
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สวนที่  7 

แนวทางการพัฒนาและผลการพัฒนา 

ตามรายงานผลการประเมินคุณภาพของปที่ผานมา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอเสนอแนะและจุดที่ตองพัฒนา แนวทางการพัฒนาและผลการพัฒนา 

สิ่งที่ตองพัฒนาเรงดวน 3-5 อันดับ (หนวยงาน  



ขอเสนอแนะและจุดที่ตองพัฒนา แนวทางการพัฒนาและผลการพัฒนา 

สามารถดําเนินการไดเอง) 

1. ควรมีระบบในการนําผลการประเมินมา

ปรับปรุงการทํางาน 

 

 

ไดปรับปรุงตามการประเมิน 2 ดาน ดังนี ้

    1. เร่ืองชองทางการประชาสมัพันธกับนักศึกษานัน้ ได

เพิ่มชองทางการสื่อสารผานภารกิจ เชน  กลุม  line , 

Facebook และ ทีวีขาวสารหอพักทุกอาคาร 

    2. การเพิ่มระบบสารสนเทศ  ไดเพิ่มข้ึน 2 ระบบ  คือ 1) 

ระบบสารสนเทศงานกิจกรรมนักศึกษาสําหรับผูบริหาร  2) 

ระบบสารสนเทศวินัยนักศึกษา 

 

2. การพัฒนาศูนยอาหารใหมีมาตรฐาน 

 

 

1. ไดพัฒนาจัดทาํปายเมนอูาหาร 3 ภาษา เชน ภาษาไทย  

ภาษาอังกฤษ  ภาษามาลายู เพือ่รองรับนักศึกษาตางชาติ

และการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

2.  ไดพัฒนาดานกายภาพของอาคารสุขาในศูนยอาหาร ให

มีสภาพใหม โดยปรับปรุงใหมทัง้หมด  พรอมการดูแลรักษา

ทําความสะอาดตลอดวัน 

 

3. ควรมีแผนทํางานรวมกับเจาหนาที่  ดาน

กิจการนักศึกษาของคณะ/ทุกวิทยาเขต 

 

ไดมีการประชุมหารือเพื่อกําหนดแผนงานกิจกรรม โดยผาน

ชองทางสื่อสารการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานกิจการ

นักศึกษา 5 วิทยาเขต และมีแผนงานเฉพาะดาน เชน การ

ประชุมบริหารจัดการความรู การประเมินผลโครงสราง

กิ จ ก รรม เ ส ริ มหลั ก สู ต ร  แล ะกา รพัฒน าป รับป รุ ง 

ประสิทธิภาพการใชจายเงินสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา ทุก

คณะในวิทยาเขตหาดใหญ และ 5 วิทยาเขต การประชุม

ประสานงานกองทุนใหกูยมื  วินัย แนะแนวฯ 

 

 

  

 

1)  ตัวบงชี้รวมของหนวยงาน  
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ขอเสนอแนะและจุดที่ตองพัฒนา แนวทางการพัฒนาและผลการพัฒนา 

     กองกิจการนักศึกษาฯมีการดําเนินงาน 

ตามตัวบงชี้รวมของหนวยงานสนับสนุนอยางครบถวน 

โดยมีผลการประเมินในภาพรวม = 4.60 ระดับดีมาก  

มีการดําเนินที่ไมบรรลุเปาหมาย จํานวน  1 ตัวบงชี้  คือ 

ตัวบงชี้ที่  1.10   

 

ในภาพรวมการใหบริการ อยูระหวางดําเนินการการ

ใหบริการลักษณะ  one  stop  service 

ทุกบริการของกองฯ 

   จุดควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง  

1. บุคลากรควรมีการเรียนรูงานขามสายงาน 

ใหมากข้ึน  

กองฯ ไดผลกัดันใหมีรูปแบบการบริการนักศึกษาในลักษณะ 

one stop service ที่บุคลากรสามารถเรียนรูงานขามสาย

งาน และสนับสนุนใหบุคลากรรวมจัดกิจกรรม เพื่อเรียนรู

งานขามสายงานในกิจกรรม/โครงการเครือขายอุดมศึกษา

ภาคใต 

 

2. ควรเพิ่มระบบสารสนเทศในหนวยงานใหมากข้ึน เพิ่มระบบสารสนเทศสําหรับผูบริหารและระบบสารสนเทศ

วินัยนักศึกษา 

2) ตัวบงชี้เฉพาะของหนวยงาน   

    กองกิจการนักศึกษามีการดําเนินงานตามตัวบงชี้

เฉพาะของหนวยงานอยางครบถวน โดยมีผลการ

ประเมินในภาพรวม = 4.87   ระดับดีมาก    

 

   จุดควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

1. ควรมีระบบในการนําผลการประเมินมา 

ปรับปรุงการทํางาน 

 

ไดปรับปรุงตามการประเมิน 2 ดาน ดังนี ้

    1. เร่ืองชองทางการประชาสัมพันธกับนักศึกษานั้น ได

เพิ่มชองทางการสื่อสารผานภารกิจ เชน  กลุม  line , 

Facebook และ ทีวีขาวสารหอพักทุกอาคาร 

   2. การเพิ่มระบบสารสนเทศ  ไดเพิ่มข้ึน 2 ระบบ 

คือ  1) ระบบสารสนเทศงานกิจกรรมนักศึกษาสําหรับ

ผูบริหาร  2) ระบบสารสนเทศวนิัยนักศึกษา 

2. ควรมีการบูรณาการระหวางงานวิชาการ 

กับงานพัฒนานักศึกษา 

ปรับรูปแบบการจัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนใหสอดแทรก

กิจกรรมวิชาการ พรอมประสานจัดกิจกรรมรวมกับศูนย

เรียนรูเพิ่มข้ึน 
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ขอเสนอแนะและจุดที่ตองพัฒนา แนวทางการพัฒนาและผลการพัฒนา 

3. ควรมีการสื่อสาร กํากับ และติดตามการ 

ดําเนินกิจกรรมขององคการนักศึกษาอยางใกลชิดเพื่อให

บรรลุเปาหมาย 

 

ประชุมกลุมกิจกรรมเปนรายเดือนพรอมจัดเวทีแลกเปลี่ยน

ขอเสนอแนะยอยของแตละฝายตามความจําเปนเพิ่มข้ึน 

4. ควรมีแผนรองรับกิจกรรมที่เกิดข้ึนในกรณ ี

เรงดวน 

ใชระบบ IT เสริมงานเรงดวน เชน การสื่อสารผานไลน  

กลุมเมลล  Facebook  

 

5. ควรมีแผนการพัฒนานักศึกษาเพื่อเตรียม 

ความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียนอยางเปนระบบ  

จัดกิจกรรมโดยเปนผูนํากลุมกิจกรรม  เพื่อนําความรู กรอบ

แนวคิดมาจัดกิจกรรมเชิงสรางสรรคแกนักศึกษาทั่วไป มี

กิจกรรมนํารองรวมกันกับนักศึกษา 5 วิทยาเขต 

 

6. ควรเพิ่มจํานวนนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม 

ใหมากข้ึน 

 

เปนการจัดกิจกรรมบูรณาการหลาย ๆ องคกร และเนน

ปริมาณนักศึกษาเขารวม 

สิ่งที่ควรพัฒนา 

1. การเพิ่มชองทางประชาสัมพันธใหกับนักศึกษา

อยางทั่วถึง 

 

 

มีการเพิ่มชองทางการประชาสัมพันธกับนักศึกษา เชน เพิ่ม

ชองทางผานกลุมยอย  line , Facebook และทีวีขาวสาร

หอพักทุกอาคาร 

 

2. การพัฒนาศักยภาพของกองกิจการนักศึกษาใหมี

ศักยภาพเปนหนวยประสานงาน 

 

กองฯ เปนแมขายในการจัดประชุมสัมมนาบุคลากร

นักศึกษา 5 วิทยาเขต เปนแมขายจัดประชุมกิจกรรมรับ

นองประชุมเชียร  เปนแมขายเครือขายพัฒนานักศึกษา

อุดมศึกษาภาคใต ดานกิจกรรมนักศึกษา รณรงคปองกัน

สารเสพตดิ ฯลฯ 

 

  

  

ทิศทางการพัฒนาสูความเปนเลิศ  
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ขอเสนอแนะและจุดที่ตองพัฒนา แนวทางการพัฒนาและผลการพัฒนา 

  การเปนหนวยงานที่มีศักยภาพดานการประสานงานที่

เปนเลิศเนื่องจากภารกิจของกองกิจการนักศึกษา ตอง

ทํางานรวมกับหนวยงานอ่ืน 

เปนแกนหลักของเครือขายบัณฑิตอุดมคติไทย เครือขาย

สถาบันอุดมศึกษาภาคใตดานเครือขายอุดมศึกษาและ

ประสานการจัดกิจกรรม 

  - เครือขายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษาภาคใตตอนลาง (ดาน

การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด)   

  -  เครือขายการพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย  เครือขาย

สถาบันอุดมศึกษาภาคใต    

  -  โครงการคายเรียนรู และเผยแพรโครงการพระราชดําริ 

  -  โครงการบัณฑิตไทยไมโกง 

  -  โครงการประชุมเชงิปฏิบัติการจัดการความรู  หัวขอ 

การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมรับนองใหมและประชุม

เชียรเชิงสรางสรรค ปการศึกษา 2557 

  -  การประชุมประเมินผลโครงสรางกิจกรรมเสริมหลักสูตร

เพื่อพัฒนานักศึกษาและการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการ

ใชจายเงินบํารุงกิจกรรมนักศึกษา 5 วิทยาเขต วันที่ 29 – 

30 เมษายน 2557 
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