
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 5 

ผลการด าเนนิงานกองกจิการนักศกึษา 

ประจ าปีการศกึษา 2553 

ภารกิจ/ตัวบ่งช้ีร่วมของหน่วยงาน 
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ภารกิจท่ี 1 ภารกิจรวมของหนวยงานสนับสนุน 

ตัวบ่งชี้ :  1.1  กระบวนการพัฒนาแผน (สกอ.1.1) 

เกณฑ์การประเมนิ : 

คะแนน 1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 

มีการดําเนนิการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนนิการ 2 

หรือ 3 ขอ 
มีการดําเนนิการ 4 

หรือ 5 ขอ 
มีการดําเนนิการ 
6  หรือ 7 ขอ 

มีการดําเนนิการ 

8  ขอ 

 

ผลการประเมินตนเองปีการศึกษา  2553 

เป้าหมาย ผลการด าเนนิการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

7  8  5    บรรลุเปา้หมาย 
 

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การประเมนิ ผลการด าเนนิงาน หลักฐาน 

 1 มีการจัดทําแผนกล

ยุทธ์ ทีส่อดคลองกับ

นโยบายของสภา

สถาบันโดยการมีส่วน  

รวมของบุคลากร ใน

หนวยงาน และไดรับ

ความเห็นชอบจากผู

บรหิารโดยเปนแผน ที่

เช่ือมโยงกับปรัชญา

หรือปณิธาน และ

พระราชบัญญัติ

สถาบัน ตลอดจนสอด

คลองกับจุดเนนของ 

กลุมสถาบัน กรอบ

แผนอุดมศึกษาระยะ

ยาว 15 ป  ฉบับที่ 2 

(พ.ศ.2551-2565) 

และแผนพัฒนา

การศึกษาระดับ  

    กองฯ มีการจัดทําแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้อง

กับนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยการมีส่วน

ร่วมของบุคลากรในกองฯ และได้รับความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารกองกิจการ

นักศึกษา เป็นแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือ

ปณิธานของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย

ได้ดําเนินการดังนี้ 

    1. มีการกําหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ ใน

แผนปฏิบัติราชการกองกิจการนักศึกษา  ให้

เหมาะสมกับสภาพการบริหารในปัจจุบัน โดย

ได้มีการทบทวน วิสัยทัศน์ พันธกิจ  มีการ

ประชุมกรรมการจัดทําแผน  หลังจากนั้นได้

นําเสนอให้บุคลากรทุกคนได้ร่วมแสดงความ

คดิเห็นในการสัมมนากองกจิการนักศึกษา 

    2. มีการจัดทําแผนกลยุทธ์ของกองกจิการ

นักศึกษา  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ โดย

ผู้บริหารและบุคลากรทุกคนได้ประชุมร่วมกัน

เพื่อพิจารณา วิเคราะห์สภาพปัจจุบันของ 

กนศ.1.1-01  

แผนกลยุทธ์กอง

กจิการนักศึกษา 
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ภารกิจท่ี 1 ภารกิจรวมของหนวยงานสนับสนุน 

ตัวบ่งชี้ :  1.1  กระบวนการพัฒนาแผน (สกอ.1.1) 

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลการด าเนนิงาน หลักฐาน 

  อุดมศึกษา ฉบับ

ที ่10 (พ.ศ.

2551-2554) 

หน่วยงาน (SWOT)  และทบทวนแผนการปฏิบัติ

ราชการและนําผลการประเมิน ข้อเสนอ  แนะจาก

การประเมินในปีที่ผ่านมามาใช้ประกอบในการจัด 

ทําแผน ซึ่งแผนได้กําหนดตัวชี้วัด เป้าหมาย การ

จัดทําแผนการปฏิบัติงานในการประกันคุณภาพ

การศึกษา การดําเนินงานตาม  คํารับรองการ

ปฏิบัติราชการและการบริหารความเสี่ยงและการ

ควบคุมภายใน มีการกําหนดกจิกรรมและโครงการ

จากทุกงานๆ ให้มีความสอดคล้องกับภารกิจหลัก

ของกองกิจการนักศึกษาและสอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ไว้ใน

แผนกลยุทธ์ของกองกจิการนักศึกษา(กนศ.1.1-01) 

       3.  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดทํา

แผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 

2553 (กนศ.1 .1-02)และดํา เนินการประชุม

คณะกรรมการตามคําสั่ง เพื่อดําเนินการทบทวน 

วิสัยทัศน์  พันธกิจ วัตถุประสงค์  นําผลการ

วิเคราะห์สภาพปัจจุบันของหน่วยงาน (SWOT) 

จากขอ้ 2 มาวิเคราะห์อีกคร้ังหนึ่งรวมถึงวิเคราะห์

ความสอดคล้อง ความเชื่อมโยงของแผนปฏิบัติ

ราชการของหน่วยงานกับแผนปฏิบัติราชการของ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อกําหนดให้

ครอบคลุมตามภารกิจหลักของหน่วยงาน 

ประกอบด้วย  การกํ าหนดนโยบาย กรอบ 

แนวทางปฏิบัติ  กลยุทธ์  ตัว ชี้ วัด  เป้าหมาย 

ระยะเวลา และผู้รับผิดชอบให้เป็นไปตามภารกิจ

หลัก  

       4. นํ าร่างแผนกลยุทธ์ของกองกิจการ

นักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เสนอในที่

ประชุมคณะกรรมการบริหารกองกจิการนักศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กนศ. 1.1-02   

คําสั่งแต่งตั้ง

คณะกรรมการ

จัดทําแผนกลยุทธ์

กองกจิการนักศึกษา 
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ภารกิจท่ี 1 ภารกิจรวมของหนวยงานสนับสนุน 

ตัวบ่งชี้ :  1.1  กระบวนการพัฒนาแผน (สกอ.1.1) 

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การประเมนิ ผลการด าเนนิงาน หลักฐาน 

   เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และดําเนิน 

การปรับปรุงแผนตามข้อเสนอแนะจาก

คณะ กรรม การ  บ ริ ห า รกอง กิ จ กา ร

นักศึกษา 

 

 2 มีการถายทอดแผน

กลยุทธระดับหนวย

งานไปสทูุกหนวย

งาน/งานภายใน 

    กองฯ มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ไปสู่

ทุกหน่วยงานภายใน ดําเนินการโดย 

    1. ผู้บริหารดําเนินการถ่ายทอดแผน  

กลยุทธ์ของกองกิจการนักศึกษาไปยัง

บุคลากรทุกคนในการประชุมบุคลากรกอง

กจิการนักศึกษา   

    2. มีการกําหนดเป้าหมายการดําเนิน 

งานของทุกแผน/กิจกรรม และกําหนด

มอบหมายผู้ รับผิดชอบงานเป็นลาย-

ลักษณอ์ักษร  (กนศ.1.1-03) 

กนศ.1.1-03 

แผนปฏิบัติงาน   

ประจําปของกอง

กจิการนักศึกษา 

 

 

 3 มีกระบวนการแปลง

แผนกลยุทธเปนแผน 

ปฏิบัติการประจําป

ครบตามพันธกจิ 

    มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็น

แผนปฏิบัติการประจําปีครบ  3 พันธกิจ 

โดยกองฯ กําหนดให้บุคลากรทุกคนจัด ทํา

แผนการปฏิบัติงานของตนเอง แผนงานของ

หน่วยงานภายใน ประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2553 แล้วนําแผนการปฏิบัติงานของ

รายบุคคล /แผนงานหน่วยงานภายในมา

สังเคราะห์เพื่อจัดทําแผนการปฏิบัติงาน

ภาพรวมของกองกิจการนักศึกษาซึ่งการ

จัดทํ าแผนฯ ได้มีการวิ เคราะห์ความ

สอดคล้อ งระหว่ า งแผนกลยุทธ์ แล ะ

แผนปฏิบัติราชการประจําปี อีกทั้งแผน/ 
กิ จ ก ร รม ที่ บุ ค ล า กรกํ า ห น ด มี ค ว า ม

สอดคล้องและครอบคลุมการดําเนินงาน

ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน และ

สามารถสนองตอบการดําเนินงานของตัว 

กนศ.1.1-04 

แผนปฏิบัติงานของ

หน่วยงานภายใน  

กองกจิการนักศึกษา 
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ภารกิจท่ี 1 ภารกิจรวมของหนวยงานสนับสนุน 

ตัวบ่งชี้ :  1.1  กระบวนการพัฒนาแผน (สกอ.1.1) 

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การประเมนิ ผลการด าเนนิงาน หลักฐาน 

   บ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา และ

ตัวชีว้ัดการปฏิบัติราชการตามคํารับรอง

การปฏิบัติราชการประจําปี กนศ.1.1-04 

 

 4 มีตัวบ่งชีข้องแผนกล

ยุทธแผนปฏิบัติการ

ประจําป และคาเปา

หมายของแตละตัวบงชี ้

เพื่อวัดความสําเร็จ  

ของการดําเนินงานตาม

แผนกลยุทธและแผน 

ปฏิบัติการประจําป ี

     มีการกําหนดตัวบงชีข้องแผนกลยุทธ

แผนปฏิบัติการประจําป และการกําหนด 

คาเปาหมายของแตละตัวบงชี้ของการ

ดําเนินงานเพื่อวัดความสําเร็จในการ

ดําเนิน งานตามแนวทางของการประเมิน

คุณภาพของ หน วยงานสนับสนุน ที่

มหาวิทยาลัยผู กําหนดและไดกําหนด

ตัวชี้วัด ค าเป้าหมายและเกณฑ การ

ประเมินคุณภาพของการดําเนินงานที่

ครอบคลุมทุกภารกิจที่ เป น ภารกิจ

เฉพาะของกองกจิการศึกษา 

(กนศ.1.1-01) และ (กนศ.1.1-03) 

กนศ.1.1-01  

แผนกลยุทธ์กอง

กจิการนักศึกษา 
 

กนศ.1.1-03 

แผนปฏิบัติงาน   

ประจําปของกอง

กจิการนักศึกษา 

 5 มีการดําเนนิงานตาม

แผนปฏิบัติการประจําป

ครบตามพันธกจิ 

     มีการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ 

ครบถว้นตามพันธกจิกระบวนการทํางาน

ทุกภารกิจมีการพัฒนาในเชิงคุณภาพ

และประสิทธิภาพของการทํางานเพื่อให

บรรลุ ผลสําเร็จตามแผนทุกภารกิจ โดย

ไดกําหนดตัวบงชี้เพื่อวัดความสําเร็จของ

การดําเนินกจิกรรมที่ดําเนินการไดสําเร็จ

ตามแผน (กนศ.1.1-04) 

กนศ.1.1-04 

รายงานประจําปการ

ประเมินคุณภาพ 

ภายในกองกจิการ

นักศึกษา ประจําป 

การศึกษา 2553 

 6 มีการติดตามผลการ

ดําเนินงานตามตัวบงชี้

ของแผนปฏิบตัิการ

ประจําป อยางนอยปละ 

2 คร้ังและรายงานผล 

มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล

การดําเนินงานตามภารกิจหลักของกองฯ 

โดยได มีการบูรณาการให้ เป นระบบ

เดียวกันกับระบบการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานประจําปี (TOR) และมีการ

กําหนดใหบุคลากรรายงานผลการ 

กนศ.1.1-05 รายงาน

ผลการปฏิบัติงานทุก 

6 เดอืนของบุคลากร 

กองกจิการนักศึกษา

ประจําป  
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ภารกิจท่ี 1 ภารกิจรวมของหนวยงานสนับสนุน 

ตัวบ่งชี้ :  1.1  กระบวนการพัฒนาแผน (สกอ.1.1) 

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลการด าเนนิงาน หลักฐาน 

  ตอผู้บรหิารเพื่อ

พิจารณา 
 

      ดําเนินงานปละ 2 ครั้ง (ทุก 6เดือน)เพื่อรับ

การประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ตาม

เกณฑมาตรฐานที่กําหนดไว และรายงานตอผู

บรหิารเพื่อพิจารณา ปละ 2 คร้ัง (กนศ.1.1-05) 

 

 7 มีการประเมินผล

การดําเนินงาน

ตามตัวบงชีข้อง

แผนกลยุทธ 

อยางนอยปละ  

1 คร้ัง และ

รายงาน ผลตอ 

ผูบรหิารเพื่อ

พิจารณา 

      มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้

ของกลยุทธ โดยผ านกระบวนการประเมิน

คุณภาพภายในประจําป ของกองกิจการนักศึกษา

ที่มีคณะกรรมการภายนอกหน วยงานเข้ามา

ประเมินปละ 1 ครั้ง  ตามแนวทางและเกณฑ ที่

มหาวิทยาลัยกําหนด พรอมทั้งเสนอรายงานผล

การดําเนินงานใหมหาวิทยาลัยทราบ (กนศ.1.1-

06) 

กนศ.1.1-06 

ผลการดําเนนิงาน

ตามตัวบง่ชีข้อง

แผนกลยุทธ ์      

ปี 2552 

 8 มีการนําผลการ
พิจารณาขอคิด
เห็นและขอเสนอ
แนะของผบูรหิาร  
ไปปรับปรุงแผน
กลยุทธ  และ
แผนปฏิบัติการ
ประจําป 

 

     กองฯ ไดนําผลการพิจารณาขอคิดเห็นข้อ -

เสนอแนะ  และข้อมูลจากสวนตาง ๆ ในรูปของ  

1) การประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน

ของบุคลากรกองกจิการนักศึกษา 2) จากขอเสนอ

แนะของคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงาน

ประจําปและ  3) นโยบายจากฝ่ายบริหารมา      

วิ เ ค ร า ะ ห เ พื่ อ ป รั บ ป รุ ง ร ะ บ บ ง า น  แ ล ะ

ประสิทธิภาพการทํางาน (กนศ.1.1-07)  

กนศ.1.1-06 

แผนกลยุทธ์และ

แผนปฏิบัติการ    

ปี 2554 

 

ข้อสรุปโดยรวมของตวับ่งชี ้

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแขง็ 

               --------- 

จุดควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

                --------- 

วิธปีฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม 

                --------- 

 


