
  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

สวนที่ 5 

ผลการดําเนินงานกองกิจการนักศึกษา 

ประจําปการศึกษา 2556 

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  2556 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

8  8  5    บรรลุเปาหมาย 
 

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

 1 มีการจัดทําแผน    กล

ยุทธ  ที่ สอดคล อง กับ

แผนพัฒนามหาวิทยาลัย

สงขลานครินทร (พ.ศ.

2555 - 2558) 

 

    กองฯ มีการจัดทําแผนกลยุทธที่สอดคลอง

กับนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยการมีสวน

รวมของบุคลากรในกองฯ และไดรับความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารกองกิจการ

นักศึกษา เปนแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือ

ปณิธานของมหาวิทยาลัยสงขลา นครินทร โดย

ไดดําเนินการดังนี้ 

    1. มีการกําหนด  วิสัยทัศน พันธกิจ ใน

แผนปฏิบัติราชการกองกิจการนักศึกษาให

เหมาะสมกับสภาพการบริหารในปจจุบัน โดย

ไดมีการทบทวน วิสัยทัศน พันธกิจ  มีการ

ประชุมกรรมการจัดทําแผน   

    2. มีการจัดทําแผนกลยุทธของกองกิจการ

นักศึกษา  มหาวิทยาลัยสงขลา-นครินทร  โดย

ผูบริหารและบุคลากรทุกคนไดประชุมรวมกัน

เพื่อพิจารณาผานหัวหนางาน  หนวยงาน 

(SWOT) และ  

กนศ.1.1-01  

แผนกลยทุธ 

กองกิจการนักศึกษา  

ป 2556-2558 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   ทบทวนแผนการปฏิบัติราชการและนําผลการ

ประเมิน  ขอเสนอแนะจากการประเมินในปที่

ผานมาใชประกอบในการจัดทาํแผน  ซึ่งแผนได

กําหนดตัวชี้วัด  

 

    

 

เปาหมาย  การจัดทําแผนการปฏิบัติงานในการ

ประกันคุณภาพการศึกษา การดําเนินงานตาม
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ภารกิจที่ 1 ภารกิจรวมของหนวยงานสนับสนุน 

ตัวบงชี้ :  1.1  กระบวนการพัฒนาแผน  

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คํารับรองการปฏิบัติราชการและการบริหาร

ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มีการ

กําหนดกิจกรรมและโครงการจากทุกงานๆ ให

มีความสอดคลองกับภารกิจหลักของกอง

กิจการนักศึกษาและสอดคลองกับยุทธศาสตร

ของมหาวิทยาลัยสงขลา นครินทร  ไวในแผน

กลยุทธของกองกิจการนักศึกษา (กนศ.1.1-01) 

      3.  มีการแตงตั้งคณะกรรมการการจัดทํา

แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2554 (กนศ.1.1-02)และดําเนินการประชุม

คณะกรรมการตามคําสั่ ง  เพื่อดํา เนินการ

ทบทวน วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค นําผล

การวิเคราะหสภาพปจจุบันของหนวยงาน 

(SWOT) จากขอ 2 มาวิเคราะหอีกคร้ังหนึ่ง

รวม ถึงวิ เคราะห ความสอดคล อง  ความ

เชื่อมโยงของแผนปฏิบัติราชการของหนวยงาน

กั บ แ ผ น ป ฏิ บั ติ ร า ช ก า ร ข อ ง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เพื่อกําหนดให

ครอบคลุมตามภารกิจหลักของหนวยงาน 

ประกอบดวย การกําหนดนโยบาย กรอบ 

แนวทางปฏิบัติ กลยุทธ ตัวชี้วัด เปาหมาย 

ระยะเวลา และผู รับผิดชอบใหเปนไปตาม

ภารกิจหลัก  

       4. นํารางแผนกลยุทธของกองกิจการ

นักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลา-นครินทร เสนอ

ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองกิจการ

นักศึกษาเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ และ

ดําเนินการปรับปรุงแผนตามขอเสนอแนะจาก

คณะกรรมการบริหารกองกิจการนักศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กนศ. 1.1-02   

คําสั่งแตงตั้ง

คณะกรรมการชุดต

างๆ ในการ

ดําเนินงานของกอง

กิจการศึกษา 

    

 2 มีการถายทอดแผนกล

ยุทธระดับหนวยงานไปสู

ทุกหนวยงาน/งาน

    กองฯ มีการถายทอดแผนกลยุทธไป 

สูทุกหนวยงานภายใน ดําเนินการโดย 

    1. ผูบริหารดําเนินการถายทอดแผน     กล

กนศ.1.1-03 

แผนยุทธศาสตรและ

แผนการดําเนนิงาน
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ภารกิจที่ 1 ภารกิจรวมของหนวยงานสนับสนุน 

ตัวบงชี้ :  1.1  กระบวนการพัฒนาแผน  

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

ภายใน ยุทธของกองกิจการนักศึกษาไปยังบุคลากรทุก

คนในการประชุมบุคลากรกองกิจการนักศึกษา   

    2. มีการกําหนดเปาหมายการดําเนิน งาน

ของทุกแผน/กิจกรรม และกําหนดมอบหมาย

ผูรับผิดชอบงานเปน 

ลายลักษณอักษร (กนศ.1.1-03) 

กองกิจการนักศึกษา 

ประจําปการศึกษา 

2556 

 

 

 3 มีกระบวนการแปลงแผน

กลยุทธเปนแผน 

ปฏิบัติการประจําปครบ

ตามพันธกิจ 

    มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ เปน

แผนปฏิบัติการประจําปครบ  3 พันธกิจ โดย

กองฯ กําหนดใหบุคลากรทุกคนจัดทําแผนการ

ปฏิบัติงานของตนเอง แผนงานของหนวยงาน

ภายใน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 แลว

นําแผนการปฏิบัติงานของรายบุคคล/แผนงาน

หนวยงานภายในมาสังเคราะหเพื่อจัดทํา

แผนการปฏิบัติงานภาพรวมของ      กอง

กิจการนักศึกษา ซ่ึงการจัดทําแผนฯ ไดมีการ

วิเคราะหความสอดคลองระหวางแผนกลยุทธ

และแผนปฏิบัติราชการประจําป  อีกทั้งแผน/

กิจกรรมที่บุคลากรกําหนดมีความสอดคลอง

และครอบคลุมการดําเนินงานตามภารกิจหลัก

ของหนวยงาน และสามารถสนองตอบการ

ดําเนินงานของตัวบงชี้การประกันคุณภาพ

การศึกษา และตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตาม

คํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป  

(กนศ.1.1-04) 

กนศ.1.1-04 

แผนปฏิทนิงานของ

หนวยงานภายใน  

กองกิจการนักศึกษา  

 

 
 

 

 4 มีตัวบงชี้ของแผน 

กลยุทธแผนปฏิบัติการ

ประจําป และ 

คาเปาหมายของแตละ

ตัวบงชี้  เพื่อวัด

ความสําเร็จของการ

ดําเนนิงานตามแผนกล

ยุทธและแผน ปฏิบัติการ

     มีการกําหนดตัวบ งชี้ของแผนกลยุทธ  

แผนปฏิบัติการประจําป และการกําหนด     ค

าเปาหมายของแตละตัวบงชี้ของการดําเนินงาน

เพื่อวัดความสําเ ร็จในการดําเนินงานตาม

แนวทางของการประเมินคุณภาพของหนวย

งานสนับสนุน ที่มหาวิทยาลัยผูกําหนดและได

กําหนดตัวชี้วัด คาเปาหมายและเกณฑการ

ประ เมิ น คุณภาพของกา รดํ า เนิ น ง านที่

กนศ.1.1-01  

แผนกลยทุธ 

กองกิจการนักศึกษา 
ป 2556-2558 

 

กนศ.1.1-04 

แผนปฏิทนิงานของ

หนวยงานภายใน  
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ภารกิจที่ 1 ภารกิจรวมของหนวยงานสนับสนุน 

ตัวบงชี้ :  1.1  กระบวนการพัฒนาแผน  

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

ประจําป ครอบคลุมทุกภารกิจที่เปนภารกิจเฉพาะของ

กองกิจการศึกษา 
กองกิจการนักศึกษา  

 

 5 มีการดําเนินงานตาม

แผนปฏิบัติการประจาํป

ครบตาม พันธกิจ 

     มีการดํา เนินการตามแผนปฏิบัติการ 

ครบถวนตามพันธกิจกระบวนการทํางานทุก

ภา ร กิจมี กา รพัฒนา ใน เชิ ง คุณภาพและ

ประสิทธิภาพของการทํางานเพื่อใหบรรลุผล

สําเร็จตามแผนทุกภารกิจ โดยไดกําหนดตัวบ

งชี้เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินกิจกรรมที่

ดําเนินการไดสําเร็จตามแผน  

(กนศ.1.1-05) 

กนศ.1.1-05 

รายงานประจาํป

การประเมินคุณภาพ

ภายในกองกิจการ

นักศึกษา  

ประจําป 

การศึกษา 2556 

 6 มีการติดตามผล   การ

ดําเนินงาน   ตามตัวบงชี้

ของแผนปฏิบัติการ

ประจําปอยางนอย 

ปละ 2 คร้ังและรายงาน

ผลตอผูบริหารเพื่อ

พิจารณา 

 

     มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล

การดําเนินงานตามภารกิจหลักของกองฯ โดย

ไดมีการบูรณาการใหเปนระบบเดียวกันกับ

ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป 

(TOR) และมีการกําหนดใหบุคลากรรายงานผล

การดําเนินงานปละ 2 คร้ัง (ทุก 6 เดือน) เพื่อ

รับการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้

ตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนดไว และรายงานต

อ   ผูบริหารเพื่อพิจารณา  ปละ 2 คร้ัง   

(กนศ.1.1-06) 

กนศ.1.1-06 

รายงานผลการ

ปฏิบัติงานทุก    6 

เดือน  ของบุคลากร 

กองกิจการนักศึกษา

ประจําป 2556 

 7 มีการประเมินผลการ

ดําเนินงานตามตัว   บ

งชี้ของแผนกลยุทธ   

อยางนอยปละ 1 คร้ัง 

และรายงานผลตอ 

ผูบริหารเพื่อพิจารณา 

      มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ

งชี้ของกลยุทธ   โดยผาน กระบวนการประเมิน

คุณภาพภายในประจําป   ของกองกิจการ

นักศึกษาที่มีคณะกรรมการภายนอกหนวยงาน

เขามาประเมินปละ 1 คร้ัง  ตามแนวทางและ

เกณฑ ที่มหาวิทยาลัยกําหนด พรอมทั้งเสนอ

รายงานผลการดําเนินงานใหมหาวิทยาลัย

ทราบ (กนศ.1.1-07) 

กนศ.1.1-07 

รายงานผลการ

ประเมินคุณภาพ

ภายใน  

กองกิจการ-

นักศึกษาประจาํป

การศึกษา 2555 

 8 มีการนําผลการ

พิจารณาขอคิดเห็น

และขอเสนอแนะของผู

บริหารไปปรับปรุงแผน

   กองฯ ได นําผลการพิจารณาขอคิดเห็น 

ขอเสนอแนะ  และขอมูลจากสวนตางๆ  ในรูป

ของ  1) การประเมินความพึงพอใจในการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรกองกิจการนักศึกษา  

กนศ.1.1-01  

แผนกลยุทธกอง

กิจการนักศึกษา 
ป 2556-2558 
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ภารกิจที่ 1 ภารกิจรวมของหนวยงานสนับสนุน 

ตัวบงชี้ :  1.1  กระบวนการพัฒนาแผน  

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

กลยุทธ  และแผนปฏิบัติ

การประจําป 

 

2)  จากข อเสนอแนะของคณะกรรมการ

ประเมินการปฏิบัติงานประจําป และ  3) 

นโยบายจากฝายบริหารมาวิ เคราะห  เพื่อ

ปรับปรุงระบบงาน และประสิทธิภาพการ

ทํางาน (กนศ.1.1-01 , กนศ.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  2556 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

6  6 5   บรรลุเปาหมาย 
 

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

 1 ผูบริหารมีวิสัยทัศน 

กําหนดทิศทางการ 

ดําเนินงานและสามารถ ถา

ยทอดไปยังบุคลากรทุก

ระดับ  

มีความสามารถในการ

วางแผนกลยุทธมีการนําข

อมูลสารสนเทศ เปนฐาน

ในการปฏิบัต ิงานและ

พัฒนาหนวยงาน 

     ผู บริหารมีวิสัยทัศนในการกําหนดทิศทาง การ

ดําเนินงานของกองฯ และมีแนวทางการบริหารงาน

แบบมีสวนร วม จึ ง ได ร วม กับบุคลากรและผู ที่

เก่ียวของกําหนดนโยบาย และจัดทําวิสัยทัศน/พันธ

กิจ/แผน กลยุทธ และนําสู การปฏิบัติที่เปนระบบ

ชัดเจน รวมทั้งมีการถายทอดใหบุคลากรทุกระดับ

ทราบและมีความเขาใจตรงกันนอกจากนี้ ยังไดมีการ

กําหนดกลยุทธหลักเพื่อนําไปสูการพัฒนาระบบการ

ดําเนินงานของกองฯ เพื่อใหบรรลุวิสัยทัศนและพันธ

กิจองคกร (กนศ.1.1-05)  อีกทั้งมีการนําขอมูล

สารสนเทศเปนฐานในการปฏิบัติงานและการพัฒนา

หนวยงาน  

 

กนศ.1.1-05

รายงานประจาํป

การประเมิน

คุณภาพ 

ประจําป 2556 

(หนา 3 

วิสัยทัศน  พนัธ

กิจ  

แผนกลยทุธ 

และ หนา 18 

โครงสรางการ

บริหารองคกร) 
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ภารกิจที่ 1  ภารกิจรวมของหนวยงานสนับสนุน 

ตัวบงชี้ : 1.2  ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดบัของหนวยงาน  

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

 2 ผูบริหารมีการกํากับ   

ประเมินผลการดําเนนิ 

งานตามที่มอบหมาย 

รวมทั้งสามารถสื่อสาร

แผนและผลการดาํเนนิ 

งานของสถาบัน/

หนวยงานไปยังบุคลากร

ในหนวยงาน 

     ผูบริหารของกองฯ มีการกํากับติดตามผลการ

ดําเนินงานตามที่มอบหมายสูการปฎิบัติ ผ านที่

ประชุมทีมผูบริหารกองฯ โดยจะมีวาระการประชุม

ตามปกตสิัปดาหละ 1 คร้ัง และจะมีการประชุมวาระ

พิเศษ เมื่อมีความจําเปนเรงดวน   อีกทั้งมีการสื่อสาร

แผนและผลการดําเนินงานของกองฯ ไปยังบุคลากร

ผานทางหัวหนางานและสื่อสารโดยตรงผานที่ประชุม

กองฯ จนบุคลากรมีความเขาใจ สามารถนําไปถือ

ปฏิบัติได (กนศ.1.2-02) 

กนศ.1.2-02 

รายงานการ

ประชุมทีม

ผูบริหาร 
กองกิจการ 

นักศึกษา 

 3 ผูบริหารสนบัสนุนให

บุคลากรในหนวยงานมีส

วนรวมในการบริหาร

จัดการ ใหอํานาจในการ

ตัดสินใจแกบุคลากรตาม

ความเหมาะสม 

    ผูบริหารมีการสนับสนนุใหบุคลากรในหนวยงาน มี

สวนรวมในการบริหารจัดการ โดยไดเปดโอกาสให

บุคลากร/ผูใตบังคับบัญชามีโอกาสในการแสดงความ

คิดเห็นและมีสวน  รวมรับผิดชอบ ในการตัดสินใจ

ดําเนินงานในกิจกรรมตาง ๆ ของกองฯ  ในรูปของ

คณะกรรมการ/คณะทํางาน เชน 

     - คณะกรรมการประกันคุณภาพและบริหารความ

เสี่ยง 

     - คณะกรรมการแผนและพฒันา 

     - คณะกรรมการจัดการความรู 

     - คณะทํางานสงเสริมกิจกรรม 5 ส.   

     - คณะกรรมการสันทนาการสานสัมพันธ           

     - คณะกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม 

     - คณะกรรมการประเมินผลและอ่ืน ๆ 

(กนศ.1.1-02)     

  

กนศ.1.1-02 

คําสั่งแตงตั้ง

คณะกรรมการ

ชุดตางๆ ในการ

ดําเนินงานของ

กองกิจการศึกษา 
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ภารกิจที่ 1  ภารกิจรวมของหนวยงานสนับสนุน 

ตัวบงชี้ : 1.2  ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดบัของหนวยงาน  

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

 4 ผูบริหารถายทอดความรู 

และสงเสริมพัฒนาผูรวม

งานเพื่อใหสามารถทํางาน

บรรลุวัตถุประสงค ของ

ห น  ว ย ง า น เ ต็ ม ต า ม

ศักยภาพ 

     ผูบริหารมีการถายทอดความรูแบบเปนทางการ

และไมเปนทางการใหกับผูใตบังคับ บัญชา  โดยผาน

กระบวนการแลกเปลีย่นเรียนรูและการประชุมการ

พบปะพูดคุย และหากมีความรูใดที่เปนเร่ืองสําคัญก็

จะนําเขาที่ประชุมทีมผูบริหารและที่ประชุมกอง

กิจการนักศึกษา เพื่อรวมกันวิเคราะหและแสดงความ

คิดเห็นรวมกัน 

กนศ.1.2-03 

รายงานการ

ประชุมทีม

ผูบริหาร 
กองกิจการ 

นักศึกษา 

 5 ผูบริหารบริหารงาน   ด

วยหลักธรรมาภิบาลโดย

คํานึงถึงประโยชนของหน

วยงานและ    ผูมีสวนไดส

วนเสีย 

    กองฯ  มีผูอํานวยการกองและหัวหนางาน   ทั้ง 9 

งาน เปนผูบริหารจัดการภารกิจของกองในฐานะหน

วยงานสนับสนุนที่มีภารกิจนํา เสนอข อมูล เพื่ อ

สนับสนุนการตัดสินใจของผูบริหาร ตามภารกิจและมี

การประสานงาน/ใหคําปรึกษาชี้แนะแกคณะ/หนวย

งานที่ เก่ียวของดวย การปฏิบัติงานของบุคลากรทุก

คนในกองอยางเต็มศักยภาพ และมีจิตสํานึกในการให

บริการในการดําเนินงานใชหลัก   ธรรมาภิบาลที่เน

นการปฏิบัติการตามหลัก นิติธรรม  การดําเนินงาน

ตามกฎระเบียบ      ขอบังคับ แนวปฏิบัติและกติกาต

าง ๆ ความ   โปรงใส เปนธรรม ที่สามารถตรวจสอบ

ได      มีความรับผิดชอบและการใชทรัพยากรอยาง

ประหยัดและคุมคา คํานึงถึงประโยชนของ  หนวย

งาน/มหาวิทยาลัยและผูที่มีสวนไดเสียภายใตกรอบ

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

บริหารงานอยาง 

เปนรูปธรรม 

     กองฯ มีระบบการประเมินผลของหนวยงาน โดย  

1) การประเมินคุณภาพภายในกองกิจการนักศึกษา

ประจําป ตามแนวทางและเกณฑที่มหาวิทยาลัย

กําหนด  2) การประเมินผูบริหารโดยประเมินตาม

ระเบียบที่มหาวิทยาลัยกําหนดเร่ืองหลักเกณฑและ

วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการพล

เรือนในสถาบันอุดมศึกษาประจําป  2554  โดย

คณะกรรมการประเมินนั้นประกอบดวยหัวหนางาน

ทุกงาน ผอ. ผช. และ รองฯ ซึ่งกํากับดูแล กอง

กิจการนักศึกษา ซ่ึง ผู บริหารประเมินแลว จะมีข

อมูลยอนกลับในเร่ืองการปรับปรุงการทํางานและการ

พัฒนาตนเอง 3) การประเมินความพึงพอใจ ตอการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรกองกิจการศึกษา จากการ

ประเมินดังกลาวขางตน ผูบ ริหารไดนําผลการ

ประเมินขอเสนอแนะจากการประเมินมา วิเคราะห

เพื่อปรับปรุงระบบงาน ปรับปรุงประสิทธิภาพการ

ทํางาน การปรับปรุงกลยุทธ  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  2556 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

3.51 3.51 4   บรรลุเปาหมาย 
 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน 

     1. มีการกําหนดนโยบายและจัดทําวิสัยทัศน/พันธกิจ/แผนกลยุทธ และนําสูการปฏิบัติที่เปนระบบชัดเจนรวมทั้งมี

การถายทอดนโยบาย   วิสัยทัศน  พันธกิจ และแผนกลยุทธ  ใหงานและบุคลากรทุกระดับทราบ และมีความเขาใจ

ตรงกัน นอกจากนี้ ยังไดมีการกําหนดกลยุทธหลักเพื่อนําไปสูการพัฒนาระบบการดําเนินงานของกอง เพื่อใหบรรลุ

วิสัยทัศนและพันธกิจองคกร เผยแพรผาน web site      กองกิจการนักศึกษาและติดประกาศไวหนากองกิจการ

นักศึกษา  (กนศ.1.3-01) 

     2. การมีสวนรวมโดยจัดใหมีการประชุมทีมบริการกองฯ อยางนอยอาทิตยละคร้ัง  การประชุมสัมมนาบุคลากรกอง

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

และขอเสนอแนะจากบุคลากรทุกระดับ เพื่อใชขอมูล       ดังกลาวเปนแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงระบบ

บริหารและการปฏิบัติงานกองกิจการนักศึกษา ไดเปดโอกาสใหบุคลากร/ผูใตบังคับบัญชามีโอกาสในการแสดงความ

คิดเห็นและมีสวนรวมรับผิดชอบในการตัดสินใจดําเนินงานในกิจกรรมตางๆ ของกองในรูปของคณะกรรมการ/

คณะทํางานโดยมี         ผูบริหารเปนที่ปรึกษา 

     3. มีการสงเสริมและพัฒนาระบบบริหารจัดการภายในและสงเสริมการจัดสภาพแวดลอมที่ดีในการทํางาน กอง

กิจการศึกษาจึงกําหนดใหมีการประเมินระดับความพึงพอใจของบุคลากรตอสภาพการทํางาน  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ

รับฟงความคิดเห็นของบุคลากรที่มีความพึงพอใจตอการทํางาน เพื่อนําขอเสนอแนะมาเปนประโยชนในการพัฒนาป 

2556  ผลการประเมินพบวา บุคลากรมีความพึงพอใจตอสภาพการทํางานภายในกองฯ มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.51 

และไดมีการเผยแพร web site http://student. psu.ac.th/new/satisfaction.php กองกิจการนักศึกษา  (กนศ.

1.3-02)  

    4.  เพื่อเปนการพัฒนาระบบจัดการของผูบริหารทุกระดับของกองกิจการนักศึกษาใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล

โปรงใส  สามารถตรวจสอบได  รวมทั้งการมีสวนรวมของบุคลากรทุกระดับ           กองกิจการนักศึกษาไดกําหนดให

มีการประเมินการบริหารจัดการของผูบริหารเปนตัวบงชี้ที่สําคัญ    ตัวหนึ่ง ในการประเมินผูบริหารระดับผูอํานวยการ

กองและระดับงาน  มีระดับความคิดเห็นตอคุณลักษณะของผูนํากองกิจการนักศึกษา  โดยภาพรวม ดังนี้ 
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ภารกิจที่  1   ภารกิจรวมของหนวยงานสนับสนุน  

ตัวบงชี้ : 1.3  การปฏิบัตติามบทบาทหนาที่ของผูบริหารหนวยงาน   

       4.1  ผูอํานวยการกองฯ 

             คุณลักษณะของผูนํา   ระดับความคิดเห็นในภาพรวมคาเฉลี่ยสูงสุด  ไดแก  ความใฝรู     ( X = 3.49) 

และความรับผิดชอบ ( X = 3.47)  คาเฉลี่ยต่ําสุด  ไดแก  การสนับสนุนและสรางแรงจูงใจใหผูใตบังคับบัญชา ( X = 

2.80)    

       4.2 หัวหนางาน  

            ประเมินภาวะผูนํา  ระดับความคิดเห็นในภาพรวมคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก มีความรูความสามารถอยาง

เหมาะสมกับตําแหนงงาน ( X = 4.12) และมีความรับผิดชอบ  มุงม่ัน  อดทน      และอุทิศตนตอการปฏิบัติงาน 

( X = 4.00) คาเฉลี่ยต่ําสุด  ไดแก  มีการสงเสริม และสรางแรงจูงใจในการทํางานใหกับผูใตบับคับบัญชา ( X = 3.70)  

(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.php 

        กนศ.1.3-03        สรุปผลการประเมินภาวะผูนําและความสามารถในการบริหารจัดการของ 

                                 ผูบริหารระดับกอง และระดับงาน กองกิจการนักศึกษา ป 2556 
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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  2556 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

7  7 5  บรรลุเปาหมาย 
 

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการ

ประเมิน 

ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

 1 มีแผนการบริหาร

และพัฒนา

บุคลากรสาย

สนับสนนุที่มีการวิ

เคราะหขอมูลเชิง

ประจักษ 

    กองฯ มีแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสาย

สนับสนุนที่มีการวิเคราะหขอมูลเชิงประจักษ (กนศ.1.4-

01) โดยการมุงพัฒนาบุคลากรกอง ใหมีความรู

ความสามารถและสมรรถนะตรงตามที่มหาวิทยาลัย

กําหนดคือ  สมรรถนะหลัก (Core Competency) 

สมรรถนะดานบริหาร (Managerial Competency) 

และสมรรถนะเฉพาะงาน (Functional Competency) ตาม

กลุมบุคลากรโดยเฉพาะสมรรถนะเฉพาะงานดาน

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 2556 

 

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 

    มีการพัฒนาบุคลากรโดยสงบุคลากรไปพัฒนา เชน 

สงเขารับการอบรมหลักสูตรตางๆ ทั้งภายในและ

ภายนอก จํานวน  11  โครงการ 

        ภายในประเทศ  จํานวน  30  คน 

        ตางประเทศ      จํานวน   7   คน 

กนศ.1.4-03 

สรุปฐานขอมูล

พัฒนาบุคลากร 

ป 2556  

 3 มีสวัสดิการเสริม

สรางสุขภาพที่ดี

และสรางขวัญ

และกําลังใจให

บุคลากรสาย

สนับสนนุ 

สามารถทาํงานได

อยางมี 

ประสิทธิภาพ 

    มีโครงการจัดสวัสดิการเสริมสรางสุขภาพโดยจัดให

บุคลากรมีโอกาสไดเข าร วมโครงการประกันภัย

อุบัติเหตุกับนักศึกษาในปการศึกษา 2556 อัตราเบี้ย

ประกันภัย คนละ 120 บาทมี ระยะเวลาคุมครอง 14 

เดือนคร่ึง เพื่อใหสอดคลองกับปฏิทินการศึกษาใหม ป 

2557  และไดร ับความคุมครองสูงเชนเดียวกับ

นักศึกษา ทําใหมีความสะดวกในการเขารับบริการ

รักษาพยาบาลอุบัติเหตุในโรงพยาบาลเอกชน  คลินิก 

และโพลีคลินิก ที่มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลปทั่วโลก 

ประหยัดเงินงบประมาณคารักษาพยาบาลของรัฐ และมี

สินไหมทดแทนแกครอบครัวกรณีบุคลากรเสียชีวิต/

ทุพพลภาพ (กนศ.1.4-04)  

     - มีการจัดกิจกรรมสัมมนากองกิจการนักศึกษา

ประจําป เพื่อใหมีการแสดงความคิดเห็น และสราง

ความรวมมือในการทํางานรวมกัน 

กนศ.1.4-04     

เอกสารรายชื่อ

นักศึกษาและ

บุคลากรผูเอา

ประกันภัย   

(เอกสารอยูทีง่าน

บริการและ

สวัสดิการ

นักศึกษา) 

 

 

กนศ.1.4-05 

โครงการจัด

สัมมนากอง

กิจการนักศึกษา 

ประจําป 2556 

 

 4 มีระบบการตดิตามให

บุคลากรสาย

สนับสนนุนาํความรู

และทักษะที่ไดจาก

การพัฒนามาใชใน

การปฏิบัติงาน  

ที่เก่ียวของ 

     กองฯ มีแนวทางหรือวิธีการติดตามประเมินผลการ

อบรมหรือการพัฒนาของบุคลากร เพื่อใหบุคลากร

สามารถนําความรูและทักษะที่ไดจากการพัฒนามาใชใน

การปฏิบัติงาน หรือปรับปรุงงานอยางเปนระบบ โดย

กําหนดใหมีการสรุปรายงานผลจากการพัฒนามาใชใน

การปฏิบัติงาน (กนศ.1.4-05) 

กนศ.1.4-06 

สรุปการประชุม

เชิงปฏิบัติการ

บริหารจัดการ

ความรู 

 

 5 มีการใหความรูดาน     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 กนศ.1.4-02  
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ภารกิจที่  1   ภารกิจรวมของหนวยงาน 

ตัวบงชี้ :  1.4  ระบบการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน  

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการ

ประเมิน 

ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

จรรยาบรรณ แก

บุคลากรและดูแล

ควบคุมใหบุคลากร

สายสนับสนนุถือ

ปฏิบัต ิ

จรรยาบรรณโดยกําหนดไวในการประเมินผลสมรรถนะ 

(Competency) ที่กําหนดใหบุคลากรทุกคนมีคาความ

จําเปนของจริยธรรมที่ระดับ 3 และ คาคาดหวังของ

ตําแหนงที่ระดับ 4   

Competency   

กลุมงาน 

กิจการนักศึกษา 

 

 6 มีการประเมิน ผล

ความสําเร็จ 

ของแผนการ

บริหารและการ

พัฒนาบุคลากร

สายสนับสนนุ 

     กองฯ มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการ

บริหารและการพัฒนาบุคลากร 

สายสนับสนุนกองฯ 

 

กนศ.1.4-07 

การสรุปประเมิน 

ผลความสําเร็จ

การบริหารและ

พัฒนาบุคลากร 

ป 2556 

 7 มีการนําผลการ

ประเมินไป

ปรับปรุงแผนหรือ

ปรับปรุงการ

บริหารและการ

พัฒนาบุคลากร

สายสนับสนนุ 

กองฯ ไดนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผน 

หรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาบุคลากรกองฯ 

ในปตอ ๆ ไป 

 

กนศ.1.4-08 

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  2556 

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

พัฒนาการเรียนรูและสงเสริมคุณภาพชีวิตแก

นักศึกษา 

3.  สรางองคกรคุณภาพ ตามหลักการ 

บริหารจัดการที่ดี  

กนศ.1.5-01 

แผนการจัดการ 

ความรูกอง 

กิจการนักศึกษา 

 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 

กนศ.1.5-01 

แ ผ น ก า ร จั ด ก า ร

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

สถาบันอุดมศึกษาในภาคใต หัวขอความสําเร็จของ

การจัดกิจกรรมรับนองประชุมเชียรปการศึกษา 

2556 

2.  ดานบริการและสวัสดิการนักศึกษา 

    - โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ  

การดําเนินการใหกูยืมเงิน งานกองทุนเงินใหกูยืม

เพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลา นครินทรทั้ง 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

แลกเปลี่ยนความรู

กองกิจการนักศึกษา  

ป 2556 
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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  

 

 4 มีการรวบรวมความรู

ตามประเด็นความรู ที่

กําหนดในขอ 1 ทั้งที่มี

อยู ในตั วบุคคลและ

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 

        

กนศ. 1.5-03 

http://student. 

psu.ac.th 

 5 มีการนําความรูที่ ได

จากการจัดการความรู

ในปการศึกษา ปจจุบัน

ห รือป กา ร  ศึ กษาที่

ผ า น ม า ที่ เ ป น ล า ย

ลักษณอักษร 

    กองฯ ไดนําความรูที่ไดจากการจัดการความรู 

มาจัดทําใหเปนลายลักษณอักษร  คือ การติดตาม

และดําเนินการดาน ทรานสคริปกิจกรรมนักศึกษา 

เร่ิมจากการที่มีการตรวจสอบการทํากิจกรรมของ

นักศึกษาที่จะจบกอน 1 ภาคการศึกษา รวบรวม

รายชื่อนักศึกษาที่ไมครบตามเกณฑ 

 

กนศ. 1.5-04  

https://dorm. 

psu.ac.th/TS234 
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ภารกิจที่   1  ภารกิจรวมของหนวยงานสนับสนุน 

ตัวบงชี้ :  1.5  การพัฒนาหนวยงานสูองคการเรียนรู  

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

  (explicit knowledge) 

และจากความรูทักษะ

ของผูมี 

ประสบการณตรง 

 (tacit knowledge) 

ที่เปนแนวปฏิบัติที่ดีมา

ป รั บ ใ ช ใ น ก า ร

ปฏิบัติงานจริง 

แจงไปยงัคณะตางๆ ที่นักศึกษาสังกัด  เพื่อใหคณะ

ไดดําเนินการในเบื้องตนดวยการเรียกนักศึกษามา

เตือนในเ ร่ืองของการทํ า กิจกรรม และการ

ดํา เนินการจัดกิจกรรมหรือโครงการสําหรับ

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 

 

ขอสรุปโดยรวมของตัวบงชี้ 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

      ---- 

จุดที่ควรพัฒนา / ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

ควรมีการนําความรูที่ไดจากการจัดการความรูมาจัดเก็บเปนหลักฐาน และนําไปใชกับการ 

ปฏิบัติงานจริง 

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 

      ----  
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ภารกิจที่  1  ภารกิจรวมของหนวยงานสนับสนุน 

ตัวบงชี้ :  1.6  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  2556 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

6   6  5    บรรลุเปาหมาย 
    

 

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

 1 มีการแตงตั้งคณะกรรมการ

หรือคณะทํางานบริหาร

ความเสี่ยงโดยมผีูบริหาร

ระดับสูงและตัวแทนที่

รับผิดชอบพนัธกิจหลัก 

ของหนวยงานรวมเปน

คณะกรรมการหรือ

คณะทํางาน 

  มีการแตงตั้งคณะกรรมการบริหาร 
ความเสี่ยงและควบคุมภายในกองกิจการ

นักศึกษาซึ่งประกอบดวย หัวหนางานทุกงาน

และผูแทนที่รับผิดชอบการดําเนินงานจากทุก

งาน มีผู อํานวยการกอง เปนที่ปรึกษาโดย

คณะกรรมการดังกลาวมีหนาที่ วางแผนและ

จัดวางระบบการบริหารความเสี่ยงและ

ควบคุมภายในของกองฯ ติดตามและ

ประเมินผลการควบคุมภายในและพัฒนา

ปรับปรุงระบบ  

กนศ. 1.1-02   

คําสั่งแตงตั้ง

คณะกรรมการ

ชุดตางๆ ในการ

ดําเนินงานของ

กองกิจการศึกษา 

 2 มีการวิเคราะหและระบุ

ความเสี่ยง และปจจัยที่ 

กอใหเกิดความเสี่ยงอยาง

นอย  2 ดาน ตามบริบท

ของหนวยงานจากตัวอยาง 

ตอไปนี ้

 

ในการวิเคราะหและระบุความ 

เสี่ยงและปจจัยเสี่ยงที่กอใหเกิดความเสี่ยงที่ 

สงผลกระทบหรือสรางความเสียหายหรือ

ความลมเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุ/ไม

บรรลุเปาหมายในการบริหารงานนั้น   

กนศ.1.6-01 
รายงานผลการ
ประเมินผลและการ
ปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน  
สําหรับงวดตัง้ 
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ภารกิจที่  1  ภารกิจรวมของหนวยงานสนับสนุน 

ตัวบงชี้ :  1.6  ระบบบริหารความเสี่ยง  

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

  *ความเสีย่งดานทรัพยากร 

(การเงินงบประมาณ  ระบบ 

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

อาคารสถานที่) 

* ความเสี่ยงดาน 

ยุทธศาสตรหรือกลยุทธของ

หนวยงาน 

* ความเสี่ยงดานนโยบาย 

กฎหมายระเบียบ  

ขอบังคับ 

* ความเสี่ยงดานการ

ปฏิบัติงาน เชน ความเสี่ยง

ของกระบวนการบริหาร

หลักสูตรการบริหารงานวจิัย 

ระบบงาน  ระบบประกัน

คุณภาพ 

* ความเสี่ยงดานบุคลากรและ

ความเสี่ยงดาน  ธรรมมาภิ

บาล  โดย    เฉพาะ

จรรยาบรรณของบุคลากร 
* ความเสี่ยงจากเหตุการณ

ภายนอก 

    กองฯ ไดนําจุดออนและขอเสนอแนะจาก

รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ และ

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในมาเป

นประเด็นพิจารณารวมกัน เพื่อวิเคราะหหา

ความเสีย่งจากจุดออนที่ยังมีอยู ซึ่งไดผานการ

วิเคราะห แลว เปนปจจัยที่กอใหเกิดความ

เสี่ยงใน ดานการปฏิบัติงาน 

แตวันที่ 1  
ตุลาคม 2556 ถึง
วันที่ 28กุมภาพันธ 
2557 

 3 มีการประเมินโอกาสและ

ผลกระทบของความเสีย่ง

และจัดลาํดับความเสี่ยงทีไ่ด

จาก 

การวิเคราะหใน ขอ 2 

  กองฯ มีการประเมินโอกาสและ 

ผลกระทบของความเสี่ยง และจัดลําดับความ

เสี่ยงตามแบบติดตาม ปย.3 และไดนําระบบ

และกลไกการพัฒนาคุณภาพตามระบบ

ประกันคุณภาพภายใน(SAR)  ซึ่งกําหนดสิ่ง

ที่ตองพัฒนาเรงดวนตามรายงานผลการ 

กนศ.1.6-02 
รายงานผลการ

ติดตามการปฏิบัติ

ตามแผนการ

ปรับปรุงการ

ควบคุมภายใน 
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ภารกิจที่  1  ภารกิจรวมของหนวยงานสนับสนุน 

ตัวบงชี้ :  1.6  ระบบบริหารความเสี่ยง  

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

   ประเมินคุณภาพในรอบ ป 2555 มาพิจารณา

ดําเนินการ 

ของงวดกอน 

ระดับองคกร 

สําหรับงวด    ตัง้

แตวันที่ 1 ตุลาคม 

2556 ถึงวันที่ 28 

กุมภาพันธ 2557 

 4 มีการจัดทําแผนบริหาร

ความเสี่ยงที่มีระดบัความ

เสี่ยงสูง และดําเนนิการตาม

แผน 

   กองฯ มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่

มีระดับความเสี่ยงสูงตามแบบ ปย.3   
 

กนศ.1.6-02 
รายงานผลการ

ติดตามการปฏิบัติ

ตามแผนการ

ปรับปรุงการ

ควบคุมภายใน 

ของงวดกอน 

ระดับองคกร

สําหรับงวด    ตัง้

แตวันที่ 1 ตุลาคม 

2556 ถึงวันที่ 28 

กุมภาพันธ 2557 

 5 

 

มีการติดตามและประเมิน ผล

การดําเนินงานตามแผน และ

รายงานตอ มหาวิทยาลัย 

เพื่อพิจารณาอยางนอย  

ปละ 1 คร้ัง 

กองฯ มีการติดตามและประเมินผล 

การดําเนินการตามแผน และไดรายงานผลการ

ดําเนินงานประจําปตอ มหาวิทยาลัย ตามรอบที่

มหาวิทยาลัยกําหนด 
 

 

 6 มีการนําผลการประเมิน

และขอเสนอแนะจาก  ผู

บริหารไปใชในการปรับแผน

หรือวิเคราะหความเสี่ยงใน

รอบปถัดไป 

ที่ผานมากองกิจการนักศึกษา ไดมี 

การนําผลการประเมินและขอเสนอแนะจากผู

บริหารระดับมหาวิทยาลัยไปใชในการปรับ

แผนหรือวิเคราะหความเสี่ยงในรอบปถัดไป

เนื่องจากถูกมอบหมายใหรับผิดชอบความ

เสี่ยงในระดับมหาวิทยาลัย 

 

ขอสรุปโดยรวมของตัวบงชี ้
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ภารกิจที่  1  ภารกิจรวมของหนวยงานสนับสนุน 

ตัวบงชี้ :  1.6  ระบบบริหารความเสี่ยง  

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

        ---- 

จุดควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

        ---- 

วิธีปฏิบัติที่ด/ีนวัตกรรม 

       ---- 
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ภารกิจที่  1  ตัวบงชี้รวมของหนวยงาน 

ตัวบงชี้ :  1.7  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  2556 

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. 1.7-01) 

กนศ. 1.7-01 

   -เอกสารคําขอ 

งบประมาณ 

แผนดินประจาํป

งบ 

ประมาณ 2556 

 -เอกสารคําขอ

งบประมาณเงิน

รายไดประจําป

งบประมาณ 2556  

(ที่งานธุรการ) 

 2 มีแนวทางบริหาร

ทรัพยากรทาง   ด

านการเงินหลัก

เกณฑการจัดสรร

และ การวางแผน

การใชเงินอยาง 

แนวทางบริหารทรัพยากรทางด านการเงินและ

แผนการจัดสรรและการใชจายงบประมาณภายใน

กองจะเปนไปตามภารกิจประจําที่กองรับผิดชอบตาม

สายงาน  ซึ่งงบประมาณที่ได  รับการจัดสรรจาก

มหาวิทยาลัย ในแตละหมวดจะมีกิจกรรมกํากับแตละ

กิจกรรมจะมีกฎ  ระเบียบ  และ 

-เอกสารคําขอ 

งบประมาณแผนดิน

ประจําปงบประมาณ 

2556 
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ภารกิจที่  1  ตัวบงชี้รวมของหนวยงาน 

ตัวบงชี้ :  1.7  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ  

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการ

ประเมิน 

ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

  มีประสิทธิภาพ  

โปรงใสตรวจสอบ 

ได 

เกณฑการใชจาย งบประมาณกํากับชัดเจน 

ดังนั้น การใชจายงบประมาณของแตละงานแตละ

กิจกรรมจะตองเปนไปตามกฎเกณฑและระเบียบ โดย

ไดรับการอนุมัติจากผู บริหารที่ไดรับมอบหมายให

รับผิดชอบประกอบดวย รองอธิการบดีฝายพัฒนา

นักศึกษาและศิษยเกาสัมพันธ 

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

งบประมาณที่แยกตางหากจากมหาวิทยาลัยในการ

บริหารจัดการโดยจัดระบบการดํา เนินงาน  ที่

เบ็ดเสร็จและเสร็จสิ้นที่กองฯโดยเฉพาะเงินคาบํารุง

กิจกรรมนักศึกษา(ดําเนินโดยงานธุรการ) และมีการ

กระจายอํานาจการอนุมัติการใชโดยผูชวยอธิการบดทีี่

รับผิดชอบ และผูอํานวยการกองกิจการนักศึกษา 

การดําเนินงานมีเจาหนาที่การเงิน  รับผิดชอบในการ

ดําเนินการใชเงิน ตลอดจนตรวจสอบเอกสารและ

หลักฐานการเบิกจ าย ที่มีความโปร ง ใส  และ

ตรวจสอบได รายละเอียดดังเอกสาร (กนศ. 1.7-01) 

-เอกสารคําขอ

งบประมาณเงินราย

ไดประจําป 

งบประมาณ 2556 

 
- งบประมาณ 

แผนดินประจาํป 

งบประมาณ 2556 

 

- สรุปขอมูลดาน

งบประมาณและ

การเงิน กองกิจการ

นักศึกษา 

ปงบประมาณ 2556 

(ที่งานธุรการ) 

 3 มีงบประมาณ

ประจําปที่สอด    

คลองกับแผน 

ปฏิบัติการใน 

แตละพันธกิจ 

และการพัฒนา     

หนวยงานและ

บุคลากร 

     งบประมาณการดําเนินงานกองกิจการนักศึกษา 

ประจําปงบประมาณ 2556 ไดรับการจัดสรรเงิน

งบประมาณสนับสนุนในการดําเนินงานจากแหลง 

เงินงบประมาณแผนดินและงบประมาณเงินรายได

มหาวิทยาลัยเปนหลักในการดําเนินงาน                   

     สําหรับงบประมาณในการพัฒนาหนวยงานและ

บุคลากรไมไดรับการจัดสรร เนื่องจากมหาวิทยาลัยได

กําหนดนโยบายการ 

กนศ.1.7-02  

สรุปการเงิน 

และงบประมาณ   

กองกิจการ-

นักศึกษา 
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ภารกิจที่  1  ตัวบงชี้รวมของหนวยงาน 

ตัวบงชี้ :  1.7  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ  

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการ

ประเมิน 

ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

   พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนในสํานักงาน 

อธิการบดี  โดยไดมอบหมายใหกองการ       เจาหน

าที่เปนหนวยงานที่รับผิดชอบบริหารจัดการงานดาน

พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน  รวมทั้งการกําหนด

นโยบายและแผนพัฒนาบุคลากร  

บัญชีรายงานขอ 

มูลดานการเงิน 

(ที่งานธุรการ) 

 

 4 มีการจัดทํารายงาน

ทางการเงินอยาง

เปนระบบ และ

รายงานตอ 

ผูบริหารของ    หน

วยงานอยาง นอยป

ละ 2 คร้ัง 

 กองฯ มีระบบฐานขอมูลการใชจายงบ 

ประมาณในแตละรายการ ทําใหทราบสถานะทาง

การเงินของกองฯ กอนเสนอผูมีอํานาจตัดสินใจอนุมัติ

ในการใชเงินแตละคร้ัง  โดยงานธุรการรับผิดชอบเปน

หน วยงานกลาง  รอง รับการบ ริหาร และการ

ดําเนินงานของทุกงานของกองฯ และองคการบริหาร

องคการนักศึกษา  สภานักศึกษา  ชมรมตาง ๆ และ

กรรมการหอพัก 

     มีการจัดทํารายงานขอมูลสถานะทางการเงินอย

างเปนระบบมีการบันทึกขอมูลทุกคร้ังที่มีการใชเงิน 

สามารถตรวจสอบความ  เปนปจจุบันไดที่งานธุรการ 

และจัดทาํรายงานทุกเดือนรายไตรมาส และทุก

ปงบประมาณใหผูบริหารและหนวยงานทราบ 

 

 5 มีการนําขอมูล

ทางการเงินไปใชใน

การวิเคราะห   

คาใชจายและ      

วิเคราะหสถานะ

ทางการเงินของ 

หนวยงานอยาง   

ตอเนื่อง 

 กองฯ มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชใน 

การวิเคราะหคาใชจาย วิเคราะหสถานะทางการเงิน

ของกอง เพื่อใชประกอบการใชเงินตามภารกิจและ

ตามรายการทีไ่ดรับการจัดสรรอยางตอเนื่อง 

 

เอกสารการเบิก  จ

ายงบประมาณ 

(ที่งานธุรการ) 
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ภารกิจที่  1  ตัวบงชี้รวมของหนวยงาน 

ตัวบงชี้ :  1.7  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ  

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการ

ประเมิน 

ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

 6 มีหนวยงาน

ตรวจสอบภายใน

และภายนอกทํา 

หนาที่ตรวจ

ติดตามการใชเงิน

ใหเปนไปตาม

ระเบียบและกฎ

เกณฑ 

ที่สถาบนักําหนด 

     กองฯ มีการตรวจสอบ ติดตามการใชเงินโดย

เจาหนาที่ที่รับผิดชอบ หัวหนางานและผูอํานวยการ

กองฯ หนวยงานตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย 

นอกจากนี้ยังมีการติดตามการใชเงิน กรณีที่ใชงบ

กลางกับงานพัสดุ งานการเงินและบัญชีกองคลังและ

กองแผนงานในการใชเงินทุกรายการ ผลการติดตาม

และตรวจสอบ โดยหนวยตรวจสอบภายใน ดาน

งบประมาณถูกตอง 

เปนไปตามระเบียบ แตมีปญหาในการเงินยืมคงคางที่

ยังไมสามารถดําเนินการไดตามระเบียบที่กําหนดใน

เร่ืองของระยะเวลาการชําระเงินคืนตามเวลาที่

กําหนดไว 

กนศ.1.7-01  

บัญชีและรายงานการ

ดําเนินงานการเงิน

ตาง ๆ ของกองฯ

งบประมาณ 2556 – 

2557 

(ที่งานธุรการ) 

 7 ผูบริหารระดับสูง มี

การติดตาม 

ผลการใชเงินให

เปนไปตาม

เปาหมาย และ

นําขอมูลจาก 

รายงานทางการ 

เงินไปใชในการ

วางแผนและการ

ตัดสินใจ 

 

 

     ผูอํานวยการกองฯ หัวหนางาน/หัวหนาหนวยทุก

งานและเจาหนาที่ที่รับผิดชอบใหความสําคัญและ

ติดตามการใชจายเงินตามงบประมาณที่ไดรับและ

ตามภารกิจ กิจกรรม/โครงการที่รับผิดชอบ เพื่อให

การใชจายเงินเปนไปตามแผนที่วางไว และสอดคลอง

กับเปาหมายที่มหาวิทยาลัยกําหนด และนําขอมูล

จากรายงานทางการเงินไปใชในการวางแผนและการ

ตัดสินใจ 

กนศ.1.7-03  

หนังสือเอกสารการ

จัดทําคําขอ

งบประมาณเงิน

รายไดและเงิน

งบประมาณ 

(ที่งานธุรการ) 

   

 

 

  

ขอสรุปโดยรวมของตัวบงชี ้
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ภารกิจที่  1  ตัวบงชี้รวมของหนวยงาน 

ตัวบงชี้ :  1.7  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ  

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการ

ประเมิน 

ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

 มีการดําเนินงานดานการเงนิและงบประมาณที่กองฯ แยกขาดจากมหาวิทยาลัยในการดาํเนินงาน 

โดยเฉพาะการดาํเนินงานเงนิคาบํารุงกิจกรรมของนักศึกษาที่เบด็เสร็จและเสร็จสิ้นที่กองฯ  ที่แยกตางหากจากแผน

รวมของมหาวิทยาลัยและมีเจาหนาที่การเงินดูแล  รับผิดชอบทําใหมีความคลองตัวและเอ้ือตอการดําเนินงาน 

จุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

1. มีการเชื่อมโยงแผนปฏิบัติการของหนวยงานกับระบบงบประมาณในบางสวนงานเทานั้น 

      2.  เสนอมหาวิทยาลัยจัดงบประมาณใหสอดคลองกับโครงสรางการแบงงานใหม 9 งาน 

วิธีปฏิบัติที่ด/ีนวัตกรรม 

1.   กําหนดใหจัดทําแผนปฏิบตัิการประจาํปตามทิศทางที่กําหนดไวในแผนกลยทุธเพื่อเปนการ 

เชื่อมโยงและถายทอดเปาหมายเชิงยุทธศาสตร สูเปาหมายการดําเนินงานของแตละสวนงาน 

     2.  สรางระบบที่เชื่อมโยงระหวางกลยุทธและแผนปฏิบัติการของกองฯ กับระบบงบประมาณ        
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ภารกิจที่  1  ภารกิจรวมของหนวยงานสนับสนุน 

ตัวบงชี้ :  1.8  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  2556 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

7 7 4    บรรลุเปาหมาย 
 

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการ

ประเมิน 

ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

 1 มีระบบและกลไก

การประกันคุณภาพ

การ ศึกษาภายในที่

เหมาะสม และ

สอดคลองกับพันธ

กิจและพัฒนาการ

ของสถาบันและ

ดําเนินการตาม

ระบบที่กําหนด 

 กองฯ  มีแผนการดําเนินงานดานประกัน 

คุณภาพตามนโยบายและวงจรการประกันคุณภาพ

ของมหาวิทยาลัย โดยยึดกระบวนการ PDCA+Par 

เพื่อขับเคลื่อนงาน ระบบการประกันคุณภาพภายใน

กอง อาศัยการมีส วนรวมของทุกงานภายในกอง

ดําเนินกิจกรรมการประกันคุณภาพภายใตกรอบและ

นโยบายของกองและมหาวิทยาลัยโดยใชแนวทาง

เดียวกับที่สํานักงานประกันคุณภาพเสนอใหมีการ

จัดทํารายงานประจําปการประเมินคุณภาพของหนวย

งานสนับสนุน เพื่อใหเปนระบบเดียวกัน  อยางไรก็

ตามยังมี       ขอแตกตางกันในบางภารกิจเฉพาะหน

วยงานสนับสนุนในปการศึกษา 2556 กองยังคงใช

มาตรฐานการประเมินตามองคประกอบและ    ตัวบ

งชี้รวมกันของ สกอ. สมศ. และ มอ.ใน   สวนของ

ภารกิจรวม  สําหรับตัวบงชี้เฉพาะได 

กนศ.1.8-01 

คูมือการจัดทํา 

รายงานประจาํป

การประเมิน

คุณภาพของ 

หนวยงานสนับสนุน 

มหาวิทยาลยัสงขลา

นครินทร 

และรายงานประจําป 

คุณภาพภายในกอง

กิจการนักศึกษา  

ประจําปการศึกษา 

2556 
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ภารกิจที่  1  ภารกิจรวมของหนวยงานสนับสนุน 

ตัวบงชี้ :  1.8  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการ

ประเมิน 

ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

   กําหนดใหสะทอนภาระกิจหลักและใชเกณฑคุณภาพ

เปน แนวทางในการประเมิน ทําใหมาตรฐานตัวบงชี้

และเกณฑคุณภาพ มีความสมบูรณและสอดคลองกับ

มาตรฐานที่เก่ียวของ เพื่อกําหนดกรอบและแนวทางการ

ประกันคุณภาพใหมีความชัดเจนและมีการเชื่อมโยง

กับแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัยสวนกลไกการประกัน

คุณภาพนั้นบุคลากรในกองรวมกันขับเคลื่อนโดยจะมี

การประชุมพิจารณากําหนดแนวทางการพัฒนาระบบ

ประกันคุณภาพผานที่ประชุมหัวหนางานนอกจากนั้น

ยังมีที่ประชุมคณะกรรมการการประกันคุณภาพจะ

พิจารณาและตัดสินใจพัฒนางานระบบคุณภาพในกอง 

เชน ระบบประกันคุณภาพภายในกอง และระบบการ

ควบคุมภายใน (กนศ.1.8-01) 

 

 2 มีการกําหนด

นโยบายและให 

ความสําคัญเร่ือง

การประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน 

    กองฯ ไดกําหนดนโยบายและใหความสําคัญกับ

เร่ืองการประกันคุณภาพภายในโดยไดมีการแตงตั้ง

คณะกรรมการ  ประกอบดวยรองฯ ผช. ผอ.และหัว

หนางานทุกงานทําหนาที่ในการกําหนดนโยบายแนว

ทางการพัฒนาระบบประกันคุณภาพตลอดจนพัฒนา

กระบวนการประกันคุณภาพภายในและกํากับติดตาม

ใหเปนไปตามแผนการดําเนินการประกันคุณภาพ

ภายในประจําป รวมทั้งดําเนินการใหมีการบูรณาการ

ระบบการประกันคุณภาพเขากับกระบวนการจัดทํา

รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปของรายบุคคล 

(TOR) เพื่อใหทุกคนไดมีสวนรวม 

กนศ.1.1-02 

คําสั่งแตงตัง้

คณะกรรมการชุด

ตางๆ ในการ

ดําเนินงานของกอง

กิจการนักศึกษา 

   ในการดําเนินการประกันคุณภาพภายในของกองฯ 

รวมทั้งการจัดทํารายงานประจําปการประเมิน

คุณภาพของกองกิจการนักศึกษา 
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ภารกิจที่  1  ภารกิจรวมของหนวยงานสนับสนุน 

ตัวบงชี้ :  1.8  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการ

ประเมิน 

ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

 3 มีการกําหนด  ตัวบ

งชี้เพิ่มเติมตามอัต

ลักษณของหนวย

งาน 

(ตัวบงชี้เฉพาะ) 
 

      กองฯ ไดมีการกําหนดตัวบงชี้เพิ่มเติมตามอัต

ลักษณของกองฯ ในภารกิจเฉพาะที่ เปนบริบทของ

กองกิจการการศึกษา เพื่อนําผลการประเมินมา

พัฒนาระบบบริหารจัดการภายในของกองกิจการ

การศึกษา ซึ่งใน        ป 2556  ไดกําหนดตัวบงชี้

เฉพาะข้ึนมา 5   ตัวบงชี้  

 กนศ.1.8-01 

คูมือการจัดทํา 

รายงานประจาํปการ

ประเมนิคุณภาพของ

หนวยงานสนับสนุน 

มหาวิทยาลยัสงขลา

นครินทร 

และรายงานประจําป 

คุณภาพภายในกอง

กิจการนักศึกษา ประ

จําปการศึกษา 2556 

 4 มีการดําเนินงาน      

ดานการประกัน

คุณภาพการศึกษา

ภาย ในที่ครบถวน 

ประกอบดวย     

1) การควบคุม 

ติดตามการดําเนิน 

งาน และประเมนิ

คุณภาพ 

 

     กองฯ มีการดําเนินงานดานการประกัน 

คุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถวนทั้งการควบคุม

คุณภาพการติดตามตรวจสอบการดําเนินงานการ

ประเมินคุณภาพ มีการนํากลไกคุณภาพตามวงจร 

PDCA–Par เพื่อขับเคลื่อนงานระบบคุณภาพภายใน

กองฯ  

เปนประจําทุกปอยางตอเนื่อง 

     กองฯ ได ดําเนินการจัดทํารายงานประจําป 

คุณภาพภายในตาม    ขอบขายภาระงานของกอง ทั้ง

ที่เปนภารกิจรวมของ หนวยงานสนับสนุนและภารกิจ

เฉพาะที่ เป น บริบทของกองตามคู มือการจัดทํา

รายงานประจําป 

กนศ.1.8-01 

คูมือการจัดทํา 

รายงานประจาํปการ

ประเมินคุณภาพของ

หนวยงานสนับสนุน 

มหาวิทยาลยัสงขลา

นครินทร 

และรายงานประจําป 

คุณภาพภายในกอง

กิจการนักศึกษา        

ประจําปการศึกษา 

2556 
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ภารกิจที่  1  ภารกิจรวมของหนวยงานสนับสนุน 

ตัวบงชี้ :  1.8  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการ

ประเมิน 

ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

     2) การจัดทํา

รายงานประจาํป 

ที่เปนรายงาน

ประเมินคุณภาพ

เสนอตอสถาบัน

ตามกําหนดเวลา

โดยเปนรายงานที่

มีขอมูลครบถวน

ตามที่สถาบัน

กําหนด และ 

การประเมินคุณภาพของหนวยงานสนับสนุน ของ

มหาวิทยาลัยเสนอตอมหาวิทยาลัยตามเวลาที่กําหนด

พรอมทั้งไดรับการประเมินคุณภาพภายในประจําป 

จากคณะกรรมการภายนอกหนวยงานที่แตงตั้งโดย

มหาวิทยาลัย 

     3) การนําผลการ

ประเมินคุณภาพไป

ทําแผนการพัฒนา 

คุณภาพการดําเนิน 

งานของหนวยงาน 

       กองฯ ไดนําขอเสนอแนะของคณะกรรมการ

ประเมิน มาจัดทําแผนหรือแนวทางในการพัฒนาและ

นําผลการพัฒนาไปรายงานตอคณะกรรมการประเมินในป

ถัดไป  

(กนศ.1.1-07) 

กนศ.1.1-07 

รายงานผลการ

ประเมินคุณภาพ

ภายในกองกิจการ

นักศึกษาประจาํป

การศึกษา 2555 

 5 มีการนําผลการ

ประกันคุณภาพ 

การศึกษาภายใน

มาปรับปรุงการ

ทํางานและสงผลให

มีการพัฒนา 

ผลการดําเนนิงานตาม

ตัวบงชี้ของแผนกล

ยุทธทุกตัวบงชี ้

    กองฯ  มีการนําผลการประกันคุณภาพภายใน

มอบหมายใหผูรับผิดชอบตัวบงชี้     นําผลจากการ

ประเมินคุณภาพ และแผนพัฒนาคุณภาพในแตละป

ไปวิเคราะหและดําเนินการเพื่อพิจารณาปรับปรุงการ

ดําเนินงานในสวนที่ รับผิดชอบใหมีการพัฒนาข้ึน

จากปที่ผานมา  (กนศ.1.8-02) 

กนศ.1.8-02 

แนวทางการพัฒนา

และผลการพัฒนา

ตามผลการประเมิน

คุณภาพของปที่ ผ

านมา 
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ภารกิจที่  1  ภารกิจรวมของหนวยงานสนับสนุน 

ตัวบงชี้ :  1.8  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการ

ประเมิน 

ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

 6 มีระบบสารสนเทศ ที่

ใหขอมูลสนับสนุน

การประกันคุณภาพ 

การศึกษาภายใน 

    กองฯ มีระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่ให

ขอมูลสนับสนุนการประกันภายในทั้งภารกิจรวมและ

ภารกิจเฉพาะหลายระบบงานตามภารกิจ  เชน 

ทุนการศึกษา กองทุนเงินให กูยืมเพื่อการศึกษา 

บริการจัดหางานและขอมูลศึกษาตอ หอพักนักศึกษา

กิจกรรมเพื่อสงเสริมพัฒนานักศึกษา เปนตน 

   ผูปฏิบัติงานสามารถนําขอมูลไปรายงานผลการ

ประกันคุณภาพทําใหแตละภารกิจมีระบบขอมูล ตาม

ขอบข ายภาระงานที่ ใชประกอบการวิ เคราะห

สังเคราะหอยางมีประสิทธิภาพและในบางภารกิจกอง

ยังทําหนาที่เปนผูจัดทําระบบสารสนเทศที่สนับสนุน

การประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย  

(กนศ.1.5-03) 

กนศ.1.5-03 

http://student. 

psu.ac.th 

 

 7 มีสวนรวมของผูมีส

วนไดสวนเสียใน

การประกัน

คุณภาพการศึกษา

โดยเฉพาะผูใช

บริการตาม  พันธ

กิจของ   หนวย

งาน 

    กองฯ มีข้ันตอนที่ใหผู มีสวนไดส วนเสียในการ

ประกันคุณภาพโดยเฉพาะผูใชบริการ   เขามามีสวนร

วมในการประกันคุณภาพภายในกองฯ ดังนี้ 

    - ในข้ันตอนการประเมินความพึงพอใจ     ผูรับ

บริการตอการใหบริการของบุคลากรกองกิจการ

นักศึกษา 

    - ในข้ันตอนของการประเมินคุณภาพภายใน

ประจําปของคณะกรรมการจากภายนอกหนวยงาน 

โดยการสัมภาษณหรือเชิญผูรับบริการที่เก่ียวของกับ

ทุกงานและนักศึกษาที่ใชบริการมาใหขอมูล  ซึ่งกอง

กิจการนักศึกษาจะนําขอมูลที่ไดจากขอเสนอแนะมา

ปรับปรุงแกไข เพื่อพัฒนางานและนําเสนอแนวทาง/

ผลจากการพัฒนามารายงานผลในปถัดไป (กนศ.1.8-

03) 

กนศ.1.8-03 

สรุปผลการประเมิน

ความพึงพอใจ

ผูใชบริการกองกิจการ

นักศึกษา 

 

-รายชื่อ นศ. และ

ผูรับบริการที่ใหขอมูลป 

2556 
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ภารกิจที่  1  ภารกิจรวมของหนวยงานสนับสนุน 

ตัวบงชี้ :  1.8  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการ

ประเมิน 

ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

 8 มีเครือขายการ

แลกเปลี่ยนเรียนรูด

านการประกัน

คุณภาพการศึกษา 

ระหวางหนวยงาน

และมีกิจกรรมร

วมกัน 

    กองฯ ไมไดมีการดําเนินกิจกรรมดานนี้   อยาง

จริงจัง และยังไมมีการแลกเปลีย่นขอมูลผลการ

ดําเนินงานเพื่อพัฒนาระบบเทียบเคียง 

 

- 

 9 มีแนวปฏิบัตทิี่ดี

หรืองานวิจัย 
ดานการประกัน
คุณภาพที ่
หนวยงาน
พัฒนาข้ึนและ
เผยแพรให
หนวยงานอ่ืน
สามารถนาํไปใช
ประโยชน 

      กองฯ ยังไมมีแนวปฎิบัติทีด่ีเก่ียวกับงานวิจยั ด

านการประกันคุณภาพที่หนวยงานพฒันาข้ึนและ

เผยแพรใหหนวย งานอ่ืนสามารถนําไปใชประโยชน 

 

 

- 

ขอสรุปโดยรวมของตัวบงชี ้

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

        ---- 

จุดที่ควรพัฒนา / ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

1. ควรมีเครือขายการประกันคุณภาพดานกิจการนกัศึกษา และมีกิจกรรมรวมกัน 

2. ควรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานประกันคุณภาพงานกิจการนักศึกษา และนาํผลงานเผยแพร 

วิธีปฏิบัติที่ด/ีนวัตกรรม 

---- 
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ภารกิจที่  1  ภารกิจรวมของหนวยงานสนับสนุน   

ตัวบงชี้ :  1.9 รอยละของระดบัความพึงพอใจของผูรับบริการ 

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  2556 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

4.25 3.76 4   ไมบรรลุเปาหมาย 
 

รายละเอียดผลการดําเนนิงาน  : 

            ปการศึกษา 2556   กองกิจการนักศึกษา ไดสํารวจความพึงพอใจผูใชบริการ โดยไดแจกแบบสอบถามใหแก

ผูรับบริการทุกคณะ หนวยงานของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรและบุคคลทั่วไป จํานวน 350 ชุด ไดรับแบบสอบถาม

กลับคืนจํานวน 261 ชุด (ผูบริหาร/เจาหนาที่  จํานวน 31 ชุด , นักศึกษา  จํานวน 220 ชุด, และบุคคลทั่วไป  จํานวน 

15 ชุด)  คิดเปนรอยละ 74.57 ของแบบสอบถามทั้งหมดที่แจกไป  (กนศ.1.9-01) 

            สรุปผลการวิเคราะหขอมูลจากการสํารวจความพึงพอใจผูใชบริการกองกิจการนักศึกษาในดานตางๆ ดังนี ้

            1. ความพึงพอใจในการใหบริการภาพรวมคาเฉลี่ยสูงสุด (3.86) ไดแก ขอ 1.2 แตงกายสุภาพ รองลงมาที่

คาเฉลี่ย (4.03) ขอ 1.6 ปฏิบัติงานดวยความโปรงใส ไมทุจริต และคาเฉลี่ยต่าํสุด (3.74) ไดแก ขอ 1.3  ตอบขอ

ซักถามและใหคําแนะนําไดถูกตอง ชัดเจน 

 2. ความพึงพอใจในกระบวนการข้ันตอนการใหบริการ ภาพรวมคาเฉลี่ยสูงสุด (3.85) ไดแก ขอ 2.2 มีการ

ใหบริการลําดับกอน-หลัง รองลงมาที่คาเฉลี่ย (3.80) ขอ 2.1 การติดประกาศ/แจงขอมูลข้ันตอนและระยะเวลา

ใหบริการ และคาเฉลี่ยต่ําสุด (3.72) ไดแก ขอ 2.5 วัสดุอุปกรณมีความเพียงพอในการใหบริการ 

3. ความพึงพอใจในสิ่งอํานวยความสะดวก ภาพรวมคาเฉลี่ยสงูสุด (4.03)  ไดแก  ขอ  3.1   สถานที่ตั้งของ

หนวยงานมีความสะดวกในการมารับบริการ รองลงมาที่คาเฉลีย่ (3.81)  ขอ 3.2 สถานที่/อุปกรณ สะอาด เปน

ระเบียบ และคาเฉลี่ยต่ําสุด (3.55)  ไดแก ขอ 3.3  มีการบริการขอมูลขาวสารผานสื่อตาง ๆ เชน เว็บไซต  Facebook 

4. ความพึงพอใจตอการใหบริการในภาพรวมของกองกิจการนักศึกษาทีค่าเฉลี่ย (3.76)   

(กนศ.1.9-02) 

 

 

หลักฐาน  : 

      1.  กนศ.1.9-01 :  แบบสอบถามความพึงพอใจผูใชบริการ กองกิจการนักศึกษา 

      2. กนศ.1.9-02 :  สรุปผลการประเมินความพงึพอใจผูใชบริการ กองกิจการนักศึกษา 

ขอสรุปโดยรวมตัวบงชี้รวมของหนวยงาน 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

    ---- 

จุดควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง   
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ภารกิจที่  1  ภารกิจรวมของหนวยงานสนับสนุน   

ตัวบงชี้ :  1.9 รอยละของระดบัความพึงพอใจของผูรับบริการ 

1. ปรับปรุงการใหบริการใหเปนทีพ่ึงพอใจมากข้ึน            

2. สิ่งที่ไมพงึพอใจและควรปรับปรุงการใหบริการที่ลาชา , การจัดการระบบสารสนเทศในการ 

จองหองพัก    

วิธีปฏิบัติที่ด/ีนวัตกรรม                

             ---- 
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