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บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
 
  กองกิจการนักศึกษาเป็นส่วนราชการระดับกอง สั งกัดส านักงานอธิการบดี 
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ มีโครงสร้างการแบ่งงานเป็น 4 งาน คือ1)งานแนะแนว
และจดัหางาน 2)งานบริการและสวสัดิการนกัศึกษา 3)งานกิจกรรมนกัศึกษา 4)งานธุรการ และ2หน่วย
คือหน่วยสารสนเทศ และหน่วยกิจกรรมนานาชาติ มีบุคลากรทั้งส้ิน จ านวน 59 อตัรา มีภารกิจในการ
สนบัสนุนและจดักิจกรรมพฒันานกัศึกษาให้มีมาตรฐานดา้นคุณภาพบณัฑิตตามนโยบาย  และแผนกล
ยุทธ์ของมหาวิทยาลัยท่ีก าหนดไวใ้นเป้ำประสงค์ที่ 3 ว่ำ “บัณฑิตของมหำวิทยำลัยเป็นผู้มีควำมรู้  
ควำมสำมำรถทำงวิชำกำรและมีกำรแสวงหำควำมรู้ตลอดชีวิต  มีคุณธรรม  มีทักษะชีวิต  มีส ำนึก
สำธำรณะและมีสมรรถนะสำกล   บนพืน้ฐำนควำมเป็นไทย” มีกลยทุธ์ ขั้นตอน กระบวนการด าเนินงาน
ให้บรรลุผลตามแผนท่ีก าหนดไว ้โดยส่งเสริมกิจกรรม/โครงการ 5 ด้านคือบ าเพ็ญประโยชน์ ด้าน
วชิาการ  ดา้นศิลปวฒันธรรม ดา้นกีฬา และอ่ืนๆท่ีเนน้การส่งเสริมและสนนัสนุบการพฒันานกัศึกษาให้
เป็นบุคคลท่ีสมบูรณ์ทั้งดา้นสติปัญญา ร่างกาย อารมณ์ สังคม และจิตใจ พร้อมจดับริการและสวสัดิการ
ท่ีหลากหลาย 

ปีกำรศึกษำ 2549 ผลการด าเนินงานกิจกรรม / โครงการท่ีไดส่้งเสริมและสนบัสนุน
กิจกรรมพฒันานกัศึกษาจ ำนวน 346 กิจกรรม/โครงกำร จ  าแนกเป็นกิจกรรมดา้นบ าเพญ็ประโยชน์
จ  านวน 47 โครงการ ดา้นวิชาการ 114 โครงการ ดา้นศิลปวฒันธรรม 71 โครงการ ดา้นกีฬา 65 
โครงการและดา้นอ่ืน 49โครงการ  ไดเ้ปิดโอกาสให้นกัศึกษาเขา้ร่วมกิจกรรมไดอ้ยา่งหลากหลายตาม
ความสนใจและความตอ้งการของนกัศึกษา นอกจากน้ียงัไดส่้งเสริมให้นกัศึกษาเขา้ร่วมกิจกรรมกบั
หน่วยงานภายนอกและประเทศใกลเ้คียง เช่น มาเลเซีย  สิงคโปร์  สาธารณรัฐประชาชนจีน และ
สาธารณรัฐประชาชนลาว  ท าใหน้กัศึกษาไดมี้โอกาสจดักิจกรรมแลกเปล่ียนระหวา่งกนั ร้อยละนักศึกษำ
ทีเ่ข้ำร่วมกจิกรรม 100 เปอร์เซ็นต์ต่อจ ำนวนนักศึกษำระดับปริญญำตรี ไดจ้ดับริการและสวสัดิการต่างๆ 
ท่ีหลากหลายท่ีช่วยใหมี้ความพร้อมในการศึกษาใหแ้ก่นกัศึกษา เช่น จดับริการทุนการศึกษา กองทุนเงิน
ใหกู้ย้มืเพื่อการศึกษา  บริการใหค้  าปรึกษา  จดัหางาน/ศึกษาต่อ  หอพกันกัศึกษา  สุขาภิบาลอาหาร  
สุขภาพอนามยั   ไปรษณียภณัฑ ์ กีฬา  พร้อมทั้งดูแลสุขภาพกาย  จิตใจและวนิยันกัศึกษา   

กองกิจการนกัศึกษาไดด้ าเนินการระบบและกลไกการประกนัคุณภาพภายในท่ี
สอดคลอ้งกบัระบบประกนัคุณภาพของมหาวทิยาลยั และไดด้ าเนินการพฒันาประกนัคุณภาพภายใน
ตามขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในโดยไดท้บทวนวสิัยทศัน์ พนัธกิจ ตวับ่งช้ี
และ KPIs ใหม่จากท่ีก าหนดไวเ้ดิมของปีท่ีผ่านมา  13  ภารกิจไดป้รับเพิ่มเป็น 16  ภำรกิจหลัก 17 
ภำรกจิย่อย  ดงัน้ีคือ 1)ทุนการศึกษา 2)เงินยืม (2.1 กองทุนเงินใหกู้ย้มืเพื่อการศึกษา 2.2 เงินยมืฉุกเฉิน)  
3)บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยา 4)บริการจดัหางานและศึกษาต่อ 5)วินยัและพฒันานกัศึกษา 6)หอพกั
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นกัศึกษา 7) สุขาภิบาลอาหาร/สวสัดิการและส่ิงอ านวยความสะดวก 8) สุขภาพอนามยั 9) ไปรษณียภณัฑ์  
10)กิจกรรมเพื่อส่งเสริมพฒันานกัศึกษา  11)วิชาทหาร  12)ทะเบียนกิจกรรมนกัศึกษา   13)  กีฬา  
14) การเงินและงบประมาณ  15)สารสนเทศกิจกรรมนกัศึกษา  16)การพฒันาองคก์ร/บุคลากร   

สรุปผลการด าเนินงานทุกภารกิจและในภาพรวมพบว่า ผลกำรประเมินตนเองอยู่ใน
ระดับดีมำก  (ได้คะแนน 4.5 จำกคะแนนเต็ม 5)  และบรรลุเป้ำหมำยทีก่ ำหนดไว้  ยกเว้นภำรกจิที ่ 7  
สุขำภิบำลอำหำรยงัมีผลกำรด ำเนินงำนไม่บรรลุเป้ำหมำย และพบวา่มีจุดอ่อนหลายภารกิจเช่น ขาดการ
สนบัสนุนจากมหาวิทยาลยัในเร่ืองงบประมาณและอตัราก าลงั ท าให้ส่งผลต่อคุณภาพการด าเนินงาน 
ส าหรับจุดแข็งพบว่ามีการจดัท าและพฒันาระบบสารสนเทศท่ีช่วยให้การด าเนินงานของกองฯ มี
คุณภาพและมีประสิทธิภาพ ส าหรับปีการศึกษา 2548 กองฯ ไม่ไดจ้ดัท ารายงานการประเมินคุณภาพ
ภายใน แต่ได้จดัท าขอ้มูลตามตวับ่งช้ีและรายงานการประเมินประจ าปีของมหาวิทยาลยัในส่วนที่
เก่ียวขอ้งดา้นกิจการนกัศึกษาเน่ืองจากเป็นช่วงการประเมินคุณภาพภายนอกโดย  สมศ.  
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ข้อมูลเบ้ืองต้นของกองกจิการนักศึกษา 
 
ความเป็นมา 
            ในบทน้ีจะกล่าวถึงประวติัความเป็นมา วิสัยทศัน์ พนัธกิจ เป้าประสงค ์ และวตัถุประสงค ์
ของกองกิจการนกัศึกษา  ดงัมีรายละเอียดต่อไปน้ี 

 

            กองกจิการนักศึกษา เป็นส่วนราชการหน่ึงในส านกังานอธิการบดี  มหาวทิยาลยัสงขลา- 
นครินทร์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2522  ตามประกาศทบวงมหาวทิยาลยั เร่ือง   การแบ่งส่วนราชการในส านกังาน-
อธิการบดี  มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์  ลงวนัท่ี  20  เมษายน  2522  ในราชกิจจานุเบกษา    ลงวนัท่ี 1
พฤษภาคม   2522  ประกอบดว้ยงานต่าง ๆ     ตามหนงัสือทบวงมหาวทิยาลยั ท่ี ทม 0202/7959  ลงวนัท่ี  
14  พฤษภาคม  2542  จ านวน  3  งาน  1 หน่วย คือ งานแนะแนวและจดัหางาน  งานบริการและ
สวสัดิการนกัศึกษา งานกิจกรรมนกัศึกษา และหน่วยธุรการ ต่อมาไดมี้การปรับปรุงงานใหม่ตาม
หนงัสือทบวงมหาวทิยาลยั ท่ี ทม  0202/24594  ลงวนัท่ี  20  กนัยายน  2531  จ านวน  4   งาน   คือ  งาน
แนะแนวและจัดหางาน   งานบริการและสวสัดิการนักศึกษา   งานกจิกรรมนักศึกษา และงานธุรการ  
และเม่ือวนัท่ี 3  ธนัวาคม 2547  ไดเ้พิ่มหน่วยงานใหม่อีกจ านวน  2  หน่วยงาน  คือ  หน่วยสารสนเทศ  
และหน่วยกจิกรรมนานาชาติ 
 

วิสยัทศัน์ วิสยัทศัน์ //  พนัธกิจพนัธกิจ  
วสัิยทัศน์ 

“กองกิจการนกัศึกษาเป็นหน่วยงานท่ีร่วมสร้างบณัฑิตท่ีพึงประสงคข์องมหาวทิยาลยั   
โดยมุ่งเนน้การด าเนินงานท่ีส่งเสริมการเรียนรู้และพฒันานกัศึกษา”   
 

พนัธกจิ 

สนบัสนุนและจดักิจกรรมพฒันานกัศึกษา  พร้อมจดับริการและสวสัดิการท่ีหลากหลาย
ดว้ยระบบสารสนเทศ  เพื่อใหน้กัศึกษามีการแสวงหาความรู้ตลอดชีวติ  มีคุณธรรม  มีทกัษะชีวติ   
มีส านึกสาธารณะ  และมีสมรรถนะสากลบนพื้นฐานความเป็นไทย  
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เป้าประสงค์ เป้าประสงค์ //  วตัถุประสงค์วตัถุประสงค์  
 

เป้าประสงค์ วตัถุประสงค์ 

1. บณัฑิตเป็นผูมี้การแสวงหาความรู้ 
   ตลอดชีวิต มีคุณธรรม มีทกัษะ   
   ชีวติมีส านึกสาธารณะและมีสมรรถนะ 
   สากลบนพื้นฐานความเป็นไทย 

  

1. เพื่อสร้างบณัฑิตใหเ้ป็นผูมี้ความรู้คู่คุณธรรม  
   จริยธรรม ถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษยเ์ป็นกิจท่ี  
   หน่ึงตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราช 
   ชนก   
2. เพื่อสร้างบณัฑิตใหเ้ป็นผูใ้ฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิตมี 
   วจิารณญาณ  และมีความคิดเชิงนวตักรรม  
3. เพื่อสร้างบณัฑิตใหมี้ทกัษะชีวติ  ความสามารถ 
   ในวชิาชีพ และมีคุณภาพชีวติท่ีดีใหส้อดคลอ้ง 
   กบัความตอ้งการของสังคมและการพฒันาประเทศ 

 4. เพื่อสร้างบณัฑิตใหมี้สมรรถนะสากลบนพื้นฐาน 
    ความเป็นไทย   
5. เพื่อสร้างบณัฑิตท่ีมีภาวะผูน้ า  

     6. เพื่อสนบัสนุนและจดักิจกรรมพฒันา 
          นกัศึกษาใหมี้ประสิทธิภาพและต่อเน่ือง 

2. นกัศึกษามีความพร้อมในการศึกษา    
    เพื่อการพฒันาวชิาการ  

1. เพื่อจดับริการและสวสัดิการท่ีหลากหลายตรงตาม 
    ความตอ้งการของนกัศึกษา 

3. เป็นกองฯ ท่ีมีการบริหารจดัการดว้ย 
   ระบบสารสนเทศ  มีความโปร่งใส 
    และมีประสิทธิภาพ 
 

1.  เพื่อจดัท าสารสนเทศในการใหบ้ริการและพฒันา
งานกิจการนกัศึกษา 

2. เพื่อจดัท ารายงานการปฏิบติังานกิจการนกัศึกษาใหมี้ 
     ประสิทธิภาพ 

4. บุคลากรมีจิตส านึกแห่งการเรียนรู้ 
    และแสวงหาปัญญา 

 

1. เพื่อพฒันาบุคลากรใหส้อดคลอ้งตามศกัยภาพ  
ภาระงาน  เช่น งานวจิยั/โครงการพฒันางาน 

2.  เพื่อสร้างขวญั  ก าลงัใจ  ความร่วมมือบุคลากรกองฯ 
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ผูอ้  านวยการกองกิจการนกัศึกษา 

โครงสร้างและการบริหารงานโครงสร้างและการบริหารงาน   

  การบริหารงาน  กองกิจการนกัศึกษา มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์  วทิยาเขตหาดใหญ่  
มีการแบ่งโครงสร้างการบริหาร  ดงัน้ี 
 

 โครงสร้างและการบริหารงาน  กองกจิการนกัศึกษา 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อธิการบด ี

รองอธิการบดีฝ่ายพฒันานกัศึกษา  กีฬาและวฒันธรรม 

- คณะกรรมการด าเนินงานกิจการนกัศึกษา 
- คณะกรรมการจดัสรรทุนการศึกษา 
- คณะกรรมการวินยันกัศึกษา 
- คณะกรรมการท่ีปรึกษาเชิงจิตวิทยา 
- คณะกรรมการอาจารยท่ี์ปรึกษาหอพกั 
 

ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนกัศึกษาและกีฬา 

หวัหนา้งานแนะแนว 
และจดัหางาน 

 

หวัหนา้งานบริการ 
และสวสัดิการนกัศึกษา 

หวัหนา้งานกิจกรรม 
นกัศึกษา 

 

หวัหนา้งาน 
ธุรการ 

 

หวัหนา้หน่วย 
กิจกรรมนานาชาติ

นานาชาติ 
 

หวัหนา้หน่วย
สารสนเทศ 
นกัศึกษา 
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งานแนะแนวและ 
จัดหางาน 

งานบริการและสวัสดิการ
นักศึกษา 

งานกจิกรรมนักศึกษา งานธุรการ 

กองกจิการนักศึกษา 

 
 

โครงสร้างการแบ่งงานกองกจิการนักศึกษา 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- หน่วยทุนการศึกษา 
- หน่วยกองทุนเงินใหกู้ย้ืม 

   เพื่อการศึกษา 
- หน่วยบริการปรึกษา 
   เชิงจิตวทิยา 
- หน่วยกิจกรรมพฒันา 
  นกัศึกษา 
- หน่วยจดัหางานและ 
    ศูนยข์อ้มูลอาชีพ 

- หน่วยวนิยันกัศึกษา 
- หน่วยเงินยืมฉุกเฉิน 

 

 

- หน่วยธุรการ 
- หน่วยไปรษณียภณัท ์

- หน่วยหอพกัชาย /หญิง 
- หน่วยสุขาภิบาลอาหาร 
- หน่วยบริการสุขภาพ 

- หน่วยอาคารสถานท่ี 

- หน่วยพสัดุ  
 

- หน่วยกิจกรรมบ าเพญ็- 
   ประโยชน์ 
- หน่วยกิจกรรมศิลป- 

   วฒันธรรม 

- หน่วยกิจกรรมวชิาการ 
- หน่วยกิจกรรมกีฬา 
- หน่วยกิจกรรมพิเศษ 

- หน่วยกีฬาและพสัดุ 

- หน่วยวชิาทหาร 

- หน่วยบริหารงาน   
   ทัว่ไป 

- หน่วยสารบรรณ 

- หน่วยการเงิน 

- หน่วยงบประมาณ 

- หน่วยผลิตเอกสาร 
- หน่วยพสัดุ 

- หน่วยบุคลากร 
 

 

- สารสนเทศ 
   กองฯ 
 
 

 

หน่วย 
สารสนเทศ 

 

หน่วย 
กจิกรรมนานาชาติ 

 

- กิจกรรม 

  นานาชาติ 
  ของนกัศึกษา  
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22..33    หน้าทีรั่บผดิชอบหน้าทีรั่บผดิชอบ  

หน้าที่รับผดิชอบของงานต่าง ๆ กองกจิการนักศึกษา มีดังนี้ 

 งานแนะแนวและจัดหางาน  
มีภาระงานดา้นพฒันานกัศึกษาและจดับริการต่าง ๆ   เพื่อสร้างความพร้อมในการเรียน 

และเพื่อเตรียมนกัศึกษาในการประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อดงัน้ี 
             1. ให้บริการทุนการศึกษา ด าเนินการจัดสรรทุนการศึกษา  ประเภทต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือ
นกัศึกษาท่ีมีปัญหาดา้นการเงินท่ีจะส่งผลกระทบต่อการเรียนของนกัศึกษาดงัน้ี 
        1.1 ทุนประเภทช่วยเหลือโดยการท างานแลกเปล่ียน เป็นทุนท่ีก าหนดให้ผูไ้ด้รับทุนตอ้ง
ท างานให้กบัหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลยั  โดยนกัศึกษาสามารถเลือกหน่วยงานท่ีจะท างานในแต่
ภาคเรียน และได้รับค่าตอบแทนคิดเป็นชั่วโมงการท างาน ชั่วโมงละ  25  บาท  การท างานระหว่าง      
50 – 100  ชัว่โมงต่อภาคการศึกษา 
       1.2 ทุนประเภททัว่ไป เป็นทุนท่ีมหาวิทยาลัยได้รับความช่วยเหลือจากแหล่งเงินทุนทั้ ง
ภาครัฐและเอกชน เพื่อมอบแก่นักศึกษาท่ีขาดแคลนทุนทรัพยใ์นการศึกษามอบให้ทั้งเป็นรายปีและ
ต่อเน่ืองจนส าเร็จการศึกษา จ านวนเงินทุนตั้งแต่  3,000-50,000  บาท  ต่อทุนต่อปีการศึกษา 
        1.3 ทุนประเภทยกเวน้ค่าธรรมเนียมการศึกษา เป็นทุนท่ีมหาวิทยาลัยพิจารณายกเวน้
ค่าธรรมเนียมการศึกษาให้กับนักศึกษาท่ีเคยได้รับทุนการศึกษาประเภทน้ี ตั้ งแต่ปีการศึกษา 2548          
ให้ต่อเน่ืองจนส าเร็จการศึกษา  โดยยกเวน้ค่าธรรมเนียมการศึกษา  3  รายการ คือ ค่าหน่วยกิต ค่าบ ารุง
มหาวทิยาลยัและค่าบ ารุงหอ้งสมุด 
 

                -  ด าเนินการเก่ียวกับเงินทุนการศึกษา รับ-เบิกจ่าย โอนเงินเข้าบัญชีเงินทุนการศึกษาให้
นกัศึกษา   
 -  จดัท าเอกสารการประชุมคณะกรรมการจดัสรรทุนและประสานงานแหล่งทุนและมีผูบ้ริจาค 
เบิกจ่าย 
 - ร่างโตต้อบหนงัสือเก่ียวกบัทุนการศึกษาทุกประเภท 
 

2.  ให้บริการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา เป็นกองทุนท่ีรัฐบาลจดัตั้งเพื่อช่วยเหลือนกัศึกษา
ท่ีขาดแคลนทุนทรัพยไ์ดมี้โอกาสศึกษาจนส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี นกัศึกษาตอ้งช าระเงินคืน
กองทุนฯ หลงัส าเร็จการศึกษา 
     2.1  ใหบ้ริการรับ – สมคัรคดัเลือก จดัท าสัญญากูย้มืใหน้กัศึกษา 
     2.2  ด าเนินการเก่ียวกบัการตรวจสอบยอดเงินของผูกู้ ้ด าเนินการโอนเงินกู ้  
     2.3  จดัท าฐานขอ้มูลผูกู้แ้ละส่งขอ้มูลผูกู้ไ้ปยงัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
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3.  ให้บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยา  เป็นหน่วยงานท่ีให้บริการเชิงจิตวิทยาแก่นกัศึกษาท่ีประสบ
ปัญหา ท่ีมีความแตกต่างของวฒันธรรม และการอยู่ร่วมกนัจ านวนมาก ความเปล่ียนแปลงของชีวิต      
ทั้งความแปลกใหม่ของระบบการเรียน   และการปรับตวัของการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลยั นกัศึกษาอาจ
ประสบปัญหาต่างๆ และรู้สึกว่าการช่วยเหลือตนเองหรือ   แก้ปัญหาเพียงล าพงัเป็นไปได้ยาก และ
ตอ้งการปรึกษาหารือ เพื่อหาแนวทางในการแกไ้ขปัญหา  จึงจดับริการปรึกษาเป็นรายบุคคล และจดั
ใหบ้ริการเพื่อพฒันาทกัษะเพื่อการใชชี้วติในมหาวทิยาลยัต่าง ๆ เช่น 
        3.1 จดับริการHOTLINE สายด่วน ส าหรับวยัใส ๆ ท่ีอาจมีเร่ืองวุน่ ๆ กบัตวัเอง    กบัเพื่อน   
ครอบครัวทั้งในเร่ืองของความรัก สังคม สุขภาพ ฯลฯ 
       3.2   จดักิจกรรมเสริมทกัษะชีวติวยัรุ่น 
       3.3 จัดกิจกรรมและข้อมูลเพื่อเสริมทักษะการปรึกษาส าหรับอาจารย์ท่ีปรึกษาและ
ผูเ้ก่ียวขอ้งกบันกัศึกษา 
 

              4. หน่วยกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา เป็นหน่วยงานท่ีด าเนินการเก่ียวกบัการจดักิจกรรมเพื่อ
พฒันานกัศึกษาดงัน้ี 
      4.1  จดักิจกรรมเพื่อพฒันาศกัยภาพของนักศึกษา เสริมสร้าง ปลูกฝังให้นักศึกษา มีวินัย 
คุณธรรม จริยธรรม รู้จกัสิทธิ หน้าท่ี ของการเป็นพลเมืองท่ีดี และรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีและ
วฒันธรรมอนัดีงามของชาติ 
    4.2  จดักิจกรรมเพื่อพฒันาบุคลิกภาพ เป็นกิจกรรมท่ีจดัให้กบัผูไ้ดรั้บทุนประเภทต่าง ๆ  ผูกู้ย้มื 
ผูท่ี้มหาวทิยาลยัสั่งลงโทษระดบัพกัการเรียน 
 

               5. หน่วยจัดหางานศูนย์ข้อมูลอาชีพและศึกษาต่อ   เป็นหน่วยงานท่ีด าเนินการเก่ียวกบัการจดั
ใหบ้ริการ รวมทั้งขอ้มูลเตรียมความพร้อมเพื่อศึกษาต่อและอาชีพใหแ้ก่     นกัศึกษา   ดงัน้ี 
         5.1 บริการขอ้มูลข่าวสารการศึกษาต่อระดบับณัฑิตศึกษา ทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ 
         5.2 บริการข่าวสารขอ้มูลต่าง ๆ เก่ียวกบัการรับสมคัรงาน 

 5.3บริการจดัหางาน ส าหรับนักศึกษาท่ีก าลังจะส าเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยจะ
ประสานการรับสมคัรงานจากแหล่งงานต่าง ๆ ใหม้าแนะน า  ทั้งจดัใหมี้การคดัเลือกบุคคลเขา้ท างาน 
         5.4 บริการจัดหางานพิเศษ  โดยมหาวิทยาลัยได้ติดต่อกับแหล่งงานหรือบุคคลท่ี
ตอ้งการรับนกัศึกษาท างาน เพื่อหารายไดร้ะหวา่งเรียน  และเพื่อหาประสบการณ์ช่วงท่ีวา่งจากการเรียน 
เช่น งานสอนพิเศษ งานส ารวจเก็บขอ้มูลในการท าวจิยั ฯลฯ 
         5.5 จดัอบรมสัมมนาเก่ียวกบัการสร้างมนุษยสัมพนัธ์การท างานร่วมกบัผูอ่ื้นแก่ 
นกัศึกษา 
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         5.6   จดับรรยาย/อบรมให้ความรู้ต่าง ๆ ทกัษะภาษาองักฤษ เพื่อการศึกษาต่อและสมคั
งาน เทคนิคการสมคัรงาน การเขียนประวติัส่วนตวั  (resume) ฯลฯ 
  5.7   บริการจดัหางานผา่น website  ช่ือ  PSU Job Search 
 

              6. หน่วยวินัยนักศึกษา  ด าเนินการเก่ียวกบัวนิยันกัศึกษา  โดยรับค าร้อง สืบสวน  สอบสวนขอ้
กล่าวหาต่าง ๆ ควบคุมดูแลให้นักศึกษาปฏิบัติงานข้อบังคับระเบียบ และข้อปฏิบัติต่าง ๆ ของ
มหาวิทยาลยั  พร้อมทั้งจดัท าทะเบียนประวติั      นกัศึกษาและมีการประเมินผล รวมทั้งการยกร่างค าสั่ง
ต่างๆ  ท่ีเก่ียวกบัวนิยันกัศึกษา  
 

              7. หน่วยเงินยืมเพ่ือเหตุฉุกเฉิน    
  7.1  จดัท าเอกสารการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานวนิยันกัศึกษาเดือนละ 1 คร้ัง    
  7.2   ด าเนินการให้บริการเงินยืมเพื่อเหตุฉุกเฉินส าหรับนกัศึกษาท่ีมีความจ าเป็นดา้นการเงิน 

การเงินกระทนัหัน  จ  านวนเงินท่ีให้ยืมคร้ังละไม่เกิน 1,000  บาท ช าระคืนภายใน  2  เดือน  หากเกิน
ก าหนดจะตอ้งจ่ายค่าปรับวนัละ 1 บาท และเม่ือช าระคืนหมดแลว้สามารถยืมไดอี้กโดยไม่จ  ากดัจ านวน
คร้ังในการยมื 
   7.3  จดัท าขอ้มูลอาชีพ  ติดตาม  ทวงเงินยมื 

 งานบริการและสวสัดิการนักศึกษา 
 

 งานบริการและสวสัดิการนักศึกษา มีขอบข่ายความรับผิดชอบเก่ียวกับการบริการและ 
สวสัดิการนกัศึกษา ในเร่ืองของท่ีพกันกัศึกษา 13 อาคาร อาหาร อนามยั    ประกนัอุบติัเหตุ   ตลอดจน
อาคารสถานท่ี  มีส านกังานแยกต่างหากจากกองกิจการ   นกัศึกษา บุคลากรท่ีให้บริการนกัศึกษาส่วน
ใหญ่ปฏิบติังานประจ าท่ีอาคารหอพกันกัศึกษา ยกเวน้หวัหนา้งาน  หวัหนา้หน่วย และเจา้หน้าท่ีรับ-ส่ง
หนงัสือท่ีประจ าอยู ่ณ อาคารส านกังานหอพกันกัศึกษา ดงัรายละเอียดหนา้ท่ีแต่ละหน่วยดงัน้ี 
 

  1. หน่วยธุรการ  มีหนา้ท่ีรับ-ส่งหนงัสือ จดัท าค าของบประมาณ ให้บริการจองเช่าเส้ือ
ครุย - ราชปะแตนแก่บณัฑิต  ด าเนินการเก่ียวกบับุคลากรของงาน  ให้บริการจองและจดัท่ีพกัส าหรับ
ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ  สรุปรายงานการจดัท่ีพกัและรายรับ – จ่ายประจ าปี 
 

  2. หน่วยไปรษณียภัณฑ์  มีหน้าท่ีรับไปรษณียภณัฑ์จากท่ีท าการไปรษณีย ์และจาก
บุรุษไปรษณีย ์แยกประเภท ลงทะเบียน ติดประกาศ แจง้ใหน้กัศึกษามารับ และแจกจ่ายใหแ้ก่นกัศึกษา 
 

  3. หน่วยหอพกัชายและหน่วยหอพกัหญงิ   มีหนา้ท่ีจดัท าขอ้มูลหอพกัและดูแลให้
นกัศึกษาจองหอพกัผา่น  http://www.psu.ac.th/studaffairs   ด าเนินการงานทะเบียนห้องพกัใหน้กัศึกษา
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และบุคคลทัว่ไปช่วงปิดภาค  จดัวางระเบียบขอ้ปฏิบติั   ควบคุมดูแลความเป็นอยูน่กัศึกษาใหป้ฏิบติัตาม
ระเบียบหอพกั บริหารงานภายใน หอพกัชาย - หญิง จดักิจกรรม เพื่อพฒันานกัศึกษาท่ีพกัในหอพกั จดั
ประชุมและประสานงานคณะกรรมการนกัศึกษาประจ าหอพกั อาจารยท่ี์ปรึกษาหอพกั ใหค้  าแนะน า
ปรึกษาช่วยเหลือนกัศึกษา  สืบสวน สอบสวนกรณี  ท าผดิระเบียบหอพกั ควบคุมดูแลการปฏิบติังาน
เจา้หนา้ท่ีหอพกั         ประเมินความพึงพอใจนกัศึกษาและบุคลากรภายนอกท่ีพกัในหอพกัและประชา- 
สัมพนัธ์ข่าวสาส์นหอพกั 
 

  4.หน่วยสุขาภิบาลอาหาร มีหนา้ท่ีรับสมคัรและคดัเลือกผูป้ระกอบการ จ าหน่ายอาหาร
ในโรงอาหารและแผงลอยของมหาวิทยาลยั  ควบคุม การด าเนินกิจการจ าหน่ายอาหารให้เป็นไปตาม
เง่ือนไขขอ้ปฏิบติั ตรวจสอบคุณภาพอาหาร ดูแลงานรักษาความสะอาดทั้งภายในและนอกอาคาร และ
ประสานงานกบัคณะกรรมการและผูเ้ก่ียวขอ้งในการปรับปรุงพฒันาการด าเนินงาน 
 

  5. หน่วยบริการสุขภาพ   มีหนา้ท่ีรับสมคัรบุคลากรเขา้ร่วมโครงการประกนัอุบติัเหตุ
ส่วนบุคคล (กลุ่ม) ร่วมกบันกัศึกษาจดัท าและตรวจสอบขอ้มูลใหบ้ริการสุขภาพ     นกัศึกษาให้เป็นไป
ตามท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด  น าส่งนกัศึกษาท่ีป่วย เยี่ยมเยียนและติดตามอาการป่วยของนกัศึกษา จดัท า
เอกสารพร้อมติดตามการแคลมกบับริษทัประกนัภยั  ติดต่อและประสานงานกบัโรงพยาบาล บริษทั
ประกนั กองคลงัและผูเ้ก่ียวขอ้ง 
 

  6. หน่วยอาคารสถานที่ ท าหน้าท่ีงานซ่อมแซม - บ ารุงอาคาร งานพื้นท่ีและสนาม
บริเวณหอพกั จดัท่ีพกัและบริหารงานภายในของหอพกับณัฑิตศึกษา ประสานงานหอพกัเอกชน กอง
อาคารสถานท่ี กองคลงั ดูแลงานรักษาความปลอดภยับริเวณหอพกันกัศึกษาและร้านสวสัดิการต่าง ๆ 
 

  7. หน่วยพัสดุ  ท าหน้าท่ี  ด าเนินการเก่ียวกับวสัดุ - ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ของหอพัก     
นักศึกษา เช่น ส ารวจรายการ ก าหนดรูปแบบ ประสานการจัดซ้ือ เบิกจ่าย ท าทะเบียน ควบคุม 
ตรวจสอบ  ประสานงานซ่อมแซม ฯลฯ 
 

  งานกจิกรรมนักศึกษา 
 

1. - 3.    หน่วยกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์     หน่วยกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมและหน่วยกิจกรรม-
วชิาการ  มีหน้าทีด่ าเนินงานดังนี้ 
             - พิจารณาวิเคราะห์ หลกัเกณฑ์รายละเอียด ให้ค  าแนะน าการท ากิจกรรมโครงการต่าง ๆ ของ
นกัศึกษาใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละขอ้ก าหนดท่ีวางไว ้
             - สนบัสนุนดา้นการเงิน พสัดุ ยานพาหนะ ในการด าเนินกิจกรรมของนกัศึกษา 
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             - ติดต่อประสานงานสโมสรคณะ ฝ่ายกิจกรรมนกัศึกษาทุกคณะ อาจารยท่ี์ปรึกษา หน่วยงาน
ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งภายในและภายนอกมหาวทิยาลยั เพื่อใหก้ารด าเนินการเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย 
             - ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน  สรุปผลและเผยแพร่  ประชา-สัมพนัธ์ การด าเนินการ 
               - จดัท าทะเบียนประวติัและขอ้มูล ออกใบรับรองการท ากิจกรรมต่าง ๆ ของนกัศึกษา 
 

             4. หน่วยกจิกรรมกีฬา  มีหนา้ท่ีด าเนินการดา้นกีฬาของนกัศึกษา เช่นเดียวกบัหน่วยท่ี 1-3  และ
ท าหนา้ท่ีบริหารจดัการ ควบคุมดูแลและด าเนินการเก่ียวกบัดา้นวสัดุอุปกรณ์ดา้นกีฬาและสนามกีฬา 
 

5. หน่วยกิจกรรมพิเศษ  มีหน้าท่ีด าเนินการเช่นเดียวกบัหน่วยท่ี 1-3 ใน  กิจกรรมพิเศษต่างๆ 
ขององคก์ารนกัศึกษา มหาวทิยาลยัหรือส่วนราชการต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบันกัศึกษา 

 

              6. หน่วยกฬีาและพสัดุ  มีหนา้ท่ีด าเนินการเก่ียวกบัพสัดุ - ครุภณัฑข์องงานกิจกรรม 
นกัศึกษา องคก์ารนกัศึกษาและชมรมต่าง ๆ 
 

           7. หน่วยวชิาทหาร  มีหนา้ท่ีด าเนินงานดงัน้ี 
          - ด าเนินการติดต่อประสานงานกบักรรมการรักษาดินแดน เพื่ออ านวยความสะดวกใหแ้ก่
นกัศึกษา ในการพกัก าลงัส ารอง 
           - ด าเนินการประสานงานการรับสมคัรเขา้เรียนวชิาทหาร 
          - รวบรวมหลกัฐานการสมคัรและทะเบียนประวติั 
          - ควบคุมการเขา้รับการฝึกอบรมประจ าปี 
          - ด าเนินการน าปลดเป็นทหารกองหนุน และขอยกเวน้การคดัเลือกเขา้รับราชการทหาร 
การผอ่นผนัการเรียกระดมพล 
          - น านกัศึกษาออกฝึกภาคสนาม 
          - อ านวยความสะดวกและประสานงานกบัราชการในการเรียกนกัศึกษาเขา้รับราชการ
ทหาร 
          - จดัท าบญัชีรายช่ือผูส้ าเร็จการศึกษา หรือพน้สภาพการเป็นนกัศึกษา  การผอ่นผนัการ
ตรวจเลือกไปยงัจงัหวดัต่าง ๆ และกระทรวงกลาโหม 
 

  งานธุรการ 
 

งานธุรการ  เป็นหน่วยงานกลางและศูนยร์วมในการด าเนินการงานธุรการและใหบ้ริการงานดา้น
ธุรการแก่ทุกงานของกองกิจการนักศึกษา  ให้บริการนักศึกษากลุ่มกิจกรรมต่าง ๆ ส่วนกลาง เช่น 
องคก์ารบริหาร องคก์ารนกัศึกษา สภานกัศึกษา ชมรมต่าง ๆ และคณะกรรมการนกัศึกษาประจ าหอพกั
ตลอดจนใหบ้ริการแก่บุคลากรทัว่ไปในการใชบ้ริการงกองกิจการนกัศึกษาซ่ึงมีหนา้ท่ีด าเนินงาน ดงัน้ี 
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  1. หน่วยบริหารงานทัว่ไป   มีหนา้ท่ีด าเนินการเก่ียวกบังานประกนัคุณภาพของกอง ฯ 
งานประกนัคุณภาพของมหาวทิยาลยั งานขอ้มูลสารสนเทศดา้นประกนัคุณภาพของมหาวทิยาลยัและ
ขอ้มูลตวัช้ีวดัการปฏิบติัราชการตามค ารับรองการปฏิบติัราชการของมหาวทิยาลยัในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบั
กิจการนกัศึกษา งานเลขานุการผูบ้ริหาร  งานประชุมต่าง ๆ  เช่น   ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานกิจการ- 
นกัศึกษา  ประชุมทีมผูบ้ริหาร ประชุมหวัหนา้งาน ประชุมเจา้หนา้ท่ี  ประชุมพิจารณาเร่ือง/โครงการ
ต่าง ๆ ของกองฯ   ติดต่อและประสานงานหน่วยงานภายในและภายนอก  จดัท าเอกสาร/ขอ้มูลต่าง ๆ 
และอ่ื นๆ ของกองฯ 
 

  2. หน่วยสารบรรณ    มีหน้าท่ีรับ - ส่ง  น าเสนอ   จดัท าส าเนา แจกจ่าย แจ้งเวียน
หนงัสือต่างๆ ของกองและหน่วยงาน    ถ่ายเอกสาร  ร่าง-โตต้อบหนังสือ เกษียณหนงัสือต่าง ๆ ของ
กองจดัเก็บเอกสาร  รับส่งไปรษณียภณัฑ์  พสัดุภณัฑ์ของทุกงาน  กลุ่มกิจกรรมและนกัศึกษาท่ีพกัใน
หอพกัและอ่ืน ๆ ของกองฯ 
 

  3. หน่วยการเงิน  มีหน้าท่ีด าเนินการเก่ียวกบัการเงินต่าง ๆ ของกองฯเช่น เงินยืมทด
รองจ่ายในการด าเนินงานของทุกงาน/กลุ่มกิจกรรมส่วนกลาง เช่น องค์การบริหาร องค์การนักศึกษา 
สภานักศึกษา ชมรม และคณะกรรมการประจ าหอพกันักศึกษา ด าเนินการควบคุมและรับจ่ายเงิน
ทุนการศึกษา  เงินค่ารักษาพยาบาล/ประกนัอุบติัเหตุ เงินค่าบ ารุงกิจกรรมนกัศึกษา  รับและควบคุมเงิน
รายไดจ้ากการใช้บริการสนามกีฬาต่าง ๆ ของกองฯ  และอ่ืน ๆ  รับ-จ่ายเงินทุกประเภททั้งตวัเงินสด
และสั่งจ่ายดว้ยเช็คน าเงินฝาก ถอนจากธนาคาร  ควบคุม  ตรวจสอบ จดัเก็บรักษา จดัเก็บหลกัฐานการ
เบิกจ่ายเงิน   จดัท าบญัชี/รายงาน ส ารวจหน้ีสินและติดตามทวงหน้ีเงินยมื ฯลฯ 
 

  4. หน่วยงบประมาณ  มีหนา้ท่ีด าเนินการเก่ียวกบังบประมาณต่าง ๆ ในการด าเนินการ
ของกองกิจการนกัศึกษาและกลุ่มกิจกรรมนกัศึกษา เช่น เงินรายได/้เงินงบประมาณ   เงินสกอ.  เงินค่า
บ ารุงกิจกรรมนกัศึกษา  เงินอุดหนุนกิจกรรมนกัศึกษา  เงินรายไดก้รมการศาสนา และเงินอ่ืน ๆ ในการ
ด าเนินงานของกองฯ/มหาวทิยาลยั จดัท าค าของบประมาณเงินรายไดแ้ละงบประมาณแผน่ดินประจ าปี  
บริหารและวางแผนการใชเ้งินใหเ้ป็นไปตามแผนงาน  จดัท าทะเบียนควบคุมการใชเ้งิน  ใหค้  าแนะน า
ระเบียบต่าง ๆ ในการใชเ้งินและหลกัฐานการเบิกจ่าย   วิเคราะห์  ตรวจสอบ จดัท ารายงานการใชเ้งิน  
ใหค้วามรู้ในการใชเ้งินพร้อมทั้งขออนุมติัและเบิกจ่าย  
  5. หน่วยผลติเอกสาร   มีหนา้ท่ีพิมพเ์อกสาร   บนัทึกขอ้มูลต่าง ๆ   ใหแ้ก่ทุกงาน   เช่น     
ขอ้มูลนกัศึกษาท่ีพกัหอพกั   กิจกรรม  วชิาทหาร  เงินค่าประกนัอุบติัเหตุ ค่าบ ารุงสุขภาพนกัศึกษา ฯลฯ 
 

  6. หน่วยพัสดุ  มีหน้าท่ีด าเนินการเก่ียวกบัพสัดุ-ครุภณัฑ์  ของกองในการจดัหาวสัดุ
ส านกังาน ใบเสร็จรับเงิน จดัท าทะเบียนควบคุม รับ-จ่ายวสัดุส านกังาน ใบเสร็จรับเงินให้แก่เจา้หนา้ท่ี
ของกองฯ   ควบคุมดูแลและประสานงานการซ่อมบ ารุง ฯลฯ 
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  7. หน่วยบุคลากร  ด าเนินการเก่ียวกับบุคลากรของกองกิจการนักศึกษา  และ
ประสานงานใหข้อ้มูลต่าง ๆ  แก่กองการเจา้หนา้ท่ี   มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
 

  หน่วยสารสนเทศ 
 

หน่วยสารสนเทศ เป็นหน่วยงานท่ีด าเนินงานเก่ียวกบัสารสนเทศของกองกิจการนกัศึกษา  ดงัน้ี 
1. ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ของกองกิจการนักศึกษา  ติดตั้งเคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ท่ี

เก่ียวขอ้ง  การเขียนโปรแกรม  การติดตั้งชุดค าสั่งส าเร็จรูป  เขียนชุดค าสั่ง  และปรับปรุงแฟ้มขอ้มูล 
 

2. ดูแลปรับปรุง  แกไ้ขโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของกองฯ โดยประสานงานกบัศูนยค์อมพิวเตอร์ 
 

3. จดัและบริหารระบบสารสนเทศ ให้ค  าปรึกษา แนะน าเก่ียวกบัวิทยากรคอมพิวเตอร์ให้แก่
บุคลากรของกองฯ 

 

  หน่วยกจิกรรมนานาชาติ 
 

หน่วยกิจกรรมนานาชาติ   เป็นหน่วยงานท่ีท าหนา้ท่ีในการส่งเสริมและประสานการด าเนินงาน
ดา้นกิจกรรมนกัศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งกบัต่างประเทศ 
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อตัราก าลงั 
ขา้ราชการ       22 คน 
ลูกจา้งประจ า      27 คน 
พนกังานมหาวทิยาลยั     3        คน 
ลูกจา้งชัว่คราว       7 คน 

รวม      59        คน 

 

            โครงสร้างอตัราก าลงัโครงสร้างอตัราก าลงั  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้อ านวยการกอง 
นกักิจการนกัศึกษา  ระดบั 8 

นายวชิา    เพชรขาว 
 

ง.บริการและสวสัดิการนกัศึกษา 
นกักิจการนกัศึกษา 
ช านาญการ ระดบั 8 

นางสุพตัรา   วิจิตรโสภา 
 

ง.แนะแนวและจดัหางาน 
นกัแนะแนวการศึกษา- 

และอาชีพ 
ช านาญการ  ระดบั 8 
นางอมรา    ศรีสจัจงั 

 
- นักแนะแนวการศึกษาและ 
  อาชีพช านาญการ ระดบั 8 (1) 
- นักแนะแนวการศึกษาและ 
   อาชีพ  ระดบั 6 (2) 
- นักวชิาการอุดมศึกษา  
  พนง. (3) 
    

-- นักกจิการนักศึกษา  
    ช านาญการ ระดบั 8 (1) 
-- นักกจิการนักศึกษา ระดบั 6 (2) 
-- นกักิจการนกัศึกษา ล/ช (1) 
-- ช่างเทคนิค  ล/ช (1) 
-- แม่บา้น ล/ป (7) 
  - พิมพดี์ดชั้น 1 ล/ป (1) 
 

 

 

-นักกจิการนักศึกษา 6 (1) 
- พนักงานธุรการ ระดบั 5 (3) 
- พนักงานการเงนิและบัญชี  
   ระดบั 5 (1) 
- พนักงานธุรการ ล/ช (2) 
- เจ้าหน้าทีพ่มิพ์ดดี ล/ช (1) 
- แม่บ้าน ล/ป (1) 
    

 
 

 

 

- นักวชิาการคอมพวิเเตอร์  
   ล/ช (1) 
 
 
 

- นักกจิการนักศึกษา ช านาญการ 
   ระดบั 8 (1) 
- นักกจิการนักศึกษา ระดบั 6 (4) 
- นักกจิการนักศึกษา ล/ช (1) 
- พนกังานธุรการ  ระดบั 4 (1)       
- แม่บา้น   ล/ป (18) 
 
  

ง.กิจกรรมนกัศึกษา 
นกักิจการนกัศึกษา  
ช านาญการ ระดบั 8 
นายสุกรี  เมฆทนัต ์

 

หน่วยสารสนเทศ 
นักแนะแนวการศึกษา-
และอาชีพช านาญการ  

ระดบั 8 
นายคมกริช  ชนะศรี 

 

หน่วยกจิกรรมนานาชาต ิ
นักวชิาการศึกษาระดบั   

6 (1) 
นายประวตั ิ เวทย์ประสิทธ์ิ  

ง.ธุรการ 
เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไป 

ช านาญการ  ระดบั 8 
นางอาภรณ์   อุ่นธวชันดัดา 
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                      ผลการด าเนินงานตามภารกจิ/ตัวบ่งช้ีของ กองกจิการนักศึกษา ปีการศึกษา 2547 - 2549 

ภารกิจ/ตวับ่งช้ี 
ปีการศึกษา 

ผลการ
ประเมิน 

หมาย
เหตุ 2547 2548 2549 

 เป้าหมาย   ผล   เป้าหมาย   ผล   เป้าหมาย   ผล 

ภารกจิที ่1  ทุนการศึกษา 
1.1  ทุนยกเวน้ค่าธรรมเนียมการศึกษา   
1.2  ทุนทัว่ไป  
1.3  ทุนท างานแลกเปล่ียน 
ตวับ่งช้ี 
1.1  จ านวนนกัศึกษาท่ีไดรั้บทุน 
1.2  จ านวนเงินทุน /แหล่งทุน 
1.3  ระดบัความพึงพอใจของผูรั้บบริการ 
 

 
 
 
 
 

100% 
เพ่ิมข้ึน 

- 
 

 
 
 
 
 

3,199 
- 
- 
 

 
 
 
 
 

100% 
- 

60% 
 

 
 
 
 
 

100% 
- 
- 
 

 
 
 
 
 

100% 
- 

80% 
 

 
 
 
 
 

100% 
- 

80% 
 

4.6 
ดีมาก 

 

บรรลุ
เป้าหมาย 

ภารกจิที ่ 2  เงนิยืม  
2.1 กองทุนเงนิให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
ตวับ่งช้ี 
2.1.1  จ านวนนกัศึกษาท่ีไดรั้บเงินกูย้มื 
2.1.2  จ านวนเงิน 
2.1.3  ระดบัความพึงพอใจของผูรั้บบริการ 
 

 
 
 

100% 
- 

3 ใน 5 
 

 
 
 

3,675 
172,453,496 

- 
 

 
 
 

100% 
- 

60% 
 

 
 
 

100% 
- 
- 
 

 
 
 

100% 
- 

80% 
 

 
 
 

100% 
- 

80% 
 

4.6 
ดีมาก 

 
 

 

บรรรลุ
เป้าหมาย 

2.2  เงนิยืมฉุกเฉิน 
ตวับ่งช้ี 
2.2.1 จ านวนนกัศึกษาท่ีขอยมื 
2.2.2  จ านวนเงิน 
2.2.3  ระดบัความพึงพอใจของผูรั้บบริการ 

 
 

100% 
 

2 ใน 5 

 
 
 

348 
348,000 

- 

 
 

100% 
- 

60% 

 
 

100% 
- 
- 

 
 

100% 
- 

80% 

 
 

100% 
- 

    80% 

4.6 
ดีมาก 

 
 

บรรลุ
เป้าหมาย 

ภารกจิที ่3 บริการปรึกษาเชิงจติวทิยา 
ตวับ่งช้ี 
3.1  จ านวนนกัศึกษาท่ีขอรับบริการ 
3.2  ระดบัความพึงพอใจของผูรั้บบริการ 

 
 

100% 
4 ใน 5 

 
 

708 
- 

 
 

100% 
60% 

 
 

100% 
- 

 
 

100% 
80% 

 

 
 

100% 
     80% 

4.6 
ดีมาก 

 

บรรลุ
เป้าหมาย 

ภารกจิที ่4  บริการจดัหางานและศึกษาต่อ 
ตวับ่งช้ี 
4.1 จ านวนกิจกรรม  
4.2 จ านวนนกัศึกษาท่ีมาใชบ้ริการ 
4.3 ระดบัความพึงพอใจของผูรั้บบริการ 

 
 
- 

เพ่ิมข้ึน  5% 
80% 

 
 
15 

3,500 
- 

 
 
- 

เพ่ิมข้ึน5% 

60% 

 
 
 

- 
เพ่ิมข้ึน
5.8% 

 
- 

 
 
- 

เพ่ิมข้ึน5% 

80% 
 

 
 
- 

เพ่ิมข้ึน6.2% 
80% 

4.4 
ดีมาก 

 

บรรลุ
เป้าหมาย 
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ภารกิจ/ตวับ่งช้ี 
ปีการศึกษา 

ผลการ
ประเมิน 

หมาย
เหตุ 

2547 2548 2549 
 เป้าหมาย   ผล   เป้าหมาย   ผล   เป้าหมาย   ผล 

ภารกจิที ่5  วนิัยและพฒันานักศึกษา 
ตวับ่งช้ี 
5.1  จ านวนนกัศึกษาท่ีกระท าผิดวนิยั 
        
5.2  จ านวนโครงการพฒันาดา้นวนิยั 
        
5.3  ระยะเวลาท่ีนกัศึกษารับทราบค าสัง่ 
5.4 ระยะเวลาในการสืบสวน   สอบสวน    
       และพิจารณาโทษ ภายใน60วนั 
5.5  จ านวนนกัศึกษาท่ีไม่ถูกลงโทษทาง 
        วนิยั 
5.6  จ านวนนกัศึกษาท่ีไดรั้บการปรึกษาเพื่อ 
       ปรับเปล่ียนพฤติกรรม 

 
 

ลดลง 5% 
 

3 ใน 5 
 
100% 
        
      - 
      - 
     
      - 

 
 

248 
 
- 
 
- 

           
- 
- 
 
- 

 
 
- 
 
- 

 
80% 
        

- 
- 
 

100% 

 
 

129 
 
- 
 
- 

     
     

- 
- 

100% 

 
 
- 
 
- 

  
       - 
   
100% 
 97% 

 
100% 

 
 
- 
 
- 
 
- 
 

85% 
  97.69% 

 
100% 

 

4.6 
ดีมาก 

 

บรรลุ
เป้าหมาย 

ภารกจิที ่6  หอพกันักศึกษา 
ตวับ่งช้ี 
6.1  จ านวนท่ีพกันกัศึกษา 
6.2  ระดบัความพึงพอใจของผูรั้บบริการ 
6.3  จ านวนคร้ังความไม่ปลอดภยั 

 
 

ตามเกณฑ ์
3 ใน 5 

- 

 
 

ตามเกณฑ ์
75.80% 

- 

 
 

ตามเกณท ์
60% 

ไม่เกิน 
75 คร้ัง 

 
 

ตามเกณฑ ์

69.40% 

8 คร้ัง 
 

 
 

ตามเกณฑ ์
70% 

  ไม่เกิน 
20 คร้ัง 

 
 

ตามเกณฑ ์

74.60% 
9 คร้ัง 

4.4 
ดีมาก 

บรรลุ
เป้าหมาย 

ภารกจิที ่7  สุขาภบิาลอาหาร/ สวสัดกิาร 
และส่ิงอ านวยความสะดวก  
ตวับ่งช้ี 
7.1 ระดบัความพึงพอใจของผูรั้บบริการ 
7.2 คุณภาพอาหารและเคร่ืองด่ืม 

 
 
 

3ใน 5 
ตามเกณฑ ์

 
 
 

3.78 
ตามเกณฑ ์

 
 
 

70% 
ตามเกณฑ ์

 
 
 

77.80% 
ตามเกณฑ ์

 
 
 

70% 
ตามเกณฑ ์

 
 
 

51% 
ตามเกณฑ ์

4.2 
ดีมาก 

ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

ภารกจิที ่8  สุขภาพอนามยั 
ตวับ่งช้ี 
8.1   จ านวนระบบบริการสุขภาพอนามยั   
8.2   ระดบัความพึงพอใจของผูรั้บบริการ 

 
 
5 ระบบ 
4 ใน 5 

 
 
5 ระบบ 
76.10% 

 
 
5 ระบบ 
80% 

 
 
5 ระบบ 
79.20% 
 

 
 
5 ระบบ 
80% 

 
 
5 ระบบ 
80.90% 

4.8 
ดีมาก 

บรรลุ
เป้าหมาย 
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ภารกิจ/ตวับ่งช้ี 
ปีการศึกษา 

ผลการ
ประเมิน 

หมาย
เหตุ 

2547 2548 2549 
เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล 

ภารกจิที ่9  ไปรษณียภณัฑ์ 
ตวับ่งช้ี 
9.1 ระดบัความพึงพอใจของผูรั้บบริการ 
9.2 ระยะเวลาท่ีนกัศึกษาไดรั้บ 

       - จดหมายธรรมดาถึงหอ้งพกัภายใน1วนั 
     - จดหมายลงทะเบียน EMS    

 ไดรั้บแจง้ภายใน 1 วนั 

 
 

4 ใน 5 
ภายใน 1 
วนั 

 
 

 
 

4.01 
ภายใน 1 
วนั 

 
 

 
 

80%
ภายใน 1   
วนั 

 
 
 
 

 
 

82% 
ภายใน 1   
วนั 

 

 
 

80% 
ภายใน 1   
วนั 

 

 
 

85.20% 
ภายใน 1   
วนั 

 

4.8 
ดีมาก 

บรรลุ
เป้าหมาย 

ภารกจิที ่10  กจิกรรมเพ่ือส่งเสริมพฒันา 
นักศึกษา 
ตวับ่งช้ี 
10.1 จ านวนโครงการ 
10.2 จ านวนนกัศึกษาท่ีเขา้ร่วมโครงการ 
10.3 จ านวนงบประมาณ 
10.4 ผลการประเมิน 

 
 
 

300 
100% 
3.5 ลา้น 

ดี 

 
 
 

323 
100% 
5.4 ลา้น 
ระดบัมาก 
(71-80%) 

 
 
 

320 
100% 
3.8 ลา้น 

ระดบัมาก 
(71-80%) 

 
 
 

308 
100% 

6.25ลา้น 
ระดบัมาก 
(71-80%) 

 
 
 

340 
100% 
4 ลา้น 

 ระดบัมาก 
 (71-80%) 

 
 
 

346 
100% 

8.5 ลา้น 
 ระดบัมาก 
 (71-80%) 

4.6 
ดีมาก 

บรรลุ
เป้าหมาย 

ภารกจิที ่11  วชิาทหาร 
ตวับ่งช้ี 
11.1  จ านวนนกัศึกษาท่ีขอรับบริการ 
11.2  ระดบัความพึงพอใจของผูรั้บริการ 

 
 

100% 
4 ใน 5 

 
 

100% 
- 

 
 

100% 
4 ใน 5 

 
 

100% 
- 

 
 

100% 
70% 

 
 

100% 
- 

4.4 
 ดีมาก 

 
ไม่ได้
ประเมิน
ผล 

ภารกจิที ่12ทะเบียนกจิกรรมนักศึกษา 
ตวับ่งช้ี 
12.1  จ านวนนกัศึกษาท่ีขอรับบริการ 
12.2  ระดบัความพึงพอใจของผูรั้บบริการ 
12.3  ความถูกตอ้งของขอ้มูลและความ 
         รวดเร็วในการออกใบรับรองของการ 
         ท ากิจกรรม 
 

 
 
100% 
4 ใน 5  
100 % 
ภายใน1  
วนั 

 
 
100% 
100% 
100% 
ภายใน 1     
วนั 

 
 

100% 
80% 
100 % 
ภายใน 1 
วนั 

 
 

100% 
- 

100 % 
ภายใน 1 
วนั 

 
 

100% 
80% 
100 % 
ภายใน 1 
วนั 

 
 

100% 
- 

100 % 
ภายใน 1 
วนั 

4.4 
ดีมาก 
  

 
 

ไม่ได้
ประเมิน
ผล 
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ภารกิจ/ตวับ่งช้ี 
ปีการศึกษา 

ผลการ
ประเมิน 

หมาย
เหตุ 

2547 2548 2549 
เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล 

ภารกจิที ่13  กฬีา 
ตวับ่งช้ี 
13.1 จ านวนสนามกีฬาและอุปกรณ์กีฬา 
13.2 จ านวนผูใ้ชบ้ริการ 
13.3 ระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ 

 
 

มีทุกชนิด 
100% 
4 ใน 5 

 
 

มีทุกชนิด 
100% 

- 

 
 

มีทุกชนิด 
100% 
80% 

 
 

มีทุกชนิด 
100% 

- 

 
 

มีทุกชนิด 

100% 
80% 

 
 

มีทุกชนิด 

100% 
- 

4.4 
ดีมาก 
 

 
 

ไม่ได้
ประเมิน
ผล 

 
 

ภารกจิที ่14  การเงนิและงบประมาณ 
ตวับ่งช้ี 
14.1  ความถูกตอ้งและทนัสมยั 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
100% 

 
 
95% 

 
 
100% 

 
 
95% 

4.6 
ดีมาก 

 

ภารกจิที ่15  สารสนเทศกจิการนกัศึกษา 
ตวับ่งช้ี 
15.1 จ านวนระบบขอ้มูลและสารสนเทศ 
15.2 ความถูกตอ้งและความทนัสมยั 
15.3 ระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ 

 
 
- 
- 
- 

 
 
- 
- 
- 

 
 
- 
- 
- 

 
 
- 
- 
- 

 
 
11 ระบบ 
100% 
80% 

 
 
10 ระบบ 
99% 
75.80%* 

4.6 
ดีมาก 
 

 
 

บรรลุ
เป้าหมาย 

ภารกจิที ่16   การพฒันาองค์กร/บุคลากร 
 ตวับ่งช้ี 
16.1  ร้อยละของบุคลากรท่ีเขา้ร่วมอบรม/ 
         ประชุม/สมัมนา 
16.2  จ านวนผลงานวจิยั/โครงการพฒันา 
         งาน 
          

 
 
- 
 
- 

 
 
- 
 
- 

 
 
- 
 
- 

 
 
- 
 
- 

 
 
ไม่นอ้ยกวา่ 
 2 คร้ัง/คน 
ไม่นอ้ยกวา่ 
 4 เร่ือง 

 
 
100% 
 
 
7เร่ือง 

4.2 
ดีมาก 

 

 
 

บรรลุ
เป้าหมาย 

สรุปผลการประเมนิ 
รวม 16 ภารกจิหลกั  17  ภารกจิย่อย 

40  ตวับ่งช้ี 

     4.56 ระดบั
ดมีาก 

 

 
หมายเหตุ 
 - ไม่ไดด้ าเนินการ 
*  ประเมินผลเฉพาะจองหอพกั 
-  สรุปผลการประเมินของปีท่ีผา่นมา(ปีการศึกษา 2547)ไดค้ะแนน 4.4 ระดับดีมาก 
   และส าหรับปีการศึกษา 2548 ไม่ไดด้ าเนินการ 
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กระบวนการด าเนินงานตามภารกจิ/วตัถุประสงค์ 

 

กระบวนการด าเนินงานตามภารกจิ / 
วตัถุประสงค์ 

ปีการศึกษา หมายเหตุ 

2546 2547 2548 2549  
1.  มีแผนการด าเนินงานตามภารกิจและวตัถุประสงค ์ 1.0 1.0 - 1.0 ปีการศึกษา 2548 
2.  มีผลการด าเนินงานเป็นไปตามแผนท่ีก าหนดไว ้ 0.9 0.9 - 1.0 ไม่มีการจดัท า 
3.  มีการประเมินผลการด าเนินงานในกิจกรรมต่างๆ 
     ตามท่ีก าหนดไว ้

0.9 0.9 - 0.9 รายงาน 

4.  มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงและพฒันางาน 0.8 0.8 - 0.7  
5.  บุคลากรและนกัศึกษามีส่วนร่วมในการ 
     ด าเนินงานในทุกกระบวนการ 

0.8 0.9 - 0.9  

รวมคะแนน  4.4 4.5 - 4.5  
ผลการประเมนิกระบวนการด าเนนิงาน ดีมาก ดีมาก - ดีมาก  

 

รายละเอยีดผลการด าเนินงานเพ่ือตอบสนองตามภารกจิและวตัถุประสงค์ของกองกจิการนักศึกษา 
  กองกิจการนักศึกษา ไดท้บทวนตวับ่งช้ีโดยคณะกรรมการประกนัคุณภาพกองฯ 
เม่ือวนัท่ี  8  และ 15 มิถุนายน 2550  เพื่อวดัผลสมัฤทธ์ิในการด าเนินงานในปี 2549  เพื่อสะทอ้น
ภารกิจท่ีชดัเจนยิง่ข้ึน จ านวน 16 ภารกิจ ดงัน้ี 1)ทุนการศึกษา 2)เงินยมื 3)บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยา
4)บริการจดัหางานและศึกษาต่อ 5)วินยัและพฒันานกัศึกษา 6)หอพกันกัศึกษา 7)สุขาภิบาลอาหาร/ 
สวสัดิการและส่ิงอ านวยความสะดวก8)สุขภาพอนามยั 9)ไปรษณียภณัฑ ์ 10)กิจกรรมเพื่อส่งเสริม
พฒันานกัศึกษา 11)วิชาทหาร 12.)ทะเบียนกิจกรรมนกัศึกษา 13)กีฬา 14)การเงินและงบประมาณ
15)  สารสนเทศกิจกรรมนกัศึกษา 16)การพฒันาองคก์ร/บุคลากร 

               โดยมีรายละเอียดผลการด าเนินงานท่ีตอบสนองภารกิจดงัน้ี 
 

1.  ทุนการศึกษา  กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาและเงินยืมฉุกเฉิน  
                  1.1 ทุนการศึกษา 
               กองฯ มีแผนการด าเนินงานทุนการศึกษาดว้ยวตัถุประสงคเ์พื่อช่วยเหลือนกัศึกษาท่ีขาด
แคลนทุนทรัพย ์ ใหมี้โอกาสศึกษาและพฒันาตนเองไดสู้งสุดตามศกัยภาพเช่นเดียวกบันกัศึกษาอ่ืนๆ  โดย
ไดจ้ดัสรรทุนการศึกษาใหเ้หมาะสมตามความจ าเป็นของนกัศึกษา  ก าหนดในระเบียบและประกาศของ
มหาวทิยาลยั (อ.1/1) จดัสรรทุนการศึกษาจ าแนกตามลกัษณะเงินทุนท่ีจดัใหน้กัศึกษา  3  ประเภทคือ   
ทุนการศึกษาประเภททุนยกเวน้ค่าธรรมเนียมการศึกษา ทุนการศึกษาประเภททุนทัว่ไป และทุนการศึกษา
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ประเภททุนท างานแลกเปล่ียน  เปิดรับสมคัรนกัศึกษารับทุนการศึกษาตลอดปีการศึกษา  นกัศึกษาสมคัร
ขอรับทุนไดด้ว้ยตนเองและผา่นweb Site ( อ.1/2 )   การจดัสรรทุนการศึกษาด าเนินการโดยคณะกรรมการ
จดัสรรทุนการศึกษาท่ีร่วมก าหนดวธีิการและเกณฑก์ารจดัสรรในแต่ละปี และพิจารณาคดัเลือกโดยการ
สัมภาษณ์ และประชุมคณะกรรมการ เพื่อใหเ้กิดความโปร่งใส ยติุธรรม และเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีแต่ละ
ทุนก าหนด  รวมทั้งมีการติดตามผลการจดัสรรทุนโดยการเยีย่มบา้นนกัศึกษา (1/3) เพื่อตรวจสอบขอ้มูล 
และปรับปรุงเกณฑก์ารจดัสรรทุนใหมี้ความเหมาะสมทุกปีการศึกษาตลอดจนจดักิจกรรมส่งเสริม
สนบัสนุนผูรั้บทุนใหมี้ส่วนร่วมในกิจกรรมสาธารณประโยชน์  
 
    1.1.1  ทุนการศึกษาประเภททุนยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา 
  เป็นทุนการศึกษาท่ีจดัสรรให้กบันกัศึกษาท่ีขาดแคลนทุนทรัพยใ์นการลงทะเบียนเรียน
โดยค่าธรรมเนียมท่ีนักศึกษาได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ได้แก่  ค่าหน่วยกิต  ค่าบ ารุง
มหาวิทยาลยั ค่าบ ารุงห้องสมุด และค่าธรรมเนียมพิเศษ   โดยมหาวิทยาลยัตั้งเป้าหมายไวจ้ะจดัสรรทุน
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5 ของนักศึกษาเข้าใหม่   ปีการศึกษา  2549  นักศึกษาทุกชั้นปีได้รับการจดัสรร
ทุนการศึกษา  ประเภททุนยกเวน้ค่าธรรมเนียมการศึกษา  จ านวน   360  ทุน  
 

    1.1.2  ทุนการศึกษาประเภททุนทัว่ไป 
          เป็นทุนการศึกษาท่ีจดัสรรให้กบันกัศึกษาตามวตัถุประสงค์ของเจา้ของแหล่งทุน มีทั้ง
ประเภททุนเรียนดี ทุนประเภทผูข้าดแคลนทุนทรัพยใ์นการศึกษา  มีทั้งประเภททุนรายปีและทุนท่ีให้
ต่อเน่ืองจนส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา  2549   ได้จัดสรรทุนการศึกษา  จ  านวน  447  ทุน   เป็นเงิน  
7,789,208  บาท   
  

   1.1.3  ทุนการศึกษาประเภททุนท างานแลกเปลีย่น 
ทุนการศึกษาประเภททุนท างานแลกเปล่ียน เป็นทุนการศึกษาท่ีจดัข้ึนเพื่อให้นกัศึกษา

ท างานในหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวทิยาลยัช่วงท่ีวา่งจากการเรียน โดยก าหนดค่าตอบแทนชัว่โมงการ
ท างาน  ชัว่โมงละ 25 บาท นกัศึกษาสามารถสมคัรขอรับทุน เลือกหน่วยงาน และลงเวลาการปฎิบติังาน
ไดผ้า่นทาง web Site (อ.1/4) โดยก าหนดใหท้ างานไดใ้นภาคการศึกษาปกติไม่เกินภาคการศึกษาละ  100  
ชัว่โมงและ ในภาคฤดูร้อนไม่เกิน 50 ชัว่โมง  ในปีการศึกษา  2549  จดัสรรใหน้กัศึกษาทุนท างานจ านวน 
542  คน  จ านวนเงินทั้งส้ิน  477,927  บาท 

 
 

จุดอ่อน 
นกัศึกษามีเวลาวา่งในการปฏิบติังานนอ้ย (เฉพาะทุนท างานแลกเปล่ียน)  
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จุดแข็ง 
1.  น าระบบสารสนเทศมาใชใ้นการปฏิบติังาน 
2. นกัศึกษาท่ีขอรับทุนประเภททุนท างานแลกเปล่ียนไดท้ างานทุกคน 
 
 

โอกาส 
มหาวทิยาลยัและรัฐบาลใหก้ารสนบัสนุนนกัศึกษาท างานทุนแลกเปล่ียนเป็นการสร้าง

เสริมประสบการณ์ 
 
ปัจจัยคุกคาม 
เหตุการณ์ความไม่สงบใน 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ ท าใหมี้ผลกระทบต่อรายได้

ครอบครัวนกัศึกษา  เป็นผลใหน้กัศึกษามาสมคัรขอรับทุนการศึกษา 
 
กลยุทธ์/แผนการพฒันา 

  เสนอมหาวทิยาลยัเพื่อปรับเปล่ียนชัว่โมงการท างานและค่าตอบแทนของนกัศึกษา 
 

2.  เงินยืม 
                    2.1  กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา/กองทุนเงินกู้ยืมทีผู่กกบัรายได้ในอนาคต 
 กอง ฯ  มีแผนการด าเนินงานกองทุนเงินใหกู้ย้มืเพื่อการศึกษา กยศ.และ กรอ. (อ.2/1) ให้
เป็นไปตามกฎหมายประกาศ  ระเบียบ  และขอ้บงัคบัของกองทุน (อ.2/2)  อยา่งมีประสิทธิภาพ  ท่ีก าหนด
โดยคณะท างานกองทุนเงินใหกู้ย้มืมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ (อ.2/3) ใหบ้ริการนกัศึกษาไดด้ว้ยตนเอง
และกูย้มืผา่นทาง Web Site (อ.2/4) ในทุกปีการศึกษา การอนุมติัใหกู้ย้มืจะพิจารณาคดัเลือกโดยการ
ตรวจสอบเอกสาร การสัมภาษณ์และการประชุมคณะกรรมการพิจารณาใหกู้ย้มืมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  
มีคณะกรรมการมาจากทุกวทิยาเขต  (อ.2/5) พร้อมท าสัญญาเนน้ความสะดวกของนกัศึกษาและผูป้กครอง 
โดยนกัศึกษาสามารถเลือกวนัท าสัญญาผา่นทาง Web Site (อ.2/6) และสามารถเลือกท าสัญญาค ้าประกนั
ไดท่ี้ภูมิล าเนาของบิดา - มารดา   (อ. 2/7)   มีการติดตามผลการใหกู้ย้มืโดยเยีย่มบา้นนกัศึกษา (อ.1/3) เพื่อ
มีการตรวจสอบขอ้มูลและมีการปรับปรุงการใหบ้ริการทุกปี  ปีการศึกษา  2549  ไดจ้ดัสรรเงินกูย้มืดงัน้ี 
 กู ้ กรอ.             1,586  คน เป็นเงิน    32,711,180    บาท 
 กู ้ กยศ.ประเภทต่อเน่ืองมธัยม           25   คน เป็นเงิน         1,347,845    บาท 
  กู ้ กยศ.ประเภทต่อเน่ืองมอ.          3,191  คน เป็นเงิน             171,800,951   บาท 
  กู ้ กยศ.ประเภทต่อเน่ืองสถาบนัอ่ืน     8   คน เป็นเงิน                    425,900   บาท 

                              รวม    4,810   คน เป็นเงิน            206,285,876    บาท 
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จุดอ่อน 
 เจา้หนา้ท่ีท่ีรับผดิชอบกองทุนเงินกูย้มืเพื่อการศึกษาเพียง 1 คน เม่ือเทียบกบัจ านวน

นกัศึกษาท่ีไดกู้ย้มื  จ  านวน  4,810  คน  
 

จุดแข็ง 
1.   น าระบบสารสนเทศมาใชใ้นการปฏิบติังาน 
2.   มีกระดานข่าวเพื่อประกาศข่าวสารและนกัศึกษาสามารถสอบถามรายละเอียดผา่น 

Web site 
โอกาส 
ไดรั้บงบประมาณเพื่อใชใ้นการบริหารการด าเนินงานจาก  กยศ. 
 
ปัจจัยคุกคาม 
1.  มีการเปล่ียนแปลงระบบการกูย้มืฯ ขาดความชดัเจนในการปฏิบติังาน  ท าใหก้าร

ท างานล่าชา้ 
2.  สถานการณ์ปัญหาความไม่สงบ 3 จงัหวดัชายแดนภาคใตมี้ผลต่อรายไดข้อง

ผูป้กครองลดลง ท าใหมี้ผูข้อกูเ้พิ่มมากข้ึน 
 

กลยุทธ์/แผนการพฒันา 
  1. จดัท าคู่มือการกูย้มื  

2. จดัตั้งชมรมกูย้มืเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระเจา้หนา้ท่ี 
 
        2.2 เงินยืมฉุกเฉิน 
  กอง ฯ  มีแผนการด าเนินงาน เงินยืมฉุกเฉินดว้ยวตัถุประสงค์ เพื่อเป็นแหล่งเงินยืมโดย
ไม่คิดดอกเบ้ียส าหรับนักศึกษาท่ีประสบปัญหาด้านการเงินเร่งด่วน  ก าหนดไว้ในประกาศของ
มหาวิทยาลยั (อ.2/8) นกัศึกษาสามารถขอยืมเงินฉุกเฉินไดต้ลอดปีการศึกษาโดยสามารถขอรับใบค าร้อง
เงินยมืฉุกเฉินไดผ้า่นทาง Web  Site  (อ.2/9) และขอรับเงินไดค้ร้ังละไม่เกิน  1,000  บาท ในวนัถดัไป    ปี
การศึกษา 2549  นกัศึกษายมืเงินฉุกเฉินจ านวน  149  คน   เป็นเงิน 149,000 บาท 
  
 

  จุดอ่อน   
   1.  การยมืเงินฉุกเฉินมี 3  ขั้นตอน  ท าให้นกัศึกษาไดรั้บเงินล่าชา้ 
  2.  การติดตามทวงหน้ีเงินยมืฉุกเฉินไม่เป็นระบบ 
 

http://studont.psu.ac.th/Studaffairs/borrow/
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  จุดแข็ง 
  น าระบบสารสนเทศมาใชใ้นการปฏิบติังาน 
    
  โอกาส/ปัจจัยคุกคาม 
  - ไม่มี - 
  กลยุทธ์/แผนการพฒันา 
  ควรพฒันาระบบงานเป็น One Stop Service 
 
3.  บริการปรึกษาเชิงจิตวทิยา 
  มหาวิทยาลัยให้ความส าคัญต่อการพัฒนาระบบให้บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาให้
สอดคลอ้งและเอ้ือต่อการพฒันานกัศึกษา  กองฯ  มีแผนการจดับริการปรึกษาแก่นกัศึกษาใหมี้ความพร้อม
ในการเรียน ช่วยให้นักศึกษาคน้หาและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ด้านการเรียนและปัญหาอ่ืน ๆ โดยจดัให้มี
หน่วยบริการปรึกษาทางจิตวิทยา เพื่อช่วยเหลือนกัศึกษาท่ีขอรับการปรึกษาเป็นรายบุคคล  พร้อมทั้งจดั
อบรมให้ความรู้แก่อาจารย์ท่ีปรึกษา  เพื่อจดัอบรมทักษะส่ือสารท่ีสามารถช่วยเหลือนักศึกษาให้แก่
อาจารยท่ี์ปรึกษา  การด าเนินงานดงักล่าวอยู่ภายใตค้วามดูแลรับผิดชอบ มีคณะกรรมการท่ีปรึกษาเชิง
จิตวิทยาของมหาวิทยาลัย  (อ.3/1)  มีระบบการส่งต่อปัญหา  ประสานงานระหว่างกองฯ  กบัคณะ  มี
อาสาสมคัรนักศึกษา  “บา้นวยัใส”  และมีเจา้หน้าท่ี  (อ.3/2) นอกเวลาราชการประจ า ณ ห้องให้บริการ
ปรึกษา   นกัศึกษาขอใชบ้ริการไดใ้นและนอกเวลาราชการทุกวนั นกัศึกษาขอรับบริการไดด้ว้ยตนเองและ
ทางโทรศพัท์ (Hotline) (อ.3/3) มีการติดตามผลการศึกษารายบุคคล  มีการประเมินผลการด าเนินงานเพื่อ
ปรับปรุงพฒันา    ปีการศึกษา  2549  ได้จดักิจกรรมและให้บริการปรึกษานักศึกษาเก่ียวกบัปัญหาการ
เรียน  การปรับตวั  และปัญหาอ่ืน ๆ ดงัน้ี 
  ใหค้  าปรึกษารายบุคคล (Walk in)                                              จ านวน        95   คน 
                            ใหค้  าปรึกษาทางโทรศพัท ์ (Hotline) โดยอาสาสมคัร              จ  านวน   1,020    คน  
                            จดักิจกรรมดา้นการรณรงคป้์องกนัโรคเอดส์  ยาเสพติด          จ  านวน       315    คน  
   จดัโครงการอบรมใหค้วามรู้อาจารยท่ี์ปรึกษา                          จ  านวน         67    คน 
 
 

จุดอ่อน 
  การประชาสัมพนัธ์ใหน้กัศึกษาทราบเก่ียวกบัการใหบ้ริการการปรึกษา 
 

จุดแข็ง 
  มีอาสามคัรนกัศึกษาและเจา้หนา้ท่ีประจ าหน่วยใหก้ารปรึกษา “บา้นวยัใส” 
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โอกาส 
  สกอ. สนบัสนุนงบประมาณจดักิจกรรมรณรงคป้์องกนัโรคเอดส์  ยาเสพติด  
 
 

ปัจจัยคุกคาม 
- ไม่มี - 

 
 

กลยุทธ์/แผนการพฒันา 
  การประชาสัมพนัธ์และการท างานในเชิงรุกมากข้ึน 
 
4. บริการจัดหางานและศึกษาต่อ 

กองฯ  มีแผนการด าเนินงานพฒันานกัศึกษาดา้นบริการจดัหางาน ขอ้มูลอาชีพและศึกษา
ต่อแก่นักศึกษาท่ีก าลังศึกษาและนักศึกษาท่ีจะส าเร็จการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่
ตลาดแรงงาน   จดับริการการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพอิสระ  งานพิเศษ โครงการประกวดอบรม 
แข่งขนัและจดักิจกรรมโครงการ  ได้รับความร่วมมือกบัคณะและวิทยาเขต   เช่น  โครงการวนันัดพบ
แรงงาน โครงการ PSU Job Search  โครงการเสริมสร้าง/พัฒนาด้านบุคลิกภาพ โครงการเสริมสร้าง
สมรรถนะบณัฑิตใหส้ามารถประกอบธุรกิจเองได ้ฯลฯ จดับริการให้นกัศึกษาโดยตรงและผา่นทาง   Web 
site  ได้แก่  งานพิเศษ (อ.4/1) อาชีพอิสระ (อ.4/2) ศึกษาต่อ   (อ.4/3)  จดัหางาน    (อ.4/4)  ปีการศึกษา 
2549   นกัศึกษาเขา้ร่วมกิจกรรมจ านวน  3,452  คน  
 
 

จุดอ่อน 
              การประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษารู้จกั  http://student.psu.ac.th/studaffairs   ยงัไม่ทั่วถึง

และนกัศึกษาจากเขตการศึกษาอ่ืนใชบ้ริการไม่สะดวก 
 
 

  จุดแข็ง  
การน าระบบสารสนเทศมาใชใ้นการปฏิบติังาน 
 
 

โอกาส 
มหาวทิยาลยัร่วมกบัส านกังานจดัหางานจงัหวดัสงขลา จดัโครงการการนดัพบแรงงาน 

ท าใหป้ระชาชนและนกัศึกษาจ านวนมากใหค้วามสนใจ 
 

 ปัจจัยคุกคาม 
  - ไม่มี - 
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กลยุทธ์/แผนการพฒันา 
  เร่งประชาสัมพนัธ์ในหลายรูปแบบใหน้กัศึกษารู้จกั  Web Site    
 
5.  วนัิยและพฒันานักศึกษา 
              กองฯ มีแผนการด าเนินงานพฒันาด้านวินัยนักศึกษา ได้ก าหนดกฎระเบียบ/ขอ้บงัคบั
เพื่อใหน้กัศึกษายดึถือปฏิบติั ก าหนดไวเ้ป็นระเบียบขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยั (อ.5/1) ด าเนินการทางวนิยั
กบันักศึกษาและจดักิจกรรมเพื่อพฒันานักศึกษากระท าผิดวินัยนักศึกษา   ด าเนินการความร่วมมือกับ
องค์กรนักศึกษาให้นักศึกษาตระหนักในปัญหาการกระท าผิด เช่น การเสพสารเสพติดหรืออ่ืนๆ 
สนับสนุนให้องค์กรนักศึกษามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและการรณรงค์ป้องกัน รวมทั้ งหา
มาตรการแกปั้ญหาโดยการจดัประชุมให้คณาจารยมี์ส่วนร่วมในการปรับเปล่ียนทศันคติและพฤติกรรมท่ี
ก่อให้เกิดปัญหาของนกัศึกษาท่ีกระท าผดิวนิยันกัศึกษา ตลอดจนจดัใหมี้การสัมมนา “แนวปฏิบติังานวนิยั
นกัศึกษามหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์”ร่วมกนัทั้ง 5 วิทยาเขต เพื่อก าหนดแนววิธีการสอบสวนพิจารณา
โทษใหเ้ป็นบรรทดัฐานเดียวกนั    ปีการศึกษา 2549 ไดมี้การด าเนินการวินยันกัศึกษากบันกัศึกษาผูก้ระท า
ผดิหรือฝ่าฝืนกฎ ระเบียบต่าง ๆ   จ  านวน  325   กรณี   พกัการเรียน  32  กรณี  ในจ านวนดงักล่าวมีการใช้
มาตรการรอการลงโทษ   1  กรณี  (อ.5/2) ให้คณาจารยแ์ละบุคลากรกิจการนักศึกษามีส่วนร่วมในการ
พฒันานกัศึกษา  และมีนกัศึกษาท่ีตอ้งเขา้ร่วมในกิจกรรมบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์  อนัเน่ืองมาจากการ
กระท าผดิวนิยั จ  านวน  14  คน 
 

จุดอ่อน 
   ภาระงานท่ีเพิ่มข้ึน รวมทั้งการสอบสวนท่ีตอ้งด าเนินการในรูปของคณะกรรมการเม่ือ
คณะกรรมการวา่งไม่ตรงกนั ท าใหเ้กิดความล่าชา้ในการด าเนินงาน 
 

จุดแข็ง 
              องคก์รนกัศึกษาเขา้มามีส่วนร่วมในการป้องกนัและดูแลกนัเองใหป้ฏิบติัตามกฎระเบียบ

การบริหารงานดา้นวนิยันกัศึกษาเสร็จส้ินท่ีวทิยาเขต/เขตการศึกษาท าใหมี้การท างานเชิงพฒันามากยิง่ข้ึน  
ในส่วนของคณะเร่ิมมีแนวปฏิบติัและมาตรฐานการพิจารณาในแนวทางเดียวกนั 

 
โอกาส 
- ไม่มี - 
 

  ปัจจัยคุกคาม 
           สังคมและค่านิยมท่ีเปล่ียนไปมีส่วนย ัว่ย ุท าใหน้กัศึกษากระท าผดิระเบียบของมหาวทิยาลยั 
มากข้ึน  
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กลยุทธ์/แผนการพฒันา 
  1.  รณรงคป์ระชาสัมพนัธ์เชิงรุกร่วมกบัคณาจารยแ์ละผูป้กครองใหมี้ส่วนเสริมสร้างให้
นกัศึกษามีจิตส านึกท่ีดี รู้ถึงโทษของการกระท าผดิอยา่งทัว่ถึงและสม ่าเสมอ เพื่อป้องปรามการกระท าผิด 
  2.  เสนอมหาวทิยาลยัเพื่อแกไ้ขวธีิการด าเนินการเก่ียวกบัความผดิวนิยันกัศึกษาในบาง
ฐานความผดิใหมี้ความคล่องตวัและรวดเร็วข้ึน 
 
6.  หอพกันักศึกษา 

 มหาวิทยาลยัมีวตัถุประสงค์ในการจดัหอพกัเพื่อให้นักศึกษามีท่ีพักท่ีสะอาด สะดวก 
สบายและปลอดภยั พร้อมทั้งจดัส่ิงอ านวยความสะดวก จดัสภาพแวดลอ้ม และกิจกรรมเพื่อสนบัสนุนและ
พฒันานกัศึกษาตามมาตรฐานบริการหอพกันกัศึกษา (อ .6/1) มีระเบียบ ขอ้ปฏิบตัิและแผนการ
ด าเนินงาน มีเกณฑ์การจดัสรรท่ีพกั และไดจ้ดันกัศึกษาเขา้พกัตามเกณฑ์  โดยไดจ้ดัสรรท่ีพกัใหน้กัศึกษา
ชั้นปีท่ี 1 ทุกคน นักศึกษาผูน้ ากิจกรรม เช่น  กรรมการบริหาร องค์การนักศึกษา สภานักศึกษา ชมรม 
สโมสร คณะกรรมการนกัศึกษาประจ าหอพกั  นักกีฬา  นาฏศิลป์  ดนตรีไทย  ดูแลคอมพิวเตอร์หอพกั 
ชนะเลิศ 5 ส. โครงการพิเศษ นกัศึกษามีปัญหาสุขภาพและนกัศึกษาชั้นปีท่ี 2 – 4 ท่ีมีความประสงคเ์ขา้พกั
ในหอพกั โดยในปีการศึกษา 2549 ได้จดันักศึกษาเขา้พกัในหอพกัจ านวนทั้งส้ิน 3,148 คน (อ.6/2)  มี
บุคลากรหอพกั  คณะกรรมการอาจารยท่ี์ปรึกษาหอพกั และคณะกรรมการนกัศึกษาประจ าหอพกั  ร่วม
ด าเนินงานหอพกั  ดูแล ให้ค  าปรึกษา แนะน า    หอพกัมีส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ ในห้องพกัและนอก
ห้องพกั เช่น เตียงนอน  โต๊ะ  เก้าอ้ี  ตู ้เส้ือผา้  เคร่ืองรับโทรทัศน์  คอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ หนังสือพิมพ์  โทรศพัท์  เคร่ืองท าน ้ าเย็น  เคร่ืองซักผา้หยอดเหรียญ  เคร่ืองน ้ าด่ืมหยอด
เหรียญ  ยาสามญัประจ าบ้าน  ห้องอเนกประสงค์  ห้องอ่านหนังสือ  ห้องพระ  ห้องละหมาด  บริการ
ไปรษณียภณัฑ์  มีข่าวสาส์นหอพกั (อ.6/3)  มีคลินิกสร้างเสริมสุขภาพนกัศึกษาท่ีโรงอาหารมหาวิทยาลยั
โดยให้บริการทั้งในและนอกเวลาราชการ มีการประสานงานให้ขอ้มูลหอพกัเอกชนแก่นักศึกษาหรือ
ผูป้กครองท่ีตอ้งการพกัภายนอกมหาวิทยาลยั มีระบบและเจา้หน้าท่ีรักษาความปลอดภยัประจ าหอพกั มี
การตรวจสอบและติดตามประเมินผลความพึงพอใจนกัศึกษาและบุคคลภายนอกท่ีพกัในหอพกั  เพื่อน ามา
ปรับปรุงพฒันาการด าเนินหอพกั  ผลการประเมินพบว่านักศึกษาชายมีความพึงพอใจท่ีค่าเฉล่ีย 3.62 
นกัศึกษาหญิงมีความพึงพอใจท่ีค่าเฉล่ีย 3.84 และบุคคลภายนอกท่ีพกัในหอพกัมีความพึงพอใจท่ีค่าเฉล่ีย 
3.75 ผลการประเมินโดยรวม 74.60% บรรลุวตัถุประสงค์ท่ีก าหนดไว ้ (อ.6/4) แต่มีขอ้สังเกตบางดา้นท่ี
ไดรั้บการประเมินความพึงพอใจของนกัศึกษาชาย  ท่ีค่าเฉล่ียในระดบัปานกลาง  คือ ดา้นความปลอดภยั  
ดา้นกรรมการหอพกั/อาจารยท่ี์ปรึกษาหอพกั และดา้นการพฒันานกัศึกษา นกัศึกษาหญิงความพึงพอใจท่ี
ค่าเฉล่ียในระดบัปานกลาง  ด้านกรรมการหอพกั/อาจารยท่ี์ปรึกษาหอพกั  อนัเน่ืองมาจากปีการศึกษา 
2549  ได้รับการจัดสรรงบประมาณการพัฒนานักศึกษาในหอพักน้อย  ส่วนด้านความปลอดภัย
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มหาวิทยาลยัจดัจา้งเจา้หน้าท่ีรักษาความปลอดภยัประจ าหอพกัแต่ละอาคารและทางเขา้-ออกพื้นท่ีหอพกั
เท่านั้น ไม่ไดติ้ดตั้งระบบการตรวจสอบโทรทศัน์วงจรปิด 

 

  จุดอ่อน 
1. มีบุคลากรดูแลนกัศึกษาต ่ากวา่สัดส่วนนกัศึกษาท่ีพกัในหอพกั ปัจจุบนันกักิจการ-   

นกัศึกษา 1 คนต่อนกัศึกษา 520 คน และยงัมีลูกจา้งชัว่คราวต าแหน่งนกัแนะแนวการศึกษาและอาชีพ โดย
ไม่ไดรั้บการบรรจุเป็นเวลานานถึง 17  ปี จ  านวน 1 คน 

2.  เคร่ืองคอมพิวเตอร์ในหอพกัมีจ านวนนอ้ย 
3.  สภาพแวดลอ้มภายนอกอาคาร ซ่ึงอยูใ่นความรับผดิชอบของกองอาคารสถานท่ีไดรั้บ 

การปรับปรุงนอ้ย 
4.  ไม่ไดรั้บจดัสรรงบประมาณในการพฒันาและปรับปรุงส่ิงอ านวยความสะดวกใน 

หอพัักนกัศึกษา 
5. ไม่ไดรั้บการจดัสรรงบประมาณในเร่ืองโทรทศัน์วงจรปิด และอาคารควบคุมรับรอง 

แขก  นอกจากน้ียงัไม่ไดรั้บการจดัสรรงบประมาณในเร่ืองอุปกรณ์ออกก าลงักายในหอพกั และหอ้ง 
สันทนาการในหอพกั (หอ้งคาราโอเกะ) 

 

จุดแข็ง 
1. มีระบบการจองหอ้งพกัผา่นเวบ็ไซต ์ http://student.psu.ac.th/dorm ท่ีเอ้ืออ านวยความ 

สะดวกในการจองหอพกัของนกัศึกษา 
2. มีอาคารท่ีท าการส านกังานหอพกัอยูใ่นบริเวณหอพกันกัศึกษา ท่ีเอ้ืออ านวยความ 

สะดวกในการติดต่อของนกัศึกษา 

3. มีอาจารยท่ี์ปรึกษาหอพกัและคณะกรรมการนกัศึกษาประจ าหอพกัร่วมใหค้  าปรึกษา 
เสนอแนะ และพฒันาการด าเนินงาน 

4. บุคลากรมีท่ีพกัใกลห้อพกัท่ีเอ้ืออ านวยความสะดวกในการปฏิบติังานทั้งในและนอก 

เวลาราชการ    

5. มีระบบรักษาความปลอดภยัในหอพกัไดแ้ก่ มีเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยั และมี
การตรวจเช็คบุคคลเขา้- ออกบริเวณหอพกันกัศึกษา  ท าใหมี้ระบบความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น
ของนกัศึกษาภายในหอพกัมากข้ึน 

 
โอกาส  

    - ไม่มี - 
 

http://student.psu.ac.th/dorm
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ปัจจัยคุกคาม 
1. น ้าท่วมขงับริเวณหอพกัและใตอ้าคารหอพกัท าใหเ้ป็นแหล่งเพาะพนัธ์ุยงุ มีกล่ินน ้าเน่า

เสียจากน ้ าขงั ใตอ้าคารและคูรอบอาคารท่ีเคร่ืองสูบน ้ าเสียบ่อยคร้ัง มีผลให้หอพกับางอาคารไม่สะอาด  
เท่าท่ีควรและเป็นสาเหตุใหมี้บรรยากาศท่ีไม่ดี 

2. มีสัตวท่ี์มีพิษและสัตวพ์าหนะน าโรค  ก่อให้เกิดความสกปรก   ท าลายทรัพยสิ์นและ
ท าร้ายร่างกายนกัศึกษา  ไดแ้ก่ สุนขั  แมว  หนู  งู  ปลวก  เป็นตน้ 

 

กลยุทธ์ / แผนการพฒันา 
  มหาวิทยาลัยควรให้ความส าคญัในการดูแลนักศึกษาท่ีพกัในหอพกั โดยติดตั้งระบบ
รักษาความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นของนักศึกษา และให้มีเจา้หน้าท่ีรักษาความปลอดภยัประจ า
หอพกันกัศึกษาทุกอาคารอยา่งต่อเน่ือง  พร้อมเพิ่มเคร่ืองคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายในหอพกั และ
จ านวนบุคลากรให้สอดคล้องกับจ านวนนักศึกษาในหอพักหรือใกล้เคียงกับสัดส่วนท่ีส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนดคือ นกักิจการนักศึกษา 1 คน : นกัศึกษา 300 คน ในการท าหน้าท่ี
ดูแลดา้นกายภาพและความเป็นอยูข่องนกัศึกษาในหอพกั  และนกักิจการนกัศึกษา 1 คน : นกัศึกษา 100 
คน ในการท าหนา้ท่ีพฒันาและใหค้ าปรึกษานกัศึกษาท่ีพกัในหอพกั  และควรบรรจุหรือเปล่ียนสถานภาพ
ของบุคลากรท่ีปฏิบติังานเหมือนขา้ราชการแต่ยงัเป็นลูกจา้งชั่วคราวให้ได้รับการบรรจุ เพื่อเป็นขวญั
ก าลงัใจ และความมัน่คงในหนา้ท่ีต่อไป  
 
7. สุขาภิบาลอาหาร / ร้านสวสัดิการและส่ิงอ านวยความสะดวก 

กองฯ  มีระบบการคดัเลือก ควบคุมดูแล มีการรับสมคัรผูป้ระกอบการจ าหน่ายอาหาร
และเคร่ืองด่ืมอย่างหลากหลายไวบ้ริการท่ีศูนยอ์าหารโรงช้าง จ  านวน 61 ร้าน และจดัให้มีร้านคา้บริการ
ส่ิงอ านวยความสะดวกต่าง ๆ  จ  านวน 7 บริการ ไดแ้ก่ เคร่ืองรับโทรศพัทช์นิดหยอดเหรียญ  เคร่ืองซกัผา้
หยอดเหรียญ  เคร่ืองน ้ าด่ืมหยอดเหรียญ  ตู ้ ATM  ร้านบริการคอมพิวเตอร์เครือข่าย  ร้านถ่ายเอกสาร  
ร้านสะดวกซ้ือ  มีคณะกรรมการฯ (อ.7/1)  ประกอบดว้ยบุคลากรและผูแ้ทนนกัศึกษา  บริหารจดัการให ้    
ผูป้ระกอบการปรุง จ าหน่ายและให้บริการอาหาร-เคร่ืองด่ืมตามหลกัสุขาภิบาลในราคาท่ียุติธรรม  สร้าง
สถานท่ีบริการอาหาร-เคร่ืองด่ืมเพิ่ม  พร้อมปรับปรุงบริเวณส่ิงแวดลอ้ม  ซ่ึงอยู่ในระหวา่งด าเนินการ มี
การจดัฝึกอบรมให้ความรู้การสุขาภิบาลอาหาร ตรวจสอบเช้ือจุลินทรียใ์นอาหาร-เคร่ืองด่ืม จ านวน 2 คร้ัง 
และตรวจหาสารเคมีในน ้ าด่ืม จ านวน 1 คร้ัง  ประเมินผลการให้บริการอาหารและเคร่ืองด่ืม โดยใช้
แบบสอบถามจากผูบ้ริโภค จ านวน 2  คร้ัง  (อ.7/2)   ผูบ้ริโภคมีความพึงพอใจในระดบัปานกลาง  51%  ซ่ึงไม่
บรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว  ้ นอกจากน้ีได้ใช้วิธีสังเกตและสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการฯ และการ
ตรวจสอบในห้องปฏิบติัการ น าผลการประเมินและตรวจสอบจากห้องปฏิบติัการมาปรับปรุงและพฒันา
ใหดี้ยิง่ข้ึน 

 



 

 

- 29 - 

จุดอ่อน 
1. สถานท่ี พื้นอาคารไม่ไดย้กระดบัและเป็นอาคารเปิดโล่งไม่มีฝาผนงั ท าใหมี้สุนขั แมว

จรจดั ก่อความสกปรกและรบกวนผูบ้ริโภคและผูป้ระกอบการ 
2. ไม่มีเจา้หนา้ท่ีผูรั้บผดิชอบโดยตรง  เน่ืองจากเจา้หนา้ท่ีเดิมเกษียณอายรุาชการ 
3. สถานท่ีรับประทานอาหารไม่เพียงพอ ท าให้ตอ้งจดัสถานท่ีชัว่คราวโดยกางเต็นทใ์น

บริเวณลานของศูนยอ์าหารโรงชา้งเป็นสถานท่ีจ าหน่ายและท่ีนัง่รับประทานอาหาร ก่อให้เกิดความแออดั
โดยเฉพาะตอนเท่ียงอากาศร้อนอบอา้วมาก บรรยากาศไม่ดี 

4. จ านวนท่ีนัง่รับประทานอาหารมีท่ีเหมาะสม คือมีหลงัคากนัแดดและฝน มีไม่เพียงพอ 
ต่อจ านวนผูใ้ชบ้ริการท่ีมีจ  านวนมาก 

 

จุดแข็ง 
1. มีนักศึกษาร่วมเป็นคณะกรรมการก าหนดนโยบาย พิจารณาคัดเลือก ควบคุม   

ประเมินผูป้ระกอบการ 
2.  มีสถานท่ีบริการอาหารอยู่ใกล้หอพกันักศึกษาและเปิดบริการตั้งแต่เวลา 06.30 – 

24.00 น. ท าใหน้กัศึกษาไดรั้บความสะดวกในการใชบ้ริการ 
 

โอกาส 
 - ไม่มี - 
 

ปัจจัยคุกคาม 
1. การท่ีมหาวทิยาลยัมีนโยบายใชโ้รงอาหาร ซ่ึงเป็นอาคารถาวรใชป้ระโยชน์ในราชการ

อ่ืน ท าให้นกัศึกษาและบุคลากรตอ้งใชบ้ริการในสถานท่ีชัว่คราว  ช่วงท่ีมีแดดออกอากาศจะร้อนอบอา้ว 
ช่วงท่ีฝนตกจะเปียกดว้ยน ้าฝน 

2.  ผลกระทบจากการท่ีมีนกัศึกษาและบุคลากรเพิ่มมากข้ึนทุกปี 
  กลยุทธ์ / แผนการพฒันา 
  1. อบรมใหค้วามรู้หลกัสุขาภิบาลอาหารอาหารแก่ผูป้ระกอบการ ติดตามประเมินผลการ
ปฏิบติัใหมี้มาตรฐานรับรองจากสาธารณสุขตามโครงการอาหารสะอาด รสชาติอร่อย  
(Clean  Food Good  Taste)  
  2. เสนอมหาวทิยาลยัทบทวนการสร้างสถานท่ีรับประทานอาหารให้เพียงพอไดม้าตรฐาน 
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8.  สุขภาพอนามัย 
  มีนโยบายให้บริการสุขภาพอนามยัแก่นักศึกษา  โดยจดัให้มีโครงการบริการสุขภาพ

อนามยันักศึกษารวม 5 ระบบ ไดแ้ก่  โครงการประกนัสุขภาพของมหาวิทยาลยั  โครงการสุขภาพถว้น
หนา้ (บตัรทอง) กบัโรงพยาบาลสงขลานครินทร์  โครงการประกนัภยัอุบติัเหตุส่วนบุคคล (กลุ่ม) บริการ
สร้างเสริมสุขภาพนกัศึกษาท่ีคลินิกสุขภาพ  ณ  โรงอาหารมหาวทิยาลยั และบริการยาสามญัประจ าบา้นท่ี
ห้องยาในหอพกันักศึกษา นอกจากน้ีได้น านักศึกษาป่วยส่งโรงพยาบาลพร้อมติดตามเยี่ยมเยียนอาการ 
ประสานงานกบัโรงพยาบาล คณะ และผูป้กครอง โดยมีแพทย ์พยาบาล ผูช่้วยพยาบาล และนักศึกษา
ประจ าคลินิกสร้างเสริมสุขภาพนอกเวลาราชการ  ประเมินผลความพึงพอใจจากนักศึกษาท่ีได้เข้ารับ
บริการท่ีโรงพยาบาลสงขลานครินทร์และท่ีคลินิกสร้างเสริมสุขภาพ      ผลการประเมินอยูใ่นระดบัมาก  
80 %  ซ่ึงการใหบ้ริการในคลินิกสุขภาพนกัศึกษาบรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้  (อ. 8/1) 

 

จุดอ่อน 
ขาดเจา้หนา้ท่ีประจ ารับผดิชอบงานบริการสุขภาพอนามยันกัศึกษาโดยตรง การติดตาม 

เยีย่มเยยีนนกัศึกษาป่วยหรือประสบอุบติัเหตุไม่สามารถดูแลไดอ้ยา่งทัว่ถึง 
 

จุดแข็ง 
1. มีระบบบริการสุขภาพอนามยันกัศึกษาหลายระบบ  ท าใหน้กัศึกษาไดรั้บความสะดวก 

ไม่ตอ้งรับภาระช าระเงินส่วนเกินสิทธ์ิ และมีสิทธ์ิเขา้รับบริการรักษาพยาบาลอุบติัเหตุ ใน โรงพยาบาล
ของรัฐฯ เอกชน คลินิก และโพลีคลินิก ท่ีมีใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์ 

2.  มีคลินิกบริการสร้างเสริมสุขภาพนกัศึกษาอยูใ่กลท่ี้พกันกัศึกษา ท าใหน้กัศึกษามี
ความสะดวกในการใชบ้ริการ 

3. มีเจา้หนา้ท่ีของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ใหบ้ริการท่ีคลินิกสร้างเสริมสุขภาพ 
4.ไดข้ยายเวลาการใหบ้ริการท่ีคลินิกเวลา  12.30-20.30 น. และมีแพทยต์รวจรักษาในวนั 

จนัทร์-พฤหสับดี  เวลา  17.00-20.00 น 
5. มีเจา้หนา้ท่ีประสานงานช่วยเหลือนกัศึกษาป่วยในยามวกิาล  พร้อมทั้งสามารถ 

ประสานงานรถฉุกเฉินน าส่งนกัศึกษาเพื่อพบแพทยไ์ดท้นัที 
 

โอกาส 
การท าประกนัภยัอุบติัเหตุรวมทุกวทิยาเขต ผูเ้อาประกนัภยัไดรั้บความคุม้ครองค่ารักษา- 

พยาบาลและสินไหมทดแทนเป็นเงินจ านวนสูง  และบุคลากรมีโอกาสได้เขา้ร่วมโครงการประกนัภยั
อุบติัเหตุกบันกัศึกษาในอตัราค่าเบ้ียประกนัภยัต ่าคนละ 100 บาทต่อปี  และไดรั้บความคุม้ครองสูง
เช่นเดียวกบันกัศึกษา 
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ปัจจัยคุกคาม 
- ไม่มี  - 
 

กลยุทธ์ / แผนพฒันา 
   พฒันาคลินิกสุขภาพนกัศึกษาเป็นศูนยบ์ริการสุขภาพนกัศึกษาประเภทนิติบุคคล 
 
9. ไปรษณยีภัณฑ์  

มีแผนงานการใหบ้ริการรับ–จ่ายไปรษณียภณัฑน์กัศึกษาท่ีพกัในหอพกั ด าเนินงานโดย 
การเช่าตูไ้ปรษณียภณัฑ ์ รับไปรษณียภณัฑจ์ากท่ีท าการไปรษณียแ์ละจากบุรุษไปรษณีย ์   จดัแยกประเภท
ไปรษณียภณัฑธ์รรมดา  ส่งใหห้อพกันกัศึกษาทุกอาคาร  ประเภทลงทะเบียนและด่วนพิเศษ  ท าใบแจง้  
แจง้นกัศึกษาถึงหอ้งพกั ใหบ้ริการจ่ายไปรษณียภณัฑล์งทะเบียนท่ีส านกังานหอพกัระหวา่งเวลา 08.00–
21.00 น. ทุกวนัราชการ และเวลา 08.30 – 16.30 น. ในวนัหยดุราชการ (อ.9/1) นกัศึกษาท่ีไม่ไดพ้กัใน
หอพกัจะแจง้ไปท่ีภาควชิาประเมินผลการใหบ้ริการโดยการส ารวจความพึงพอใจจากนกัศึกษาผูรั้บบริการ 
จ านวน 250  คน  นกัศึกษามีความพึงพอใจในระดบัมาก  85.20% บรรลุเป้าหมายท่ีวางไว ้
 

จุดอ่อน 
ไม่มีระบบการตรวจสอบความปลอดภยั  
 

จุดแข็ง 
ท่ีท  าการอยูใ่กลห้อพกันกัศึกษา ด าเนินการจ่ายไปรษณียภณัฑป์ระเภทธรรมดาถึง

หอ้งพกันกัศึกษาภายใน  1  วนัท าใหน้กัศึกษาไดรั้บการบริการท่ีสะดวกสะดวกรวดเร็ว   เป็นท่ีพึงพอใจ
ในระดบัมากท่ีสุด 

 

โอกาส 
บุรุษไปรษณียน์ าส่งไปรษณียภณัฑป์ระเภทลงทะเบียนทุกวนั ยกเวน้วนัอาทิตย ์ ท าให้

ไปรษณียภณัฑน์กัศึกษาไม่ตกคา้งและไดรั้บเร็วข้ึน  
 

ปัจจัยคุกคาม 
มีความเส่ียงต่ออุบติัภยัท่ีอาจจะเกิดจากบรรจุภณัฑท่ี์มีผูน้ าฝากใหน้กัศึกษา  เพราะยงัไม่

มีเคร่ืองมือตรวจจบัวตัถุระเบิด 
 

กลยุทธ์ / แผนการพฒันา 
ไดท้  าการประเมินผลจากผูใ้ชบ้ริการ  และน าผลการประเมินแจง้เจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง

ทราบ ท าใหมี้การปรับปรุงพฒันาการใหบ้ริการ 
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10.  กจิกรรมเพ่ือส่งเสริมพฒันานักศึกษา 
  กอง ฯ  มีแผนงานและโครงการเพื่อส่งเสริมและพฒันานกัศึกษาใหมี้มาตรฐานดา้นคุณภาพ
ตามนโยบายและกลยทุธ์การสนบัสนุนส่งเสริมกิจกรรมพฒันานกัศึกษาของมหาวทิยาลยั  โดยไดจ้ดัและ
สนบัสนุนการจดักิจกรรมพฒันานกัศึกษาปีการศึกษา  2549 รวมทั้งส้ิน 346  โครงการ  แยกเป็นกิจกรรม
นักศึกษาจดัโครงการด้านบ าเพ็ญประโยชน์จ านวน  47  โครงการ   ด้านกีฬาจ านวน   65   โครงการ             
ดา้นศิลปวฒันธรรมจ านวน  71  โครงการ ดา้นวชิาการจ านวน  114 โครงการและดา้นอ่ืน ๆ จ านวน  49 
โครงการ  มีการประเมินผลไดมี้การด าเนินการสรุปประเมินผลทั้งรายโครงการและประเมินผลโดยภาพรวม 
ซ่ึงผลการประเมินเฉล่ียอยู่ในระดับมาก เพื่อน ามาพฒันาปรับปรุงในรอบปี (อ.10/1)  โดยนักศึกษา  
อาจารยท่ี์ปรึกษาและเจา้หนา้ท่ีกิจการนกัศึกษามีส่วนร่วมการประชุม จดักิจกรรมและสรุปงานเม่ือเสร็จ
ส้ินกิจกรรม 
 

  จุดอ่อน 
บางโครงการยงัไม่ไดน้ าผลการประเมินมาปรับปรุง 

 

จุดแข็ง 
                            1 กิจกรรมมีรูปแบบหลากหลาย ท าใหน้กัศึกษาไดมี้โอกาสเรียนรู้และหาประสบการณ์
ไดต้ามความสนใจ 
  2. มีการบนัทึกการประมวลผลเขา้ร่วมกิจกรรมอยา่งเป็นระบบ  ท าใหน้กัศึกษาใหค้วาม
สนใจและเขา้ร่วมกิจกรรมมากข้ึน 
 

โอกาส 
หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนใหค้วามส าคญัในการรับบณัฑิตท่ีมีประสบการณ์ดา้น

กิจกรรมนกัศึกษาเขา้ท างานมากยิง่ข้ึน 
 

ปัจจัยคุกคาม 
1. การเรียนการสอนนอกตารางเป็นอุปสรรคต่อการจดัและเขา้ร่วมกิจกรรมนกัศึกษา 
2.งบประมาณสนบัสนุนการจดักิจกรรมพฒันานกัศึกษายงัไม่สอดคลอ้งกบัจ านวน

นกัศึกษาท่ีเพิ่มข้ึน 
3. ปัจจยัเก้ือหนุนท่ีเอ้ือต่อการจดักิจกรรมพฒันานกัศึกษามีไม่เพียงพอ  เช่น ยานพาหนะ

หอ้งท่ีท าการ  หอ้งฝึกอบรม  จ  าเป็นตอ้งสนบัสนุนกิจกรรมท่ีจดัภายนอกมหาวทิยาลยั 
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กลยุทธ์ / แผนพฒันา 
1.  ก าหนดกรอบการท ากิจกรรมใหมี้ทุกกิจกรรมน าผลมาประเมินปรับปรุงอยา่งจริงจงั 
2. เร่งรัดการปรับปรุงอาคารกิจกรรมนกัศึกษาเพื่อใหมี้ท่ีท าการกลุ่มกิจกรรมนกัศึกษา

และหอ้งฝึกอบรมท่ีเพียงพอ 
 

11.  วชิาทหาร 
                           กองฯ  ไดก้ าหนดแผนการด าเนินงานดา้นวชิาทหารสอดคลอ้งกบัแผนงานของกระทรวง 
กลาโหมและศูนยก์ารฝึกนกัศึกษาวชิาทหารมณฑลทหารบกท่ี 42 โดยไดป้ระสานการรับสมคัรเรียนวชิา
ทหารจ านวน  98  คน    ด าเนินการขอผอ่นผนัการเขา้รับราชการทหารกองประจ าการส าหรับนกัศึกษาท่ีมี
อายยุา่งเขา้ 21 ปี จ  านวน 440 คน  และด าเนินการขอผอ่นผนัการเรียกพลเพื่อฝึกวชิาทหารจ านวน  20  คน 
มีการเขา้ประชุมร่วมกบัศูนยก์ารฝึกฯ เพื่อสรุปประเมินผลการปฏิบติังาน การฟังความคิดเห็นจาก
นกัศึกษาท่ีเก่ียวขอ้ง พร้อมน าขอ้เสนอแนะมาปรับปรุงพฒันา 
  จุดอ่อน 
  1.  นกัศึกษาท่ีเขา้เกณฑก์ารตรวจเลือกทหารบางส่วนยงัขาดความสนใจมาด าเนินการขอ
ผอ่นผนัการเกณฑท์หารตามระเบียบ  ของกระทรวงกลาโหม 
  2.    นกัศึกษาบางส่วนขาดความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัระเบียบการตรวจเลือกทหาร 
    

  จุดแข็ง 
  ขั้นตอนการด าเนินงานดา้นวิชาทหารมีความชดัเจนท าให้ง่ายต่อการปฏิบติังานของ
เจา้หนา้ท่ีท่ีรับผดิชอบ 
 

  โอกาส 
  ศูนยก์ารฝึกฯไดเ้ปิดโอกาสใหน้กัศึกษาวชิาทหารเขา้รับการฝึกในช่วงปิดภาคการศึกษา
และในช่วงวนัหยดุ  ท าใหน้กัศึกษามีความสนใจเขา้รับการฝึกและกระทบต่อการเรียนนอ้ย 
 
  ปัจจัยคุกคาม 
  แผนการฝึกภาคสนามของนกัศึกษาวชิาทหาร ชั้นปีท่ี 4,5 ไม่สอดคลอ้งกบัก าหนดการ
เปิดภาคการศึกษาเน่ืองจากศูนยก์ารฝึกฯ ไดเ้ปิดการรับสมคัรในช่วงตน้เดือนมิถุนายน ซ่ึงมหาวทิยาลยัเพิ่ง
เปิดการศึกษาในภาคท่ี 1 จึงท าใหก้ารประสานงานกบันกัศึกษาใหม่ท่ีจะเรียนวชิาทหารไม่ทัว่ถึง 
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  กลยุทธ์ /แผนการพฒันา 
  1. การสมคัรเรียนวชิาทหาร ด าเนินการประชาสัมพนัธ์  ขั้นตอนการสมคัรไวใ้นคู่มือ 
ปฐมนิเทศน์นกัศึกษาใหม่และประชาสัมพนัธ์ผา่น  http://www.psu.ac.th/studaffairs   
  2. การผอ่นผนัตรวจเลือกเขา้รับราชการทหาร จดัท าแผน่ปลิวประชาสัมพนัธ์และจดัส่ง
ตามรายช่ือนกัศึกษาท่ีจะตอ้งด าเนินการขอผอ่นผนัไปยงัคณะต่าง ๆ  รวมทั้งจดัท าป้ายผา้ประชาสัมพนัธ์ 
 
12. ทะเบียนกจิกรรมนักศึกษา 
  กองฯ มีแผนการจดัท าทะเบียนกิจกรรมนกัศึกษา โดยไดจ้ดัใหมี้การบนัทึกประวติัการ
ท ากิจกรรมของกรรมการกลุ่มกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อออกหนงัสือรับรองการท ากิจกรรม อนัไดแ้ก่ องคก์าร
บริหาร สภานกัศึกษา สโมสรคณะ ชมรม กรรมการหอพกั นกักีฬานาฏศิลป์และนกัดนตรีมหาวทิยาลยั  
โดยในปีการศึกษา 2549 ไดมี้การบนัทึกประวติักรรมการกลุ่มกิจกรรมตามท่ีกล่าวขา้งตน้จ านวน 1,316 
คน  ไดจ้ดัท าเกียรติบตัรใหน้กัศึกษาท่ีเขา้ร่วมโครงการพฒันานกัศึกษาท่ีมหาวทิยาลยัจดัทุกโครงการ และ
ในการด าเนินงานไดมี้การประเมินความถูกตอ้งของขอ้มูลและความรวดเร็วในการใหบ้ริการโดยการ
สอบถามความคิดเห็นนกัศึกษาท่ีมาติดต่อซ่ึงส่วนใหญ่มีความพึงพอใจกบัการใหบ้ริการ 
 

  จุดอ่อน 
  1. รายช่ือกรรมการกลุ่มกิจกรรมนกัศึกษาบางส่วนไม่ถูกตอ้งท าใหเ้สียเวลาในการ
ตรวจสอบจากระบบฐานขอ้มูล 
  2.  การบนัทึกขอ้มูลการเขา้ร่วมกิจกรรมล่าชา้และยงัไม่ทนัสมยั 
 
  จุดแข็ง 
  การบนัทึกประวติักิจกรรมนกัศึกษา  ท าใหน้กัศึกษามีความสนใจในการจดักิจกรรม-
นกัศึกษามากข้ึน 
 

  โอกาส 
  นกัศึกษาไดใ้ชป้ระโยชน์จากบนัทึกกิจกรรมนกัศึกษาในการสมคัรงาน 
 
 

  ปัจจัยคุกคาม 
  - ไม่มี - 
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กลยุทธ์ /แผนการพฒันา 
   1. กองฯ ไดด้ าเนินการบนัทึกกิจกรรมนกัศึกษาและจดัท าใบประมวลผลกิจกรรม
นกัศึกษา ใหเ้ม่ือส าเร็จการศึกษา  (transcript) 
  2.  เสนอมหาวทิยาลยัจดัตั้งงบประมาณจดัซ้ือเคร่ืองสแกนรายช่ือนกัศึกษาท่ีเขา้ร่วม
กิจกรรม 
 
13.  กฬีา   
  กองฯ    มีนโยบายใหน้กัศึกษามีสุขภาพดี โดยใหน้กัศึกษาออกก าลงักายดา้นกีฬาเพื่อสุขภาพ 
โดยไดจ้ดัใหมี้การบริการสนามกีฬาและอุปกรณ์กีฬาทุกชนิดตามความสนใจของนกัศึกษา 
 

  จุดอ่อน 
จ านวนสนามกีฬาและอุปกรณ์กีฬายงัไม่เพียงพอกบัจ านวนผูใ้ชบ้ริการท่ีเพิ่มข้ึนทุกปี 
 

จุดแข็ง 
นกัศึกษาและบุคลากรใหค้วามสนใจต่อการออกก าลงักายเพื่อสุขภาพมากข้ึน 

 

โอกาส 
รัฐบาลมีนโยบายสนบัสนุนส่งเสริมใหป้ระชาชนมีสุขภาพดีถว้นหนา้ 
 

ปัจจัยคุกคาม 
1. การออกแบบปรับปรุงอาคารสนามกีฬาล่าชา้ไม่เป็นไปตามแผน 
2. การใชส้นามกีฬาในการเรียนการสอนนอกเวลาราชการ  ท าใหมี้สถานท่ีออกก าลงักาย

ไม่เพียงพอ 
 

กลยุทธ์ / แผนการพฒันา 
ประสานงานกบัฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อก าหนดเวลาการใชอ้าคารสนามกีฬา  ท่ีเอ้ือต่อการ

เรียนการสอนและการจดักิจกรรมนกัศึกษาตลอดจนจดัท าของบประมาณในการปรับปรุงอาคารสนาม
กีฬา  ครุภณัฑ ์ ประจ าทุกปี 
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14. การเงินและงบประมาณ 
14.1   การเงิน  

กองฯ  มีแผนการด าเนินงานดา้นการเงินโดยยดึตามระเบียบการเงินของมหาวิทยาลยัและ
กระทรวงการคลงั มีเงินท่ีรับผดิชอบดงัน้ีคือ เงินยมืหมุนเวยีนทดรองจ่าย เงินทุนการศึกษา เงินยมืฉุกเฉิน 
เงินทุนท างานแลกเปล่ียน  เงินรับฝาก เงินค่าบ ารุงกิจกรรมนกัศึกษา เงินค่าบ ารุงสุขภาพ/ประกนัอุบติัเหตุ  
เงินรายไดก้รมการศาสนา  เงินรายไดค้่าใชบ้ริการสนามกีฬา  สระวา่ยน ้า  ศูนยกี์ฬาและเงินอ่ืนๆ การด าเนินงาน
ปี 2549 จ านวนเงิน 77,455,841 บาท (อ.14/1)  มีการบริหารงานแบบรวมศูนยง์านดา้นการเงินท่ีงานธุรการ  
มีการควบคุม บนัทึกบญัชีโดยระบบ Manual มีการรับ – จ่ายเงินทั้งเงินสดและสั่งจ่ายดว้ยเช็ด ส ารวจ
หน้ีสิน ติดตามทวงหน้ีเงินยืม จดัเก็บหลกัฐานการจ่ายเงิน จดัเก็บ รักษาและตรวจสอบความถูกตอ้งเงิน
ทุกวนัโดยเจา้หน้าท่ี/ผูรั้บผิดชอบ และมีการตรวจสอบโดยหน่วยตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลยั 
พร้อมทั้งจดัท ารายงานให้ผูบ้ริหารและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทราบทุกเดือน    

 
 

จุดอ่อน 
  1. เงินยมืหมุนเวยีนไม่ไดรั้บเงินคืนตามเวลาท่ีก าหนด 
  2. ระบบการด าเนินงานยงัเป็นระบบ  Manual  ท าใหก้ารด าเนินงานล่าชา้ 
 
 

  จุดแข็ง 
  กองฯ  มีการด าเนินงานดา้นการเงินท่ีกองฯ  ซ่ึงแยกต่างหากจากมหาวทิยาลยัท่ีช่วยให้
การใชเ้งินในการด าเนินงานท่ีมีความคล่องตวั โดยเฉพาะการด าเนินกิจกรรมของนกัศึกษาท่ีเบด็เสร็จและ
เสร็จส้ิน ณ ท่ีงานธุรการกองฯ  
 
 

  โอกาส/ปัจจัยคุกคาม 
- ไม่มี - 

 

กลยุทธ์/แผนการพฒันา 
พฒันาระบบการท างานดา้นการเงินโดยใช ้ Computer ในเงินทุกประเภท เพื่อให้ 

การด าเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
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14.2   งบประมาณ 
กองฯ  มีแผนการด าเนินงานดา้นงบประมาณตามแนวทางของมหาวทิยาลยั  งบประมาณ

ท่ีไดรั้บการจดัสรรมาจาก   2   แหล่งใหญ่คือ    งบประมาณแผน่ดิน   งบประมาณเงินรายได ้  งบค่าบ ารุง-
กิจกรรมนกัศึกษา งบอ่ืน ๆ รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 33,611,000  บาท การใชจ่้ายเงินตามพนัธกิจ/ภารกิจและถือ
ปฏิบติัตามระเบียบของมหาวิทยาลยั/กระทรวงการคลงั การด าเนินงานดา้นงบประมาณแยกต่างหาก จาก
ส่วนกลางของมหาวิทยาลยัและมีการกระจายอ านาจการอนุมติัการใชจ่้ายโดยรองอธิการบดี ผูช่้วยอธิการบดี
ท่ีรับผดิชอบงานกิจการนกัศึกษาและผูอ้  านวยการกองกิจการนกัศึกษา มีการจดัท าบญัชี ควบคุมการใช้
จ่ายเงินทุกรายการ มีการตรวจสอบ ใหค้  าแนะน าการใชเ้งินและเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามระเบียบ
ตลอดจนจดัท ารายงานในทุกไตรมาสและทุกปีงบประมาณโดยเจา้หนา้ท่ีกองกิจการนกัศึกษาท่ีช่วยใหก้าร
ปฏิบติังานมีความคล่องตวัโดยเฉพาะการท ากิจกรรมของนกัศึกษา  
 

  จุดอ่อน 
  1.  งบประมาณท่ีไดรั้บการจดัสรรไม่เพียงพอส่วนใหญ่เป็นงบด าเนินงานประจ าปี ท าให้
ไม่เอ้ือต่อการด าเนินงานและพฒันางานในเชิงรุก 
  2. ระบบการควบคุมยงัเป็นระบบ Manual  ท  าใหก้ารด าเนินงานล่าชา้ 
 

  จุดแข็ง 
  มีการด าเนินงานท่ีแยกต่างหากจากแผนรวมของมหาวทิยาลยั ช่วยใหค้ล่องตวัและเอ้ือต่อ
การด าเนินงาน 
  โอกาส/ปัจจัยคุกคาม 
   - ไม่มี - 
 

  กลยุทธ์/แผนการพฒันา 
  พฒันาระบบการควบคุบและการรายงานผลงบประมาณโดยใช ้Computer เพื่อใหก้าร
ด าเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 
15.  สารสนเทศกจิการนักศึกษา 
  กองกิจการนกัศึกษา มีแผนการด าเนินงานเพื่อพฒันาระบบขอ้มูลและสารสนเทศกิจการ-
นกัศึกษา โดยมุ่งเนน้ใหมี้ระบบขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและทนัสมยั มีการปรับปรุงแกไ้ขขอ้มูลและน าขอ้มูลไปใช้
อยา่งมีประสิทธิภาพ  มีการจดัเก็บและเรียกใชข้อ้มูลอยา่งเป็นระบบ มีความแน่นอนและมีความปลอดภยั
ของขอ้มูล ระบบสารสนเทศมีความยืดหยุ่นและสามารถปรับเปล่ียนให้สอดคล้องรองรับกบัภารกิจ
ผูป้ฏิบติังานตามความตอ้งการของนกัศึกษาได ้ ปีการศึกษา 2549 ไดจ้ดัท าและใหบ้ริการระบบสารสนเทศ 
10 ระบบ (อ.15/1) คือการบริการจดัหางานโดยใชโ้ปรแกรม PSU Job Search สารสนเทศกิจกรรมนกัศึกษา 
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(Transcript กิจกรรมนกัศึกษา) ข่าวสารกองกิจการนกัศึกษา เงินกูย้มืเพื่อการศึกษา (กยศ.และ กรอ.) 
ทุนการศึกษา (ทุนทัว่ไป) ทุนท างานแลกเปล่ียน ประกนัสุขภาพและอุบติัเหตุ งานพิเศษหารายไดร้ะหวา่ง
เรียน  โครงการประกวดอบรมแข่งขนัต่าง ๆ การจองหอพกัและเงินยมืฉุกเฉิน นกัศึกษาเขา้ใชง้านทุก
ระบบรวมกนั  276,936  คร้ัง  เฉล่ีย 23,078  คร้ัง/เดือน  (อ.15/2)  และอยูใ่นระหวา่งด าเนินการ 3 ระบบคือ 
วนิยันกัศึกษา  นกัศึกษาวชิาทหารและระบบการเงิน  ดูแลแกไ้ขปัญหาการใชง้านระบบ Software   และ
ระบบ Hardwar  ของบุคลากรกองกิจการนกัศึกษา  การใชง้านบนระบบเครือข่าย การใชง้านในระบบ
สารสนเทศ มีการประเมินผลมาปรับปรุงพฒันา ผลการประเมินพบว่านกัศึกษามีความคิดเห็นต่อการใช้
บริการจองหอพกัผา่นเวบ็ไซดใ์นระดบัร้อยละ 75.80 (อ.15/3)  
 
  จุดอ่อน 
  มีนกัวชิาการคอมพิวเตอร์เพียง 1 คน ลูกจา้งชัว่คราว  จ าเป็นตอ้งให้นกัศึกษาเป็นผูพ้ฒันา
ระบบสารสนเทศ  จึงท าใหก้ารพฒันาและการปรับปรุงขาดความต่อเน่ือง 
 
  จุดแ ข็ง 
  มหาวทิยาลยัใหค้วามส าคญัสนบัสนุนงบประมาณในการจดัซ้ือ Server  กองกิจการ
นกัศึกษา  
 
  โอกาส 
  นกัศึกษาและบุคลากรใหค้วามสนใจระบบสารสนเทศตามยคุกระแสโลกาภิวตัน์ 
 
  ปัจจัยคุกคาม 

1. มีผูไ้ม่ประสงคดี์ (Hacker) เขา้มาแกไ้ขขอ้มูลในระบบ 
2. Virus คอมพิวเตอร์ 
 

  กลยุทธ์/แผนการพฒันา 
  1.  ก าหนดและออกแบบขอบเขตระบบสารสนเทศใหช้ดัเจน  มีการติดตามการท างาน
ของนกัศึกษาพฒันาระบบ 
  2.  ปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภยั 

3.  พฒันาระบบสารสนเทศใหท้นัสมยั 
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16. การพฒันาองค์กร/บุคลากร 
กอง ฯ  มีนโยบายการพฒันาองค์กรและบุคลากร โดยเน้นการท างานท่ีมีคุณภาพและ 

ปรับปรุงการด าเนินงานอยา่งต่อเน่ืองท่ีสอดคลอ้งกบันโยบายของมหาวทิยาลยั เพื่อใหเ้ป็นองคก์รท่ีมีการ
เรียนรู้และพฒันาอยา่งสม ่าเสมอ  มีคณะท างานการจดัการความรู้ คณะกรรมการประกนัคุณภาพ  ท างาน
ร่วมกนัเพื่อพฒันาและปรับปรุงการด าเนินงานใหมี้คุณภาพและประสิทธิภาพ ก าหนดใหบุ้คลากรกองทุก
คนไดเ้ขา้รับการพฒันาตนเองอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง  โดยไดจ้ดัโครงการสัมมนาบุคลากรกองฯ  และ 
ส่งเสริมสนบัสนุนบุคลากรใหเ้ขา้ประชุม อบรมและสัมมนาตามท่ีมหาวทิยาลยัจดั ปี 2549 บุคลากรไดรั้บ
การพฒันาทุกคน (อ.16/1) มีโครงการพฒันางานจ านวน 5 โครงการคือ โครงการรณรงคก์ารประหยดัน ้า
ประหยดัไฟในหอพกันกัศึกษา โครงการข่าวสารกองกิจการนกัศึกษา โครงการพฒันาระบบฐานขอ้มูลวนิยั
นกัศึกษาขั้นอุทธรณ์ โครงการพฒันาเคร่ืองมือประเมินความขาดแคลนผูรั้บทุนการศึกษา  โครงการบริการ
จดัหางานผา่น Web Site (อ.16.2)  และมีโครงการวิจยัจ  านวน 2  เร่ือง คือ  1)เร่ืองความพึงพอใจของ
นกัศึกษาต่อหอพกันกัศึกษามหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตหาดใหญ่ ซ่ึงไดตี้พิมพเ์ผยแพร่วารสาร
สงขลานครินทร์ปีท่ี 13 ฉบบัท่ี 1  และรับการสมัภาษณ์ทางสถานีวทิยกุระจายเสียงมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
2)เร่ืองผลกระทบการมีส่วนร่วมกิจกรรมของนกัศึกษามหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ อยู่ในระหว่างการ
ตีพิมพเ์ผยแพร่ (อ.16/3)  ส่งเสริมใหบุ้คลากรมีความกา้วหนา้เขา้สู่ต าแหน่งช านาญการระดบั 8 จ  านวน 2 
ราย  และเปล่ียนต าแหน่งท่ีสูงข้ึนระดบั  6 จ านวน  1  ราย 
 

จุดอ่อน 
  1. ไม่มีแผนการพฒันาบุคลากรท่ีเป็นระบบ   

2.  ไดรั้บจดัสรรงบประมาณนอ้ย 
  3. โครงสร้างองคก์รเป็นโครงสร้างเดิมตั้งแต่ปี 2522 ไม่เอ้ือต่อภารกิจกิจการนกัศึกษาใน
ปัจจุบนั   

4.  บุคลากรขาดขวญัและก าลงัใจในการท างาน 
 
 จุดแข็ง 

บุคลากรมีความรู้ มีความสามารถและมีประสบการณ์ท่ีเอ้ือต่อพฒันาองคก์ร 
 
ปัจจัยคุกคาม 
นโยบายการจ ากดัอตัราก าลงัและงบประมาณของมหาวทิยาลยั ท าใหไ้ม่เอ้ือต่อภาระงาน

และการพฒันางานท่ีเพิ่มมากข้ึน 
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กลยุทธ์และแผนการพฒันา 
1. ควรมีแผนพฒันาบุคลากรของกองฯ  ท่ีเป็นระบบ พร้อมทั้งเสนอมหาวทิยาลยัใหก้าร

สนบัสนุนงบประมาณท่ีเพิ่มมากข้ึนท่ีท าใหบุ้คลากร ไดรั้บการพฒันามากข้ึนดว้ย 
2. ควรทบทวนและปรับโครงสร้างการปฏิบติังานใหส้อดคลอ้งกบัภารกิจ 
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แนวทางและผลการพฒันาตามรายงานผลการประเมินคุณภาพ  ของปีทีผ่่านมา 
 

ข้อเสนอแนะที่ให้พฒันาเร่งด่วน/จุดอ่อน แนวทางการพฒันาและผลการพฒันา 

ข้อเสนอแนะที่ให้พฒันาเร่งด่วน  
1.  การพฒันารูปแบบการดูแลนกัศึกษา - ใหก้ารปรึกษาเป็นรายบุคคลกบัผูรั้บโทษทางวินยันกัศึกษา 
     ท่ีมีปัญหาทางวินยั -  ติดตามและใหก้ารดูแลนกัศึกษากรณีท่ีเห็นวา่ตอ้ง 

   ปรับเปล่ียนพฤติกรรม 
- จดัใหผู้รั้บโทษทางวินยันกัศึกษาไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมนอก 
  หลกัสูตรท่ีก าหนดวตัถุประสงคข์องกิจกรรมใหส้อดคลอ้ง 
  กบัปัญหานกัศึกษาจดักิจกรรมร่วมกบันกัศึกษาผูไ้ดรั้บทุน 

2. การสร้างความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น 
    แก่นกัศึกษา 

-  จดัใหมี้เจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัในหอพกันกัศึกษาทุก
อาคารตรวจบตัรทุกคนท่ีผา่นเขา้ – ออก  มีผลให ้
       1.  บุคคลภายนอกไม่สามารถเขา้ในหอพกัไดโ้ดยไม่ได้
รับอนุญาต  นกัศึกษาท่ีไม่ไดพ้กัในหอพกัตอ้งลงทะเบียนขอ
อนุญาตเขา้ – ออก  จ านวนคร้ังการกระท าผิดระเบียบขอ้หา้ม
ขอ้ปฏิบติัหอพกัและทรัพยสิ์นสูญหายลดลงเหลือ 12 รายไม่มี
บุคคลภายนอกเขา้มาขโมยทรัพยสิ์นของนกัศึกษาและของ
หอพกัและไม่มีนกัศึกษาหอพกัโดนท าร้ายร่างกายโดยบุคคล 
ภายนอก  ผลการประเมินความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีพกัใน
หอพกัเก่ียวกบัความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นมีระดบั
ค่าเฉล่ียสูงข้ึน 
       2.  นกัศึกษาป่วยไขย้ามวิกาล  เจา้หนา้ท่ีผูท่ี้เก่ียวขอ้ง  
สามารถใหค้วามช่วยเหลือนกัศึกษาไดอ้ยา่งรวดเร็วจากการ  
แจง้ประสานงานของเจา้หนา้ท่ี รปภ. 
       3.  สงัเกตพฤติกรรมและสามารถตรวจจบันกัศึกษาด่ืมสุรา
มีสารเสพติดในหอพกัได ้
-  จดัใหมี้ร้ัวดา้นหนา้และดา้นขา้งของบริเวณหอพกั  อยูใ่น 
   ระหวา่งการก่อสร้างจึงคาดว่ามีผลใหน้กัศึกษาและ 
   ทรัพยสิ์นของมหาวิทยาลยัมีความปลอดภยัมากข้ึน 
-  ตั้งงบประมาณติดตั้งโทรทศันว์งจรปิดในหอพกัทุกอาคาร 
   แต่ไม่ไดรั้บการสนบัสนุนงบประมาณ 
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ข้อเสนอแนะที่ให้พฒันาเร่งด่วน/จุดอ่อน แนวทางการพฒันาและผลการพฒันา 

 
 
 
3. การจดัส่ิงอ านวยความสะดวก เช่นคอมพิวเตอร์ 
    โรงอาหาร สนามกีฬา ฯลฯ 

-  ตั้งงบประมาณก่อสร้างอาคารควบคุมระบบโทรทศันว์งจร 
   ปิดและเป็นสถานท่ีรับรองผูป้กครองนกัศึกษา บุคคลภาย   
   นอกท่ีมาพบนกัศึกษา แต่ไม่ไดรั้บการสนบัสนุนงบประมาณ 
แนวทางพฒันา  
      1.  จดัใหมี้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในหอ้งพกันกัศึกษา
ทุกอาคาร  นอกเหนือจากหอพกัอาคาร 2 , 7  และ 14   ซ่ึงมีระบบ 
เครือข่ายแลว้  แต่ไม่ไดรั้บการสนบัสนุนงบประมาณ 
       2. จดัใหมี้เคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์เพ่ิมข้ึนและทดแทนของ
เก่าหมดอายุใชง้านในหอพกันกัศึกษาทุกอาคารบริการนกัศึกษา
ท่ีไม่มีศกัยภาพในการมีไวใ้ชส่้วนตวั   
       3. จดัสถานท่ีรับประทานอาหารใหแ้ก่นกัศึกษาท่ีเพียงพอ
และถูกหลกัสุขาภิบาลอาหาร 
      4. จดัใหมี้พดัลมในทุกหอ้งพกั 
      5.  จดัใหมี้สนามกีฬาใหเ้พียงพอและไดม้าตรฐาน 
ผลการพัฒนา 
      1. ไม่ไดรั้บการสนบัสนุนงบประมาณ 
      2.  มีเคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ในหอพกั  อาคาร  2  
และการเช่าเคร่ืองเอกชนในหอพกัอาคาร 3 – 4 แต่การด าเนินการ 
ล่าชา้ ไดเ้คร่ืองในปีการศึกษา  2550    นกัศึกษาจึงมีความสะดวก
ในการพิมพร์ายงาน  สืบคน้ขอ้มูล และลงทะเบียนในระดบัหน่ึง 

4. การพฒันาระบบบริการสุขภาพ แนวทางพฒันา  
     - พฒันาคลินิกสุขภาพนกัศึกษา  ณ  อาคารโรงอาหาร
มหาวิทยาลยั  โดยดา้นการบริการรักษาพยาบาลใหอ้ยูใ่นความ
รับผิดชอบของหน่วยบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลสงขลา
นครินทร์  
ผลการพัฒนา 
      -  มีเจา้หนา้ท่ีประจ าตั้งแต่เวลา 12.30–20.30 น. ในวนั
จนัทร์ – ศุกร์   วนัเสาร์ เวลา 13.00 – 16.00 น.  และมีแพทย ์
Past-time ใหบ้ริการตรวจรักษาสปัดาห์ละ 4 วนั  ในวนัจนัทร์ – 
พฤหสับดี  จากเดิมมีแพทยใ์หบ้ริการเพียง 3 วนั  เวลาเหมือนเดิม
17.00 – 20.00 น. ผลการพฒันานกัศึกษามีความสะดวกในการเขา้
รับบริการและมีโอกาสในการเขา้ถึงการบริการมากข้ึน 
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ข้อเสนอแนะที่ให้พฒันาเร่งด่วน/จุดอ่อน แนวทางการพฒันาและผลการพฒันา 

จุดอ่อนที่ต้องพฒันา  
1.  การเขียนรายงานประจ าปีควรสะทอ้นผลการ -  ไดด้  าเนินการแกไ้ขแลว้ในรายงานประจ าปี 2549 
     ด าเนินงานใหก้บัทุกภารกิจ เช่น ในบทสรุปของ  
ผูบ้ริหารยงัขาดขอ้มูลส่วนท่ี 2 (ตาราง)  ท่ีสะทอ้น     
ผลการด าเนินงานปัจจุบนั 

 

2.  ดชันีช้ีวดัผลการด าเนินงานบางส่วนยงัไม่ 
 ครอบคลุมหรือสอดคลอ้งกบัวิสยัทศัน ์และพนัธกิจ  
เช่น ระบบฐานขอ้มูลท่ีทนัสมยัยงัไม่มี KPIs  
   ท่ีชดัเจน 

-  ได้ด าเนินการทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจและKPIs  โดย
คณะกรรมการประกันคุณภาพเม่ือวนัท่ี 2 เมย. และวนัท่ี 8
และ 15  มิย.50  ซ่ึงท่ีประชุมมีมติให้ปรับขอ้ความวิสัยทศัน ์
พันธกิจ และเป้าประสงค์/ว ัตถุประสงค์ใหม่ตามข้อมูล
เบ้ืองต้นกองฯ พร้อมทั้ งให้เพ่ิมภารกิจใหม่ 2 ภารกิจคือ
สารสนเทศกิจการนักศึกษาและการพฒันาองค์กร/บุคลากร 
ดงัรายละเอียดในรายงานประจ าปี 2549 

3.  รายงานผลการด าเนินงานตาม KPIs ควรเป็น  -  ไดด้  าเนินการแกไ้ขแลว้ในรายงานประจ าปี 2549 
     รูปแบบเดียวกนักบัท่ีก าหนดไวใ้นเป้าหมาย เช่น    
     เป้าหมายเป็นร้อยละ  ผลกค็วรเป็นร้อยละ  
4.  การรายงานผลการด าเนินงานตามองคป์ระกอบ  
    ไม่อยูใ่นกรอบเวลาการรายงานประจ าปี  และผล  

-  ไดด้  าเนินการแกไ้ขแลว้ในรายงานประจ าปี 2549 

     การด าเนินงานตามกระบวนการด าเนินงานตาม   
     ภารกิจ/วตัถุประสงคมี์ความคลาดเคล่ือน 
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              ภาคผนวก 
 รายการเอกสารสนับสนุน 

หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 
อ.1/1 รวมระเบียบ ประกาศต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัทุนการศึกษา 
อ.1/2 http://www2.psu.ac.th/PresidentOffice/StudAffairs/ Special/scholarship/ 
อ.1/3 รายงานการเยีย่มบา้นนกัศึกษา  ปีการศึกษา  2549 
อ.2/1 แผนการปฎิบติังานกองทุนเงินใหกู้ย้มืเพื่อการศึกษา   ปีการศึกษา  2549 
อ.2/2 คู่มือผูป้ฎิบติังานกองทุนเงินใหกู้ย้มืเพื่อการศึกษา  (ส าหรับสถานศึกษา)  
อ.2/3 ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานกองทุนเงินใหกู้ย้มืเพื่อการศึกษามหาวทิยาลยัสงขลา- 

นครินทร์ ปี 2549 
อ.2/4 http://Student.psu.ac.th/loan/index-1 asp 
อ.2/5 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาใหกู้ย้มื มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
อ.2/6 http://Student.psu.ac.th/loan/index-1 asp 
อ.2/7 คู่มือการท าสัญญา 
อ.2/8 ประกาศมหาวทิยาลยัเก่ียวกบัเงินยมืฉุกเฉิน 
อ.2/9 http://Student.psu.ac.th / StudAffairs / borrow 
อ.3/1 รายงานการประชุมคณะกรรมการท่ีปรึกษาเชิงจิตวทิยา ปี  2549 
อ.3/2 http://Student.psu.ac.th /vaisai  
อ.3/3 แผน่พบัประชาสัมพนัธ์บา้นวยัใส 
อ.4/1 http://www2.psu.ac.th/PresidentOffice/StudAffairs/Special/ 

extra_jobs/extra_jobs.asp  
อ.4/2 http://www2.psu.ac.th/PresidentOffice/StudAffairs/48.htm 
อ.4/3 http://www2.psu.ac.th/PresidentOffice/StudAffairs/Mdegree/Education.htm 
อ.4/4 http://www2.psu.ac.th/PresidentOffice/StudAffairs/JobsSearch/ 
อ.5/1 รวมระเบียบ ขอ้บงัคบั ประกาศ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวนิยันกัศึกษา 
อ.5/2 สรุปการด าเนินงานวนิยันกัศึกษา ประจ าปีการศึกษา  2549 
อ.6/1 คู่มือหอพกันกัศึกษามหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตหาดใหญ่ 
อ.6/2 รายงานการจดัท่ีพกันกัศึกษา ปีการศึกษา 2549    
อ.6/3 สาส์นหอพกันกัศึกษาปี 2549 
อ.6/4 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจหอพกันกัศึกษา ปีการศึกษา 2549 

 
 
 

http://student.psu.ac.th/loan/index-1
http://student.psu.ac.th/loan/index-1
http://student.psu.ac.th/
http://student.psu.ac.th/
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หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 
อ.7/1 ยกเลิกค าสั่งและแต่งตั้งคณะกรรมการคดัเลือกควบคุม ดูแล ร้านคา้จ าหน่าย

อาหารและใหบ้ริการต่างๆ ในพื้นท่ีซ่ึงอยูใ่นความดูแลรับผดิชอบของกองกิจการ
นกัศึกษา มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์  วทิยาเขตหาดใหญ่   

อ.7/2 ประเมินความพึงพอใจศูนยอ์าหารโรงชา้ง คร้ังท่ี 1-2 /2549 
อ.8/1 ประเมินความพึงพอใจบริการสุขภาพนกัศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2549 
อ.9/1 รายงานการประเมินความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อการให้บริการ

ไปรษณียภณัฑ ์ปีการศึกษา  2549 
อ.10/1 สรุปจ านวนกิจกรรม / โครงการงานกิจกรรมนกัศึกษาปี 2549 
อ.14/1 งบประมาณ/การเงินกองกิจการนกัศึกษา ปี 2549 
อ.15/1 ระบบการใหบ้ริการสารสนเทศ 
อ.15/2 ขอ้มูลการใชบ้ริการสารสนเทศ 
อ.15/3 สรุปผลการประเมินการใชบ้ริการจองหอพกัผา่น Web Site  
อ.16/1 ขอ้มูลการพฒันาบุคลากรกองกิจการนกัศึกษา ปี 2549 
อ.16/2 โครงการพฒันางาน ปี 2549 
อ.16/3 โครงการวจิยั ปี 2549 
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การประเมนิผลการปฏิบัตงิานตาม  PDCA-PAR  ปี  2549 
 

ภารกจิของกองกจิการนกัศึกษา วตัถุประสงค์ KPIs เป้าหมาย P D C A Par รวม 
1. ทุนการศึกษา   

 
1.  เพ่ือช่วยเหลือนกัศึกษาใหมี้โอกาสเล่า 
       เรียนจนส าเร็จการศึกษา 

1.1 จ านวนนกัศึกษาท่ีไดรั้บทุน 
 
 
1.2 ระดบัความพึงพอใจของ

ผูรั้บบริการ 

1.1 จดัสรรทุน 100 %ของจ านวน
นกัศึกษาท่ีควรไดรั้บการ
ช่วยเหลือตามเกณฑท่ี์ก าหนด 

1.2 ระดบัความพึงพอใจ 80% 

1.0 
 
 
 
 
 
 

1.0 
 

0.8 0.8 1.0 4.6 

2. เงินยมื 
2.1  กองทุนเงินใหกู้ย้มื 
 

 
2.1  เพ่ือช่วยเหลือนกัศึกษาใหมี้โอกาสเล่า 
       เรียนจนส าเร็จการศึกษา 

 
2.1.1 จ ำนวนนกัศกึษำที่ได้รับทนุ 
           กูย้มื 
 
2.1.2 ระดบัความพึงพอใจของ 
         ผูรั้บบริการ 

 
2.1.1  จดัสรรทุน 100 %ของจ านวน 
          นกัศึกษาท่ีควรไดรั้บการ 
          ช่วยเหลือตามเกณฑท่ี์ก าหนด 
2.1.2  ระดบัความพึงพอใจ 80% 

1.0 
 
 
 
 
 

1.0 
 

0.8 0.8 1.0 4.6 

   2.2  เงินยมืฉุกเฉิน 2.2  เพ่ือช่วยเหลือนกัศึกษาใหมี้โอกาสเล่า 
       เรียนจนส าเร็จการศึกษา 

2.2.1 จ านวนนกัศึกษาท่ีไดรั้บทุน 
 
 
2.2.2 ระดบัความพึงพอใจของ 
         ผูรั้บบริการ 

2.2.1  จดัสรรทุน 100 %ของจ านวน 
          นกัศึกษาท่ีควรไดรั้บการ 
          ช่วยเหลือตามเกณฑท่ี์ก าหนด 
2.2.2  ระดบัความพึงพอใจ 80% 

1.0 1.0 0.8 0.8 1.0 4.6 
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ภารกจิของกองกจิการนกัศึกษา วตัถุประสงค์ KPIs เป้าหมาย P D C A Par รวม 
3.  บริการปรึกษาเชิงจิตวทิยา 
 
 

3.1  เพ่ือช่วยเหลือนกัศึกษาท่ีมีปัญหาทาง 
       จิตใจ 
3.2.  เพ่ือช่วยเหลือนกัศึกษาท่ีตอ้งการ 
       พฒันาตน 

3.1 จ านวนนกัศึกษาท่ีขอรับบริการ 
 
3.2 ระดบัความพึงพอใจของผูรั้บ 
      บริการ 

3.1  ให้บริกำร  100 % ของ 
        ผูข้อรับบริการ 
3.2  ระดบัควำมพงึพอใจ 80% 
          

1.0 1.0 0.8 0.8 1.0 4.6 

4.  บริการจดัหางานและศึกษา  
     ต่อ 
 

4.1 เพื่อสนบัสนุนใหน้กัศึกษามีรายไดใ้น 
      ระหวา่งเรียนและมีขอ้มูลแหล่งงาน 
 4.2 เพ่ือเป็นแหล่งขอ้มูลใหน้กัศึกษาใน 
      การศึกษาต่อ 

4.1 จ านวนนกัศึกษาท่ีมาใชบ้ริการ 
  
4.2 ระดบัความพึงพอใจของ 
      ผูรั้บบริการ 

41 เงินเพ่ิมข้ึน 5% ของปีท่ีผา่น 
 
4.2 ระดบัความพึงพอใจ 80% 

1.0 1.0 0.8 0.8 0.8 4.4 

5. วนิยัและพฒันานกัศึกษา 
 
 
 
 

5  เพื่อใหน้กัศึกษาเคารพกฎ  ปฏิบติัตาม 
     ขอ้บงัคบัต่าง ๆ ของมหาวทิยาลยั 

5.1 ระยะเวลาในการสืบสวน   
      สอบสวนและพิจารณาโทษ 
       ภายใน 60 วนั 
5.2  จ านวนนกัศึกษาท่ีไม่ถูก  
       ลงโทษทางวนิยั 
 
5.3 จ านวนนกัศึกษาท่ีไดรั้บการ 
       ปรึกษาเพื่อปรับเปล่ียน 
       พฤติกรรม 

 5.1  ระยะเวลาในการสืบสวน   
      สอบสวนและพิจารณาโทษ 
       ภายใน 60 วนั     80% 
5.2   จ านวนนกัศึกษาท่ีไม่ถูกลงโทษ  
        ทางวนิยัต่อจ านวนนกัศึกษา 
        ทั้งหมด 
5.3   จ านวนนกัศึกษาท่ีไดรั้บการ 
        ปรึกษาเพื่อปรับเปล่ียน 
        พฤติกรรม 
 
 
 

1.0 1.0 0.8 0.8 1.0 4.6 
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ภารกจิของกองกจิการนกัศึกษา วตัถุประสงค์ KPIs เป้าหมาย P D C A Par รวม 
6. หอพกันกัศึกษา 
 

6.  เพื่อใหน้กัศึกษามีท่ีพกัท่ีสะอาด    
     สะดวก สบาย และปลอดภยั 

6.1 จ านวนท่ีพกันกัศึกษา 
6.2 ระดบัความพึงพอใจของ 
      ผูรั้บบริการ 
6.3 จ านวนคร้ังความไม่ปลอดภยั 

6.1 จดัท่ีพกัตามเกณฑ ์ฯ    
6.2 ระดบัความพึงพอใจ 70% 
 
6.3  จ านวนคร้ังความไม่ปลอดภยั 
      ไม่เกิน  20  คร้ัง 

1.0 0.8 1.0 0.6 1.0 4.4 

7. สุขาภิบาลอาหาร / ร้าน  
   สวสัดิการและส่ิงอ านวยความ 
   สะดวก 
 

7. 1 เพื่อใหน้กัศึกษาไดบ้ริโภคอาหาร/   
       เคร่ืองด่ืมท่ีถูกหลกัสุขาภิบาลอาหาร 
7.2 เพื่อใหน้กัศึกษาไดรั้บความสะดวก 
      ในการด ารงชีวติประจ าวนั 

7.1 คุณภาพอาหารและเคร่ืองด่ืม 
 
7.2 ระดบัความพึงพอใจของ 
      ผูรั้บบริการ 
 

7.1 ตามเกณฑ ์
 
7.2 ระดบัความพึงพอใจ 70% 

1.0 1.0 0.8 0.4 1.0 4.2 

8. สุขภาพอนามยั 
 
 

8. เพื่อใหน้กัศึกษาไดรั้บความสะดวกใน 
    การเขา้รับบริการรักษาพยาบาล 

8.1 จ านวนระบบบริการสุขภาพ 
      อนามยั 
8.2 ระดบัความพึงพอใจของ 
      ผูใ้ชบ้ริการ 

8.1 จ านวนระบบบริการสุขภาพ 
      อนามยั   5  ระบบ  
8.2 ระดบัความพึงพอใจ  80 % 

1.0 1.0 1.0 1.0 0.8 4.8 

9. ไปรษณียภณัฑ ์ 9. เพื่อใหน้กัศึกษาในหอพกัไดรั้บ 
   ไปรษณียภณัฑอ์ยา่งสะดวกและรวดเร็ว 

9.1 ระดบัความพึงพอใจของผูใ้ช ้
      บริการ 
9.2 ระยะเวลาท่ีนกัศึกษาไดรั้บ 
      ไปรษณียภณัฑ ์

9.1 ระดบัความพึงพอใจ 80% 
 
9.2 - ระยะเวลาการส่งจดหมาย 
       ธรรมดาถึงหอ้งพกัภายใน 1 วนั 
     - จดหมายลงทะเบียน / EMS  
      นกัศึกษาไดรั้บ แจง้ภายใน  1  วนั 

1.0 1.0 1.0 1.0 0.8 4.8 
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ภารกจิของกองกจิการนกัศึกษา วตัถุประสงค์ KPIs เป้าหมาย P D C A Par รวม 
10  กิจกรรมเพ่ือส่งเสริมพฒันา 
     นกัศึกษา 
      
 
 
 
 
 

10.1 เพ่ือใหน้กัศึกษามีโอกาสไดเ้ขา้ร่วม 
        กิจกรรมพฒันานกัศึกษาอยา่ง   
        หลากหลาย 
10.2 เพื่อพฒันานกัศึกษาใหมี้ทกัษะชีวติ   
        คุณธรรม  จริยธรรม  มีจิตส านึก 
        สาธารณะ  มีสมรรถนะสากลบน 
        พ้ืนฐานความเป็นไทยและมีภาวะผูน้ า 

10.1 จ านวนโครงการ 
 
 
10.2 จ านวนนกัศึกษาท่ีเขา้ร่วม 
        โครงการ 
 
10.3 จ านวนงบประมาณ 
 
10.4  ผลการประเมิน 

10.1 จ านวน  340  โครงการ/ปี 
 
 
10.2  จ านวนนกัศึกษาท่ีเขา้ร่วม 
         โครงการ 
 
10.3 จ านวนงบประมาณ 4 ลา้น 
         บาท/ปี 
10.4 ระดบัผลการประเมินอยูใ่น 
ระดบั 71 – 100 % (มาก-มากท่ีสุด) 

1.0 1.0 1.0 0.8 0.8 4.6 

11. วชิาทหาร 
 
 
 

11. เพ่ือใหบ้ริการดา้นวชิาทหารแก่ 
      นกัศึกษาใหส้อดคลอ้งกบัแผนงาน   
      ของกระทรวงกลาโหมและศูนยก์าร 
      ฝึก นศท. 

11.1 จ านวนนกัศึกษาท่ีขอรับ 
        บริการ 
11.2 ระดบัความพึงพอใจของ 
        ผูใ้ชบ้ริการ 

11.1 ใหบ้ริการ 100 % ของนกัศึกษา 
        ท่ีขอรับบริการ 
11.2 ระดบัความพึงพอใจ  70% 

1.0 1.0 0.8 0.8 0.8 4.4 

12. ทะเบียนกิจกรรมนกัศึกษา 
        
 
 
 
 

12. เพื่อบนัทึกประวติัและรับรองการท า 
      กิจกรรมนกัศึกษา 

12.1 จ านวนนกัศึกษาท่ีขอรับ 
         บริการ 
12.2 ระดบัความพึงพอใจของ 
         ผูรั้บบริการ 
12.3 ความถูกตอ้งของขอ้มูลและ 
        ความรวดเร็วในการออก   
       ใบรับรองของการท ากิจกรรม 

12.1  ใหบ้ริการ 100 % ของ 
         ผูรั้บบริการ 
12.2 ระดบัความพึงพอใจ  80% 
 
12.3 มีความถูกตอ้งของขอ้มูลและ 
      รวดเร็วในการออกใบรับรองของ 
      การท ากิจกรรม 

1.0 1.0 0.8 0.8 0.8 4.4 
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ภารกจิของกองกจิการนกัศึกษา วตัถุประสงค์ KPIs เป้าหมาย P D C A Par รวม 
13. กีฬา 
 
 
 

13.1 เพ่ือใหก้ลุ่มกิจกรรมนกัศึกษามีท่ีท า 
        การและสถานท่ีท ากิจกรรมอยา่ง 
        เป็นสดัส่วน 
13.2 เพ่ือใหบ้ริการสนามกีฬา และอุปกรณ์ 
        กีฬาและพสัดุอุปกรณ์อ่ืน ๆ ท่ีเอ้ือ 
        ต่อการจดักิจกรรมนกัศึกษาและการ 
       เรียนการสอน 

13.1 จ านวนสนามกีฬาและ 
         อุปกรณ์กีฬา 
 
13.2 จ านวนผูใ้ชบ้ริการ 
 
13.3 ระดบัความพึงพอใจของ 
         ผูใ้ชบ้ริการ 

13.1 มีสนาม/ อุปกรณ์กีฬาทุกชนิด   
 
 
13.2 ใหบ้ริการ 100% ของผูรั้บ 

บริการ 
 13.3 ระดบัความพึงพอใจ 80% 
 

1.0 1.0 0.8 0.8 0.8 4.4 

14. การเงินและงบประมาณ 14   เพื่อใหก้ารด าเนินงานถูกตอ้งเป็นไป 
        ตามระเบียบและขอ้มูลทนัสมยั 

4.1 ความถูกตอ้งและขอ้มูล 
        ทนัสมยั 
          

14.1  ความถูกตอ้งและทนัสมยั  
        100% 

1.0 1.0 1.0 0.8 0.8 4.6 

15. สารสนเทศกิจการนกัศึกษา 15.1 จดัท าฐานขอ้มูลในการใหบ้ริการ 
        และพฒันางานกิจการนกัศึกษา 
15.2  เพื่อจดัท ารายงานการปฏิบหติังาน 
         ท่ีมีประสิทธิภาพ 

15.1 จ านวนระบบขอ้มูลและ 
        สารสนเทศ  
15.2 ความถูกตอ้งและความ 
        ทนัสมยัของขอ้มูล 
15.3 ระดบัความพึงพอใจ 

15.1 จ านวนระบบขอ้มูลสารสนเทศ 
          
15.2 ความถูกตอ้งและทนัสมยัของ 
        ขอ้มูล  100% 
15.3 ระดบัความพึงพอใจของผูใ้ช ้  
        บริการ 80% 

1.0 0.8 0.8 1.0 1.0 4.6 
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ภารกจิของกองกจิการนกัศึกษา วตัถุประสงค์ KPIs เป้าหมาย P D C A Par รวม 
16. การพฒันาองคก์ร/บุคลากร 16.1  เพ่ือเพ่ิมพนูความรู้ความสามารถ 

         ใหแ้ก่บุคลากร 
16.2  เพื่อน าผลมาพฒันาองคก์รท่ีท าให ้
         การปฏิบติังานมีประสิทธิภาพ 
         
 

16.1 ร้อยละของบุคลากรท่ีเขา้ร่วม 
        อบรม/ ประชุม/ สมัมนา 
 
 16.2 จ านวนผลงานวจิยั/โครงการ  
         พฒันางาน 

16.1 บุคลากรไดเ้ขา้รับการพฒันา 
       100% 
          
16.2 จ านวนผลงานวจิยั/โครงการ 
        พฒันางานไม่นอ้ยกวา่ 4 เร่ือง/ปี 

0.8 1.0 0.8 0.8 0.8 4.2 

คะแนนรวมผลการประเมินตามภารกิจ(16ภารกิจหลกั 17 ภารกิจยอ่ย)หารดว้ยจ านวนภารกิจท่ีด าเนินการ 16.8 16.6 14.6 13.6 15.2 76.8 
สรุปคะแนน (PDCA-.Par) 1.0 1.0 0.8 0.8 0.9 4.5 

สรุปการประเมนิผล 4.5 (รับรองระดบัดมีาก) 
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                                         งบประมาณ/การเงินในการด าเนินงาน กองกิจการนักศึกษา  ประจ าปีงบประมาณ 2548 - 2549
ก. งบประมาณ

งบประมาณ 2548 2549
     1.  งบประมาณเงินรายได ้งานกิจกรรมนิสิตนกัศึกษา 31,413,100 12,734,700
     2.  งบประมาณแผ่นดิน กองกิจการนกัศึกษา งานสนบัสนุนฯ 11,430,900 13,236,500
     3.  งบประมาณท่ีไดรั้บการสนบัสนุนจาก สกอ.
          - ส่งเสริมพฒันาศกัยภาพนิสิตนกัศึกษา                              
          - ส่งเสริมเขา้ร่วมดนตรีไทยอุดมศึกษา                       50,000 50,000
          - งานกีฬามหาวิทยาลยั                                             400,000 400,000
          - เงินบริหารกองทุนใหกู้ย้มืเพ่ือการศึกษา                172,800 119,700
          - เงินโครงการบณัฑิตอุดมคติไทย                            170,000 170,000
     4.  เงินค่าบ ารุงกิจกรรมนกัศึกษา 1,600,000 1,600,000
     5.  ค่าบ ารุงสุขภาพ/ประกนัอุบติัเหตุ 200,000 200,000
     6.  งบประมาณท่ีไดรั้บการสนบัสนุนจากหน่วยงานราชการและเอกชน           
          - เงินโครงการแข่งขนัว่ิงหาดใหญ่สู่ธรรมชาติ           903,200 808,300
          - เงินค่าเช่าเส้ือครุย                                                    331,800 331,800
          - เงินรายไดก้รมการศาสนา                                         15,000 10,000
          - เงินกรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม                        50,000 50,000
     7.  เงินไดส่้วนกลางมหาวิทยาลยั                           2,900,000 3,900,000

รวม 49,636,800 33,611,000
ข.  การเงิน       
     1.  เงินยมืหมุนเวียนทดอรงจ่ายการด าเนินงาน 1,874,021 2,113,192
     2.  เงินยมืฉุกเฉิน 200,000 200,000
     3.  เงินทุนการศึกษา 73,000 68,655
     4.  เงินทุนท างานแลกเปล่ียน                                                                           1,969,305 740,594
     5.  เงินรายไดก้องฯ (ค่าปากสระ ศูนยบ์ริหารร่างกาย  สนามเทนนิส)                   615,981 536,718
     6.  เงินรับฝากต่าง ๆ 1,818,020 1,052,056
    7.  เงินค่าบ ารุงกิจกรรมนกัศึกษา 2,835,839
    8.  รับเงินกองคลงัเงินรายได ้ เงินงบประมาณ 3,540,552 2,686,787

รวม 109,364,479 77,455,841
รวมทั้งส้ิน 159,001,279 111,066,841
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การประเมนิผลการปฏิบัตงิานตาม  PDCA-PAR  ปี  2549 

 
ภารกจิของกองกจิการนกัศึกษา วตัถุประสงค์ KPIs เป้าหมาย P D C A Par รวม 
1. ทุนการศึกษา   

 
1. เพ่ือช่วยเหลือนกัศึกษาใหมี้โอกาสเล่า 
   เรียนจนส าเร็จการศึกษา 

1.1 จ านวนนกัศึกษาท่ีไดรั้บทุน 
 
 
1.2 จ านวนเงินทุน / แหล่งทุน 
 
1.3 ระดบัความพึงพอใจของ

ผูรั้บบริการ 

1.1 จดัสรรทุน 100 %ของจ านวน
นกัศึกษาท่ีควรไดรั้บการ
ช่วยเหลือตามเกณฑท่ี์ก าหนด 

1.2 เงินทุนเพ่ิมข้ึน 2 % ของจ านวน
เงินทุนปีท่ีผา่นมา 

1.3 ระดบัความพึงพอใจ 80% 

1.0 
 
 
 
 
 
 

1.0 
 

0.8 0.8 1.0 4.6 

2. เงินยมื 
2.1  กองทุนเงินใหกู้ย้มื 
2.2  เงินยมืฉุกเฉิน 

 
2.1  เพ่ือช่วยเหลือนกัศึกษาใหมี้โอกาสเล่า 
       เรียนจนส าเร็จการศึกษา 

 
2.1 จ ำนวนนกัศกึษำที่ได้รับทนุ 
 
 
2.2 จ านวนเงินทุน / แหล่งทุน 
 
2.3 ระดบัความพึงพอใจของ 
      ผูรั้บบริการ 

 
2.1  จดัสรรทนุ 100 %ของจ ำนวน 
       นกัศกึษำทีค่วรได้รับกำร 
       ช่วยเหลอืตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด 
2.2 เงินทนุเพิม่ขึน้ 2 % ของจ ำนวน

เงินทนุปีที่ผำ่นมำ 
2.3 ระดบัความพึงพอใจ 80% 

1.0 
 
 
 
 
 

1.0 
 

0.8 0.8 1.0 4.6 

3.  บริการปรึกษาเชิงจิตวทิยา 
 
 

3.1 เพ่ือช่วยเหลือนกัศึกษาท่ีมีปัญหาทาง 
      จิตใจ 
3.2 เพ่ือช่วยเหลือนกัศึกษาท่ีตอ้งการ 
      พฒันาตน 

3.1 จ านวนนกัศึกษาท่ีขอรับบริการ 
 
3.2 ระดบัความพึงพอใจของผูรั้บ 
      บริการ 

3.1  ให้บริกำร  100 % ของ 
        ผูข้อรับบริการ 
3.2  ระดบัควำมพงึพอใจ 80% 
          

1.0 1.0 0.8 0.8 1.0 4.6 
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ภารกจิของกองกจิการนกัศึกษา วตัถุประสงค์ KPIs เป้าหมาย P D C A Par รวม 
4.  บริการจดัหางานและศึกษา  
     ต่อ 
 
 
 
 

4.1 เพื่อสนบัสนุนใหน้กัศึกษามีรายไดใ้น 
      ระหวา่งเรียนและมีขอ้มูลแหล่งงาน 
      หลงัจากส าเร็จการศึกษา 
4.2 เพ่ือเป็นแหล่งขอ้มูลใหน้กัศึกษาใน 
      การศึกษาต่อ 

4.1 จ านวนกิจกรรม 
 
 
4.2 จ านวนนกัศึกษาท่ีมาใชบ้ริการ 
  
4.3 ระดบัความพึงพอใจของ 
      ผูรั้บบริการ 
 

4.1 จ านวนกิจกรรม/โครงการท่ีจดั 
      บิรการจดัหางานและศึกษาตอ่ 
 
4.2 เงินเพ่ิมข้ึน 5% ของปีท่ีผา่น 
 
4.3 ระดบัความพึงพอใจ 80% 

1.0 1.0 0.8 0.8 0.8 4.4 

5. วนิยัและพฒันานกัศึกษา 
 
 
 
 

5. เพื่อใหน้กัศึกษาเคารพกฎ  ปฏิบติัตาม 
   ขอ้บงัคบัต่าง ๆ ของมหาวทิยาลยั 

5.1 จ านวนนกัศึกษาท่ีกระท าผดิ 
      วนิยันกัศึกษา 
 
5.2  จ านวนโครงการพฒันาดา้น 
       วนิยันกัศึกษา 
5.3 ระยะเวลาท่ีนกัศึกษรับทราบ 

 ค  าสัง่ 
5.4  จ านวนนกัศึกษาท่ีไม่ถูก  
       ลงโทษทางวนิยั 
 
5.5 จ านวนนกัศึกษาท่ีไดรั้บการ 
       ปรึกษาเพื่อปรับเปล่ียน 
       พฤติกรรม 

5.1 จ านวนนกัศึกษากระท าผดิ 
        ลดลงร้อยละ 5 ต่อปี เม่ือเทียบ 
        กบันกัศึกษาทั้งหมด 
5.2 จ านวนกิจกรรม/โครงการพฒันา 

ดา้นวนิยันกัศึกษา 
5.3 ตามเกณฑ ์* 
 
5.4   จ านวนนกัศึกษาท่ีไม่ถูก  
         ลงโทษทางวนิยัต่อจ านวน 
         นกัศึกษาทั้งหมด 
5.5   จ านวนนกัศึกษาท่ีไดรั้บการ 
        ปรึกษาเพื่อปรับเปล่ียน 
        พฤติกรรม 

1.0 1.0 0.8 0.8 1.0 4.6 

 



 

ภารกจิของกองกจิการนกัศึกษา วตัถุประสงค์ KPIs เป้าหมาย P D C A Par รวม 
6. หอพกันกัศึกษา 
 
 
 
 

6. เพื่อใหน้กัศึกษามีท่ีพกัท่ีสะอาด สะดวก 
    สบาย และปลอดภยั 

6.1 จ านวนท่ีพกันกัศึกษา 
6.2 ระดบัความพึงพอใจของ 
      ผูรั้บบริการ 
6.3 จ านวนคร้ังความไม่ปลอดภยั 

6.1 จดัท่ีพกัตามเกณฑ ์ฯ    
6.2 ระดบัความพึงพอใจ 70% 
 
6.3  ไม่เกิน  20  คร้ัง 

1.0 0.8 1.0 1.0 1.0 4.8 

7. สุขาภิบาลอาหาร / ร้าน  
   สวสัดิการ  ส่ิงอ านวยความ 
   สะดวกต่าง ๆ 
 

7. 1 เพื่อใหน้กัศึกษาไดบ้ริโภคอาหาร/   
       เคร่ืองด่ืมท่ีถูกหลกัสุขาภิบาลอาหาร 
7.2 เพื่อใหน้กัศึกษาไดรั้บความสะดวก 
      ในการด ารงชีวติประจ าวนั 

7.1 ระดบัความพึงพอใจของ 
      ผูรั้บบริการ 
7.2 คุณภาพอาหารและเคร่ืองด่ืม 
 

7.1 ระดบัความพึงพอใจ 70% 
 
7.2 ตามเกณฑ ์

1.0 1.0 0.8 0.8 0.8 4.6 

8. สุขภาพอนามยั 
 
 

8. เพื่อใหน้กัศึกษาไดรั้บความสะดวกใน 
    การเขา้รับบริการรักษาพยาบาล 

8.1 มีระบบบริการสุขภาพอนามยั 
      ท่ีหลากหลาย 
8.2 ระดบัความพึงพอใจของ 
      ผูใ้ชบ้ริการ 

8.1 จ านวน  5  ระบบ  
 
8.2 ระดบัความพึงพอใจ  80 % 

1.0 1.0 1.0 1.0 0.8 4.8 

 
9. ไปรษณียภณัฑ ์

 
9. เพื่อใหน้กัศึกษาในหอพกัไดรั้บ 
   ไปรษณียภณัฑอ์ยา่งสะดวกและรวดเร็ว 

 
9.1 ระดบัความพึงพอใจของผูใ้ช ้
      บริการ 
9.2 ระยะเวลาท่ีนกัศึกษาไดรั้บ 
      ไปรษณียภณัฑ ์

 
9.1 ระดบัความพึงพอใจ 80% 
 
9.2 -จดหมายธรรมดาถึงหอ้งพกั 
      ภายใน 1 วนั 
     -จดหมายลงทะเบียน / EMS  
     นกัศึกษาไดรั้บ แจง้ภายใน  1  วนั 

1.0 1.0 1.0 1.0 0.8 4.8 

 
 



 

ภารกจิของกองกจิการนกัศึกษา วตัถุประสงค์ KPIs เป้าหมาย P D C A Par รวม 
10  กิจกรรมเพ่ือส่งเสริมพฒันา 
     นกัศึกษา 
      
 
 
 
 
 

10.1 เพ่ือใหน้กัศึกษามีโอกาสไดเ้ขา้ร่วม 
        กิจกรรมพฒันานกัศึกษาอยา่ง   
        หลากหลาย 
10.2 เพื่อพฒันานกัศึกษาใหมี้ทกัษะชีวติ   
        คุณธรรม  จริยธรรม  มีจิตส านึก 
        สาธารณะ  มีสมรรถนะสากลบน 
        พ้ืนฐานความเป็นไทยและมีภาวะผูน้ า 

10.1 จ านวนโครงการ 
10.2 นกัศึกษาท่ีเขา้ร่วมโครงการ 
 
10.3 จ านวนงบประมาณ 
 
10.4 ผลการประเมิน 

10.1 จ านวน  340  โครงการ/ปี 
10.2 จ านวนงบประมาณ 4 ลา้น บาท/ปี 
 
10.3 ระดบัผลการประเมินอยูใ่น 

ระดบั 70% – 100% 
         
 

1.0 1.0 1.0 0.8 0.8 4.6 

11. วชิาทหาร 
 
 
 

11. เพ่ือใหบ้ริการดา้นวชิาทหารแก่ 
      นกัศึกษาใหส้อดคลอ้งกบัแผนงาน   
      ของกระทรวงกลาโหมและศูนยก์าร 
      ฝึก นศท. 

11.1 จ านวนนกัศึกษาท่ีขอรับ 
        บริการ 
11.2 ระดบัความพึงพอใจของ 
        ผูใ้ชบ้ริการ 

11.1 ใหบ้ริการ 100 % ของนกัศึกษา 
        ท่ีขอรับบริการ 
11.2 ระดบัความพึงพอใจ  70% 

1.0 1.0 0.8 0.8 0.8 4.4 

12. ทะเบียนกิจกรรมนกัศึกษา 
        
 
 
 
 

12. เพื่อบนัทึกประวติัและรับรองการท า 
      กิจกรรมนกัศึกษา 

12.1 จ านวนนกัศึกษาท่ีขอรับ 
         บริการ 
12.2 ระดบัความพึงพอใจของ 
         ผูรั้บบริการ 
12.3 ความถกูตอ้งของขอ้มูลและ 
        ความรวดเร็วในการออก   
       ใบรับรองของการท ากิจกรรม 

12.1  ใหบ้ริการ 100 % ของ 
         ผูรั้บบริการ 
12.2 ระดบัความพึงพอใจ  80% 
 
12.3 ระดบัความพึงพอใจ 80% 

1.0 1.0 0.8 0.8 0.8 4.4 

 
 
 



 

ภารกจิของกองกจิการนกัศึกษา วตัถุประสงค์ KPIs เป้าหมาย P D C A Par รวม 
13. กีฬา 
 
 
 

13.1 เพ่ือใหก้ลุ่มกิจกรรมนกัศึกษามีท่ีท า 
        การและสถานท่ีท ากิจกรรมอยา่ง 
        เป็นสดัส่วน 
13.2 เพ่ือใหบ้ริการสนามกีฬา และอุปกรณ์ 
        กีฬาและพสัดุอุปกรณ์อ่ืน ๆ ท่ีเอ้ือ 
        ต่อการจดักิจกรรมนกัศึกษาและการ 
       เรียนการสอน 

13.1 จ านวนสนามกีฬาและ 
         อุปกรณ์กีฬา 
13.2 จ านวนผูใ้ชบ้ริการ 
13.3 ระดบัความพึงพอใจของ 
         ผูใ้ชบ้ริการ 

13.1 มีสนาม/ อุปกรณ์กีฬาทุกชนิด   
13.2 ใหบ้ริการ 100% ของผูรั้บ 

บริการ 
 13.3 ระดบัความพึงพอใจ 80% 
 

1.0 1.0 0.8 0.8 0.8 4.4 

14. การเงินและงบประมาณ 14.1 เพื่อใหก้ารด าเนินงานถูกตอ้งเป็นไป 
        ตามระเบียบและขอ้มูลทนัสมยั 

14.1  ความถูกตอ้งและขอ้มูล 
        ทนัสมยั 
          

14.1  ความถูกตอ้งและทนัสมยั  
        100% 

1.0 1.0 1.0 0.8 0.8 4.6 

15. สารสนเทศกิจการนกัศึกษา 15.1 จดัท าฐานขอ้มูลในการใหบ้ริการ 
        และพฒันางานกิจการนกัศึกษา 
15.2  เพื่อจดัท ารายงานการปฏิบหติังาน 
         ท่ีมีประสิทธิภาพ 

15.1 จ านวนระบบขอ้มูลและ 
        สารสนเทศ  
15.2 ความถูกตอ้งและความ 
        ทนัสมยัของขอ้มูล 
15.3 ระดบัความพึงพอใจ 

15.1 จ านวนระบบขอ้มูลสารสนเทศ 
        ท่ีใหบ้ริการ 
15.2 ความถูกตอ้งและทนัสมยั100% 
 
15.3 ระดบัความพึงพอใจ 80% 

1.0 0.8 0.8 1.0 1.0 4.6 

16. การพฒันาองคก์ร/บุคลากร 16.1 เพื่อพฒันาองคก์รและบุคลากรให ้
        เรียนรู้และแสวงหาความรู้ท่ีน าผล 
        ต่อการปฏิบติังานท่ีมีประสิทธิภาพ 

16.1 ร้อยละของบุคลากรท่ีเขา้ร่วม 
        อบรม/ ประชุม/ สมัมนา 
 
 16.2 จ านวนผลงานวจิยั/โครงการ  
         พฒันางาน 

16.1 จ านวนร้อยละของบุคลากรท่ี 
       เขา้ร่วมอบรม/ ประชุม/ สมัมนา   
          
16.2 จ านวนผลงานวจิยั/โครงการ 
        พฒันางาน 

1.0 0.8 0.8 0.8 0.8 4.2 

                       คะแนนรวมตามภารกิจ          
    สรุปผลการประเมิน/ คะแนนรวมผลการประเมินตามภารกิจหารดว้ยจ านวนภารกิจท่ีด าเนินการ      



 

 


