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บทสรุปสําหรบัผูบริหาร 
  

  รายงานการประเมินคุณภาพกองกิจการนักศึกษาประจําปการศึกษา  2551 ไดจัดทําขึ้นมีวัตถุประสงคเพ่ือ
รายงานผลการดําเนินงานตามภารกิจและตัวบงชี้การประเมินคุณภาพภายในกองกิจการนักศึกษา  ซ่ึงกําหนดโดยสํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแหงชาติ  (สกอ.) 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (มอ.)  และกองกิจการนักศึกษา โดยรายงานผลการดําเนินงานระหวางวันที่  1  มิถุนายน  2551  
จนถึงวันที่  31  พฤษภาคม  2552  เกณฑการใหคะแนนภารกิจและตัวบงชี้รวมของหนวยงานและภารกิจในฐานะผูขับเคลื่อน
ตัวบงชี้ของมหาวิทยาลัยใชเกณฑของมหาวิทยาลัย  สําหรับภารกิจตัวบงชี้เฉพาะของหนวยงานใชเกณฑการประเมินของกอง
ฯที่ไดกําหนดใหม  จึงทําใหไมสามารถรายงานผลการดําเนินงานเมื่อเทียบพัฒนาการของปการศึกษา 2549 - 2550ได  
เน่ืองจากปรับเกณฑตัวบงชี้ใหม 
  ผลการดําเนินงานประจําปการศึกษา  2551  ตามภารกิจ  2  ภารกิจ  คือ  ภารกิจรวมของหนวยงานและ 
ภารกิจเฉพาะของหนวยงาน ในภาพรวมพบวาผลการประเมินตนเองรับรองไดมาตรฐานอยูในระดับดีท่ีคาเฉล่ีย 4.16 คะแนน 
และเมื่อพิจารณาในรายภารกิจและตัวบงชี้ดังนี้ 

1. ภารกิจตัวบงชี้รวมของหนวยงาน  จํานวน  15  ตัวบงชี้  พบวา มีผลการประเมินตนเองในภาพรวม 
อยูในระดับดีที่คาเฉลี่ย  3. 50  คะแนน และเพื่อพิจารณารายตัวบงชี้ พบวา 

    ผลการประเมินอยูในระดับดีมาก  ได 5 คะแนนเต็ม ไดแก 
                                   -  ตัวบงชี้  1.3   มีการกําหนดแผนกลยุทธท่ีเชื่อมโยงกับแผนหนวยงาน/มหาวิทยาลัย 
                                   -  ตัวบงชี้  1.4  รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ 
                                   -  ตัวบงชี้  1.9  รอยละของบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาความรู และ 
                                                            ทักษะในวิชาชีพทั้งในประเทศและตางประเทศ 
                                   -  ตัวบงชี้  1.10 กิจกรรม 5 ส/กิจกรรมคุณภาพอื่น ๆ  
                                   -   ตัวบงชี้ 1.12 มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะหคาใชจาย การตรวจสอบ 
                                                             การเงินและงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ  
                                   -   ตัวบงชี้ 1.13 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เปนสวนหนึ่งของ  
                                                            กระบวนการบริหารการศึกษา              
                                   -  ตัวบงชี้ 1.14 ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  

    ผลการประเมินอยูในระดับดี  ได 3.66 คะแนน ไดแก 
                                   -   ตัวบงชี้ 1.1  มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ  
                                                           แผนดําเนินงาน 
                                    ผลการประเมินอยูในระดับพอใช  ได  2.66 คะแนน  ไดแก 
     -  ตัวบงชี้ 1.15  มีระบบการรวบรวมขอมูลที่ไดรับการตรวจสอบความถูกตองและทันเวลา 
                                    ผลการประเมินอยูในระดับควรปรับปรุง  ได  2.33 คะแนน ไดแก 
                                   -  ตวับงชี้  1.2  รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของการปฏิบัติงานที่กําหนด 
                                   -  ตัวบงชี้  1.5  ภาวะผูนําของผูบริหารหนวยงาน ทุกระดับของกองฯ  
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                                    ผลการประเมินที่ตัองปรับปรุง  ได 1 คะแนน ไดแก 
      -  ตัวบงชี้  1.6  มีการพัฒนาหนวยงานสูองคการเรียนรู  
                                   -  ตัวบงชี้  1.7  มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในกระบวนการบริหารการศึกษา  
                                   -  ตัวบงชี้  1.8  ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวบงชี้และเปาหมายของระดับองคกร 
                                                           สูระดับบุคคล  
                        2. ภารกิจเฉพาะของหนวยงาน  จํานวน 17 ภารกิจ พบวามีผลการประเมินตนเองในภาพรวม  อยูในระดับ
ดีมากท่ีคาเฉล่ีย ได 4.83  คะแนน และเมื่อพิจารณารายภารกิจพบวา 
                                   ผลการประเมินอยูในระดับดีมาก  ได  5 คะแนนเต็ม  ไดแก 

ภารกิจที่ 5  บริการจัดหางานและศึกษาตอ     
ภารกิจที่ 6  วินัยและพัฒนานักศึกษา       
ภารกิจที่ 7  หอพักนักศึกษา       
ภารกิจที่ 8  สุขาภิบาลอาหาร/ สวัสดิการ และสิ่งอํานวยความสะดวก    
ภารกิจที่ 9  สุขภาพอนามัย       
ภารกิจที่ 10  ไปรษณียภัณฑ     
ภารกิจที่ 11  กิจกรรมเพื่อสงเสริมพัฒนานักศึกษา       
ภารกิจที่ 12  วิชาทหาร     
ภารกิจที่ 13  ทะเบียนกิจกรรมนักศึกษา       
ภารกิจที่ 14  กีฬา      
ภารกิจที่ 15  สารสนเทศกิจการนักศึกษา        
ภารกิจที่ 16  สงเสริมกิจกรรมนานาชาติ    

                    ผลการประเมินอยูในระดับที่ควรปรับปรุง ได 2 คะแนน ไดแก 
                                     ภารกิจที่ 17  การพัฒนาองคกร 

          3.  ภารกิจในฐานะผูขับเคลื่อนรายงานตัวบงชี้ของมหาวิทยาลัย   จํานวน  7  ตัวบงชี้ ไมสามารถรายงาน
ผลการดําเนินงานและประเมินตนเองไดเน่ืองจากตองรอการปดขอมูลจากคณะชึ่งจะมีการรายงานในรายงานประจําปของ
มหาวิทยาลัยในภายหลังชึ่งมีตัวบงชี้ คือ 
                                   -   ตัวบงชี้  2.12   รอยละของนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ป ที่ผานมาที่ได 

                รับประกาศเกียรติคุณยกยองดานวิชาการ  วิชาชีพ คุณธรรม  จริยธรรม กีฬา  สุขภาพ 
                ศิลปและวัฒนธรรมดานสิ่งแวดลอมและอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของกับคุณภาพบัณฑิตในระดับ 

                                                               ชาติหรือนานาชาติ                
         

ภารกิจที่ 1  ทุนการศึกษา         
ภารกิจที่  2  กองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา       
ภารกิจที่  3  เงินยืมฉุกเฉิน          
ภารกิจที่  4  บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยา      
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                                   -  ตัวบงชี้ 2.16   จํานวนวิทยานิพนธและงานวิชาการของนักศึกษาที่ไดรับรางวัลในระดับชาติ   
                                                             หรือระดับนานาชาติ 
                                   -  ตัวบงชี้  3.1   มีการจัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา    
                                   -  ตัวบงชี้  3.2   มีการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษาที่ครบถวนและสอดคลองกับคุณลักษณ 
                                                            บัณฑิตที่พึงประสงค 
                                   -  ตัวบงชี้  3.3   รอยละของนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม/โครงการพัฒนานักศึกษาตอ  

             จํานวนนักศึกษา  
                                   -  ตัวบงชี้  3.4   ประสิทธิผลของการปฏิบัติตามคุณธรรมจริยธรรมและวินัยนักศึกษา 
                                   -  ตัวบงชี้  9.2   มีระบบและกลไกการใหความรูและทักษะดานประกันคุณภาพแก                                  
   

สรุปผลการดําเนินงานและการประเมินตนเองตามภารกิจและตัวบงชี้ดังกลาวขางตนในภาพรวม พบวา 
ภารกิจและตัวบงชี้รวมของหนวยงาน มีผลการประเมินตนเองอยูในระดับดี พอใช  ควรปรับปรุง  และท่ีตองปรับปรุงเปนตัว
บงชี้ท่ีเกี่ยวของกับการบริหารจัดการการดําเนินงานภารกิจในภาพรวมของกองฯ  ซ่ึงเกิดจากกองฯไมไดดําเนินการครบทุกขอ
ตามเกณฑประเมินที่มหาวิทยาลัยกําหนดไวในหลาย ๆ เรื่อง เชน ไมมีแผนกลยุทธการดําเนินงานหรือมีแตไมชัดเจน  ขาดการ
ขับเคลื่อน และไมมีการดําเนินงานตอเน่ืองครบวงจร  PDCA  และไมมีผูรับผิดชอบโดยตรง  ฯลฯ  
                            ภารกิจและตัวบงชี้เฉพาะของหนวยงาน มีผลการประเมินตนเองอยูในระดับดีมาก และควรปรับปรุงพบวายังมี
จุดออนในแตละภารกิจดังนี้คือ 
                               - ทุนการศึกษา  เจาหนาที่มีไมสอดคลองกับภาระงานที่เพิ่มมากขึ้น 
                               - หอพัก  ท่ีพักยังไมเพียงพอกับความตองการของนักศึกษาป  1  ขาดการประสานงานในเชิงนโยบาย 
เจาหนาที่มีไมสอดคลองกับภาระงาน/ต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน ไมไดรับงบประมาณที่สนับสนุนท่ีเพียงพอในการพัฒนาหรือ
ปรับปรุงการใหบริการสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆแกนักศึกษาที่พักในหอพัก เชนโตะ-เกาอ้ี เครื่องคอมพิวเตอร โทรทัศน
วงจรปด อาคารรับรองแขก อุปกรณออกกําลังกาย หองสันทนาการ เครื่องทําน้ําเย็น-รอน ระบบบําบัดนํ้าเสีย การซอมแซม 
บํารุงหอพัก สภาพแวดลอมภายนอกและในอาคารมีคุณภาพต่ํา 
                               -  รานอาหาร สถานที่ไมเหมาะสมและไมเพียงพอ สภาพแออัด ไมถูกหลักสุขาภิบาล ไมมีเจาหนาที่ท่ีดูแล
รับผิดชอบโดยตรง 
                               - สุขภาพอนามัยและประกันภัยอุบัติเหตุ ไมมีเจาหนาที่ดูแลรับผิดชอบโดยตรง  สถานที่ตั้งคลินิกสุขภาพ
ไมเหมาะสม เมื่อฝนตกมีนํ้าทวมขังและ มีกลิ่นอับชื้น 
                               - กิจกรรมพัฒนานักศึกษา งบประมาณไมสอดคลองกับจํานวนนักศึกษาที่ตองจัดกิจกรรมพัฒนาบางกลุม
กิจกรรมยังไมไดนําผลประเมินมาปรับปรุงและพัฒนา  การบันทึกขอมูลการเขารวมกิจกรรมลาชา 
                               -  ดานกีฬา จํานวนสนามกีฬาและอุปกรณยังไมเพียงพอกับจํานวนผูใชบริการที่เพ่ิมมากขึ้น 
                               -  สารสนเทศกิจการนักศึกษา  เจาหนาที่มีไมสอดคลองกับภาระงาน และเปนตําแหนงชั่วคราว  
ทําใหการทํางานขาดความตอนื่อง 
                               -  การพัฒนาองคกร ขาดการสงเสริมและสนับสนุนการทําผลงานที่เปนระบบ 

 
 
 


