กองกิจการนักศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
มกราคม 2549

คานา
รายงานประจาปี การประเมินคุณภาพการศึกษา กองกิจการนักศึกษา ปี การศึกษา 2547
จัดทาขึ้นเพื่อรายงานผลการดาเนินงานต่อมหาวิทยาลัย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายในและภายนอก เนื้ อหาของรายงานได้ปรับเพิ่มจากปี การศึกษา 2546 ตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพกองฯ โดยได้กาหนดรายงานผลการดาเนินงานตามภารกิจ 13 ภารกิจ
39 ตัวบ่งชี้ของปี การศึกษา 2547 ( 1 มิถุนายน 2547 – 31 พฤษภาคม 2548) ซึ่งผลการประเมินของคณะ
กรรมการฯ มีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะประการใด กองกิจการนักศึกษายินดีรับฟังความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะนาไปเป็ นแนวทางในการปรับปรุ งและพัฒนาการดาเนินงานต่อไป
ขอขอบคุณคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาและเจ้าหน้าที่กองกิจการนักศึกษา
ทุกท่านที่ดาเนินงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
และช่วยให้การดาเนินงานประกันคุณภาพบรรลุตาม
วัตถุประสงค์

(นายวิชา เพชรขาว)
ผูอ้ านวยการกองกิจการนักศึกษา
มกราคม 2549
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ภารกิจที่ 10. วิชาทหาร………………………………………………….........................
ภารกิจที่ 11. ทะเบียนกิจกรรมนักศึกษา……………………………………...................
ภารกิจที่ 12. กีฬา..............................................................................................................
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 แนวทางและผลการพัฒนาตามรายงานผลการประเมินคุณภาพของปี ที่ผา่ นมา......................
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- เอกสารสนับสนุน……………………………………………………………….……..
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ภาคผนวก

รายงานประจาปี การประเมินคุณภาพ ปี การศึกษา 2547
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

จัดพิมพ์และรู ปเล่ ม
ผู้จัดทา

งานธุ รการ กองกิจการนักศึกษา
คณะกรรมการประกันคุณภาพกองกิจการนักศึกษา ดังรายนามต่อไปนี้

1. รองอธิ การบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา วิทยาเขตหาดใหญ่
2. ผูช้ ่วยอธิ การบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา วิทยาเขตหาดใหญ่
3. ผูช้ ่วยอธิ การบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาเขตหาดใหญ่
4. ผูอ้ านวยการกองกิจการนักศึกษา
5. หัวหน้างานบริ การและสวัสดิการนักศึกษา
6. หัวหน้างานกิจกรรมนักศึกษา
7. หัวหน้างานแนะแนวและจัดหางาน
8. นางอัมพร อรุ ณศรี
9. นางนันทวัน ชนะสิ ทธิ์
10. นายประวัติ เวทย์ประสิ ทธิ์
11. นางเกตุวดี
ทองร้อยชัง่
12. นายคมกริ ช ชนะศรี
13. หัวหน้างานธุ รการ
14. นางวิลยั
อินทร์สุวรรณ์

ปี ทีพ่ มิ พ์

มกราคม 2549

ที่ปรึ กษา
ที่ปรึ กษา
ที่ปรึ กษา
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูช้ ่วย
เลขานุการ

คานา

(นายวิชา เพชรขาว)
ผูอ้ านวยการกองกิจการนักศึกษา
พฤศจิกายน 2548

สารบัญ
หน้ า
 คานา
 สารบัญ
 บทสรุ ปสาหรับผูบ
้ ริ หาร…………………………………………………………………
 ข้อมูลเบื้องต้นของกองกิจการนักศึกษา………………………………………………….
 ผลการดาเนินงานตามภารกิจกองกิจการนักศึกษาปี

2544 – 2546 .....................................
 ผลการดาเนินงานของกองกิจการนักศึกษาปี 2547.............................................................
 กระบวนการดาเนินงานตามภารกิจ / วัตถุประสงค์..........................................................
 รายละเอียดผลการดาเนินงานเพื่อตอบสนองตามภารกิ จและวัตถุประสงค์ กองกิจการ
นักศึกษา…………………………………………………………………………………
ภารกิจที่ 1. จัดสรรทุนการศึกษา/ทุนทางานแลกเปลี่ยน/ กองทุนเงินให้กยู้ มื เพื่อการศึกษา
ภารกิจที่ 2. บริ การปรึ กษาเชิงจิตวิทยา……………………………………………..
ภารกิจที่ 3. บริ การจัดหางาน ศูนย์ขอ้ มูลอาชีพและศึกษาต่อ………………………
ภารกิจที่ 4. วินยั นักศึกษา………………………………………………………….
ภารกิจที่ 5. จัดหอพักนักศึกษา…………………………………………………….
ภารกิจที่ 6. จัดบริ การอาหาร / ร้านสวัสดิการสิ่ งอานวยความสะดวกต่าง ๆ……….
ภารกิจที่ 7. บริ การสุ ขภาพอนามัย…………………………………………………
ภารกิจที่ 8. บริ การไปรษณี ยภัณฑ์นกั ศึกษา………………………………………..
ภารกิจที่ 9. จัดและสนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา……………………..
ภารกิจที่ 10. บริ การด้านวิชาทหาร…………………………………………………
ภารกิจที่ 11. จัดทาทะเบียนกิจกรรมนักศึกษา……………………………………...
ภารกิจที่ 12. จัดบริ การด้านอาคารสถานที่ อุปกรณ์กีฬา และพัสดุอุปกรณ์อื่น ๆ
ที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมนักศึกษาและการเรี ยนการสอน……………...
ภารกิจที่ 13. การเงินและงบประมาณ
 แนวทางและผลการพัฒนาตามรายงานผลการประเมินคุณภาพของปี ที่ผา่ นมา................
ภาคผนวก
- เอกสารสนับสนุน……………………………………………………………….…
- รายงานผลการดาเนิ นงานตามดัชนีช้ ีวดั หลัก (KPIs) กองกิจการนักศึกษาปี 2547…...
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ภาคผนวก

รายงานประจาปี การประเมินคุณภาพ ปี การศึกษา 2547
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

จัดพิมพ์ และรู ปเล่ ม
ผู้จัดทา

งานธุ รการ กองกิจการนักศึกษา
คณะกรรมการประกันคุณภาพกองกิจการนักศึกษา ดังรายนามต่อไปนี้

1. รองอธิ การบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา วิทยาเขตหาดใหญ่
2. ผูช้ ่วยอธิ การบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา วิทยาเขตหาดใหญ่
3. ผูช้ ่วยอธิ การบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาเขตหาดใหญ่
4. ผูอ้ านวยการกองกิจการนักศึกษา
5. หัวหน้างานบริ การและสวัสดิการนักศึกษา
6. หัวหน้างานกิจกรรมนักศึกษา
7. หัวหน้างานแนะแนวและจัดหางาน
8. นางอัมพร อรุ ณศรี
9. นางนันทวัน ชนะสิ ทธิ์
10. นายประวัติ เวทย์ประสิ ทธิ์
11. นางเกตุวดี
ทองร้อยชัง่
12. นายคมกริ ช ชนะศรี
13. หัวหน้างานธุ รการ
14. นางวิลยั
อินทร์สุวรรณ์

ปี ทีพ่ มิ พ์

ตุลาคม 2548

ที่ปรึ กษา
ที่ปรึ กษา
ที่ปรึ กษา
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูช้ ่วย
เลขานุการ

บทสรุปสำหรับผู้บริหำร
สรุ ปการดาเนินงานกองกิจการนักศึกษา ประจาปี การศึกษา 2547 ตามภารกิจ 12 ภารกิจ ดังนี้
1. ทุนกำรศึกษำ กองทุนเงินให้ ก้ ยู ืมเพื่อกำรศึกษำและเงินยืมฉุ กเฉินได้จดั สรรทุนการศึกษาช่วยเหลือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ประเภทยกเว้นค่าธรรมเนียม จานวน 1,120 ทุน จานวน
เงิน 2,354,230.00 บาท ประเภททุนทัว่ ไป จานวน 1,258 ทุน จานวนเงิน 12,206,274.00 บาท
ประเภททุนทางานแลกเปลี่ยนจานวน 821 ทุน จานวนเงิน 852,320.00 บาท กองทุนเงินให้กยู้ มื เพื่อ
การศึกษา จานวน 3,675 คน จานวนเงิน 172,453,496.00 บาท เงินยืมฉุกเฉินจานวน 348 คน จานวน
เงิน 348,000.00 บาท ได้ให้บริ การการดาเนิ นงานทุนผ่าน web site และพัฒนาขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
ผ่านระบบ MIS ของมหาวิทยาลัย การดาเนินงานพบว่า ยังขาดการประเมินผลการจัดสรรทุนอย่างเป็ น
ระบบ และมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบกองทุนกูย้ มื ไม่สอดคล้องกับจานวนนักศึกษาที่กยู้ มื ที่มากขึ้น
2. บริกำรปรึกษำเชิงจิตวิทยำ ได้ให้บริ การปรึ กษาแก่นกั ศึกษาเพื่อให้มีความพร้อมใน
การเรี ยน และแก้ไขปั ญหาต่าง ๆ ทั้งการเรี ยนและปั ญหาอื่น ๆ โดยจัดให้คาปรึ กษารายบุคคล (Walk in)
จานวน 137 คน ให้คาปรึ กษาทางโทรศัพท์ (Hotline) โดยอาสาสมัครจานวน 16 คน จัดกิจกรรมด้าน
การรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ ยาเสพติดจานวน 510 คน และจัดอบรมให้ความรู ้การปรึ กษาเชิงจิตวิทยา
แก่อาจารย์ที่ปรึ กษาจานวน 45 คน การดาเนินงานพบว่ายังขาดความต่อเนื่ องและไม่สามารถดาเนิ นงาน
ในเชิงรุ กได้เพราะนักจิตวิทยาเป็ นลูกจ้างชัว่ คราว
3. จัดหำงำน ศูนย์ ข้อมูลอำชี พ และศึกษำต่ อ ได้ให้บริ การแก่นกั ศึกษาที่กาลังศึกษาต่อ
อยูแ่ ละสาเร็ จการศึกษา ได้เตรี ยมความพร้อมก่อนเข้าสู่ ตลาดแรงงาน การศึกษาต่อและการประกอบ
อาชีพอิสระ โดยได้จดั กิจกรรมและโครงการต่าง ๆ เช่น จัดวันนัดพบแรงงาน โครงการ PSU Job
Search
โครงการเสริ มสร้าง/พัฒนาด้านบุคลิกภาพ โครงการเสริ มสร้างสมรรถนะบัณฑิตสามารถ
ประกอบธุ รกิจเองได้ เป็ นต้น ซึ่งมีนกั ศึกษาเข้าร่ วมกิจกรรมประมาณ 5,200 คน ผลการดาเนินงาน
พบว่าการประชาสัมพันธ์ให้นกั ศึกษารับทราบทาง Web site ยังไม่ทวั่ ถึง และยังมีปัญหาในการนาไปใช้
ในส่ วนเขตการศึกษาอื่น
4. วินัยนักศึกษำ ได้ดาเนินการทางวินยั นักศึกษาที่กระทาผิด จานวน 196 กรณี และ
ได้กาหนดให้มีนกั ศึกษาที่กระทาผิดได้เข้าร่ วมกิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ดว้ ย ตลอดทั้งให้บุคลากรและ
คณาจารย์ได้ส่วนร่ วมในการพัฒนานักศึกษา การดาเนินงานยังขาดความต่อเนื่องเพราะเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
เพิง่ บรรจุใหม่
5. หอพักนักศึกษำ ได้จดั หอพักให้นกั ศึกษาพักจานวน 3,620 คน พร้อมจัดสวัสดิการ
ที่จาเป็ นและจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาเพื่อส่ งเสริ มการดาเนินชี วติ และการเรี ยนรู ้ร่วมกันของนักศึกษา
มีระบบการดาเนินงานที่เอื้อและอานวยความสะดวกแก่นกั ศึกษา เช่น มีอาจารย์ที่ปรึ กษาหอพัก คณะ-

-2กรรมการนักศึกษาประจาหอพัก เป็ นต้น การดาเนินงานพบว่าระบบความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน
ของนักศึกษาอยูใ่ นระดับต่า ห้องพักนักศึกษาหญิงมีไม่เพียงพอ
6. สุ ขำภิบำลอำหำร /ร้ ำนสวัสดิกำร สิ่ งอำนวยควำมสะดวกต่ ำง ๆ ได้จดั บริ การ อาหาร
ที่หลากหลายจานวน 42 ร้าน และร้านค้าบริ การสิ่ งอานวยความสะดวกต่าง ๆ จานวน 13 บริ การ เช่น
ร้านถ่ายเอกสาร ร้านซักอบรี ด เป็ นต้น ผลการดาเนินงานนักศึกษาที่ใช้บริ การมีความพึงพอใจในระดับ
มาก และปัญหาสถานที่ประกอบการขายอาหารอยูใ่ นระหว่างปรับปรุ ง
7. สุ ขภำพอนำมัย ได้จดั บริ การสุ ขภาพอนามัยนักศึกษารวม 5 ระบบ คือ โครงการ
ประกันสุ ขภาพของมหาวิทยาลัย โครงการสุ ขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง) โครงการประกันภัยอุบตั ิเหตุ
ส่ วนบุคคล (กลุ่ม) บริ การสร้างเสริ มสุ ขภาพนักศึกษาที่คลินิกสุ ขภาพ อาคารสานักงานหอพัก และ
บริ การยาสามัญประจาบ้านที่หอ้ งยาในหอพัก การดาเนิ นงานยังดาเนิ นการไม่ได้ตามความต้องการของ
นักศึกษาที่ตอ้ งการให้เปิ ดรับบริ การรักษาพยาบาลเบื้องต้น ที่คลินิกอาคารสานักงานหอพักในเวลาราชการ
ด้วยเพราะขาดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง
8. ไปรษณียภัณฑ์ มีการให้บริ การแก่นกั ศึกษาที่สะดวก รวดเร็ ว และเป็ นที่พึงพอใจ
ของนักศึกษาทั้งในและนอกเวลาราชการ และบริ การถึงห้องพักแต่ยงั ไม่มีระบบตรวจสอบความปลอดภัย
9. กิจกรรมเพื่อส่ งเสริมพัฒนำนักศึกษำ ได้จดั และสนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา จานวน 323 โครงการ แยกเป็ น 5 ประเภท ดังนี้ ด้านบาเพ็ญประโยชน์ 45 โครงการ ด้าน
กีฬา 58 โครงการ ด้านศิลปวัฒนธรรม 65 โครงการ ด้านวิชาการ 110 โครงการ และด้านอื่น ๆ 45
โครงการ ผลการดาเนินงานพบว่า การจัดกิจกรรมมีหลากหลาย ทาให้นกั ศึกษาได้มีโอกาสเรี ยนรู ้และได้
ประสบการณ์ตามความสนใจและความสามารถของตนเอง แต่การจัดกิจกรรมยังขาดแรงจูงใจการเข้าร่ วม
งบประมาณสนับสนุนยังไม่สอดคล้องกับจานวนนักศึกษาที่เพิ่มมากขึ้น และนาผลการประเมินไป
ปรับปรุ งพัฒนาให้สมบูรณ์ยงิ่ ขึ้น
10. วิชำทหำร ให้บริ การแก่นกั ศึกษาเป็ นไปตามแผนงานฯ จานวนนักศึกษาที่ให้บริ การ
398 คน ผลการดาเนินงานพบว่า ยังไม่สามารถประชาสัมพันธ์ให้นกั ศึกษาได้รับทราบโดยทัว่ ถึง
11. ทะเบียนกิจกรรมนักศึกษำ มีการจัดทาทะเบียนประวัติกิจกรรมนักศึกษาจานวน
1,083 คน ผลการดาเนินงานพบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจเนื่องจากสามารถนาไปใช้ประโยชน์ใน
การสมัครงานได้
12. กีฬำ ได้จดั บริ การกิจกรรมกีฬา สนามกีฬา และอุปกรณ์กีฬาให้กบั การจัดกิจกรรม
นักศึกษาและการเรี ยนการสอน ผลการดาเนิ นงานพบว่าการบริ การดังกล่าวยังไม่เพียงพอกับผูใ้ ช้บริ การ
ที่เพิ่มมากยิง่ ขึ้น

-313. กำรเงินและงบประมำณ มีการดาเนิ นงานด้านการเงินและงบประมาณต่าง ๆ ที่กอง
ฯ เช่น เงินยืมหมุนเวียนทดรองจ่าย รับ-จ่ายเงินต่าง ๆ ควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณที่ช่วยให้การ
ดาเนินงานของกองฯ และนักศึกษาเกิดความคล่องตัว ผลการดาเนิ นงานพบว่า เงินยืมหมุนเวียนและเงิน
ยืมฉุ กเฉิ นมีจานวนจากัดไม่พอใช้ในบางครั้ง/ไม่ได้รับคืนตามกาหนดและงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
ไม่เพียงพอ ส่ วนใหญ่เป็ นงบดาเนินงานประจาปี ทาให้ไม่เอื้อต่อการพัฒนางานในเชิงรุ ก
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ข้ อมูลเบื้องต้นของกองกิจการนักศึกษา
ความเป็ นมา
ในบทนี้จะกล่าวถึงประวัติความเป็ นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และวัตถุประสงค์
ของกองกิจการนักศึกษา ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

กองกิจการนักศึกษา เป็ นส่ วนราชการหนึ่งในสานักงานอธิ การบดี มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2522 ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่ อง การแบ่งส่ วนราชการในสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ลงวันที่ 20 เมษายน 2522 ในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 1
พฤษภาคม 2522 ประกอบด้วยงานต่าง ๆ ตามหนังสื อทบวงมหาวิทยาลัย ที่ ทม 0202/7959 ลงวันที่
14 พฤษภาคม 2542 จานวน 3 งาน 1 หน่วย คือ งานแนะแนวและจัดหางาน งานบริ การและ
สวัสดิการนักศึกษา งานกิจกรรมนักศึกษา และหน่วยธุ รการ ต่อมาได้มีการปรับปรุ งงานใหม่ตาม
หนังสื อทบวงมหาวิทยาลัย ที่ ทม 0202/24594 ลงวันที่ 20 กันยายน 2531 จานวน 4 งาน คือ งาน
แนะแนวและจัดหางาน งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา งานกิจกรรมนักศึกษา และงานธุรการ
และเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2547 ได้เพิม่ หน่วยงานใหม่อีกจานวน 2 หน่ วยงาน คือ หน่ วย
สารสนเทศ และหน่ วยกิจกรรมนานาชาติ

วิ สยั ทัศน์ / พันธกิ จ
วิสัยทัศน์
“กองกิจการนักศึกษาเป็ นหน่วยงานที่ร่วมสร้างบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย
มุ่งเน้นการดาเนินงานที่ส่งเสริ มการเรี ยนรู ้และพัฒนานักศึกษา ด้วยระบบฐานข้อมูลที่ทนั สมัย”

โดย

พันธกิจ
สนับสนุนและจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา พร้อมจัดบริ การและสวัสดิการที่หลากหลายด้วย
ระบบฐานข้อมูลที่ทนั สมัย เพื่อให้นกั ศึกษามีการแสวงหาความรู ้ตลอดชีวิต มีคุณธรรม มีทกั ษะชีวติ
มีสานึกสาธารณะ และมีสมรรถนะสากลบนพื้นฐานความเป็ นไทย
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เป้ าประสงค์ / วัตถุประสงค์
เป้ าประสงค์

วัตถุประสงค์

1. บัณฑิตเป็ นผูม้ ีการแสวงหาความรู ้
ตลอดชีวติ มีคุณธรรม มีทกั ษะ
ชีวติ มีสานึกสาธารณะ และมีสมรรถนะ
สากลบนพื้นฐานความเป็ นไทย

1. เพื่อสร้างบัณฑิตให้เป็ นผูม้ ีความรู ้คู่คุณธรรม
จริ ยธรรม ถือประโยชน์ของเพือ่ นมนุษย์เป็ นกิจที่
หนึ่งตามพระราชปณิ ธานของสมเด็จพระบรมราช
ชนก
2. เพื่อสร้างบัณฑิตให้เป็ นผูใ้ ฝ่ เรี ยนรู ้ตลอดชีวติ มี
วิจารณญาณ และมีความคิดเชิงนวัตกรรม
3. เพื่อสร้างบัณฑิตให้มีทกั ษะชีวติ ความสามารถ
ในวิชาชีพ และมีคุณภาพชีวติ ที่ดีให้สอดคล้อง
กับความต้องการของสังคมและการพัฒนาประเทศ
4. เพื่อสร้างบัณฑิตให้มีสมรรถนะสากลบนพื้นฐาน
ความเป็ นไทย
5. เพื่อสร้างบัณฑิตที่มีภาวะผูน้ า
6. เพื่อสนับสนุนและจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาให้มีประสิ ทธิภาพและต่อเนื่อง

2. นักศึกษามีความพร้อมในการศึกษา
เพื่อการพัฒนาวิชาการ

1.เพื่อจัดบริ การและสวัสดิการที่หลากหลายตรงตาม
ความต้องการของนักศึกษา

3. กระจายโอกาสทางการศึกษา
เพื่อตอบสนองสังคมได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ

1. เพื่อกระจายโอกาสทางการศึกษาให้สอดคล้อง
กับท้องถิ่น และตามความต้องการของทุกฐาน
สังคม

4. เป็ นกองฯ ที่มีการบริ หารจัดการด้วย
ระบบฐานข้อมูลที่ทนั สมัย มีความ
โปร่ งใส และมีประสิ ทธิภาพ

1. เพื่อจัดทาฐานข้อมูลบริ การและสวัสดิการนักศึกษา/
พัฒนานักศึกษา
2. เพื่อจัดทารายงานการปฏิบตั ิงานกิจการ
นักศึกษา

5. บุคลากรมีจิตสานึกแห่งการเรี ยนรู ้
และแสวงหาปั ญญา

1. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องตามศักยภาพ
ภาระงาน และการวิจยั อย่างต่อเนื่อง
2. เพื่อสร้างขวัญ กาลังใจ ความร่ วมมือบุคลากรกองฯ
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โครงสร้ างและการบริหารงาน
การบริ หารงาน กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
มีการแบ่งโครงสร้างการบริ หาร ดังนี้
โครงสร้ างและการบริหารงาน กองกิจการนักศึกษา
อธิการบดี
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
- คณะกรรมการดาเนิ นงานกิจการนักศึกษา
- คณะกรรมการจัดสรรทุนการศึกษา
- คณะกรรมการวินยั นักศึกษา
- คณะกรรมการที่ปรึ กษาเชิงจิตวิทยา
- คณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึ กษาหอพัก

ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา

ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

ผูอ้ านวยการกองกิจการนักศึกษา

หัวหน้างานแนะแนว
และจัดหางาน

หัวหน้างานบริ การ
และสวัสดิการนักศึกษา

หัวหน้างานกิจกรรม
นักศึกษา

หัวหน้างาน
ธุรการ

หัวหน้าหน่วย
สารสนเทศ
นักศึกษา

หัวหน้าหน่วย
กิจกรรมนานาชาติ
นานาชาติ
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การบริหารงานกองกิจการนักศึกษา

กองกิจการนักศึกษา

งานแนะแนวและ
จัดหางาน

งานบริการและสวัสดิการ
นักศึกษา

- หน่วยทุนการศึกษา - หน่วยธุรการ
- หน่วยกองทุนเงินให้กยู้ ืม- หน่วยไปรษณี ยภัณท์
เพื่อการศึกษา
- หน่วยหอพักชาย /หญิง
- หน่วยบริ การปรึ กษา - หน่วยสุ ขาภิบาลอาหาร
เชิงจิตวิทยา
- หน่วยบริ การสุ ขภาพ
- หน่วยกิจกรรมพัฒนา - หน่วยอาคารสถานที่
นักศึกษา
- หน่วยพัสดุ
- หน่วยจัดหางานและ
ศูนย์ขอ้ มูลอาชีพ
- หน่วยวินยั นักศึกษา
- หน่วยเงินยืมฉุกเฉิน

งานกิจกรรมนักศึ กษา

- หน่วยกิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์
- หน่วยกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม
- หน่วยกิจกรรมวิชาการ
- หน่วยกิจกรรมกีฬา
- หน่วยกิจกรรมพิเศษ
- หน่วยกีฬาและพัสดุ
- หน่วยวิชาทหาร

งานธุรการ

หน่ วย
สารสนเทศ

หน่ วย
กิจกรรมนานาชาติ

- หน่วยบริ หารงาน
- กิจกรรม
- สารสนเทศ
ทัว่ ไป
นานาชาติ
กองฯ
- หน่วยสารบรรณ
ของนักศึกษา
- หน่วยการเงิน
- หน่วยงบประมาณ
- หน่วยผลิตเอกสาร
- หน่วยพัสดุ
- หน่วยบุคลากร
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2.3 หน้ าทีร่ ับผิดชอบ
หน้ าที่รับผิดชอบของงานต่ าง ๆ กองกิจการนักศึกษา มีดังนี้

 งานแนะแนวและจัดหางาน
มีภาระงานด้านพัฒนานักศึกษาและจัดบริ การต่าง ๆ เพื่อสร้างความพร้อมในการเรี ยน
และเพื่อเตรี ยมนักศึกษาในการประกอบอาชีพหรื อศึกษาต่อดังนี้
1. หน่ วยทุนการศึกษา ดาเนินการจัดสรรทุนการศึกษา ประเภทต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่
มีปัญหาด้านการเงินที่จะส่ งผลกระทบต่อการเรี ยนของนักศึกษาดังนี้
1.1 ทุ นประเภทช่ วยเหลื อโดยการทางานแลกเปลี่ ยน เป็ นทุ นที่ กาหนดให้ผูไ้ ด้รับทุ นต้อง
ทางานให้กบั หน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย และได้รับค่าตอบแทนคิดเป็ นชัว่ โมงการทางาน ชัว่ โมง
ละ 25 บาท
1.2 ทุนประเภททัว่ ไป เป็ นทุนที่ได้รับความช่วยเหลือจากแหล่งเงินทุนทั้งภาครัฐและเอกชน
เพื่อมอบแก่นักศึกษาทั้งเป็ นรายปี และต่อเนื่ องจนสาเร็ จการศึ กษา จานวนเงิ นทุนตั้งแต่ 3,000-40,000
บาท ต่อทุนต่อปี การศึกษา
1.3 ทุ น ประเภทยกเว้น ค่ าธรรมเนี ยมการศึ ก ษา เป็ นทุ น ที่ พิ จารณายกเว้น ค่ าธรรมเนี ย ม
การศึ กษาให้กบั นักศึ ก ษาผูข้ อรั บ ทุ นตั้งแต่ ช้ นั ปี ที่ 1 และให้ ต่อเนื่ องจนส าเร็ จการศึ กษา โดยยกเว้น
ค่าธรรมเนียมเฉพาะ 3 รายการ คือ ค่าหน่วยกิต ค่าบารุ งมหาวิทยาลัยและค่าบารุ งห้องสมุด
2. หน่ วยกองทุนเงินให้ ก้ ยู ืมเพื่อการศึกษา ดาเนินการเกี่ยวกับกองทุนเงินให้กูย้ มื เพื่อการศึกษา
เป็ นกองทุ นที่ รัฐบาลจัดตั้งเพื่ อช่ วยเหลื อนักศึ ก ษาที่ ขาดแคลนทุ นทรั พ ย์ได้มี โอกาสศึ ก ษาจนส าเร็ จ
การศึกษาระดับปริ ญญาตรี นักศึกษาต้องชาระเงินคืนกองทุนฯ หลังสาเร็ จการศึกษา
3. หน่ วยบริ การปรึ ก ษาเชิ งจิตวิทยา เป็ นหน่ วยงานที่ ให้บ ริ การเชิ งจิ ตวิท ยาแก่ นักศึ กษาที่ มี
ปั ญหา ที่มีความแตกต่างของวัฒนธรรม และการอยูร่ ่ วมกันจานวนมาก ความ เปลี่ ยนแปลงของชี วิต
ทั้งความแปลกใหม่ของระบบการเรี ยนและการปรั บตัวของการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย นักศึกษาอาจ
ประสบปั ญ หาต่างๆ และรู ้ สึ กว่าการช่ วยเหลื อตนเองหรื อ แก้ปั ญหาเพี ยงล าพังเป็ นไปได้ยาก และ
ต้องการปรึ กษาหารื อ เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปั ญหา จึงจัดบริ การปรึ กษาเป็ นรายบุ คคล และจัด
ให้บริ การต่าง ๆ เช่น
3.1 HOTLINE สายด่ ว น ส าหรั บ วัย ใส ๆ ที่ อ าจมี เรื่ องวุ่ น ๆ กั บ ตั ว เอง กั บ เพื่ อ น
ครอบครัวทั้งในเรื่ องของความรัก สังคม สุ ขภาพ ฯลฯ
3.2 มุมสื่ อวัยรุ่ น มีหนังสื อ นิตยสาร หรื อวีดีโอ ฯลฯ เสริ มทักษะชีวติ ในวัยรุ่ น
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4. หน่ วยกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา เป็ นหน่ วยงานที่ดาเนิ นการเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมเพื่อ
พัฒนานักศึกษาดังนี้
- จัดกิ จกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา เสริ มสร้าง ปลู กฝั งให้นกั ศึกษา มีวินัย
คุณธรรม จริ ยธรรม รู ้จกั สิ ทธิ หน้าที่ ของการเป็ นพลเมืองที่ดี และรักษาขนบธรรมเนี ยมประเพณี และ
วัฒนธรรมอันดีงามของชาติ
- จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ
5. หน่ วยจัดหางานศูนย์ ข้อมูลอาชี พและศึกษาต่ อ เป็ นหน่วยงานที่ดาเนิ นการเกี่ยวกับการจัด
ให้บริ การ รวมทั้งข้อมูลเตรี ยมความพร้อมเพื่อศึกษาต่อและอาชีพให้แก่ นักศึกษา ดังนี้
5.1 บริ การข้อมูลข่าวสารการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ
5.2 บริ การข่าวสารข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับการรับสมัครงาน
5.3บริ ก ารจัด หางาน ส าหรั บ นัก ศึ ก ษาที่ ก าลัง จะส าเร็ จ การศึ ก ษา มหาวิท ยาลัย จะ
ประสานการรับสมัครงานจากแหล่งงานต่าง ๆ ให้มาแนะนา ทั้งจัดให้มีการคัดเลือกบุคคลเข้าทางาน
5.4 บริ ก ารจัด หางานพิ เศษ โดยมหาวิ ท ยาลัย ได้ติ ด ต่ อ กับ แหล่ ง งานหรื อ บุ ค คลที่
ต้องการรับนักศึกษาทางาน เพื่อหารายได้ระหว่างเรี ยน และเพื่อหาประสบการณ์ช่วงที่วา่ งจากการเรี ยน
เช่น งานสอนพิเศษ งานสารวจเก็บข้อมูลในการทาวิจยั ฯลฯ
5.5 จัดอบรมสัมมนาเกี่ยวกับการสร้างมนุษยสัมพันธ์การทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นแก่
นักศึกษา
5.6 จัดบรรยาย/อบรมให้ความรู ้ต่าง ๆ ทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อการศึกษาต่อและสมัค
งาน เทคนิคการสมัครงาน การเขียนประวัติส่วนตัว
6. หน่ วยวินัยนักศึกษา ดาเนิ นการเกี่ยวกับวินยั นักศึกษา โดยรับคาร้อง สื บสวน สอบสวนข้อ
กล่ า วหาต่ า ง ๆ ควบคุ ม ดู แ ลให้ นั ก ศึ ก ษาปฏิ บ ัติ ง านข้อ บัง คับ ระเบี ย บ และข้อ ปฏิ บ ัติ ต่ า ง ๆ ของ
มหาวิทยาลัย พร้อมทั้งจัดทาทะเบียนประวัติ นักศึกษาและมีการประเมินผล
7. หน่ วยเงินยืมเพื่อเหตุฉุกเฉิน ดาเนินการให้บริ การเงินยืมเพื่อเหตุ ฉุกเฉินสาหรับนักศึกษาที่
มีความจาเป็ น ด้านการเงินกระทันหัน จานวนเงินที่ให้ยมื ครั้งละไม่เกิน 1,000 บาท ชาระคืนภายใน 2
เดือน หากเกินกาหนดจะต้องจ่ายค่าปรับวันละ 1 บาท และเมื่อชาระคืนหมดแล้วสามารถยืมได้อีกโดย
ไม่จากัดจานวนครั้งในการยืม
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 งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา
งานบริ ก ารและสวัส ดิ ก ารนั ก ศึ ก ษา มี ข อบข่ า ยความรั บ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกับ การบริ ก ารและ
สวัสดิการนักศึกษา ในเรื่ องของที่พกั นักศึกษา 13 อาคาร อาหาร อนามัย ประกันอุบตั ิเหตุ ตลอดจน
อาคารสถานที่ มีสานักงานแยกต่างหากจากกองกิ จการ นักศึกษา บุคลากรที่ให้บริ การนักศึกษาส่ วน
ใหญ่ปฏิบตั ิงานประจาที่อาคารหอพักนักศึกษา ยกเว้นหัวหน้างาน หัวหน้าหน่วย และเจ้าหน้าที่รับ-ส่ ง
หนังสื อที่ประจาอยู่ ณ อาคารสานักงานหอพักนักศึกษา ดังรายละเอียดหน้าที่แต่ละหน่วยดังนี้
1. หน่ วยธุรการ มีหน้าที่รับ-ส่ งหนังสื อ จัดทาคาของบประมาณ ให้บริ การจองเช่าเสื้ อ
ครุ ย - ราชปะแตนแก่บณ
ั ฑิ ต ดาเนิ นการเกี่ ยวกับบุคลากรของงาน ให้บริ การจองและจัดที่พกั สาหรับ
ผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรมต่าง ๆ สรุ ปรายงานการจัดที่พกั และรายรับ – จ่ายประจาปี
2. หน่ วยไปรษณียภัณฑ์ มีหน้าที่รับไปรษณี ยภัณฑ์จากที่ทาการไปรษณี ย ์ และจาก
บุรุษไปรษณี ย ์ แยกประเภท ลงทะเบียน ติดประกาศ แจ้งให้นกั ศึกษามารับ และแจกจ่ายให้แก่นกั ศึกษา
3. หน่ วยหอพักชายและหน่ วยหอพักหญิง มีหน้าที่จดั ทาข้อมูลหอพักและดูแลให้
นักศึกษาจองหอพักผ่าน http://www.psu.ac.th/studaffairs ดาเนินการงานทะเบียนห้องพักให้นกั ศึกษา
และบุคคลทัว่ ไปช่วงปิ ดภาค จัดวางระเบียบข้อปฏิบตั ิ ควบคุมดูแลความเป็ นอยูน่ กั ศึกษาให้ปฏิบตั ิตาม
ระเบียบหอพัก บริ หารงานภายใน หอพักชาย - หญิง จัดกิจกรรม เพื่อพัฒนานักศึกษาที่พกั ในหอพัก จัด
ประชุมและประสานงานคณะกรรมการนักศึกษาประจาหอพัก อาจารย์ที่ปรึ กษาหอพัก ให้คาแนะนา
ปรึ กษาช่วยเหลือนักศึกษา สื บสวน สอบสวนกรณี ทาผิดระเบียบหอพัก ควบคุมดูแลการปฏิบตั ิงาน
เจ้าหน้าที่หอพัก ประเมินความพึงพอใจนักศึกษาและบุคลากรภายนอกที่พกั ในหอพักและประชาสัมพันธ์ข่าวสาส์นหอพัก
4.หน่ วยสุ ขาภิบาลอาหาร มีหน้าที่รับสมัครและคัดเลือกผูป้ ระกอบการ จาหน่ายอาหาร
ในโรงอาหารและแผงลอยของมหาวิทยาลัย ควบคุม การดาเนิ นกิ จการจาหน่ ายอาหารให้เป็ นไปตาม
เงื่อนไขข้อปฏิบตั ิ ตรวจสอบคุ ณภาพอาหาร ดูแลงานรักษาความสะอาดทั้งภายในและนอกอาคาร และ
ประสานงานกับคณะกรรมการและผูเ้ กี่ยวข้องในการปรับปรุ งพัฒนาการดาเนินงาน
5. หน่ วยบริ การสุ ขภาพ มีหน้าที่รับสมัครบุคลากรเข้าร่ วมโครงการประกันอุบตั ิเหตุ
ส่ วนบุคคล (กลุ่ม) ร่ วมกับนักศึกษาจัดทาและตรวจสอบข้อมูลให้บริ การสุ ขภาพ นักศึกษาให้เป็ นไป
ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด นาส่ งนักศึกษาที่ป่วย เยี่ยมเยียนและติดตามอาการป่ วยของนักศึกษา จัดทา
เอกสารพร้ อมติดตามการแคลมกับบริ ษทั ประกันภัย ติดต่อและประสานงานกับโรงพยาบาล บริ ษทั
ประกัน กองคลังและผูเ้ กี่ยวข้อง
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6. หน่ วยอาคารสถานที่ ท าหน้าที่ งานซ่ อมแซม - บ ารุ งอาคาร งานพื้ นที่ และสนาม
บริ เวณหอพัก จัดที่พกั และบริ หารงานภายในของหอพักบัณฑิตศึกษา ประสานงานหอพักเอกชน กอง
อาคารสถานที่ กองคลัง ดูแลงานรักษาความปลอดภัยบริ เวณหอพักนักศึกษาและร้านสวัสดิการต่าง ๆ
7. หน่ วยพั ส ดุ ท าหน้ า ที่ ด าเนิ น การเกี่ ย วกับ วัส ดุ - ครุ ภ ัณ ฑ์ ต่ า ง ๆ ของหอพัก
นัก ศึ ก ษา เช่ น ส ารวจรายการ ก าหนดรู ป แบบ ประสานการจัด ซื้ อ เบิ ก จ่ า ย ท าทะเบี ย น ควบคุ ม
ตรวจสอบ ประสานงานซ่อมแซม ฯลฯ

 งานกิจกรรมนักศึกษา
1. - 3. หน่ วยกิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ หน่ วยกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมและหน่ วยกิจกรรมวิชาการ มีหน้ าทีด่ าเนินงานดังนี้
- พิจารณาวิเคราะห์ หลักเกณฑ์รายละเอียด ให้คาแนะนาการทากิ จกรรมโครงการต่าง ๆ ของ
นักศึกษาให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกาหนดที่วางไว้
- สนับสนุนด้านการเงิน พัสดุ ยานพาหนะ ในการดาเนินกิจกรรมของนักศึกษา
- ติดต่อประสานงานสโมสรคณะ ฝ่ ายกิจกรรมนักศึกษาทุกคณะ อาจารย์ที่ปรึ กษา หน่วยงาน
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อให้การดาเนินการเป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย
- ติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน สรุ ปผลและเผยแพร่ ประชา-สัมพันธ์ การดาเนินการ
- จัดทาทะเบียนประวัติและข้อมูล ออกใบรับรองการทากิจกรรมต่าง ๆ ของนักศึกษา
4. หน่ วยกิจกรรมกีฬา มีหน้าที่ดาเนินการด้านกีฬาของนักศึกษา เช่นเดียวกับหน่วยที่ 1-3 และ
ทาหน้าที่บริ หารจัดการ ควบคุมดูแลและดาเนินการเกี่ยวกับด้านวัสดุอุปกรณ์ดา้ นกีฬาและสนามกีฬา
5. หน่ วยกิจกรรมพิเศษ มีหน้าที่ดาเนิ นการเช่ นเดี ยวกับหน่ วยที่ 1-3 ใน กิจกรรมพิเศษต่างๆ
ขององค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยหรื อส่ วนราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา
6. หน่ วยกีฬาและพัสดุ มีหน้าที่ดาเนินการเกี่ยวกับพัสดุ - ครุ ภณั ฑ์ของงานกิจกรรม
นักศึกษา องค์การนักศึกษาและชมรมต่าง ๆ
7. หน่ วยวิชาทหาร มีหน้าที่ดาเนินงานดังนี้
- ดาเนิ นการติดต่อประสานงานกับกรรมการรักษาดินแดน เพื่ออานวยความสะดวกให้แก่
นักศึกษา ในการพักกาลังสารอง
- ดาเนินการประสานงานการรับสมัครเข้าเรี ยนวิชาทหาร
- รวบรวมหลักฐานการสมัครและทะเบียนประวัติ
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- ควบคุมการเข้ารับการฝึ กอบรมประจาปี
- ดาเนินการนาปลดเป็ นทหารกองหนุน และขอยกเว้นการคัดเลือกเข้ารับราชการทหาร
การผ่อนผันการเรี ยกระดมพล
- นานักศึกษาออกฝึ กภาคสนาม
- อานวยความสะดวกและประสานงานกับราชการในการเรี ยกนักศึกษาเข้ารับราชการ
ทหาร
- จัดทาบัญชีรายชื่ อผูส้ าเร็ จการศึกษา หรื อพ้นสภาพการเป็ นนักศึกษา การผ่อนผันการ
ตรวจเลือกไปยังจังหวัดต่าง ๆ และกระทรวงกลาโหม

 งานธุรการ
งานธุ รการ เป็ นหน่วยงานกลางและศูนย์รวมในการดาเนินการงานธุ รการและให้บริ การงานด้าน
ธุ รการแก่ทุกงานของกองกิจการนักศึกษา นักศึกษาในการทากิจกรรมนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึ กษา
มีหน้าที่ดาเนินงาน ดังนี้
1. หน่ วยบริหารงานทัว่ ไป มีหน้าที่ดาเนินการเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพของกอง ฯ
และงานประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับกิจการนักศึกษา งานเลขานุการผูบ้ ริ หาร
งานประชุมต่าง ๆ เช่น ประชุมคณะกรรมการดาเนิ นงานกิจการนักศึกษา ประชุมทีมผูบ้ ริ หาร ประชุม
หัวหน้างาน ประชุมพิจารณาเรื่ องต่าง ๆ ของกองฯ ติดต่อและประสานงาน งานข้อมูลและอื่น ๆ ของ
กองฯ
2. หน่ ว ยสารบรรณ มี ห น้าที่ รับ - ส่ ง น าเสนอ จัดท าส าเนา แจกจ่ าย แจ้งเวีย น
หนังสื อต่างๆ ถ่ายเอกสาร ร่ างโต้ตอบหนังสื อและอื่น ๆ ของกองฯ
3. หน่ วยการเงิน มีหน้าที่ดาเนิ นการเกี่ ยวกับการเงินต่าง ๆ ของกองฯเช่ น เงินยืมทด
รองจ่ายในการดาเนิ นงานของทุ กงาน/กลุ่ มกิ จกรรม เงิ นทุ นการศึ กษา เงิ นค่ารักษาพยาบาล/ประกัน
อุบ ตั ิเหตุ เงิ นรายได้จากการใช้บริ การต่าง ๆ ของกองฯ และอื่ น ๆ รั บ-จ่ายเงิ นทุ กประเภท ควบคุ ม
ตรวจสอบ จัดเก็บรักษา นาเข้าบัญชี จัดทารายงาน ติดตาม ฯลฯ
4. หน่ วยงบประมาณ มีหน้าที่ดาเนินการเกี่ยวกับงบประมาณต่าง ๆ ในการดาเนินการ
ของกองกิจการนักศึกษาและกลุ่มกิจกรรมนักศึกษา เช่น เงินรายได้/เงินงบประมาณ เงินสกอ. เงินค่า
บารุ งกิจกรรมนักศึกษา เงินอุดหนุ นกิจกรรมนักศึกษา เงินรายได้กรมการศาสนา และเงินอื่น ๆ ในการ
จัดทาคาขอ จัดทาทะเบียนควบคุมการใช้เงิน ให้คาแนะนา วิเคราะห์ ตรวจสอบ ให้ความรู ้ในการ
ใช้เงินพร้อมทั้งขออนุมตั ิและเบิกจ่าย
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5. หน่ วยผลิตเอกสาร มีหน้าที่พิมพ์เอกสาร บันทึกข้อมูลต่าง ๆ ให้แก่ทุกงาน เช่น
ข้อมูลนักศึ กษาที่ พกั หอพัก ข้อมู ลทุ น กิ จกรรม วิชาทหาร เงิ นค่าประกันอุบตั ิ เหตุ ค่าบารุ งสุ ขภาพ
นักศึกษา ฯลฯ
6. หน่ วยพัสดุ มี หน้าที่ ดาเนิ นการเกี่ ยวกับพัสดุ -ครุ ภณ
ั ฑ์ของกองในการจัดหาวัส ดุ
สานักงาน จัดทาทะเบียนควบคุม รับ-จ่ายวัสดุสานักงานให้แก่เจ้าหน้าที่ของกองฯ ควบคุมดูแลและ
ประสานงานการซ่อมบารุ ง ฯลฯ
7. หน่ วยบุ ค ลากร ด าเนิ น การเกี่ ย วกับ บุ ค ลากรของกองกิ จ การนั ก ศึ ก ษา และ
ประสานงานให้ขอ้ มูลต่าง ๆ แก่กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์

 หน่ วยสารสนเทศ
หน่วยสารสนเทศ เป็ นหน่วยงานที่ดาเนินงานเกี่ยวกับสารสนเทศของกองกิจการนักศึกษา ดังนี้
1. ดู แลระบบคอมพิ วเตอร์ ของกองกิ จการนักศึ กษา ติ ดตั้งเครื่ องคอมพิวเตอร์ และอุ ป กรณ์ ที่
เกี่ยวข้อง การเขียนโปรแกรม การติดตั้งชุดคาสั่งสาเร็ จรู ป เขียนชุดคาสั่ง และปรับปรุ งแฟ้มข้อมูล
2. ดูแลปรับปรุ ง แก้ไขโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ของกองฯ โดยประสานงานกับศูนย์คอมพิวเตอร์
3. จัดและบริ หารระบบสารสนเทศ ให้คาปรึ กษา แนะนาเกี่ ยวกับวิทยากรคอมพิวเตอร์ ให้แก่
บุคลากรของกองฯ

 หน่ วยกิจกรรมนานาชาติ
หน่วยกิจกรรมนานาชาติ เป็ นหน่วยงานที่ทาหน้าที่ในการส่ งเสริ มและประสานการดาเนินงาน
ด้านกิจกรรมนักศึกษาที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศ
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โครงสร้ างอัตรากาลัง
ผู้อานวยการกอง
นักกิจการนักศึกษา ระดับ 8
นายวิชา เพชรขาว

ง.แนะแนวและจัดหางาน
นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
ชานาญการ ระดับ 8
นางอมรา ศรี สจั จัง

ง.บริการและสวัสดิการนักศึกษา
นักกิจการนักศึกษา
ชานาญการ ระดับ 8
นางสุ พตั รา วิจิตรโสภา

- นักแนะแนวการศึกษาและ
อาชีพชานาญการ ระดับ 8 (1)
- นักแนะแนวการศึกษาและ
อาชีพ ระดับ 6 (2)
- นักวิชาการอุดมศึกษา (พ.3)

- นักกิจการนักศึกษา ชานาญการ
ระดับ 8 (2)
- นักกิจการนักศึกษา ระดับ 6 (4)
- นักกิจการนักศึกษา ล/ช (1)
- แม่บา้ น (ลจ.21)

อัตรากาลัง
ข้าราชการ
ลูกจ้างประจา
พนักงานมหาวิทยาลัย
ลูกจ้างชัว่ คราว
รวม

22
30
3
6

คน
คน
คน
คน

61

คน

ง.กิจกรรมนักศึกษา
นักกิจการนักศึกษา
ระดับ 7
นายสุ กรี เมฆทันต์

ง.ธุรการ
เจ้าหน้าที่บริ หารงานทัว่ ไป
ชานาญการ ระดับ 8
นางอาภรณ์ อุ่นธวัชนัดดา

- นักกิจการนักศึกษา
ชานาญการ ระดับ 8 (1)
- นักกิจการนักศึกษา ระดับ7 (1)
- นักกิจการนักศึกษา ระดับ 6 (4)
- นักกิจการนักศึกษา (ลช.1ว่าง)
- ช่ างเทคนิค ล/ช (1)
- คนงาน (ลจ.8)

หน่ วยสารสนเทศ
นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ระดับ 6
นายคมกริช ชนะศรี

หน่ วยกิจกรรมนานาชาติ
นักวิชาการศึกษาระดับ
6 (1)
นายประวัติ เวทย์ ประสิ ทธิ์

- นักวิชาการคอมพิวเเตอร์
- เจ้ าหน้ าทีบ่ ริหารทัว่ ไป
(ลช.1)
ชานาญการ ระดับ 8 (1)
- พนักงานธุรการ ระดับ 5 (4)
- พนักงานการเงินและบัญชี
ระดับ 5 (1)
- พนักงานธุรการ (ลช.2)
- เจ้ าหน้ าทีพ่ มิ พ์ดดี (ลช (1)
- พนักงานจัดเก็บเอกสาร (ลจ.1)
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ผลการดาเนินงานตามองค์ ประกอบของกองกิจการนักศึกษา 2544- 2546
องค์ ประกอบ
องค์ ประกอบที่ 3 กิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษา
3.1 องค์ การนักศึกษา
(1) มีองค์การนักศึกษาและระบบบริ หารองค์การ นักศึกษาตามธรรมนูญ
(2) บริ หารองค์การนักศึกษาตามธรรมนูญ
(3) ประเมินผลการบริ หารองค์การนักศึกษาทุกปี
(4) นาผลการประเมินฯ มาพัฒนาการบริ หารองค์การนักศึกษา
(5) นักศึกษา และ/ หรื ออาจารย์/บุคลากรมีส่วนร่ วมในการประเมินการ
บริ หารองค์การนักศึกษา
รวม
3.2 การพัฒนาด้ านวินัยนักศึกษา
(1) มีกฎ ระเบียบเกี่ยวกับวินยั นักศึกษาไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษร และเผยแพร่
กฎ ระเบียบนักศึกษาให้ผทู ้ ี่เกี่ยวข้องทราบโดยทัว่ กัน
(2) ปฏิบตั ิตามกฎ ระเบียบ ทุกครั้งที่มีการดาเนินงานเกี่ยวกับวินยั นักศึกษา
(3) มีการร่ วมมือประสานงานกันระหว่างคณะและมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนา
นักศึกษาให้มีการเสริ มสร้างวินยั ในตนเอง

ปี การศึกษา
2544 2545 2546

3.8

(4) ประเมินผลการดาเนินงานด้านวินยั นักศึกษาทุกปี
(5) นาผลการประเมินฯ มาพัฒนางานด้านวินยั นักศึกษา
รวม
3.3 หอพักนักศึกษา
(1) มีแผนการดาเนินงานหอพักนักศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบายด้านหอพัก
นักศึกษา
(2) มีคณะกรรมการนักศึกษาประจาหอพักนักศึกษา เจ้าหน้าที่ และอาจารย์
ที่ปรึ กษาหอพักร่ วมจัดสภาพแวดล้อมและกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
(3) นักศึกษาร่ วมกันทากิจกรรมเพื่อพัฒนาตนเองและรู ้จกั อยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่น
(4) ประเมินผลการดาเนินงานหอพักนักศึกษาทุกปี
(5) นาผลการประเมินฯ มาพัฒนาการดาเนินงานหอพักนักศึกษา
รวม

4.0

4.2

1.0
1.0
0.8
0.8
0.8

-

4.4

-

1.0

1.0

1.0
0.6

1.0
0.6

0.6
0.8
4.0

0.8
1.0
4.4

1.0

1.0

0.6

0.8

1.0
1.0
0.6
4.2

1.0
0.8
1.0
4.4
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องค์ ประกอบ
3.4 กิจกรรมเพื่อส่ งเสริมพัฒนานักศึกษา
(1) มีแผนงาน/โครงการส่ งเสริ มนักศึกษาตามมาตรฐานกิจกรรมการพัฒนา
นักศึกษาของทบวงมหาวิทยาลัยและพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ.2542
(2) จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้บรรลุเป้ าหมายตามแผนฯ
(3) มีการประเมินผลการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาทุกกิจกรรม และ
สรุ ปผลการประเมินทุกปี
(4) นาผลการประเมินฯ มาพัฒนาการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา และ
ฝึ กอบรมนักศึกษาที่รับผิดชอบกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้สามารถปฏิบตั ิงาน
กิจกรรมนักศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ
(5) ส่ งเสริ มและสนับสนุนให้นกั ศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาตามหน้าที่
ความรับผิดชอบของประเภทกิจกรรม โดยมีการกาหนดกฎระเบียบ
พร้อมทั้งมาตรการการป้ องกันปั ญหาและอุบตั ิเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการ
จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
รวม
3.5 ทุนการศึกษา / กองทุนเงินให้ ก้ ยู ืมเพื่อการศึกษา
3.5.1 ทุนการศึกษา
(1) มีแผนดาเนิ นงานเกี่ยวกับทุนการศึกษาที่ชดั เจน สอดคล้องกับ
นโยบายด้านทุน การศึกษา
(2) มีการจัดสรรทุนและงบประมาณเงินรายได้ให้แก่ นักศึกษาที่ขาด
แคลนทุนทรัพย์ท้ งั ประเภท ทุนยกเว้นค่าธรรมเนียม ทุนทัว่ ไป
ทุนทางานแลกเปลี่ยน โดยคณะกรรมการอย่างเป็ นธรรม

ปี การศึกษา
2544 2545 2546

3.6

(3) ประเมินประสิ ทธิภาพการจัดสรรทุนทุกภาคการศึกษา
(4) นาผลการประเมินฯมาพัฒนาการจัดสรรทุนการศึกษา
(5) รายงานผลการรับทุนของนักศึกษา ให้นกั ศึกษาและอาจารย์ที่
ปรึ กษาทราบ
รวม

4.4

0.8

1.0

0.8
0.8

1.0
1.0

0.6

0.8

0.6

0.8

3.6

4.6

1.0

1.0

1.0

1.0

0.4
0.8
0.8

0.8
0.8
0.8

4.0

4.4
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ปี การศึกษา
2544 2545 2546

3.5.2 กองทุนเงินให้ ก้ ยู ืมเพื่อการศึกษา
(1) มีแผนดาเนินงานเกี่ยวกับกองทุนเงินให้กยู้ มื เพื่อการศึกษาที่ชดั เจน
สอดคล้องกับนโยบายด้านกองทุนเงินให้กยู้ มื เพื่อการศึกษา
(2) มีการจัดสรรเงินกองทุนให้กยู้ มื เพื่อการศึกษา
(3) ประเมินประสิ ทธิภาพการจัดสรรทุนทุกภาคการศึกษา
(4) นาผลการประเมินฯ มาพัฒนาการจัดสรรกองทุนเงินให้กยู้ มื เพื่อ
การศึกษา
(5) รายงานผลการรับทุนกูย้ ืมฯ ของนักศึกษา ให้นกั ศึกษาและอาจารย์ที่
ปรึ กษาทราบ
รวม
3.6 สุ ขภาพอนามัย สุ ขาภิบาลอาหาร ไปรษณียภัณฑ์ และวิชาทหาร
3.6.1 สุ ขภาพอนามัย
(1) มีแผนการให้บริ การประกันสุ ขภาพและการประกันภัยอุบตั ิเหตุ
ส่ วนบุคคล (กลุ่ม) นักศึกษาและบุคลากร
(2) ดาเนินการให้บริ การสุ ขภาพนักศึกษาและการประกันภัยอุบตั ิเหตุ
นักศึกษาและบุคลากร
(3) มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานด้านการบริ การสุ ขภาพนักศึกษา
และการประกันอุบตั ิเหตุส่วนบุคคล (กลุ่ม) นักศึกษาและบุคลากร
ทุกปี การศึกษา
(4) นาผลการประเมินมาพัฒนา การให้บริ การประกันสุ ขภาพนักศึกษา
และการประกันภัยอุบตั ิเหตุ (กลุ่ม) นักศึกษาและบุคลากร
(5) ผูเ้ อาประกันมีส่วนร่ วมในการประเมินการปฏิบตั ิงานของบุคลากร
ในด้านการประสานงานนาส่ งผูป้ ่ วย เยีย่ มเยียน ดูแลและการเบิกจ่าย
รวม
3.6.2 สุ ขาภิบาลอาหาร
(1) มีแผนการให้บริ การอาหารที่ถูกสุ ขาภิบาล
(2) บุคลากรและคณะกรรมการดาเนินการบริ หารจัดการ ให้
ผูป้ ระกอบการจัดและให้บริ การอาหารอย่างถูกหลักสุ ขาภิบาลใน
ราคาที่เหมาะสม

4.4

2.4

1.0

1.0

1.0
0.4
0.8

1.0
0.8
0.8

0.8

0.8

4.0

4.4

1.0

1.0

0.8

1.0

0.8

1.0

1.0

0.4

1.0

0.4

4.6

3.8

1.0
0.6

1.0
0.6
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(3) ประเมินผลการให้บริ การด้านสุ ขาภิบาลอาหารในด้านการ
ให้บริ การ ความสะอาด คุณภาพและราคาที่เหมาะสม
(4) นาผลการประเมินมาแก้ไขปรับปรุ งให้ดียงิ่ ขึ้น
(5) ผูบ้ ริ โภคและผูป้ ระกอบการมีส่วนร่ วมในการประเมิน
รวม

ปี การศึกษา
2544 2545 2546
1.0
1.0

3.8
3.6.3 ไปรษณียภัณฑ์
(1) มีแผนการบริ การรับ-จ่ายไปรษณี ยภัณฑ์ในหอพักนักศึกษา
(2) จ่ายไปรษณี ยภัณฑ์ท้ งั ในและนอกเวลาราชการ
(3) ตรวจเช็คไปรษณี ยภัณฑ์ตกค้างและประเมินผลการปฏิบตั ิงานอย่าง
สม่าเสมอ
(4) นาผลการประเมินมาพัฒนาการให้บริ การไปรษณี ยภัณฑ์ให้ดียงิ่ ขึ้น
(5) นักศึกษามีส่วนร่ วมในการประเมินการให้บริ การไปรษณี ยภัณฑ์

รวม

3.8
3.6.4 วิชาทหาร
(1) มีแผนงานการปฏิบตั ิงานการให้บริ การด้านวิชาทหารที่สอดคล้อง
กับแผนการดาเนินงานของกระทรวงกลาโหมและมหาวิทยาลัย
(2) ดาเนินงานและการบริ การด้านวิชาทหารให้เป็ นไปตามแผน
(3) มีการประเมินผลโดยรวมทุกปี การศึกษา
(4) นาผลการประเมินมาปรับปรุ งและพัฒนา
(5) นักศึกษาและผูเ้ กี่ยวข้องมีส่วนร่ วมในการดาเนินการ

รวม
3.7 การพัฒนาคุณธรรม จริ ยธรรมของนักศึกษา
(1) มีแผนการพัฒนาคุณธรรม จริ ยธรรมของนักศึกษาสอดคล้องกับนโยบาย
เป็ นลายลักษณ์อกั ษรและมีคณะกรรมการดาเนินการทางด้านการพัฒนา
คุณธรรมจริ ยธรรมนักศึกษา
(2) ดาเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตามที่ระบุในแผนฯ
(3) สนับสนุนให้นกั ศึกษามีส่วนร่ วมทากิจกรรมทางศาสนา/บาเพ็ญประโยชน์
และสนับสนุนให้มีชมรมทางศาสนาของนักศึกษาให้ยดึ ถือปฏิบตั ิตาม
หลักศาสนาของตนอย่างมีอิสระ

3.6

1.0
0.8
4.4

0.6
1.0
4.2

0.8
1
1

1.0
0.8
0.8

1
1
4.8

0.8
1.0
4.4

1.0

1.0

1.0
0.8
0.8
0.8
4.4

1.0
0.8
0.8
0.8
4.4

0.8

1.0

0.8
1.0

1.0
1.0
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(4) มีการประเมินผลการดาเนินงานพัฒนาคุณธรรม จริ ยธรรมของนักศึกษา
ทุกปี
(5) นาผลการประเมินฯ มาพัฒนาการดาเนินงานพัฒนา คุณธรรม จริ ยธรรม
นักศึกษา
รวม
3.8 การแนะแนวอาชีพ จัดหางาน และศึกษาต่ อ
(1) มีแผนการแนะแนวอาชีพและมีระบบฐานข้อมูลด้านอาชีพ
(2) จัดกิจกรรมแนะแนวอาชีพให้บรรลุเป้ าหมายตามแผนฯ และ
ประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลด้านอาชีพอย่างต่อเนื่อง
(3) นักศึกษาที่กาลังศึกษาปี การศึกษาสุ ดท้ายอย่างน้อย 80% เข้าร่ วมกิจกรรมแนะ
แนวอาชีพ
(4) ประเมินผลการแนะแนวอาชีพทุกปี
(5) นาผลการประเมินฯ มาพัฒนาการแนะแนวอาชีพ
รวม
3.9 การให้ คาปรึกษาแก่นักศึกษาทีม่ ีปัญหา
(1) มีแผนการดาเนินงานด้านการให้คาปรึ กษาแก่นกั ศึกษาสอดคล้องกับ
นโยบายเป็ นลายลักษณ์อกั ษรพร้อมมีหน่วยงาน/ผูร้ ับผิดชอบห้องให้
คาปรึ กษา
(2) ดาเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตามที่ระบุในแผนฯ และประชาสัมพันธ์
กิจกรรมให้คาปรึ กษาอย่างต่อเนื่ อง
(3) ประเมินผลการดาเนินงานการให้คาปรึ กษาทุกภาคการศึกษา
(4) นาผลการประเมินฯ มาพัฒนาการดาเนินงานด้านการให้คาปรึ กษา
(5) นักศึกษามีส่วนร่ วมในการให้ขอ้ มูล และประเมินการดาเนินงานการให้
คาปรึ กษา
รวม

ปี การศึกษา
2544 2545 2546
1.0
0.8

3.4

3.8

4.0

0.8

0.8

4.4

4.6

0.6
0.8

1.0
1.0

0.6

0.8

0.4
0.8
3.2

0.8
0.8
4.4

1.0

1.0

0.4

0.6

0.6
0.4
0.6

0.8
0.8
0.8

3.0

4.0
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องค์ ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
8.1 การเงินและงบประมาณ
(1) มีกรอบข้อกาหนดการจัดทางบประมาณประจาปี ที่สอดคล้องกับภารกิจ
ของกองฯ มหาวิทยาลัยและมีระเบียบกระทรวงการคลัง ระเบียบมหาวิทยา
ลัยฯ ว่าด้วยเงินรายได้และระเบียบว่าด้วยพัสดุที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
(2) ดาเนินการจัดทางบประมาณและใช้เงินงบประมาณให้เป็ นไปตามแผน
การดาเนินงานของกองฯ และตามระเบียบฯ
(3) มีระบบบัญชีที่ตรวจสอบได้และมีการประเมินผลการดาเนินงานทุกปี
(4) นาผลการประเมินมาพัฒนาการดาเนินงานการเงินและงบประมาณ
(5) บุคลากรและผูเ้ กี่ยวข้องมีส่วนรับรู ้เสนอแนะและขอตั้งงบประมาณ
รวม
รวมองค์ ประกอบที่ 3 และ 8

ปี การศึกษา
2544 2545 2546

0.6

-

-

-

-

4.0

4.3
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ผลการดาเนินงานตามภารกิจ/ตัวบ่ งชี้ของ กองกิจการนักศึกษา ปี การศึกษา 2546 - 2547
ภารกิจ/ตัวบ่งชี้

2546
เป้ า
ผล
หมาย

ปี การศึกษา
2547
เป้ า
ผล
หมาย

2548
เป้ า
หมาย

ผล

ผลการ
ประเมิน

หมาย
เหตุ

ภารกิจที่ 1
ทุนการศึกษา
ทุนยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา
ทุนทัว่ ไป และทุนทางานแลกเปลี่ยน
ตัวบ่ งชี้
1.1 จานวนนักศึกษาที่ได้รับทุน
1.2 จานวนเงินทุน /แหล่งทุน
1.3 ระดับความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การ

-

2,518 100%
28,790,901 เพิ่มขึ้น
-

3,199

100%

-

3 ใน 5

*

กองทุนเงินให้ ก้ ยู ืมเพื่อการศึกษา
ตัวบ่ งชี้
1.1 จานวนนักศึกษาที่ได้รับเงินกูย้ มื
1.2 จานวนเงิน
1.3 ระดับความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การ

-

3,392
100%
169,872,461 -

3,675
172,453,496
3 ใน 5
-

*

348
348,000
-

3 ใน 5

*

100%
3 ใน 5

*

เพิ่มขึ้น5%
3 ใน 5
3 ใน 5

*
*

เงินยืมฉุกเฉิน
ตัวบ่ งชี้
1.1 จานวนนักศึกษาที่ขอยืม
1.2 จานวนเงิน
1.3 ระดับความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การ
ภารกิจที่ 2 บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยา
ตัวบ่ งชี้
2.1 จานวนนักศึกษาที่ขอรับบริ การ
2.2 ระดับความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การ
ภารกิจที่ 3 จัดหางาน ศู นย์ ข้อมูลอาชีพ
และศึกษาต่ อ
ตัวบ่ งชี้
3.1 จานวนกิจกรรม
3.2 จานวนนักศึกษาที่มาใช้บริ การ
3.3 ระดับความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การ

100%
-

-

-

-

193
-

100%
4 ใน 5

-

708

10 เพิ่มขึ้น 5% 15
3,533 80%
3,500
-
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ภารกิจ/ตัวบ่งชี้

2546
เป้ า
ผล
หมาย

ภารกิจที่ 4 วินัยนักศึกษา
ตัวบ่ งชี้
62
4.1 จานวนนักศึกษาที่กระทาผิดวินยั
นักศึกษา
3
4.2 จานวนโครงการพัฒนาด้านวินยั
นักศึกษา
4.3 ระยะเวลาที่นกั ศึกษารับทราบคาสัง่
ภารกิจที่ 5 หอพักศึกษา
ตัวบ่ งชี้
ตาม 100%
5.1 จานวนที่พกั นักศึกษา
5.2 ระดับความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การ เกณฑ์ 71.88%
3 ใน5
5.3 จานวนครั้งความไม่ปลอดภัย
ภารกิจที่ 6 สุ ขาภิบาลอาหาร สวัสดิการ
และสิ่งอานวยความสะดวกต่ าง ๆ
ตัวบ่ งชี้
6.1 ระดับความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การ 3 ใน 5 71.95%
6.2 คุณภาพอาหารและเครื่ องดื่ม
ภารกิจที่ 7 สุ ขภาพอนามัย
ตัวบ่ งชี้
7.1 จานวนระบบบริ การสุขภาพอนามัย
ที่หลากหลาย
7.2 ระดับความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การ

-

-

5 ระบบ 100%
ตลอด
24 ชม.
3 ใน 5
-

ปี การศึกษา
2547
เป้ า
ผล
หมาย

ลดลง
5%
50%

248

-

-

2548
เป้ า
หมาย

ผล

ผลการ
ประเมิน

หมาย
เหตุ

3 ใน 5
ตามเกณฑ์

*

ตามเกณฑ์ 3.54, 4.04 ตามเกณฑ์
3 ใน 5
3 ใน 5
-

3ใน 5
-

-

ไม่เกิน 75
ครั้ง

3.82,3.63
3.90
ตามเกณฑ์

5 ระบบ

5 ระบบ

5 ระบบ

4 ใน 5

3.95,3.66 4 ใน 5

*
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ภารกิจ/ตัวบ่งชี้

2546
เป้ า
ผล
หมาย

ภารกิจที่ 8 ไปรษณียภัณฑ์
ตัวบ่ งชี้
8.1 ระดับความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การ 4 ใน 5
ภายใน 1
8.2 ระยะเวลาที่นกั ศึกษาได้รับ
วัน
ไปรษณี ยภัณฑ์
- จดหมายธรรมดาถึงห้องพักภายใน
1 วัน
- จดหมายลงทะเบียน EMS
นักศึกษาได้รับแจ้งภายใน 1 วัน
ภารกิจที่ 9 กิจกรรมเพื่อส่ งเสริมพัฒนา
นักศึกษา
ตัวบ่ งชี้
9.1 จานวนโครงการ
9.2 จานวนนักศึกษาที่เข้าร่ วมโครงการ
9.3 จานวนงบประมาณ
9.4 ผลการประเมิน
ภารกิจที่ 10 วิชาทหาร
ตัวบ่ งชี้
10.1 จานวนนักศึกษาที่ขอรับบริ การ
10.2 ระดับความพึงพอใจของผูร้ ับริ การ
ภารกิจที่ 11 ทะเบียนกิจกรรมนักศึกษา
ตัวบ่ งชี้
11.1 จานวนนักศึกษาที่ขอรับบริ การ
11.2 ระดับความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การ
11.3 ความถูกต้องของข้อมูลและความ
รวดเร็ วในการออกใบรับรองของการ
ทากิจกรรม

ปี การศึกษา
2547
เป้ า
ผล
หมาย

2548
เป้ า
หมาย

ผล

ผลการ
ประเมิน

หมาย
เหตุ

4 ใน 5 4.01
4 ใน 5
ภายใน 1 ภายใน 1 ภายใน 1 ภายใน 1
วัน
วัน
วัน
วัน

340
63,651
7.5 ล้าน
ดี-ดีมาก

300

323

320

3.5 ล้าน
ดี

5.4 ล้าน
มาก

3.8 ล้าน
มาก

-

398
-

100%
4 ใน 5

100%
-

100%
4 ใน 5

-

-

100%
100%
100%
4 ใน 5 100%
4 ใน 5
100 % 100%
100 %
ภายใน 1วัน ภายใน 1วัน ภายใน 1วัน

*
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ภารกิจ/ตัวบ่งชี้

2546
เป้ า
ผล
หมาย

ปี การศึกษา
2547
เป้ า
ผล
หมาย

2548
เป้ า
หมาย

ภารกิจที่ 12 กีฬา
ตัวบ่ งชี้
12.1 จานวนสนามกีฬาและอุปกรณ์กีฬา
12.2 จานวนผูใ้ ช้บริ การ
12.3 ระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การ

-

-

มีทุกชนิด
100%
4 ใน 5

-

มีทุกชนิด
4 ใน 5

ภารกิจที่ 13 การเงินและงบประมาณ
ตัวบ่ งชี้
13.1 จานวนผูใ้ ช้บริ การ

-

-

-

-

13.2 ระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การ

-

-

-

-

เพิ่มขึ้น 5 10%
3 ใน 5

* ตัวบ่งชี้ที่กาหนดจะดาเนินการในปี การศึกษา 2548

ผล

ผลการ
ประเมิน

หมาย
เหตุ

ตามความ
สนใจ
นักศึกษา
*

*
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กระบวนการดาเนินงานตามภารกิจ/วัตถุประสงค์
กระบวนการดาเนิ นงานตามภารกิจ / วัตถุประสงค์
1. มีแผนการดาเนินงานตามภารกิจและวัตถุประสงค์
2. มีผลการดาเนินงานเป็ นไปตามแผนที่กาหนดไว้
3. มีการประเมินผลการดาเนินงานในกิจกรรมต่างๆ
ตามที่กาหนดไว้
4. มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุ งและพัฒนางาน
5. บุคลากรและนักศึกษามีส่วนร่ วมในการ
ดาเนินงานในทุกกระบวนการ
รวมคะแนน
ผลการประเมินกระบวนการดาเนินงาน

ปี การศึกษา
2546 2547
2548
1.0
1.0
0.9
0.9
0.9
0.9
0.8
0.8

0.8
0.9

4.4
ดีมาก

4.5
ดีมาก

หมายเหตุ

รายละเอียดผลการดาเนินงานเพื่อตอบสนองตามภารกิจและวัตถุประสงค์ของกองกิจการนักศึกษา
1. ทุนการศึกษา กองทุนเงินให้ ก้ ยู ืมเพื่อการศึกษาและเงินยืมฉุ กเฉิน
1.1 ทุนการศึกษา
กองฯ มีแผนการดาเนินงานทุนการศึกษาด้วยวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่ขาด
แคลนทุนทรัพย์ ให้มีโอกาสศึกษาและพัฒนาตนเองได้สูงสุ ดตามศักยภาพเช่นเดียวกับนักศึกษาอื่นๆ โดย
ได้จดั สรรทุนการศึกษาให้เหมาะสมตามความจาเป็ นของนักศึกษา กาหนดไว้เป็ นระเบียบและประกาศ
ของมหาวิทยาลัย (อ.1/1) จัดสรรทุนการศึกษาจาแนกตามลักษณะเงินทุนที่จดั ให้นกั ศึกษา 3 ประเภทคือ
ทุนการศึกษาประเภททุนยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ทุนการศึกษาประเภททุนทัว่ ไป และทุนการศึกษา
ประเภททุนทางานแลกเปลี่ยน เปิ ดรับสมัครนักศึกษารับทุนการศึกษาทุกปี การศึกษา นักศึกษาสมัคร
ขอรับทุนได้ท้ งั โดยตรง ( อ.1/2 ) การจัดสรรทุนการศึกษาดาเนินการโดยคณะกรรมการจัดสรรทุนการศึกษาที่ร่วมกาหนดวิธีการและเกณฑ์การจัดสรรในแต่ละปี และพิจารณาคัดเลือกโดยการสัมภาษณ์ และ
ประชุมคณะกรรมการ (อ.1/3) เพื่อให้เกิดความโปร่ งใส ยุติธรรม และเป็ นไปตามเงื่อนไขที่แต่ละทุน
กาหนด รวมทั้งมีการติดตามผลการจัดสรรทุนโดยการเยีย่ มบ้านนักศึกษา (อ.1/4) เพื่อตรวจสอบข้อมูล
ต่าง ๆ และมีการปรับปรุ งเกณฑ์การจัดสรรทุนให้มีความเหมาะสมทุกปี การศึกษาตลอดจนจัดกิจกรรม
ส่ งเสริ มสนับสนุนผูร้ ับทุนให้มีส่วนร่ วมในกิจกรรมสาธารณประโยชน์
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1.1.1 ทุนการศึกษาประเภททุนยกเว้ นค่ าธรรมเนียมการศึกษา
เป็ นทุนการศึกษาที่จดั สรรให้กบั นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการลงทะเบียนเรี ยน
โดยค่าธรรมเนี ยมที่ยกเว้นได้แก่ ค่าหน่วยกิต ค่าบารุ งมหาวิทยาลัย ค่าบารุ งห้องสมุด และค่าธรรมเนี ยม
พิเศษ โดยตั้งเป้ าหมายไว้จะจัดสรรไม่น้อยกว่า ร้ อยละ 5 ของนักศึกษาเข้าใหม่ ปี การศึกษา 2547 ได้
จัดสรรทุนการศึกษา ประเภททุนยกเว้นค่าธรรมเนี ยมการศึกษา และค่าธรรมเนี ยมพิเศษจานวน 1,120
คน จานวนเงินทุนทั้งสิ้ น 2,354,230.00 บาท
1.1.2 ทุนการศึกษาประเภททุนทัว่ ไป
เป็ นทุ นการศึ ก ษาที่ จดั สรรให้ก ับ นักศึ ก ษาตามวัตถุ ป ระสงค์ของเจ้าของทุ น มี ท้ งั ทุ น
เรี ยนดี ทุนเรี ยนดีและยากจน มีท้ งั ประเภททุนรายปี และทุนที่ให้ต่อเนื่ องจนสาเร็ จการศึกษา ปี การศึกษา
2547 ได้จดั สรรทุนการศึกษา จานวน 1,258 ทุน เป็ นเงิน 12,206,274 .00 บาท
1.1.3 ทุนการศึกษาประเภททุนทางานแลกเปลีย่ น
ทุนการศึกษาประเภททุนทางานแลกเปลี่ยน เป็ นทุนการศึกษาที่จดั ขึ้นเพื่อให้นกั ศึกษา
ทางานในหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยช่วงที่วา่ งจากการเรี ยน โดยกาหนดค่าตอบแทนชัว่ โมงการ
ทางาน ชัว่ โมงละ 25 บาท นักศึกษาสามารถสมัครขอรับทุน เลือกหน่วยงาน และลงเวลาการปฎิบตั ิงาน
ได้ผา่ นทาง http://www.psu.ac.th/studaffairs (อ.1/5) โดยกาหนดให้ทางานได้ในภาคการศึกษาปกติไม่
เกินภาคการศึกษาละ 100 ชัว่ โมงและ ในภาคฤดูร้อนไม่เกิน 50 ชัว่ โมง ในปี การศึกษา 2547 จัดสรรให้
นักศึกษาทุนทางานจานวน 821 คน จานวนเงินทั้งสิ้ น 852,320.00 บาท
จุดอ่ อน
ยังไม่ได้ประเมินผลการจัดสรรทุนอย่างเป็ นระบบ
จุดแข็ง
1. การเปิ ดรับสมัครผ่าน http://www.psu.ac.th/studaffairs
2. นาเกณฑ์การประเมินความขาดแคลนของนักศึกษามาใช้ประกอบในการพิจารณา
จัดสรรทุนการศึกษา
3. เงินทุนสาหรับทุนการศึกษาประเภททุนทางานแลกเปลี่ยนมีมากพอ จึงทาให้นกั ศึกษา
ที่ขอรับทุนประเภทนี้ได้ทางานทุกคน
โอกาส
1. รัฐบาลจัดสรรเงินทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่ยากจนเพิ่มขึ้น
2. รัฐบาลสนับสนุนโครงการให้นกั ศึกษามีรายได้จากอาชี พที่เหมาะสมในระหว่างเรี ยน
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ปัจจัยคุกคาม
1. เกิดธรณี พิบตั ิคลื่นยักษ์สึนามิถล่มจังหวัดภาคใต้ทาให้ครอบครัวนักศึกษาสู ญเสี ย
ทรัพย์สินและเครื่ องมือทากิน ทาให้ไม่สามารถประกอบอาชีพได้
2. ปั ญหาความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ทาให้รายได้ครอบครัวของ
นักศึกษาลดลง
กลยุทธ์ /แผนการพัฒนา
ประเมินผลการจัดสรรทุนการศึกษาในปี ถัดไป
1.2 กองทุนเงินให้ ก้ ยู ืมเพื่อการศึกษา
กอง ฯ มีแผนการดาเนินงานกองทุนเงินให้กยู้ มื เพื่อการศึกษา (อ.1/6) ให้เป็ นไปตาม
กฎหมายประกาศ ระเบียบ และข้อบังคับของกองทุน (อ.1/7) อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ที่กาหนดโดย
คณะทางานกองทุนเงินให้กยู้ มื มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ (อ.1/8) ให้บริ การนักศึกษาโดยตรงและผ่าน
ทาง http://www.psu.ac.th/studaffairs (อ.1/9) ในทุกปี การศึกษา การอนุมตั ิให้กยู้ มื จะพิจารณาคัดเลือก
โดยการตรวจสอบเอกสาร สัมภาษณ์และประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้กยู ้ มื มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
(อ.1/10) ที่คณะกรรมการมาจากผูแ้ ทนของคณาจารย์ทุกวิทยาเขต และผูท้ รงคุณวุฒิที่เป็ นบุคคลภายนอก
(อ.1/11) การทาสัญญาเน้นความสะดวกของนักศึกษาและผูป้ กครองโดยนักศึกษาสามารถเลือกจองวันทา
สัญญาได้ตามที่ตนเองสะดวกผ่านทาง Web Site (อ.1/12) และสามารถเลือกทาสัญญาค้ าประกันได้ที่
อาเภอภูมิลาเนาของบิดา - มารดา (อ.1/13) รวมทั้งมีการติดตามผลการให้กยู้ มื โดยการเยีย่ มบ้านนักศึกษา
(อ.1/4) เพื่อมีการตรวจสอบข้อมูลต่างๆ และมีการปรับปรุ งการให้บริ การทุก ๆ ปี การศึกษาปี การศึกษา
2547 ได้จดั สรรให้นกั ศึกษากูย้ มื ดังนี้
กูร้ ายใหม่
337 คน
เป็ นเงิน 15,457,410 บาท
กูต้ ่อเนื่องมัธยม
777 คน
เป็ นเงิน 33,643,511 บาท
กูต้ ่อเนื่องมอ.
2,413 คน
เป็ นเงิน 116,576,135 บาท
กูต้ ่อเนื่องสถาบันอื่น 148 คน
เป็ นเงิน 6,776,440 บาท
รวม 3,675 คน

เป็ นเงิน 172,453,496 บาท

จุดอ่ อน
1. เจ้าหน้าที่รับผิดชอบกองทุนเงินให้กยู้ มื เพื่อการศึกษามีจานวน 1 คน ซึ่งน้อยเมื่อเทียบ
กับจานวนนักศึกษาที่ได้กยู้ มื จานวน 3,675 คน
2. ขาดการประเมินผลการให้กยู้ มื อย่างเป็ นระบบ
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จุดแข็ง
การปฏิบตั ิงานต่าง ๆ ของกองทุนเงินให้กยู้ มื มีการพัฒนา เช่น มีการพัฒนาใช้งานผ่าน
ระบบ MIS และ http://www.psu.ac.th/studaffairs
โอกาส
ได้รับงบประมาณเพื่อใช้ในการบริ หารการดาเนินงานจาก กยศ.
ปัจจัยคุกคาม
1. กองทุนกูย้ มื ฯ จัดสรรเงินวงเงินกูน้ อ้ ยลง ไม่เพียงพอต่อการขอกูย้ มื ของนักศึกษา
ทาให้ตอ้ งเพิ่มเกณฑ์การพิจารณา
2. การเกิดธรณี พิบตั ิคลื่นยักษ์สึนามิ
3. สถานการณ์ปัญหาความไม่สงบ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
กลยุทธ์ /แผนการพัฒนา
ประเมินผลการให้บริ การจัดหางานอย่างเป็ นระบบ
1.3 เงินยืมฉุ กเฉิน
กอง ฯ มีแผนการดาเนิ นงาน เงินยืมฉุ กเฉิ นด้วยวัตถุ ประสงค์ เพื่อเป็ นแหล่งเงินยืมโดย
ไม่ คิ ด ดอกเบี้ ยส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาที่ ป ระสบปั ญ หาด้า นการเงิ น เร่ ง ด่ ว น ก าหนดไว้เป็ นประกาศของ
มหาวิทยาลัย (อ.1/1) นักศึกษาสามารถขอยืมเงินฉุ กเฉิ นได้ตลอดปี การศึกษาโดยขอรับเงินได้ในวันที่ขอ
ยืม ครั้งละไม่เกิ น 1,000 บาท นักศึกษาขอยืมได้ที่งานแนะแนวและจัดหางาน และรับเงินที่งานธุ รการ
ในปี การศึกษา 2547 ให้บริ การนักศึกษายืมเงินทั้งสิ้ น 348 คน เป็ นเงิน 348,000 บาท
จุดอ่ อน
ยังไม่ได้ประเมินผลเงินกูย้ มื ฉุ กเฉิ นอย่างเป็ นระบบ
จุดแข็ง
นักศึกษายืมเงินได้ทุกวันตลอดทั้งปี การศึกษา
โอกาส/ปัจจัยคุกคาม
- ไม่มี ปี 2547 นักศึกษาที่กยู้ มื ได้รับเงินกูช้ า้ จึงทาให้นกั ศึกษาที่วางแผนจะชาระคืน
ไม่สามารถนาเงินมาคืนได้ตามกาหนด
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2. บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยา
มหาวิทยาลัยให้ความสาคัญต่อการพัฒนาระบบให้บริ การเชิงจิตวิทยาให้สอดคล้องและ
เอื้ อต่อการพัฒนานักศึกษา กองฯ จึงได้มีแผนการจัดบริ การปรึ กษาแก่ นกั ศึกษาให้มีความพร้ อมในการ
เรี ยน ช่ วยให้นกั ศึกษาค้นหาและแก้ไขปั ญหาต่าง ๆ ทั้งด้านการเรี ยนและปั ญหาอื่น ๆ โดยจัดให้มีหน่ วย
บริ การปรึ กษาทางด้านจิตวิทยา เพื่อช่ วยเหลื อนักศึ กษาที่ขอรับการปรึ กษาทั้งระดับบุ คคลและรายกลุ่ ม
พร้อมทั้งจัดอบรมให้ความรู ้แก่อาจารย์ที่ปรึ กษา เพื่อให้มีทกั ษะการสื่ อสารที่สามารถช่ วยเหลือนักศึกษา
การดาเนิ น งานดัง กล่ า วอยู่ภ ายใต้ค วามดู แลรั บ ผิด ชอบ ของคณะกรรมการที่ ป รึ ก ษาเชิ งจิ ตวิท ยาของ
มหาวิทยาลัย (อ.2/1) มีระบบการ ส่ งต่อปั ญหาที่ประสานระหว่างกองฯ และคณะต่าง ๆ มีอาสาสมัคร
นักศึกษา “บ้านวัยใส” (อ.2/2) ประจานอกเวลาราชการ ณ ห้องให้บริ การปรึ กษา นักศึกษาขอใช้บริ การ
ได้ทุกวันทั้งในและนอกเวลาราชการทั้งมาขอรับบริ การด้วยตนเองและทางโทรศัพท์ (Hotline) (อ.2/3) มี
การติดตามผลการศึกษารายบุ คคล พร้ อมทั้งมี การประเมิ นผลการดาเนิ นงานเพื่อปรั บปรุ งพัฒนาทุก ปี
การศึกษา
ปี การศึกษา 2547 ได้จดั กิจกรรมและให้บริ การปรึ กษานักศึกษาเกี่ยวกับปัญหาการเรี ยน
การปรับตัว และปัญหาอื่น ๆ ดังนี้
ให้คาปรึ กษารายบุคคล (Walk in)
จานวน 137 คน
ให้คาปรึ กษาทางโทรศัพท์ (Hotline) โดยอาสาสมัคร
จานวน 16 คน
จัดกิจกรรมด้านการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ ยาเสพติด
จานวน 510 คน
จัดโครงการอบรมให้ความรู ้อาจารย์ที่ปรึ กษา
จานวน 45 คน
จุดอ่ อน
เจ้าหน้าที่ซ่ ึ งเป็ นลูกจ้างชัว่ คราว ทาให้ขาดช่วงการดาเนิ นงานและไม่สามารถดาเนินการ
ในเชิงรุ กตามแผนได้
จุดแข็ง
1. นักศึกษาที่มานัดหมายเพื่อขอรับการปรึ กษา สามารถให้บริ การปรึ กษาได้ครบทุกคน
2. มีอาสามัครนักศึกษาทาหน้าที่ให้การปรึ กษา
โอกาส
ได้รับงบประมาณสนับสนุ นในการจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ ยาเสพติด จาก
สกอ.
ปัจจัยคุกคาม
นักจิตวิทยาที่ปฏิบตั ิงานในหน่วยให้การปรึ กษาเป็ นตาแหน่งลูกจ้างชัว่ คราว ซึ่งทาให้
ขาดแรงจูงใจ สาหรับผูท้ ี่จะมาปฏิบตั ิงาน
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กลยุทธ์ /แผนการพัฒนา
มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนบุคลากรเฉพาะทางเป็ นพนักงานประจา
3. จัดหางาน ศูนย์ ข้อมูลอาชี พและศึกษาต่ อ
กองฯ มีแผนการดาเนิ นงานด้านบริ การจัดหางาน ศูนย์ขอ้ มูลอาชี พและศึก ษาต่อให้แก่
นักศึกษาทั้งที่กาลังศึกษาและนักศึกษาที่จะสาเร็ จการศึกษาเพื่อมุ่งพัฒนานักศึกษา เตรี ยมความพร้อมก่อน
เข้าสู่ ตลาดแรงงาน การศึกษาต่อและการประกอบอาชีพอิสระโดยจัดบริ การ งานพิเศษ โครงการประกวด
อบรม แข่งขันต่าง ๆ และจัดกิจกรรม โครงการต่าง ๆ ที่ประสานความร่ วมมือกับคณะและวิทยาเขต เช่น
โครงการวัน นัด พบแรงงาน โครงการ PSU Job Search โครงการเสริ ม สร้ าง/พัฒ นาด้านบุ ค ลิ ก ภาพ
โครงการเสริ ม สร้ างสมรรถนะบัณ ฑิ ต ให้ ส ามารถประกอบธุ รกิ จเองได้ ฯลฯ จัดบริ ก ารให้นัก ศึ ก ษา
โดยตรงและผ่า นทาง http://www.psu.ac.th/studaffairs ได้แ ก่ งานพิ เศษ (อ.3/1) อาชี พ อิ ส ระ (อ.3/2)
ศึกษาต่อ (อ.3/3) จัดหางาน (อ.3/4) ซึ่ งใน ปี การศึกษา 2547 มีนกั ศึกษาเข้าร่ วมกิจกรรมจานวน
5,200 คน โดยประมาณ
จุดอ่ อน
การประชาสัมพันธ์ให้นกั ศึกษารู ้จกั http://www.psu.ac.th/studaffairs ยังไม่ทวั่ ถึ งและ
นักศึกษาจากเขตการศึกษาอื่นใช้บริ การยาก
จุดแข็ง
การนาเทคโนโลยีมาใช้ในการดาเนินงาน
โครงการ PSU Job Search

ทาให้นกั ศึกษาเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย

เช่น

โอกาส
โครงการนัดพบแรงงานเป็ นโครงการที่จดั หางานให้นกั ศึกษาจึงทาให้นกั ศึกษาเข้าร่ วม
กิจกรรมจานวนมาก
ปัจจัยคุกคาม
กองฯ ไม่มี Server เป็ นของตนเองในบางครั้งจึงทาให้มีปัญหาในการให้บริ การผ่าน
กลยุทธ์ /แผนพัฒนา
จัดซื้ อ Server เป็ นของตนเองและขยายการให้บริ การบางรายการไปยังวิทยาเขต/เขต
การศึกษา
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4. วินัยนักศึกษา
กองฯ มีแผนการดาเนิ นงานพัฒนาด้านวินัยนักศึ กษา ได้กาหนดกฎระเบี ยบ/ข้อบังคับ
เพื่อให้นกั ศึกษายึดถือปฏิบตั ิ กาหนดไว้เป็ นระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย (อ.4/1) ดาเนินการทางวินยั
กับนักศึกษาและจัดกิ จกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษากระทาผิดวินยั นักศึกษา รณรงค์ส่งเสริ มด้านวินยั จราจร
การแต่ ง กาย รณรงค์ใ ห้ นัก ศึ ก ษาตระหนัก ห่ างไกลการกระท าผิด เช่ น การทุ จริ ตการสอบหรื ออื่ น ๆ
สนับ สนุ นให้องค์กรนักศึ กษามี ส่ วนร่ วมในการแสดงความคิ ดเห็ นและการรณรงค์ป้องกัน รวมทั้งหา
มาตรการแก้ปัญหาโดยการจัดประชุ มให้คณาจารย์มีส่วนร่ วมในการปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมที่
ก่อให้เกิดปั ญหาของนักศึกษาที่กระทาผิดวินยั นักศึกษา ตลอดจนจัดให้มีการประชุ มพิจารณาร่ วมกันทั้ง 5
วิทยาเขต เพื่อปรับปรุ งแก้ไขข้อบังคับและวิธีการสอบสวนพิจารณาโทษให้เป็ นบรรทัดฐานเดียวกัน โดย
คณะกรรมการแก้ไขข้อบังคับและประกาศมหาวิทยาลัย ว่าด้วยวินยั นักศึกษา(อ4/2) ปี การศึกษา 2547
ได้มีการดาเนิ นการวินยั นักศึกษากับนักศึกษาผูก้ ระทาผิดหรื อฝ่ าฝื นกฎ ระเบียบต่าง ๆ จานวน 196 กรณี
พัก การเรี ยน 42 กรณี ในจานวนดังกล่ าวมี ก ารใช้ม าตรการรอการลงโทษ 7 กรณี ให้คณาจารย์และ
บุคลากรกิ จการนักศึกษามี ส่วนร่ วมในการพัฒนานักศึกษา มีนักศึกษาที่ตอ้ งเข้าร่ วมในกิจกรรมบาเพ็ญ
สาธารณประโยชน์ อันเนื่องมาจากการกระทาผิดวินยั จานวน 84 คน
จุดอ่ อน
เจ้าหน้าที่บรรจุใหม่ตอ้ งเรี ยนรู ้งานทาให้ขาดความต่อเนื่ องในการทางาน
จุดแข็ง
องค์กรนักศึกษาเข้ามามีส่วนร่ วมในการป้ องกันและดูแลกันเองให้ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ
การบริ หารงานด้านวินยั นักศึกษาเสร็ จสิ้ นที่วทิ ยาเขต/เขตการศึกษาทาให้มีการทางานเชิงพัฒนามากยิง่ ขึ้น
โอกาส
- ไม่มี ปัจจัยคุกคาม
สังคมและค่านิยมที่เปลี่ยนไปมีส่วนยัว่ ยุ ทาให้นกั ศึกษากระทาผิดระเบียบของมหาวิทยาลัย
มากขึ้น
กลยุทธ์ /แผนการพัฒนา
รณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิงรุ กให้นกั ศึกษามีจิตสานึกที่ดี รู ้ถึงโทษของการกระทาผิดอย่าง
ทัว่ ถึงและสม่าเสมอ เพื่อป้ องปรามการกระทาผิด
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5. หอพักนักศึกษา
มหาวิทยาลัยมีวตั ถุ ประสงค์ในการจัดหอพักเพื่อให้นักศึกษามีที่พกั ที่สะอาด สะดวก
สบายและปลอดภัย พร้ อมทั้งจัดสิ่ งอานวยความสะดวก จัดสภาพแวดล้อม และกิ จกรรมเพื่อสนับสนุ น
และพัฒ นานัก ศึ ก ษาตามมาตรฐานบริ ก ารหอพัก นัก ศึ ก ษา (อ.5/1) มี ระเบี ย บข้อ ปฏิ บ ัติ และแผนการ
ดาเนิ นงาน ได้จดั สรรที่ พกั ให้นักศึ กษาชั้นปี ที่ 1 ทุกคน นักศึ กษาผูน้ ากิ จกรรม เช่ น กรรมการบริ หาร
องค์การนักศึกษา สภานักศึกษา ชมรม สโมสร คณะกรรมการนักศึกษาประจาหอพัก นักกีฬา นาฏศิลป์
ดนตรี ไทย ดูแลคอมพิวเตอร์หอพัก ชนะเลิศ 5 ส. โครงการพิเศษ นักศึกษามีปัญหาสุ ขภาพและนักศึกษา
ชั้นปี ที่ 2 – 4 ที่มีความประสงค์เข้าพักในหอพัก โดยในปี การศึกษา 2547 ได้จดั นักศึกษาเข้าพักในหอพัก
จ านวนทั้ ง สิ้ น 3,620 คน (อ.5/2) มี บุ ค ลากรหอพัก คณะกรรมการอาจารย์ที่ ป รึ ก ษาหอพัก และ
คณะกรรมการนักศึกษาประจาหอพัก ร่ วมดาเนิ นงานหอพัก ดู แล ให้คาปรึ กษา แนะนา หอพักมี สิ่ง
อานวยความสะดวกต่างๆ ในห้องพักและนอกห้องพัก เช่ น เตี ยงนอน โต๊ะ เก้าอี้ ตู เ้ สื้ อผ้า เครื่ องรั บ
โทรทัศน์ คอมพิวเตอร์ หนังสื อพิมพ์ โทรศัพท์ เครื่ องทาน้ าเย็น เครื่ องซักผ้าหยอดเหรี ยญ เครื่ องน้ าดื่ม
หยอดเหรี ย ญ ยาสามัญ ประจาบ้าน ห้ องอเนกประสงค์ ห้ อ งอ่ านหนัง สื อ ห้ อ งพระ ห้ องละหมาด
บริ การไปรษณี ยภัณฑ์ มีข่าวสาส์ นหอพัก (อ.5/3) มีคลินิกสร้างเสริ ม สุ ขภาพที่อาคารสานักงานหอพัก
โดยให้บ ริ การทั้งในและนอกเวลาราชการ มี การประสานงานให้ขอ้ มู ลหอพักเอกชนแก่ นักศึ ก ษาหรื อ
ผูป้ กครองที่ตอ้ งการพักภายนอกมหาวิทยาลัยมีการตรวจสอบ/ติดตามประเมินผลความพึงพอใจนักศึกษา
และบุคคลภายนอกที่พ กั ในหอพัก เพื่ อนามาปรั บ ปรุ งพัฒนาการดาเนิ นหอพัก ผลการประเมิ นพบว่า
นักศึกษามีความพึงพอใจร้อยละ 70.80 ที่ค่าเฉลี่ย3.54 และบุคคลภายนอกที่พกั ในหอพักมีความพึงพอใจ
ร้อยละ 80.80 ที่ค่าเฉลี่ ย4.04 ไม่บรรลุ เป้ าหมายที่กาหนดไว้ (4 ใน 5) (อ.5/4) เนื่ องจากผลการประเมิน
พบว่ามี เครื่ องคอมพิ วเตอร์ เครื อข่ายจานวนน้อยและเสี ยบ่ อย และไม่มี เจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภัย
ประจาหอพัก
จุดอ่ อน
1. ความปลอดภัย ระบบการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักศึกษาใน
หอพักนักศึกษาอยูใ่ นระดับต่า ขาดประสิ ทธิภาพ เนื่องจากไม่มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจา
หอพักแต่ละอาคารและแนวรั้วเขตหอพักนักศึกษา ซึ่ งเป็ นจุดอ่อนตั้งแต่ปีการศึกษา 2544 ที่ยงั ไม่ได้รับ
การแก้ไข
2. มีบุคลากรดูแลนักศึกษาต่ากว่าสัดส่ วนนักศึกษาที่พกั ในหอพัก ปั จจุบนั นักกิจการนักศึกษา 1คนต่อนักศึกษา 530 คน และยังมีลูกจ้างชัว่ คราวตาแหน่งนักกิจการนักศึกษา โดยไม่ได้รับการ
บรรจุเป็ นเวลานานถึง 15 ปี 1 คน
3. ที่พกั ในหอพักนักศึกษามีจานวนน้อยกว่าความต้องการของนักศึกษาหญิง ซึ่งมี
จานวนต่ากว่าเกณฑ์ที่ สกอ.กาหนด
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4. เครื่ องคอมพิวเตอร์ในหอพักมีจานวนน้อย
5. สภาพแวดล้อมภายนอกอาคารได้รับการปรับปรุ งน้อย
จุดแข็ง
1. นักศึกษาจองห้องพักผ่านเว็บไซต์
2. มี อาคารที่ ท าการส านัก งานหอพัก อยู่ในบริ เวณหอพัก นัก ศึ ก ษา ที่ เอื้ ออานวยความ
สะดวกในการติดต่อของนักศึกษา
3. มีอาจารย์ที่ปรึ กษาหอพักและคณะกรรมการนักศึกษาประจาหอพักร่ วมให้คาปรึ กษา
เสนอแนะ และพัฒนาการดาเนินงาน
4. บุคลากรมีที่พกั ใกล้หอพักที่เอื้ออานวยความสะดวกในการปฏิบตั ิงานทั้งในและนอก
เวลาราชการ
โอกาส
มหาวิทยาลัยสนับสนุนสร้างหอพักเพิม่ ตามต้องการของนักศึกษา
ปัจจัยคุกคาม
1. น้ าท่วมขังบริ เวณหอพักและใต้อาคารหอพักทาให้เป็ นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง มีกลิ่ นน้ า
เน่ าเสี ยจากน้ าขัง ใต้อาคารและคู รอบอาคารที่ เครื่ องสู บ น้ าเสี ยบ่ อยครั้ ง มี ผ ลให้ห อพัก บางอาคารไม่
สะอาดเท่าที่ควรและเป็ นสาเหตุให้มีบรรยากาศที่ไม่ดี
2. มีสุนขั และแมวจรจัดจานวนมาก ก่อให้เกิดความสกปรกและทาร้ายร่ างกายนักศึกษา
กลยุทธ์ / แผนการพัฒนา
มหาวิทยาลัยควรให้ความสาคัญในการดู แลนักศึ กษาที่ พกั ในหอพัก โดยติ ดตั้งระบบ
รักษาความปลอดภัยในชี วิตและทรัพย์สินของนักศึกษา และให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจา
หอพัก นัก ศึ ก ษาทุ ก อาคาร โดยเฉพาะหอพัก นัก ศึ ก ษาหญิ ง พร้ อมเพิ่ ม เครื่ อ งคอมพิ วเตอร์ และระบบ
เครื อข่ ายในหอพัก และจานวนบุ ค ลากรให้ ส อดคล้องกับ จานวนนักศึ ก ษาในหอพัก หรื อใกล้เคี ย งกับ
สัดส่ วนที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนดคือ นักกิจการนักศึกษา 1 คน : นักศึกษา 300 คน
ในการทาหน้าที่ดูแลด้านกายภาพและความเป็ นอยูข่ องนักศึกษาในหอพัก และนักกิจการนักศึกษา 1 คน :
นักศึกษา 100 คน ในการทาหน้าที่พฒั นาและให้คาปรึ กษานักศึกษาที่พกั ในหอพัก และควรบรรจุหรื อ
เปลี่ ยนสถานภาพของบุคลากรที่ปฏิบตั ิงานเหมือนข้าราชการแต่ยงั เป็ นลูกจ้างชัว่ คราวให้ได้รับการบรรจุ
เพื่ อ ขั ว ญก าลั ง ใจ และความมั่ น คงในหน้ า ที่ ต่ อ ไป โดยมหาวิ ท ยาลั ย ได้ ใ ห้ ก รอบอั ต ราก าลั ง ใน
ปี งบประมาณ 2549 แต่ให้ชะลอการบรรจุเนื่องจากมีปัญหาการเงิน ซึ่ งต้องของบประมาณต่อไป
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6. สุ ขาภิบาลอาหาร / ร้ านสวัสดิการ สิ่ งอานวยความสะดวกต่ าง ๆ
กองฯ มี ระบบการคัดเลื อก ควบคุ มดู แล มี การรับสมัครผูป้ ระกอบการจาหน่ ายอาหาร
และเครื่ องดื่มอย่างหลากหลายไว้บริ การที่โรงอาหารมหาวิทยาลัยและศูนย์อาหารโรงช้าง จานวน 42 ร้าน
และจัดให้มีร้านค้าบริ การสิ่ งอานวยความสะดวกต่าง ๆ จานวน 13 บริ การ ได้แก่ เครื่ องรับโทรศัพท์ชนิ ด
หยอดเหรี ยญ เครื่ องซักผ้าหยอดเหรี ยญ ตู ้ ATM ร้ านบริ การคอมพิวเตอร์ เครื อข่าย ร้ านถ่ายรู ป ร้ าน
ถ่ายเอกสาร ร้ านซ่ อมและตัดเย็บเสื้ อผ้า ร้ านตัดผม ร้านให้เช่ าหนังสื อ ศู นย์ AUA ร้านซักอบรี ด รถ
สวัส ดิ การและร้ านสะดวกซื้ อ มี คณะกรรมการฯ (อ.6/1) ประกอบด้วยบุคลากรและผูแ้ ทนนักศึกษา
บริ หารจัดการให้ผปู ้ ระกอบการปรุ ง จาหน่ายและให้บริ การอาหาร-เครื่ องดื่มตามหลักสุ ขาภิบาลในราคาที่
ยุติธรรม สร้างสถานที่บริ การอาหาร-เครื่ องดื่มเพิ่ม พร้อมปรับปรุ งบริ เวณสิ่ งแวดล้อม ซึ่ งอยูใ่ นระหว่าง
ดาเนิ นการ จัดฝึ กอบรมให้ความรู ้สุขาภิบาลอาหาร ตรวจสอบหาเชื้อจุลินทรี ยใ์ นอาหาร-เครื่ องดื่ม จานวน
80 รายการ ตรวจหาสารเคมี ใ นน้ าดื่ ม จ านวน 1 ครั้ ง จัด ฝึ กอบรมให้ ค วามรู ้ เกี่ ย วกับ กฎหมายสิ ท ธิ
ประโยชน์ของผูบ้ ริ โภค ประเมินผลการให้บริ การอาหารและเครื่ องดื่ม โดยใช้แบบสอบถามจากผูบ้ ริ โภค
จานวน 3 ครั้ง (อ.6/2) ผูบ้ ริ โภคมีความพึงพอใจในระดับ มากที่ค่าเฉลี่ย 3.82, 3.63 และ3.90 ตามลาดับ
ซึ่ งไม่ บ รรลุ เป้ า หมายที่ ก าหนดไว้ค่ าเฉลี่ ย 4 ใน 5 นอกจากนี้ ได้ใช้วิ ธีสั ง เกต และสั ม ภาษณ์ โดยคณะ
กรรมการฯ และการตรวจสอบในห้องปฏิบตั ิการ นาผลการประเมินและตรวจสอบจากห้องปฏิบตั ิการมา
ปรับปรุ งและพัฒนาให้ดียงิ่ ขึ้น
จุดอ่ อน
1. สถานที่ ป ระกอบการขายอาหารอยู่ในระหว่างการปรั บ ปรุ ง ส่ งผลกระทบให้ การ
บริ การสุ ขาภิบาลอาหารไม่ดีเท่าที่ ควร ส่ วนอาคารที่ปรับปรุ งเสร็ จมีรูปแบบไม่ดีน้ าฝนกระเด็นสาดใส่
ผูบ้ ริ โภค
2. สถานที่ไม่ได้ยกระดับและในอาคารเปิ ดโล่งไม่มีฝาผนัง ทาให้มีสุนขั แมวจรจัด ก่อ
ความสกปรกและรบกวนผูบ้ ริ โภค
3. ไม่มีเจ้าหน้าที่ผรู ้ ับผิดชอบโดยตรง เนื่องจากเจ้าหน้าที่เดิมเกษียณอายุราชการ
จุดแข็ง
1. มี นั ก ศึ ก ษาร่ ว มเป็ นคณะกรรมการก าหนดนโยบาย พิ จ ารณาคัด เลื อ ก ควบคุ ม
ประเมินผูป้ ระกอบการ
2. มี ส ถานที่ บ ริ ก ารอาหารอยู่ใกล้ห อพัก นัก ศึ ก ษาและเปิ ดบริ ก ารตั้งแต่ เวลา 06.30 –
24.00 น. ทาให้นกั ศึกษาได้รับความสะดวกในการใช้บริ การ
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โอกาส
นัก ศึ ก ษา ได้บ ริ โภคอาหารหลากหลาย ตามหลัก สุ ขาภิ บาลและราคาที่ มหาวิท ยาลัย
ควบคุม
ปัจจัยคุกคาม
1. การปรั บ ปรุ งก่ อสร้ างอาคารศู นย์อาหารโรงช้างไม่ แล้วเสร็ จตามกาหนด ท าให้ไ ม่
สามารถจัดร้านค้าและที่นงั่ เพิ่ม สภาพแวดล้อมไม่ดี
2. การจัดจ้างบริ ษทั เพื่อปฏิ บตั ิงานทาความสะอาดและจัดเก็บภาชนะไม่มีประสิ ทธิ ภาพ
เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีผรู ้ ับจ้างให้เลือกน้อยราย และจัดจ้างบริ ษทั ที่เสนอราคาถูก
กลยุทธ์ / แผนพัฒนา
กาหนดกรอบอัตรากาลังเจ้าหน้าที่ ที่ รับ ผิดชอบปฏิ บ ตั ิ งานประจาในการควบคุ มดู แล
บริ หารจัดการ จานวน 1 อัตรา โดยมหาวิทยาลัยได้ให้การสนับสนุ นกรอบอัตรากาลังในปี งบประมาณ
2548 แต่ให้ชะลอการบรรจุเนื่ องจากมีปัญหาการเงิน จึงต้องขออนุ มตั ิงบประมาณบรรจุต่อไป พร้อมทั้ง
ประสานผูท้ ี่เกี่ยวข้องในการป้ องกันสุ นขั แมวจรจัดไม่ให้ก่อความสกปรกและรบกวนผูบ้ ริ โภค
7. สุ ขภาพอนามัย
มีนโยบายให้บริ การสุ ขภาพอนามัยแก่นักศึกษา โดยจัดให้มีโครงการบริ การสุ ขภาพ
อนามัยนักศึกษารวม 5 ระบบ ได้แก่ โครงการประกันสุ ขภาพของมหาวิทยาลัย โครงการสุ ขภาพถ้วน
หน้า (บัตรทอง) กับโรงพยาบาลสงขลานคริ นทร์ โครงการประกันภัยอุบตั ิเหตุส่วนบุคคล (กลุ่ม) บริ การ
สร้างเสริ มสุ ขภาพนักศึกษาที่ คลิ นิกสุ ขภาพ ณ อาคารสานักงานหอพักนักศึกษา และบริ การยาสามัญ
ประจาบ้านที่ห้องยาในหอพักนักศึกษา นอกจากนี้ ได้นานักศึกษาป่ วยส่ งโรงพยาบาลพร้ อมติดตามเยี่ยม
เยียนอาการ ประสานงานกับโรงพยาบาล คณะและผูป้ กครอง โดยมีแพทย์ พยาบาล ผูช้ ่ วยพยาบาล และ
นักศึกษาประจาคลินิกสร้างเสริ มสุ ขภาพนอกเวลาราชการ ประเมินผลความพึงพอใจจากนักศึกษาที่ได้เข้า
รับบริ การที่โรงพยาบาลสงขลานคริ นทร์และที่คลินิกสร้างเสริ มสุ ขภาพ ผลการประเมินอยูใ่ นระดับมาก ที่
ค่าเฉลี่ย 3.95 และ3.66 ตามลาดับ ซึ่งไม่บรรลุเป้ าหมายที่กาหนดไว้ที่ค่าเฉลี่ย 4 ใน 5 (อ. 7/1)
จุดอ่ อน
1. ขาดเจ้าหน้าที่ประจารับผิดชอบงานบริ การสุ ขภาพอนามัยนักศึกษาโดยตรง
2. การติ ดตามเยี่ยมเยีย นนักศึ ก ษาป่ วยหรื อประสบอุ บ ตั ิ เหตุ ไม่ ส ามารถดู แลได้อย่าง
ทัว่ ถึง
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จุดแข็ง
1. มีระบบบริ การสุ ขภาพอนามัยนักศึกษาหลายระบบ ทาให้นกั ศึกษาได้รับความสะดวก
ไม่ตอ้ งรับภาระชาระเงินส่ วนเกินสิ ทธิ์ และมีสิทธิ์ เข้ารับบริ การรักษาพยาบาลอุบตั ิเหตุ ใน โรงพยาบาล
ของรัฐฯ เอกชน คลินิก และโพลีคลินิก ที่มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์ ทัว่ โลก
2. มีคลินิกบริ การสร้างเสริ มสุ ขภาพนักศึกษาอยูใ่ กล้ที่พกั นักศึกษา ทาให้นกั ศึกษามี
ความสะดวกในการใช้บริ การ
3. มีนกั ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์ คณะกรรมการนักศึกษาประจา
หอพัก และเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลสงขลานคริ นทร์ ร่ วมให้บริ การที่คลินิกสร้างเสริ มสุ ขภาพ
โอกาส
การทาประกันภัยอุบตั ิเหตุรวมทุกวิทยาเขต ผูเ้ อาประกันภัยได้รับความคุม้ ครองค่ารักษาพยาบาลและสิ นไหมทดแทนเป็ นเงินจานวนสู ง และบุคลากรมีโอกาสได้เข้าร่ วมโครงการประกันภัยอุบตั ิ
เหตกับนักศึกษาในอัตราค่าเบี้ยประกันภัยต่าคนละ 100 บาทต่อปี และได้รับความคุม้ ครองสู งเช่นเดียวกับ
นักศึกษา
ปัจจัยคุกคาม
- ไม่มี กลยุทธ์ / แผนพัฒนา
จัดให้มีคลินิกสร้างเสริ มสุ ขภาพนักศึกษา ณ บริ เวณหอพักนักศึกษา มีความสะดวกใน
การเข้ารับการรักษาระหว่างเวลา 18.00 – 21.00 น. ในวันราชการและเวลา 13.00 – 16.00 น. ในวันเสาร์
แต่นกั ศึกษาต้องการได้รับการรักษาพยาบาลเบื้องต้นที่คลินิกสร้างเสริ มสุ ขภาพตั้งแต่ในเวลาราชการ จึง
กาหนดแผนงานขอให้มีบุคลากรเฉพาะทางหรื อพยาบาลวิชาชีพรับผิดชอบปฏิบตั ิงานโดยตรงประจาคลินิก
สร้างเสริ มสุ ขภาพนักศึกษา โดยมหาวิทยาลัยได้อนุมตั ิกรอบอัตรากาลังให้ในปี งบประมาณ 2549 แต่ให้
ชะลอการบรรจุเนื่องจากมีปัญหาการเงิน ซึ่ งต้องของบประมาณต่อไป พร้อมทั้งจัดให้มีแพทย์บริ การ
ตรวจรักษาในบางวันหรื อบางช่วงเวลา
8. ไปรษณียภัณฑ์
มีแผนงานการให้บริ การรับ–จ่ายไปรษณี ยภัณฑ์นกั ศึกษาที่พกั ในหอพัก ดาเนินงานโดย
การเช่าตูไ้ ปรษณี ยภัณฑ์ รับไปรษณี ยภัณฑ์จากที่ทาการไปรษณี ยแ์ ละจากบุรุษไปรษณี ย ์ จัดแยก ประเภท
ธรรมดา ส่ งให้หอพักนักศึกษาทุกอาคาร ประเภทลงทะเบียนและด่วนพิเศษ ทาใบแจ้ง แจ้งนักศึกษาถึง
ห้องพัก ให้บริ การจ่ายไปรษณี ยภัณฑ์ลงทะเบียนที่สานักงานหอพักระหว่างเวลา 08.00–21.00 น. ทุกวัน
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ราชการ และเวลา 08.30 – 16.30 น. ในวันหยุดราชการ (อ.8/1) สาหรับไปรษณี ยภัณฑ์นกั ศึกษาที่ไม่ได้พกั
ในหอพักจะแจ้งไปที่ภาควิชา ประเมินผลการให้บริ การโดยการสารวจความพึงพอใจจากนักศึกษาผูร้ ับ
บริ การ จานวน 250 คน นักศึกษามีความพึงพอใจในระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย 4.01 บรรลุเป้าหมายที่วางไว้
จุดอ่ อน
ยังไม่มีระบบการตรวจสอบความปลอดภัย
จุดแข็ง
มีที่ทาการอยูใ่ กล้หอพักนักศึกษา ทาให้บริ การสะดวกรวดเร็ ว เป็ นที่พึงพอใจใน
ระดับมาก
โอกาส
บุรุษไปรษณี ยน์ าส่ งไปรษณี ยภัณฑ์ประเภทลงทะเบียน (ทุกวันยกเว้นวันอาทิตย์) ใน
วันหยุดราชการทุกวันเสาร์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ หยุดเฉพาะวันอาทิตย์เท่านั้น ทาให้ไปรษณี ยภัณฑ์
นักศึกษาไม่ตกค้างและได้ทนั เร็ วขึ้น
ปัจจัยคุกคาม
มีความเสี่ ยงต่ออุบตั ิภยั ที่อาจจะเกิดจากไปรษณี ยภัณฑ์หรื อบรรจุภณั ฑ์ที่มีผนู ้ าฝากให้
นักศึกษา เพราะยังไม่มีเครื่ องมือตรวจจับวัตถุระเบิด
กลยุทธ์ / แผนพัฒนา
กาหนดให้ทาการประเมินผลจากผูใ้ ช้บริ การ และนาผลการประเมินแจ้งเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องทราบเพื่อปรับปรุ งพัฒนา
9. กิจกรรมเพื่อส่ งเสริมพัฒนานักศึกษา
กอง ฯ มีแผนงานและโครงการเพื่อส่ งเสริ มและพัฒนานักศึกษาให้มีมาตรฐานด้านคุณภาพ
ตามนโยบายและกลยุทธ์การสนับสนุนส่ งเสริ มกิจกรรมพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยได้จดั และ
สนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาปี การศึกษา 2547 รวมทั้งสิ้ น 323 โครงการ แยกเป็ นกิจกรรม
นักศึกษาจัดโครงการด้านบาเพ็ญประโยชน์จานวน 45 โครงการ ด้านกีฬาจานวน 58 โครงการ ด้าน
ศิลปวัฒนธรรมจานวน 65 โครงการ ด้านวิชาการจานวน 110 โครงการและด้านอื่นๆ จานวน 45
โครงการ มีการประเมินผลได้มีการดาเนินการสรุ ปประเมินผลทั้งรายโครงการและประเมินผลโดยภาพรวม
ซึ่งผลการประเมินเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก เพื่อนามาพัฒนาปรับปรุ งในรอบปี (อ.9/1) โดยนักศึกษา อาจารย์
ที่ปรึ กษาและเจ้าหน้าที่กิจการนักศึกษามีส่วนร่ วมการประชุม
จัดกิจกรรมและสรุ ปงานเมื่อเสร็ จสิ้ น
กิจกรรม
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จุดอ่ อน
1. การประชาสัมพันธ์บางกิจกรรมยังไม่เสริ มแรงจูงใจให้นกั ศึกษาเข้าร่ วม
2. การประเมินผลโครงการบางโครงการขาดความสมบูรณ์และยังไม่นาผลมาปรับปรุ ง
พัฒนาอย่างจริ งจัง
จุดแข็ง
มีรูปแบบกิจกรรมที่หลากหลาย ทาให้นกั ศึกษาได้มีโอกาสเรี ยนรู ้และหาประสบการณ์
ได้ตามความสนใจ
โอกาส
หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนให้ความสาคัญในการรับบัณฑิตที่มีประสบการณ์ดา้ น
กิจกรรมนักศึกษาเข้าทางานมากยิง่ ขึ้น
ปัจจัยคุกคาม
1. การเรี ยนการสอนยังเป็ นอุปสรรคต่อการจัดและเข้าร่ วมกิจกรรมนักศึกษา
2.งบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษายังไม่สอดคล้องกับจานวน
นักศึกษาที่เพิ่มขึ้น
3. ปั จจัยเกื้อหนุนที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษามีไม่เพียงพอ เช่น ยานพาหนะ
ที่ทากลุ่มกิจกรรมและห้องบรรยายฝึ กอบรมที่จาเป็ นต้องสนับสนุนกิจกรรมที่จดั ภายนอกมหาวิทยาลัย
กลยุทธ์ / แผนพัฒนา
1. เร่ งรัดการปรับปรุ งอาคารกิจกรรมนักศึกษาเพื่อให้มีที่ทาการกลุ่มกิจกรรมนักศึกษา
และห้องฝึ กอบรมที่เพียงพอ
2. กาหนดให้มีการเก็บเงินค่าบารุ งกิจกรรมเพิ่มขึ้น เพื่อแก้ปัญหางบประมาณโครงการ
ไม่เพียงพอ
10. วิชาทหาร
กองฯ ได้กาหนดแผนการดาเนิ นงานด้านวิชาทหารสอดคล้องกับแผนงานของกระทรวง
กลาโหมและศูนย์การฝึ กนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 42 โดยได้ประสานการรับสมัครเรี ยนวิชา
ทหารจานวน 42 คน ดาเนินการขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจาการสาหรับนักศึกษาที่มี
อายุยา่ งเข้า 21 ปี จานวน 340 คน ดาเนินการขอยกเว้นการเรี ยกตรวจเลือกเข้ากองประจาการ นักศึกษา
วิชาทหารจานวน1 คน และดาเนินการขอผ่อนผันการเรี ยกพลเพื่อฝึ กวิชาทหารจานวน 15 คน มีการเข้า
ประชุมร่วมกับศูนย์การฝึ กฯ
เพือ่ สรุปประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
การฟังความคิดเห็นจากนักศึกษาที่
เกี่ยวข้อง พร้อมนาข้อเสนอแนะมาปรับปรุ งพัฒนา
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จุดอ่ อน
การประชาสัมพันธ์ยงั ไม่ทวั่ ถึงเนื่องจากนักศึกษาส่ วนใหญ่พกั ภายนอกมหาวิทยาลัย
จุดแข็ง
ขั้นตอนการดาเนิ นงานด้านวิชาทหารมีความชัดเจนทาให้ง่ายต่อการปฏิบตั ิงานของ
เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ
โอกาส
ศูนย์การฝึ กฯได้เปิ ดโอกาสให้นกั ศึกษาวิชาทหารเข้ารับการฝึ กในช่วงปิ ดภาคการศึกษา
และในช่วงวันหยุด ทาให้นกั ศึกษามีความสนใจเข้ารับการฝึ กและกระทบต่อการเรี ยนน้อย

ปัจจัยคุกคาม
แผนการรับนักศึกษาวิชาทหารไม่สอดคล้องกับกาหนดการเปิ ดภาคการศึกษาเนื่ องจาก
ศูนย์การฝึ กฯ ได้เปิ ดการรับสมัครในช่วงต้นเดือนมิถุนายน ซึ่ งมหาวิทยาลัยเพิ่งเปิ ดการศึกษาในภาคที่ 1
จึงทาให้การประสานงานกับนักศึกษาใหม่ที่จะเรี ยนวิชาทหารไม่ทวั่ ถึง
กลยุทธ์ /แผนพัฒนา
1. การสมัครเรี ยนวิชาทหาร ดาเนินการประชาสัมพันธ์ ขั้นตอนการสมัครไว้ในคู่มือ
ปฐมนิเทศน์นกั ศึกษาใหม่และประชาสัมพันธ์ผา่ น http://www.psu.ac.th/studaffairs
2. การผ่อนผันตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร จัดทาแผ่นปลิวประชาสัมพันธ์และจัดส่ ง
ตามรายชื่อนักศึกษาที่จะต้องดาเนินการขอผ่อนผันไปยังคณะต่าง ๆ รวมทั้งจัดทาป้ ายผ้าประชาสัมพันธ์
3. จัดทาโปรกแกรมข้อมูลด้านวิชาทหารเพื่อให้สะดวกต่อการดาเนิ นงาน
11. ทะเบียนกิจกรรมนักศึกษา
กองฯ มีแผนการจัดทาทะเบียนกิจกรรมนักศึกษา โดยได้จดั ให้มีการบันทึกประวัติการ
ทากิจกรรมของกรรมการกลุ่มกิจกรรมต่างๆ เพื่อออกหนังสื อรับรองการทากิจกรรม อันได้แก่ องค์การ
บริ หาร สภานักศึกษา สโมสรคณะ ชมรม กรรมการหอพัก นักกีฬานาฏศิลป์ และนักดนตรี มหาวิทยาลัย
โดยในปี การศึกษา 2547 ได้มีการบันทึกประวัติกรรมการกลุ่มกิจกรรมตามที่กล่าวข้างต้นจานวน 1,083
คน ได้จดั ทาเกียรติบตั รให้นกั ศึกษาที่เข้าร่ วมโครงการพัฒนานักศึกษาที่มหาวิทยาลัยจัดทุกโครงการ และ
ในการดาเนินงานได้มีการประเมินความถูกต้องของข้อมูลและความรวดเร็ วในการให้บริ การ
โดยการ
สอบถามความคิดเห็นนักศึกษาที่มาติดต่อซึ่ งส่ วนใหญ่มีความพึงพอใจกับการให้บริ การ
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จุดอ่ อน
รายชื่อกรรมการกลุ่มกิจกรรมนักศึกษาบางส่ วนไม่ถูกต้อง
ตรวจสอบจากระบบฐานข้อมูล
จุดแข็ง
การบันทึกประวัติกิจกรรมนักศึกษา

ทาให้เสี ยเวลาในการ

ทาให้นกั ศึกษามีความสนใจในการจัดกิจกรรม-

นักศึกษามากขึ้น
โอกาส
นักศึกษาได้ใช้ประโยชน์จากบันทึกกิจกรรมนักศึกษาในการสมัครงาน
ปัจจัยคุกคาม
บันทึกกิจกรรมนักศึกษาและจัดทาใบประมวลผลกิจกรรมให้เมื่อสาเร็ จการศึกษา
กลยุทธ์ /แผนพัฒนา
กองฯ ได้ดาเนินการบันทึกกิจกรรมนักศึกษาและจัดทาใบประมวลผลกิจกรรมนักศึกษา
ให้เมื่อสาเร็ จการศึกษา (transcript)
12. กีฬา
กองฯ มีนโยบายให้นกั ศึกษามีสุขภาพดี โดยให้นกั ศึกษาออกกาลังกายกีฬาเพื่อสุ ขภาพ
โดยได้จดั ให้มีสนามกีฬาและอุปกรณ์กีฬาทุกชนิดตามความสนใจของนักศึกษาและกองฯ มีการทานุบารุ ง
ปรับปรุ งสนามเทนนิสจานวน 3 คอร์ด ให้ใช้อยูเ่ สมอ มีการจัดซื้ ออุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์โสตฯ เพิ่มเติม
จุดอ่ อน
จานวนสนามกีฬาและอุปกรณ์กีฬายังไม่เพียงพอกับจานวนผูใ้ ช้บริ การที่เพิ่มขึ้นทุกปี
จุดแข็ง
นักศึกษาและบุคลากรให้ความสนใจต่อการออกกาลังกายเพื่อสุ ขภาพมากขึ้น
โอกาส
รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนส่ งเสริ มให้ประชาชนมีสุชภาพดีถว้ นหน้า
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ปัจจัยคุกคาม
1. การออกแบบปรับปรุ งอาคารสถานที่ล่าช้าไม่เป็ นไปตามแผน
2. การใช้สนามกีฬาในการเรี ยนการสอนนอกเวลาราชการ ทาให้มีสถานที่ออกกาลังกาย
ไม่เพียงพอ
กลยุทธ์ / แผนพัฒนา
ประสานงานกับฝ่ ายที่เกี่ยวข้องเพื่อกาหนดเวลาการใช้อาคารสถานที่ สนามกีฬาที่เอื้อ
ต่อการเรี ยนการสอนและการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา รวมทั้งปรับปรุ งสนามเทนนิ สจานวน 3 คอร์ ด
13. การเงินและงบประมาณ
8.1 การเงิน
กองฯ มีแผนการดาเนินงานด้านการเงินโดยยึดตามระเบียบการเงินของมหาวิทยาลัยและ
กระทรวงการคลัง มีเงินที่รับผิดชอบดังนี้คือ เงินยืมหมุนเวียนทดรองจ่าย เงินยืมทุนการศึกษา เงินยืมฉุกเฉิน เงินยืมทุนทางานแลกเปลี่ยน เงินรับฝาก เงินค่าบารุ งสุ ขภาพ/ประกันอุบตั ิเหตุ เงินรายได้
กรมการศาสนา เงินรายได้ค่าใช้บริ การสนามกีฬา สระว่ายน้ า ศูนย์กีฬาและเงินอื่น ๆ ที่ใช้ในการ
ดาเนินงาน จานวนเงินรวมทั้งสิ้ น 8,780,930 บาท (8.1/1) มีการบริ หารงานแบบรวมศูนย์ดา้ นการเงินที่
งานธุรการ มีการควบคุมบันทึกบัญชี โดยระบบ Manual มีการรับ - จ่ายเงิน จัดเก็บรักษาและตรวจสอบ
ความถูกต้องทุกวันโดยเจ้าหน้าที่/ผูร้ ับผิดชอบ และหน่วยตรวจสอบภายในทุกปี พร้อมทั้งจัดทารายงาน
ให้ผบู ้ ริ หารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบทุกเดือน
จุดอ่ อน
1. เงินยืมหมุนเวียนและเงินยืมฉุ กเฉิ นมีจานวนจากัด ไม่พอใช้ในบางครั้งและไม่ได้รับ
เงินคืนตามเวลาที่กาหนด
2. ระบบการควบคุมยังเป็ น Manual จะต้องพัฒนาให้เป็ นระบบ Computer
จุดแข็ง
กองฯ มีการดาเนิ นงานด้านการเงินที่กองฯ ซึ่ งแยกต่างหากจากมหาวิทยาลัยที่ช่วยให้
การใช้เงินในการดาเนินงานที่มีความคล่องตัว โดยเฉพาะการดาเนิ นกิจกรรมของนักศึกษา
โอกาส/ปัจจัยคุกคาม
- ไม่มี กลยุทธ์ /แผนพัฒนา
พัฒนาระบบการเงินโดยใช้ระบบ Computer ในเงินทุกประเภท
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8.2 งบประมาณ
กองฯ มีแผนการดาเนินงานด้านงบประมาณตามแนวทางของมหาวิทยาลัย งบประมาณ
ที่ได้รับการจัดสรรมาจาก 2 แหล่งใหญ่คือ งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ งบค่าบารุ งกิจกรรมนักศึกษา งบอื่น ๆ รวมเป็ นเงินทั้งสิ้ น 29,679,700 บาท (8.1/1) การใช้จ่ายเงินตามพันธกิจ/
ภารกิจและถือปฏิบตั ิตามระเบียบของมหาวิทยาลัย/กระทรวงการคลัง การดาเนินงานด้านงบประมาณ
แยกต่างหากจากส่ วนกลางของมหาวิทยาลัยและมีการกระจายอานาจการอนุมตั ิการใช้จ่ายโดยรองอธิการบดีฝ่ ายพัฒนานักศึกษา ผูช้ ่วยอธิ การบดีและผูอ้ านวยการกองกิจการนักศึกษา ที่ช่วยให้การปฏิบตั ิงานมีความ
คล่องตัวโดยเฉพาะการทากิจกรรมของนักศึกษา มีการจัดทาบัญชี ควบคุมการใช้จ่ายเงินทุกรายการ มีการ
ตรวจสอบ ให้คาแนะนาการใช้เงินและเบิกจ่ายเงินให้เป็ นไปตามระเบียบตลอดจนจัดทารายงานในทุก
ไตรมาสและทุกปี งบประมาณ
จุดอ่ อน
1. งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอส่ วนใหญ่เป็ นงบดาเนิ นงานประจาปี ทาให้
ไม่เอื้อต่อการดาเนินงานและพัฒนางานในเชิงรุ ก
2. ระบบการควบคุมยังเป็ นระบบ Manual
จุดแข็ง
มีการดาเนิ นงานที่แยกต่างหากจากแผนรวมของมหาวิทยาลัย ช่วยให้คล่องตัวและเอื้อต่อ
การดาเนิ นงาน
โอกาส/ปัจจัยคุกคาม
- ไม่มี กลยุทธ์ /แผนพัฒนา
พัฒนาระบบงบประมาณโดยใช้ระบบ Computer
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แนวทางและผลการพัฒนาตามรายงานผลการประเมินคุณภาพ ของปี ทีผ่ ่ านมา
ข้ อสังเกต/ข้ อเสนอแนะเร่ งด่ วน และจุดทีต่ ้ องพัฒนา
1. การพัฒนาและปรับปรุ งดัชนีช้ ีวดั ผลการ
ดาเนินงานและกลไกการวัดผล

2. การสารวจการประเมินความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การ
และผูเ้ กี่ยวข้อง

ข้ อสังเกต/ข้ อเสนอแนะจุดทีต่ ้ องพัฒนา
1. สร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในการให้บริ การ
- จัดและวางผังที่ทางานใหม่
- จัดหน้าสานักงาน

- จัดบริ การแบบ One Stop Service
- การทา 5 ส. เพื่อการให้บริ การที่ดี
2. การปรับปรุ งดัชนีช้ ีวดั และเป้ าหมายให้สอดคล้องกับ
ภารกิจและวิสยั ทัศน์ให้ครอบคลุมภารกิจ
- ตอบสนองภารกิจกองฯ ชัดเจน วัดได้ ครอบคลุม
ทุกภารกิจ
- ผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยให้
แยกเป็ นรายงาน

3. ปรับแผนพัฒนากองฯ ในเชิงรุ ก
- กาหนดมาตรฐานกิจกรรมนักศึกษา

ผลการพัฒนา
- ได้มีการปรับภารกิจ วัตถุประสงค์ KPIs เป้ าหมายของ
กองฯ ปี 2547 ใน 12 ภารกิจ ตามเอกสารประกอบการ
ประชุมและให้เพิ่มภารกิจงานธุรการเป็ นภารกิจที่ 13
- ปี 2548 ทบทวนภารกิจ เป้ าหมายใหม่ท้ งั หมด
- ได้ประเมินความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การ ดังนี้คือ
ประเมินความพึงพอใจเรื่ องของที่พกั ในหอพักผ่าน
http://www.psu.ac.th/ studaffairs สุขาภิบาลอาหาร
ไปรษณี ยภัณฑ์ สนามกีฬา โครงการต่างๆ ที่จดั พัฒนา
นักศึกษา
ผลการพัฒนา
- ได้ดาเนินการแล้ว เช่น จัดทาป้ายติดต่อสอบถาม
ต้อนรับ / ประกาศการแต่งกาย / แผ่นพับของ
แต่ละงาน ฯลฯ และได้แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุ ง
ภูมิทศั น์กองฯ
- ได้มอบให้แต่ละงานไปดาเนินการ
- ให้มีการพัฒนากิจกรรม 5 ส.ให้ดียงิ่ ขึ้น

เหมือนข้อเสนอแนะให้พฒั นาเร่ งด่วนในข้อ 1

-ได้มีการกาหนดมาตรฐานการปฏิบตั ิงานให้แก่
เจ้าหน้าที่นาไปเป็ นแนวปฏิบตั ิโดยได้แจ้งให้ผนู ้ า
กลุ่มกิจกรรม นักศึกษาทราบ

- 44 -

ข้ อสั งเกต/ข้ อเสนอแนะจุดที่ต้องพัฒนา
- กาหนดสัดส่ วนกิจกรรมแต่ละด้าน

4. ปรับปรุ งระบบ ขั้นตอน และวิธีการทางาน
- เอกสารที่มากเกินไป
- ขั้นตอน/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- การนิเทศก์งาน
5. ปรับ Vision ของกองฯ ให้ชดั เจน และ
สอดคล้องกับภารกิจที่แท้จริ ง
6. การใช้ IT ในการบริ การครบวงจร

7. การพัฒนาบุคลากรยังขาดแผนที่เป็ นระบบ

8. แผนการดาเนินงานยังไม่ชดั เจน และยังรับรู ้
ไม่ทวั่ ถึง
9. ความปลอดภัยในหอพักเกี่ยวกับตัวบ่งชี้
และทรัพย์สิน
10. ควรปรับปรุ งงานที่เป็ นระบบและต่อเนื่ อง
11. จัดทาคู่มือ Check List และขั้นตอนการ
ดาเนินงาน
12. ทบทวนการวิเคราะห์ SWOT ที่ถูกต้อง และ
เหมาะสม

ผลการพัฒนา
- ได้มีกาหนดสัดส่ วนในการสนับสนุนส่ งเสริ ม
กิจกรรมนักศึกษา 5 ด้านในปี การศึกษา 2548
กาหนดกาหนดไว้ดงั นี้
ด้านบาเพ็ญประโยชน์ ร้อยละ 20
ด้านวิชาการ
ร้อยละ 25
ด้านศิลปวัฒนธรรม
ร้อยละ 20
ด้านกีฬา
ร้อยละ 20
ด้านอื่น ๆ
ร้อยละ 15
- ได้ช้ ีแจงให้บุคลากรทุกงานปรับปรุ งขั้นตอนการ
ทางาน เช่น จัดระบบแฟ้มเอกสาร แบบฟอร์มต่าง ๆ
การใช้บริ การผ่าน http://www.psu.ac.th/studaffairs
- ได้ดาเนินการแล้วในคราวประชุมจัดทาแผนปฏิบตั ิ
การของกองฯ ปี การศึกษา 2548
- ได้ดาเนินการด้าน IT ให้สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย
เช่น ด้านการเงิน หอพัก (จองหอผ่าน Web Site)
ทุน กองทุนเงินกูย้ ืม จัดหางาน ทรานสคริ ป
กิจกรรม และงานที่อยูร่ ะหว่างการพัฒนา เช่น เรื่ อง
วินยั นักศึกษา ประกันสุ ขภาพ วิชาทหาร
- กองฯ ได้สนับสนุนส่ งเสริ มบุคลากรเข้าร่ วมสัมมนา
ทุกครั้งที่มหาวิทยาลัยจัดเพื่อนาความรู ้มาพัฒนางาน
และ กองฯ ให้มีคณะกรรมการขึ้นเพื่อจัดทา
แผนพัฒนา บุคลากรให้เป็ นระบบในโอกาสต่อไป
- กองฯ ได้จดั ทาแผนปฏิบตั ิการประจาปี ที่ชดั เจนและ
ได้แจ้งให้บุคลากรรับทราบแล้ว
- ให้เพิ่ม KPIs ด้านความปลอดภัยของกองฯ ในข้อ
5.3
- ได้ดาเนินการแล้ว ตามข้อเสนอแนะในข้อที่ 4
- ได้ดาเนินการจัดทาคู่มือในแต่ละงานแล้ว เช่น คู่มือ
หอพัก กิจกรรม กูย้ ืม และได้มอบหมายให้แต่ละ
งานไปดาเนินการเพิ่มเติม
- ได้ดาเนินการในการจัดทารายงานประจาปี 2547
ต่อไป
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ภาคผนวก
รายการเอกสารสนับสนุน
หมายเลขเอกสาร
อ.1/1
อ.1/2
อ.1/3
อ.1/4
อ.1/5
อ.1/6
อ.1/7
อ.1/8
อ.1/9
อ.1/10
อ.1/11
อ.1/12
อ.1/13
อ.2/1
อ.2/2
อ.2/3
อ.3/1
อ.3/2
อ.3/3
อ.3/4
อ.4/1

ชื่ อเอกสาร
รวมระเบียบ ประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับทุนการศึกษา
http://www2.psu.ac.th/PresidentOffice/StudAffairs/ Special/scholarship/
รวมรายงานการประชุมคณะกรรมการจัดสรรทุนการศึกษา ปี การศึกษา 2547
รายงานการเยีย่ มบ้านนักศึกษา ปี การศึกษา 2547
http://www2.psu.ac.th/PresidentOffice/StudAffairs/fund_job/
contact/contact.asp
แผนการปฎิบตั ิงานกองทุนเงินให้กยู้ มื เพื่อการศึกษา ปี การศึกษา 2547
คู่มือผูป้ ฎิบตั ิงานกองทุนเงินให้กยู้ มื เพื่อการศึกษา (สาหรับสถานศึกษา) ปี 2547
คาสั่งแต่งตั้งคณะทางานกองทุนเงินให้กยู้ มื เพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ปี 2547-2548
http://www2.psu.ac.th/PresidentOffice/StudAffairs/amon/
รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้กยู้ มื มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
ปี 2547
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาให้กยู้ มื มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
http://www2.psu.ac.th/PresidentOffice/StudAffairs/_loan/setloan/index.asp
คู่มือการทาสัญญา
รายงานการประชุมคณะกรรมการที่ปรึ กษาเชิงจิตวิทยา ปี 2548
http://www2.psu.ac.th/PresidentOffice/StudAffairs/main/_info/vaisai/
แผ่นพับประชาสัมพันธ์บา้ นวัยใส
http://www2.psu.ac.th/PresidentOffice/StudAffairs/Special/
extra_jobs/extra_jobs.asp
http://www2.psu.ac.th/PresidentOffice/StudAffairs/48.htm
http://www2.psu.ac.th/PresidentOffice/StudAffairs/Mdegree/Education.htm
http://www2.psu.ac.th/PresidentOffice/StudAffairs/JobsSearch/
รวมระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ที่เกี่ยวข้องกับวินยั นักศึกษา
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หมายเลขเอกสาร
อ.4/2
อ.5/1
อ.5/2
อ.5/3
อ.5/4
อ.6/1

อ.7/1
อ.8/1
อ.9/1
อ.13/1

ชื่ อเอกสาร
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ว่าด้วยวินยั นักศึกษา พ.ศ. 2547
โครงการพัฒนานักศึกษาในหอพัก ปี การศึกษา 2547
ตารางจานวนนักศึกษาชาย หญิงพักในหอพัก ปี การศึกษา 2547
สาส์นหอพักนักศึกษาปี 2547
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจหอพักนักศึกษาในภาคที่ 2/2547
ยกเลิกคาสั่งและแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกควบคุม ดูแล ร้านค้าจาหน่ายอาหาร
และให้บริ การต่างๆ ในพื้นที่ซ่ ึ งอยูใ่ นความดูแลรับผิดชอบของกองกิจการนักศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ประเมินความพึงพอใจบริ การสุ ขภาพนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
วิทยาเขตหาดใหญ่
รายงานการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการให้บริ การไปรษณี ยภัณฑ์
ปี การศึกษา 2547
สรุ ปผลจานวนกิจกรรม / โครงการงานกิจกรรมนักศึกษาปี 2547
งบประมาณ/การเงินกองกิจการนักศึกษา ปี 2547

รายงานผลการดาเนินงานตามตัชนีชี้วดั หลัก (KPIs) ของการประกันคุณภาพ กองกิจการนักศึกษาปี 2546-2547
ภารกิจของกองกิจการนักศึกษา
วัตถุประสงค์
1. ทุนการศึกษา / กองทุน
1. เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาให้มีโอกาสเล่า
เงินให้กยู้ มื / เงินยืมฉุกเฉิน
เรี ยนจนสาเร็ จการศึกษา

KPIs
1.1 จานวนนักศึกษาที่ได้รับทุน

1.2 จานวนเงินทุน / แหล่งทุน

2. บริ การปรึ กษาเชิงจิตวิทยา

1.3 ระดับความพึงพอใจของ
ผูร้ ับบริ การ
2.1 จานวนนักศึกษาที่ขอรับบริ การ 2.1 ให้บริ การ 100 % ของ
2.2ระดับความพึงพอใจของผูร้ ับ
ผูข้ อรับบริ การ
บริ การ
2.2 ระดับความพึงพอใจ 3 ใน 5 *

2.1 เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่มีปัญหาทาง
จิตใจ
2.2 เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่ตอ้ งการ
พัฒนาตน
3.1 เพื่อสนับสนุนให้นกั ศึกษามีรายได้ใน 3.1 จานวนกิจกรรม
3.1 เงินเพิ่มขึ้น 5 % ของปี ที่
ระหว่างเรี ยนและมีขอ้ มูลแหล่งงาน 3.2 จานวนนักศึกษาที่มาใช้บริ การ
ผ่านมา
หลังจากสาเร็ จการศึกษา
3.2 นักศึกษาได้เข้ารับการ
3.2 เพื่อเป็ นแหล่งข้อมูลให้นกั ศึกษาใน
สัมภาษณ์จากแหล่งงานที่
การศึกษาต่อ
ติดต่อร้อยละ 80
3.3 ระดับความพึงพอใจของ
3.3 ระดับความพึงพอใจ 3 ใน 5 *
ผูร้ ับบริ การ

D
1.0
1.0

C
0.8
0.8

A
0.8
0.8

Par
0.8
0.8

รวม
4.4
4.4

ปี
46
47

1.0
1.0

0.8
0.8

0.8
0.8

0.8
0.8

0.8
0.8

4.2
4.2

46
47

1.0
1.0

1.0
1.0

0.8
0.8

0.8
0.8

0.8
0.8

4.4
4.4

46
47
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3. จัดหางาน ศูนย์ขอ้ มูลอาชีพ
และศึกษาต่อ

เป้าหมาย
P
1.1 จัดสรรทุน 100 %ของจานวน 1.0
นักศึกษาที่ควรได้รับการ
1.0
ช่วยเหลือตามเกณฑ์ที่กาหนด
1.2 เงินทุนเพิ่มขึ้น 2 % ของจานวน
เงินทุนปี ที่ผา่ นมา
1.3 ระดับความพึงพอใจ 3 ใน 5*

ภารกิจของกองกิจการนักศึกษา
4. วินยั นักศึกษา

KPIs
4.1 จานวนนักศึกษาที่กระทาผิด
วินยั นักศึกษา

4.2 จานวนโครงการพัฒนาด้าน
วินยั นักศึกษา
4.3 ระยะเวลาที่นกั ศึกษรับทราบ
คาสัง่
5. เพื่อให้นกั ศึกษามีที่พกั ที่สะอาด สะดวก 5.1 จานวนที่พกั นักศึกษา
สบาย และปลอดภัย
5.2 ระดับความพึงพอใจของ
ผูร้ ับบริ การ
5.3 จานวนครั้งความไม่ปลอดภัย

6. สุขาภิบาลอาหาร / ร้านสวัสดิการ 6. 1 เพื่อให้นกั ศึกษาได้บริ โภคอาหาร/
สิ่ งอานวยความสะดวกต่าง ๆ
เครื่ องดื่มที่ถูกหลักสุขาภิบาลอาหาร
6.2 เพื่อให้นกั ศึกษาได้รับความสะดวก
ในการดารงชีวติ ประจาวัน

6.1 ระดับความพึงพอใจของ
ผูร้ ับบริ การ
6.2 คุณภาพอาหารและเครื่ องดื่ม

เป้าหมาย
P
4.1 จานวนนักศึกษากระทาผิด
1.0
ลดลงร้อยละ 5 ต่อปี เมื่อเทียบ 1.0
กับนักศึกษาทั้งหมด
4.2 โครงการ/ปี /ร้อยละ 50

D
1.0
1.0

C
0.6
0.6

A
0.8
0.8

Par รวม ปี
1.0 4.4 46
1.0 4.4 47

1.0
1.0

0.8
0.8

1.0
1.0

0.8
0.8

1.0
1.0

4.6
4.6

46
47

1.0
1.0

0.6
0.8

1.0
1.0

0.6
0.8

1.0
1.0

4.2
4.6

46
47

4.3 ตามเกณฑ์ *
5.1 จัดที่พกั ตามเกณฑ์ ฯ
5.2 ระดับความพึงพอใจ 3 ใน 5
5.3 ไม่เกิน 75 ครั้ง
6.1 ระดับความพึงพอใจ 4 ใน 5
6.2 ตามเกณฑ์
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5. หอพักนักศึกษา

วัตถุประสงค์
4. เพื่อให้นกั ศึกษาเคารพกฎ ปฏิบตั ิตาม
ข้อบังคับต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย

ภารกิจของกองกิจการนักศึกษา
7. สุขภาพอนามัย

วัตถุประสงค์
7. เพื่อให้นกั ศึกษาได้รับความสะดวกใน
การเข้ารับบริ การรักษาพยาบาล

8. ไปรษณี ยภัณฑ์

8. เพื่อให้นกั ศึกษาในหอพักได้รับ
8.1 ระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้
ไปรษณี ยภัณฑ์อย่างสะดวกและรวดเร็ ว
บริ การ
8.2 ระยะเวลาที่นกั ศึกษาได้รับ
ไปรษณี ยภัณฑ์
9.1 จานวนโครงการ
9.2 นักศึกษาที่เข้าร่ วมโครงการ
9.3 จานวนงบประมาณ

P
1.0
1.0

D
1.0
0.8

C
1.0
1.0

A
0.4
0.8

Par
0.4
1.0

รวม
3.8
4.6

ปี
46
47

8.1 ระดับความพึงพอใจ 4 ใน 5
8.2 -จดหมายธรรมดาถึงห้องพัก
ภายใน 1 วัน
-จดหมายลงทะเบียน / EMS
นักศึกษาได้รับ แจ้งภายใน 1 วัน
9.1 จานวน 300 โครงการ/ปี
9.2 มีงบประมาณ 3,500,000
บาท/ปี
9.3 ผลการประเมินอยูใ่ นระดับดีดีมาก

1.0
1.0

0.8
0.8

0.8 0.8 1.0
1.0 1.0 1.0

4.4
4.8

46
47

1.0
1.0

1.0
1.0

1.0
1.0

0.8
0.8

0.8
0.8

4.6
4.6

46
47

10.1 ให้บริ การ 100 % ของ
นักศึกษาที่ขอรับบริ การ
10.2 ระดับความพึงพอใจ 4 ใน 5

1.0
1.0

1.0
1.0

0.8
0.8

0.8
0.8

0.8
0.8

4.4
4.4

46
47

9.4 ผลการประเมิน
10.1 จานวนนักศึกษาที่ขอรับ
บริ การ
10.2 ระดับความพึงพอใจของ
ผูใ้ ช้บริ การ
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9. กิจกรรมส่งเสริ มพัฒนานักศึกษา 9.1 เพื่อให้นกั ศึกษามีโอกาสได้เข้าร่ วม
กิจกรรมพัฒนานักศึกษาอย่าง
หลากหลาย
9.2 เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีทกั ษะชีวติ
คุณธรรม จริ ยธรรม มีจิตสานึก
สาธารณะ มีสมรรถนะสากลบน
พื้นฐานความเป็ นไทยและมีภาวะผูน้ า
10. วิชาทหาร
10. เพื่อให้บริ การด้านวิชาทหารแก่
นักศึกษาให้สอดคล้องกับแผนงาน
ของกระทรวงกลาโหมและศูนย์การ
ฝึ ก นศท.

KPIs
เป้าหมาย
7.1 มีระบบบริ การสุขภาพอนามัย 7.1 จานวน 5 ระบบ ตลอด 24
ที่หลากหลาย
ชัว่ โมง
7.2 ระดับความพึงพอใจของ
7.2 ระดับความพึงพอใจ 4 ใน 5
ผูใ้ ช้บริ การ

ภารกิจของกองกิจการนักศึกษา
11. ทะเบียนกิจกรรมนักศึกษา

12. กีฬา

KPIs
เป้าหมาย
11.1 จานวนนักศึกษาที่ขอรับ
11.1 ให้บริ การ 100 % ของ
บริ การ
ผูร้ ับบริ การ
11.2 ระดับความพึงพอใจของ
11.2 ระดับความพึงพอใจ 4 ใน 5
ผูร้ ับบริ การ
11.3 ถูกต้อง 100 % ออกใบรับรอง
11.3 ความถูกต้องของข้อมูลและ
ภายใน 1 วันทาการ
ความรวดเร็ วในการออก
ใบรับรองของการทากิจกรรม
12.1 เพื่อให้กลุ่มกิจกรรมนักศึกษามีที่ทา 12.1 จานวนสนามกีฬาและ
12.1 มีที่ทาการให้ 100 % กับกลุ่ม
การและสถานที่ทากิจกรรมอย่าง
อุปกรณ์กีฬา
กิจกรรมนักศึกษา
เป็ นสัดส่วน
12.2 จานวนผูใ้ ช้บริ การ
12.2 มีสนาม/อุปกรณ์กีฬาทุกชนิด
12.2 เพื่อให้บริ การสนามกีฬา และอุปกรณ์ 12.3 ระดับความพึงพอใจของ
กีฬา ตามความสนใจของ
กีฬาและพัสดุอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เอื้อ
ผูใ้ ช้บริ การ
นักศึกษา
ต่อการจัดกิจกรรมนักศึกษาและการ
12.3 ระดับความพึงพอใจ 4 ใน 5
เรี ยนการสอน
13.1 เพื่อให้ถูกต้อง ทันเวลาและเป็ นไป 13.1 จานวนผูใ้ ช้บริ การ/คน
13.1 ให้บริ การ 100% ของ
ตามระเบียบ
13.2 ระดับความพึงพอใจของ
ผูร้ ับบริ การ
ผูใ้ ช้บริ การ
13.2 ระดับความพึงพอใจ 3 ใน 5
คะแนนรวมตามภารกิจ
สรุ ปผลการประเมิน/ คะแนนรวมผลการประเมินตามภารกิจหารด้วยจานวนภารกิจที่ดาเนินการ
คะแนนรวมตามภารกิจ
สรุ ปผลการประเมิน/ คะแนนรวมผลการประเมินตามภารกิจหารด้วยจานวนภารกิจที่ดาเนินการ

P
1.0
1.0

D
1.0
1.0

C
0.8
0.8

A
0.8
0.8

Par รวม ปี
0.8 4.4 46
0.8 4.4 47

1.0
1.0

1.0
1.0

0.8
0.8

0.8
0.8

0.8
0.8

4.4
4.4

46
47

1.0

1.0

0.8

0.6

0.8

4.2

46
47

12.0 11.0 10.2 9.0 10.0 52.2 46
4.7 = ดีมาก
13.0 12.0 11.2 10.4 11.4 58.0 47
4.4 = ดีมาก
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13. การเงินและงบประมาณ

วัตถุประสงค์
11. เพื่อบันทึกประวัติและรับรองการทา
กิจกรรมนักศึกษา

งบประมาณ/การเงินในการดาเนินงาน กองกิจการนักศึกษา ประจาปี งบประมาณ 2547
ก. งบประมาณ
1. งบประมาณเงินรายได้ งานกิจกรรมนิสิตนักศึกษา
10,958,900 บาท
2. งบประมาณแผ่นดิน กองกิจการนักศึกษา งานสนับสนุนฯ
10,697,400 บาท
3. งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจาก สกอ.
3,013.400 บาท
- ส่ งเสริ มกิจกรรมนิสิตนักศึกษา
319,000 บาท
- ส่ งเสริ มเข้าร่ วมดนตรี ไทยอุดมศึกษา
50,000 บาท
- ค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึ กษา
401,000 บาท
- โครงการเรี ยนรู ้ร่วมกันสรรค์สร้างชุมชน
1,493,000 บาท
- งานกีฬามหาวิทยาลัย
400,000 บาท
- เงินบริ หารกองทุนให้กยู้ มื เพื่อการศึกษา
180,400 บาท
- เงินโครงการบัณฑิตอุดมคติไทย
170,000 บาท
4. เงินรายได้มหาวิทยาลัยฯ งานกีฬามหาวิทยาลัย
1,100,000 บาท
5. เงินค่าบารุ งกิจกรรมนักศึกษา
1,600,000 บาท
6. ค่าบารุ งสุ ขภาพ/ประกันอุบตั ิเหตุ
200,000 บาท
7. งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานราชการและเอกชน
1,170,000 บาท
- เงินโครงการแข่งขันวิง่ หาดใหญ่สู่ธรรมชาติ
800,000 บาท
- เงินค่าเช่าเสื้ อครุ ย
300,000 บาท
- เงินรายได้กรมการศาสนา
20,000 บาท
- เงินกรมส่ งเสริ มคุณภาพสิ่ งแวดล้อม
50,000 บาท
8. เงินรายได้สะสม/รายได้ส่วนกลางมหาวิทยาลัย
940,000 บาท
รวม
29,679,700 บาท
ข. การเงิน
1. เงินยืมหมุนเวียนทดอรงจ่ายการดาเนินงาน
2,100,000 บาท
2. เงินยืมหมุนเวียนทุนการศึกษา
90,000 บาท
3. เงินยืมฉุกเฉิน
200,000 บาท
4. เงินทุนการศึกษา
1,600,000 บาท
5. เงินทุนทางานแลกเปลี่ยน
1,200,000 บาท
6. เงินรายได้กองฯ (ค่าปากสระ ศูนย์บริ หารร่ างกาย สนามเทนนิส)
590,930 บาท
7. เงินรับฝากต่าง ๆ
3,000,000 บาท
รวม
8,780,930 บาท

