
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สวนที่ 5 

ผลการดําเนินงานกองกิจการนักศึกษา 

ประจําปการศึกษา 2555 

ภารกิจ/ตัวบงชี้รวมของหนวยงาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภารกิจที่ 1 ภารกิจรวมของหนวยงานสนับสนุน 



ตัวบงชี้ :  1.1  กระบวนการพัฒนาแผน  

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 

มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ  

2 หรือ 3 ขอ 

มีการดําเนินการ  

4 หรือ 5 ขอ 

มีการดําเนินการ 
6  หรือ 7 ขอ 

มีการดําเนินการ 

8  ขอ 
 

ผลการประเมินตนเองปการศึกษา  2555 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

8  8  5    บรรลุเปาหมาย 
 

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

 1 มีการจัดทํ าแผนกล

ยุทธ ที่สอดคลองกับ

แ ผ น พั ฒ น า

มหาวิทยาลัยสงขลาน

ครินทร (พ.ศ.2555 - 

2558) 

 

    กองฯ มีการจัดทําแผนกลยุทธทีส่อดคลองกับ

นโยบายของมหาวิทยาลัย โดยการมีสวนรวมของ

บุคลากรในกองฯ และไดรับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการบริหารกองกิจการนักศึกษา เปน

แผนที่ เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธานของ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร โดยไดดําเนินการ

ดังนี้ 

    1. มีการ กําหนด  วิสั ยทัศน  พันธ กิจ  ใน

แผนปฏิบัติราชการกองกิจการนักศึกษาให

เหมาะสมกับสภาพการบริหารในปจจุบัน โดยได

มีการทบทวน วิสัยทัศน พันธกิจ  มีการประชุม

กรรมการจัดทําแผน   

    2. มีการจัดทําแผนกลยุทธของกองกิจการ

นักศึกษา  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  โดย

ผูบริหารและบุคลากรทุกคนไดประชุมรวมกัน

เพื่ อพิ จารณาผ าน หัวหน า งาน  หนวยงาน 

(SWOT) และทบทวนแผนการปฏิบัติราชการ

และนําผลการประเมิน  ขอเสนอแนะจากการ

ประเมินในปที่ผานมาใชประกอบในการจัดทํา

แผน  ซึ่งแผนไดกําหนดตัวชี้วัด เปาหมาย  

กนศ.1.1-01  

แผนกลยทุธ 

กองกิจการนักศึกษา  

ป 2555-2558 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   (พ.ศ. 2551-2554) การจัดทําแผนการปฏิบัติงานในการประกัน

คุณภาพการศึกษา การดําเนินงานตามคํารับรอง

การปฏิบัติราชการและการบริหารความเสี่ยง
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ภารกิจที่ 1 ภารกิจรวมของหนวยงานสนับสนุน 

ตัวบงชี้ :  1.1  กระบวนการพัฒนาแผน  

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

และการควบคุมภายใน มีการกําหนดกิจกรรม

และโครงการจากทุกงานๆ ใหมีความสอดคลอง

กับภารกิจหลักของกองกิจการนักศึกษาและ

ส อ ด ค ล อ ง กั บ ยุ ท ธ ศ า ส ต ร ข อ ง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  ไวในแผนกลยุทธ

ของกองกิจการนักศึกษา (กนศ.1.1-01) 

      3.  มีการแตงตั้งคณะกรรมการการจัดทํา

แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2554 (กนศ.1.1-02)และดําเนินการประชุม

คณะกรรมการตามคําสั่ง เพื่อดําเนินการทบทวน 

วิสัยทัศน  พันธกิจ วัตถุประสงค นําผลการ

วิเคราะหสภาพปจจุบันของหนวยงาน (SWOT) 

จากขอ 2 มาวิ เคราะห อีกค ร้ังหนึ่ งรวมถึง

วิเคราะหความสอดคลอง ความเชื่อมโยงของ

แผนปฏิบัติราชการของหนวยงานกับแผนปฏิบัติ

ราชการของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เพื่อ

กําหนดใหครอบคลุมตามภารกิจหลักของ

หนวยงาน ประกอบดวย การกําหนดนโยบาย 

กรอบ แนวทางปฏิบัติ กลยุทธ ตัวชี้วัด เปาหมาย 

ระยะเวลา และผูรับผิดชอบใหเปนไปตามภารกิจ

หลัก  

       4. นํารางแผนกลยุทธของกองกิจการ

นักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เสนอใน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองกิจการ

นักศึกษาเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ และ

ดําเนิน การปรับปรุงแผนตามขอเสนอแนะจาก

คณะกรรมการ บริหารกองกิจการนักศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

กนศ. 1.1-02   

คําสั่งแตงตั้ง

คณะกรรมการชุดต

างๆ ในการ

ดําเนินงานของกอง

กิจการศึกษา 

    

 2 มีการถายทอดแผนกล

ยุทธระดับหนวยงาน

ไปสูทุกหนวยงาน/งาน

ภายใน 

    กองฯ มีการถายทอดแผนกลยุทธไปสูทุก

หนวยงานภายใน ดําเนินการโดย 

    1. ผูบริหารดําเนินการถายทอดแผน     กล

ยุทธของกองกิจการนักศึกษาไปยังบุคลากรทุก

คนในการประชุมบุคลากรกองกิจการนักศึกษา   

กนศ.1.1-03 

แผนกลยุทธและ

แผนปฏิบัติการกอง

กิจการนักศึกษา 

ประจําปการศึกษา 
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ภารกิจที่ 1 ภารกิจรวมของหนวยงานสนับสนุน 

ตัวบงชี้ :  1.1  กระบวนการพัฒนาแผน  

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

    2. มีการกําหนดเปาหมายการดําเนิน งาน

ของทุกแผน/กิจกรรม และกําหนดมอบหมาย

ผูรับผิดชอบงานเปนลายลักษณอักษร  

(กนศ.1.1-03) 

2555 

 

 

 3 มีกระบวนการแปลง

แผนกลยุทธเปนแผน 

ปฏิบัติการประจําป

ครบตามพันธกิจ 

    มี ก ระบวนการแปลงแผนกลยุ ท ธ เ ป น

แผนปฏิบัติการประจําปครบ  3 พันธกิจ โดย

กองฯ กําหนดใหบุคลากรทุกคนจัดทําแผนการ

ปฏิบัติงานของตนเอง แผนงานของหนวยงาน

ภายใน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 แลวนํา

แผนการปฏิบัติงานของรายบุคคล/แผนงาน

หนวยงานภายในมาสั ง เคราะห เพื่ อจัดทํ า

แผนการปฏิบัติงานภาพรวมของกองกิจการ

นักศึกษาซึ่งการจัดทําแผนฯ ไดมีการวิเคราะห

ความสอดคลองระหว า งแผนกลยุทธและ

แผนปฏิบัติราชการประจําป  อีกทั้งแผน/ 

กิจกรรมที่บุคลากรกําหนดมีความสอดคลองและ

ครอบคลุมการดําเนินงานตามภารกิจหลักของ

หน ว ย ง าน  และส า ม า รถสน องตอบกา ร

ดํา เนินงานของตัวบงชี้การประกันคุณภาพ

การศึกษา และตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามคํา

รับรองการปฏิบัติราชการประจําป (กนศ.1.1-

04) 

กนศ.1.1-04 

แผนปฏิทนิงานของ

หนวยงานภายใน  

กองกิจการนักศึกษา  

 

 
 

 

 4 มีตัวบงชี้ของแผนกล

ยุทธแผนปฏิบัติการ

ประจําป และคาเปา

หมายของแตละตัว    

บงชี้ เพื่อวัดความ 

สําเร็จของการ

ดําเนินงานตามแผนกล

ยุทธและแผน 

ปฏิบัติการประจําป 

     มีการ กําหนดตั วบ  งชี้ ของแผนกลยุทธ  

แผนปฏิบัติการประจําป และการกําหนด     ค

าเปาหมายของแตละตัวบงชี้ของการดําเนินงาน

เพื่อวัดความสําเ ร็จในการดํา เนิน  งานตาม

แนวทางของการประเมินคุณภาพของ หนวยงาน

สนับสนุน ที่มหาวิทยาลัยผูกําหนดและไดกําหนด

ตัวชี้วัด คาเปาหมายและเกณฑการประเมิน

คุณภาพของการดําเนินงานที่ครอบคลุมทุก

ภารกิจที่เปน ภารกิจเฉพาะของกองกิจการศึกษา 

กนศ.1.1-01  

แผนกลยุทธกอง

กิจการนักศึกษา 
 

กนศ.1.1-04 

แผนปฏิทนิงานของ

หนวยงานภายใน  

กองกิจการนักศึกษา  
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ภารกิจที่ 1 ภารกิจรวมของหนวยงานสนับสนุน 

ตัวบงชี้ :  1.1  กระบวนการพัฒนาแผน  

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

 5 มีการดําเนินงานตาม

แผนปฏิบัติการประจาํป

ครบตาม พันธกิจ 

     มี กา รดํ า เนิ นการตามแผนปฏิบั ติ กา ร 

ครบถวนตามพันธกิจกระบวนการทํางานทุก

ภ า ร กิ จ มี ก า ร พั ฒน า ใ น เ ชิ ง คุ ณ ภา พแ ล ะ

ประสิทธิภาพของการทํางานเพื่อให บรรล ุ

ผลสําเร็จตามแผนทุกภารกิจ โดยไดกําหนดตัวบ

งชี้เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินกิจกรรมที่

ดําเนินการไดสําเร็จตามแผน  

(กนศ.1.1-05) 

 

กนศ.1.1-05 

รายงานประจาํป

การประเมินคุณภาพ 

ภายในกองกิจการ

นักศึกษา ประจาํป 

การศึกษา 2555 

 6 มีการติดตามผล   การ

ดําเนินงาน   ตามตัว

บงชี้ของแผนปฏิบตัิ

การประจําปอยางนอย 

ปละ 2 คร้ังและ

รายงานผลตอผูบริหาร

เพื่อพิจารณา 

 

     มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ

ดําเนินงานตามภารกิจหลักของกองฯ โดยไดมี

การบูรณาการใหเปนระบบเดียวกันกับระบบการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป (TOR) และมี

ก า ร กํ า หน ด ให  บุ ค ล า ก รร า ย ง าน ผลกา ร

ดําเนินงานปละ 2 คร้ัง (ทุก 6เดือน)เพื่อรับการ

ประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ตามเกณฑ

มาตรฐานที่กําหนดไว และรายงานตอผูบริหาร

เพื่อพิจารณา ปละ 2 คร้ัง  (กนศ.1.1-06) 

 

 

กนศ.1.1-06 

รายงานผลการ

ปฏิบัติงานทุก 6 

เดือนของบุคลากร 

กองกิจการนักศึกษา

ประจําป 2555 

 7 มีการประเมินผลการ

ดําเนินงานตามตัว   บ

งชี้ของแผนกลยทุธ   

อยางนอยปละ 1 คร้ัง 

และรายงานผล 

ตอผูบริหารเพื่อ

พิจารณา 

      มีการประเมินผลการดําเนนิงานตามตัวบงชี้

ของกลยุทธ  โดยผ านกระบวนการประเมิน

คุณภาพภายในประจํ าป   ของกอง กิจการ

นักศึกษาที่มีคณะกรรมการภายนอกหนวยงาน

เขามาประเมินปละ 1 คร้ัง  ตามแนวทางและ

เกณฑ ที่มหาวิทยาลัยกําหนด พรอมทั้งเสนอ

รายงานผลการดําเนินงานใหมหาวิทยาลัยทราบ 

(กนศ.1.1-07) 

กนศ.1.1-07 

รายงานผลการ

ประเมินคุณภาพ

ภายในประจาํป

การศึกษา 2554 

 8 มีการนําผลการ

พิจารณาขอคิดเห็น

และขอเสนอแนะของผู

บริหารไปปรับปรุง

แผนกลยุทธ  และ

     กองฯ ได นําผลการพิจารณาข อคิดเห็น 

ขอเสนอแนะ  และขอมูลจากสวนตาง ๆ ในรูป

ของ  1) การประเมินความพึงพอใจในการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรกองกิจการนักศึกษา 2) 

กนศ.1.1-01  

แผนกลยุทธกอง

กิจการนักศึกษา 
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ภารกิจที่ 1 ภารกิจรวมของหนวยงานสนับสนุน 

ตัวบงชี้ :  1.1  กระบวนการพัฒนาแผน  

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

แผนปฏิบัติการ

ประจําป 

 

จากขอ เสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน

การปฏิบัติงานประจําปและ  3) นโยบายจาก

ฝายบริหารมาวิเคราะหเพื่อปรับปรุงระบบงาน 

และประสิทธิภาพการทํางาน (กนศ.1.1-01 , กน

ศ.1.1-04)  

กนศ.1.1-04 

แผนปฏิทนิงานของ

หนวยงานภายใน  

กองกิจการนักศึกษา  

 
ขอสรุปโดยรวมของตัวบงชี ้

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

         ---- 

จุดควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

         ---- 

วิธีปฏิบัติที่ด/ีนวัตกรรม 

         ---- 
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ภารกิจที่ 1  ภารกิจรวมของหนวยงานสนับสนุน 

ตัวบงชี้ : 1.2  ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดบัของหนวยงาน  

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 

มีการดําเนินการ 
1 ขอ 

มีการดําเนินการ 
2  ขอ 

มีการดําเนินการ 
3 หรือ 4 ขอ 

มีการดําเนินการ 
5  ขอ 

มีการดําเนินการ 
6  ขอ 

 

ผลการประเมินตนเองปการศึกษา  2555 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

6  6 5   บรรลุเปาหมาย 
 

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

 1 ผูบริหารมีวิสัยทัศน 

กําหนดทิศทางการ 

ดําเนินงานและสามารถ ถ

ายทอดไปยังบุคลากรทุก

ระดับมีความ สามารถใน

การวางแผนกลยุทธมีการ

นําขอมูลสารสนเทศ เป

นฐานในการปฏิบัติงาน

และพัฒนาหนวยงาน 

     ผูบริหารมีวิสัยทัศนในการกําหนดทิศทางการ 

ดําเนินงานของกองฯ และมีแนวทางการบริหารงาน

แบบมีสวนร วม จึ ง ได ร วม กับบุคลากรและผู ที่

เก่ียวของกําหนดนโยบาย และจัดทํา   วิสัยทัศน/

พันธกิจ/แผนกลยุทธ และนําสูการปฎิบัติที่เปนระบบ

ชัดเจน รวมทั้งมีการถายทอดใหบุคลากรทุกระดับ

ทราบและมีความเขาใจตรงกันนอกจากนี้ ยังไดมีการ

กําหนดกลยุทธหลักเพื่อนําไปสูการพัฒนาระบบการ

ดําเนิน งานของกองฯเพื่อใหบรรลุวิสัยทัศนและพันธ

กิจองคกร (กนศ.1.2-01)  อีกทั้งมีการนําขอมูล

สารสนเทศเปนฐานในการปฏิบัติงานและการพัฒนา

หนวยงาน (กนศ.1.2-02) ปรับมาหลายปแลว 

กนศ.1.2-01วิสัย

ทัศน  

พันธกิจ 

เปาประสงค 

วัตถุประสงค 

และกลยุทธ กอง

กิจการนักศึกษา 

 

กนศ.1.2-02 

โครงสราง   กอง

กิจการนักศึกษา 
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ภารกิจที่ 1  ภารกิจรวมของหนวยงานสนับสนุน 

ตัวบงชี้ : 1.2  ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดบัของหนวยงาน  

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

 2 ผูบริหารมีการกํากับ   

ประเมินผลการดําเนนิ 

งานตามที่มอบหมาย 

รวมทั้งสามารถสื่อสาร

แผน และผลการดาํเนิน  

งานของสถาบัน/หนวยงาน

ไปยังบุคลากรในหนวยงาน 

     ผูบริหารของกองฯ มีการกํากับติดตามผลการ

ดําเนินงานตามที่มอบหมายสูการปฎิบัติผานที่ประชุม

ทีมผูบริหารกองฯ โดยจะมีวาระการประชุมตามปกติ

สัปดาหละ 1 คร้ัง และจะมีการประชุมวาระพิเศษ 

เมื่อมีความจําเปนเรงดวน   อีกทั้งมีการสื่อสารแผน

และผลการดําเนินงานของ  

กองฯ ไปยังบุคลากรผานทางหัวหนางานและสื่อสาร

โดยตรงผานที่ประชุมกองฯ จนบุคลากรมีความเขาใจ 

สามารถนําไปถือปฏิบัติได  

(กนศ.1.2-03) 

กนศ.1.2-03 

รายงานการ

ประชุมทีม

ผูบริหาร 
กองกิจการ 

นักศึกษา 

 3 ผูบริหารสนบัสนุนให

บุคลากรในหนวยงานมี  

สวนรวมในการบริหาร

จัดการ ใหอํานาจในการ

ตัดสินใจแกบุคลากรตาม

ความเหมาะสม 

    ผูบริหารมีการสนับสนนุใหบุคลากรในหนวย  

งาน มสีวนรวมในการบริหารจัดการ โดยไดเปด

โอกาสใหบุคลากร/ผูใตบังคับบญัชามีโอกาสในการ

แสดงความคิดเห็นและมสีวนรวมรับผิดชอบ ในการ

ตัดสินใจดาํเนินงานในกิจกรรมตาง ๆ ของกองฯ  ใน

รูปของคณะกรรมการ/คณะทํางาน เชน 

       - คณะกรรมการประกันคุณภาพและบริหาร

ความเสี่ยง 

       - คณะกรรมการแผนและพัฒนากองกิจการ

นักศึกษา 

       - คณะกรรมการจัดการความรูกองกิจการ

นักศึกษา 

       - คณะทํางานสงเสริมกิจกรรม 5 ส  กองกิจการ

นักศึกษา 

       - คณะกรรมการสันทนาการสานสัมพนัธ กอง

กิจการศึกษา  

       - คณะกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม 

       - คณะกรรมการประเมินผลและอ่ืน ๆ 

(กนศ.1.1-02)     

   

 

กนศ.1.1-02 

คําสั่งแตงตั้ง

คณะกรรมการ

ชุดตางๆ ในการ

ดําเนินงานของ

กองกิจการศึกษา 

 4 ผูบริหารถายทอดความรู      ผู บริหารมีการการถ ายทอดความรู แบบเปน กนศ.1.2-03 
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ภารกิจที่ 1  ภารกิจรวมของหนวยงานสนับสนุน 

ตัวบงชี้ : 1.2  ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดบัของหนวยงาน  

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

และสงเสริมพัฒนา   ผูร

วมงานเพื่ อให สามารถ

ทํางานบรรลุวัตถุประสงค 

ของหนวยงานเต็มตาม

ศักยภาพ 

 

ทางการและไมเปนทางการใหกับผูใตบังคับบัญชา  

โดยผานกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูและการ

ประชุมการพบปะพูดคุย และหากมีความรูใดที่เปน

เร่ืองสําคัญก็จะนําเขาที่ประชุมทีมผูบริหารและที่

ประชุมกองกิจการนักศึกษา เพื่อรวมกันวิเคราะหและ

แสดงความคิดเห็นรวมกัน 

รายงานการ

ประชุมทีม

ผูบริหาร 
กองกิจการ 

นักศึกษา 

 5 ผูบริหารบริหารงานดวย

หลั กธรรมา ภิบาล โดย

คํานึงถึง ประโยชนของ

หนวยงานและผูมีสวนไดส

วนเสีย 

    กองฯ  มีผูอํานวยการกองและหัวหนางาน   ทั้ง 9 

งาน เปนผูบริหารจัดการภารกิจของกองในฐานะหน

วยงานสนับสนุนที่มีภารกิจนําเสนอ       ขอมูลเพื่อ

สนับสนุนการตัดสินใจของผูบริหาร ตามภารกิจและมี

การประสานงาน/ใหคําปรึกษาชี้แนะแกคณะ/หนวย

งานที่เก่ียวของดวย การปฏิบัติงานของบุคลากรทุก

คนใน กองอยางเต็มศักยภาพ และมีจิตสํานึกในการ

ใหบริการในการดําเนินงานใชหลักธรรมาภิบาลที่เน

นการปฏิบัติการตามหลักนิติธรรม การดําเนินงาน

ตามกฏระเบียบ ขอบังคับ แนวปฏิบัติและกติกาตาง 

ๆ ความโปรงใส เปนธรรม ที่สามารถตรวจสอบได มี

ความรับผิดชอบและการใชทรัพยากรอยางประหยัด

และคุ มค า  คํานึง ถึงประโยชน ของหน วยงาน/

มหาวิทยาลัยและผู ที่มีส วนได  เสียภายใต กรอบ

ระเบียบการบริหารงานของมหาวิทยาลัย 
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ภารกิจที่ 1  ภารกิจรวมของหนวยงานสนับสนุน 

ตัวบงชี้ : 1.2  ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดบัของหนวยงาน  

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

 6 มีระบบการประเมินผล

ของหน วยงาน และผู 

บริหารนําผลการประเมิน

ไ ป ป รั บ ป รุ ง ก า ร

บริหารงานอยางเปนรูป

ธรรม 

     กองฯ มีระบบการประเมินผลของหนวยงาน 

โดย  1) การประเมินคุณภาพภายในกองกิจการ

นั ก ศึกษาประจํ าป  ตามแนวทางและ เกณฑ ที่

มหาวิทยาลัยกําหนด  2) การประเมินผูบริหารโดย

ประเมิน ตามระเบียบที่มหาวิทยาลัยกําหนดเร่ือง

หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข

าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาประจําป  

2554  โดยคณะกรรมการประเมินนั้นประกอบดวย

หัวหนางานทุกงาน ผอ. ผช. และ รองฯ ซึ่งกํากับดูแล 

กองกิจการนักศึกษา ซึ่งผูบริหารประเมินแลว จะมีข

อมูลยอนกลับในเร่ืองการปรับปรุงการทํางานและการ

พัฒนาตนเอง 3) การประเมินความ     พึงพอใจต

อการปฏิบัติงานของบุคลากรกองกิจการศึกษา จาก

การประเมินดังกลาวขางตน ผูบริหารไดนําผลการ

ประเมินขอเสนอแนะจากการประเมินมาวิเคราะห

เพื่อปรับปรุงระบบงาน ปรับปรุงประสิทธิภาพการ

ทํางาน การปรับปรุง  กลยุทธ รวมถึงเทคนิคการ

ทํางานเปนประจํา 

(กนศ.1.2-04) 

กนศ.1.2-04  

การทบทวน

ตนเองจาก

ขอเสนอแนะ

ของกรรมการ

ประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน

ประจําป 2555 
 

ขอสรุปโดยรวมของตัวบงชี ้

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

        ผูบริหารสนับสนุนใหบุคลากรในหนวยงานมสีวนรวมในการบริหารจัดการในรูปแบบคณะกรรมการชุดตาง ๆ 

จุดควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

        ควรมีการเก็บหลักฐานการถายทอดความรู  ของผูบริหารอยางเปนระบบ 

 

วิธีปฏิบัติที่ด/ีนวัตกรรม 

        ---- 
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ภารกิจที่  1   ภารกิจรวมของหนวยงานสนับสนุน  

ตัวบงชี้ : 1.3  การปฏิบัตติามบทบาทหนาที่ของผูบริหารหนวยงาน   
 

เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 

1.00-1.50 1.51-2.50  2.51-3.50 3.51-4.50 4.51-5.00  
 

ผลการประเมินตนเองปการศึกษา  2555 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

3.51 3.52 4   บรรลุเปาหมาย 
 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน 

     1. มีการกําหนดนโยบายและจัดทําวิสัยทศัน/พันธกิจ/แผนกลยุทธ และนําสูการปฏิบัติที่   เปนระบบชัดเจนรวมทั้ง

มีการถายทอดนโยบาย   วิสัยทัศน  พันธกิจ และแผนกลยุทธ  ใหงานและบุคลากรทุกระดับทราบและมีความเขาใจ

ตรงกันนอกจากนี้ ยังไดมีการกําหนดกลยุทธหลักเพื่อนําไปสูการพัฒนาระบบการดําเนินงานของกองเพื่อใหบรรลุ

วิสัยทัศนและ พันธกิจองคกร เผยแพรผาน web site กองกิจการนักศึกษาและติดประกาศไวหนากองกิจการนักศึกษา  

(กนศ.1.3-01) 

     2. การมีสวนรวมโดยจัดใหมีการประชุมทีมบริการกองฯ อยางนอยอาทิตยละคร้ัง  การประชุมสัมมนาบุคลากรกอง

ฯ อยางนอยปละ 1 คร้ัง ประชุมเจาหนาที่กองฯ 2-3 คร้ัง/ภาคการศึกษา (กนศ.1.2-03) รวมทั้ง เปดรับฟงขอคิดเห็น

และขอเสนอแนะจากบุคลากรทุกระดับ เพื่อใชขอมูลดังกลาวเปนแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารและ

การปฏิบัติงานกองกิจการนักศึกษา ไดเปดโอกาสใหบุคลากร/ผูใตบังคับบัญชามีโอกาสในการแสดงความคิดเห็นและ

มีสวนรวมรับผิดชอบในการตัดสินใจดําเนินงานในกิจกรรมตางๆของกองในรูป ของคณะกรรมการ/คณะทํางานโดยมีผู

บริหารเปนที่ปรึกษา 

     3. มีการสงเสริมและพัฒนาระบบบริหารจัดการภายในและสงเสริมการจัดสภาพแวดลอมที่ดีในการทํางาน กอง

กิจการศึกษาจึงกําหนดใหมีการประเมินระดับความพึงพอใจของบุคลากรตอสภาพการทํางาน  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ

รับฟงความคิดเห็นของบุคลากรที่มีความพึงพอใจตอการทํางาน เพื่อนําขอเสนอแนะมาเปน    ประโยชนในการ

พัฒนาป 2555  ผลการประเมินพบวา บุคลากรมีความพึงพอใจตอสภาพการทํางานภายในกองฯ มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 

3.52 และไดมีการเผยแพร web site กองกิจการนักศึกษา  (กนศ.1.3-02) 

http://student. psu.ac.th/new/satisfaction 

    4.  เพื่อเปนการพัฒนาระบบจัดการของผูบริหาร ทุกระดับของกองกิจการนักศึกษาใหเปนไปตามหลัก    ธรรมาภิ

บาลโปรงใส สามารถตรวจสอบได รวมทั้งการมีสวนรวมของบุคลากรทุกระดับ กองกิจการนักศึกษาไดกําหนดใหมีการ

ประเมินการบริหารจัดการของผูบริหารเปนตัวบงชี้ที่สําคัญตัวหนึ่ง ในการประเมินผูบริหารระดับผูอํานวยการกองและ

ระดับงาน  มีระดับความคิดเห็นตอคุณลักษณะของผูนํากองกิจการนักศึกษา   

โดยภาพรวม ดังนี้ 
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ภารกิจที่  1   ภารกิจรวมของหนวยงานสนับสนุน  

ตัวบงชี้ : 1.3  การปฏิบัตติามบทบาทหนาที่ของผูบริหารหนวยงาน   

         4.1  ดานภาวะผูนํา   ระดับความคิดเห็นในภาพรวมคาเฉลี่ยสูงสุด  ไดแก  เร่ืองความรับผิดชอบ  ( X = 3.79)  

และความใฝรู  ( X = 3.74)  คาเฉลี่ยต่ําสุด  ไดแก  การสนับสนุนและสรางแจงจูงใจใหผูใตบังคับบัญชา ( X = 3.28)    

        4.2  ดานบริหารจัดการ  ระดับความคิดเห็นในภาพรวมคาเฉลี่ยสูงสุด  ไดแก  เร่ืองการตรงตอเวลา  และ

ความสามารถในการติดตามและประเมินผล ( X = 3.64) คาเฉลี่ยต่ําสุดไดแก  เร่ืองการบริหารงานบุคคล ( X = 3.24)  

(กนศ.1.3-03) 

เอกสารอางอิง         

        กนศ.1.2-03        รายงานการประชุมทีมผูบริหารกองกิจการนักศึกษา 

        กนศ.1.3-01        http://student.psu.ac.th/new/doc/vision.plt 

        กนศ.1.3-02        http://student. psu.ac.th/new/satistaction 

        กนศ.1.3-03        สรุปผลการประเมินภาวะผูนําและความสามารถในการบริหารจัดการของผูบริหาร  

                                ระดับกอง และระดับงาน กองกิจการนักศึกษา ป 2555 
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ภารกิจที่  1   ภารกิจรวมของหนวยงาน 

ตัวบงชี้ :  1.4  ระบบการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน  

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการ

ประเมิน 

ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 

มีการดําเนินการ 
1 ขอ 

มีการดําเนินการ 
2 ขอ 

มีการดําเนินการ    

3  หรือ 4 ขอ 

มีการดําเนินการ     

5  หรือ 6 ขอ 

มีการดําเนินการ       

7 ขอ 
 

ผลการประเมินตนเองปการศึกษา  2555 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

7  7 7  บรรลุเปาหมาย 
 

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการ

ประเมิน 

ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

 1 มีแผนการบริหาร

และพัฒนา

บุคลากรสาย

สนับสนนุที่มีการ วิ

เคราะหขอมูลเชิง

ประจักษ 

    กองฯ มีแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสาย

สนับสนุนที่มีการวิเคราะหขอมูลเชิงประจักษ  (กนศ.

1.4-01) โดยการมุงพัฒนาบุคลากรกอง ใหมีความรู

ความสามารถและสมรรถนะตรงตามที่มหาวิทยาลัย

กําหนดคือ  สมรรถนะหลัก (Core Competency) 

สมรรถนะดานบริหาร (Managerial Competency) 

และสมรรถนะเฉพาะงาน (Functional Competency) 

ตามกลุมบุคลากร โดยเฉพาะสมรรถนะเฉพาะงานดาน

กิจการนักศึกษานั้น  กองกิจการนักศึกษาไดรวมกับฝาย

กิจการนักศึกษา คณะ และวิทยาเขตตาง ๆ กําหนดให

เปน Functional Competency กลุมงานกิจการ

นักศึกษาของมหาวิทยาลัย ไดแก 

    1. ความรูความเขาใจในงานที่รับผิดชอบ 

    2. ความสามารถในการประสานงาน 

    3. ความสามารถในการแกปญหาและตัดสินใจ        

    4. ความมีมนุษยสัมพันธ 

    5. ความมีวุฒิภาวะทางอารมณ 

    6. ความตระหนักในการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 

    7. ความเขาใจในพหุวัฒธรรม 

    8. ทักษะที่เก่ียวของกับงานที่รับผิดชอบ  

(กนศ.1.4-02)   

กนศ.1.4-01   

แผนกลยุทธการ

บริหารทรัพยากร

บุคคลกองกิจการ

นักศึกษาป

การศึกษา 2555 

 

กนศ.1.4-02  

Competency   

กลุมงาน 

กิจการนักศึกษา 
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ภารกิจที่  1   ภารกิจรวมของหนวยงาน 

ตัวบงชี้ :  1.4  ระบบการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน  

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการ

ประเมิน 

ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

 2 มีการบริหารและ

การพัฒนาบุคลากร

สายสนับสนนุใหเป

น ไปตามแผนที่

กําหนด 

 กองฯ ไดดําเนินการพัฒนาบุคลากรตามแผน  

(กนศ.1.4-03)  ดังนี้ 

      1. จัดอบรมเพิ่มพูนความรูพัฒนาบุคลากร เร่ือง 

Google Calendar, E-DOC ฯลฯ จํานวน 31 คน      

   2. สงบุคลากรเขาอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู 

เชน การเขียนและการเกษียนหนังสือราชการ , 

ภาษาอังกฤษ , E-DOC  ฯลฯ  จํานวน  22  คน 

   3. การประชุม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 

       3.1  ในประเทศ     41  คน 

          3.2  ตางประเทศ  24  คน  

กนศ.1.4-03

สรุปผลการจัด

โครงการพัฒนา

บุคลากร  

ป 2555 

 3 มีสวัสดิการเสริม

สรางสุขภาพที่ดี

และสรางขวัญ

และกําลังใจให

บุคลากรสาย

สนับสนนุ 

สามารถทาํงานได

อยางมี 

ประสิทธิภาพ 

     กองฯ มีโครงการจัดสวัสดิการเสริมสรางสุขภาพโดย

จัดใหบุคลากรมีโอกาสไดเขารวมโครงการประกันภัย

อุบัติเหตุกับนักศึกษาในอัตราคาเบี้ยประกันภัยต่ําคน

ละ  100 บาทต อป  และ ได ร ับความ คุ มครองส ูง

เชนเดียวกับนักศึกษา ทําใหมีความสะดวกในการเขารับ

บริการรักษาพยาบาลอุบัติเหตุในโรงพยาบาลเอกชน  

คลินิก และ          โพลีคลินิก ที่มีใบอนุญาตประกอบ

โ รค ศิ ลป ทั่ ว โ ล ก  ป ระหยั ด เ งิ น งบป ระมาณค า

รักษาพยาบาลของรัฐ  และมีสิน ไหมทดแทนแก

ครอบครัวกรณีบุคลากรเสียชีวิต/ทุพพลภาพ (กนศ.1.4-

04)  

กนศ.1.4-04     

เอกสารรายชื่อ

นักศึกษาและ

บุคลากรผูเอา

ประกันภัย   

(เอกสารอยูทีง่าน

บริการและ

สวัสดิการ

นักศึกษา) 

 

 4 มีระบบการติดตามให

บุคลากรสาย

สนับสนนุนาํความรู

และทักษะทีไ่ดจาก

การพัฒนามาใชใน

การปฏิบัติงานที่

เก่ียวของ 

     กองฯ มีแนวทางหรือวิธีการติดตามประเมินผลการ

อบรมหรือการพัฒนาของบุคลากร เพื่อใหบุคลากร

สามารถนําความรูและทักษะที่ไดจากการพัฒนามาใชใน

การปฏิบัติงาน หรือปรับปรุงงานอยางเปนระบบ โดย

กําหนดใหมีการสรุปรายงานผลจากการพัฒนามาใชใน

การปฏิบัติงาน (กนศ.1.4-05) 

กนศ.1.4-05 

สรุปการประชุม

เชิงปฏิบัติการ

บริหารจัดการ

ความรู 

 

 5 มีการใหความรูดาน

จรรยาบรรณแก

บุคลากรและดูแล

ควบคุมใหบุคลากร

    มี ก า ร ดู แ ล ค ว บ คุ ม ใ ห บุ ค ล า ก ร ป ฏิ บั ติ ต า ม

จรรยาบรรณโดยกําหนดไวในการประเมินผลสมรรถนะ 

(Competency) ที่กําหนดใหบุคลากรทุกคนมีคาความ

จําเปนของจริยธรรมที่ระดับ 3 และ คาคาดหวังของ

กนศ.1.4-02  

Competency   

กลุมงาน 

กิจการนักศึกษา 
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ภารกิจที่  1   ภารกิจรวมของหนวยงาน 

ตัวบงชี้ :  1.4  ระบบการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน  

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการ

ประเมิน 

ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

สายสนับสนนุถือ

ปฏิบัต ิ

ตําแหนงที่ระดับ 4    

 6 มีการประเมินผล

ความสําเร็จ 

ของแผนการ

บริหารและการ

พัฒนาบุคลากร

สายสนับสนนุ 

     กองฯ มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการ

บริหารและการพัฒนาบุคลากร 

สายสนับสนุนกองฯ 

 

กนศ.1.4-06 

การสรุปประเมิน 

ผลความสําเร็จ

การบริหารและ

พัฒนาบุคลากร 

ป 2555 

 7 มีการนําผลการ

ประเมินไป

ปรับปรุงแผนหรือ

ปรับปรุงการ

บริหารและการ

พัฒนาบุคลากร

สายสนับสนนุ 

กองฯ ไดนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือ 

ปรับปรุงการบริหารและการพฒันาบุคลากรกองฯ  

ในปตอ ๆ ไป 

 

กนศ.1.4-07 

แผนกลยทุธ การ

บริหารทรัพยากร

บุคลากรกอง

กิจการนักศึกษา 

ป 2556 

 

ขอสรุปโดยรวมของตัวบงชี ้

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

     ---- 

จุดควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

     1. มหาวิทยาลัยควรสงเสริมและสนบัสนุนการพัฒนาบุคลากรกองกิจการนักศึกษา   ใหสอดคลองกับภารกิจที่ตอง

ทํางานพฒันานักศึกษา     

     2. ควรมีการประเมินผลระบบการพฒันาบุคลากรและนาํผลการประเมินไปปรับปรุงอยางเปนระบบ 

วิธีปฏิบัติที่ด/ีนวัตกรรม 

     --- 
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ภารกิจที่   1  ภารกิจรวมของหนวยงานสนับสนุน 

ตัวบงชี้ :  1.5  การพัฒนาหนวยงานสูองคการเรียนรู  

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 

มีการดําเนินการ    

1 ขอ 

มีการดําเนินการ     

2 ขอ 

มีการดําเนินการ    

3 ขอ 

มีการดําเนินการ     

4  ขอ 

มีการดําเนินการ     

5  ขอ 

 

ผลการประเมินตนเองปการศึกษา  2555 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

5 5 5   บรรลุเปาหมาย 
 

ประ เ มิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

 1 มีการกําหนดประเด็น

ความรูและเปาหมาย

ของการจัดการความรู

ที่สอดคลองกับแผนกล

ยุทธ ของหน วยงาน

อยางนอยครอบคลุม 2 

พันธกิจ 

     กองฯ ไดกําหนดประเด็นความรูและเปาหมาย

ของการจัดการความรูที่สอดคลองกับแผนกลยุทธ

ผานที่ประชุมกองกิจการนักศึกษา ครอบคลุม 3 

พันธกิจ  ไดแก 

1. พัฒนานักศึกษาใหเปนบัณฑิตที่พึง 

ประสงคโดยสนับสนุนและจัดกิจกรรมพัฒนา

นักศึกษาที่หลากหลายและมีคุณภาพ  

2. จัดบริการและสวัสดิการที่ดี  เอ้ือตอการ

พัฒนาการเรียนรูและสงเสริมคุณภาพชีวิต 

แกนักศึกษา 

3.  สรางองคกรคุณภาพ ตามหลักการ 

บริหารจัดการที่ดี  

ก น ศ . 1 . 5 -0 1 

แผนการจัดการ

ความรูกองกิจการ

นักศึกษา 

 2 กํ า ห น ด บุ ค ล า ก ร

กลุ ม เป าหมายที่ จ ะ

พั ฒ น า ค ว า ม รู แ ล ะ

ทักษะตามประเด็น

ความ รู ที่ กํ าหนดใน   

ขอ 1 

 

บุคลากรของกองกิจการนักศึกษาที่พัฒนาไดแก 

1. กลุมปฏิบัติงานพัฒนานักศึกษา 

2. กลุมปฏิบัติงานบริการและสวัสดิการ 

นักศึกษา 

ก น ศ . 1 . 5 -0 1 

แผนการจัดการ

ความรูกองกิจการ

นักศึกษา 
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ภารกิจที่   1  ภารกิจรวมของหนวยงานสนับสนุน 

ตัวบงชี้ :  1.5  การพัฒนาหนวยงานสูองคการเรียนรู  

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

 3 มี ก า ร แ บ ง ป น แ ล ะ

แลกเปลี่ยนเรียนรูจาก

ความรู ทักษะของผูมี

ประสบการณตรง (tacit 

knowledge)  เพื่อ

คนหาแนวปฏิบัติที่ดี

ตามประเด็นความรูที่

กําหนดในขอ 1 และ

เผยแพรไปสูบุคลากร

ก ลุ ม เ ป า  ห ม า ย ที่

กําหนด 

 

 

 

 กองฯ  ไดมีการจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู 

ใหแก นักศึกษา  และบุคลากรกองฯ  หลาย

โครงการโดยผูที่แบงปนความรูเปนผูเชี่ยวชาญและ

มีประสบการณตรง 

1. ดานพัฒนานักศึกษา เชน โครงการ 

ประชุ ม เ ชิ ง ป ฏิบั ติ ก า ร จั ด ก า รคว าม รู  (KM 

Workshop) หัวขอการพัฒนารูปแบบและการจัด

กิจกรรมประชุมเชียรและรับนองใหมเชิงสรางสรรค 

ป 2556 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการ

ค ว า ม รู  ( KM Workshop)  เ ค รื อ ข า ย

สถาบันอุดมศึกษาในภาคใตหัวขอความสําเร็จของ

การจัดกิจการรับนองประชุมเชียรปการศึกษา 

2556 

2.  ดานบริการและสวัสดิการนักศึกษา 

    -  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การ 

ดําเนินการใหกูยืมเงิน งานกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อ

การศึกษา  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรทั้ง 5 

วิทยาเขต 

    - การแลกเปลี่ยนความรูประสบการณ 

การสัมภาษณนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษาใหแก

บุคคลากรและศิษยเกา ซึ่งเปนคณะทํางาน 

          - ประชุมคณะทํางานคัดกรองเบื้องตนผู

ขาดแคลนทุนทรัพย โครงการตนกลาสงขลา

นครินทร 

     - การบริหารจัดการองคความรู 

หลักสูตรกิจกรรมนักศึกษา 100 ชั่วโมง  

 

ก น ศ . 1 . 5 -0 2     

ส รุ ป โ ค ร ง ก า ร

แ ล ก เ ป ลี่ ย น

ความรูกองกิจการ

นักศึกษา ป 2555 
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ภารกิจที่   1  ภารกิจรวมของหนวยงานสนับสนุน 

ตัวบงชี้ :  1.5  การพัฒนาหนวยงานสูองคการเรียนรู  

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

       กองฯ ไดมี การจัดตั้ งแต งคณะทํา งานจัด

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูบุคลากรกองฯ  โดย

กําหนดใหมีการแลกเปลี่ยนทุกวันพฤหัสบดีที่ 4 

ของเดือน ๆ ละ 1 คร้ัง เพื่อพัฒนาการทํางานเปน

ทีม   การพัฒนาองคกร  ใหมีการสราง / จัด / เก็บ 

องคความรูอยางเปนระบบ เพื่อเปนขุมความรูดาน

กิจการนักศึกษา โดยไดจัดกิจกรรมตาง ๆ ดังนี้   

- เร่ืองการใหบริการดวยใจ 

- เร่ืองการเงินสําคัญไฉน  

- เร่ืองรอยเร่ืองราวกาวสูอาเซียน 

- เร่ืองควรรู  5  ส. 

- เร่ืองการพิมพหนังสือราชการ 

- ศึกษาดูงาน  เชน  IMT-GT Varsity  

Carnival, การแลกเปลี่ยนเรียนรูประเพณี   มข.-

ม.อ. คร้ังที่ 4 , การประชุมวิชาการดานกิจการนิสิต

นักศึกษาระดับชาติคร้ังที่ 3  

 

 4 มีการรวบรวมความรู

ตามประเด็นความรู ที่

กําหนดในขอ 1 ทั้ง 

ที่มีอยูในตัวบุคคลและ

แหลงเรียนรูอ่ืนๆ ที่

เปนแนวปฏิบัติที่ดีมา

พั ฒ น า แ ล ะ จั ด เ ก็ บ

อยางเปนระบบโดย 

เผยแพรออกมาเปน

ล า ย ลั ก ษ ณ อั ก ษ ร 

(explicit 

knowledge) 

    กองฯ มีการรวบรวมความรูและจัดเก็บรวมทั้ง

นําออกเผยแพรผานทาง Web site กองกิจการ

นักศึกษาอยางเปนระบบ เชน 

- เทคนิคการใหคําปรึกษา 

- การชวยเหลือนักศึกษา 

- เทคนิคการเขียนคูมือการปฏิบัติงาน  

- เทคนิคการคัดกรองเบื้องตนผูขาด 

แคลนทุนทรัพย 

        

ก น ศ .  1 . 5 -0 3  

http://student. 

psu.ac.th 
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ภารกิจที่   1  ภารกิจรวมของหนวยงานสนับสนุน 

ตัวบงชี้ :  1.5  การพัฒนาหนวยงานสูองคการเรียนรู  

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

 5 มีการนําความรูที่ ได

จากการจัดการความ รู

ในปการศึกษาปจจุบัน

หรือปการศึกษาที่ผาน

มาที่ เปนลายลักษณ

อักษร (explicit 

knowledge) และจาก

ความรูทักษะของผูมี

ประสบการณตรง 

 (tacit knowledge) 

ที่เปนแนวปฏิบัติที่ดีมา

ป รั บ ใ ช ใ น ก า ร

ปฏิบัติงานจริง 

    กองฯ ไดนําความรูที่ไดจากการจัดการความรู 

มาจัดทําใหเปนลายลักษณอักษร  คือ 

การติดตามและดํา เนินการดานทรานสคริป

กิจกรรมนักศึกษา เร่ิมจากการที่มีการตรวจสอบ

การทํากิจกรรมของนักศึกษา  ที่จะจบกอน 1 ภาค

การศึกษา รวบรวมรายชื่อนักศึกษาที่ไมครบตาม

เกณฑ แจงไปยังคณะตางๆ ที่นักศึกษาสังกัด  

เพื่อใหคณะไดดําเนินการในเบื้องตนดวยการเรียก

นักศึกษามาเตือนในเร่ืองของการทํากิจกรรม และ

การดําเนินการจัดกิจกรรมหรือโครงการสําหรับ

นักศึกษากลุมนี้  ไดเขารวมกิจกรรมครบตามที่

กําหนดไว  คือ  17   กิจกรรม  100  หนวยชั่วโมง 

หลังจากนั้น ในสวนของงานกิจกรรมนักศึกษาก็ยัง

ไดจัดกิจกรรมควบคูไปกับคณะตางๆ รวมถึงการ

เชิญหนวยกิจการนักศึกษาคณะตางๆ มารวมเปน

สวนหนึ่งในการจัดกิจกรรมสําหรับนักศึกษาที่มี

ปญหา  เมื่ อ เ ข า ร ว ม กิจกรรมจบครบตามที่

มหาวิทยาลัยไดกําหนดไวและมีการบันทึกกิจกรรม

ใหกับนักศึกษาเปนที่เรียบรอยแลว งานทะเบียน

กลางจะทําหนาที่ตอในการดําเนินการดานขอ

อนุมัติจบการศึกษาใหกับนักศึกษาตอไป 

กนศ. 1.5-04  

บันทึ กข อความ

เ ร่ื อ ง ข อ แ จ ง

รายชื่อนักศึกษาที่

ไมผ านกิจกรรม

เสริมหลักสูตรเพื่อ

พัฒนานักศึกษา 

ขอสรุปโดยรวมของตัวบงชี้ 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

      ---- 

จุดที่ควรพัฒนา / ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

ควรมีการนําความรูที่ไดจากการจัดการความรูมาจัดเก็บเปนหลักฐาน และนําไปใชกับการปฏิบัติงานจริง 

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 

      ----  
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ภารกิจที่  1   ภารกิจรวมของหนวยงานสนับสนุน 

ตัวบงชี้ :  1.6  ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ  

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 

มีการดําเนินการ        

1 ขอ 

มีการดําเนินการ       

2 ขอ 

มีการดําเนินการ       

3 ขอ 

มีการดําเนินการ       

4 ขอ 

มีการดําเนินการ       

5 ขอ 

 

ผลการประเมินตนเองปการศึกษา  2555 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

5 5 5   บรรลุเปาหมาย 
 

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

 1 มีแผนระบบ

สารสนเทศ 

(Information 

System Plan) 

     กองฯ มีแผนระบบสารสนเทศ (Information 

System Plan) (กนศ.1.6-01) 

กนศ.1.6-01    

แ ผ น ร ะ บ บ

สา รสน เทศกอง

กิจการนักศึกษา 

 2 มีระบบสารสนเทศ

เพื่อการบริหารและ

การตั ดสิน ใจตาม

พั น ธ กิ จ ข อ ง

หนวยงาน และ

สามารถนําไปใชใน

ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น

ประกันคุณภาพ 

     กองฯ มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและ

การตัดสินใจสอดคลองกับพันธกิจของกองฯ ดังนี ้

(กนศ.1.6-02) 

  1. การบริการจัดหางานโดยใชโปรแกรม  

PSU Job Search 

      2. สารสนเทศกิจกรรมนักศึกษา (Transcript  

กิจกรรมนักศึกษา) 

      3. ขาวสารกองกิจการนักศึกษา 

      4. กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.และ 

กรอ.) 

 5. ทุนการศึกษา (ทุนทั่วไป) 

 6. ทุนทํางานแลกเปลี่ยน 

7. ประกันสุขภาพและอุบัติเหต ุ

กนศ.1.6-02 

http://student.p

su.ac.th 

   8. งานพิเศษหารายไดระหวางเรียน 

      9. โครงการประกอบการอบรมแขงขันตาง ๆ 

10. การจองหอพัก 
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ภารกิจที่  1   ภารกิจรวมของหนวยงานสนับสนุน 

ตัวบงชี้ :  1.6  ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ  

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

11. เงินยืมฉุกเฉิน โดยทุกระบบสามารถนาํ 

ขอมูลไปใชในการดาํเนินงานประกันคุณภาพทัง้

ระดับกองฯ และระดบัมหาวิทยาลัย 

 3 มีการประเมินความ

พึงพอใจของผูใช

ระบบสารสนเทศ 

 

     มีการประเมินคุณภาพพึงพอใจของผูใชบริการ

(นักศึกษา)  มีผลการประเมินที่ระดับมาก ที่คาเฉลี่ย 

4.00   

กนศ.1.10-02 

สรุปผลการ

ประเมินความพึง

พอใจผูใชบริการ 

กองกิจการ

นักศึกษา 

 4 มีการนําผลการ

ประเมินความพงึ

พอใจของผูใชระบบ

สารสนเทศมา

ปรับปรุงระบบ

สารสนเทศ 

     จากการประเมินผลจากการทํางานและสอบถาม

นักศึกษาที่ใชบริการจองหอพักผาน Website พบวา

การจองหอพักของนักศึกษาชั้นปที่ 1 นักศึกษายังไม

เขาใจระบบและไมทราบรหัสนักศึกษาเมื่อระบบ

กํ า ห น ด ใ ห ใ ช เ ล ข ป ร ะ จํ า ตั ว ป ร ะ ช า ช น เ ป น 

Username และใหนักศึกษาปอน Password ดวย

ตนเองแตนักศึกษามักจะลืม password ในภายหลัง

ทําใหไมสามารถเขาระบบได จึงไดปรับปรุงระบบโดย

กําหนด Password เปนวันเดือนป เกิดของนักศึกษา

เพื่อปองกันปญหาดังกลาว (กนศ.1.6-04)  

กนศ.1.6-04 

http://student. 

psu.ac.th/dorm/ 

 

 5 มีการสงขอมูลผาน

ระบบเครือขายใหผู

ที่เก่ียวของตามที่

กําหนด 

    ระบบสารสนเทศของกองกิจการนักศึกษานั้น

ทํ า ง า น ป ร ะ ส า น กั บ ร ะ บ บ ส า ร ส น เ ท ศ ข อ ง

มหาวิทยาลัยและผูเก่ียวของอ่ืน ๆ ดังนั้นระบบจึง   

มีการสงผานขอมูลอยูเสมอบางอยางเปนแบบ  

real time บางอยางเปนการจัดสงขอมูลเปนคราวๆ 

ไปตามที่กําหนด (กนศ.1.6-02) 

 

กนศ.1.6-02 

http://student. 

psu.ac.th 

 

 

ขอสรุปโดยรวมของตัวบงชี ้

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง  

     มีงานสารสนเทศและนวตักรรมดูแลภารกิจนี้โดยเฉพาะ เปนโครงสรางที่แตกตางจากหนวยงานสนบัสนุนอ่ืน ๆ 
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46 



ภารกิจที่  1   ภารกิจรวมของหนวยงานสนับสนุน 

ตัวบงชี้ :  1.6  ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ  

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

จุดที่ควรพัฒนา / ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

---- 

วิธีปฏิบัติที่ด/ีนวัตกรรม 

      ----  
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ภารกิจที่  1  ภารกิจรวมของหนวยงานสนับสนุน 

ตัวบงชี้ :  1.7  ระบบบริหารความเสี่ยง  

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

 

เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 

มีการดําเนินการ 
1 ขอ 

มีการดําเนินการ 
2 ขอ 

มีการดําเนินการ 3 
หรือ 4 ขอ 

มีการดําเนินการ  

5 ขอ 

มีการดําเนินการ       

6 ขอ 

 

ผลการประเมินตนเองปการศึกษา  2555 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

6   6  5    บรรลุเปาหมาย 

    
 

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

 1 มีการแตงตั้งคณะกรรมการ

หรือคณะทํางานบริหารความ

เสี่ยงโดยมีผูบริหารระดับสูง

และตัวแทนที่รับผิดชอบพนัธ

กิจหลัก 

ของหนวยงานรวมเปน

คณะกรรมการหรือ

คณะทํางาน 

  มีการแตงตั้งคณะกรรมการบริหาร 
ความเสี่ยงและควบคุมภายในกองกิจการ

นักศึกษาซ่ึงประกอบดวย หัวหนางานทุก

งานและผูแทนที่รับผิดชอบการดําเนินงาน

จากทุกงาน มีผู อํ านวยการกอง เปนที่

ปรึกษาโดยคณะกรรมการดังกลาวมีหนาที่ 

วางแผนและจัดวางระบบการบริหารความ

เสี่ยงและควบคุมภายในของกองฯ ติดตาม

และประเมินผลการควบคุมภายในและ

พัฒนาปรับปรุงระบบ  

กนศ. 1.1-02   

คําสั่งแตงตั้ง

คณะกรรมการ

ชุดตางๆ ในการ

ดําเนินงานของ

กองกิจการศึกษา 

 2 มีการวิเคราะหและระบุ

ความเสี่ยง และปจจัยที่ กอ

ใหเกิดความเสี่ยงอยางนอย  

2 ดาน ตามบริบทของหนวย

งานจากตัวอยาง ตอไปนี ้
 

ในการวิเคราะหและระบุความเสี่ยง 

และปจจัยเสี่ยงที่กอใหเกิดความเสี่ยงที่ สงผ

ลกระทบหรือสรางความเสียหายหรือความล

มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุ/ไมบรรลุเป

าหมายในการบริหารงานนั้น 
      

กนศ 1.7-01 
รายงานผลการ
ประเมินผลและการ
ปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน  
สําหรับงวดตัง้แต
วันที่ 1 ตุลาคม
2555 ถึงวันที่ 28 
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ภารกิจที่  1  ภารกิจรวมของหนวยงานสนับสนุน 

ตัวบงชี้ :  1.7  ระบบบริหารความเสี่ยง  

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

  *ความเสี่ยง ดานทรัพยากร 

(การเงินงบประมาณ  ระบบ 

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

อาคารสถานที่) 

* ความเสี่ยงดาน ยทุธศาสตร

หรือกลยุทธของหนวยงาน 

* ความเสี่ยงดานนโยบาย 

กฎหมายระเบียบ ขอบังคับ 

* ความเสี่ยงดานการ

ปฏิบัติงาน เชน ความเสี่ยง

ของกระบวนการบริหาร

หลักสูตรการบริหารงานวจิัย 

ระบบงาน  ระบบประกัน

คุณภาพ 

* ความเสี่ยงดานบุคลากรและ

ความเสี่ยงดาน  ธรรมมาภิบาล  

โดย    เฉพาะจรรยาบรรณของ

บุคลากร 
* ความเสี่ยงจากเหตุการณ

ภายนอก 

    กองฯ ไดนําจุดออนและขอเสนอแนะ

จากรายงานประจําปการประเมินคุณภาพ 

และรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน

มาเปนประเด็นพิจารณา 

รวมกัน เพื่อวิเคราะหหาความเสี่ยงจากจุดอ

อนที่ยังมีอยู ซึ่งไดผานการวิเคราะหแลว เป

นปจจัยที่กอใหเกิดความเสี่ยงใน ดานการ

ปฏิบัติงาน 

กุมภาพันธ 2556 

 3 มีการประเมินโอกาสและ

ผลกระทบของความเสีย่งและ

จัดลําดบัความเสี่ยงที่ไดจาก

การวิเคราะหใน      ขอ 2 

  กองฯ มีการประเมินโอกาสและ 

ผลกระทบของความเสีย่ง และจดัลําดบั

ความเสีย่งตามแบบตดิตาม ปย.3 และไดนํา

ระบบและกลไกการพฒันาคุณภาพตาม

ระบบประกันคุณภาพภายใน(SAR)   

ซึ่งกําหนดสิ่งที่ตองพัฒนาเรงดวนตาม

รายงานผลการประเมินคุณภาพในรอบ ป 

2555 มาพิจารณาดําเนนิการ 

 

กนศ.1.7-02 
รายงานผลการ

ติดตามการปฏิบัติ

ตามแผนการ

ปรับปรุงการ

ควบคุมภายใน 

ของงวดกอน 

ระดับองคกร 
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ภารกิจที่  1  ภารกิจรวมของหนวยงานสนับสนุน 

ตัวบงชี้ :  1.7  ระบบบริหารความเสี่ยง  

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

    สําหรับงวด    ตัง้

แตวันที่ 1 ตุลาคม 

2555 ถึงวันที่ 28 

กุมภาพันธ 2556 

 4 มีการจัดทําแผนบริหารความ

เสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง 

และดําเนนิการตามแผน 

   กองฯ มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง

ที่มีระดับความเสีย่งสูงตามแบบ ปย.3   
 

กนศ.1.7-02 
รายงานผลการ

ติดตามการปฏิบัติ

ตามแผนการ

ปรับปรุงการ

ควบคุมภายใน 

ของงวดกอน 

ระดับองคกร

สําหรับงวด    ตัง้

แตวันที่ 1 ตุลาคม 

2555 ถึงวันที่ 28 

กุมภาพันธ 2556 

 5 

 

มีการติดตามและประเมนิ ผล

การดําเนินงานตามแผน และ

รายงานตอมหาวิทยาลัย เพื่อ

พิจารณาอยางนอยป 

ละ 1 คร้ัง 

กองฯ  มีการติดตามและประเมินผล  

การดําเนินการตามแผน และไดรายงานผล

การดําเนินงานประจาํปตอมหาวิทยาลยั ตาม

รอบที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
 

 

 6 มีการนําผลการประเมินและข

อเสนอแนะจากผูบริหารไปใช

ในการปรับแผนหรือวิเคราะห

ความเสี่ยงในรอบปถัดไป 

ที่ผานมากองกิจการนักศึกษา ไดมี 

การนําผลการประเมินและขอเสนอแนะจาก

ผูบริหารระดับมหาวทิยาลัยไปใชในการปรับ

แผนหรือวิเคราะหความเสี่ยงในรอบปถัดไป

เนื่องจากถูกมอบหมายใหรับผิดชอบความ

เสี่ยงในระดับมหาวิทยาลัย 

 

 

 

ขอสรุปโดยรวมของตัวบงชี ้
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ภารกิจที่  1  ภารกิจรวมของหนวยงานสนับสนุน 

ตัวบงชี้ :  1.7  ระบบบริหารความเสี่ยง  

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

        ---- 

จุดควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

        ---- 

วิธีปฏิบัติที่ด/ีนวัตกรรม 

       ---- 
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ภารกิจที่  1  ตัวบงชี้รวมของหนวยงาน 

ตัวบงชี้ :  1.8  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ  

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการ

ประเมิน 

ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 

มีการดําเนินการ 
1 ขอ 

มีการดําเนินการ     

2  หรือ 3 ขอ 
มีการดําเนินการ     

4 หรือ 5 ขอ 

มีการดําเนินการ        

6  ขอ  

มีการดําเนินการ       

7 ขอ 

 

ผลการประเมินตนเองปการศึกษา  2555 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

7   7 5   บรรลุเปาหมาย 
 

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการ

ประเมิน 

ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

 1 มีการจัดทําคําขอ

ที่สอดคลองกับ

แผนกลยุทธของ

หนวยงาน 

 

     กองฯ ไดมีการจัดทําคําของบประมาณประจําป

ทั้งงบประมาณแผนดินและงบประมาณเงินรายไดที่

สอดคล อง กับแผนการจัดทํ า งบประมาณของ

มหาวิทยาลัย รวมทั้งสอดคลองกับยุทธศาสตรในดาน

กิจการนักศึกษาที่กองกิจการนักศึกษารับผิดชอบใน

ฐานะหนวยงานกลางที่ตองดําเนินการกํากับดูแลการ

ใชจายงบประมาณ  (กนศ. 1.8-01) 

กนศ. 1.8-01 

-  เอกสารคําขอ 

งบประมาณ 

แผนดินประจาํป

งบประมา 2555 

-  เอกสารคําขอ

งบประมาณเงิน

รายไดประจําป

งบประมาณ 2555 

 2 มีแนวทางบริหาร

ทรัพยากรทาง   ด

านการเงินหลัก

เกณฑการจัดสรร

และ การวางแผน

การใชเงินอยางมี

ประสิทธิภาพ  

โปรงใสตรวจสอบ 

ได 

แนวทางบริหารทรัพยากรทางดานการเงินและ 

แผนการจัดสรรและการใชจายงบประมาณภายใน

กองจะเปนไปตามภารกิจประจําที่กองรับผิดชอบตาม

สายงาน  ซึ่งงบประมาณที่ได  รับการจัดสรรจาก

มหาวิทยาลัย ในแตละหมวด จะมีกิจกรรมกํากับแต

ละกิจกรรมจะมีกฎ ระเบียบ และเกณฑการใชจาย 

งบประมาณกํากับชัดเจนดังนั้น การใช จ ายงบ

ประมาณของแตละงานแตละกิจกรรมจะ ตองเปนไป

ตามกฎเกณฑ และระเบียบ โดยไดรับการอนุมัติจากผู

-  เอกสารคําขอ 

งบประมาณแผนดิน

ประจําปงบประมาณ 

2555 

- เอกสารคําขอ 

งบประมาณเงิน 

รายไดประจําป 

งบประมาณ 2555 
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ภารกิจที่  1  ตัวบงชี้รวมของหนวยงาน 

ตัวบงชี้ :  1.8  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ  

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการ

ประเมิน 

ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

   บริหารที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบประกอบดวย 

รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษาและศิษยเกาสัมพันธ 

     กองฯ  มี กา รดํ า เนิ นกา รด านการ เ งิ นและ

งบประมาณที่แยกตางหากจากมหาวิทยาลัยในการ

บริหารจัดการโดยจัดระบบการดํา เนินงาน  ที่

เบ็ดเสร็จและเสร็จสิ้นที่กองฯโดยเฉพาะเงินคาบํารุง

กิจกรรมนักศึกษา(ดําเนินโดยงานธุรการ) และมีการ

กระจายอํานาจการอนุมัติการใชโดยรองอธิการบดีที่

รับผิดชอบ และผูอํานวยการกองกิจการนักศึกษา 

การดําเนินงานมีเจาหนาที่การเงิน  รับผิดชอบในการ

ดําเนินการใชเงิน ตลอดจนตรวจสอบเอกสารและ

หลักฐานการเบิกจาย ที่เพิ่มประสิทธิภาพ  มีความ

โปรงใส  และตรวจสอบได รายละเอียดเอกสาร  

(กนศ. 1.8-01) 

- งบประมาณ 

แผนดินประจาํป 

งบประมาณ 2555 

- สรุปขอมูลดาน

งบประมาณและ

การเงิน กองกิจการ

นักศึกษา 

ปงบประมาณ 2555 

 3 มีงบประมาณ

ประจําปที่สอด    

คลองกับแผน 

ปฏิบัติการใน 

แตละพันธกิจ 

และการพัฒนา     

หนวยงานและ

บุคลากร 

     งบประมาณการดําเนนิงานกองกิจการนักศึกษา 

ประจําปงบประมาณ 2555 ไดรับการจัดสรรเงิน

งบประมาณสนับสนนุในการดาํเนินงานจากแหลง 

เงินงบประมาณแผนดนิและงบประมาณเงนิรายได

มหาวิทยาลยัเปนหลักในการดาํเนินงาน                   

     สําหรับงบประมาณในการพัฒนาหนวยงานและ

บุคลากรไมไดรับการจัดสรร  เนื่องจากมหาวิทยาลัย

ไดกําหนดนโยบายการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน  

ในสํานักงานอธิการบดีโดยไดมอบหมายใหกองการเจ

าหนาที่เป นหนวยงานที่ รับผิดชอบบริหารจัดการ

งานดานพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน  รวมทั้งการ

กําหนดนโยบายและแผนพัฒนาบุคลากร   

 

กนศ.1.8-02  

สรุปการเงิน 

และงบประมาณ   

กองกิจการ-

นักศึกษา 
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ภารกิจที่  1  ตัวบงชี้รวมของหนวยงาน 

ตัวบงชี้ :  1.8  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ  

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการ

ประเมิน 

ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

 4 มีการจัดทํารายงาน 

ทางการเงินอยาง

เปนระบบ และ

รายงานตอผู

บริหาร ของหนวย

งานอยาง นอยปละ 

2 คร้ัง 

กองฯ มีระบบฐานขอมูลการใชจายงบประมาณ  

ในแตละรายการ ทําใหทราบสถานะทางการเงินของ

กองฯ กอนเสนอผูมีอํานาจตัดสินใจอนุมัติในการใช

เงินแต ละค ร้ัง   โดยงานธุรการรับผิดชอบเปน

หน วยงานกลาง  รอง รับการบ ริหาร และการ

ดําเนินงานของทุกงานของกองฯ และองคการบริหาร

องคการนักศึกษา  สภานักศึกษา  ชมรมตาง ๆ และ

กรรมการหอพัก 

     มีการจัดทํารายงานขอมูลสถานะทางการเงิน   

อยางเปนระบบมีการบันทึกขอมูลทุกคร้ังที่มีการใช

เงิน สามารถตรวจสอบความเปนปจจุบันไดที่งาน

ธุรการ  และจัดทํารายงานทุกเดือน  รายไตรมาส 

และทุกปงบประมาณใหผูบริหารและหนวยงานทราบ 

บัญชีรายงานขอ 

มูลดานการเงิน 
 

 5 มีการนําขอมูล

ทางการเงินไปใชใน

การวิเคราะห   

คาใชจายและ      

วิเคราะหสถานะ

ทางการเงินของ 

หนวยงานอยาง   

ตอเนื่อง 

 กองฯ มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการ  

วิเคราะหคาใชจาย วิเคราะหสถานะทางการเงินของ

กอง เพื่อใชประกอบการใชเงินตามภารกิจและตาม

รายการที่ไดรับการจัดสรรอยางตอเนื่อง 

 

เอกสารการเบิก    

จายงบประมาณ 

 

 6 มีหนวยงาน

ตรวจสอบภายใน

และภายนอกทํา

หนา ที่ตรวจ

ติดตามการใชเงิน

ให   เปนไปตาม

ระเบียบและกฎ 

     กองฯ มีการตรวจสอบ ติดตามการใชเงินโดย

เจาหนาที่ที่รับผิดชอบ หัวหนางานและผูอํานวยการ

กองฯ หนวยงานตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย 

นอกจากนี้ยังมีการติดตามการใชเงิน กรณีที่ใชงบ

กลางกับงานพัสดุ งานการเงินและบัญชีกองคลังและ

กองแผนงานในการใชเงินทุกรายการ ผลการติดตาม

และตรวจสอบ โดยหนวยตรวจสอบภายใน ดาน

งบประมาณถูกตอง 

 

กนศ.1.8-01  

บัญชีและรายงานการ

ดําเนินงานการเงิน

ตาง ๆ ของกองฯ

ปงบประมาณ 2555 - 

2556 
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ภารกิจที่  1  ตัวบงชี้รวมของหนวยงาน 

ตัวบงชี้ :  1.8  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ  

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการ

ประเมิน 

ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

  เกณฑที่ 

สถาบนักําหนด 

เปนไปตามระเบียบ แตมีปญหาในระบบการติดตาม

การใชเงินยืมและที่ยังไมสามารถดําเนินการไดตาม

ระเบียบที่กําหนดในเร่ืองของระยะเวลาการชําระเงิน

คืนตามเวลาที่กําหนดไว 

 

 7 ผูบริหารระดับสูง มี

การติดตาม 

ผลการใชเงินให

เปนไปตาม

เปาหมาย และ

นําขอมูลจาก 

รายงานทางการ 

เงินไปใชในการ

วางแผนและการ

ตดัสินใจ 

     ผูอํานวยการกองฯ หัวหนางาน/หัวหนาหนวยทุก

งานและเจาหนาที่ที่รับผิดชอบใหความสําคัญและ

ติดตามการใชจายเงินตามงบประมาณที่ไดรับและ

ตามภารกิจ กิจกรรม/โครงการที่รับผิดชอบ เพื่อให

การใชจายเงินเปนไปตามแผนที่วางไว และสอดคลอง

กับเปาหมายที่มหาวิทยาลัยกําหนด และนําขอมูล

จากรายงานทางการเงินไปใชในการวางแผนและการ

ตัดสินใจ 

กนศ.1.8-03  

หนังสือเอกสารการ

จัดทําคําขอ

งบประมาณเงิน

รายไดและเงิน

งบประมาณ 

ขอสรุปโดยรวมของตัวบงชี ้

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

  มีการดําเนินงานดานการเงินและงบประมาณที่กองฯ แยกขาดจากมหาวิทยาลัยในการดาํเนินงาน 

โดยเฉพาะการดาํเนินงานเงินกิจกรรมของนักศึกษาที่เบ็ดเสร็จและเสร็จสิ้นที่กองฯ  ที่แยกตางหากจากแผนรวมของ

มหาวิทยาลยัและมีเจาหนาที่การเงินดูแล  รับผิดชอบทาํใหมีความคลองตัวและเอ้ือตอการดําเนนิงาน 

จุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

1. มีการเชื่อมโยงแผนปฏิบัตกิารของหนวยงานกับระบบงบประมาณในบางสวนงานเทานั้น 

      2.  เสนอมหาวิทยาลัยจัดงบประมาณใหสอดคลองกับโครงสรางการแบงงานใหม 9 งาน 

วิธีปฏิบัติที่ด/ีนวัตกรรม 

1. กําหนดใหจัดทําแผนปฏิบตัิการประจาํปตามทิศทางที่กําหนดไวในแผนกลยุทธเพื่อเปนการ 

เชื่อมโยงและถายทอดเปาหมายเชิงยุทธศาสตร สูเปาหมายการดําเนินงานของแตละสวนงาน 

      2.สรางระบบที่เชื่อมโยงระหวางกลยุทธและแผนปฏิบัติการของกองฯ กับระบบงบประมาณ        
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ภารกิจที่  1  ภารกิจรวมของหนวยงานสนับสนุน 

ตัวบงชี้ :  1.9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการ

ประเมิน 

ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 

มีการดําเนินการ 
1 ขอ 

มีการดําเนินการ 
2 หรือ 3 ขอ 

มีการดําเนินการ    

 4 หรือ 5 หรือ 6 ขอ 

มีการดําเนินการ        

7 หรือ 8 ขอ 

มีการดําเนินการ       

9 ขอ 

 

ผลการประเมินตนเองปการศึกษา  2555 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

7 7 4    บรรลุเปาหมาย 
 

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการ

ประเมิน 

ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

 1 มีระบบและกลไก

การประกัน 

คุณภาพการ 

ศึกษาภายในที่

เหมาะสม และ

สอดคลองกับพันธ

กิจและพัฒนาการ

ของสถาบันและ

ดําเนินการตาม

ระบบที่กําหนด 

 กองฯ  มีแผนการดําเนินงานดานประกัน 

คุณภาพตามนโยบายและวงจรการประกันคุณภาพ

ของมหาวิทยาลัย โดยยึดกระบวนการ PDCA+Par 

เพื่อขับเคลื่อนงาน ระบบการประกันคุณภาพภายใน

กอง อาศัยการมีส วนรวมของทุกงานภายในกอง

ดําเนินกิจกรรมการประกันคุณภาพภายใตกรอบและ

นโยบายของกองและมหาวิทยาลัยโดยใชแนวทาง

เดียวกับที่สํานักงานประกันคุณภาพเสนอใหมีการ

จัดทํารายงานประจําปการประเมิน คุณภาพของหน

วยงานสนับสนุน เพื่อใหเปนระบบเดียวกัน อยางไรก็

ตามยังมีขอแตกตางกันในบางภารกิจเฉพาะหนวย

งานสนับสนุนใน  ปการศึกษา 2555 กองยังคงใช

มาตรฐานการประเมินตามองคประกอบและ    ตัวบ

งชี้รวมกันของ สกอ. สมศ. และมอ.ในสวนของภารกิจ

รวม สําหรับตัวบงชี้ เฉพาะได กําหนดใหสะทอน

ภาระกิจหลักและใชเกณฑคุณภาพเปน แนวทางใน

การประเมิน ทําใหมาตรฐานตัวบ งชี้และเกณฑ

คุณภาพ มีความสมบูรณและสอดคลองกับมาตรฐาน

ที่เก่ียวของ เพื่อ 

กนศ.1.9-01 

คูมือการจัดทํา 

รายงานประจาํปการ

ประเมินคุณภาพ ของ

หนวยงานสนับสนุน 

มหาวิทยาลยัสงขลา

นครินทร 

และรายงานประจําป 

คุณภาพภายในกอง

กิจการนักศึกษา ประ

จําปการศึกษา 2554 
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ภารกิจที่  1  ภารกิจรวมของหนวยงานสนับสนุน 

ตัวบงชี้ :  1.9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการ

ประเมิน 

ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

   กําหนดกรอบและแนวทางการประกันคุณภาพใหมี

ความชัดเจนและมีการเชื่อมโยงกับแผนกลยุทธของ

มหาวิทยาลัยส วนกลไกการประกันคุณภาพนั้น

บุคลากรในกองรวมกันขับเคลื่อนโดยจะมีการประชุม

พิจารณากําหนดแนวทางการพัฒนาระบบประกัน

คุณภาพผานที่ประชุมหัวหนางานนอกจากนั้นยังมีที่

ประชุมคณะกรรมการการประกันคุณภาพจะพิจารณา

และตัดสินใจพัฒนางานระบบคุณภาพในกอง เชน 

ระบบประกันคุณภาพภายในกอง และระบบการ

ควบคุมภายใน (กนศ.1.9-01) 

 

 2 มีการกําหนด

นโยบายและให 

ความสําคัญเร่ือง

การประกัน

คุณภาพ

การศึกษาภายใน 
 

    กองฯ ไดกําหนดนโยบายและใหความสําคัญกับ

เร่ืองการประกันคุณภาพภายในโดยไดมีการ แตงตั้ง

คณะกรรมการ ประกอบดวยรองฯ ผช. ผอ.และหัว

หนางานทุกงานทําหนาที่ในการกําหนดนโยบายแนว

ทางการพัฒนาระบบประกันคุณภาพตลอดจนพัฒนา

กระบวนการประกันคุณภาพภายในและกํากับติดตาม

ใหเปนไปตามแผนการดําเนินการประกันคุณภาพ

ภายในประจําป รวมทั้งดําเนินการใหมีการบูรณาการ

ระบบการประกันคุณภาพเขากับกระบวนการจัดทํา

รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปของรายบุคคล 

(TOR) เพื่อใหทุกคนไดมีสวนรวมในการดําเนินการ

ประกันคุณภาพภายในของกองฯ รวมทั้งการจัดทํา

รายงานประจําปการประเมินคุณภาพของกองกิจการ

นักศึกษา  

กนศ.1.1-02 

คําสั่งแตงตัง้

คณะกรรมการชุด

ตางๆ ในการ

ดําเนินงานของกอง

กิจการนักศึกษา 
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ภารกิจที่  1  ภารกิจรวมของหนวยงานสนับสนุน 

ตัวบงชี้ :  1.9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการ

ประเมิน 

ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

 3 มีการกําหนดตัว บ

งชี้เพิ่มเติมตาม       

อัตลักษณของ  หน

วยงาน 

(ตัวบงชี้เฉพาะ) 
 

      กองฯ ไดมีการกําหนดตัวบงชี้เพิ่มเติมตาม    อัต

ลักษณของกองฯ ในภารกิจเฉพาะที่เปนบริบทของ

กองกิจการการศึกษา เพื่อนําผลการประเมินมา

พัฒนาระบบบริหารจัดการภายในของกองกิจการ

การศึกษา ซึ่งในป 2555 ไดกําหนดตัวบงชี้เฉพาะ

ข้ึนมา 15 ตัวบงชี้  

 กนศ.1.9-01 

คูมือการจัดทํา 

รายงานประจาํปการ

ประเมินคุณภาพ ของ

หนวยงานสนับสนุน 

มหาวิทยาลยัสงขลา

นครินทร 

และรายงานประจําป 

คุณภาพภายในกอง

กิจการนักศึกษา ประ

จําปการศึกษา 2554 

 4 มีการดําเนินงาน      

ดานการประกัน

คุณภาพการศึกษา 

ภายในที่ครบถวน 

ประกอบ ดวย 

   1) การควบคุม 

ติดตามการดําเนิน 

งาน และประเมนิ

คุณภาพ 

   2) การจัดทํา

รายงานประจาํป 

ที่เปนรายงาน

ประเมินคุณภาพ

เสนอตอสถาบัน

ตามกําหนดเวลา

โดยเปนรายงานที ่

      กองฯ มีการดําเนินงานดานการประกัน 

คุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถวนทั้งการควบคุม

คุณภาพการติดตามตรวจสอบการดําเนินงานการ

ประเมินคุณภาพ มีการนํากลไกคุณภาพตามวงจร 

PDCA–Par เพื่อขับเคลื่อนงานระบบคุณภาพภายใน

กองฯ อยางตอเนื่อง        เปนประจําทุกปอยางต

อเนื่อง กองฯ ไดดําเนินการจัดทํารายงานประจําป

คุณภาพภายในตาม    ขอบขายภาระงานของกอง ทั้ง

ที่เปนภารกิจรวมของ หนวยงานสนับสนุนและภารกิจ

เฉพาะที่ เป น บริบทของกองตามคู มือการจัดทํา

รายงานประจําปการประเมินคุณภาพของหนวยงาน

สนับสนุน ของมหาวิทยาลัยเสนอตอมหาวิทยาลัย

ตามเวลาที่กําหนดพรอมทั้งไดรับการประเมินคุณภาพ

ภายในประจําป จากคณะกรรมการภายนอกหนวย

งานที่แตงตั้งโดยมหาวทิยาลัย  

 

กนศ.1.9-01 

คูมือการจัดทํา 

รายงานประจาํปการ

ประเมินคุณภาพ ของ

หนวยงานสนับสนุน 

มหาวิทยาลยัสงขลา

นครินทร 

และรายงานประจําป 

คุณภาพภายในกอง

กิจการนักศึกษา ประ

จําปการศึกษา 2554 
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ภารกิจที่  1  ภารกิจรวมของหนวยงานสนับสนุน 

ตัวบงชี้ :  1.9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการ

ประเมิน 

ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

  มีขอมูลครบถวน

ตามที่สถาบัน

กําหนด และ 

   3) การนําผลการ

ประเมินคุณภาพไป

ทําแผนการพัฒนา 

คุณภาพการดําเนิน 

งานของหนวยงาน 

       กองฯ ไดนําขอเสนอแนะของคณะกรรมการ

ประเมิน มาจัดทําแผนหรือแนวทางในการพัฒนาและ

นําผลการพัฒนาไปรายงานตอคณะกรรมการประเมินในป

ถัดไป (กนศ.1.9-03) 

กนศ.1.9-03 

รายงานผลยอนกลับ

การประเมินคุณภาพ

ภายในกองกิจการ

นักศึกษาประจาํป

การศึกษา 2554 

 5 มีการนําผลการ

ประกันคุณภาพ 

การศึกษาภายใน

มาปรับปรุงการ

ทํางานและสงผลให

มีการพัฒนา 

ผลการดําเนนิงาน

ตามตัวบงชี้ของ

แผนกลยุทธทุก

ตัวบงชี้ 

    กองฯ  มีการนําผลการประกันคุณภาพภายใน

มอบหมายใหผู  รับผิดชอบตัวบงชี้  นําผลจากการ

ประเมินคุณภาพ และแผนพัฒนาคุณภาพในแตละป

ไปวิเคราะหและดําเนินการเพื่อพิจารณาปรับปรุงการ

ดําเนินงานในสวนที่ รับผิดชอบใหมีการพัฒนาข้ึน

จากปที่ผานมา 

แนวทางการพัฒนา

และผลการพัฒนา

ตามผลการประเมิน

คุณภาพของปที่ผ

านมา 

 6 มีระบบสารสนเทศ ที่

ใหขอมูลสนับสนุน

การประกันคุณภาพ 

การศึกษาภายใน 

    กองฯ มีระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่ให

ขอมูลสนับสนุนการประกันภายในทั้งภารกิจรวมและ

ภารกิจเฉพาะหลายระบบงานตามภารกิจ   เชน 

ทุนการศึกษา กองทุนเงินให กูยืมเพื่อการศึกษา 

บริการจัดหางานและขอมูลศึกษาตอ หอพักนักศึกษา

กิจกรรมเพื่อสงเสริมพัฒนานักศึกษา เปนตน 

กนศ.1.6-02 

http://student. 

psu.ac.th 
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ภารกิจที่  1  ภารกิจรวมของหนวยงานสนับสนุน 

ตัวบงชี้ :  1.9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการ

ประเมิน 

ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

      ผูปฏิบัติงานสามารถนําขอมูลไปรายงานผลการ

ประกันคุณภาพทําใหแตละภารกิจมีระบบขอมูล ตาม

ขอบข ายภาระงานที่ ใช ประกอบการวิ เคราะห 

สังเคราะหอยางมีประสิทธิภาพและในบางภารกิจกอง

ยังทําหนาที่เปนผูจัดทําระบบสารสนเทศที่สนับสนุน

การประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย (กนศ.1.6-02) 

 

 7 มีสวนรวมของผูมี   

สวนไดสวนเสียใน

การประกันคุณ 

ภาพการศึกษา

โดยเฉพาะผูใช

บริการตามพันธ 

    กองฯ มีข้ันตอนที่ใหผู มีสวนไดส วนเสียในการ

ประกันคุณภาพโดยเฉพาะผูใชบริการเขามามีสวน   ร

วมในการประกันคุณภาพภายในกอง ดังนี ้

   -ในข้ันตอนการประเมินความพึงพอใจผูรับบริการต

อการใหบริการของบุคลากรกองกิจการนักศึกษา 

กนศ.1.6-03 

ความคิดเห็นและความ

พึงพอใจของนักศึกษาตอ

การบริการดาน

สารสนเทศกิจการ

นักศึกษา 

 

-รายชื่อ นศ. และ 

ผูรับบริการที่ใหขอมูลป 

2555 

 

  กิจของหนวยงาน    -ในข้ันตอนของการประเมินคุณภาพภายใน 

ประจําปของคณะกรรมการภายจากนอกหนวยงาน 

โดยการสัมภาษณหรือเชิญผูรับบริการที่เก่ียวของกับ

ทุกงานและนักศึกษาที่ใชบริการมาใหขอมูล  ซึ่งกอง

กิจการนักศึกษา จะนําขอมูลที่ไดจากขอเสนอแนะมา

ปรับปรุง แกไขเพื่อพัฒนา 

งานและนําเสนอ แนวทาง/ผลจากการพัฒนามา

รายงานผลในรายงานในปถัดไป (กนศ.1.6-03) 

 8 มีเครือขายการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู  

ดานการประกัน

คุณภาพการศึกษา 

ระหวางหนวยงาน

และมีกิจกรรมร

วมกัน 

    กองฯ ไมไดมีการดําเนินกิจกรรมดานนี้อยาง

จริงจัง และยังไมมีการแลกเปลีย่นขอมูลผลการ

ดําเนินงานเพื่อพัฒนาระบบเทียบเคียง 

 

- 
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ภารกิจที่  1  ภารกิจรวมของหนวยงานสนับสนุน 

ตัวบงชี้ :  1.9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการ

ประเมิน 

ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

 9 มีแนวปฏิบัตทิี่ดี

หรืองานวิจัย 
ดานการประกัน
คุณภาพที่หนวย
งานพฒันาข้ึนและ
เผยแพรให
หนวยงานอ่ืน
สามารถนาํไปใช
ประโยชน 
 
 
 

      กองฯ ยังไมมีแนวปฎิบัติทีด่ีเก่ียวกับงานวิจยั 

ดานการประกันคุณภาพที่หนวยงานพฒันาข้ึนและ

เผยแพรใหหนวย งานอ่ืนสามารถนําไปใชประโยชน 

 

 

- 

ขอสรุปโดยรวมของตัวบงชี ้

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

        ---- 

จุดที่ควรพัฒนา / ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

1. ควรมีเครือขายการประกันคุณภาพดานกิจการนกัศึกษา และมีกิจกรรมรวมกัน 

2. ควรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานประกันคุณภาพงานกิจการนักศึกษา และนาํผลงานเผยแพร 

วิธีปฏิบัติที่ด/ีนวัตกรรม 

---- 
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ภารกิจที่  1  ภารกิจรวมของหนวยงานสนับสนุน   

ตัวบงชี้ :  1.10. รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ 

เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 

1.00-1.50 1.51-2.50 2.51-3.50 3.51-4.50 4.51-5.00 

 

ผลการประเมินตนเองปการศึกษา  2555 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

4.25 3.92 4   ไมบรรลุเปาหมาย 
 

รายละเอียดผลการดําเนนิงาน  : 

            ปการศึกษา 2555   กองกิจการนักศึกษา ไดสํารวจความพึงพอใจผูใชบริการ โดยไดแจกแบบสอบถามใหแก

ผูรับบริการทุกคณะ หนวยงานของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรและบุคคลทั่วไป จํานวน 450 ชุด ไดรับแบบสอบถาม

กลับคืนจํานวน 348 ชุด (ผูบริหารจํานวน 2 ชุด , นักศึกษาจํานวน 273 ชุด, บุคลากรจํานวน 58 ชุด และ

บุคคลภายนอกจํานวน 15 ชุด)  คิดเปนรอยละ 77.33  ของแบบสอบถามทั้งหมดที่แจกไป  (กนศ.1.10-01) 

            สรุปผลการวิเคราะหขอมูลจากการสํารวจความพึงพอใจผูใชบริการกองกิจการนักศึกษาในดานตางๆ ดังนี ้

            1. ความพึงพอใจในการใหบริการภาพรวมคาเฉลี่ยสูงสุด (4.04) ไดแก  ขอ 1.1 ใหบริการดวยความสุภาพ

และเปนมิตร  และคาเฉลี่ยต่าํสดุ (3.58) ไดแกขอ 2.5  มีเอกสาร/แผนพบั/เว็บไซตแนะนาํผูใชบริการ 

 2. ความพึงพอใจในการใหบริการจําแนกตามงานและรายดาน 

     2.1 ดานเจาหนาทีผู่ใหบริการคาเฉลี่ยสูงสุด (4.25,4.14)  ไดแก  งานบริการฯและงานหอพกั    

     2.2 ดานกระบวนการ ข้ันตอนการใหบริการคาเฉลี่ยสูงสดุ (4.16) ไดแก  งานสารสนเทศ   

     2.3 ดานสิ่งอํานวยความสะดวกในการใหบริการคาเฉลี่ยสูงสุด (4.40) ไดแก  งานสารสนเทศ 

 3. ความพึงพอใจตอการใหบริการในภาพรวมในการใหบริการคาเฉลี่ยสูงสุด (4.14)  ไดแก          งาน

บริการฯ และงานวนิัย 

ความตองการ/ความคาดหวังที่มีตอกองกิจการนักศึกษาความถี่มากสุด  ไดแก  การใหบริการเปนระบบ  

สะดวก และรวดเร็ว  ,  ควรเพิ่มที่นั่งรอใหมากและเพียงพอ , เจาหนาทีบ่างคร้ังพูดจา   ไมสุภาพ และใชอารมณ  

ความไมพึงพอใจในการใหบริการความถี่มากสุด  ไดแก  การใหบริการลาชา , การจัดการ ระบบสารสนเทศในการ

จองหองพัก , เจาหนาที่พูดจาไมสุภาพและใชอารมณ และขอเสนอแนะอ่ืน ๆ ในการปรับปรุงการใหบริการความถี่

มากสุด ไดแก  ประชาสัมพันธใหรับทราบทั่วกัน  ,   ปรับปรุงลดข้ันตอนการใหบริการ  ,  ปรับปรุงเร่ืองน้ําและไฟฟา  

(กนศ.1.10-02) 

หลักฐาน  : 

      1.  กนศ1.10-01 :  แบบสอบถามความพึงพอใจผูใชบริการ กองกิจการนักศึกษา 

      2. กนศ1.10-02 :  สรุปผลการประเมินความพงึพอใจผูใชบริการ กองกิจการนักศึกษา 

 

ขอสรุปโดยรวมตัวบงชี้รวมของหนวยงาน 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
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ภารกิจที่  1  ภารกิจรวมของหนวยงานสนับสนุน   

ตัวบงชี้ :  1.10. รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ 

    ---- 

จุดควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง   

1. ปรับปรุงการใหบริการใหเปนทีพ่ึงพอใจมากข้ึน            

2. สิ่งที่ไมพงึพอใจและควรปรับปรุงการใหบริการที่ลาชา , การจัดการระบบสารสนเทศในการจอง 

หองพัก   

  

วิธีปฏิบัติที่ด/ีนวัตกรรม                

             ---- 
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