกลาง  ไดด้ าเนินการวเิคราะห์ความสอดคลอ้งระหวา่งกลยทุธ์ เป้าประสงค ์  
  ยทุธศาสตร์แผนพฒันามหาวทิยาลยั โดยก าหนดออกมาในรูปของ  เป้าประสงค ์ วตัถุประสงค ์ กลยทุธ์  และตวับ่งช้ีท่ีแสดง 
  ใหเ้ห็นถึงกระบวนการท างานของกอง ฯ  ในทุกปีการศึกษา             
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ภารกจิที ่1  ตวับ่งช้ีร่วมของหน่วยงาน 

ตวับ่งช้ี : 1.1  มกีารก าหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนมกีระบวนการพฒันากลยุทธ์แผนการด าเนินงานและม ี
                      การก าหนดตวับ่งช้ี เพือ่วดัความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนให้ครบทุกภารกจิ (ระดบั)*** 

7. มกีารน าผลการประเมนิผลการวเิคราะห์มาปรับปรุงกลยุทธ์และแผนการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
                กองฯ ไดว้เิคราะห์ ปรับปรุงกลยทุธ์  และแผนการด าเนินงานอยา่งต่อเน่ืองโดยน าขอ้มูลจากส่วนต่างๆ  ประกอบดว้ย  
ขอ้มูลการประเมินความพึงพอใจต่อการปฏิบติังานในภารกิจของกอง ฯ     ขอ้มูลจากการทบทวนตนเองจากขอ้เสนอแนะของ
คณะกรรมการประเมินการปฏิบติังานประจ าปี   ขอ้มูลจากนโยบายของฝ่ายบริหาร  ขอ้มูลจากคณะกรรมการ 
คณะอนุกรรมการฝ่ายต่าง ๆ   ขอ้มูลจากการประชุม สมัมนา  
                ผลการประเมินเทียบเกณฑเ์ท่ากบั  2   คะแนน เทียบแผนเท่ากบั 0  คะแนน  เทียบพฒันาการเท่ากบั 1 คะแนน   
                รวมคะแนนตวับ่งช้ี  1.1   เท่ากบั   3  คะแนน 

เอกสารอ้างองิ :   
1. กนศ.1.1/1           http://student.psu.ac.th 
2. กนศ.1.1/2           แผนปฏิบติัการกองกิจการนกัศึกษา ปี 2552 
3. กนศ.1.1/3           บนัทึก/ รายงานการประชุมคณะกรรมการประกนัคุณภาพกองฯ  

  *4. กนศ.1.1/4           รายงานผลการปฏิบติังานทุก 6 เดือนของแต่ละงาน (tor) 
สรุปผลการวเิคราะห์ตนเอง  (SWOT Analysis) : 

1. จุดอ่อน 
      น าผลการประเมินมาวเิคราะห์และปรับปรุงการท างาน  แต่ไม่ไดด้ าเนินการใหเ้ป็นระบบ  และไม่มีการบนัทึกเป็น 
ลายลกัษณ์อกัษร 
2. จุดแข็ง 
     -        
3. โอกาส 
     มหาวทิยาลยัมีนโยบายท่ีชดัเจนเก่ียวกบัระบบประกนัคุณภาพ   
4. อุปสรรค 
                -   
5. กลยุทธ์ /แผนพฒันา 
               น าผลการประเมินมาปรับปรุงการท างานอยา่งเป็นระบบ และมีการบนัทึกเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
 
 
*  เอกสารอยูท่ี่ หน.งานธุรการ 
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ภารกจิที ่1  ตวับ่งช้ีร่วมของหน่วยงาน 

ตวับ่งช้ี : 1.2  ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตวับ่งช้ีของการปฏิบัตงิานทีก่ าหนด *** 

ผลการด าเนินงาน 

ค่า     
น า้หนัก 

แผน 
2552 

ผลการด าเนินงานปี
การศึกษา 

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการประเมนิ 

2550 2551 2552 1 2 3 เทยีบ 
เกณฑ์ 

เทยีบ 
แผน  

เทยีบ 
พฒันาการ 

รวม
คะแนน 

2.86  90.00 92.45 77.42 84.85 บรรลุ
เป้าหมาย
ร้อยละ  
60-74 

บรรลุ
เป้าหมาย
ร้อยละ  
75-89 

บรรลุ
เป้าหมาย
ร้อยละ  
90-100 

2 0  0 2 

รายละเอยีดผลการด าเนินงาน  
 กองฯ ไดก้ าหนดการบรรลุเป้าหมายตามตวับ่งช้ีของการปฏิบติังาน  ปีการศึกษา 2552 ร้อยละ 90   โดยมีตวับ่งช้ี
ทั้งหมด 33 ตวับ่งช้ี  จ าแนกเป็นตวับ่งช้ีร่วม 15 ตวับ่งช้ี (มีตวับ่งช้ีท่ีตอ้งรายงานโดยไม่ตอ้งน ามารายงาน จ านวน 1  ตวับ่งช้ี)   
และตวับ่งช้ีเฉพาะงาน 18  ตวับ่งช้ี  ผลการด าเนินงานพบวา่มีตวับ่งช้ีท่ีบรรลุเป้าหมายจ านวน 28  ตวับ่งช้ี และตวับ่งช้ีท่ีไม่
บรรลุเป้าหมาย  จ านวน 5  ตวับ่งช้ี  ไดแ้ก่ ตวับ่งช้ีท่ี 1.1, 1.2 , 1.4, 1.7 และ 1.15  ดงันั้นการบรรลุเป้าหมายตวับ่งช้ีของการ
ปฏิบติังานท่ีก าหนดคิดเป็นร้อยละ  84.85  (กนศ.1.2/1)   
               ผลการประเมินเทียบเกณฑเ์ท่ากบั   2  คะแนน เทียบแผนเท่ากบั    0   คะแนน  
               รวมคะแนนตวับ่งช้ี   1.2   เท่ากบั  2  คะแนน 

เอกสารอ้างองิ :   
1. กนศ.1.2/1    รายงานประจ าปีการประเมินคุณภาพประจ าปีการศึกษา 2552  

สรุปผลการวเิคราะห์ตนเอง  (SWOT Analysis) : 

1. จุดอ่อน 
      การปฏิบติังานของกองฯ ยงัมีตวับ่งช้ีท่ียงัไม่บรรลุเป้าหมาย จ านวน 4 ตวับ่งช้ี  
2. จุดแข็ง 
               มีคณะกรรมการประกนัคุณภาพกองฯ ท่ีรับผิดชอบและขบัเคล่ือนภารกิจเฉพาะของหน่วยงาน 
3. โอกาส 
             - 
4. อุปสรรค 
            - 
5. กลยุทธ์ /แผนพฒันา 
    พฒันาตวับ่งช้ีท่ีไม่บรรลุเป้าหมาย  และจดัท าแผนการปฏิบติังานใหค้รอบคลุม 
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ภารกจิที ่ 1  ตวับ่งช้ีร่วมของหน่วยงาน 

ตวับ่งช้ี  1.3  มกีารก าหนดแผนกลยุทธ์ทีเ่ช่ือมโยงกบัแผนคณะ/หน่วยงาน/มหาวทิยาลยั  (ระดบั)**** 

ผลการด าเนินงาน 

ค่า   
 น า้หนัก 

แผน 
2552 

ผลการด าเนินงานปี
การศึกษา 

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการประเมนิ 

2550 2551 2552 1 2 3 เทยีบ 
เกณฑ์ 

เทยีบ 
แผน  

เทยีบ 
พฒันาการ 

รวม
คะแนน 

2.86 5 5 5 5 ด าเนิน 
การ 1-2 
ขอ้แรก 

ด าเนิน 
การ  

3 ขอ้แรก 

ด าเนิน 
การอยา่ง
นอ้ย 4 ขอ้

แรก 

3 1 1 5 

ระดบัคุณภาพ  
1. มีคณะกรรมการ/คณะท างานก าหนดแผนกลยทุธ์ของหน่วยงาน 
2. มีแผนกลยทุธ์ของหน่วยงาน 
3. มีการวเิคราะห์ความสอดคลอ้งของแผนกลยทุธ์กบัแผนพฒันาคณะ/หน่วยงาน/มหาวทิยาลยั 
4. แผนกลยทุธ์มีความสอดคลอ้งกบัแผนคณะ/หน่วยงาน/มหาวทิยาลยันอ้ยกวา่ร้อยละ  80 ของแผน 
5. แผนกลยทุธ์มีความสอดคลอ้งกบัแผนคณะ/หน่วยงาน/มหาวทิยาลยัตั้งแต่ร้อยละ  80 ของแผน 
รายละเอยีดผลการด าเนินงาน  
1. มคีณะกรรมการ/คณะท างานก าหนดแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน 
             กองฯ มีคณะกรรมการ จดัท าแผนกลยทุธ์  ซ่ึงประกอบดว้ย  ผูบ้ริหารและบุคลากร  (กนศ. 1.3/1) โดยค านึงถึง
หลกัการมีส่วนร่วม   มีการจดัท าแผนกลยทุธ์  และก าหนดขอ้ตกลงร่วมกนัในการน าแผนไปปฏิบติังาน  เพ่ือน าไปพฒันา
และปรับปรุงใหเ้หมาะสมกบับริบทของมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ และน าไปปฏิบติั  
2. มแีผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน 
             กองฯ  มีแผนกลยทุธ์ 2550-2554 (กนศ.1.3/2)  เพ่ือก าหนดแนวทางและควบคุมการปฏิบติังานดา้นกิจการ
นกัศึกษาใหมี้ประสิทธิภาพและมีความสอดคลอ้งกบัแผนพฒันามหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ (พ.ศ. 2550-2554) 
3. มกีารวเิคราะห์ความสอดคล้องของแผนกลยุทธ์กบัแผนพฒันาคณะ/หน่วยงาน/มหาวทิยาลยั 
            กองฯ  ไดจ้ดัท าแผนกลยทุธ์  โดยมีคณะกรรมการจดัท าแผน (กนศ.1.3/1)  เพื่อวเิคราะห์ความสอดคลอ้งแผน  -   
กลยทุธข์องกองฯ กบัของมหาวทิยาลยั  

  4.  และ 5.  แผนกลยุทธ์มคีวามสอดคล้องกบัแผนคณะ/หน่วยงาน/มหาวทิยาลยัน้อยกว่าร้อยละ  80 ของแผน หรือ ตั้งแต่ 
      ร้อยละ  80 ของแผน 

             กองฯ ไดจ้ดัท าแผนกลยทุธ์ท่ีมีความสอดคลอ้งกบัแผนมหาวทิยาลยั  100%  
 

                ผลการประเมินเทียบเกณฑเ์ท่ากบั 3 คะแนน เทียบแผนเท่ากบั 1 คะแนน   เทียบพฒันาการเท่ากบั 1 คะแนน   
             รวมคะแนนตวับ่งช้ี  1.3  เท่ากบั  5  คะแนน 
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ภารกจิที ่ 1  ตวับ่งช้ีร่วมของหน่วยงาน 

ตวับ่งช้ี  1.3  มกีารก าหนดแผนกลยุทธ์ทีเ่ช่ือมโยงกบัแผนคณะ/หน่วยงาน/มหาวทิยาลยั (ระดบั)**** 

  เอกสารอ้างองิ : 
  1. กนศ.1.3/1     ค าสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการจดัท าแผนกลยทุธ์กองฯ   

2. กนศ.1.3/2     แผนกลยทุธ์กองฯ 2550-2554 
  สรุปผลการวเิคราะห์ตนเอง (SWOT  Analysis) 

1. จุดอ่อน 
               - 
2. จุดแข็ง 
               ไดจ้ดัท าแผนกลยทุธ์ท่ีมีความสอดคลอ้งกบัแผนมหาวทิยาลยั  100%   
3. โอกาส 
                - 
4. อุปสรรค 
                - 
5. กลยุทธ์ / แผนพฒันา 
                จดัอบรมใหค้วามรู้ ความเขา้ใจเร่ืองการจดัท าแผนกลยทุธ์แก่บุคลากรกองฯ  และใหส้นบัสนุนใหบุ้คลากรทุกคน
มีส่วนร่วมในการรับรู้ 
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ภารกจิที ่ 1  ภารกจิร่วมของหน่วยงาน 

ตวับ่งช้ี : 1.4  ร้อยละของระดบัความพงึพอใจของผู้รับบริการ *** 

ผลการด าเนินงาน 

ค่า 
น า้หนัก 

แผน 
2552 

ผลการด าเนินงานปี
การศึกษา 

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการประเมนิ 

2550 2551 2552 1 2 3 เทยีบ 
เกณฑ์ 

เทยีบ 
แผน 

เทยีบ 
พฒันาการ 

รวม 
คะแนน 

2.86  80 85.30 92.70 79.13 65-74 75-84 >85 2 0 0 2 
รายละเอยีดผลการด าเนินงาน  
                ปีการศึกษา 2552   กองฯ ไดส้ ารวจความพึงพอใจผูใ้ชบ้ริการ (กนศ.1.4/1)  พบวา่ มีระดบัความพึงพอใจภารกิจ 
เฉพาะของหน่วยงานดงัน้ี 

      1.  ทุนการศึกษามีระดบัความพึงพอใจระดบัมาก  ทุนท างานแลกเปล่ียน ท่ีค่าเฉล่ีย  4.19  (83.80%)  ทุนทัว่ไป 
ระดบัมากท่ีค่าเฉล่ีย 4.03 (80.6%) 

      2.  กองทุนเงินใหกู้ย้มืเพ่ือการศึกษาระดบัความพึงพอใจระดบัมาก  ท่ีค่าเฉล่ีย  4.00  (80%)  
      3.  เงินยมืฉุกเฉินระดบัความพึงพอใจระดบัมาก  ท่ีค่าเฉล่ีย  4.16   (83.20%) 
      4.  บริการปรึกษาเชิงจิตวทิยาระดบัความพึงพอใจระดบัมาก  ท่ีค่าเฉล่ีย  4.04    (80.80%) 
      5.  บริการจดัหางานและศึกษาต่อระดบัความพึงพอใจระดบัมาก  ท่ีค่าเฉล่ีย  4.17   (83.40%) 
      6.  วนิยัและพฒันานกัศึกษา ระดบัความพึงพอใจระดบัมาก  ท่ีค่าเฉล่ีย  4.13   (82.60%) 
      7.  หอพกันกัศึกษาชาย/หญิง ระดบัความพึงพอใจระดบัมาก  ท่ีค่าเฉล่ีย  4.07  (81.40%) 
      8.  สุขาภิบาลอาหาร/ สวสัดิการและส่ิงอ านวยความสะดวก  ระดบัความพึงพอใจระดบัมาก  ท่ีค่าเฉล่ีย  3.54  

(70.80%) 
      9.   สุขภาพอนามยั   ระดบัความพึงพอใจระดบัมาก   ท่ีค่าเฉล่ีย  4.07   (81.40%) 

   10. ไปรษณียภณัฑ ์  ระดบัความพึงพอใจระดบัมากท่ีสุด  ท่ีค่าเฉล่ีย  4.34  (86.80%) 
      11.  กิจกรรมเพ่ือส่งเสริมพฒันานกัศึกษา  ระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุด  96.34% 
      12. วชิาทหาร   ระดบัความพึงพอใจระดบัปานกลาง  ท่ีค่าเฉล่ีย 3.00   (60%) 

 13.  กีฬา   ระดบัความพึงพอใจ   ระดบัปานกลาง ท่ีค่าเฉล่ีย  3.00  (60%)  
 14.  สารสนเทศกิจการนกัศึกษา  ระดบัความพึงพอใจระดบัปานกลาง ท่ีค่าเฉล่ีย  3.37  (67.40%) 
 15.  ส่งเสริมกิจกรรมนานาชาติ  ระดบัความพึงพอใจระดบัมากท่ีสุด   ท่ีค่าเฉล่ีย 4.45  (89.00%) 

                        

                 ผลการประเมิน เทียบเกณฑเ์ท่ากบั  2 คะแนน เทียบแผนเท่ากบั  0   คะแนน  เทียบพฒันาการเท่ากบั  0  คะแนน   
                   รวมคะแนนตวับ่งช้ี  1.4  เท่ากบั  2  คะแนน  

เอกสารอ้างองิ: 
1. กนศ.1.4/1       รายงานความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อบริการทุนการศึกษา  กองทุนเงินใหกู้ย้มืเพ่ือการศึกษา  เงินยมื  
                            ฉุกเฉิน  บริการปรึกษาเชิงจิตวทิยา  บริการจดัหางานและศึกษาต่อ  วนิยัและพฒันานกัศึกษา  และ 
                            สารสนเทศกิจการนกัศึกษา 
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ภารกจิที ่ 1  ภารกจิร่วมของหน่วยงาน 

ตวับ่งช้ี : 1.4  ร้อยละของระดบัความพงึพอใจของผู้รับบริการ *** 

สรุปผลการวเิคราะห์ตนเอง (SWOT Analysis) : 

 1. จุดอ่อน 
              ไม่มีผูรั้บผิดชอบในการด าเนินการประเมินความพึงพอใจผูใ้ชบ้ริการกองกิจการนกัศึกษา  โดยภาพรวม 
 2. จุดแข็ง 
               - 
3. โอกาส  
               - 
4. อุปสรรค 
               -   
5. กลยุทธ์ / แผนการพฒันา 
                มอบหมายผูรั้บผิดชอบในการด าเนินการประเมินความพึงพอใจผูใ้ชบ้ริการในภาพรวม เพื่อน าผลมาปรับปรุง
และพฒันางาน  
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ภารกจิที ่ 1  ภารกจิร่วมของหน่วยงาน 

ตวับ่งช้ี : 1.5  ภาวะผู้น าของผู้บริหารทุกระดบัของกองกจิการนักศึกษา (ระดบั)*** 

ผลการด าเนินงาน 

ค่า     
น า้หนัก 

แผ        แผน 
25        2552 

ผลการด าเนินงานปี
การศึกษา 

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการประเมนิ 

2550 2551 2552 1 2 3 เทยีบ 
เกณฑ์ 

เทยีบ 
แผน  

เทยีบ
พฒันาการ 

รวม
คะแนน 

 2.85 4 3 3 4 ด าเนินการ
ไม่ครบ 3 
ขอ้แรก 

ด าเนินการ   
3 ขอ้แรก 

ด าเนินการ
ครบทุกขอ้ 

3 1 1 5 

ระดบัคุณภาพ 
1. มีกระบวนการสรรหาผูบ้ริหารท่ีเป็นระบบ โปร่งใส ตรวจสอบได ้
2. ผูบ้ริหารด าเนินการบริหารดว้ยหลกัธรรมาภิบาลและใชศ้กัยภาพภาวะผูน้ าท่ีมีอยูโ่ดยค านึงถึงประโยชน์ของ 
    คณะ/หน่วยงาน/มหาวทิยาลยัและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 
3. มีกระบวนการประเมินศกัยภาพและผลการปฏิบติังานของผูบ้ริหารท่ีชดัเจนและเป็นท่ียอมรับในมหาวทิยาลยั 
4. มีการจดัท าแผนและกลไกการพฒันาศกัยภาพของผูบ้ริหารตามผลการประเมินและด าเนินการตามแผนอยา่งครบถว้น 
รายละเอยีดผลการด าเนินงาน  
1.   มกีระบวนการสรรหาผู้บริหารทีเ่ป็นระบบ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
              กองฯ มีรองอธิการบดีฝ่ายพฒันานกัศึกษา กีฬาและวฒันธรรม  ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนกัศึกษาและกีฬา ผูช่้วย
อธิการบดีฝ่ายบริการและสวสัดิการนกัศึกษา ผูอ้  านวยการกองฯ และหวัหนา้งานเป็นผูก้  ากบั ดูแลและบงัคบับญัชาบุคลากร
ใหป้ฏิบติังานใหเ้ป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายการด าเนินงานดา้นกิจการนกัศึกษาของมหาวทิยาลยั ตามค าสัง่มอบหมาย 
มอบอ านาจและตามโครงสร้างการแบ่งงานตามสายบงัคบับญัชา  ประกาศใหท้ราบโดยทัว่กนั (กนศ.1.1/ 1 ) ท่ีมีความโปร่งใส
และตรวจสอบได ้
2. ผู้บริหารด าเนินการบริหารด้วยหลกัธรรมาภิบาลและใช้ศักยภาพภาวะผู้น าทีม่อียู่โดยค านึงถึงประโยชน์ของ 
    คณะ/หน่วยงาน/มหาวทิยาลยัและผู้มส่ีวนได้ส่วนเสีย 
              ผูบ้ริหารกองฯ  ไดบ้ริหารงานตามหลกัธรรมมาภิบาลแบบมีส่วนร่วม  มีคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ  เช่น 
คณะกรรมการด าเนินงานกิจการนกัศึกษา  คณะกรรมการอาจารยท่ี์ปรึกษาหอพกั  คณะกรรมการนกัศึกษาประจ าหอพกั  
คณะกรรมการประกนัคุณภาพมหาวทิยาลยัและกองฯ   คณะกรรมการการจดัการความรู้   คณะกรรมการ 5 ส.ส านกังาน
อธิการบดี ฯลฯ  และน าระบบสารสนเทศมาใชใ้นการปฏิบติังานพฒันาฐานขอ้มูลตามภารกิจในเร่ืองต่างๆ เช่นหอพกั 
ทุนการศึกษาและกิจกรรมนกัศึกษา และมีการใหบ้ริการผา่นระบบ Internet  (กนศ1.1/1)  มีการปฏิบติังานตามกฎระเบียบ  
มีความโปร่งใส  ตรวจสอบได ้ และการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย   
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ภารกจิที ่ 1  ภารกจิร่วมของหน่วยงาน 

ตวับ่งช้ี : 1.5  ภาวะผู้น าของผู้บริหารทุกระดบัของกองฯ (ระดบั)*** 

3.  มกีระบวนการประเมนิศักยภาพและผลการปฏิบัตงิานของผู้บริหารทีชั่ดเจนและเป็นทีย่อมรับในมหาวทิยาลยั 
               มีการประเมินศกัยภาพและผลการปฏิบติังานของผูบ้ริหาร(ผูอ้  านวยการกองและหวัหนา้งาน)ตามระเบียบท่ี
มหาวทิยาลยัก าหนดและตามรอบปีงบประมาณ ปีละ 2 คร้ัง เพ่ือติดตามและประเมินผลการปฏิบติังานในรูปของ
คณะกรรมการ(กนศ.1.5/ 2 ) โดยการจดัท าขอ้ตกลงปฏิบติัราชการ ( TOR)  ตามแนวทางการประเมินผลการปฏิบติังาน 
ท่ี สกอ. ก าหนดวา่ดว้ย “การใชร้ะบบเปิดในการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือน ”  ตามหนงัสือท่ี  ทม. 0202.6(9)/ว 6  ลงวนัท่ี  
21  มิถุนายน  2543  (กนศ. 1.5/3)  ซ่ึงในรอบปีการศึกษา  2552  ไดมี้การประเมินผลการปฏิบติังาน  2  คร้ัง  ในรอบเดือน
กนัยายน  2552  และเดือนมีนาคม  2552 
4.  มกีารจดัท าแผนและกลไกการพฒันาศักยภาพของผู้บริหารตามผลการประเมนิและด าเนินการตามแผนอย่าง 
     ครบถ้วน 
               กองฯ มี แผนและนโยบายส่งเสริมสนบัสนุนใหผู้บ้ริหารเขา้รับการพฒันาในโครงการตามแผนท่ีมหาวทิยาลยั
ก าหนดและตามภารกิจท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก ซ่ึงปีการศึกษา 2552 ผูอ้  านวยการกองฯและ
หวัหนา้งานไดรั้บการพฒันา  ตามขอ้มูลในตวับ่งช้ี 1.9   
                ผลการประเมินเทียบเกณฑเ์ท่ากบั   3  คะแนน เทียบแผนเท่ากบั  1  คะแนน   เทียบพฒันาการเท่ากบั  1  คะแนน 
                รวมคะแนนตวับ่งช้ี  1.5   เท่ากบั    5    คะแนน 

  เอกสารอ้างองิ: 
  1. กนศ. 1.1/1    http//student.psu.ac.th 

2. กนศ. 1.5/2    ผลการประเมินการปฏิบติังานประจ าปี 
  3. กนศ. 1.5/3    หนงัสือทบวงมหาวทิยาลยั ท่ี ทม.0202.6 (9) /ว 6 ลงวนัท่ี 21  มิถุนายน  2543  
สรุปผลการวเิคราะห์ตนเอง  (SWOT Analysis) : 

1. จุดอ่อน 
                ไม่มีงบประมาณในการพฒันาศกัยภาพผูบ้ริหารของหน่วยงานอยา่งชดัเจนท่ีสอดคลอ้งกบัแผนการพฒันา
บุคลากรของกองฯ  
2. จุดแข็ง 
                -  
3. โอกาส   
                -  
4. อุปสรรค 
               ช่วงเวลาการจดัโครงการพฒันาบุคลากรของกองการเจา้หนา้ท่ี  ไม่สอดคลอ้งกบัแผนปฏิบติังานกองฯ 
5. กลยุทธ์/แผนพฒันา 
               เสนอมหาวทิยาลยัจดัสรรงบประมาณในการพฒันาศกัยภาพผูบ้ริหารกองฯ 
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ภารกจิที ่ 1  ตวับ่งช้ีร่วมของหน่วยงาน 

ตวับ่งช้ี  1.6 มกีารพฒันาหน่วยงานสู่องค์การเรียนรู้ (ระดบั)** 

ผลการด าเนินงาน 

ค่า 
น า้หนัก 

แผน 
2552 

ผลการด าเนินงานปี
การศึกษา 

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการประเมนิ 

2550 2551 2552 1 2 3 เทยีบ 
เกณฑ์ 

เทยีบ 
แผน 

เทยีบ 
พฒันาการ 

รวม 
คะแนน 

2.85  5  3 1 5 ด าเนินการ
ไม่ครบ 
3ขอ้แรก 

ด าเนินการ 
 3 ขอ้แรก 

ด าเนินการ
อยา่งนอ้ย 
4 ขอ้แรก 

3 1 1 5 

ระดบัคุณภาพ 
1. มีการทบทวนและจดัท าแผนจดัการความรู้เพ่ือมุ่งสู่องคก์รแห่งการเรียนรู้และเผยแพร่ใหป้ระชาคมของสถาบนัรับทราบ  
2. มีการด าเนินการตามแผนจดัการความรู้และประสบความส าเร็จตามเป้าหมายไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 50 
3. มีการด าเนินการตามแผนจดัการความรู้และประสบความส าเร็จตามเป้าหมายไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 100 
4. มีการติดตามประเมินผลความส าเร็จของการจดัการความรู้ 
5. มีการน าผลการประเมินไปปรับใชใ้นการพฒันากระบวนการจดัการความรู้ใหเ้ป็นส่วนหน่ึงของกระบวนงาน 
    ปกติ และปรับปรุงแผนการจดัการความรู้ 
รายละเอยีดผลการด าเนินงาน 
1. มกีารทบทวนและจดัท าแผนจดัการความรู้เพือ่มุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้และเผยแพร่ให้ประชาคมของสถาบันรับทราบ 
             กองฯ ด าเนินการพฒันาสู่องคก์รแห่งการเรียนรู้   ตามนโยบายและแนวทางของมหาวทิยาลยั  มีการทบทวนและ
จดัท าแผนจดัการความรู้เพ่ือมุ่งสู่องคก์รแห่งการเรียนรู้และเผยแพร่ใหบุ้คลากรรับทราบ 
2. มกีารด าเนินการตามแผนจดัการความรู้และประสบความส าเร็จตามเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 50  
3. มกีารด าเนินการตามแผนจดัการความรู้และประสบความส าเร็จตามเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 
             กองฯ ไดด้ าเนินการตามแผนการจดัการความรู้ โดยการจดัประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้ภายในกองฯ เร่ืองการศึกษาดูงาน
ต่างสถาบนั   เร่ืองจิตบริการงานกิจการนกัศึกษา  และขั้นตอนการปฏิบติังานกิจการนกัศึกษา   
             นอกจากน้ีไดจ้ดัแลกเปล่ียนเรียนรู้  5 วทิยาเขต  โดยจดัประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้กองทุนเงินใหกู้ย้มืเพ่ือการศึกษา  
แลกเปล่ียนเรียนรู้หอพกันกัศึกษา ประชุมเชิงปฏิบติัการการจดัการความรู้แนวทางโครงสร้างกิจกรรมเสริมหลกัสูตรเพ่ือ
พฒันานกัศึกษาและแนวทางการปฏิบติัการใชจ่้ายเงินบ ารุงกิจกรรมนกัศึกษา และมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งสถาบนัใน
ประเทศและต่างประเทศ  เช่น  มหาวทิยาลยันเรศวร  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลวทิยาเขตตรัง  มหาวทิยาลยัขอนแก่น  
มหาวทิยาลยัมหาสารคาม  เทคโนโลยสุีรนารี  สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้คุณทหาร ลาดกระบงั  มหาวทิยาลยัอุตตระ   
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ภารกจิที ่ 1  ตวับ่งช้ีร่วมของหน่วยงาน 

ตวับ่งช้ี  1.6 มกีารพฒันาหน่วยงานสู่องค์การเรียนรู้  (ระดบั)** 

             ไดน้ำ าการจดัการความรู้สู่องคก์รนกัศึกษา   มีแนวปฏิบติัการจดักิจกรรมนกัศึกษาท่ีแลกเปล่ียนเรียนรู้สานต่อรุ่น
ต่อรุ่น  เครือข่ายต่างสถาบนั  ชุมชน  และต่างประเทศ  เช่น โครงการ พฒันารูปแบบกิจกรรมรับนอ้งและประชุมเชียร์  กล
ยทุธ์รณรงคก์ารแต่งกายของนกัศึกษา    เสริมสร้างความสมัพนัธ์นกัศึกษาชั้นปีท่ี 1  หอพกัสญัจร  กีฬาสานสมัพนัธ์
ศิลปวฒันธรรม 5 วทิยาเขต   รณรงคต์า้นสารเสพติด เยาวชนจิตอาสาพฒันาคุณธรรมน าชีวติพอเพียง  ไดแ้ลกเปล่ียน
เรียนรู้ดา้นวชิาการ   ศิลปวฒันธรรมและกีฬาระหวา่ง 3 ประเทศ จ านวน 10  สถาบนั  โครงการมินิ IMT- GT VARSITY 
CARNIVAL  (กยศ.1.6/1-3) 
 4  และ 5 มกีารตดิตามประเมนิผลความส าเร็จของการจดัการความรู้    มกีารน าผลการประเมนิไปปรับใช้ในการพฒันา
กระบวนการจดัการความรู้ให้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนงานปกต ิและปรับปรุงแผนการจดัการความรู้        
            มีการติดตามประเมินผลความส าเร็จของการจดัการความรู้  เพื่อน ามาปรับปรุงและพฒันา 
             ผลการประเมินเทียบเกณฑเ์ท่ากบั  3  คะแนน เทียบแผนเท่ากบั  1  คะแนน เทียบพฒันาการเท่ากบั 1   คะแนน   
             รวมคะแนนตวับ่งช้ี    1.6   เท่ากบั    5   คะแนน 
เอกสารอ้างองิ: 
1. กนศ. 1.6/1   เอกสารดูงานของสถาบนัต่าง ๆ 
2. กนศ. 1.6/2   บนัทึกการประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้บุคลากรกองฯ 
3. กนศ.1.6/3    สรุปผลการสมัมนาบุคลากรกองฯ       
สรุปผลการวเิคราะห์ตนเอง (SWOT Analysis): 

 1. จุดอ่อน 
            กองฯ ไม่มีแผนการจดัการความรู้ของบุคลากร 
 2. จุดแข็ง 
            มีแผนการจดัการความรู้ในการพฒันานกัศึกษา 
3. โอกาส 
             - 
4. อุปสรรค 
            -   
5. กลยุทธ์/แผนพฒันา 
            จดัท าแผนการจดัการความรู้  พฒันาสู่องคก์รแห่งการเรียนรู้ของบุคลากร ใหมี้คุณภาพและใหมี้การพฒันาตาม
แผนอยา่งต่อเน่ือง 
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ภารกจิที ่1  ตวับ่งช้ีร่วมของหน่วยงาน 

ตวับ่งช้ี : 1.7  มกีารน าระบบบริหารความเส่ียงมาใช้ในกระบวนการบริหารการศึกษา (ระดบั)*** 

ผลการด าเนินงาน 

ค่า     
น า้หนัก 

แผน 
2552 

ผลการด าเนินงานปี
การศึกษา 

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการประเมนิ 

2550 2551 2552 1 2 3 เทยีบ 
เกณฑ์ 

เทยีบ 
แผน  

เทยีบ 
พฒันาการ 

รวม
คะแนน 

2.85  5 2 2 2 ด าเนินการ
ไม่ครบ 3 
ขอ้แรก 

ด าเนินการ 
3-4 ขอ้
แรก 

ด าเนินการ
ครบทุกขอ้ 

2 0 0 2 

ระดบัคุณภาพ 
1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานบริหารความเส่ียง โดยมีผูบ้ริหาร ระดบัสูงและตวัแทนท่ีรับผิดชอบพนัธกิจ 
    หลกัของหน่วยงานร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะท างาน โดยผูบ้ริหารระดบัสูงมีบทบาทส าคญัในการก าหนด 
    นโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเส่ียง  
2. มีการวเิคราะห์และระบุปัจจยัเส่ียงท่ีส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหายหรือความลม้เหลวหรือลดโอกาสท่ีจะบรรลุ 
    เป้าหมายในการบริหารงาน และจดัล าดบัความส าคญัของปัจจยัเส่ียง  
3. มีการจดัท าแผนบริหารความเส่ียง โดยแผนดงักล่าวตอ้งก าหนดมาตรการหรือแผนปฏิบติัการในการสร้างความรู้  
   ความเขา้ใจใหก้บับุคลากรทุกระดบัในดา้นการบริหารความเส่ียง และการด าเนินการแกไ้ข ลด หรือป้องกนัความเส่ียง 
   ท่ีจะเกิดข้ึนอยา่งเป็นรูปธรรม  
4. มีการด าเนินการตามแผนบริหารความเส่ียง  
5. มีการสรุปผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียง ตลอดจนมีการก าหนดแนวทางและขอ้เสนอแนะในการ 
   ปรับปรุงแผนบริหารความเส่ียงโดยไดรั้บความเห็นชอบจากผูบ้ริหารสูงสุดของหน่วยงาน 
รายละเอยีดผลการด าเนินงาน  
1. มกีารแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานบริหารความเส่ียง โดยมผู้ีบริหาร ระดบัสูงและตวัแทนทีรั่บผดิชอบพนัธกจิ       
   หลกัของหน่วยงานร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะท างาน โดยผู้บริหารระดบัสูงมบีทบาทส าคญัในการก าหนด 
   นโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเส่ียง   
            กองฯ  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียง โดยมีผูอ้  านวยการกองฯเป็น ประธาน หวัหนา้งานและ  
    ผูแ้ทนเจา้หนา้ท่ีทุกงาน เป็นกรรมการ ซ่ึงเป็นกรรมการชุดเดียวกบัคณะกรรมการประกนัคุณภาพ  (กนศ. 1.7/1) 
2. มกีารวเิคราะห์และระบุปัจจยัเส่ียงทีส่่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหายหรือความล้มเหลวหรือลดโอกาสทีจ่ะบรรล ุ
   เป้าหมายในการบริหารงาน และจดัล าดบัความส าคญัของปัจจยัเส่ียง  
            ปีการศึกษา 2552  กองฯ มีการด าเนินการวเิคราะห์และระบุปัจจยัเส่ียงดา้นกีฬา   และดา้นพฒันาบุคลิกภาพ  
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ภารกจิที ่1  ตวับ่งช้ีร่วมของหน่วยงาน 

ตวับ่งช้ี : 1.7  มกีารน าระบบบริหารความเส่ียงมาใช้ในกระบวนการบริหารการศึกษา (ระดบั)*** 

3. มกีารจดัท าแผนบริหารความเส่ียง โดยแผนดงักล่าวต้องก าหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัตกิารในการสร้างความรู้  
   ความเข้าใจให้กบับุคลากรทุกระดบัในด้านการบริหารความเส่ียง และการด าเนินการแก้ไข ลด หรือป้องกนัความเส่ียง 
   ทีจ่ะเกดิขึน้อย่างเป็นรูปธรรม  
                มีการจดัท าแผนบริหารความเส่ียงของงานกีฬาตามแผนประกนัคุณภาพกองฯ (กนศ.1.7/2) 
4.  มกีารด าเนินการตามแผนบริหารความเส่ียง  
                 กองฯ  ไดมี้การด าเนินการตามแผนบริหารความเส่ียง  โดยน าผลการวเิคราะห์ปัจจยัเส่ียงดา้นกีฬามา 
ด าเนินการบริหารความเส่ียง นอกจากน้ีไดว้างระบบในการรับมือกบัความเส่ียงหรือผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึนใน 
หลากหลายรูปแบบตามภารกิจ  เช่น ระบบรักษาความปลอดภยัในสระวา่ยน ้ าและศูนยบ์ริหารร่างกาย 
5. มกีารสรุปผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียง ตลอดจนมกีารก าหนดแนวทางและข้อเสนอแนะในการ 
    ปรับปรุงแผนบริหารความเส่ียงโดยได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน 
               มีการสรุปผลการด าเนินงานบริหารความเส่ียง ตลอดจนมีการก าหนดแนวทางและขอ้เสนอแนะในการ 
ปรับปรุงการบริหารความเส่ียงโดยไดรั้บความเห็นชอบจากผูบ้ริหารสูงสุดของหน่วยงาน     (กนศ.1.7/2) 
               ผลการประเมินเทียบเกณฑเ์ท่ากบั  2   คะแนน  เทียบแผนเท่ากบั 0 คะแนน  เทียบพฒันาการเท่ากบั   0   คะแนน       
               รวมคะแนนตวับ่งช้ี  1.7   เท่ากบั   2  คะแนน 

เอกสารอ้างองิ: 
1. กนศ.1.7/1    ค าสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียง กองฯ 
2. กนศ.1.7/2    แผนการบริหารความเส่ียงงานพฒันากีฬา 
สรุปผลการวเิคราะห์ตนเอง (SWOT Analysis): 
1.  จุดอ่อน 
               บุคลากรส่วนหน่ึงยงัขาดความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองการบริหารความเส่ียง 
 2.  จุดแข็ง 
                - 
3.  โอกาส 
                - 
4.  อุปสรรค 
                - 
5.  กลยุทธ์ /แผนพฒันา 
               จดักิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้เก่ียวกบัการบริหารความเส่ียง           
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ภารกจิที ่1  ตวับ่งช้ีร่วมของหน่วยงาน   

ตวับ่งช้ี  1.8 ระดบัความส าเร็จของการถ่ายทอดตวับ่งช้ีและเป้าหมายของระดบัองค์กรสู่ระดบับุคคล (ระดบั)*** 

ผลการด าเนินงาน 

ค่า 
น า้หนัก 

แผน 
2552 

ผลการด าเนินงานปี
การศึกษา 

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการประเมนิ 

2550 2551 2552 1 2 3 
เทยีบ 
เกณฑ์ 

เทยีบ 
แผน 

เทยีบ 
พฒันาการ 

รวม 
คะแนน 

2.85 7 3 3 7 ด าเนินการ
ไม่ครบ     5 
ขอ้แรก 

ด าเนินการ 
5-7 ขอ้แรก 

ด าเนิน 
การครบ
ทุกขอ้ 

2 1 1 4 

ระดบัคุณภาพ  
1. มีการก าหนดแนวทางการด าเนินการในการประเมินผลภายในหน่วยงาน 
2. มีแผนงานการประเมินผลภายในหน่วยงาน 
3. มีการก าหนดตวับ่งช้ีและเป้าหมายตามพนัธกิจและยทุธศาสตร์ของหน่วยงาน 
4. มีการจดัท า Strategy Map ของหน่วยงาน โดยก าหนดเป้าประสงคข์องแต่ละประเด็นยทุธศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบั 
    หน่วยงานใหเ้ช่ือมโยงกบัเป้าประสงคแ์ละประเด็นยทุธศาสตร์ของคณะ/หน่วยงาน/มหาวทิยาลยั 
5. มีการยนืยนัวสิยัทศัน์และประเด็นยทุธศาสตร์ของหน่วยงาน 
6. มีระบบในการติดตามผลการด าเนินงานตามตวับ่งช้ีและเป้าหมายตามค ารับรองของผูบ้ริหารระดบัต่าง  ๆ
7. มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตวับ่งช้ีและเป้าหมายตามค ารับรอง 
8. มีการน าผลการประเมินผลการด าเนินงานของผูบ้ริหาร ไปเช่ือมโยงกบัระบบการสร้างแรงจูงใจ 
รายละเอยีดผลการด าเนินงาน  
1. และ 2. มกีารก าหนดแนวทางการด าเนินการและแผนการประเมนิผลภายในหน่วยงาน 
               กองฯ  มีการก าหนดแนวทางการด าเนินการและแผนการประเมินผลภายในหน่วยงาน  ตามแนวทางการ
ประเมินผลการปฏิบติังาน  เพ่ือการพฒันาและเล่ือนขั้นเงินเดือนของมหาวทิยาลยั ปีละ 2 คร้ัง นอกจากน้ีไดน้ าผลจากการ
ประชุมต่างๆ  เช่น  การประชุมอธิการบดีพบ ทีมบริหารกองฯ  การประชุมทีมบริหารกองฯ  การประชุมเจา้หนา้ท่ีกองฯ        
การประชุมคณะกรรมการในการด าเนินงานต่างๆ   เพ่ือน าผลมาปรับปรุงและพฒันางาน  (กนศ1.8/1 ) 
3. มกีารก าหนดตวับ่งช้ีและเป้าหมายตามพนัธกจิและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 
               มีการก าหนดตวับ่งช้ีและเป้าหมายตามพนัธกิจและยทุธศาสตร์ของกองฯ  2 ระดบั ไดแ้ก่  ในระดบักลยทุธ์
แผนปฏิบติังาน 5 ปี และแผนปฏิบติังาน 1 ปี หรือระดบัโครงการ/กิจกรรม  มีการวเิคราะห์ความสอดคลอ้งกบัแผนและ
เป้าหมายการด าเนินงานตามภารกิจปี (2550 -2554)  (กนศ.1.8/2) 
4. มกีารจดัท า Strategy Map ของหน่วยงาน โดยก าหนดเป้าประสงค์ของแต่ละประเดน็ยุทธศาสตร์ทีเ่กีย่วข้องกบั 
 หน่วยงานให้เช่ือมโยงกบัเป้าประสงค์และประเดน็ยุทธศาสตร์ของคณะ/หน่วยงาน/มหาวทิยาลยั 

               กองฯไดก้ารก าหนดเป้าประสงคข์องแต่ละประเด็นยทุธศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัหน่วยงานใหเ้ช่ือมโยงกบั
เป้าประสงคแ์ละประเด็นยทุธศาสตร์ของมหาวทิยาลยัในฐานะหน่วยงานกลางท่ีสนบัสนุนการด าเนินงานดา้นกิจการ
นกัศึกษาของมหาวทิยาลยั จึงไดย้ดึการด าเนินงานตามนโยบาย เป้าประสงคแ์ละแผนกลยทุธ์ของมหาวทิยาลยัเป็นหลกั   
จึงไม่มีการจดัท า Strategy Map ในระดบักองฯ 
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ภารกจิที ่1  ตวับ่งช้ีร่วมของหน่วยงาน 

ตวับ่งช้ี  1.8  ระดบัความส าเร็จของการถ่ายทอดตวับ่งช้ีและเป้าหมายของระดบัองค์กรสู่ระดบับุคคล (ระดบั)*** 

5. มกีารยนืยนัวสัิยทศัน์และประเดน็ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 
            มีการทบทวนวสิยัทศัน์ พนัธกิจ และวตัถุประสงคใ์นการด าเนินงาน ผูเ้ก่ียวขอ้งทุกระดบัมีส่วนร่วม  มีการประชุม  
เพ่ือก าหนดภารกิจหลกัของงาน จดัท าตวับ่งช้ี ( KPIs) ตามภารกิจหลกั ก าหนดเป้าหมายและเกณฑว์ดัความส าเร็จของ
ภารกิจ ทบทวนแผนปฏิบติังานประจ าปีใหส้อดคลอ้งกบัภารกิจหลกั   จดัท าแผนกลยทุธ์  แผนปฏิบติัการใหเ้หมาะสมกบั
สภาวการณ์ปัจจุบนั  

6. มรีะบบในการตดิตามผลการด าเนินงานตามตวับ่งช้ีและเป้าหมายตามค ารับรองของผู้บริหารระดบัต่าง  ๆ
              กองฯ มีระบบการรายงานผลการปฏิบติังานภายในของบุคลากรเป็นรายบุคคล  ปีละ 2 คร้ัง (กนศ.1.1/4)  โดยทุก   
  งาน ในกองฯ  ไดจ้ดัท าแผนปฏิบติังานประจ าปี และปฏิบติังานตามแผนไดอ้ยา่งครบถว้น   มีการติดตาม ตรวจสอบ และ   
  ประเมินผลการด าเนินงานโดยคณะกรรมการประกนัคุณภาพของกองฯ  

7. มกีารประเมนิผลการด าเนินงานตามตวับ่งช้ีและเป้าหมายตามค ารับรอง 
          มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตวับ่งช้ีและเป้าหมายตามท่ีก าหนดไวใ้นแผนการปฏิบติังานตาม 
ค ารับรอง   ไปเช่ือมโยงกบัระบบการสร้างแรงจูงใจ ตามขอ้ตกลงภาระงาน (TOR) เป็นเง่ือนไขในการเล่ือนขั้น
เงินเดือน/เล่ือนต าแหน่งในระดบัท่ีสูงข้ึน 

 8. มกีารน าผลการประเมนิผลการด าเนินงานของผู้บริหาร ไปเช่ือมโยงกบัระบบการสร้างแรงจูงใจ 
                มีการน าผลการประเมินการด าเนินงานของผูบ้ริหาร ไปเช่ือมโยงกบัระบบการสร้างแรงจูงใจ ตามขอ้ตกลงภาระ
งาน (TOR) เป็นเง่ือนไขในการเล่ือนขั้นเงินเดือน/เล่ือนต าแหน่งในระดบัท่ีสูงข้ึน 
                ผลการประเมินเทียบเกณฑเ์ท่ากบั  2   คะแนน เทียบแผนเท่ากบั 1  คะแนน  เทียบพฒันาการเท่ากบั  1  คะแนน   
                รวมคะแนนตวับ่งช้ี  1.8   เท่ากบั  4   คะแนน 

เอกสารอ้างองิ : 
1. กนศ. 1.8/1   บนัทึกการประชุมต่าง ๆ  
2. กนศ. 1.8/2   รายงานประจ าปีการประเมินคุณภาพ กองกิจการนกัศึกษา ปี 2552  (หนา้ 137 – 141) 
สรุปผลการวเิคราะห์ตนเอง (SWOT Analysis) 

1. จุดอ่อน 
                ขาดกระบวนการสร้างแรงจูงใจสู่ระดบับุคคลเก่ียวกบัวสิยัทศัน์และยทุธศาสตร์ของหน่วยงาน 
2. จุดแข็ง 
                - 
3. โอกาส 

        - 
4. อุปสรรค 

        - 
5. กลยุทธ์/แผนพฒันา 
             สร้างแรงจูงใจสู่ระดบับุคคลเก่ียวกบัวสิยัทศัน์และยทุธศาสตร์ของหน่วยงาน 

 
 
 



 

 

- 43 - 

 
ภารกจิที ่ 1  ตวับ่งช้ีร่วมของหน่วยงาน 
ตวับ่งช้ี :1.9 ร้อยละของบุคลากรกองกจิการนักศึกษาทีไ่ด้รับการพฒันาความรู้ และทกัษะในวชิาชีพทั้งในประเทศ 
                    และต่างประเทศ  **** 

ผลการด าเนินงาน 

ค่า   
น า้หนัก 

แผน 
2552 

ผลการด าเนินงานปีการศึกษา เกณฑ์การให้คะแนน                 ผลการประเมิน 

2550 2551 2552 1 2 3 เทยีบ 
เกณฑ์ 

เทยีบ 
แผน  

เทยีบ 
พฒันาการ 

รวม
คะแนน 

2.86 100 95 100 100 ร้อยละ 
1-54 

ร้อยละ 
55-79 

มากกวา่
หรือเท่ากบั
ร้อยละ 80 

3 1 1 5 

รายละเอยีดผลการด าเนินงาน  
มหาวทิยาลยัไดก้ าหนดนโยบายการพฒันาบุคลากรสายสนบัสนุนส านกังานอธิการบดี  โดยมอบหมายให้

กองการเจา้หนา้ท่ีก าหนดนโยบายและแผนพฒันาบุคลากร  การจดักิจกรรม และจดัสรรงบประมาณประจ าปี ภายใต้
การก ากบัดูแลของรองอธิการบดีฝ่ายพฒันาบุคลากร  

กองฯ ใหค้วามส าคญัในการพฒันาบุคลากร  ทั้งความรู้และทกัษะในวชิาชีพทั้งในและต่างประเทศ และ
ตั้งเป้าหมายท่ีจะใหบุ้คลากรของกองฯ ไดรั้บการพฒันาเพ่ือเป็นการสร้างเสริมประสบการณ์และมีโอกาสแลกเปล่ียน
เรียนรู้ประสบการณ์ในการปฏิบติังานของแต่ละสายงานจากหน่วยงานอ่ืน ๆ อยา่งนอ้ยร้อยละ 80 หรือบุคลากรทุกคน
จะไดรั้บการพฒันาอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง   

กองฯ ไม่ไดรั้บอนุญาตใหต้ั้งงบประมาณพฒันาบุคลากรในแผนงานปกติ ซ่ึงส่งผลใหไ้ม่สามารถจดัท า
แผนพฒันาบุคลากรท่ีชดัเจนได ้ ท าใหก้องฯ ตอ้งแกปั้ญหาโดยใชง้บประมาณในแผนงานปกติ  หมวดค่าตอบแทนใช้
สอยวสัดุ สนบัสนุนใหบุ้คลากรไดมี้โอกาสไปพฒันาความรู้และทกัษะในวชิาชีพ ในการเขา้ร่วมอบรม ประชุม 
สมัมนา ในประเทศและต่างประเทศ ตามสภาพ ท่ีกองฯ สามารถด าเนินการ  นอกจากน้ีกองฯ ไดเ้สนอโครงการ
พฒันาบุคลากรโดยของบประมาณไปยงักองการเจา้หนา้ท่ีไดรั้บการจดัสรรปีละ 1 โครงการ  

ผลด าเนินงานในปีการศึกษา 2552  บุคลากรกองฯ  ท่ีไดเ้ขา้รับการเพ่ิมพนูความรู้และทกัษะในวชิาชีพ 
จ านวนทั้งส้ิน 58   คน  ไดเ้ขา้ร่วมพฒันาและเพ่ิมพนูทกัษะวชิาชีพท่ีจดั  1 คร้ัง  ตามเป้าหมายการพฒันาบุคลากรของ
มหาวทิยาลยัท่ีสนบัสนุนใหบุ้คลากรไดรั้บการพฒันาอยา่งนอ้ย 1 คร้ังต่อปี (กนศ.1.9/1) 

จากผลการประเมินการด าเนินงาน ตามตวับ่งช้ี 1.9 กองฯ สามารถด าเนินการไดร้้อยละ 100 ตามแผนและ
เป้าหมายของกองฯ ท่ีตั้งไว ้ แต่ทั้งน้ี บุคลากรกองฯ ไม่ไดรั้บการพฒันาทกัษะวชิาชีพเฉพาะดา้นตามความตอ้งการ 
เน่ืองจากโครงการท่ีมหาวทิยาลยัจดัใหไ้ม่สอดคลอ้งกบัภารกิจของกองฯ  

ผลการประเมินเทียบเกณฑเ์ท่ากบั 3 คะแนน เทียบแผนเท่ากบั  1  คะแนน เทียบพฒันาการเท่ากบั 1 คะแนน   
                 รวมคะแนนตวับ่งช้ี  1.9  เท่ากบั  5   คะแนน 
เอกสารอ้างองิ :   
กนศ. 1.9/1     ฐานขอ้มูลรายการเขา้อบรม / ประชุม สมัมนาต่างๆ ของกองฯ  และส านกังานอธิการบดี 
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ภารกจิที ่ 1  ตวับ่งช้ีร่วมของหน่วยงาน 
ตวับ่งช้ี :1.9 ร้อยละของบุคลากรกองฯทีไ่ด้รับการพฒันาความรู้ และทกัษะในวชิาชีพทั้งในประเทศ 
                    และต่างประเทศ  **** 

สรุปผลการวเิคราะห์ตนเอง (SWOT Analysis) : 
1. จุดอ่อน 
               กองฯ ไม่มีงบประมาณในการพฒันาทกัษะวชิาชีพเฉพาะดา้นท่ีมีความจ าเป็นตอ้งใชพ้ฒันานกัศึกษา 
2. จุดแข็ง 
                - 
3. โอกาส 
                กองฯ  เป็นหน่วยงานท่ีจดัโครงการพฒันานกัศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ ท าใหบุ้คลากรไดมี้โอกาส
พฒันาตนเอง 
4. อุปสรรค               
                งบประมาณไม่เพียงพอในการพฒันาบุคคลากร      
5. กลยุทธ์ /แผนพฒันา 
                เสนอ มหาวทิยาลยัฯ ใหก้ารสนบัสนุนงบประมาณในการพฒันาบุคลากรกองฯ และสอดคลอ้งกบัภารกิจท่ีตอ้ง
ท างานพฒันานกัศึกษาเฉพาะดา้น         
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ภารกจิที ่  1  ตวับ่งช้ีร่วมของหน่วยงาน 
ช่ือตวับ่งช้ี : 1.10 กจิกรรม 5 ส. / กจิกรรมคุณภาพอืน่ ๆ   (ระดบั) * 
ผลการด าเนินงาน 

ค่า   
น า้หนัก 

แผน 
2552 

ผลการด าเนินงานปี
การศึกษา 

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการประเมนิ 

2550 2551 2552 1 2 3 เทยีบ 
เกณฑ์ 

เทยีบ 
แผน  

เทยีบ 
พฒันาการ 

รวม
คะแนน 

 2.86  3 3  3 3 ด าเนินการไม่
ครบ2ขอ้แรก 

ด าเนินการ
ครบ 2 ขอ้

แรก 

ด าเนินการ
ครบทุกขอ้ 

3 1 1 5 

 ระดบัคุณภาพ 
1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ 5 ส , มีแผนการจดักิจกรรม 5ส ประจ าปี,  และมาตรฐาน 5ส/มาตรฐานคุณภาพอ่ืน ๆ 
2. มีการด าเนินงานตามแผนนอ้ยกวา่ร้อยละ 80 
3. มีการด าเนินงานตามแผนมากกวา่หรือเท่ากบั ร้อยละ 80 และมีการประเมินผลการจดักิจกรรม 5 ส. เพื่อใชเ้ป็นแนวทาง 
พฒันาปีต่อไป  
รายละเอยีดผลการด าเนินงาน  
1.  มกีารแต่งตั้งคณะกรรมการ 5 ส. , มแีผนการจดักจิกรรม 5ส ประจ าปี,  และมาตรฐาน 5ส/มาตรฐานคุณภาพอืน่  ๆ

กองฯ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ 5 ส  มีแผนการจดักิจกรรม 5 ส   และใชม้าตรฐาน  5 ส กลาง ซ่ึงเป็น
มาตรฐานของส านกังานอธิการบดี  ก าหนดโดยคณะกรรมการอ านวยการ 5 ส ส านกังานอธิการบดีและกรรมการ
ส่งเสริมกิจกรรม 5 ส ส านกังานอธิการบดี (กนศ.1.10/1) 

2. มกีารด าเนินงานตามแผนน้อยกว่าร้อยละ 80 
กองฯ  มีการด าเนินงานตามแผน  และมีการจดักิจกรรม  5 ส ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑข์องส านกังานอธิการบดีท่ี

ก าหนดใหทุ้กหน่วยงานภายในส านกังานอธิการบดีด าเนินกิจกรรม 5 ส. 1 วนั/สปัดาห์  
3. มกีารด าเนินงานตามแผนมากกว่าหรือเท่ากบั ร้อยละ 80 และมกีารประเมนิผลการจดักจิกรรม 5ส เพือ่ใช้เป็นแนวทาง
พฒันาปีต่อไป 

กองฯ ไดรั้บการตรวจเยีย่มจากคณะกรรมการตรวจเยีย่มของส านกังานอธิการบดี จ านวน 2 คร้ัง  มีผลการ
ตรวจเยีย่ม   ไดค้ะแนนร้อยละ  81.96   จากการตรวจเยีย่ม 12 หน่วยงาน   (กนศ.1.10/2) 

กองฯ ไดมี้การทบทวนกิจกรรม 5 ส และน าผลจากการตรวจเยีย่มทุกคร้ังมาประเมินเพ่ือใชเ้ป็นแนวทางในการ
พฒันาในปีต่อไป  กองฯ สามารถด าเนินการได ้3 ขอ้ ตามแผนท่ีตั้งไว ้  
              ผลการประเมินเทียบเกณฑเ์ท่ากบั  3 คะแนน เทียบแผนเท่ากบั  1  คะแนน เทียบพฒันาการเท่ากบั 1 คะแนน  

                  รวมคะแนนตวับ่งช้ี 1.10  เท่ากบั   5   คะแนน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

- 46 - 
 

ภารกจิที ่  1  ตวับ่งช้ีร่วมของหน่วยงาน 
ช่ือตวับ่งช้ี : 1.10 กจิกรรม 5 ส. / กจิกรรมคุณภาพอืน่ ๆ   (ระดบั) * 
เอกสารอ้างองิ :  
1. กนศ.   1.10/1    ค าสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการ/แผน 5 ส. ส านกังานอธิการบดีและมาตรฐาน 5 ส. 
2. กนศ.   1.10/2    สรุปผลการตรวจเยีย่ม 5 ส. กองกิจการนกัศึกษา              
1.  จุดอ่อน          
                บุคลากรขาดการใหค้วามร่วมมือในการท า 5 ส. อยา่งจริงจงัและต่อเน่ือง 
2.  จุดแข็ง        
                 - 
3.  โอกาส            
                มหาวทิยาลยัใหก้ารสนบัสนุนการท ากิจกรรม  5 ส.  
4.  อุปสรรค         
                 - 
5.  กลยุทธ์ /แผนพฒันา       
                ส่งเสริมการท ากิจกรรม  5 ส.  ใหเ้ป็นส่วนหน่ึงของการปฏิบติังานประจ า และมีการติดตามประเมินผลอยา่ง
ต่อเน่ือง  
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ภารกจิที ่1 ตวับ่งช้ีร่วมของหน่วยงาน 

ตวับ่งช้ี : 1.11  จ านวนคร้ังความไม่ปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน (ภายในหน่วยงาน) * 

ผลการด าเนินงาน 

ค่า     
น า้หนัก 

แผน 
2552 

ผลการด าเนินงานปี
การศึกษา 

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการประเมนิ 

2550 2551 2552 1 2 3 เทยีบ 
เกณฑ์ 

เทยีบ 
แผน  

เทยีบ 
พฒันาการ 

รวม
คะแนน 

 - - 26 5 13 - - - - - - - 

รายละเอยีดผลการด าเนินงาน  
               กองฯ ไดด้ าเนินงานดา้นความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น  โดยมีมาตรการรักษาความปลอดภยัในหอพกัและ
บริเวณหอพกันกัศึกษา (กนศ. 7.1/8) จดัใหมี้เจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยับริเวณทางเขา้หอพกัและประจ าหอพกันกัศึกษา
ทุกอาคาร  มีร้ัวแสดงการแบ่งเขตหอพกั สต๊ิกเกอร์ผูมี้สิทธ์ิเขา้-ออกหอพกั มีการตรวจสอบการเขา้ -ออก ตลอดเวลา 24 
ชัว่โมง แต่มีจ านวนคร้ังความไม่ปลอดภยัในชีวติทรัพยสิ์นกรณีนกัศึกษาลกัทรัพยใ์น หอพกั จ านวน 7 คร้ัง  มีทรัพยสิ์น
สูญหายจากบุคคลภายนอกจ านวน 1 คร้ัง ไฟฟ้าลดัวงจรท่ีหอพกันกัศึกษาอาคาร 7 จ านวน 3 คร้ัง อาคารกิจกรรม 1 คร้ัง
บุคคลภายนอกทุบประตูกระจกหอพกันกัศึกษาอาคาร  3  จ านวน 1 คร้ัง นอกจากน้ีกองฯไดด้ าเนินงานดา้นความปลอดภยั    
ในชีวติของการใหบ้ริการสระวา่ยน ้ า โดยจดัใหมี้เจา้หนา้ท่ีอยูป่ระจ าสระวา่ยน ้ าหมุนเวยีนกนัผลดัละ 2 คน ดูแลความปลอดภยั
แก่ผูใ้ชบ้ริการท่ีสระวา่ยน ้ า 

เอกสารอ้างองิ :   
กนศ. 7.1/8     มาตรการรักษาความปลอดภยั 
สรุปผลการวเิคราะห์ตนเอง (SWOT Analysis) :  

1. จุดอ่อน 
          ระบบการซ่อมบ ารุงระบบไฟฟ้าหอพกันกัศึกษา และอาคารกิจกรรมนกัศึกษา  ไม่ทัว่ถึง  
2. จุดแข็ง 
                - 
3. โอกาส 
                - 
4. อุปสรรค 
                - 
5. กลยุทธ์ / แผนพฒันา 
                จดัท าแผนงบประมาณเพ่ือปรับปรุงการซ่อมบ ารุงระบบไฟฟ้าในหอพกันกัศึกษา และอาคารกิจกรรมนกัศึกษา 
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ภารกจิที ่1  ตวับ่งช้ีร่วมของหน่วยงาน 
ตวับ่งช้ี :  1.12 มรีะบบและกลไกในการจดัสรร การวเิคราะห์ค่าใช้จ่าย การตรวจสอบ การเงนิและงบประมาณ 
                        อย่างมปีระสิทธิภาพ (ระดบั)*** 

ผลการด าเนินงาน 

ค่า   
 น า้หนัก 

แผน 
2552 

ผลการด าเนินงานปีการศึกษา เกณฑ์การให้คะแนน                  ผลการประเมนิ 

2550 2551 2552 1      2 3 เทยีบ 
เกณฑ์ 

เทยีบ 
แผน  

เทยีบ 
พฒันาการ 

รวม 
คะแนน 

 2.86 7 7 7 7 ด าเนินการ
ไม่ครบ  

5 ขอ้แรก 

ด าเนิน 
การ  

5-6 ขอ้แรก  

ด าเนินการ 
 ครบทุกขอ้ 

3 1 1 5 

ระดบัคุณภาพ 
1. มีแผนกลยทุธ์ทางการเงินท่ีสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์ของ หน่วยงาน/มหาวทิยาลยัใหเ้ป็นไปตามเป้าหมาย 
2.  มีแนวทางจดัหาทรัพยากรทางดา้นการเงิน แผนการจดัสรร และการวางแผนการใชเ้งินอยา่งมีประสิทธิภาพโปร่งใส      
     ตรวจสอบได้ 
3. มีการด าเนินการและจดัท าระบบฐานขอ้มูลทางการเงินท่ีผูบ้ริหารน าไปใชใ้นการตดัสินใจและวเิคราะห์สถานะทางการเงิน 
4. มีการจดัท ารายงานทางการเงินอยา่งเป็นระบบ ทุกเดือนและงบประมาณอยา่งนอ้ยปีละ 2 คร้ัง 
5. มีการน าขอ้มูลทางการเงินไปใชใ้นการวเิคราะห์ค่าใชจ่้าย และวเิคราะห์สถานะทางการเงินอยา่งต่อเน่ือง 
6. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ท าหนา้ท่ีตรวจ ติดตามการใชเ้งินใหเ้ป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑท่ี์ก าหนด 
7. ผูบ้ริหารระดบัสูงมีการติดตามผลการใชเ้งินใหเ้ป็นไปตามเป้าหมาย และน าขอ้มูลจากรายงานทางการเงินไปใชใ้นการ 
   วางแผนและการตดัสินใจ  

รายละเอยีดผลการด าเนินงาน  
1. มแีผนกลยุทธ์ทางการเงนิทีส่อดคล้องกบัยุทธศาสตร์ของคณะ/หน่วยงาน/มหาวทิยาลยัให้เป็นไปตามเป้าหมาย 

             กองฯ  มีแผนกลยทุธ์ดา้นการเงินและงบประมาณโดยจดัท าในภาพรวมของส านกังานอธิการบดีและวทิยาเขต  
งบประมาณท่ีไดรั้บจดัสรรในแต่ละปีไดจ้ดัสรรใหห้น่วยงานต่างๆ ใชใ้นการด าเนินงานตามภารกิจ งบประมาณของ  
กองฯ ประกอบดว้ย  งบประมาณเงินรายได ้ งบประมาณแผน่ดินและอ่ืน ๆ  การจดัท างบประมาณของกองฯ  ไดน้ า
นโยบายดา้นการเงินท่ีมหาวทิยาลยัก าหนดมาใชเ้ป็นแนวทางในการจดัท าท่ีมุ่งตอบสนองการด าเนินงานใหบ้รรลุ
วสิยัทศัน์ของกองฯ (เอกสารงบประมาณเงินรายไดม้หาวทิยาลยัและงบประมาณแผน่ดินประจ าปี 2552 ( กนศ.1.12/1-2  ) 
 2. มแีนวทางจดัหาทรัพยากรทางด้านการเงนิ แผนการจดัสรร และการวางแผนการใช้เงนิอย่างมปีระสิทธิภาพ โปร่งใส 
    ตรวจสอบได้ 
              กองฯ  มีแนวทางการจดัหาทรัพยากรดา้นการเงินและงบประมาณส าหรับภารกิจกองฯ  โดยก าหนดใหทุ้กงาน
จดัท ารายละเอียดความตอ้งการในการจดัท าค าของบประมาณรายจ่ายเงินรายไดส่้วนกลาง มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์  
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ภารกจิที ่1  ตวับ่งช้ีร่วมของหน่วยงาน 
ตวับ่งช้ี :  1.12 มรีะบบและกลไกในการจดัสรร การวเิคราะห์ค่าใช้จ่าย การตรวจสอบ การเงนิและงบประมาณ 
                        อย่างมปีระสิทธิภาพ (ระดบั)*** 

และงบประมาณแผน่ดินปีงบประมาณ 2552 (กนศ.1.12/1-2) เพ่ือจดัส่งใหก้บัมหาวทิยาลยัพิจารณาจดัสรรเงิน กองฯ วาง
แผนการใชเ้งินโดยจดัสรรใหง้านต่าง ๆ  ตามภารกิจเพ่ือขบัเคล่ือนใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีวางไว ้ การด าเนินงานมีความ
โปร่งใสและตรวจสอบได ้
3. มกีารด าเนินการและจดัท าระบบฐานข้อมูลทางการเงนิทีผู้่บริหารน าไปใช้ในการตดัสินใจและวเิคราะห์สถานะทาง
การเงนิ                      

                กองฯ  มีการด าเนินการดา้นการเงินและงบประมาณท่ีแยกต่างหากจากมหาวทิยาลยัในการบริหารจดัการ โดย
จดัระบบการด าเนินงานท่ีเบ็ดเสร็จและเสร็จส้ินท่ีกองฯ และมีการกระจายอ านาจการอนุมติัการใชเ้งิน  โดย                 
รองอธิการบดี / ผูช่้วยอธิการบดีท่ีรับผิดชอบงานกิจการนกัศึกษา  และผูอ้  านวยการกองกิจการ  ดงัน้ี  มีการบริหารงาน
ดา้นงบประมาณ  จ านวนเงิน  41,538,450.22  บาท  ดา้นการเงินจ านวน  6,351,999.06 บาท   ดงัตาราง 3  
             การจดัท าระบบฐานขอ้มูลการเงินและงบประมาณ ใชร้ะบบ  Manual  ทุกระบบ  ยกเว้น เงินยมืฉุกเฉินท่ีใช้
โปรแกรมส าเร็จรูป และเงินงบประมาณแผน่ดิน/เงินรายไดม้หาวทิยาลยัและเงินยมืทดรองจ่าย ใชโ้ปรแกรม Excel ซ่ึง
ช่วยไดเ้พียงการควบคุมและท ารายงาน  แต่ไม่สามารถเช่ือมโยงขอ้มูลทางการเงินไดท้ั้งระบบ  อีกทั้งปริมาณงานดา้น
การเงินมีจ านวนเพ่ิมมากข้ึน  ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการท างาน                 

4. มกีารจดัท ารายงานทางการเงนิอย่างเป็นระบบ อย่างน้อยปีละ 2  คร้ัง 

                กองฯ  มีการจดัท ารายงานแสดงการเคล่ือนไหวการใชจ่้ายเงินจ าแนกตามประเภทของการใชเ้งินในทุกกิจกรรม/
โครงการ ตามภารกิจของกองฯในทุกวนั ทุกเดือนในการด าเนินงานดา้นการเงิน(กรณีเงินสด)และส าหรับการใชง้บประมาณ
ไดจ้ดัท ารายงานในทุกเดือน รายไตรมาส และทุกปีงบประมาณแจง้ใหทุ้กงาน ผูบ้ริหารและผูเ้ก่ียวขอ้งทราบ  
5. มกีารน าข้อมูลทางการเงนิไปใช้ในการวเิคราะห์ค่าใช้จ่าย และวเิคราะห์สถานะทางการเงนิและความมัน่คงของ 
    องค์การอย่างต่อเนื่อง 
                กองฯ ไดน้ าขอ้มูลการเงินไปใชใ้นการวเิคราะห์ค่าใชจ่้าย  วเิคราะห์สถานะทางการเงินและความมัน่คงของกองฯ 
อยา่งต่อเน่ืองในทุกกิจกรรม/โครงการท่ีมีการใชเ้งิน เพ่ือใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดและขอ้ปฏิบติัของมหาวทิยาลยั 
6. มหีน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ท าหน้าทีต่รวจ ตดิตามการใช้เงนิให้เป็นไปตามระเบียบและ 
    กฎเกณฑ์ทีก่ าหนด 
                กองฯ มีการตรวจสอบ  ติดตามการใชเ้งินโดย เจา้หนา้ท่ีท่ีรับผิดชอบ หวัหนา้งานและผูอ้  านวยการกองฯ 
หน่วยงานตรวจสอบภายในของมหาวทิยาลยั  นอกจากน้ียงัมีการติดตามการใชเ้งิน กรณีท่ีใชง้บกลางกบังานพสัดุ งาน
การเงินและบญัชีกองคลงัและกองแผนงาน  ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายทุกรายการ  ติดตามผลและตรวจสอบโดยหน่วย
ตรวจสอบภายใน  ผลการด าเนินงานดา้นงบประมาณถูกตอ้งเป็นไปตามระเบียบ แต่มีปัญหาในระบบการติดตามการใชเ้งิน 
เงินยมืฉุกเฉิน/เงินยมืหมุนเวยีนทดรองจ่าย  ซ่ึงไม่ไดรั้บเงินคืนตามก าหนดระยะเวลา   
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ภารกจิที ่1  ตวับ่งช้ีร่วมของหน่วยงาน 
ตวับ่งช้ี :  1.12 มรีะบบและกลไกในการจดัสรร การวเิคราะห์ค่าใช้จ่าย การตรวจสอบ การเงนิและงบประมาณ 

                            อย่างมปีระสิทธิภาพ (ระดบั)***  
7. ผู้บริหารระดบัสูงมกีารตดิตามผลการใช้เงนิให้เป็นไปตามเป้าหมาย และน าข้อมูลจากรายงานทางการเงนิไป 
    ใช้ในการวางแผนและการตดัสินใจ 
                ผูอ้  านวยการกองฯ หวัหนา้งาน/หวัหนา้หน่วยทุกงาน และเจา้หนา้ท่ีท่ีรับผิดชอบใหค้วามส าคญัและติดตามการ
ใชจ่้ายเงินตามงบประมาณท่ีไดรั้บและตามภารกิจ กิจกรรม/โครงการท่ีรับผิดชอบ เพ่ือใหก้ารใชจ่้ายเงินเป็นไปตามแผนท่ี
วางไว ้และสอดคลอ้งกบัเป้าหมายท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด                
                  ผลการประเมินเทียบเกณฑเ์ท่ากบั  3  คะแนน เทียบแผนเท่ากบั  1  คะแนน  เทียบพฒันาการเท่ากบั  1   คะแนน   
                รวมคะแนนตวับ่งช้ี  1.12   เท่ากบั  5  คะแนน 
เอกสารอา้งอิง :      
**1. กนศ. 1.12/1-2   หนงัสือ/เอกสารจดัท าค าของบประมาณเงินรายได/้งบประมาณ ปี 2552 
**2. กนศ. 1.12/3      หนงัสือ/เอกสารการด าเนินงานดา้นการเงินและงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2552  
**3. กนศ. 1.12/4      บญัชีและรายงานการด าเนินงานเงินต่าง ๆ ของกองฯ ประจ าปีงบประมาณ 2552    
สรุปผลการวเิคราะห์ตนเอง  (SWOT Analysis) : 
1. จุดอ่อน 
              1.  ระบบการควบคุมด าเนินงานดา้นการเงินและบญัชี  ไม่ควรด าเนินการเบ็ดเสร็จในจุดเดียวก่อใหเ้กิดความเส่ียง 
              2.  ขาดระบบการติดตามเงินยมืฉุกเฉิน   
               3. ไม่ไดพ้ฒันาระบบสารสนเทศท่ีสามารถเช่ือมโยงการท างานไดท้ั้งระบบ 
2. จุดแข็ง 
               มีการด าเนินงานดา้นการเงินและงบประมาณท่ีกองฯ  แยกขาดจากมหาวทิยาลยัในการด าเนินงานโดยเฉพาะการ
ด าเนินงานเงินกิจกรรมของนกัศึกษาท่ีเบ็ดเสร็จและเสร็จส้ินท่ีกองฯ  ท่ีแยกต่างหากจากแผนรวมของมหาวทิยาลยัและ       
มีเจา้หนา้ท่ีการเงินดูแล  รับผิดชอบท าใหมี้ความคล่องตวัและเอ้ือต่อการด าเนินงาน 
3. โอกาส                     
               - 
4. อุปสรรค       
               - 
5. กลยุทธ์ /แผนพฒันา 
                1.  ปรับปรุงระบบการท างานดา้นการเงินและบญัชี  โดยกระจายความรับผิดชอบเพื่อลดความเส่ียง 
                2.  พฒันาระบบการติดตามหน้ีสิน 
                3.  พฒันาระบบสารสนเทศดา้นการเงินท่ีเช่ือมโยงระบบของการเงินทุกประเภท  เพ่ือช่วยใหก้ารด าเนินงานมี  
  ประสิทธิภาพมากข้ึน   
 

 
**  ดูเอกสารท่ีงานธุรการ 
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ภารกจิที ่1  ตวับ่งช้ีร่วมของหน่วยงาน 

ตวับ่งช้ี : 1.13  มรีะบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในทีเ่ป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร 
                       การศึกษา (ระดบั)** 

ผลการด าเนินงาน 

ค่า     
น า้หนัก 

แผน 
2552 

ผลการด าเนินงานปี
การศึกษา 

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการประเมนิ 

2550 2551 2552 1 2 3 เทยีบ 
เกณฑ์ 

เทยีบ 
แผน  

เทยีบ 
พฒันาการ 

   รวม
คะแนน 

2.86  5 5 5 5 ด าเนินการ
ไดไ้ม่ครบ  
4 ขอ้แรก 

ด าเนินการ 
4   ขอ้แรก 

ด าเนินการ
อยา่งนอ้ย  
5   ขอ้แรก 

3 1 1 5 

ระดบัคุณภาพ 
1. มีระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในท่ีเหมาะสมกบัระดบัการพฒันาของหน่วยงาน 
2. มีการก าหนดนโยบายและใหค้วามส าคญัเร่ืองการประกนัคุณภาพจากคณะกรรมการระดบันโยบายและผูบ้ริหารสูงสุด 
   ของหน่วยงานภายใตก้ารมีส่วนร่วมจากภาคีทั้งภายในและภายนอกสถาบนั 
3. มีการก าหนดมาตรฐานตวับ่งช้ีและเกณฑคุ์ณภาพท่ีสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการศึกษาระดบัอุดมศึกษา เอกลกัษณ์ของ  
    หน่วยงาน  และมาตรฐานอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งและสอดคลอ้งกบัการประเมินคุณภาพภายนอก 
4. มีการด าเนินงานดา้นการประกนัคุณภาพท่ีครบถว้น ทั้งการควบคุมคุณภาพ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน 
   คุณภาพอยา่งต่อเน่ืองเป็นประจ าทุกปี 
5. มีการพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษา ท่ีเหมาะสมสอดคลอ้งกบั 
   แนวทางการจดัการศึกษาของสถาบนัโดยไดรั้บการสนบัสนุนจากตน้สงักดั  และมีการน าผลการประเมินคุณภาพ   
   ภายในมาพฒันาปรับปรุงผลการด าเนินงานตามพนัธกิจใหเ้กิดผลดี 
6. มีระบบฐานขอ้มูลและสารสนเทศท่ีสนบัสนุนการประกนัคุณภาพการศึกษาและใชร่้วมกนัทั้งระดบับุคคล ภาควชิา  
   คณะ หน่วยงานและมหาวทิยาลยั 
7. มีระบบส่งเสริมการสร้างเครือข่ายดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษาระหวา่งหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสถาบนั 
    โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมของชุมชน 
รายละเอยีดผลการด าเนินงาน  
1. มรีะบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในทีเ่หมาะสมกบัระดบัการพฒันาของหน่วยงาน 
 กองฯ มีระบบและกลไกการประกนัคุณภาพตามรูปแบบท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด โดยในปีการศึกษา2552 ไดพ้ฒันา
ระบบประกนัคุณภาพไวใ้นคู่มือการจดัท ารายงานประจ าปีการประเมินคุณภาพฉบบัปรับปรุง  คร้ังท่ี  4   และคู่มือการจดัท า
รายงานประจ าปีการประเมินคุณภาพ ของหน่วยงานสนบัสนุนของมหาวทิยาลยัฯ เพ่ือน าไปก าหนดกรอบและแนว
ทางการประกนัคุณภาพใหมี้ความชดัเจน และมีการเช่ือมโยงกบัแผนกลยทุธ์ของกองฯ  มีคณะกรรมการประกนั คุณภาพ
กองฯ  ซ่ึงประกอบดว้ย  รองอธิการบดีฯ    ผูช่้วยอธิการบดีฯ   ผูอ้  านวยการกองฯ   หวัหนา้งาน และผูแ้ทนงานทุก งาน            
เป็นกรรมการร่วมกนัขบัเคล่ือนกลไกการประกนัคุณภาพ  (กนศ.1.13/1) 
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ภารกจิที ่1  ตวับ่งช้ีร่วมของหน่วยงาน 

ตวับ่งช้ี : 1.13  มรีะบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในทีเ่ป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร 
                        การศึกษา (ระดบั)** 

2. มกีารก าหนดนโยบายและให้ความส าคญัเร่ืองการประกนัคุณภาพจากคณะกรรมการระดบันโยบายและผู้บริหาร 
    สูงสุดของหน่วยงาน ภายใต้การมส่ีวนร่วมจากภาคทีั้งภายในและภายนอกสถาบัน 
 กองฯ ไดก้ าหนดนโยบายและใหค้วามส าคญัการพฒันาและการด าเนินงานประกนัคุณภาพตามรูปแบบท่ี
มหาวทิยาลยัก าหนด  บุคลากรทุกงานมีส่วนร่วมทุกกระบวนการผา่นท่ีประชุมคณะกรรมการประกนัคุณภาพทั้งในระดบั
หน่วยงาน  กองฯ และมหาวทิยาลยั 
3. มกีารก าหนดมาตรฐานตวับ่งช้ี และเกณฑ์คุณภาพทีส่อดคล้องกบัมาตรฐานการศึกษาระดบัอุดมศึกษา เอกลกัษณ์ของ 
    หน่วยงานและมาตรฐานอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วข้องและสอดคล้องกบัการประเมนิคุณภาพภายนอก 
                กองฯ ไดก้ าหนดมาตรฐานตวับ่งช้ี และเกณฑคุ์ณภาพท่ีสอดคลอ้งกบัมาตรฐานของมหาวทิยาลยั และสอดคลอ้ง
กบัมาตรฐานของส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  มีผลการด าเนินงานตามแผนกลยทุธ์ ปี 2550-2554  และแผน
ปฏิบติังานประจ าปี 2552   ประกอบดว้ย  4 2  ตวับ่งช้ี  จ าแนกเป็นภารกิจร่วมของหน่วยงาน  15  ตวับ่งช้ี   ภารกิจเฉพาะ
ของหน่วยงาน  18  ตวับ่งช้ี  ภารกิจในฐานะผูข้บัเคล่ือนและรายงานของมหาวทิยาลยัฯ  9  ตวับ่งช้ี     
                กองฯ ไดด้ าเนินงานดา้นประกนัคุณภาพ และจดัท ารายงานประจ าปีการประเมินคุณภาพอยา่งครบถว้นตามท่ี
มหาวทิยาลยัฯ ก าหนด ในรอบปีการศึกษา 2552  เพ่ือรายงานผลการด าเนินงานต่อมหาวทิยาลยั พร้อมรับการประเมิน
คุณภาพภายในจากคณะกรรมการประเมินฯ  (กนศ.1.2/1) 
4.  และ 5.  มกีารด าเนินงานด้านการประกนัคุณภาพทีค่รบถ้วน ทั้งการควบคุมคุณภาพ การตดิตาม ตรวจสอบ และ 
ประเมนิ คุณภาพอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี  มกีารพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารการศึกษา  ทีเ่หมาะสมสอดคล้อง   กบัแนวทางการจดัการศึกษาของสถาบัน โดยได้รับการสนับสนุนจากต้นสังกดั   
และมกีารน าผลการประเมนิคุณภาพภายในมาพฒันาปรับปรุงผลการด าเนินงานตามพนัธกจิให้เกดิผลด ี
                มีการด าเนินการในตวับ่งช้ีท่ีเก่ียวขอ้ง  แจง้ผลการประเมินใหม้หาวทิยาลยั  บุคคลทัว่ไป และบุคลากรกองฯ 
ทราบ  เพ่ือน าไปปรับปรุงแกไ้ขจุดอ่อนเป็นแนวทางในการพฒันาต่อไป 
                กองฯ มีการพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในท่ีเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหารท่ีเหมาะสมสอดคลอ้งกบั
ภารกิจของกองฯ มีการรายงานผลการด าเนินงาน และไดน้ าผลการประเมินคุณภาพภายในในรอบปีท่ีผา่นมาด าเนินการ
พิจารณาลดจุดอ่อนท่ีผา่นความเห็นชอบจากท่ีประชุมของแต่ละงาน และท่ีประชุมคณะกรรมการประกนัคุณภาพกองฯ   
มีการน าไปปรับปรุงและพฒันาต่อไป โดยการด าเนินงาน มีรายละเอียดแสดงในรายงานประจ าปีการประเมินคุณภาพ 
ประจ าปีการศึกษา 2552 
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ภารกจิที ่1  ตวับ่งช้ีร่วมของหน่วยงาน 

ตวับ่งช้ี : 1.13  มรีะบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในทีเ่ป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร 
                             การศึกษา (ระดบั)** 
 นอกจากขอ้เสนอแนะจากระบบประกนัคุณภาพดงักล่าวแลว้ ในการจดักิจกรรม เช่น การจดัประเมินคุณภาพ
ภายในกองฯ จะจดัใหมี้การประเมินผลการด าเนินงานทุกกิจกรรม/โครงการ  การประชุมคณะกรรมการประกนัคุณภาพ  
การจดัโครงการสมัมนาเจา้หนา้ท่ีกองฯ เพ่ือน าขอ้เสนอแนะมาใชป้ระกอบการพฒันางานต่อไป  
 6. มรีะบบฐานข้อมูลและสารสนเทศทีส่นับสนุนการประกนัคุณภาพการศึกษาและใช้ร่วมกนัทั้งระดบับุคคล   หน่วยงาน
และมหาวทิยาลยั 
 กองฯ ไดพ้ฒันาระบบฐานขอ้มูลอยา่งเป็นระบบตามแนวทางท่ีมหาวทิยาลยัไดก้ าหนดไวแ้ละมีบุคลากรแต่ละ
งานรับผิดชอบรวบรวมขอ้มูลตามภารกิจและตวับ่งช้ีของงาน  กองฯ และมหาวทิยาลยัฯ  แต่ระบบฐานขอ้มูลบางรายการยงั
ไม่สามารถเช่ือมโยงไดใ้นทุกระบบ เช่น  ระบบการบนัทึกกิจกรรม  ถือเป็นภารกิจเร่งด่วนของกองฯ ท่ีจะตอ้งพฒันาใหมี้
ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน  ซ่ึงเป็นฐานขอ้มูลใชป้ระกอบการส าเร็จการศึกษา   นอกจากน้ียงัมีระบบฐานขอ้มูลในการด าเนินงาน
ตามภารกิจของกองฯ  เช่น  ขอ้มูลกองทุนกูย้มื  การจองหอ้งพกั  บริการจดัหางาน  สารสนเทศกิจกรรมนกัศึกษา  ข่าวสาร
กองกิจฯ  การบริการสุขภาพอนามยันกัศึกษา ฯลฯ 
7. มรีะบบส่งเสริมการสร้างเครือข่ายด้านการประกนัคุณภาพการศึกษาระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
โดยเฉพาะการมส่ีวนร่วมของชุมชน 
                กองฯ มีระบบส่งเสริมการสร้างเครือข่ายดา้นการประกนัคุณภาพ  โดยสร้างเครือข่ายงานดา้นประกนัคุณภาพ 
ระหวา่งหน่วยงานภายใน เช่น ประชุมสมัมนาผูน้ านกัศึกษา/บุคลากร  5  วทิยาเขต  และภายนอกสถาบนั  เช่น 
ประชุมสมัมนาผูน้ านิสิตนกัศึกษาสถาบนัอุดมศึกษาภาคใต ้     
               ผลการประเมินเทียบเกณฑเ์ท่ากบั 3 คะแนน เทียบแผนเท่ากบั 1 คะแนน  เทียบพฒันาการเท่ากบั 1 คะแนน 
               รวมคะแนนตวับ่งช้ี  1.13   เท่ากบั  5  คะแนน 
เอกสารอ้างองิ :   
1. กนศ.1.13/1    คู่มือการจดัท ารายงานประจ าปีการประเมินคุณภาพ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ ฉบบัปรับปรุง คร้ังท่ี 4   
                           และคู่มือการจดัท ารายงานประจ าปีการประเมินคุณภาพของหน่วยงานสนบัสนุนมหาวทิยาลยัสงขลา- 
                           นครินทร์ (http://www.qa.psu.ac.th/manual.html)      
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ภารกจิที ่1  ตวับ่งช้ีร่วมของหน่วยงาน 

ช่ือตวับ่งช้ี : 1.13  มรีะบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในทีเ่ป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร 
                            การศึกษา (ระดบั)** 

สรุปผลการวเิคราะห์ตนเอง  (SWOT Analysis) : 

1. จุดอ่อน 
                ขาดการด าเนินงานดา้นระบบและกลไกการประกนัคุณภาพอยา่งต่อเน่ือง  และบุคลากรส่วนหน่ึงไม่ให้
ความส าคญัระบบประกนัคุณภาพ   
2. จุดแข็ง 
                - 
3. โอกาส                     
                - 
4. อุปสรรค       
                - 
5. กลยุทธ์ /แผนพฒันา 
                สร้างความตระหนกัและปรับเปล่ียนพฤติกรรมของบุคลากร     
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ภารกจิที ่1  ตวับ่งช้ีร่วมของหน่วยงาน 

ตวับ่งช้ี : 1.14  ระดบัความส าเร็จของการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดบั)** 

ผลการด าเนินงาน 

ค่า     
น า้หนัก 

แผน 
2552 

ผลการด าเนินงานปี
การศึกษา 

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการประเมนิ 

2550 2551 2552 1 2 3 เทยีบ 
เกณฑ์ 

เทยีบ 
แผน  

เทยีบ 
พฒันาการ 

รวม
คะแนน 

 2.86 5 5 5 5 ด าเนินการ 
ไม่ครบ  

3 ขอ้แรก 

ด าเนินการ  
3  ขอ้แรก 

ด าเนินการ
อยา่งนอ้ย 
 4 ขอ้แรก 

3 1 1 5 

ระดบัคุณภาพ 
1. มีการด าเนินการตามระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในกองฯ และมหาวทิยาลยัอยา่งต่อเน่ือง 
2. มีการปรับปรุงระบบประกนัคุณภาพการศึกษาภายในโดยสอดคลอ้งกบัพนัธกิจกองฯ และพฒันาการของมหาวทิยาลยั 
3. มีการรายงานผลการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งและสาธารณชนภายในเวลาท่ีก าหนด 
4. มีการน าผลการประเมินไปใชใ้นการปรับปรุงการด าเนินงานของกองฯ 
5. มีนวตักรรมดา้นการประกนัคุณภาพท่ีกองฯพฒันาข้ึน หรือมีการจดัท าแนวปฏิบติัท่ีดี เพ่ือการเป็นแหล่งอา้งอิงใหก้บั 
   คณะ/ หน่วยงานและมหาวทิยาลยัอ่ืน ๆ 
 
รายละเอยีดผลการด าเนินงาน  
1. มกีารด าเนินการตามระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในกองฯ และมหาวทิยาลยัอย่างต่อเนื่อง 
 กองฯ ไดด้ าเนินการตามระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง  เพ่ือใหไ้ดต้ามมาตรฐานท่ี
ก าหนดไวใ้นแผนปฏิบติังานประจ าปี และตวับ่งช้ีท่ีก าหนดข้ึนภายใตว้งจรคุณภาพ PDCA-PaR  
2. มกีารปรับปรุงระบบประกนัคุณภาพการศึกษาภายในให้สอดคล้องกบัพนัธกจิกองฯ และพฒันาการของ 
    มหาวทิยาลยั 
                มีการปรับปรุงระบบประกนัคุณภาพการศึกษาภายในใหส้อดคลอ้งกบัพนัธกิจกองฯ  ไดท้บทวนและไดป้รับปรุง  
เพ่ือใหส้ะทอ้นผลการด าเนินงาน และมีการประเมินผลการด าเนินงานแต่ละตวับ่งช้ีเทียบเกณฑ ์เทียบแผน เช่นเดียวกบั
หน่วยงานจดัการเรียนการสอน ท าใหส้ามารถเปรียบเทียบผลการด าเนินงานของกองฯ ได ้
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ภารกจิที ่1  ตวับ่งช้ีร่วมของหน่วยงาน 

ตวับ่งช้ี : 1.14  ระดบัความส าเร็จของการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดบั)** 

3. มกีารรายงานผลการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในต่อหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องและสาธารณชนภายในเวลาทีก่ าหนด 
                กองฯ ไดจ้ดัท ารายงานประจ าปีการประเมินคุณภาพ ปีการศึกษา 2552 เพ่ือรายงานผลการด าเนินงานต่อ
มหาวทิยาลยั และรับการประเมินคุณภาพภายใน  น าผลการประเมินเผยแพร่ต่อสาธารณชนบนเวบ็ไซต์   (กนศ.1.14/1)   
และเช่ือมโยงขอ้มูลกบัส านกังานประกนัคุณภาพ 
4. มกีารน าผลการประเมนิไปใช้ในการปรับปรุงการด าเนินงานของกองฯ 
                ผลการประเมินคุณภาพภายในประจ าปีการศึกษา  2552  และผลการประเมินกิจกรรม/โครงการท่ีกองฯ  จดัข้ึน      
ไดน้ ามาใชใ้นการปรับปรุงการด าเนินงานเพื่อขบัเคล่ือนตามวงจรคุณภาพ PDCA-PaR  
5. มนีวตักรรมด้านการประกนัคุณภาพทีก่องฯพฒันาขึน้ หรือมกีารจดัท าแนวปฏิบัตทิีด่ ีเพือ่การเป็นแหล่งอ้างองิ 
   ให้กบัคณะ/หน่วยงาน/ และมหาวทิยาลยัอืน่ ๆ 
                - 
                ผลการประเมินเทียบเกณฑเ์ท่ากบั 3  คะแนน เทียบแผนเท่ากบั 1  คะแนน  เทียบพฒันาการเท่ากบั  1   คะแนน   
                รวมคะแนนตวับ่งช้ี  1.14   เท่ากบั  5  คะแนน 

เอกสารอ้างองิ :   
กนศ.1.14/1      http://student.psu.ac.th/qaweb  
สรุปผลการวเิคราะห์ตนเอง  (SWOT Analysis) : 

1. จุดอ่อน 
                การด าเนินงานประกนัคุณภาพขาดความต่อเน่ือง 
2. จุดแข็ง 
                - 
3. โอกาส 
                - 
4. อุปสรรค 
                - 
5. กลยุทธ์ /แผนพฒันา 
                ส่งเสริมใหบุ้คลากรตระหนกัถึงความส าคญัของระบบการประกนัคุณภาพ 
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ภารกจิที ่1  ตวับ่งช้ีร่วมของหน่วยงาน 
ตวับ่งช้ี : 1.15  มรีะบบการรวบรวมข้อมูลทีไ่ด้รับการตรวจสอบความถูกต้องและทนัเวลา (ระดบั)* 

ผลการด าเนินงาน 

ค่า   
น า้หนัก 

แผน 
2552 

ผลการด าเนินงานปีการศึกษา เกณฑ์การให้คะแนน ผลการประเมนิ 

2550 2551 2552 1 2 3 เทยีบ 
เกณฑ์ 

เทยีบ 
แผน  

เทยีบ 
พฒันาการ 

รวม
คะแนน 

2.86 5 1 2 3 ด าเนิน 
การ 1-2 
ขอ้แรก 

ด าเนิน 
การ 3-4 
ขอ้แรก 

ด าเนิน 
การครบ
ทุกขอ้ 

2 0 1 3 

ระดบัคุณภาพ 
1. มีการแต่งตั้งผูรั้บผิดชอบรวบรวมขอ้มูลพ้ืนฐานและตวับ่งช้ี 
2. มีการรวบรวมขอ้มูลอยา่งเป็นระบบทุกเดือน 
3. มีการรายงานขอ้มูลเพ่ือติดตามผลการด าเนินงานในแต่ละตวับ่งช้ีทุก 3 เดือนและรายงานต่อคณะกรรมการท่ีเก่ียวขอ้ง 
4. สามารถสรุปขอ้มูลของแต่ละตวับ่งช้ีท่ีถูกตอ้งไดภ้ายใน 1 เดือนหลงัก าหนดปิดขอ้มูลในรอบปี 
5. สามารถจดัท ารายงานประจ าปีการประเมินคุณภาพใหแ้ลว้เสร็จตามเวลาเม่ือส้ินสุดรอบปี 
รายละเอยีดผลการด าเนินงาน  

1. มกีารแต่งตั้งผู้รับผดิชอบรวบรวมข้อมูลพืน้ฐานและตวับ่งช้ี 
              มหาวทิยาลยัฯ ไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการผูรั้บผิดชอบรวบรวมขอ้มูลพ้ืนฐานและตวับ่งช้ีของมหาวทิยาลยั   
(กนศ.1.15/1)  การเก็บรวบรวมขอ้มูลตามแนวทางของมหาวทิยาลยั และไดม้อบหมายแบ่งหนา้ท่ีผูรั้บผิดชอบรวบรวม
ขอ้มูลประกอบการจดัท ารายงานประจ าปีการประเมินคุณภาพตามตวับ่งช้ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัภารกิจของแต่ละงาน ส าหรับ
ขอ้มูลพ้ืนฐานรับผิดชอบโดยงานธุรการกองฯ  ตวับ่งช้ีของมหาวทิยาลยัท่ีกองฯ รับผิดชอบ   จ านวน 9  ตวับ่งช้ี ไดแ้ก่     
ตวับ่งช้ี 2.12, 2.16, 3.1,  3.2,  3.3,  3.4, 9.2 10.1  และ  10.2 
2.  มกีารรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบทุกเดอืน 
              ปีการศึกษา 2552 ไดมี้การรวบรวมขอ้มูลเป็นรูปธรรมท่ีชดัเจนข้ึน แต่ไม่สามารถจดัเป็นระบบไดทุ้กเดือน
เน่ืองจากตอ้งอิงระบบ Online ในตวับ่งช้ีต่าง ๆ เช่น กิจกรรมเพ่ือส่งเสริมพฒันานกัศึกษา วนิยัและพฒันานกัศึกษา 
จดับริการนกัศึกษาและศิษยเ์ก่า ส่งเสริมกิจกรรมนกัศึกษาท่ีครบถว้นและสอดคลอ้งกบัคุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงค ์ 
3. มกีารรายงานข้อมูลเพือ่ตดิตามผลการด าเนินงานในแต่ละตวับ่งช้ีทุก 3 เดอืนและรายงานต่อคณะกรรมการทีเ่กีย่วข้อง  
              มีการเก็บรวบรวมขอ้มูลและติดตามผลการด าเนินงานตามแผนของส านกังานประกนัคุณภาพของมหาวทิยาลยั  
แต่ไม่สามารถรายงานผลต่อคณะกรรมการท่ีเก่ียวขอ้งไดภ้ายในระยะเวลาท่ีก าหนด 
4. สามารถสรุปข้อมูลของแต่ละตวับ่งช้ีทีถู่กต้องได้ภายใน 1 เดอืนหลงัก าหนดปิดข้อมูลในรอบปี 

               กองฯ  สามารถสรุปขอ้มูลของแต่ละตวับ่งช้ีท่ีถูกตอ้งไดภ้ายในระยะเวลาตามท่ีมหาวทิยาลยัก าหนดในการรายงาน 
สกอ. และคณะกรรมการฯ ไดท้นัภายในรอบปี 
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ภารกจิที ่1  ตวับ่งช้ีร่วมของหน่วยงาน 
ตวับ่งช้ี : 1.15  มรีะบบรวบรวมข้อมูลทีไ่ด้รับการตรวจสอบความถูกต้องและทนัเวลา (ระดบั)* 

5. สามารถจดัท ารายงานประจ าปีการประเมนิคุณภาพให้แล้วเสร็จตามเวลาเมือ่ส้ินสุดรอบปี   
                กองฯ  สามารถจดัท ารายงานประจ าปีการประเมินคุณภาพใหแ้ลว้เสร็จทนัภายในรอบปีการศึกษา  ผลการ
ด าเนินงานมีระบบรวบรวมขอ้มูลท่ีไดรั้บการตรวจสอบความถูกตอ้งและทนัเวลา   
                ผลการประเมินเทียบเกณฑเ์ท่ากบั  2  คะแนน  เทียบแผนเท่ากบั  0  คะแนน เทียบพฒันาเท่ากบั 1  คะแนน   
                รวมคะแนนตวับ่งช้ี  1.15   เท่ากบั  3   คะแนน 

เอกสารอ้างองิ 
กนศ.1.15/1       ค าสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการรวบรวมขอ้มูลประกอบการจดัท ารายงานประจ าปีการประเมินคุณภาพ 
                          มหาวทิยาลยัปีการศึกษา 2552   
สรุปผลการวเิคราะห์ตนเอง (SWOT Analysis) : 
1. จุดอ่อน 
                การรวบรวมขอ้มูลขาดความต่อเน่ือง  และการใหค้วามส าคญั  
2. จุดแข็ง 
                - 
3. โอกาส 
                -  
4. อุปสรรค 
                -   
5. กลยุทธ์ /แผนพฒันา 
                ก าหนดมาตรการและแผนการรายงานติดตามผล ขอ้มูลประกนัคุณภาพทุกเดือนอยา่งเป็นระบบ  
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 


