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คานา
การจัดทารายงานประจาปี การประเมินคุณภาพ ของกองกิจการนักศึกษาปี การศึกษา 2549
ได้จดั ทาขึ้นตามนโยบายของมหาวิทยาลัย เพื่อนาระบบการประกันคุ ณภาพมาใช้ในการบริ หารจัดการ
ทั้งนี้ เพื่อพัฒนางานให้มีคุณภาพ เพื่อ รายงานผลการดาเนิ นงานต่อมหาวิทยาลัย หน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในและคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอก สาธารณชน โดยการ
จัดทารายงานประจาปี การประเมินคุณภาพกองกิจการนักศึกษา 2549 ได้ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ตัวบ่งชี้
และKPIs ใหม่จากที่กาหนดไว้เดิมของปี ที่ผา่ นมา 13 ภารกิจได้ปรับเพิ่มเติมเป็ น 16 ภารกิจหลัก 17 ภารกิจ
ย่อย 40 ตัวบ่งชี้ เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้ าประสงค์ของกองกิจการนักศึกษาและ
มหาวิทยาลัยตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
กองกิจการนักศึกษา หวังเป็ นอย่างยิง่ ว่ารายงานฉบับนี้จะสะท้อนผลการดาเนินงานของ
กองกิจการนักศึกษา และจะเป็ นประโยชน์ต่อการประเมินตนเองของกองกิจการนักศึกษา อันจะนาไปสู่
การปรับปรุ งและพัฒนาการดาเนินงานของกองกิจการนักศึกษาให้มีคุณภาพต่อไป
ขอขอบคุ ณคณะกรรมการประกันคุ ณภาพการศึกษาและเจ้าหน้าที่กองกิ จการนักศึกษา
ทุ กท่านที่ดาเนิ นงานตามภารกิ จที่ ได้รับมอบหมาย และช่ วยให้การดาเนิ นงานประกันคุ ณภาพบรรลุตาม
วัตถุประสงค์
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กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
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งานธุ รการ กองกิจการนักศึกษา
คณะกรรมการประกันคุณภาพกองกิจการนักศึกษา ดังรายนามต่อไปนี้
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อินทร์สุวรรณ์

ปี ทีพ่ มิ พ์
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กิจกรรม
1. ประชุมคณะกรรมการดาเนินงานประกันคุณภาพ ครั้งที่ 1
- รับทราบการดาเนินงานประกันของมหาวิทยาลัยฯ
- รับทราบผลการประเมินคุณภาพภายในและดาเนินการตามข้อเสนอแนะ
ของกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
2. ประชุมคณะกรรมการดาเนินงานประกันคุณภาพ ครั้งที่ 2
- ทบทวนผลการดาเนินการตามข้อเสนอแนะของกรรมการประเมินคุณภาพ
ภายในและมอบหมายให้หน่วยงานจัดทารายงานประจาปี
3. หน่วยงานจัดทารายงานประจาปี 2549
4. หน่วยงานเขียนรายงานประจาปี ส่ งให้ธุรการ
5. ประชุมคณะกรรมการดาเนินงานประกันคุณภาพ ครั้งที่ 3
6. ประชุมคณะกรรมการดาเนินงานประกันคุณภาพ ครั้งที่ 4
- พิจารณาการเขียนรายงานประจาปี 2549 ของกองฯ
7. ประชุมคณะกรรมการดาเนินงานประกันคุณภาพ ครั้งที่ 5
- พิจารณาการเขียนรายงานประจาปี 2549 ของกองฯ (ต่อ)
8. จัดทารายงานประจาปี การประเมินคุณภาพ ปี 2549 ส่ งมหาวิทยาลัย

วัน เดือน ปี
12 มีนาคม 2550

2 เมษายน 2550

3 – 30 เมษายน 2550
31 พฤษภาคม 2550
24 พฤษภาคม 2550
8 มิถุนายน 2550
15 มิถุนายน 2550
15 มิถุนายน –
กรกกฎาคม 2550

บทสรุ ปสำหรับผู้บริหำร
กองกิ จ การนั ก ศึ ก ษาเป็ นส่ วนราชการระดั บ กอง สั ง กั ด ส านั ก งานอธิ ก ารบดี
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ มีโครงสร้างการแบ่งงานเป็ น 4 งาน คือ1)งานแนะแนว
และจัดหางาน 2)งานบริ การและสวัสดิการนักศึกษา 3)งานกิ จกรรมนักศึกษา 4)งานธุ รการ และ2หน่ วย
คือหน่ วยสารสนเทศ และหน่ วยกิ จกรรมนานาชาติ มีบุคลากรทั้งสิ้ น จานวน 59 อัตรา มีภารกิ จในการ
สนับสนุ นและจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้มีมาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิตตามนโยบาย และแผนกล
ยุท ธ์ ข องมหาวิท ยาลัย ที่ ก าหนดไว้ในเป้ ำประสงค์ ที่ 3 ว่ ำ “บั ณ ฑิ ต ของมหำวิท ยำลัยเป็ นผู้ มี ค วำมรู้
ควำมสำมำรถทำงวิช ำกำรและมี ก ำรแสวงหำควำมรู้ ต ลอดชี วิต มี คุ ณ ธรรม มี ทัก ษะชี วิต มี ส ำนึ ก
สำธำรณะและมีสมรรถนะสำกล บนพืน้ ฐำนควำมเป็ นไทย” มีกลยุทธ์ ขั้นตอน กระบวนการดาเนินงาน
ให้บ รรลุ ผ ลตามแผนที่ ก าหนดไว้ โดยส่ งเสริ ม กิ จกรรม/โครงการ 5 ด้านคื อ บ าเพ็ญ ประโยชน์ ด้าน
วิชาการ ด้านศิลปวัฒนธรรม ด้านกีฬา และอื่นๆที่เน้นการส่ งเสริ มและสนันสนุบการพัฒนานักศึกษาให้
เป็ นบุคคลที่สมบูรณ์ท้ งั ด้านสติปัญญา ร่ างกาย อารมณ์ สังคม และจิตใจ พร้อมจัดบริ การและสวัสดิการ
ที่หลากหลาย
ปี กำรศึกษำ 2549 ผลการดาเนิ นงานกิ จกรรม / โครงการที่ได้ส่งเสริ มและสนับสนุ น
กิ จกรรมพัฒนานักศึกษาจำนวน 346 กิจกรรม/โครงกำร จาแนกเป็ นกิจกรรมด้านบาเพ็ญประโยชน์
จานวน 47 โครงการ ด้านวิชาการ 114 โครงการ ด้านศิลปวัฒนธรรม 71 โครงการ ด้านกีฬา 65
โครงการและด้านอื่น 49โครงการ ได้เปิ ดโอกาสให้นกั ศึกษาเข้าร่ วมกิจกรรมได้อย่างหลากหลายตาม
ความสนใจและความต้องการของนักศึกษา นอกจากนี้ ยงั ได้ส่งเสริ มให้นกั ศึกษาเข้าร่ วมกิ จกรรมกับ
หน่ วยงานภายนอกและประเทศใกล้เคียง เช่ น มาเลเซี ย สิ งคโปร์ สาธารณรัฐประชาชนจีน และ
สาธารณรัฐประชาชนลาว ทาให้นกั ศึกษาได้มีโอกาสจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนระหว่างกัน ร้ อยละนักศึกษำ
ทีเ่ ข้ ำร่ วมกิจกรรม 100 เปอร์ เซ็นต์ ต่อจำนวนนักศึกษำระดับปริญญำตรี ได้จดั บริ การและสวัสดิการต่างๆ
ที่หลากหลายที่ช่วยให้มีความพร้อมในการศึกษาให้แก่นกั ศึกษา เช่น จัดบริ การทุนการศึกษา กองทุนเงิน
ให้กยู้ มื เพื่อการศึกษา บริ การให้คาปรึ กษา จัดหางาน/ศึกษาต่อ หอพักนักศึกษา สุ ขาภิบาลอาหาร
สุ ขภาพอนามัย ไปรษณี ยภัณฑ์ กีฬา พร้อมทั้งดูแลสุ ขภาพกาย จิตใจและวินยั นักศึกษา
กองกิจการนักศึกษาได้ดาเนิ นการระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่
สอดคล้องกับระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย และได้ดาเนินการพัฒนาประกันคุณภาพภายใน
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในโดยได้ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ตัวบ่งชี้
และ KPIs ใหม่จากที่กาหนดไว้เดิ มของปี ที่ผ่านมา 13 ภารกิ จได้ปรับเพิ่มเป็ น 16 ภำรกิจหลัก 17
ภำรกิจย่อย ดังนี้คือ 1)ทุนการศึกษา 2)เงินยืม (2.1 กองทุนเงินให้กยู้ มื เพื่อการศึกษา 2.2 เงินยืมฉุกเฉิน)
3)บริ การปรึ กษาเชิ งจิตวิทยา 4)บริ การจัดหางานและศึกษาต่อ 5)วินยั และพัฒนานักศึกษา 6)หอพัก

-2นักศึกษา 7) สุ ขาภิบาลอาหาร/สวัสดิการและสิ่ งอานวยความสะดวก 8) สุ ขภาพอนามัย 9) ไปรษณี ยภัณฑ์
10)กิ จกรรมเพื่อส่ งเสริ มพัฒนานักศึกษา 11)วิชาทหาร 12)ทะเบียนกิ จกรรมนักศึกษา 13) กี ฬา
14) การเงินและงบประมาณ 15)สารสนเทศกิจกรรมนักศึกษา 16)การพัฒนาองค์กร/บุคลากร
สรุ ปผลการดาเนิ นงานทุกภารกิ จและในภาพรวมพบว่า ผลกำรประเมินตนเองอยู่ใน
ระดับดีมำก (ได้ คะแนน 4.5 จำกคะแนนเต็ม 5) และบรรลุเป้ ำหมำยทีก่ ำหนดไว้ ยกเว้นภำรกิจที่ 7
สุ ขำภิบำลอำหำรยังมีผลกำรดำเนินงำนไม่ บรรลุเป้ ำหมำย และพบว่ามีจุดอ่ อนหลายภารกิจเช่น ขาดการ
สนับสนุ นจากมหาวิทยาลัย ในเรื่ องงบประมาณและอัตรากาลัง ทาให้ส่งผลต่อคุณภาพการดาเนิ นงาน
สาหรับจุ ด แข็ งพบว่ามี การจัดทาและพัฒนาระบบสารสนเทศที่ ช่ วยให้ก ารดาเนิ นงานของกองฯ มี
คุณภาพและมีประสิ ทธิ ภาพ สาหรับปี การศึกษา 2548 กองฯ ไม่ได้จดั ทารายงานการประเมินคุณภาพ
ภายใน แต่ได้จดั ทาข้อมู ล ตามตัวบ่งชี้ และรายงานการประเมิ นประจาปี ของมหาวิทยาลัยในส่ วนที่
เกี่ยวข้องด้านกิจการนักศึกษาเนื่องจากเป็ นช่วงการประเมินคุณภาพภายนอกโดย สมศ.
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ข้ อมูลเบื้องต้นของกองกิจการนักศึกษา
ความเป็ นมา
ในบทนี้จะกล่าวถึงประวัติความเป็ นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และวัตถุประสงค์
ของกองกิจการนักศึกษา ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

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

วิ สยั ทัศน์ / พันธกิ จ
วิสัยทัศน์
“กองกิจการนักศึกษาเป็ นหน่วยงานที่ร่วมสร้างบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย
โดยมุ่งเน้นการดาเนิ นงานที่ส่งเสริ มการเรี ยนรู ้และพัฒนานักศึกษา”
พันธกิจ
สนับสนุนและจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา พร้อมจัดบริ การและสวัสดิการที่หลากหลาย
ด้วยระบบสารสนเทศ เพื่อให้นกั ศึกษามีการแสวงหาความรู ้ตลอดชีวติ มีคุณธรรม มีทกั ษะชีวติ
มีสานึกสาธารณะ และมีสมรรถนะสากลบนพื้นฐานความเป็ นไทย
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เป้ าประสงค์ / วัตถุประสงค์
เป้ าประสงค์
1. บัณฑิตเป็ นผูม้ ีการแสวงหาความรู ้
ตลอดชีวิต มีคุณธรรม มีทกั ษะ
ชีวติ มีสานึกสาธารณะและมีสมรรถนะ
สากลบนพื้นฐานความเป็ นไทย

วัตถุประสงค์

1. เพื่อสร้างบัณฑิตให้เป็ นผูม้ ีความรู ้คู่คุณธรรม
จริ ยธรรม ถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็ นกิจที่
หนึ่งตามพระราชปณิ ธานของสมเด็จพระบรมราช
ชนก
2. เพื่อสร้างบัณฑิตให้เป็ นผูใ้ ฝ่ เรี ยนรู ้ตลอดชีวิตมี
วิจารณญาณ และมีความคิดเชิงนวัตกรรม
3. เพื่อสร้างบัณฑิตให้มีทกั ษะชีวติ ความสามารถ
ในวิชาชีพ และมีคุณภาพชีวติ ที่ดีให้สอดคล้อง
กับความต้องการของสังคมและการพัฒนาประเทศ
4. เพื่อสร้างบัณฑิตให้มีสมรรถนะสากลบนพื้นฐาน
ความเป็ นไทย
5. เพื่อสร้างบัณฑิตที่มีภาวะผูน้ า
6. เพื่อสนับสนุนและจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาให้มีประสิ ทธิภาพและต่อเนื่ อง
2. นักศึกษามีความพร้อมในการศึกษา 1. เพื่อจัดบริ การและสวัสดิการที่หลากหลายตรงตาม
เพื่อการพัฒนาวิชาการ
ความต้องการของนักศึกษา
3. เป็ นกองฯ ที่มีการบริ หารจัดการด้วย 1. เพื่อจัดทาสารสนเทศในการให้บริ การและพัฒนา
ระบบสารสนเทศ มีความโปร่ งใส
งานกิจการนักศึกษา
และมีประสิ ทธิภาพ
2. เพื่อจัดทารายงานการปฏิบตั ิงานกิจการนักศึกษาให้มี
ประสิ ทธิภาพ
4. บุคลากรมีจิตสานึกแห่งการเรี ยนรู ้ 1. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องตามศักยภาพ
และแสวงหาปัญญา
ภาระงาน เช่น งานวิจยั /โครงการพัฒนางาน
2. เพื่อสร้างขวัญ กาลังใจ ความร่ วมมือบุคลากรกองฯ
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โครงสร้ างและการบริหารงาน
การบริ หารงาน กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
มีการแบ่งโครงสร้างการบริ หาร ดังนี้
โครงสร้ างและการบริหารงาน กองกิจการนักศึกษา
อธิการบดี
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา กีฬาและวัฒนธรรม
- คณะกรรมการดาเนิ นงานกิจการนักศึกษา
- คณะกรรมการจัดสรรทุนการศึกษา
- คณะกรรมการวินยั นักศึกษา
- คณะกรรมการที่ปรึ กษาเชิงจิตวิทยา
- คณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึ กษาหอพัก

ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกีฬา
ผูอ้ านวยการกองกิจการนักศึกษา

หัวหน้างานแนะแนว
และจัดหางาน

หัวหน้างานบริ การ
และสวัสดิการนักศึกษา

หัวหน้างานกิจกรรม
นักศึกษา

หัวหน้างาน
ธุรการ

หัวหน้าหน่วย
สารสนเทศ
นักศึกษา

หัวหน้าหน่วย
กิจกรรมนานาชาติ
นานาชาติ

-6-

โครงสร้ างการแบ่ งงานกองกิจการนักศึกษา

กองกิจการนักศึกษา

งานแนะแนวและ
จัดหางาน

งานบริการและสวัสดิการ
นักศึกษา

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

งานกิจกรรมนักศึกษา

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

งานธุรการ

หน่ วย
สารสนเทศ

หน่ วย
กิจกรรมนานาชาติ

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

 งานแนะแนวและจัดหางาน
มีภาระงานด้านพัฒนานักศึกษาและจัดบริ การต่าง ๆ เพื่อสร้างความพร้อมในการเรี ยน
และเพื่อเตรี ยมนักศึกษาในการประกอบอาชีพหรื อศึกษาต่อดังนี้
1. ให้ บ ริ ก ารทุ น การศึ ก ษา ด าเนิ น การจัด สรรทุ น การศึ ก ษา ประเภทต่ า ง ๆ เพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ
นักศึกษาที่มีปัญหาด้านการเงินที่จะส่ งผลกระทบต่อการเรี ยนของนักศึกษาดังนี้
1.1 ทุ นประเภทช่ วยเหลื อโดยการทางานแลกเปลี่ ยน เป็ นทุ นที่ กาหนดให้ผูไ้ ด้รับทุ นต้อง
ทางานให้กบั หน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย โดยนักศึกษาสามารถเลือกหน่วยงานที่จะทางานในแต่
ภาคเรี ยน และได้รับ ค่าตอบแทนคิ ดเป็ นชั่วโมงการท างาน ชั่วโมงละ 25 บาท การท างานระหว่าง
50 – 100 ชัว่ โมงต่อภาคการศึกษา
1.2 ทุ น ประเภททัว่ ไป เป็ นทุ น ที่ มหาวิทยาลัย ได้รับ ความช่ วยเหลื อจากแหล่ งเงิ นทุ นทั้ง
ภาครั ฐและเอกชน เพื่อมอบแก่นักศึ กษาที่ ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษามอบให้ ท้ งั เป็ นรายปี และ
ต่อเนื่องจนสาเร็ จการศึกษา จานวนเงินทุนตั้งแต่ 3,000-50,000 บาท ต่อทุนต่อปี การศึกษา
1.3 ทุ น ประเภทยกเว้น ค่ า ธรรมเนี ย มการศึ ก ษา เป็ นทุ น ที่ ม หาวิท ยาลัย พิ จารณายกเว้น
ค่ าธรรมเนี ย มการศึ ก ษาให้ก ับ นัก ศึ ก ษาที่ เคยได้รับ ทุ น การศึ ก ษาประเภทนี้ ตั้ง แต่ ปี การศึ ก ษา 2548
ให้ต่อเนื่ องจนสาเร็ จการศึกษา โดยยกเว้นค่าธรรมเนี ยมการศึกษา 3 รายการ คือ ค่าหน่วยกิต ค่าบารุ ง
มหาวิทยาลัยและค่าบารุ งห้องสมุด
- ด าเนิ น การเกี่ ย วกับ เงิ น ทุ น การศึ ก ษา รั บ -เบิ ก จ่ าย โอนเงิ น เข้า บัญ ชี เงิ น ทุ น การศึ ก ษาให้
นักศึกษา
- จัดทาเอกสารการประชุมคณะกรรมการจัดสรรทุน และประสานงานแหล่งทุนและมีผบู ้ ริ จาค
เบิกจ่าย
- ร่ างโต้ตอบหนังสื อเกี่ยวกับทุนการศึกษาทุกประเภท
2. ให้ บริการกองทุนเงินให้ ก้ ูยืมเพื่อการศึกษา เป็ นกองทุนที่รัฐบาลจัดตั้งเพื่อช่วยเหลือนักศึกษา
ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้มีโอกาสศึกษาจนสาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี นักศึกษาต้องชาระเงินคืน
กองทุนฯ หลังสาเร็ จการศึกษา
2.1 ให้บริ การรับ – สมัครคัดเลือก จัดทาสัญญากูย้ มื ให้นกั ศึกษา
2.2 ดาเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบยอดเงินของผูก้ ู้ ดาเนินการโอนเงินกู้
2.3 จัดทาฐานข้อมูลผูก้ แู้ ละส่ งข้อมูลผูก้ ไู้ ปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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3. ให้ บริการปรึ กษาเชิ งจิตวิทยา เป็ นหน่ วยงานที่ให้บริ การเชิ งจิตวิทยาแก่นกั ศึกษาที่ประสบ
ปั ญหา ที่ มีความแตกต่างของวัฒนธรรม และการอยู่ร่วมกันจานวนมาก ความเปลี่ ยนแปลงของชี วิต
ทั้งความแปลกใหม่ของระบบการเรี ยน และการปรับตัวของการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย นักศึกษาอาจ
ประสบปั ญ หาต่างๆ และรู ้ สึ กว่าการช่ วยเหลื อตนเองหรื อ แก้ปั ญหาเพี ยงล าพังเป็ นไปได้ยาก และ
ต้องการปรึ กษาหารื อ เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปั ญหา จึงจัดบริ การปรึ กษาเป็ นรายบุ คคล และจัด
ให้บริ การเพื่อพัฒนาทักษะเพื่อการใช้ชีวติ ในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เช่น
3.1 จัดบริ การHOTLINE สายด่วน สาหรับวัยใส ๆ ที่อาจมีเรื่ องวุน่ ๆ กับตัวเอง กับเพื่อน
ครอบครัวทั้งในเรื่ องของความรัก สังคม สุ ขภาพ ฯลฯ
3.2 จัดกิจกรรมเสริ มทักษะชีวติ วัยรุ่ น
3.3 จัด กิ จ กรรมและข้อ มู ล เพื่ อ เสริ ม ทัก ษะการปรึ ก ษาส าหรั บ อาจารย์ที่ ป รึ ก ษาและ
ผูเ้ กี่ยวข้องกับนักศึกษา
4. หน่ วยกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา เป็ นหน่ วยงานที่ดาเนิ นการเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมเพื่อ
พัฒนานักศึกษาดังนี้
4.1 จัดกิ จกรรมเพื่ อพัฒ นาศัก ยภาพของนัก ศึ ก ษา เสริ ม สร้ าง ปลู ก ฝั งให้นัก ศึ ก ษา มี วินัย
คุณธรรม จริ ยธรรม รู ้จกั สิ ทธิ หน้าที่ ของการเป็ นพลเมืองที่ดี และรักษาขนบธรรมเนี ยมประเพณี และ
วัฒนธรรมอันดีงามของชาติ
4.2 จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ เป็ นกิจกรรมที่จดั ให้กบั ผูไ้ ด้รับทุนประเภทต่าง ๆ ผูก้ ยู้ มื
ผูท้ ี่มหาวิทยาลัยสั่งลงโทษระดับพักการเรี ยน
5. หน่ วยจัดหางานศูนย์ ข้อมูลอาชี พและศึกษาต่ อ เป็ นหน่วยงานที่ดาเนิ นการเกี่ยวกับการจัด
ให้บริ การ รวมทั้งข้อมูลเตรี ยมความพร้อมเพื่อศึกษาต่อและอาชีพให้แก่ นักศึกษา ดังนี้
5.1 บริ การข้อมูลข่าวสารการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ
5.2 บริ การข่าวสารข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับการรับสมัครงาน
5.3บริ ก ารจัด หางาน ส าหรั บ นัก ศึ ก ษาที่ ก าลัง จะส าเร็ จ การศึ ก ษา มหาวิท ยาลัย จะ
ประสานการรับสมัครงานจากแหล่งงานต่าง ๆ ให้มาแนะนา ทั้งจัดให้มีการคัดเลือกบุคคลเข้าทางาน
5.4 บริ ก ารจัด หางานพิ เศษ โดยมหาวิ ท ยาลัย ได้ติ ด ต่ อ กับ แหล่ ง งานหรื อ บุ ค คลที่
ต้องการรับนักศึกษาทางาน เพื่อหารายได้ระหว่างเรี ยน และเพื่อหาประสบการณ์ช่วงที่วา่ งจากการเรี ยน
เช่น งานสอนพิเศษ งานสารวจเก็บข้อมูลในการทาวิจยั ฯลฯ
5.5 จัดอบรมสัมมนาเกี่ยวกับการสร้างมนุษยสัมพันธ์การทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นแก่
นักศึกษา
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5.6 จัดบรรยาย/อบรมให้ความรู ้ต่าง ๆ ทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อการศึกษาต่อและสมัค
งาน เทคนิคการสมัครงาน การเขียนประวัติส่วนตัว (resume) ฯลฯ
5.7 บริ การจัดหางานผ่าน website ชื่อ PSU Job Search
6. หน่ วยวินัยนักศึกษา ดาเนิ นการเกี่ยวกับวินยั นักศึกษา โดยรับคาร้อง สื บสวน สอบสวนข้อ
กล่ า วหาต่ า ง ๆ ควบคุ ม ดู แ ลให้ นั ก ศึ ก ษาปฏิ บ ัติ ง านข้อ บัง คับ ระเบี ย บ และข้อ ปฏิ บ ัติ ต่ า ง ๆ ของ
มหาวิทยาลัย พร้อมทั้งจัดทาทะเบียนประวัติ นักศึกษาและมีการประเมินผล รวมทั้งการยกร่ างคาสั่ง
ต่างๆ ที่เกี่ยวกับวินยั นักศึกษา
7. หน่ วยเงินยืมเพื่อเหตุฉุกเฉิน
7.1 จัดทาเอกสารการประชุมคณะกรรมการดาเนินงานวินยั นักศึกษาเดือนละ 1 ครั้ง
7.2 ดาเนิ นการให้บริ การเงินยืมเพื่อเหตุ ฉุกเฉิ นสาหรับนักศึกษาที่มีความจาเป็ นด้านการเงิน
การเงิ นกระทันหัน จานวนเงิ นที่ ให้ยืมครั้งละไม่เกิ น 1,000 บาท ชาระคืนภายใน 2 เดื อน หากเกิ น
กาหนดจะต้องจ่ายค่าปรับวันละ 1 บาท และเมื่อชาระคืนหมดแล้วสามารถยืมได้อีกโดยไม่จากัดจานวน
ครั้งในการยืม
7.3 จัดทาข้อมูลอาชีพ ติดตาม ทวงเงินยืม

 งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา
งานบริ ก ารและสวัส ดิ ก ารนั ก ศึ ก ษา มี ข อบข่ า ยความรั บ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกับ การบริ ก ารและ
สวัสดิการนักศึกษา ในเรื่ องของที่พกั นักศึกษา 13 อาคาร อาหาร อนามัย ประกันอุบตั ิเหตุ ตลอดจน
อาคารสถานที่ มีสานักงานแยกต่างหากจากกองกิ จการ นักศึกษา บุคลากรที่ให้บริ การนักศึกษาส่ วน
ใหญ่ปฏิบตั ิงานประจาที่อาคารหอพักนักศึกษา ยกเว้นหัวหน้างาน หัวหน้าหน่วย และเจ้าหน้าที่รับ-ส่ ง
หนังสื อที่ประจาอยู่ ณ อาคารสานักงานหอพักนักศึกษา ดังรายละเอียดหน้าที่แต่ละหน่วยดังนี้
1. หน่ วยธุรการ มีหน้าที่รับ-ส่ งหนังสื อ จัดทาคาของบประมาณ ให้บริ การจองเช่าเสื้ อ
ครุ ย - ราชปะแตนแก่บณ
ั ฑิ ต ดาเนิ นการเกี่ ยวกับบุคลากรของงาน ให้บริ การจองและจัดที่พกั สาหรับ
ผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรมต่าง ๆ สรุ ปรายงานการจัดที่พกั และรายรับ – จ่ายประจาปี
2. หน่ วยไปรษณียภัณฑ์ มีหน้าที่รับไปรษณี ยภัณฑ์จากที่ทาการไปรษณี ย ์ และจาก
บุรุษไปรษณี ย ์ แยกประเภท ลงทะเบียน ติดประกาศ แจ้งให้นกั ศึกษามารับ และแจกจ่ายให้แก่นกั ศึกษา
3. หน่ วยหอพักชายและหน่ วยหอพักหญิง มีหน้าที่จดั ทาข้อมูลหอพักและดูแลให้
นักศึกษาจองหอพักผ่าน http://www.psu.ac.th/studaffairs ดาเนินการงานทะเบียนห้องพักให้นกั ศึกษา
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และบุคคลทัว่ ไปช่วงปิ ดภาค จัดวางระเบียบข้อปฏิบตั ิ ควบคุมดูแลความเป็ นอยูน่ กั ศึกษาให้ปฏิบตั ิตาม
ระเบียบหอพัก บริ หารงานภายใน หอพักชาย - หญิง จัดกิจกรรม เพื่อพัฒนานักศึกษาที่พกั ในหอพัก จัด
ประชุมและประสานงานคณะกรรมการนักศึกษาประจาหอพัก อาจารย์ที่ปรึ กษาหอพัก ให้คาแนะนา
ปรึ กษาช่วยเหลือนักศึกษา สื บสวน สอบสวนกรณี ทาผิดระเบียบหอพัก ควบคุมดูแลการปฏิบตั ิงาน
เจ้าหน้าที่หอพัก ประเมินความพึงพอใจนักศึกษาและบุคลากรภายนอกที่พกั ในหอพักและประชาสัมพันธ์ข่าวสาส์นหอพัก
4.หน่ วยสุ ขาภิบาลอาหาร มีหน้าที่รับสมัครและคัดเลือกผูป้ ระกอบการ จาหน่ายอาหาร
ในโรงอาหารและแผงลอยของมหาวิทยาลัย ควบคุม การดาเนิ นกิ จการจาหน่ ายอาหารให้เป็ นไปตาม
เงื่อนไขข้อปฏิบตั ิ ตรวจสอบคุ ณภาพอาหาร ดูแลงานรักษาความสะอาดทั้งภายในและนอกอาคาร และ
ประสานงานกับคณะกรรมการและผูเ้ กี่ยวข้องในการปรับปรุ งพัฒนาการดาเนินงาน
5. หน่ วยบริ การสุ ขภาพ มีหน้าที่รับสมัครบุคลากรเข้าร่ วมโครงการประกันอุบตั ิเหตุ
ส่ วนบุคคล (กลุ่ม) ร่ วมกับนักศึกษาจัดทาและตรวจสอบข้อมูลให้บริ การสุ ขภาพ นักศึกษาให้เป็ นไป
ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด นาส่ งนักศึกษาที่ป่วย เยี่ยมเยียนและติดตามอาการป่ วยของนักศึกษา จัดทา
เอกสารพร้อมติดตามการแคลมกับบริ ษทั ประกันภัย ติดต่อและประสานงานกับโรงพยาบาล บริ ษทั
ประกัน กองคลังและผูเ้ กี่ยวข้อง
6. หน่ วยอาคารสถานที่ ท าหน้าที่ งานซ่ อมแซม - บ ารุ งอาคาร งานพื้ นที่ และสนาม
บริ เวณหอพัก จัดที่พกั และบริ หารงานภายในของหอพักบัณฑิตศึกษา ประสานงานหอพักเอกชน กอง
อาคารสถานที่ กองคลัง ดูแลงานรักษาความปลอดภัยบริ เวณหอพักนักศึกษาและร้านสวัสดิการต่าง ๆ
7. หน่ วยพั ส ดุ ท าหน้ า ที่ ด าเนิ น การเกี่ ย วกับ วัส ดุ - ครุ ภ ัณ ฑ์ ต่ า ง ๆ ของหอพัก
นัก ศึ ก ษา เช่ น ส ารวจรายการ ก าหนดรู ป แบบ ประสานการจัด ซื้ อ เบิ ก จ่ า ย ท าทะเบี ย น ควบคุ ม
ตรวจสอบ ประสานงานซ่อมแซม ฯลฯ

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

 งานธุรการ
งานธุ รการ เป็ นหน่วยงานกลางและศูนย์รวมในการดาเนินการงานธุ รการและให้บริ การงานด้าน
ธุ รการแก่ ทุ ก งานของกองกิ จการนัก ศึ กษา ให้บริ ก ารนัก ศึ กษากลุ่ ม กิ จกรรมต่ าง ๆ ส่ วนกลาง เช่ น
องค์การบริ หาร องค์การนักศึกษา สภานักศึกษา ชมรมต่าง ๆ และคณะกรรมการนักศึกษาประจาหอพัก
ตลอดจนให้บริ การแก่บุคลากรทัว่ ไปในการใช้บริ การงกองกิจการนักศึกษาซึ่ งมีหน้าที่ดาเนินงาน ดังนี้
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1. หน่ วยบริหารงานทัว่ ไป มีหน้าที่ดาเนินการเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพของกอง ฯ
งานประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย งานข้อมูลสารสนเทศด้านประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยและ
ข้อมูลตัวชี้วดั การปฏิบตั ิราชการตามคารับรองการปฏิบตั ิราชการของมหาวิทยาลัยในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับ
กิจการนักศึกษา งานเลขานุการผูบ้ ริ หาร งานประชุ มต่าง ๆ เช่น ประชุมคณะกรรมการดาเนินงานกิจการนักศึกษา ประชุมทีมผูบ้ ริ หาร ประชุ มหัวหน้างาน ประชุมเจ้าหน้าที่ ประชุมพิจารณาเรื่ อง/โครงการ
ต่าง ๆ ของกองฯ ติดต่อและประสานงานหน่วยงานภายในและภายนอก จัดทาเอกสาร/ข้อมูลต่าง ๆ
และอื่ นๆ ของกองฯ
2. หน่ ว ยสารบรรณ มี ห น้าที่ รับ - ส่ ง น าเสนอ จัดท าส าเนา แจกจ่ าย แจ้งเวีย น
หนังสื อต่างๆ ของกองและหน่ วยงาน ถ่ายเอกสาร ร่ าง-โต้ตอบหนังสื อ เกษี ยณหนังสื อต่าง ๆ ของ
กองจัดเก็บเอกสาร รับส่ งไปรษณี ยภัณฑ์ พัสดุภณ
ั ฑ์ของทุกงาน กลุ่มกิจกรรมและนักศึกษาที่พกั ใน
หอพักและอื่น ๆ ของกองฯ
3. หน่ วยการเงิน มีหน้าที่ดาเนิ นการเกี่ ยวกับการเงินต่าง ๆ ของกองฯเช่ น เงินยืมทด
รองจ่ายในการดาเนิ นงานของทุ กงาน/กลุ่มกิ จกรรมส่ วนกลาง เช่ น องค์การบริ หาร องค์การนักศึกษา
สภานัก ศึ ก ษา ชมรม และคณะกรรมการประจาหอพัก นัก ศึ ก ษา ดาเนิ นการควบคุ ม และรั บ จ่ายเงิ น
ทุนการศึกษา เงินค่ารักษาพยาบาล/ประกันอุบตั ิเหตุ เงินค่าบารุ งกิจกรรมนักศึกษา รับและควบคุมเงิน
รายได้จากการใช้บริ การสนามกี ฬาต่าง ๆ ของกองฯ และอื่น ๆ รับ-จ่ายเงิ นทุกประเภททั้งตัวเงินสด
และสั่งจ่ายด้วยเช็คนาเงินฝาก ถอนจากธนาคาร ควบคุม ตรวจสอบ จัดเก็บรักษา จัดเก็บหลักฐานการ
เบิกจ่ายเงิน จัดทาบัญชี/รายงาน สารวจหนี้สินและติดตามทวงหนี้เงินยืม ฯลฯ
4. หน่ วยงบประมาณ มีหน้าที่ดาเนินการเกี่ยวกับงบประมาณต่าง ๆ ในการดาเนินการ
ของกองกิจการนักศึกษาและกลุ่มกิจกรรมนักศึกษา เช่น เงินรายได้/เงินงบประมาณ เงินสกอ. เงินค่า
บารุ งกิจกรรมนักศึกษา เงินอุดหนุ นกิจกรรมนักศึกษา เงินรายได้กรมการศาสนา และเงินอื่น ๆ ในการ
ดาเนินงานของกองฯ/มหาวิทยาลัย จัดทาคาของบประมาณเงินรายได้และงบประมาณแผ่นดินประจาปี
บริ หารและวางแผนการใช้เงินให้เป็ นไปตามแผนงาน จัดทาทะเบียนควบคุมการใช้เงิน ให้คาแนะนา
ระเบียบต่าง ๆ ในการใช้เงินและหลักฐานการเบิกจ่าย วิเคราะห์ ตรวจสอบ จัดทารายงานการใช้เงิน
ให้ความรู ้ในการใช้เงินพร้อมทั้งขออนุมตั ิและเบิกจ่าย
5. หน่ วยผลิตเอกสาร มีหน้าที่พิมพ์เอกสาร บันทึกข้อมูลต่าง ๆ ให้แก่ทุกงาน เช่น
ข้อมูลนักศึกษาที่พกั หอพัก กิจกรรม วิชาทหาร เงินค่าประกันอุบตั ิเหตุ ค่าบารุ งสุ ขภาพนักศึกษา ฯลฯ
6. หน่ วยพัสดุ มีหน้าที่ดาเนิ นการเกี่ ยวกับพัสดุ -ครุ ภณ
ั ฑ์ ของกองในการจัดหาวัสดุ
สานักงาน ใบเสร็ จรับเงิน จัดทาทะเบียนควบคุม รับ-จ่ายวัสดุสานักงาน ใบเสร็ จรับเงินให้แก่เจ้าหน้าที่
ของกองฯ ควบคุมดูแลและประสานงานการซ่อมบารุ ง ฯลฯ
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7. หน่ วยบุ ค ลากร ด าเนิ น การเกี่ ย วกับ บุ ค ลากรของกองกิ จ การนั ก ศึ ก ษา และ
ประสานงานให้ขอ้ มูลต่าง ๆ แก่กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์

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

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

ง.แนะแนวและจัดหางาน
นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
ชานาญการ ระดับ 8
นางอมรา ศรี สจั จัง

ง.บริ การและสวัสดิการนักศึกษา
นักกิจการนักศึกษา
ชานาญการ ระดับ 8
นางสุ พตั รา วิจิตรโสภา

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

- นักกิจการนักศึกษา ชานาญการ
ระดับ 8 (1)
- นักกิจการนักศึกษา ระดับ 6 (4)
- นักกิจการนักศึกษา ล/ช (1)
- พนักงานธุรการ ระดับ 4 (1)
- แม่บา้ น ล/ป (18)

อัตรากาลัง
ข้าราชการ
ลูกจ้างประจา
พนักงานมหาวิทยาลัย
ลูกจ้างชัว่ คราว
รวม

22
27
3
7

คน
คน
คน
คน

59

คน

ง.กิจกรรมนักศึกษา
นักกิจการนักศึกษา
ชานาญการ ระดับ 8
นายสุ กรี เมฆทันต์

ง.ธุ รการ
เจ้าหน้าที่บริ หารงานทัว่ ไป
ชานาญการ ระดับ 8
นางอาภรณ์ อุ่นธวัชนัดดา

-- นักกิจการนักศึกษา
ชานาญการ ระดับ 8 (1)
-- นักกิจการนักศึกษา ระดับ 6 (2)
-- นักกิจการนักศึกษา ล/ช (1)
-- ช่ างเทคนิค ล/ช (1)
-- แม่บา้ น ล/ป (7)
- พิมพ์ดีดชั้น 1 ล/ป (1)

หน่ วยสารสนเทศ
นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพชานาญการ
ระดับ 8
นายคมกริช ชนะศรี

หน่ วยกิจกรรมนานาชาติ
นักวิชาการศึกษาระดับ
6 (1)
นายประวัติ เวทย์ ประสิ ทธิ์

-นักกิจการนักศึกษา 6 (1)
- นักวิชาการคอมพิวเเตอร์
- พนักงานธุรการ ระดับ 5 (3) ล/ช (1)
- พนักงานการเงินและบัญชี
ระดับ 5 (1)
- พนักงานธุรการ ล/ช (2)
- เจ้ าหน้ าทีพ่ มิ พ์ดดี ล/ช (1)
- แม่ บ้าน ล/ป (1)
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ผลการดาเนินงานตามภารกิจ/ตัวบ่ งชี้ของ กองกิจการนักศึกษา ปี การศึกษา 2547 - 2549
ภารกิจ/ตัวบ่งชี้

2547
เป้าหมาย

ภารกิจที่ 1 ทุนการศึกษา
1.1 ทุนยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา
1.2 ทุนทัว่ ไป
1.3 ทุนทางานแลกเปลี่ยน
ตัวบ่ งชี้
1.1 จานวนนักศึกษาที่ได้รับทุน
1.2 จานวนเงินทุน /แหล่งทุน
1.3 ระดับความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การ
ภารกิจที่ 2 เงินยืม
2.1 กองทุนเงินให้ ก้ ยู ืมเพื่อการศึกษา
ตัวบ่ งชี้
2.1.1 จานวนนักศึกษาที่ได้รับเงินกูย้ มื
2.1.2 จานวนเงิน
2.1.3 ระดับความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การ
2.2 เงินยืมฉุกเฉิน
ตัวบ่ งชี้
2.2.1 จานวนนักศึกษาที่ขอยืม
2.2.2 จานวนเงิน
2.2.3 ระดับความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การ
ภารกิจที่ 3 บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยา
ตัวบ่ งชี้
3.1 จานวนนักศึกษาที่ขอรับบริ การ
3.2 ระดับความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การ
ภารกิจที่ 4 บริการจัดหางานและศึกษาต่อ
ตัวบ่ งชี้
4.1 จานวนกิจกรรม
4.2 จานวนนักศึกษาที่มาใช้บริ การ
4.3 ระดับความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การ

ปี การศึกษา
2548

ผล

เป้าหมาย

ผลการ
ประเมิน

2549

ผล

เป้าหมาย

ผล

หมาย
เหตุ

4.6 บรรลุ
ดีมาก เป้าหมาย

100%
เพิ่มขึ้น
-

3,199
-

100%
60%

100%
-

100%
80%

100%
80%
4.6 บรรรลุ
ดีมาก เป้ าหมาย

100%
3 ใน 5

3,675
172,453,496
-

100%
60%

100%
-

100%
80%

100%
80%
4.6 บรรลุ
ดีมาก เป้ าหมาย

100%
2 ใน 5

348
348,000
-

100%
60%

100%
-

100%
80%

100%
80%
4.6 บรรลุ
ดีมาก เป้ าหมาย

100%
4 ใน 5

708
-

100%
60%

100%
-

100%
80%

100%
80%
4.4 บรรลุ
ดีมาก เป้าหมาย

เพิ่มขึ้น 5%

80%

15
3,500
-

เพิม่ ขึ้น5%

60%

เพิม่ ขึ้น
5.8%
-

-

-

เพิม่ ขึ้น5% เพิ่มขึ้น6.2%

80%

80%

- 16 ภารกิจ/ตัวบ่งชี้

ปี การศึกษา
2548
เป้าหมาย ผล

2547
เป้าหมาย
ผล

ผลการ
ประเมิน

2549
เป้าหมาย ผล

4.6 บรรลุ

ภารกิจที่ 5 วินัยและพัฒนานักศึกษา
ตัวบ่ งชี้
5.1 จานวนนักศึกษาที่กระทาผิดวินยั

ลดลง 5%

248

-

129

-

-

5.2 จานวนโครงการพัฒนาด้านวินยั

3 ใน 5

-

-

-

-

-

-

-

-

ดีมาก เป้าหมาย

100%
80%
5.3 ระยะเวลาที่นกั ศึกษารับทราบคาสัง่
5.4 ระยะเวลาในการสื บสวน สอบสวน
และพิจารณาโทษ ภายใน60วัน
5.5 จานวนนักศึกษาที่ไม่ถูกลงโทษทาง
วินยั
100%
5.6 จานวนนักศึกษาที่ได้รับการปรึ กษาเพื่อ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ภารกิจที่ 6 หอพักนักศึกษา
ตัวบ่ งชี้
ตามเกณฑ์ ตามเกณฑ์ ตามเกณท์
6.1 จานวนที่พกั นักศึกษา
3 ใน 5
75.80%
60%
6.2 ระดับความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การ
ไม่เกิน
6.3 จานวนครั้งความไม่ปลอดภัย
75 ครั้ง
ภารกิจที่ 7 สุ ขาภิบาลอาหาร/ สวัสดิการ
และสิ่งอานวยความสะดวก
ตัวบ่ งชี้
3ใน 5
3.78
70%
7.1 ระดับความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การ
ตามเกณฑ์ ตามเกณฑ์ ตามเกณฑ์
7.2 คุณภาพอาหารและเครื่ องดื่ม
ภารกิจที่ 8 สุ ขภาพอนามัย
ตัวบ่ งชี้
8.1 จานวนระบบบริ การสุขภาพอนามัย
8.2 ระดับความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การ

หมาย
เหตุ

100%

100%
97%
100%

85%
97.69%
100%
4.4 บรรลุ
ดีมาก เป้ าหมาย

ตามเกณฑ์ ตามเกณฑ์

69.40% 70%
8 ครั้ง ไม่เกิน
20 ครั้ง

ตามเกณฑ์

74.60%
9 ครั้ง
4.2 ไม่บรรลุ
ดีมาก เป้ าหมาย

77.80%
70%
51%
ตามเกณฑ์ ตามเกณฑ์ ตามเกณฑ์
4.8 บรรลุ
ดีมาก เป้ าหมาย

5 ระบบ
4 ใน 5

5 ระบบ
76.10%

5 ระบบ
80%

5 ระบบ
79.20%

5 ระบบ
80%

5 ระบบ
80.90%
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ภารกิจ/ตัวบ่งชี้

2547
เป้าหมาย

ภารกิจที่ 9 ไปรษณียภัณฑ์
ตัวบ่ งชี้
4 ใน 5
9.1 ระดับความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การ
ภายใน 1
9.2 ระยะเวลาที่นกั ศึกษาได้รับ
วัน
- จดหมายธรรมดาถึงห้องพักภายใน1วัน
- จดหมายลงทะเบียน EMS
ได้รับแจ้งภายใน 1 วัน

ภารกิจที่ 10 กิจกรรมเพื่อส่ งเสริมพัฒนา
นักศึกษา
ตัวบ่ งชี้
10.1 จานวนโครงการ
10.2 จานวนนักศึกษาที่เข้าร่ วมโครงการ
10.3 จานวนงบประมาณ
10.4 ผลการประเมิน
ภารกิจที่ 11 วิชาทหาร
ตัวบ่ งชี้
11.1 จานวนนักศึกษาที่ขอรับบริ การ
11.2 ระดับความพึงพอใจของผูร้ ับริ การ
ภารกิจที่ 12ทะเบียนกิจกรรมนักศึกษา
ตัวบ่ งชี้
12.1 จานวนนักศึกษาที่ขอรับบริ การ
12.2 ระดับความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การ
12.3 ความถูกต้องของข้อมูลและความ
รวดเร็ วในการออกใบรับรองของการ
ทากิจกรรม

ผล

ปี การศึกษา
2548
เป้าหมาย
ผล

2549
เป้าหมาย

ผล

ผลการ หมาย
ประเมิน เหตุ

4.8 บรรลุ
ดีมาก เป้ าหมาย
4.01
ภายใน 1
วัน

80%
82%
80%
85.20%
ภายใน 1 ภายใน 1 ภายใน 1 ภายใน 1
วัน
วัน
วัน
วัน

4.6 บรรลุ
ดีมาก เป้ าหมาย
300
100%
3.5 ล้าน
ดี

100%
4 ใน 5

323
320
308
340
346
100%
100%
100%
100%
100%
5.4 ล้าน 3.8 ล้าน 6.25ล้าน 4 ล้าน 8.5 ล้าน
ระดับมาก ระดับมาก ระดับมาก ระดับมาก ระดับมาก
(71-80%) (71-80%) (71-80%) (71-80%) (71-80%)

100%
-

100%
4 ใน 5

100%
-

100%
70%

4.4
ดีมาก ไม่ได้
100%
ประเมิน
ผล
4.4
ดีมาก

100%
100%
4 ใน 5 100%
100 % 100%
ภายใน1 ภายใน 1
วัน
วัน

100%
100%
100%
100%
80%
80%
100 % 100 % 100 % 100 %
ภายใน 1 ภายใน 1 ภายใน 1 ภายใน 1
วัน
วัน
วัน
วัน

ไม่ได้
ประเมิน
ผล
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2547
เป้าหมาย

ภารกิจที่ 13 กีฬา
ตัวบ่ งชี้
13.1 จานวนสนามกีฬาและอุปกรณ์กีฬา
13.2 จานวนผูใ้ ช้บริ การ
13.3 ระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การ
ภารกิจที่ 14 การเงินและงบประมาณ
ตัวบ่ งชี้
14.1 ความถูกต้องและทันสมัย
ภารกิจที่ 15 สารสนเทศกิจการนักศึกษา
ตัวบ่ งชี้
15.1 จานวนระบบข้อมูลและสารสนเทศ
15.2 ความถูกต้องและความทันสมัย
15.3 ระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การ
ภารกิจที่ 16 การพัฒนาองค์ กร/บุคลากร
ตัวบ่ งชี้
16.1 ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่ วมอบรม/
ประชุม/สัมมนา
16.2 จานวนผลงานวิจยั /โครงการพัฒนา
งาน

ผล

ปี การศึกษา
2548
เป้าหมาย
ผล

2549
เป้าหมาย

ผล

ผลการ หมาย
ประเมิน เหตุ

4.4
ดีมาก
มีทุกชนิด มีทุกชนิด
100%
100%
4 ใน 5
-

มีทุกชนิด มีทุกชนิด มีทุกชนิด
100%
100%
100%
80%
80%
-

มีทุกชนิด

100%
-

ไม่ได้
ประเมิน
ผล

4.6
ดีมาก
-

-

100%

95%

100%

95%
4.6
ดีมาก

-

-

-

-

11 ระบบ 10 ระบบ
100%
99%
80%
75.80%*
4.2
ดีมาก

-

-

-

-

-

-

-

-

ไม่นอ้ ยกว่า 100%
2 ครั้ง/คน
ไม่นอ้ ยกว่า
4 เรื่ อง
7เรื่ อง

สรุปผลการประเมิน
รวม 16 ภารกิจหลัก 17 ภารกิจย่อย
40 ตัวบ่ งชี้

หมายเหตุ
- ไม่ได้ดาเนิ นการ
* ประเมินผลเฉพาะจองหอพัก
- สรุ ปผลการประเมินของปี ที่ผา่ นมา(ปี การศึกษา 2547)ได้คะแนน 4.4 ระดับดีมาก
และสาหรับปี การศึกษา 2548 ไม่ได้ดาเนินการ

4.56

ระดับ
ดีมาก

บรรลุ
เป้ าหมาย

บรรลุ
เป้ าหมาย
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กระบวนการดาเนินงานตามภารกิจ/วัตถุประสงค์
กระบวนการดาเนินงานตามภารกิจ /
วัตถุประสงค์
1. มีแผนการดาเนินงานตามภารกิจและวัตถุประสงค์
2. มีผลการดาเนินงานเป็ นไปตามแผนที่กาหนดไว้
3. มีการประเมินผลการดาเนินงานในกิจกรรมต่างๆ
ตามที่กาหนดไว้
4. มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุ งและพัฒนางาน
5. บุคลากรและนักศึกษามีส่วนร่ วมในการ
ดาเนินงานในทุกกระบวนการ
รวมคะแนน
ผลการประเมินกระบวนการดาเนินงาน

2546
1.0
0.9
0.9

ปี การศึกษา
2547 2548
1.0
0.9
0.9
-

หมายเหตุ
2549
1.0
1.0
0.9

0.8
0.8

0.8
0.9

-

0.7
0.9

4.4
ดีมาก

4.5
ดีมาก

-

4.5
ดีมาก

ปี การศึกษา 2548
ไม่มีการจัดทา
รายงาน

รายละเอียดผลการดาเนินงานเพื่อตอบสนองตามภารกิจและวัตถุประสงค์ของกองกิจการนักศึกษา
กองกิจการนักศึกษา ได้ทบทวนตัวบ่งชี้โดยคณะกรรมการประกันคุณภาพกองฯ
เมื่อวันที่ 8 และ 15 มิถุนายน 2550 เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ในการดาเนินงานในปี 2549 เพื่อสะท้อน
ภารกิจที่ชดั เจนยิง่ ขึ้น จานวน 16 ภารกิจ ดังนี้ 1)ทุนการศึกษา 2)เงินยืม 3)บริ การปรึ กษาเชิงจิตวิทยา
4)บริ การจัดหางานและศึกษาต่อ 5)วินยั และพัฒนานักศึกษา 6)หอพักนักศึกษา 7)สุขาภิบาลอาหาร/
สวัสดิการและสิ่ งอานวยความสะดวก8)สุขภาพอนามัย 9)ไปรษณี ยภัณฑ์ 10)กิจกรรมเพื่อส่งเสริ ม
พัฒนานักศึกษา 11)วิชาทหาร 12.)ทะเบียนกิจกรรมนักศึกษา 13)กีฬา 14)การเงินและงบประมาณ
15) สารสนเทศกิจกรรมนักศึกษา 16)การพัฒนาองค์กร/บุคลากร
โดยมีรายละเอียดผลการดาเนินงานที่ตอบสนองภารกิจดังนี้
1. ทุนการศึกษา กองทุนเงินให้ ก้ ยู ืมเพื่อการศึกษาและเงินยืมฉุ กเฉิน
1.1 ทุนการศึกษา
กองฯ มีแผนการดาเนินงานทุนการศึกษาด้วยวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่ขาด
แคลนทุนทรัพย์ ให้มีโอกาสศึกษาและพัฒนาตนเองได้สูงสุ ดตามศักยภาพเช่นเดียวกับนักศึกษาอื่นๆ โดย
ได้จดั สรรทุนการศึกษาให้เหมาะสมตามความจาเป็ นของนักศึกษา กาหนดในระเบียบและประกาศของ
มหาวิทยาลัย (อ.1/1) จัดสรรทุนการศึกษาจาแนกตามลักษณะเงินทุนที่จดั ให้นกั ศึกษา 3 ประเภทคือ
ทุนการศึกษาประเภททุนยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ทุนการศึกษาประเภททุนทัว่ ไป และทุนการศึกษา
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ประเภททุนทางานแลกเปลี่ยน เปิ ดรับสมัครนักศึกษารับทุนการศึกษาตลอดปี การศึกษา นักศึกษาสมัคร
ขอรับทุนได้ดว้ ยตนเองและผ่านweb Site ( อ.1/2 ) การจัดสรรทุนการศึกษาดาเนินการโดยคณะกรรมการ
จัดสรรทุนการศึกษาที่ร่วมกาหนดวิธีการและเกณฑ์การจัดสรรในแต่ละปี และพิจารณาคัดเลือกโดยการ
สัมภาษณ์ และประชุมคณะกรรมการ เพื่อให้เกิดความโปร่ งใส ยุติธรรม และเป็ นไปตามเงื่อนไขที่แต่ละ
ทุนกาหนด รวมทั้งมีการติดตามผลการจัดสรรทุนโดยการเยีย่ มบ้านนักศึกษา (1/3) เพื่อตรวจสอบข้อมูล
และปรับปรุ งเกณฑ์การจัดสรรทุนให้มีความเหมาะสมทุกปี การศึกษาตลอดจนจัดกิจกรรมส่ งเสริ ม
สนับสนุนผูร้ ับทุนให้มีส่วนร่ วมในกิจกรรมสาธารณประโยชน์
1.1.1 ทุนการศึกษาประเภททุนยกเว้ นค่ าธรรมเนียมการศึกษา
เป็ นทุนการศึกษาที่จดั สรรให้กบั นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการลงทะเบียนเรี ยน
โดยค่ า ธรรมเนี ย มที่ นั ก ศึ ก ษาได้รั บ การยกเว้น ค่ า ธรรมเนี ย มต่ า ง ๆ ได้ แ ก่ ค่ า หน่ ว ยกิ ต ค่ า บ ารุ ง
มหาวิทยาลัย ค่าบารุ งห้องสมุด และค่าธรรมเนี ยมพิเศษ โดยมหาวิทยาลัยตั้งเป้ าหมายไว้จะจัดสรรทุน
ไม่ น้อยกว่า ร้ อยละ 5 ของนัก ศึ ก ษาเข้าใหม่ ปี การศึ ก ษา 2549 นัก ศึ ก ษาทุ ก ชั้น ปี ได้รับ การจัดสรร
ทุนการศึกษา ประเภททุนยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา จานวน 360 ทุน
1.1.2 ทุนการศึกษาประเภททุนทัว่ ไป
เป็ นทุนการศึกษาที่จดั สรรให้กบั นักศึกษาตามวัตถุ ประสงค์ของเจ้าของแหล่งทุน มีท้ งั
ประเภททุนเรี ยนดี ทุนประเภทผูข้ าดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา มี ท้ งั ประเภททุ นรายปี และทุ นที่ ให้
ต่ อเนื่ องจนส าเร็ จการศึ ก ษา ปี การศึ ก ษา 2549 ได้จ ัดสรรทุ น การศึ ก ษา จ านวน 447 ทุ น เป็ นเงิ น
7,789,208 บาท
1.1.3 ทุนการศึกษาประเภททุนทางานแลกเปลีย่ น
ทุนการศึกษาประเภททุนทางานแลกเปลี่ยน เป็ นทุนการศึกษาที่จดั ขึ้นเพื่อให้นกั ศึกษา
ทางานในหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยช่วงที่วา่ งจากการเรี ยน โดยกาหนดค่าตอบแทนชัว่ โมงการ
ทางาน ชัว่ โมงละ 25 บาท นักศึกษาสามารถสมัครขอรับทุน เลือกหน่วยงาน และลงเวลาการปฎิบตั ิงาน
ได้ผา่ นทาง web Site (อ.1/4) โดยกาหนดให้ทางานได้ในภาคการศึกษาปกติไม่เกินภาคการศึกษาละ 100
ชัว่ โมงและ ในภาคฤดูร้อนไม่เกิน 50 ชัว่ โมง ในปี การศึกษา 2549 จัดสรรให้นกั ศึกษาทุนทางานจานวน
542 คน จานวนเงินทั้งสิ้ น 477,927 บาท
จุดอ่ อน
นักศึกษามีเวลาว่างในการปฏิบตั ิงานน้อย (เฉพาะทุนทางานแลกเปลี่ยน)
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จุดแข็ง
1. นาระบบสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบตั ิงาน
2. นักศึกษาที่ขอรับทุนประเภททุนทางานแลกเปลี่ยนได้ทางานทุกคน
โอกาส
มหาวิทยาลัยและรัฐบาลให้การสนับสนุนนักศึกษาทางานทุนแลกเปลี่ยนเป็ นการสร้าง
เสริ มประสบการณ์
ปัจจัยคุกคาม
เหตุการณ์ความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทาให้มีผลกระทบต่อรายได้
ครอบครัวนักศึกษา เป็ นผลให้นกั ศึกษามาสมัครขอรับทุนการศึกษา
กลยุทธ์ /แผนการพัฒนา
เสนอมหาวิทยาลัยเพื่อปรับเปลี่ยนชัว่ โมงการทางานและค่าตอบแทนของนักศึกษา
2. เงินยืม
2.1 กองทุนเงินให้ ก้ ยู ืมเพื่อการศึกษา/กองทุนเงินกู้ยืมทีผ่ ูกกับรายได้ ในอนาคต
กอง ฯ มีแผนการดาเนิ นงานกองทุนเงินให้กยู้ มื เพื่อการศึกษา กยศ.และ กรอ. (อ.2/1) ให้
เป็ นไปตามกฎหมายประกาศ ระเบียบ และข้อบังคับของกองทุน (อ.2/2) อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ที่กาหนด
โดยคณะทางานกองทุนเงินให้กยู้ มื มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ (อ.2/3) ให้บริ การนักศึกษาได้ดว้ ยตนเอง
และกูย้ มื ผ่านทาง Web Site (อ.2/4) ในทุกปี การศึกษา การอนุมตั ิให้กยู้ มื จะพิจารณาคัดเลือกโดยการ
ตรวจสอบเอกสาร การสัมภาษณ์และการประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้กยู ้ มื มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
มีคณะกรรมการมาจากทุกวิทยาเขต (อ.2/5) พร้อมทาสัญญาเน้นความสะดวกของนักศึกษาและผูป้ กครอง
โดยนักศึกษาสามารถเลือกวันทาสัญญาผ่านทาง Web Site (อ.2/6) และสามารถเลือกทาสัญญาค้ าประกัน
ได้ที่ภูมิลาเนาของบิดา - มารดา (อ. 2/7) มีการติดตามผลการให้กยู้ มื โดยเยีย่ มบ้านนักศึกษา (อ.1/3) เพื่อ
มีการตรวจสอบข้อมูลและมีการปรับปรุ งการให้บริ การทุกปี ปี การศึกษา 2549 ได้จดั สรรเงินกูย้ มื ดังนี้
กู้ กรอ.
1,586 คน
เป็ นเงิน
32,711,180 บาท
กู้ กยศ.ประเภทต่อเนื่ องมัธยม
25 คน
เป็ นเงิน
1,347,845 บาท
กู้ กยศ.ประเภทต่อเนื่องมอ.
3,191 คน
เป็ นเงิน
171,800,951 บาท
กู้ กยศ.ประเภทต่อเนื่ องสถาบันอื่น 8 คน
เป็ นเงิน
425,900 บาท
รวม 4,810 คน

เป็ นเงิน

206,285,876 บาท

- 22 -

จุดอ่ อน
เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบกองทุนเงินกูย้ มื เพื่อการศึกษาเพียง 1 คน เมื่อเทียบกับจานวน
นักศึกษาที่ได้กยู้ มื จานวน 4,810 คน
จุดแข็ง
1. นาระบบสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบตั ิงาน
2. มีกระดานข่าวเพื่อประกาศข่าวสารและนักศึกษาสามารถสอบถามรายละเอียดผ่าน
Web site
โอกาส
ได้รับงบประมาณเพื่อใช้ในการบริ หารการดาเนินงานจาก กยศ.
ปัจจัยคุกคาม
1. มีการเปลี่ยนแปลงระบบการกูย้ มื ฯ ขาดความชัดเจนในการปฏิบตั ิงาน ทาให้การ
ทางานล่าช้า
2. สถานการณ์ปัญหาความไม่สงบ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้มีผลต่อรายได้ของ
ผูป้ กครองลดลง ทาให้มีผขู ้ อกูเ้ พิ่มมากขึ้น
กลยุทธ์ /แผนการพัฒนา
1. จัดทาคู่มือการกูย้ มื
2. จัดตั้งชมรมกูย้ มื เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระเจ้าหน้าที่
2.2 เงินยืมฉุ กเฉิน
กอง ฯ มีแผนการดาเนิ นงาน เงินยืมฉุ กเฉิ นด้วยวัตถุ ประสงค์ เพื่อเป็ นแหล่งเงินยืมโดย
ไม่ คิ ด ดอกเบี้ ยส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาที่ ป ระสบปั ญ หาด้ า นการเงิ น เร่ ง ด่ ว น ก าหนดไว้ใ นประกาศของ
มหาวิทยาลัย (อ.2/8) นักศึกษาสามารถขอยืมเงินฉุ กเฉิ นได้ตลอดปี การศึกษาโดยสามารถขอรับใบคาร้อง
เงินยืมฉุ กเฉิ นได้ผา่ นทาง Web Site (อ.2/9) และขอรับเงินได้ครั้งละไม่เกิน 1,000 บาท ในวันถัดไป ปี
การศึกษา 2549 นักศึกษายืมเงินฉุกเฉินจานวน 149 คน เป็ นเงิน 149,000 บาท
จุดอ่ อน
1. การยืมเงินฉุกเฉิ นมี 3 ขั้นตอน ทาให้นกั ศึกษาได้รับเงินล่าช้า
2. การติดตามทวงหนี้เงินยืมฉุ กเฉิ นไม่เป็ นระบบ
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จุดแข็ง
นาระบบสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบตั ิงาน
โอกาส/ปัจจัยคุกคาม
- ไม่มี กลยุทธ์ /แผนการพัฒนา
ควรพัฒนาระบบงานเป็ น One Stop Service
3. บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยา
มหาวิ ท ยาลัย ให้ ค วามส าคัญ ต่ อ การพัฒ นาระบบให้ บ ริ ก ารปรึ ก ษาเชิ ง จิ ต วิ ท ยาให้
สอดคล้องและเอื้อต่อการพัฒนานักศึกษา กองฯ มีแผนการจัดบริ การปรึ กษาแก่นกั ศึกษาให้มีความพร้อม
ในการเรี ยน ช่ วยให้นักศึ กษาค้นหาและแก้ไขปั ญหาต่าง ๆ ด้านการเรี ยนและปั ญหาอื่น ๆ โดยจัดให้มี
หน่ วยบริ การปรึ กษาทางจิตวิทยา เพื่อช่ วยเหลื อนักศึกษาที่ขอรับการปรึ กษาเป็ นรายบุคคล พร้ อมทั้งจัด
อบรมให้ ค วามรู ้ แก่ อาจารย์ที่ ป รึ ก ษา เพื่ อจัดอบรมทัก ษะสื่ อสารที่ ส ามารถช่ วยเหลื อนัก ศึ ก ษาให้ แก่
อาจารย์ที่ปรึ กษา การดาเนิ นงานดังกล่ าวอยู่ภายใต้ความดู แลรั บผิดชอบ มี คณะกรรมการที่ ปรึ กษาเชิ ง
จิตวิทยาของมหาวิท ยาลัย (อ.3/1) มี ระบบการส่ งต่อปั ญหา ประสานงานระหว่างกองฯ กับ คณะ มี
อาสาสมัครนักศึกษา “บ้านวัยใส” และมีเจ้าหน้าที่ (อ.3/2) นอกเวลาราชการประจา ณ ห้องให้บริ การ
ปรึ กษา นักศึกษาขอใช้บริ การได้ในและนอกเวลาราชการทุกวัน นักศึกษาขอรับบริ การได้ดว้ ยตนเองและ
ทางโทรศัพท์ (Hotline) (อ.3/3) มีการติดตามผลการศึกษารายบุคคล มีการประเมินผลการดาเนินงานเพื่อ
ปรับปรุ งพัฒนา ปี การศึกษา 2549 ได้จดั กิ จกรรมและให้บริ การปรึ กษานักศึกษาเกี่ ยวกับปั ญหาการ
เรี ยน การปรับตัว และปั ญหาอื่น ๆ ดังนี้
ให้คาปรึ กษารายบุคคล (Walk in)
จานวน 95 คน
ให้คาปรึ กษาทางโทรศัพท์ (Hotline) โดยอาสาสมัคร
จานวน 1,020 คน
จัดกิจกรรมด้านการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ ยาเสพติด
จานวน 315 คน
จัดโครงการอบรมให้ความรู ้อาจารย์ที่ปรึ กษา
จานวน 67 คน
จุดอ่ อน
การประชาสัมพันธ์ให้นกั ศึกษาทราบเกี่ยวกับการให้บริ การการปรึ กษา
จุดแข็ง
มีอาสามัครนักศึกษาและเจ้าหน้าที่ประจาหน่วยให้การปรึ กษา “บ้านวัยใส”
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โอกาส
สกอ. สนับสนุนงบประมาณจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ ยาเสพติด
ปัจจัยคุกคาม
- ไม่มี กลยุทธ์ /แผนการพัฒนา
การประชาสัมพันธ์และการทางานในเชิงรุ กมากขึ้น
4. บริการจัดหางานและศึกษาต่ อ
กองฯ มีแผนการดาเนินงานพัฒนานักศึกษาด้านบริ การจัดหางาน ข้อมูลอาชีพและศึกษา
ต่ อ แก่ นั ก ศึ ก ษาที่ ก าลัง ศึ ก ษาและนั ก ศึ ก ษาที่ จ ะส าเร็ จ การศึ ก ษา เพื่ อ เตรี ย มความพร้ อ มก่ อ นเข้า สู่
ตลาดแรงงาน จัดบริ การการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพอิสระ งานพิเศษ โครงการประกวดอบรม
แข่งขันและจัดกิ จกรรมโครงการ ได้รับความร่ วมมื อกับคณะและวิทยาเขต เช่ น โครงการวันนัดพบ
แรงงาน โครงการ PSU Job Search โครงการเสริ มสร้ าง/พัฒ นาด้านบุ คลิ ก ภาพ โครงการเสริ ม สร้ าง
สมรรถนะบัณฑิตให้สามารถประกอบธุ รกิจเองได้ ฯลฯ จัดบริ การให้นกั ศึกษาโดยตรงและผ่านทาง Web
site ได้แก่ งานพิเศษ (อ.4/1) อาชี พอิสระ (อ.4/2) ศึ กษาต่อ (อ.4/3) จัดหางาน (อ.4/4) ปี การศึกษา
2549 นักศึกษาเข้าร่ วมกิจกรรมจานวน 3,452 คน
จุดอ่ อน
การประชาสั ม พัน ธ์ ใ ห้นัก ศึ ก ษารู ้ จกั http://student.psu.ac.th/studaffairs ยังไม่ ท ั่วถึ ง
และนักศึกษาจากเขตการศึกษาอื่นใช้บริ การไม่สะดวก
จุดแข็ง
การนาระบบสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบตั ิงาน
โอกาส
มหาวิทยาลัยร่ วมกับสานักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา จัดโครงการการนัดพบแรงงาน
ทาให้ประชาชนและนักศึกษาจานวนมากให้ความสนใจ
ปัจจัยคุกคาม
- ไม่มี -
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กลยุทธ์ /แผนการพัฒนา
เร่ งประชาสัมพันธ์ในหลายรู ปแบบให้นกั ศึกษารู ้จกั Web Site
5. วินัยและพัฒนานักศึกษา
กองฯ มี แผนการดาเนิ นงานพัฒนาด้านวินัยนักศึ กษา ได้กาหนดกฎระเบี ยบ/ข้อบังคับ
เพื่อให้นกั ศึกษายึดถือปฏิบตั ิ กาหนดไว้เป็ นระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย (อ.5/1) ดาเนินการทางวินยั
กับนักศึ กษาและจัดกิ จกรรมเพื่อพัฒนานักศึ กษากระทาผิดวินัยนักศึ กษา ดาเนิ นการความร่ วมมื อกับ
องค์ ก รนัก ศึ ก ษาให้ นัก ศึ ก ษาตระหนัก ในปั ญ หาการกระท าผิ ด เช่ น การเสพสารเสพติ ด หรื อ อื่ น ๆ
สนับ สนุ นให้องค์กรนักศึ กษามี ส่ วนร่ วมในการแสดงความคิ ดเห็ นและการรณรงค์ป้องกัน รวมทั้งหา
มาตรการแก้ปัญหาโดยการจัดประชุ มให้คณาจารย์มีส่วนร่ วมในการปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติ กรรมที่
ก่อให้เกิดปั ญหาของนักศึกษาที่กระทาผิดวินยั นักศึกษา ตลอดจนจัดให้มีการสัมมนา “แนวปฏิบตั ิงานวินยั
นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ”ร่ วมกันทั้ง 5 วิทยาเขต เพื่อกาหนดแนววิธีการสอบสวนพิจารณา
โทษให้เป็ นบรรทัดฐานเดียวกัน ปี การศึกษา 2549 ได้มีการดาเนินการวินยั นักศึกษากับนักศึกษาผูก้ ระทา
ผิดหรื อฝ่ าฝื นกฎ ระเบียบต่าง ๆ จานวน 325 กรณี พักการเรี ยน 32 กรณี ในจานวนดังกล่าวมีการใช้
มาตรการรอการลงโทษ 1 กรณี (อ.5/2) ให้คณาจารย์และบุ คลากรกิ จการนักศึกษามี ส่วนร่ วมในการ
พัฒนานักศึกษา และมีนกั ศึกษาที่ตอ้ งเข้าร่ วมในกิจกรรมบาเพ็ญสาธารณประโยชน์ อันเนื่ องมาจากการ
กระทาผิดวินยั จานวน 14 คน
จุดอ่ อน
ภาระงานที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งการสอบสวนที่ตอ้ งดาเนินการในรู ปของคณะกรรมการเมื่อ
คณะกรรมการว่างไม่ตรงกัน ทาให้เกิดความล่าช้าในการดาเนินงาน
จุดแข็ง
องค์กรนักศึกษาเข้ามามีส่วนร่ วมในการป้ องกันและดูแลกันเองให้ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ
การบริ หารงานด้านวินยั นักศึกษาเสร็ จสิ้ นที่วทิ ยาเขต/เขตการศึกษาทาให้มีการทางานเชิงพัฒนามากยิง่ ขึ้น
ในส่ วนของคณะเริ่ มมีแนวปฏิบตั ิและมาตรฐานการพิจารณาในแนวทางเดียวกัน
โอกาส
- ไม่มี ปัจจัยคุกคาม
สังคมและค่านิยมที่เปลี่ยนไปมีส่วนยัว่ ยุ ทาให้นกั ศึกษากระทาผิดระเบียบของมหาวิทยาลัย
มากขึ้น
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กลยุทธ์ /แผนการพัฒนา
1. รณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิงรุ กร่ วมกับคณาจารย์และผูป้ กครองให้มีส่วนเสริ มสร้างให้
นักศึกษามีจิตสานึกที่ดี รู ้ถึงโทษของการกระทาผิดอย่างทัว่ ถึงและสม่าเสมอ เพื่อป้ องปรามการกระทาผิด
2. เสนอมหาวิทยาลัยเพื่อแก้ไขวิธีการดาเนิ นการเกี่ยวกับความผิดวินยั นักศึกษาในบาง
ฐานความผิดให้มีความคล่องตัวและรวดเร็ วขึ้น
6. หอพักนักศึกษา
มหาวิทยาลัยมีวตั ถุ ประสงค์ในการจัดหอพักเพื่อให้นักศึกษามีที่พ ักที่สะอาด สะดวก
สบายและปลอดภัย พร้อมทั้งจัดสิ่ งอานวยความสะดวก จัดสภาพแวดล้อม และกิจกรรมเพื่อสนับสนุนและ
พัฒ นานัก ศึก ษาตามมาตรฐานบริ ก ารหอพัก นัก ศึก ษา (อ.6/1) มีร ะเบีย บ ข้อ ปฏิบ ตั ิแ ละแผนการ
ดาเนินงาน มีเกณฑ์การจัดสรรที่พกั และได้จดั นักศึกษาเข้าพักตามเกณฑ์ โดยได้จดั สรรที่พกั ให้นกั ศึกษา
ชั้นปี ที่ 1 ทุ กคน นัก ศึ กษาผูน้ ากิ จกรรม เช่ น กรรมการบริ หาร องค์ก ารนัก ศึ กษา สภานักศึ กษา ชมรม
สโมสร คณะกรรมการนักศึกษาประจาหอพัก นักกี ฬา นาฏศิ ลป์ ดนตรี ไทย ดู แลคอมพิวเตอร์ หอพัก
ชนะเลิศ 5 ส. โครงการพิเศษ นักศึกษามีปัญหาสุ ขภาพและนักศึ กษาชั้นปี ที่ 2 – 4 ที่มีความประสงค์เข้าพัก
ในหอพัก โดยในปี การศึกษา 2549 ได้จดั นักศึ กษาเข้าพัก ในหอพักจานวนทั้งสิ้ น 3,148 คน (อ.6/2) มี
บุคลากรหอพัก คณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึ กษาหอพัก และคณะกรรมการนักศึกษาประจาหอพัก ร่ วม
ดาเนินงานหอพัก ดูแล ให้คาปรึ กษา แนะนา หอพักมีสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ ในห้องพักและนอก
ห้ อ งพัก เช่ น เตี ย งนอน โต๊ะ เก้า อี้ ตู ้เสื้ อผ้า เครื่ อ งรั บ โทรทัศ น์ คอมพิ ว เตอร์ และระบบเครื อข่ า ย
คอมพิ วเตอร์ หนังสื อพิ ม พ์ โทรศัพ ท์ เครื่ องท าน้ าเย็น เครื่ องซักผ้าหยอดเหรี ยญ เครื่ องน้ าดื่ ม หยอด
เหรี ยญ ยาสามัญประจาบ้าน ห้องอเนกประสงค์ ห้องอ่ านหนังสื อ ห้องพระ ห้องละหมาด บริ การ
ไปรษณี ยภัณฑ์ มีข่าวสาส์ นหอพัก (อ.6/3) มีคลินิกสร้างเสริ มสุ ขภาพนักศึกษาที่โรงอาหารมหาวิทยาลัย
โดยให้บ ริ การทั้งในและนอกเวลาราชการ มี การประสานงานให้ขอ้ มู ลหอพักเอกชนแก่ นักศึ ก ษาหรื อ
ผูป้ กครองที่ตอ้ งการพักภายนอกมหาวิทยาลัย มีระบบและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจาหอพัก มี
การตรวจสอบและติดตามประเมินผลความพึงพอใจนักศึกษาและบุคคลภายนอกที่พกั ในหอพัก เพื่อนามา
ปรั บ ปรุ งพัฒ นาการดาเนิ นหอพัก ผลการประเมิ นพบว่านัก ศึ ก ษาชายมี ค วามพึ งพอใจที่ ค่ าเฉลี่ ย 3.62
นักศึกษาหญิงมีความพึงพอใจที่ค่าเฉลี่ย 3.84 และบุคคลภายนอกที่พกั ในหอพักมีความพึงพอใจที่ค่าเฉลี่ย
3.75 ผลการประเมินโดยรวม 74.60% บรรลุ วตั ถุ ประสงค์ที่กาหนดไว้ (อ.6/4) แต่มีขอ้ สังเกตบางด้านที่
ได้รับการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาชาย ที่ค่าเฉลี่ยในระดับปานกลาง คือ ด้านความปลอดภัย
ด้านกรรมการหอพัก/อาจารย์ที่ปรึ กษาหอพัก และด้านการพัฒนานักศึกษา นักศึกษาหญิงความพึงพอใจที่
ค่าเฉลี่ ยในระดับปานกลาง ด้านกรรมการหอพัก/อาจารย์ที่ ปรึ กษาหอพัก อันเนื่ องมาจากปี การศึ กษา
2549 ได้รั บ การจัด สรรงบประมาณการพัฒ นานัก ศึ ก ษาในหอ พัก น้ อ ย ส่ ว นด้ า นความปลอดภัย

- 27 -

มหาวิทยาลัยจัดจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจาหอพักแต่ละอาคารและทางเข้า-ออกพื้นที่หอพัก
เท่านั้น ไม่ได้ติดตั้งระบบการตรวจสอบโทรทัศน์วงจรปิ ด
จุดอ่ อน
1. มีบุคลากรดูแลนักศึกษาต่ากว่าสัดส่ วนนักศึกษาที่พกั ในหอพัก ปั จจุบนั นักกิจการนักศึกษา 1 คนต่อนักศึกษา 520 คน และยังมีลูกจ้างชัว่ คราวตาแหน่งนักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ โดย
ไม่ได้รับการบรรจุเป็ นเวลานานถึง 17 ปี จานวน 1 คน
2. เครื่ องคอมพิวเตอร์ในหอพักมีจานวนน้อย
3. สภาพแวดล้อมภายนอกอาคาร ซึ่ งอยูใ่ นความรับผิดชอบของกองอาคารสถานที่ได้รับ
การปรับปรุ งน้อย
4. ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาและปรับปรุ งสิ่ งอานวยความสะดวกใน
หอพัักนักศึกษา
5. ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในเรื่ องโทรทัศน์วงจรปิ ด และอาคารควบคุมรับรอง
แขก นอกจากนี้ยงั ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในเรื่ องอุปกรณ์ออกกาลังกายในหอพัก และห้อง
สันทนาการในหอพัก (ห้องคาราโอเกะ)
จุดแข็ง
1. มีระบบการจองห้องพักผ่านเว็บไซต์ http://student.psu.ac.th/dorm ที่เอื้ออานวยความ
สะดวกในการจองหอพักของนักศึกษา
2. มีอาคารที่ทาการสานักงานหอพักอยูใ่ นบริ เวณหอพักนักศึกษา ที่เอื้ออานวยความ
สะดวกในการติดต่อของนักศึกษา
3. มีอาจารย์ที่ปรึ กษาหอพักและคณะกรรมการนักศึกษาประจาหอพักร่ วมให้คาปรึ กษา
เสนอแนะ และพัฒนาการดาเนินงาน
4. บุคลากรมีที่พกั ใกล้หอพักที่เอื้ออานวยความสะดวกในการปฏิบตั ิงานทั้งในและนอก
เวลาราชการ
5. มีระบบรักษาความปลอดภัยในหอพักได้แก่ มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และมี
การตรวจเช็คบุคคลเข้า- ออกบริ เวณหอพักนักศึกษา ทาให้มีระบบความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน
ของนักศึกษาภายในหอพักมากขึ้น
โอกาส
- ไม่มี -
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ปัจจัยคุกคาม
1. น้ าท่วมขังบริ เวณหอพักและใต้อาคารหอพักทาให้เป็ นแหล่งเพาะพันธุ์ยงุ มีกลิ่นน้ าเน่า
เสี ยจากน้ าขัง ใต้อาคารและคู รอบอาคารที่เครื่ องสู บน้ าเสี ยบ่อยครั้ง มีผลให้หอพักบางอาคารไม่สะอาด
เท่าที่ควรและเป็ นสาเหตุให้มีบรรยากาศที่ไม่ดี
2. มีสัตว์ที่มีพิษและสัตว์พาหนะนาโรค ก่อให้เกิดความสกปรก ทาลายทรัพย์สินและ
ทาร้ายร่ างกายนักศึกษา ได้แก่ สุ นขั แมว หนู งู ปลวก เป็ นต้น
กลยุทธ์ / แผนการพัฒนา
มหาวิทยาลัยควรให้ค วามส าคัญในการดู แลนักศึ ก ษาที่ พ กั ในหอพัก โดยติ ดตั้งระบบ
รักษาความปลอดภัยในชี วิตและทรัพย์สินของนักศึกษา และให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจา
หอพักนักศึกษาทุกอาคารอย่างต่อเนื่ อง พร้อมเพิ่มเครื่ องคอมพิวเตอร์ และระบบเครื อข่ายในหอพัก และ
จ านวนบุ ค ลากรให้ ส อดคล้อ งกับ จ านวนนั ก ศึ ก ษาในหอพัก หรื อ ใกล้เคี ย งกับ สั ด ส่ ว นที่ ส านั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึ กษากาหนดคือ นักกิ จการนักศึกษา 1 คน : นักศึกษา 300 คน ในการทาหน้าที่
ดูแลด้านกายภาพและความเป็ นอยูข่ องนักศึกษาในหอพัก และนักกิ จการนักศึกษา 1 คน : นักศึกษา 100
คน ในการทาหน้าที่พฒั นาและให้คาปรึ กษานักศึกษาที่พกั ในหอพัก และควรบรรจุหรื อเปลี่ยนสถานภาพ
ของบุ คลากรที่ ป ฏิ บตั ิ งานเหมื อนข้าราชการแต่ยงั เป็ นลู ก จ้างชั่วคราวให้ได้รับ การบรรจุ เพื่ อเป็ นขวัญ
กาลังใจ และความมัน่ คงในหน้าที่ต่อไป
7. สุ ขาภิบาลอาหาร / ร้ านสวัสดิการและสิ่ งอานวยความสะดวก
กองฯ มี ระบบการคัดเลื อก ควบคุ มดู แล มี การรับสมัครผูป้ ระกอบการจาหน่ ายอาหาร
และเครื่ องดื่มอย่างหลากหลายไว้บริ การที่ศูนย์อาหารโรงช้าง จานวน 61 ร้าน และจัดให้มีร้านค้าบริ การ
สิ่ งอานวยความสะดวกต่าง ๆ จานวน 7 บริ การ ได้แก่ เครื่ องรับโทรศัพท์ชนิ ดหยอดเหรี ยญ เครื่ องซักผ้า
หยอดเหรี ยญ เครื่ องน้ าดื่ มหยอดเหรี ยญ ตู ้ ATM ร้ านบริ การคอมพิวเตอร์ เครื อข่าย ร้ านถ่ ายเอกสาร
ร้านสะดวกซื้ อ มีคณะกรรมการฯ (อ.7/1) ประกอบด้วยบุคลากรและผูแ้ ทนนักศึกษา บริ หารจัดการให้
ผูป้ ระกอบการปรุ ง จาหน่ายและให้บริ การอาหาร-เครื่ องดื่มตามหลักสุ ขาภิบาลในราคาที่ยุติธรรม สร้าง
สถานที่บริ การอาหาร-เครื่ องดื่ มเพิ่ม พร้อมปรับปรุ งบริ เวณสิ่ งแวดล้อม ซึ่ งอยู่ในระหว่างดาเนิ นการ มี
การจัดฝึ กอบรมให้ความรู ้การสุ ขาภิบาลอาหาร ตรวจสอบเชื้ อจุลินทรี ยใ์ นอาหาร-เครื่ องดื่ม จานวน 2 ครั้ง
และตรวจหาสารเคมี ในน้ าดื่ ม จานวน 1 ครั้ ง ประเมิ นผลการให้บ ริ ก ารอาหารและเครื่ องดื่ ม โดยใช้
แบบสอบถามจากผูบ้ ริ โภค จานวน 2 ครั้ง (อ.7/2) ผูบ้ ริ โภคมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 51% ซึ่ งไม่
บรรลุ เป้ าหมายที่ ก าหนดไว้ นอกจากนี้ ได้ใช้วิ ธี สั ง เกต และสั ม ภาษณ์ โ ดยคณะกรรมการฯ และการ
ตรวจสอบในห้องปฏิบตั ิการ นาผลการประเมินและตรวจสอบจากห้องปฏิบตั ิการมาปรับปรุ งและพัฒนา
ให้ดียงิ่ ขึ้น
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จุดอ่ อน
1. สถานที่ พื้นอาคารไม่ได้ยกระดับและเป็ นอาคารเปิ ดโล่งไม่มีฝาผนัง ทาให้มีสุนขั แมว
จรจัด ก่อความสกปรกและรบกวนผูบ้ ริ โภคและผูป้ ระกอบการ
2. ไม่มีเจ้าหน้าที่ผรู ้ ับผิดชอบโดยตรง เนื่องจากเจ้าหน้าที่เดิมเกษียณอายุราชการ
3. สถานที่รับประทานอาหารไม่เพียงพอ ทาให้ตอ้ งจัดสถานที่ชวั่ คราวโดยกางเต็นท์ใน
บริ เวณลานของศูนย์อาหารโรงช้างเป็ นสถานที่จาหน่ายและที่นงั่ รับประทานอาหาร ก่อให้เกิดความแออัด
โดยเฉพาะตอนเที่ยงอากาศร้อนอบอ้าวมาก บรรยากาศไม่ดี
4. จานวนที่นงั่ รับประทานอาหารมีที่เหมาะสม คือมีหลังคากันแดดและฝน มีไม่เพียงพอ
ต่อจานวนผูใ้ ช้บริ การที่มีจานวนมาก
จุดแข็ง
1. มี นั ก ศึ ก ษาร่ ว มเป็ นคณะกรรมการก าหนดนโยบาย พิ จ ารณาคัด เลื อ ก ควบคุ ม
ประเมินผูป้ ระกอบการ
2. มี ส ถานที่ บ ริ ก ารอาหารอยู่ใกล้ห อพัก นัก ศึ ก ษาและเปิ ดบริ ก ารตั้งแต่ เวลา 06.30 –
24.00 น. ทาให้นกั ศึกษาได้รับความสะดวกในการใช้บริ การ
โอกาส
- ไม่มี ปัจจัยคุกคาม
1. การที่มหาวิทยาลัยมีนโยบายใช้โรงอาหาร ซึ่ งเป็ นอาคารถาวรใช้ประโยชน์ในราชการ
อื่น ทาให้นกั ศึกษาและบุคลากรต้องใช้บริ การในสถานที่ชวั่ คราว ช่ วงที่มีแดดออกอากาศจะร้อนอบอ้าว
ช่วงที่ฝนตกจะเปี ยกด้วยน้ าฝน
2. ผลกระทบจากการที่มีนกั ศึกษาและบุคลากรเพิ่มมากขึ้นทุกปี
กลยุทธ์ / แผนการพัฒนา
1. อบรมให้ความรู ้หลักสุ ขาภิบาลอาหารอาหารแก่ผปู ้ ระกอบการ ติดตามประเมินผลการ
ปฏิบตั ิให้มีมาตรฐานรับรองจากสาธารณสุ ขตามโครงการอาหารสะอาด รสชาติอร่ อย
(Clean Food Good Taste)
2. เสนอมหาวิทยาลัยทบทวนการสร้างสถานที่รับประทานอาหารให้เพียงพอได้มาตรฐาน
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8. สุ ขภาพอนามัย
มีนโยบายให้บริ การสุ ขภาพอนามัยแก่นักศึกษา โดยจัดให้มีโครงการบริ การสุ ขภาพ
อนามัยนักศึกษารวม 5 ระบบ ได้แก่ โครงการประกันสุ ขภาพของมหาวิทยาลัย โครงการสุ ขภาพถ้วน
หน้า (บัตรทอง) กับโรงพยาบาลสงขลานคริ นทร์ โครงการประกันภัยอุบตั ิเหตุส่วนบุคคล (กลุ่ม) บริ การ
สร้างเสริ มสุ ขภาพนักศึกษาที่คลินิกสุ ขภาพ ณ โรงอาหารมหาวิทยาลัย และบริ การยาสามัญประจาบ้านที่
ห้องยาในหอพักนักศึ กษา นอกจากนี้ ได้นานักศึ กษาป่ วยส่ งโรงพยาบาลพร้ อมติ ดตามเยี่ยมเยียนอาการ
ประสานงานกับ โรงพยาบาล คณะ และผูป้ กครอง โดยมี แพทย์ พยาบาล ผูช้ ่ วยพยาบาล และนักศึ กษา
ประจาคลิ นิ กสร้ างเสริ ม สุ ข ภาพนอกเวลาราชการ ประเมิ นผลความพึ งพอใจจากนักศึ ก ษาที่ ได้เข้ารั บ
บริ การที่โรงพยาบาลสงขลานคริ นทร์ และที่คลินิกสร้างเสริ มสุ ขภาพ ผลการประเมินอยูใ่ นระดับมาก
80 % ซึ่งการให้บริ การในคลินิกสุ ขภาพนักศึกษาบรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้ (อ. 8/1)
จุดอ่ อน
ขาดเจ้าหน้าที่ประจารับผิดชอบงานบริ การสุ ขภาพอนามัยนักศึกษาโดยตรง การติดตาม
เยีย่ มเยียนนักศึกษาป่ วยหรื อประสบอุบตั ิเหตุไม่สามารถดูแลได้อย่างทัว่ ถึง
จุดแข็ง
1. มีระบบบริ การสุ ขภาพอนามัยนักศึกษาหลายระบบ ทาให้นกั ศึกษาได้รับความสะดวก
ไม่ตอ้ งรับภาระชาระเงินส่ วนเกินสิ ทธิ์ และมีสิทธิ์ เข้ารับบริ การรักษาพยาบาลอุบตั ิเหตุ ใน โรงพยาบาล
ของรัฐฯ เอกชน คลินิก และโพลีคลินิก ที่มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์
2. มีคลินิกบริ การสร้างเสริ มสุ ขภาพนักศึกษาอยูใ่ กล้ที่พกั นักศึกษา ทาให้นกั ศึกษามี
ความสะดวกในการใช้บริ การ
3. มีเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลสงขลานคริ นทร์ ให้บริ การที่คลินิกสร้างเสริ มสุ ขภาพ
4.ได้ขยายเวลาการให้บริ การที่คลินิกเวลา 12.30-20.30 น. และมีแพทย์ตรวจรักษาในวัน
จันทร์ -พฤหัสบดี เวลา 17.00-20.00 น
5. มีเจ้าหน้าที่ประสานงานช่วยเหลือนักศึกษาป่ วยในยามวิกาล พร้อมทั้งสามารถ
ประสานงานรถฉุ กเฉิ นนาส่ งนักศึกษาเพื่อพบแพทย์ได้ทนั ที
โอกาส
การทาประกันภัยอุบตั ิเหตุรวมทุกวิทยาเขต ผูเ้ อาประกันภัยได้รับความคุม้ ครองค่ารักษาพยาบาลและสิ นไหมทดแทนเป็ นเงิ นจานวนสู ง และบุคลากรมี โอกาสได้เข้าร่ วมโครงการประกันภัย
อุบตั ิเหตุกบั นักศึกษาในอัตราค่าเบี้ยประกันภัยต่าคนละ 100 บาทต่อปี และได้รับความคุม้ ครองสู ง
เช่นเดียวกับนักศึกษา
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ปัจจัยคุกคาม
- ไม่มี กลยุทธ์ / แผนพัฒนา
พัฒนาคลินิกสุ ขภาพนักศึกษาเป็ นศูนย์บริ การสุ ขภาพนักศึกษาประเภทนิติบุคคล
9. ไปรษณียภัณฑ์
มีแผนงานการให้บริ การรับ–จ่ายไปรษณี ยภัณฑ์นกั ศึกษาที่พกั ในหอพัก ดาเนินงานโดย
การเช่าตูไ้ ปรษณี ยภัณฑ์ รับไปรษณี ยภัณฑ์จากที่ทาการไปรษณี ยแ์ ละจากบุรุษไปรษณี ย ์ จัดแยกประเภท
ไปรษณี ยภัณฑ์ธรรมดา ส่ งให้หอพักนักศึกษาทุกอาคาร ประเภทลงทะเบียนและด่วนพิเศษ ทาใบแจ้ง
แจ้งนักศึกษาถึงห้องพัก ให้บริ การจ่ายไปรษณี ยภัณฑ์ลงทะเบียนที่สานักงานหอพักระหว่างเวลา 08.00–
21.00 น. ทุกวันราชการ และเวลา 08.30 – 16.30 น. ในวันหยุดราชการ (อ.9/1) นักศึกษาที่ไม่ได้พกั ใน
หอพักจะแจ้งไปที่ภาควิชาประเมินผลการให้บริ การโดยการสารวจความพึงพอใจจากนักศึกษาผูร้ ับบริ การ
จานวน 250 คน นักศึกษามีความพึงพอใจในระดับมาก 85.20% บรรลุเป้าหมายที่วางไว้
จุดอ่ อน
ไม่มีระบบการตรวจสอบความปลอดภัย
จุดแข็ง
ที่ทาการอยูใ่ กล้หอพักนักศึกษา ดาเนินการจ่ายไปรษณี ยภัณฑ์ประเภทธรรมดาถึง
ห้องพักนักศึกษาภายใน 1 วันทาให้นกั ศึกษาได้รับการบริ การที่สะดวกสะดวกรวดเร็ ว เป็ นที่พึงพอใจ
ในระดับมากที่สุด
โอกาส
บุรุษไปรษณี ยน์ าส่ งไปรษณี ยภัณฑ์ประเภทลงทะเบียนทุกวัน ยกเว้นวันอาทิตย์ ทาให้
ไปรษณี ยภัณฑ์นกั ศึกษาไม่ตกค้างและได้รับเร็ วขึ้น
ปัจจัยคุกคาม
มีความเสี่ ยงต่ออุบตั ิภยั ที่อาจจะเกิดจากบรรจุภณั ฑ์ที่มีผนู ้ าฝากให้นกั ศึกษา เพราะยังไม่
มีเครื่ องมือตรวจจับวัตถุระเบิด
กลยุทธ์ / แผนการพัฒนา
ได้ทาการประเมินผลจากผูใ้ ช้บริ การ และนาผลการประเมินแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ทราบ ทาให้มีการปรับปรุ งพัฒนาการให้บริ การ
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10. กิจกรรมเพื่อส่ งเสริมพัฒนานักศึกษา
กอง ฯ มีแผนงานและโครงการเพื่อส่ งเสริ มและพัฒนานักศึกษาให้มีมาตรฐานด้านคุณภาพ
ตามนโยบายและกลยุทธ์การสนับสนุนส่ งเสริ มกิจกรรมพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยได้จดั และ
สนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาปี การศึกษา 2549 รวมทั้งสิ้ น 346 โครงการ แยกเป็ นกิจกรรม
นักศึกษาจัดโครงการด้า นบาเพ็ญประโยชน์จานวน 47 โครงการ ด้า นกี ฬาจานวน 65 โครงการ
ด้านศิลปวัฒนธรรมจานวน 71 โครงการ ด้านวิชาการจานวน 114 โครงการและด้านอื่น ๆ จานวน 49
โครงการ มีการประเมินผลได้มีการดาเนินการสรุ ปประเมินผลทั้งรายโครงการและประเมินผลโดยภาพรวม
ซึ่ งผลการประเมิ น เฉลี่ ยอยู่ใ นระดับมาก เพื่อนามาพัฒนาปรั บปรุ งในรอบปี (อ.10/1) โดยนักศึกษา
อาจารย์ที่ปรึ กษาและเจ้าหน้าที่กิจการนักศึกษามีส่วนร่ วมการประชุ ม จัดกิจกรรมและสรุ ปงานเมื่อเสร็ จ
สิ้ นกิจกรรม
จุดอ่ อน
บางโครงการยังไม่ได้นาผลการประเมินมาปรับปรุ ง
จุดแข็ง
1 กิจกรรมมีรูปแบบหลากหลาย ทาให้นกั ศึกษาได้มีโอกาสเรี ยนรู ้และหาประสบการณ์
ได้ตามความสนใจ
2. มีการบันทึกการประมวลผลเข้าร่ วมกิจกรรมอย่างเป็ นระบบ ทาให้นกั ศึกษาให้ความ
สนใจและเข้าร่ วมกิจกรรมมากขึ้น
โอกาส
หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนให้ความสาคัญในการรับบัณฑิตที่มีประสบการณ์ดา้ น
กิจกรรมนักศึกษาเข้าทางานมากยิง่ ขึ้น
ปัจจัยคุกคาม
1. การเรี ยนการสอนนอกตารางเป็ นอุปสรรคต่อการจัดและเข้าร่ วมกิจกรรมนักศึกษา
2.งบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษายังไม่สอดคล้องกับจานวน
นักศึกษาที่เพิ่มขึ้น
3. ปั จจัยเกื้อหนุนที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษามีไม่เพียงพอ เช่น ยานพาหนะ
ห้องที่ทาการ ห้องฝึ กอบรม จาเป็ นต้องสนับสนุนกิจกรรมที่จดั ภายนอกมหาวิทยาลัย
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กลยุทธ์ / แผนพัฒนา
1. กาหนดกรอบการทากิจกรรมให้มีทุกกิจกรรมนาผลมาประเมินปรับปรุ งอย่างจริ งจัง
2. เร่ งรัดการปรับปรุ งอาคารกิจกรรมนักศึกษาเพื่อให้มีที่ทาการกลุ่มกิจกรรมนักศึกษา
และห้องฝึ กอบรมที่เพียงพอ
11. วิชาทหาร
กองฯ ได้กาหนดแผนการดาเนิ นงานด้านวิชาทหารสอดคล้องกับแผนงานของกระทรวง
กลาโหมและศูนย์การฝึ กนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 42 โดยได้ประสานการรับสมัครเรี ยนวิชา
ทหารจานวน 98 คน ดาเนินการขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจาการสาหรับนักศึกษาที่มี
อายุยา่ งเข้า 21 ปี จานวน 440 คน และดาเนิ นการขอผ่อนผันการเรี ยกพลเพื่อฝึ กวิชาทหารจานวน 20 คน
มีการเข้าประชุมร่ วมกับศูนย์การฝึ กฯ เพื่อสรุ ปประเมินผลการปฏิบตั ิงาน การฟังความคิดเห็นจาก
นักศึกษาที่เกี่ยวข้อง พร้อมนาข้อเสนอแนะมาปรับปรุ งพัฒนา
จุดอ่ อน
1. นักศึกษาที่เข้าเกณฑ์การตรวจเลือกทหารบางส่ วนยังขาดความสนใจมาดาเนินการขอ
ผ่อนผันการเกณฑ์ทหารตามระเบียบ ของกระทรวงกลาโหม
2. นักศึกษาบางส่ วนขาดความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบการตรวจเลือกทหาร
จุดแข็ง
ขั้นตอนการดาเนิ นงานด้านวิชาทหารมีความชัดเจนทาให้ง่ายต่อการปฏิบตั ิงานของ
เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ
โอกาส
ศูนย์การฝึ กฯได้เปิ ดโอกาสให้นกั ศึกษาวิชาทหารเข้ารับการฝึ กในช่วงปิ ดภาคการศึกษา
และในช่วงวันหยุด ทาให้นกั ศึกษามีความสนใจเข้ารับการฝึ กและกระทบต่อการเรี ยนน้อย
ปัจจัยคุกคาม
แผนการฝึ กภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปี ที่ 4,5 ไม่สอดคล้องกับกาหนดการ
เปิ ดภาคการศึกษาเนื่องจากศูนย์การฝึ กฯ ได้เปิ ดการรับสมัครในช่วงต้นเดือนมิถุนายน ซึ่ งมหาวิทยาลัยเพิ่ง
เปิ ดการศึกษาในภาคที่ 1 จึงทาให้การประสานงานกับนักศึกษาใหม่ที่จะเรี ยนวิชาทหารไม่ทวั่ ถึง
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กลยุทธ์ /แผนการพัฒนา
1. การสมัครเรี ยนวิชาทหาร ดาเนินการประชาสัมพันธ์ ขั้นตอนการสมัครไว้ในคู่มือ
ปฐมนิเทศน์นกั ศึกษาใหม่และประชาสัมพันธ์ผา่ น http://www.psu.ac.th/studaffairs
2. การผ่อนผันตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร จัดทาแผ่นปลิวประชาสัมพันธ์และจัดส่ ง
ตามรายชื่อนักศึกษาที่จะต้องดาเนินการขอผ่อนผันไปยังคณะต่าง ๆ รวมทั้งจัดทาป้ ายผ้าประชาสัมพันธ์
12. ทะเบียนกิจกรรมนักศึกษา
กองฯ มีแผนการจัดทาทะเบียนกิจกรรมนักศึกษา โดยได้จดั ให้มีการบันทึกประวัติการ
ทากิจกรรมของกรรมการกลุ่มกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อออกหนังสื อรับรองการทากิจกรรม อันได้แก่ องค์การ
บริ หาร สภานักศึกษา สโมสรคณะ ชมรม กรรมการหอพัก นักกีฬานาฏศิลป์ และนักดนตรี มหาวิทยาลัย
โดยในปี การศึกษา 2549 ได้มีการบันทึกประวัติกรรมการกลุ่มกิจกรรมตามที่กล่าวข้างต้นจานวน 1,316
คน ได้จดั ทาเกียรติบตั รให้นกั ศึกษาที่เข้าร่ วมโครงการพัฒนานักศึกษาที่มหาวิทยาลัยจัดทุกโครงการ และ
ในการดาเนินงานได้มีการประเมินความถูกต้องของข้อมูลและความรวดเร็ วในการให้บริ การโดยการ
สอบถามความคิดเห็นนักศึกษาที่มาติดต่อซึ่ งส่ วนใหญ่มีความพึงพอใจกับการให้บริ การ
จุดอ่ อน
1. รายชื่อกรรมการกลุ่มกิจกรรมนักศึกษาบางส่ วนไม่ถูกต้องทาให้เสี ยเวลาในการ
ตรวจสอบจากระบบฐานข้อมูล
2. การบันทึกข้อมูลการเข้าร่ วมกิจกรรมล่าช้าและยังไม่ทนั สมัย
จุดแข็ง
การบันทึกประวัติกิจกรรมนักศึกษา

ทาให้นกั ศึกษามีความสนใจในการจัดกิจกรรม-

นักศึกษามากขึ้น
โอกาส
นักศึกษาได้ใช้ประโยชน์จากบันทึกกิจกรรมนักศึกษาในการสมัครงาน
ปัจจัยคุกคาม
- ไม่มี -
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กลยุทธ์ /แผนการพัฒนา
1. กองฯ ได้ดาเนินการบันทึกกิจกรรมนักศึกษาและจัดทาใบประมวลผลกิจกรรม
นักศึกษา ให้เมื่อสาเร็ จการศึกษา (transcript)
2. เสนอมหาวิทยาลัยจัดตั้งงบประมาณจัดซื้ อเครื่ องสแกนรายชื่อนักศึกษาที่เข้าร่ วม
กิจกรรม
13. กีฬา
กองฯ มีนโยบายให้นกั ศึกษามีสุขภาพดี โดยให้นกั ศึกษาออกกาลังกายด้านกีฬาเพื่อสุ ขภาพ
โดยได้จดั ให้มีการบริ การสนามกีฬาและอุปกรณ์กีฬาทุกชนิดตามความสนใจของนักศึกษา
จุดอ่ อน
จานวนสนามกีฬาและอุปกรณ์กีฬายังไม่เพียงพอกับจานวนผูใ้ ช้บริ การที่เพิม่ ขึ้นทุกปี
จุดแข็ง
นักศึกษาและบุคลากรให้ความสนใจต่อการออกกาลังกายเพื่อสุ ขภาพมากขึ้น
โอกาส
รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนส่ งเสริ มให้ประชาชนมีสุขภาพดีถว้ นหน้า
ปัจจัยคุกคาม
1. การออกแบบปรับปรุ งอาคารสนามกีฬาล่าช้าไม่เป็ นไปตามแผน
2. การใช้สนามกีฬาในการเรี ยนการสอนนอกเวลาราชการ ทาให้มีสถานที่ออกกาลังกาย
ไม่เพียงพอ
กลยุทธ์ / แผนการพัฒนา
ประสานงานกับฝ่ ายที่เกี่ยวข้องเพื่อกาหนดเวลาการใช้อาคารสนามกีฬา ที่เอื้อต่อการ
เรี ยนการสอนและการจัดกิจกรรมนักศึกษาตลอดจนจัดทาของบประมาณในการปรับปรุ งอาคารสนาม
กีฬา ครุ ภณั ฑ์ ประจาทุกปี
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14. การเงินและงบประมาณ
14.1 การเงิน
กองฯ มีแผนการดาเนินงานด้านการเงินโดยยึดตามระเบียบการเงินของมหาวิทยาลัยและ
กระทรวงการคลัง มีเงินที่รับผิดชอบดังนี้คือ เงินยืมหมุนเวียนทดรองจ่าย เงินทุนการศึกษา เงินยืมฉุกเฉิน
เงินทุนทางานแลกเปลี่ยน เงินรับฝาก เงินค่าบารุ งกิจกรรมนักศึกษา เงินค่าบารุ งสุ ขภาพ/ประกันอุบตั ิเหตุ
เงินรายได้กรมการศาสนา เงินรายได้ค่าใช้บริ การสนามกีฬา สระว่ายน้ า ศูนย์กีฬาและเงินอื่นๆ การดาเนินงาน
ปี 2549 จานวนเงิน 77,455,841 บาท (อ.14/1) มีการบริ หารงานแบบรวมศูนย์งานด้านการเงินที่งานธุ รการ
มีการควบคุม บันทึกบัญชี โดยระบบ Manual มีการรับ – จ่ายเงิ นทั้งเงิ นสดและสั่งจ่ายด้วยเช็ด สารวจ
หนี้ สิน ติดตามทวงหนี้ เงิ นยืม จัดเก็บหลักฐานการจ่ายเงิน จัดเก็บ รักษาและตรวจสอบความถูกต้องเงิน
ทุกวันโดยเจ้าหน้าที่/ผูร้ ับผิดชอบ และมีการตรวจสอบโดยหน่ วยตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย
พร้อมทั้งจัดทารายงานให้ผบู ้ ริ หารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบทุกเดือน
จุดอ่ อน
1. เงินยืมหมุนเวียนไม่ได้รับเงินคืนตามเวลาที่กาหนด
2. ระบบการดาเนินงานยังเป็ นระบบ Manual ทาให้การดาเนินงานล่าช้า
จุดแข็ง
กองฯ มีการดาเนิ นงานด้านการเงินที่กองฯ ซึ่ งแยกต่างหากจากมหาวิทยาลัยที่ช่วยให้
การใช้เงินในการดาเนินงานที่มีความคล่องตัว โดยเฉพาะการดาเนิ นกิจกรรมของนักศึกษาที่เบ็ดเสร็ จและ
เสร็ จสิ้ น ณ ที่งานธุ รการกองฯ
โอกาส/ปัจจัยคุกคาม
- ไม่มี กลยุทธ์ /แผนการพัฒนา
พัฒนาระบบการทางานด้านการเงินโดยใช้ Computer ในเงินทุกประเภท เพื่อให้
การดาเนิ นงานที่มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น
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14.2 งบประมาณ
กองฯ มีแผนการดาเนินงานด้านงบประมาณตามแนวทางของมหาวิทยาลัย งบประมาณ
ที่ได้รับการจัดสรรมาจาก 2 แหล่งใหญ่คือ งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ งบค่าบารุ งกิจกรรมนักศึกษา งบอื่น ๆ รวมเป็ นเงินทั้งสิ้ น 33,611,000 บาท การใช้จ่ายเงินตามพันธกิจ/ภารกิจและถือ
ปฏิบตั ิตามระเบียบของมหาวิทยาลัย/กระทรวงการคลัง การดาเนินงานด้านงบประมาณแยกต่างหาก จาก
ส่ วนกลางของมหาวิทยาลัยและมีการกระจายอานาจการอนุ มตั ิการใช้จ่ายโดยรองอธิการบดี ผูช้ ่วยอธิ การบดี
ที่รับผิดชอบงานกิจการนักศึกษาและผูอ้ านวยการกองกิจการนักศึกษา มีการจัดทาบัญชี ควบคุมการใช้
จ่ายเงินทุกรายการ มีการตรวจสอบ ให้คาแนะนาการใช้เงินและเบิกจ่ายเงินให้เป็ นไปตามระเบียบ
ตลอดจนจัดทารายงานในทุกไตรมาสและทุกปี งบประมาณโดยเจ้าหน้าที่กองกิจการนักศึกษาที่ช่วยให้การ
ปฏิบตั ิงานมีความคล่องตัวโดยเฉพาะการทากิจกรรมของนักศึกษา
จุดอ่ อน
1. งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอส่ วนใหญ่เป็ นงบดาเนิ นงานประจาปี ทาให้
ไม่เอื้อต่อการดาเนินงานและพัฒนางานในเชิงรุ ก
2. ระบบการควบคุมยังเป็ นระบบ Manual ทาให้การดาเนิ นงานล่าช้า
จุดแข็ง
มีการดาเนิ นงานที่แยกต่างหากจากแผนรวมของมหาวิทยาลัย ช่วยให้คล่องตัวและเอื้อต่อ
การดาเนิ นงาน
โอกาส/ปัจจัยคุกคาม
- ไม่มี กลยุทธ์ /แผนการพัฒนา
พัฒนาระบบการควบคุบและการรายงานผลงบประมาณโดยใช้ Computer เพื่อให้การ
ดาเนินงานที่มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น
15. สารสนเทศกิจการนักศึกษา
กองกิจการนักศึกษา มีแผนการดาเนินงานเพื่อพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศกิจการนักศึกษา โดยมุ่งเน้นให้มีระบบข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัย มีการปรับปรุ งแก้ไขข้อมูลและนาข้อมูลไปใช้
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ มีการจัดเก็บและเรี ยกใช้ขอ้ มูลอย่างเป็ นระบบ มีความแน่นอนและมีความปลอดภัย
ของข้อมูล ระบบสารสนเทศมีความยืดหยุ่นและสามารถปรับเปลี่ ยนให้สอดคล้องรองรั บกับภารกิ จ
ผูป้ ฏิบตั ิงานตามความต้องการของนักศึกษาได้ ปี การศึกษา 2549 ได้จดั ทาและให้บริ การระบบสารสนเทศ
10 ระบบ (อ.15/1) คือการบริ การจัดหางานโดยใช้โปรแกรม PSU Job Search สารสนเทศกิจกรรมนักศึกษา
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(Transcript กิจกรรมนักศึกษา) ข่าวสารกองกิจการนักศึกษา เงินกูย้ มื เพื่อการศึกษา (กยศ.และ กรอ.)
ทุนการศึกษา (ทุนทัว่ ไป) ทุนทางานแลกเปลี่ยน ประกันสุ ขภาพและอุบตั ิเหตุ งานพิเศษหารายได้ระหว่าง
เรี ยน โครงการประกวดอบรมแข่งขันต่าง ๆ การจองหอพักและเงินยืมฉุ กเฉิ น นักศึกษาเข้าใช้งานทุก
ระบบรวมกัน 276,936 ครั้ง เฉลี่ย 23,078 ครั้ง/เดือน (อ.15/2) และอยูใ่ นระหว่างดาเนินการ 3 ระบบคือ
วินยั นักศึกษา นักศึกษาวิชาทหารและระบบการเงิน ดูแลแก้ไขปั ญหาการใช้งานระบบ Software และ
ระบบ Hardwar ของบุคลากรกองกิจการนักศึกษา การใช้งานบนระบบเครื อข่าย การใช้งานในระบบ
สารสนเทศ มีการประเมินผลมาปรับปรุ งพัฒนา ผลการประเมินพบว่านักศึกษามีความคิดเห็ นต่อการใช้
บริ การจองหอพักผ่านเว็บไซด์ในระดับร้อยละ 75.80 (อ.15/3)
จุดอ่ อน
มีนกั วิชาการคอมพิวเตอร์ เพียง 1 คน ลูกจ้างชัว่ คราว จาเป็ นต้องให้นกั ศึกษาเป็ นผูพ้ ฒั นา
ระบบสารสนเทศ จึงทาให้การพัฒนาและการปรับปรุ งขาดความต่อเนื่ อง
จุดแ ข็ง
มหาวิทยาลัยให้ความสาคัญสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้ อ Server กองกิจการ
นักศึกษา
โอกาส
นักศึกษาและบุคลากรให้ความสนใจระบบสารสนเทศตามยุคกระแสโลกาภิวตั น์
ปัจจัยคุกคาม
1. มีผไู ้ ม่ประสงค์ดี (Hacker) เข้ามาแก้ไขข้อมูลในระบบ
2. Virus คอมพิวเตอร์
กลยุทธ์ /แผนการพัฒนา
1. กาหนดและออกแบบขอบเขตระบบสารสนเทศให้ชดั เจน มีการติดตามการทางาน
ของนักศึกษาพัฒนาระบบ
2. ปรับปรุ งระบบรักษาความปลอดภัย
3. พัฒนาระบบสารสนเทศให้ทนั สมัย
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16. การพัฒนาองค์ กร/บุคลากร
กอง ฯ มีนโยบายการพัฒนาองค์กรและบุคลากร โดยเน้นการทางานที่มีคุณภาพและ
ปรับปรุ งการดาเนินงานอย่างต่อเนื่องที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย เพื่อให้เป็ นองค์กรที่มีการ
เรี ยนรู ้และพัฒนาอย่างสม่าเสมอ มีคณะทางานการจัดการความรู ้ คณะกรรมการประกันคุณภาพ ทางาน
ร่ วมกันเพื่อพัฒนาและปรับปรุ งการดาเนินงานให้มีคุณภาพและประสิ ทธิ ภาพ กาหนดให้บุคลากรกองทุก
คนได้เข้ารับการพัฒนาตนเองอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง โดยได้จดั โครงการสัมมนาบุคลากรกองฯ และ
ส่ งเสริ มสนับสนุนบุคลากรให้เข้าประชุม อบรมและสัมมนาตามที่มหาวิทยาลัยจัด ปี 2549 บุคลากรได้รับ
การพัฒนาทุกคน (อ.16/1) มีโครงการพัฒนางานจานวน 5 โครงการคือ โครงการรณรงค์การประหยัดน้ า
ประหยัดไฟในหอพักนักศึกษา โครงการข่าวสารกองกิจการนักศึกษา โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลวินยั
นักศึกษาขั้นอุทธรณ์ โครงการพัฒนาเครื่ องมือประเมินความขาดแคลนผูร้ ับทุนการศึกษา โครงการบริ การ
จัดหางานผ่าน Web Site (อ.16.2) และมีโครงการวิจยั จานวน 2 เรื่ อง คือ 1)เรื่ องความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ซึ่ งได้ตีพิมพ์เผยแพร่ วารสาร
สงขลานคริ นทร์ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 และรับการสัมภาษณ์ทางสถานีวทิ ยุกระจายเสี ยงมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
2)เรื่ องผลกระทบการมีส่วนร่ วมกิ จกรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ อยู่ในระหว่างการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ (อ.16/3) ส่ งเสริ มให้บุคลากรมีความก้าวหน้าเข้าสู่ ตาแหน่งชานาญการระดับ 8 จานวน 2
ราย และเปลี่ยนตาแหน่งที่สูงขึ้นระดับ 6 จานวน 1 ราย
จุดอ่ อน
1. ไม่มีแผนการพัฒนาบุคลากรที่เป็ นระบบ
2. ได้รับจัดสรรงบประมาณน้อย
3. โครงสร้างองค์กรเป็ นโครงสร้างเดิมตั้งแต่ปี 2522 ไม่เอื้อต่อภารกิจกิจการนักศึกษาใน
ปัจจุบนั
4. บุคลากรขาดขวัญและกาลังใจในการทางาน
จุดแข็ง
บุคลากรมีความรู ้ มีความสามารถและมีประสบการณ์ที่เอื้อต่อพัฒนาองค์กร
ปัจจัยคุกคาม
นโยบายการจากัดอัตรากาลังและงบประมาณของมหาวิทยาลัย ทาให้ไม่เอื้อต่อภาระงาน
และการพัฒนางานที่เพิ่มมากขึ้น
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กลยุทธ์ และแผนการพัฒนา
1. ควรมีแผนพัฒนาบุคลากรของกองฯ ที่เป็ นระบบ พร้อมทั้งเสนอมหาวิทยาลัยให้การ
สนับสนุนงบประมาณที่เพิ่มมากขึ้นที่ทาให้บุคลากร ได้รับการพัฒนามากขึ้นด้วย
2. ควรทบทวนและปรับโครงสร้างการปฏิบตั ิงานให้สอดคล้องกับภารกิจ
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แนวทางและผลการพัฒนาตามรายงานผลการประเมินคุณภาพ ของปี ทีผ่ ่ านมา
ข้ อเสนอแนะที่ให้ พฒ
ั นาเร่ งด่ วน/จุดอ่ อน
ข้ อเสนอแนะที่ให้ พฒ
ั นาเร่ งด่ วน
1. การพัฒนารู ปแบบการดูแลนักศึกษา
ที่มีปัญหาทางวินยั

2. การสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
แก่นกั ศึกษา

แนวทางการพัฒนาและผลการพัฒนา
- ให้การปรึ กษาเป็ นรายบุคคลกับผูร้ ับโทษทางวินยั นักศึกษา
- ติดตามและให้การดูแลนักศึกษากรณี ที่เห็นว่าต้อง
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
- จัดให้ผรู ้ ับโทษทางวินยั นักศึกษาได้เข้าร่ วมกิจกรรมนอก
หลักสู ตรที่กาหนดวัตถุประสงค์ของกิจกรรมให้สอดคล้อง
กับปัญหานักศึกษาจัดกิจกรรมร่ วมกับนักศึกษาผูไ้ ด้รับทุน
- จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในหอพักนักศึกษาทุก
อาคารตรวจบัตรทุกคนที่ผา่ นเข้า – ออก มีผลให้
1. บุคคลภายนอกไม่สามารถเข้าในหอพักได้โดยไม่ได้
รับอนุญาต นักศึกษาที่ไม่ได้พกั ในหอพักต้องลงทะเบียนขอ
อนุญาตเข้า – ออก จานวนครั้งการกระทาผิดระเบียบข้อห้าม
ข้อปฏิบตั ิหอพักและทรัพย์สินสู ญหายลดลงเหลือ 12 รายไม่มี
บุคคลภายนอกเข้ามาขโมยทรัพย์สินของนักศึกษาและของ
หอพักและไม่มีนกั ศึกษาหอพักโดนทาร้ายร่ างกายโดยบุคคล
ภายนอก ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่พกั ใน
หอพักเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมีระดับ
ค่าเฉลี่ยสู งขึ้น
2. นักศึกษาป่ วยไข้ยามวิกาล เจ้าหน้าที่ผทู ้ ี่เกี่ยวข้อง
สามารถให้ความช่วยเหลือนักศึกษาได้อย่างรวดเร็ วจากการ
แจ้งประสานงานของเจ้าหน้าที่ รปภ.
3. สังเกตพฤติกรรมและสามารถตรวจจับนักศึกษาดื่มสุ รา
มีสารเสพติดในหอพักได้
- จัดให้มีร้ ัวด้านหน้าและด้านข้างของบริ เวณหอพัก อยูใ่ น
ระหว่างการก่อสร้างจึงคาดว่ามีผลให้นกั ศึกษาและ
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยมีความปลอดภัยมากขึ้น
- ตั้งงบประมาณติดตั้งโทรทัศน์วงจรปิ ดในหอพักทุกอาคาร
แต่ไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
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ข้ อเสนอแนะที่ให้ พฒ
ั นาเร่ งด่ วน/จุดอ่ อน

แนวทางการพัฒนาและผลการพัฒนา

- ตั้งงบประมาณก่อสร้างอาคารควบคุมระบบโทรทัศน์วงจร
ปิ ดและเป็ นสถานที่รับรองผูป้ กครองนักศึกษา บุคคลภาย
นอกที่มาพบนักศึกษา แต่ไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
3. การจัดสิ่ งอานวยความสะดวก เช่นคอมพิวเตอร์ แนวทางพัฒนา
โรงอาหาร สนามกีฬา ฯลฯ
1. จัดให้มีระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ในห้องพักนักศึกษา
ทุกอาคาร นอกเหนือจากหอพักอาคาร 2 , 7 และ 14 ซึ่ งมีระบบ
เครื อข่ายแล้ว แต่ไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
2. จัดให้มีเครื่ องไมโครคอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้นและทดแทนของ
เก่าหมดอายุใช้งานในหอพักนักศึกษาทุกอาคารบริ การนักศึกษา
ที่ไม่มีศกั ยภาพในการมีไว้ใช้ส่วนตัว
3. จัดสถานที่รับประทานอาหารให้แก่นกั ศึกษาที่เพียงพอ
และถูกหลักสุ ขาภิบาลอาหาร
4. จัดให้มีพดั ลมในทุกห้องพัก
5. จัดให้มีสนามกีฬาให้เพียงพอและได้มาตรฐาน
ผลการพัฒนา
1. ไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
2. มีเครื่ องไมโครคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ในหอพัก อาคาร 2
และการเช่าเครื่ องเอกชนในหอพักอาคาร 3 – 4 แต่การดาเนิ นการ
ล่าช้า ได้เครื่ องในปี การศึกษา 2550 นักศึกษาจึงมีความสะดวก
ในการพิมพ์รายงาน สื บค้นข้อมูล และลงทะเบียนในระดับหนึ่ ง
4. การพัฒนาระบบบริ การสุ ขภาพ
แนวทางพัฒนา
- พัฒนาคลินิกสุ ขภาพนักศึกษา ณ อาคารโรงอาหาร
มหาวิทยาลัย โดยด้านการบริ การรักษาพยาบาลให้อยูใ่ นความ
รับผิดชอบของหน่วยบริ การปฐมภูมิ โรงพยาบาลสงขลา
นคริ นทร์
ผลการพัฒนา
- มีเจ้าหน้าที่ประจาตั้งแต่เวลา 12.30–20.30 น. ในวัน
จันทร์ – ศุกร์ วันเสาร์ เวลา 13.00 – 16.00 น. และมีแพทย์
Past-time ให้บริ การตรวจรักษาสัปดาห์ละ 4 วัน ในวันจันทร์ –
พฤหัสบดี จากเดิมมีแพทย์ให้บริ การเพียง 3 วัน เวลาเหมือนเดิม
17.00 – 20.00 น. ผลการพัฒนานักศึกษามีความสะดวกในการเข้า
รับบริ การและมีโอกาสในการเข้าถึงการบริ การมากขึ้น

- 43 -

ข้ อเสนอแนะที่ให้ พฒ
ั นาเร่ งด่ วน/จุดอ่ อน
จุดอ่ อนที่ต้องพัฒนา
1. การเขียนรายงานประจาปี ควรสะท้อนผลการ
ดาเนินงานให้กบั ทุกภารกิจ เช่น ในบทสรุ ปของ
ผูบ้ ริ หารยังขาดข้อมูลส่ วนที่ 2 (ตาราง) ที่สะท้อน
ผลการดาเนินงานปัจจุบนั
2. ดัชนีช้ ีวดั ผลการดาเนินงานบางส่ วนยังไม่
ครอบคลุมหรื อสอดคล้องกับวิสยั ทัศน์ และพันธกิจ
เช่น ระบบฐานข้อมูลที่ทนั สมัยยังไม่มี KPIs
ที่ชดั เจน

แนวทางการพัฒนาและผลการพัฒนา
- ได้ดาเนินการแก้ไขแล้วในรายงานประจาปี 2549

- ได้ด าเนิ น การทบทวนวิ สั ย ทัศ น์ พัน ธกิ จ และKPIs โดย
คณะกรรมการประกันคุ ณ ภาพเมื่ อวันที่ 2 เมย. และวัน ที่ 8
และ 15 มิ ย.50 ซึ่ งที่ ประชุ มมีมติ ให้ปรับข้อความวิสัยทัศน์
พัน ธกิ จ และเป้ า ประสงค์ / วัต ถุ ป ระสงค์ ใ หม่ ต ามข้ อ มู ล
เบื้ อ งต้น กองฯ พร้ อ มทั้ ง ให้ เพิ่ ม ภารกิ จ ใหม่ 2 ภารกิ จ คื อ
สารสนเทศกิ จการนักศึ กษาและการพัฒ นาองค์กร/บุ คลากร
ดังรายละเอียดในรายงานประจาปี 2549
- ได้ดาเนินการแก้ไขแล้วในรายงานประจาปี 2549

3. รายงานผลการดาเนินงานตาม KPIs ควรเป็ น
รู ปแบบเดียวกันกับที่กาหนดไว้ในเป้าหมาย เช่น
เป้าหมายเป็ นร้อยละ ผลก็ควรเป็ นร้อยละ
4. การรายงานผลการดาเนินงานตามองค์ประกอบ - ได้ดาเนินการแก้ไขแล้วในรายงานประจาปี 2549
ไม่อยูใ่ นกรอบเวลาการรายงานประจาปี และผล
การดาเนินงานตามกระบวนการดาเนินงานตาม
ภารกิจ/วัตถุประสงค์มีความคลาดเคลื่อน
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ภาคผนวก
รายการเอกสารสนับสนุน
หมายเลขเอกสาร
ชื่ อเอกสาร
อ.1/1
รวมระเบียบ ประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับทุนการศึกษา
อ.1/2
http://www2.psu.ac.th/PresidentOffice/StudAffairs/ Special/scholarship/
อ.1/3
รายงานการเยีย่ มบ้านนักศึกษา ปี การศึกษา 2549
อ.2/1
แผนการปฎิบตั ิงานกองทุนเงินให้กยู้ มื เพื่อการศึกษา ปี การศึกษา 2549
อ.2/2
คู่มือผูป้ ฎิบตั ิงานกองทุนเงินให้กยู้ มื เพื่อการศึกษา (สาหรับสถานศึกษา)
อ.2/3
คาสัง่ แต่งตั้งคณะทางานกองทุนเงินให้กยู้ มื เพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ปี 2549
อ.2/4
http://Student.psu.ac.th/loan/index-1 asp
อ.2/5
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาให้กยู้ มื มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
อ.2/6
http://Student.psu.ac.th/loan/index-1 asp
อ.2/7
คู่มือการทาสัญญา
อ.2/8
ประกาศมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับเงินยืมฉุ กเฉิ น
อ.2/9
http://Student.psu.ac.th / StudAffairs / borrow
อ.3/1
รายงานการประชุมคณะกรรมการที่ปรึ กษาเชิงจิตวิทยา ปี 2549
อ.3/2
http://Student.psu.ac.th /vaisai
อ.3/3
แผ่นพับประชาสัมพันธ์บา้ นวัยใส
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 ข้อบังคับ ประกาศ ที่เกี่ยวข้องกับวินยั นักศึกษา
อ.5/2
สรุ ปการดาเนินงานวินยั นักศึกษา ประจาปี การศึกษา 2549
อ.6/1
คู่มือหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
อ.6/2
รายงานการจัดที่พกั นักศึกษา ปี การศึกษา 2549
อ.6/3
สาส์นหอพักนักศึกษาปี 2549
อ.6/4
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจหอพักนักศึกษา ปี การศึกษา 2549
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หมายเลขเอกสาร
ชื่ อเอกสาร
อ.7/1
ยกเลิกคาสัง่ และแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกควบคุม ดูแล ร้านค้าจาหน่าย
อาหารและให้บริ การต่างๆ ในพื้นที่ซ่ ึ งอยูใ่ นความดูแลรับผิดชอบของกองกิจการ
นักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
อ.7/2
ประเมินความพึงพอใจศูนย์อาหารโรงช้าง ครั้งที่ 1-2 /2549
อ.8/1
ประเมินความพึงพอใจบริ การสุ ขภาพนักศึกษา ประจาปี การศึกษา 2549
อ.9/1
รายงานการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการให้บริ การ
ไปรษณี ยภัณฑ์ ปี การศึกษา 2549
อ.10/1
สรุ ปจานวนกิจกรรม / โครงการงานกิจกรรมนักศึกษาปี 2549
อ.14/1
งบประมาณ/การเงินกองกิจการนักศึกษา ปี 2549
อ.15/1
ระบบการให้บริ การสารสนเทศ
อ.15/2
ข้อมูลการใช้บริ การสารสนเทศ
อ.15/3
สรุ ปผลการประเมินการใช้บริ การจองหอพักผ่าน Web Site
อ.16/1
ข้อมูลการพัฒนาบุคลากรกองกิจการนักศึกษา ปี 2549
อ.16/2
โครงการพัฒนางาน ปี 2549
อ.16/3
โครงการวิจยั ปี 2549

การประเมินผลการปฏิบัตงิ านตาม PDCA-PAR ปี 2549
ภารกิจของกองกิจการนักศึกษา
วัตถุประสงค์
KPIs
1. ทุนการศึกษา
1. เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาให้มีโอกาสเล่า 1.1 จานวนนักศึกษาที่ได้รับทุน
เรี ยนจนสาเร็ จการศึกษา
1.2 ระดับความพึงพอใจของ
ผูร้ ับบริ การ

2.2 เงินยืมฉุกเฉิ น

P
1.0

D
1.0

C
0.8

A
0.8

Par รวม
1.0 4.6

1.0

1.0

0.8

0.8

1.0

4.6

1.0

0.8

0.8

1.0

4.6

2.1 เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาให้มีโอกาสเล่า 2.1.1 จำนวนนักศึกษำที่ได้ รับทุน 2.1.1 จัดสรรทุน 100 %ของจานวน
เรี ยนจนสาเร็ จการศึกษา
นักศึกษาที่ควรได้รับการ
กูย้ มื
ช่วยเหลือตามเกณฑ์ที่กาหนด
2.1.2 ระดับความพึงพอใจ 80%
2.1.2 ระดับความพึงพอใจของ
ผูร้ ับบริ การ
2.2 เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาให้มีโอกาสเล่า 2.2.1 จานวนนักศึกษาที่ได้รับทุน 2.2.1 จัดสรรทุน 100 %ของจานวน 1.0
เรี ยนจนสาเร็ จการศึกษา
นักศึกษาที่ควรได้รับการ
ช่วยเหลือตามเกณฑ์ที่กาหนด
2.2.2 ระดับความพึงพอใจของ
2.2.2 ระดับความพึงพอใจ 80%
ผูร้ ับบริ การ
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2. เงินยืม
2.1 กองทุนเงินให้กยู้ มื

เป้าหมาย
1.1 จัดสรรทุน 100 %ของจานวน
นักศึกษาที่ควรได้รับการ
ช่วยเหลือตามเกณฑ์ที่กาหนด
1.2 ระดับความพึงพอใจ 80%

KPIs
เป้าหมาย
3.1 จานวนนักศึกษาที่ขอรับบริ การ 3.1 ให้ บริ กำร 100 % ของ
ผูข้ อรับบริ การ
3.2 ระดับความพึงพอใจของผูร้ ับ 3.2 ระดับควำมพึงพอใจ 80%
บริ การ
4.1 จานวนนักศึกษาที่มาใช้บริ การ 41 เงินเพิ่มขึ้น 5% ของปี ที่ผา่ น

5. วินยั และพัฒนานักศึกษา

5 เพื่อให้นกั ศึกษาเคารพกฎ ปฏิบตั ิตาม
ข้อบังคับต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย

P
1.0

D
1.0

C
0.8

A
0.8

Par รวม
1.0 4.6

1.0

1.0

0.8

0.8

0.8

4.4

4.2 ระดับความพึงพอใจของ
ผูร้ ับบริ การ

4.2 ระดับความพึงพอใจ 80%

5.1 ระยะเวลาในการสื บสวน
สอบสวนและพิจารณาโทษ
ภายใน 60 วัน
5.2 จานวนนักศึกษาที่ไม่ถูก
ลงโทษทางวินยั

5.1 ระยะเวลาในการสื บสวน
1.0
สอบสวนและพิจารณาโทษ
ภายใน 60 วัน 80%
5.2 จานวนนักศึกษาที่ไม่ถูกลงโทษ
ทางวินยั ต่อจานวนนักศึกษา
ทั้งหมด
5.3 จานวนนักศึกษาที่ได้รับการ
ปรึ กษาเพื่อปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม

1.0

0.8

0.8

1.0

4.6

5.3 จานวนนักศึกษาที่ได้รับการ
ปรึ กษาเพื่อปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม
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ภารกิจของกองกิจการนักศึกษา
วัตถุประสงค์
3. บริ การปรึ กษาเชิงจิตวิทยา 3.1 เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่มีปัญหาทาง
จิตใจ
3.2. เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่ตอ้ งการ
พัฒนาตน
4. บริ การจัดหางานและศึกษา 4.1 เพื่อสนับสนุนให้นกั ศึกษามีรายได้ใน
ต่อ
ระหว่างเรี ยนและมีขอ้ มูลแหล่งงาน
4.2 เพื่อเป็ นแหล่งข้อมูลให้นกั ศึกษาใน
การศึกษาต่อ

ภารกิจของกองกิจการนักศึกษา
วัตถุประสงค์
6. หอพักนักศึกษา
6. เพื่อให้นกั ศึกษามีที่พกั ที่สะอาด
สะดวก สบาย และปลอดภัย

KPIs
6.1 จานวนที่พกั นักศึกษา
6.2 ระดับความพึงพอใจของ
ผูร้ ับบริ การ
6.3 จานวนครั้งความไม่ปลอดภัย

เป้าหมาย
6.1 จัดที่พกั ตามเกณฑ์ ฯ
6.2 ระดับความพึงพอใจ 70%
6.3 จานวนครั้งความไม่ปลอดภัย
ไม่เกิน 20 ครั้ง
7.1 ตามเกณฑ์

7.1 คุณภาพอาหารและเครื่ องดื่ม
7.2 ระดับความพึงพอใจของ
ผูร้ ับบริ การ

7.2 ระดับความพึงพอใจ 70%

8. สุขภาพอนามัย

8. เพื่อให้นกั ศึกษาได้รับความสะดวกใน
การเข้ารับบริ การรักษาพยาบาล

8.1 จานวนระบบบริ การสุขภาพ
อนามัย
8.2 ระดับความพึงพอใจของ
ผูใ้ ช้บริ การ

8.1 จานวนระบบบริ การสุขภาพ
อนามัย 5 ระบบ
8.2 ระดับความพึงพอใจ 80 %

9. ไปรษณี ยภัณฑ์

9. เพื่อให้นกั ศึกษาในหอพักได้รับ
9.1 ระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้
ไปรษณี ยภัณฑ์อย่างสะดวกและรวดเร็ ว
บริ การ
9.2 ระยะเวลาที่นกั ศึกษาได้รับ
ไปรษณี ยภัณฑ์

9.1 ระดับความพึงพอใจ 80%
9.2 - ระยะเวลาการส่งจดหมาย
ธรรมดาถึงห้องพักภายใน 1 วัน
- จดหมายลงทะเบียน / EMS
นักศึกษาได้รับ แจ้งภายใน 1 วัน

D
0.8

C
1.0

A
0.6

Par รวม
1.0 4.4

1.0

1.0

0.8

0.4

1.0

4.2

1.0

1.0

1.0

0.8

4.8

1.0

1.0

1.0

0.8

4.8

- 48-

7. สุขาภิบาลอาหาร / ร้าน
7. 1 เพื่อให้นกั ศึกษาได้บริ โภคอาหาร/
สวัสดิการและสิ่ งอานวยความ
เครื่ องดื่มที่ถูกหลักสุขาภิบาลอาหาร
สะดวก
7.2 เพื่อให้นกั ศึกษาได้รับความสะดวก
ในการดารงชีวติ ประจาวัน

P
1.0

1.0

1.0

ภารกิจของกองกิจการนักศึกษา
วัตถุประสงค์
KPIs
10 กิจกรรมเพื่อส่งเสริ มพัฒนา 10.1 เพื่อให้นกั ศึกษามีโอกาสได้เข้าร่ วม 10.1 จานวนโครงการ
นักศึกษา
กิจกรรมพัฒนานักศึกษาอย่าง
หลากหลาย
10.2 เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีทกั ษะชีวติ
10.2 จานวนนักศึกษาที่เข้าร่ วม
คุณธรรม จริ ยธรรม มีจิตสานึก
โครงการ
สาธารณะ มีสมรรถนะสากลบน
พื้นฐานความเป็ นไทยและมีภาวะผูน้ า 10.3 จานวนงบประมาณ
10.4 ผลการประเมิน

12. ทะเบียนกิจกรรมนักศึกษา

11. เพื่อให้บริ การด้านวิชาทหารแก่
นักศึกษาให้สอดคล้องกับแผนงาน
ของกระทรวงกลาโหมและศูนย์การ
ฝึ ก นศท.
12. เพื่อบันทึกประวัติและรับรองการทา
กิจกรรมนักศึกษา

P
1.0

D
1.0

C
1.0

A
0.8

Par รวม
0.8 4.6

1.0

0.8

0.8

0.8

4.4

1.0

0.8

0.8

0.8

4.4

10.2 จานวนนักศึกษาที่เข้าร่ วม
โครงการ
10.3 จานวนงบประมาณ 4 ล้าน
บาท/ปี
10.4 ระดับผลการประเมินอยูใ่ น
ระดับ 71 – 100 % (มาก-มากที่สุด)
11.1 ให้บริ การ 100 % ของนักศึกษา 1.0
ที่ขอรับบริ การ
11.2 ระดับความพึงพอใจ 70%

11.1 จานวนนักศึกษาที่ขอรับ
บริ การ
11.2 ระดับความพึงพอใจของ
ผูใ้ ช้บริ การ
12.1 จานวนนักศึกษาที่ขอรับ
12.1 ให้บริ การ 100 % ของ
1.0
บริ การ
ผูร้ ับบริ การ
12.2 ระดับความพึงพอใจของ
12.2 ระดับความพึงพอใจ 80%
ผูร้ ับบริ การ
12.3 ความถูกต้องของข้อมูลและ 12.3 มีความถูกต้องของข้อมูลและ
ความรวดเร็ วในการออก
รวดเร็ วในการออกใบรับรองของ
ใบรับรองของการทากิจกรรม
การทากิจกรรม
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11. วิชาทหาร

เป้าหมาย
10.1 จานวน 340 โครงการ/ปี

KPIs
13.1 จานวนสนามกีฬาและ
อุปกรณ์กีฬา

เป้าหมาย
13.1 มีสนาม/ อุปกรณ์กีฬาทุกชนิด

13.2 จานวนผูใ้ ช้บริ การ

13.2 ให้บริ การ 100% ของผูร้ ับ
บริ การ
13.3 ระดับความพึงพอใจ 80%

15. สารสนเทศกิจการนักศึกษา 15.1 จัดทาฐานข้อมูลในการให้บริ การ
และพัฒนางานกิจการนักศึกษา
15.2 เพื่อจัดทารายงานการปฏิบหัติงาน
ที่มีประสิ ทธิภาพ

15.1 จานวนระบบข้อมูลและ
สารสนเทศ
15.2 ความถูกต้องและความ
ทันสมัยของข้อมูล
15.3 ระดับความพึงพอใจ

13.3 ระดับความพึงพอใจของ
ผูใ้ ช้บริ การ
4.1 ความถูกต้องและข้อมูล
ทันสมัย

P
1.0

D
1.0

C
0.8

A
0.8

Par รวม
0.8 4.4

1.0

1.0

1.0

0.8

0.8

4.6

15.1 จานวนระบบข้อมูลสารสนเทศ 1.0

0.8

0.8

1.0

1.0

4.6

14.1 ความถูกต้องและทันสมัย
100%

15.2 ความถูกต้องและทันสมัยของ
ข้อมูล 100%
15.3 ระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้
บริ การ 80%
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ภารกิจของกองกิจการนักศึกษา
วัตถุประสงค์
13. กีฬา
13.1 เพื่อให้กลุ่มกิจกรรมนักศึกษามีที่ทา
การและสถานที่ทากิจกรรมอย่าง
เป็ นสัดส่วน
13.2 เพื่อให้บริ การสนามกีฬา และอุปกรณ์
กีฬาและพัสดุอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เอื้อ
ต่อการจัดกิจกรรมนักศึกษาและการ
เรี ยนการสอน
14. การเงินและงบประมาณ
14 เพื่อให้การดาเนินงานถูกต้องเป็ นไป
ตามระเบียบและข้อมูลทันสมัย

KPIs
เป้าหมาย
16.1 ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่ วม 16.1 บุคลากรได้เข้ารับการพัฒนา
อบรม/ ประชุม/ สัมมนา
100%
16.2 จานวนผลงานวิจยั /โครงการ 16.2 จานวนผลงานวิจยั /โครงการ
พัฒนางาน
พัฒนางานไม่นอ้ ยกว่า 4 เรื่ อง/ปี

คะแนนรวมผลการประเมินตามภารกิจ(16ภารกิจหลัก 17 ภารกิจย่อย)หารด้วยจานวนภารกิจที่ดาเนินการ
สรุ ปคะแนน (PDCA-.Par)
สรุปการประเมินผล

P
0.8

D
1.0

C
0.8

A
0.8

Par รวม
0.8 4.2
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ภารกิจของกองกิจการนักศึกษา
วัตถุประสงค์
16. การพัฒนาองค์กร/บุคลากร 16.1 เพื่อเพิ่มพูนความรู ้ความสามารถ
ให้แก่บุคลากร
16.2 เพื่อนาผลมาพัฒนาองค์กรที่ทาให้
การปฏิบตั ิงานมีประสิ ทธิภาพ

16.8 16.6 14.6 13.6 15.2 76.8
1.0 1.0 0.8 0.8 0.9 4.5
4.5 (รับรองระดับดีมาก)
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งบประมาณ/การเงินในการดาเนินงาน กองกิจการนักศึกษา ประจาปี งบประมาณ 2548 - 2549
ก. งบประมาณ
งบประมาณ
2548
2549
1. งบประมาณเงินรายได้ งานกิจกรรมนิ สิตนักศึกษา
31,413,100 12,734,700
2. งบประมาณแผ่นดิน กองกิจการนักศึกษา งานสนับสนุนฯ
11,430,900 13,236,500
3. งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจาก สกอ.
- ส่ งเสริ มพัฒนาศักยภาพนิสิตนักศึกษา
- ส่ งเสริ มเข้าร่ วมดนตรี ไทยอุดมศึกษา
50,000
50,000
- งานกีฬามหาวิทยาลัย
400,000
400,000
- เงินบริ หารกองทุนให้กูย้ มื เพื่อการศึกษา
172,800
119,700
- เงินโครงการบัณฑิตอุดมคติไทย
170,000
170,000
4. เงินค่าบารุ งกิจกรรมนักศึกษา
1,600,000
1,600,000
5. ค่าบารุ งสุ ขภาพ/ประกันอุบตั ิเหตุ
200,000
200,000
6. งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานราชการและเอกชน
- เงินโครงการแข่งขันวิ่งหาดใหญ่สู่ธรรมชาติ
903,200
808,300
- เงินค่าเช่าเสื้ อครุ ย
331,800
331,800
- เงินรายได้กรมการศาสนา
15,000
10,000
- เงินกรมส่ งเสริ มคุณภาพสิ่ งแวดล้อม
50,000
50,000
7. เงินได้ส่วนกลางมหาวิทยาลัย
2,900,000
3,900,000
รวม
49,636,800 33,611,000
ข. การเงิน
1. เงินยืมหมุนเวียนทดอรงจ่ายการดาเนินงาน
1,874,021
2,113,192
2. เงินยืมฉุกเฉิ น
200,000
200,000
3. เงินทุนการศึกษา
73,000
68,655
4. เงินทุนทางานแลกเปลี่ ยน
1,969,305
740,594
5. เงินรายได้กองฯ (ค่าปากสระ ศูนย์บริ หารร่ างกาย สนามเทนนิส)
615,981
536,718
6. เงินรับฝากต่าง ๆ
1,818,020
1,052,056
7. เงินค่าบารุ งกิจกรรมนักศึกษา
2,835,839
8. รับเงินกองคลังเงินรายได้ เงินงบประมาณ
3,540,552
2,686,787
รวม
109,364,479 77,455,841
รวมทั้งสิ้น
159,001,279 111,066,841
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การประเมินผลการปฏิบัตงิ านตาม PDCA-PAR ปี 2549
ภารกิจของกองกิจการนักศึกษา
วัตถุประสงค์
1. ทุนการศึกษา
1. เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาให้มีโอกาสเล่า
เรี ยนจนสาเร็ จการศึกษา

KPIs
1.1 จานวนนักศึกษาที่ได้รับทุน

1.2 จานวนเงินทุน / แหล่งทุน
1.3 ระดับความพึงพอใจของ
ผูร้ ับบริ การ
2. เงินยืม
2.1 กองทุนเงินให้กยู้ มื
2.2 เงินยืมฉุกเฉิ น

2.1 เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาให้มีโอกาสเล่า 2.1 จำนวนนักศึกษำที่ได้ รับทุน
เรี ยนจนสาเร็ จการศึกษา
2.2 จานวนเงินทุน / แหล่งทุน

3. บริ การปรึ กษาเชิงจิตวิทยา

3.1 เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่มีปัญหาทาง
จิตใจ
3.2 เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่ตอ้ งการ
พัฒนาตน

เป้าหมาย
P
1.1 จัดสรรทุน 100 %ของจานวน 1.0
นักศึกษาที่ควรได้รับการ
ช่วยเหลือตามเกณฑ์ที่กาหนด
1.2 เงินทุนเพิ่มขึ้น 2 % ของจานวน
เงินทุนปี ที่ผา่ นมา
1.3 ระดับความพึงพอใจ 80%

D
1.0

C
0.8

A
0.8

Par รวม
1.0 4.6

1.0

1.0

0.8

0.8

1.0

4.6

1.0

1.0

0.8

0.8

1.0

4.6

2.1 จัดสรรทุน 100 %ของจำนวน
นักศึกษำทีค่ วรได้ รับกำร
ช่วยเหลือตำมเกณฑ์ที่กำหนด
2.2 เงินทุนเพิม่ ขึ ้น 2 % ของจำนวน
เงินทุนปี ที่ผำ่ นมำ
2.3 ระดับความพึงพอใจ 80%

2.3 ระดับความพึงพอใจของ
ผูร้ ับบริ การ
3.1 จานวนนักศึกษาที่ขอรับบริ การ 3.1 ให้ บริ กำร 100 % ของ
ผูข้ อรับบริ การ
3.2 ระดับความพึงพอใจของผูร้ ับ 3.2 ระดับควำมพึงพอใจ 80%
บริ การ

ภารกิจของกองกิจการนักศึกษา
วัตถุประสงค์
KPIs
เป้าหมาย
4. บริ การจัดหางานและศึกษา 4.1 เพื่อสนับสนุนให้นกั ศึกษามีรายได้ใน 4.1 จานวนกิจกรรม
4.1 จานวนกิจกรรม/โครงการที่จดั
ต่อ
ระหว่างเรี ยนและมีขอ้ มูลแหล่งงาน
บิรการจัดหางานและศึกษาต่อ
หลังจากสาเร็ จการศึกษา
4.2 เพื่อเป็ นแหล่งข้อมูลให้นกั ศึกษาใน 4.2 จานวนนักศึกษาที่มาใช้บริ การ 4.2 เงินเพิ่มขึ้น 5% ของปี ที่ผา่ น
การศึกษาต่อ
4.3 ระดับความพึงพอใจของ
4.3 ระดับความพึงพอใจ 80%
ผูร้ ับบริ การ
5. วินยั และพัฒนานักศึกษา

5. เพื่อให้นกั ศึกษาเคารพกฎ ปฏิบตั ิตาม
ข้อบังคับต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย

5.1 จานวนนักศึกษาที่กระทาผิด
วินยั นักศึกษา
5.2 จานวนโครงการพัฒนาด้าน
วินยั นักศึกษา
5.3 ระยะเวลาที่นกั ศึกษรับทราบ
คาสัง่
5.4 จานวนนักศึกษาที่ไม่ถูก
ลงโทษทางวินยั
5.5 จานวนนักศึกษาที่ได้รับการ
ปรึ กษาเพื่อปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม

P
1.0

D
1.0

C
0.8

A
0.8

Par รวม
0.8 4.4

5.1 จานวนนักศึกษากระทาผิด
1.0
ลดลงร้อยละ 5 ต่อปี เมื่อเทียบ
กับนักศึกษาทั้งหมด
5.2 จานวนกิจกรรม/โครงการพัฒนา
ด้านวินยั นักศึกษา
5.3 ตามเกณฑ์ *

1.0

0.8

0.8

1.0

5.4 จานวนนักศึกษาที่ไม่ถูก
ลงโทษทางวินยั ต่อจานวน
นักศึกษาทั้งหมด
5.5 จานวนนักศึกษาที่ได้รับการ
ปรึ กษาเพื่อปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม

4.6

ภารกิจของกองกิจการนักศึกษา
วัตถุประสงค์
KPIs
6. หอพักนักศึกษา
6. เพื่อให้นกั ศึกษามีที่พกั ที่สะอาด สะดวก 6.1 จานวนที่พกั นักศึกษา
สบาย และปลอดภัย
6.2 ระดับความพึงพอใจของ
ผูร้ ับบริ การ
6.3 จานวนครั้งความไม่ปลอดภัย

เป้าหมาย
6.1 จัดที่พกั ตามเกณฑ์ ฯ
6.2 ระดับความพึงพอใจ 70%

7. สุขาภิบาลอาหาร / ร้าน
สวัสดิการ สิ่ งอานวยความ
สะดวกต่าง ๆ

7.1 ระดับความพึงพอใจ 70%

8. สุขภาพอนามัย

7. 1 เพื่อให้นกั ศึกษาได้บริ โภคอาหาร/
เครื่ องดื่มที่ถูกหลักสุขาภิบาลอาหาร
7.2 เพื่อให้นกั ศึกษาได้รับความสะดวก
ในการดารงชีวติ ประจาวัน
8. เพื่อให้นกั ศึกษาได้รับความสะดวกใน
การเข้ารับบริ การรักษาพยาบาล

7.1 ระดับความพึงพอใจของ
ผูร้ ับบริ การ
7.2 คุณภาพอาหารและเครื่ องดื่ม

P
1.0

D
0.8

C
1.0

A
1.0

Par รวม
1.0 4.8

1.0

1.0

0.8

0.8

0.8

4.6

1.0

1.0

1.0

0.8

4.8

1.0

1.0

1.0

0.8

4.8

6.3 ไม่เกิน 20 ครั้ง

7.2 ตามเกณฑ์

8.1 มีระบบบริ การสุขภาพอนามัย 8.1 จานวน 5 ระบบ
ที่หลากหลาย
8.2 ระดับความพึงพอใจของ
8.2 ระดับความพึงพอใจ 80 %
ผูใ้ ช้บริ การ

1.0

1.0
9. ไปรษณี ยภัณฑ์

9. เพื่อให้นกั ศึกษาในหอพักได้รับ
9.1 ระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้
ไปรษณี ยภัณฑ์อย่างสะดวกและรวดเร็ ว
บริ การ
9.2 ระยะเวลาที่นกั ศึกษาได้รับ
ไปรษณี ยภัณฑ์

9.1 ระดับความพึงพอใจ 80%
9.2 -จดหมายธรรมดาถึงห้องพัก
ภายใน 1 วัน
-จดหมายลงทะเบียน / EMS
นักศึกษาได้รับ แจ้งภายใน 1 วัน

ภารกิจของกองกิจการนักศึกษา
วัตถุประสงค์
10 กิจกรรมเพื่อส่งเสริ มพัฒนา 10.1 เพื่อให้นกั ศึกษามีโอกาสได้เข้าร่ วม
นักศึกษา
กิจกรรมพัฒนานักศึกษาอย่าง
หลากหลาย
10.2 เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีทกั ษะชีวติ
คุณธรรม จริ ยธรรม มีจิตสานึก
สาธารณะ มีสมรรถนะสากลบน
พื้นฐานความเป็ นไทยและมีภาวะผูน้ า

KPIs
10.1 จานวนโครงการ
10.2 นักศึกษาที่เข้าร่ วมโครงการ

เป้าหมาย
P
10.1 จานวน 340 โครงการ/ปี
1.0
10.2 จานวนงบประมาณ 4 ล้าน บาท/ปี

10.3 จานวนงบประมาณ

10.3 ระดับผลการประเมินอยูใ่ น
ระดับ 70% – 100%

11. วิชาทหาร

11.1 จานวนนักศึกษาที่ขอรับ
บริ การ
11.2 ระดับความพึงพอใจของ
ผูใ้ ช้บริ การ
12.1 จานวนนักศึกษาที่ขอรับ
บริ การ
12.2 ระดับความพึงพอใจของ
ผูร้ ับบริ การ
12.3 ความถูกต้องของข้อมูลและ
ความรวดเร็ วในการออก
ใบรับรองของการทากิจกรรม

12. ทะเบียนกิจกรรมนักศึกษา

11. เพื่อให้บริ การด้านวิชาทหารแก่
นักศึกษาให้สอดคล้องกับแผนงาน
ของกระทรวงกลาโหมและศูนย์การ
ฝึ ก นศท.
12. เพื่อบันทึกประวัติและรับรองการทา
กิจกรรมนักศึกษา

D
1.0

C
1.0

A
0.8

Par รวม
0.8 4.6

11.1 ให้บริ การ 100 % ของนักศึกษา 1.0
ที่ขอรับบริ การ
11.2 ระดับความพึงพอใจ 70%

1.0

0.8

0.8

0.8

4.4

12.1 ให้บริ การ 100 % ของ
ผูร้ ับบริ การ
12.2 ระดับความพึงพอใจ 80%

1.0

0.8

0.8

0.8

4.4

10.4 ผลการประเมิน

12.3 ระดับความพึงพอใจ 80%

1.0

ภารกิจของกองกิจการนักศึกษา
วัตถุประสงค์
13. กีฬา
13.1 เพื่อให้กลุ่มกิจกรรมนักศึกษามีที่ทา
การและสถานที่ทากิจกรรมอย่าง
เป็ นสัดส่วน
13.2 เพื่อให้บริ การสนามกีฬา และอุปกรณ์
กีฬาและพัสดุอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เอื้อ
ต่อการจัดกิจกรรมนักศึกษาและการ
เรี ยนการสอน
14. การเงินและงบประมาณ
14.1 เพื่อให้การดาเนินงานถูกต้องเป็ นไป
ตามระเบียบและข้อมูลทันสมัย

KPIs
13.1 จานวนสนามกีฬาและ
อุปกรณ์กีฬา
13.2 จานวนผูใ้ ช้บริ การ
13.3 ระดับความพึงพอใจของ
ผูใ้ ช้บริ การ

เป้าหมาย
13.1 มีสนาม/ อุปกรณ์กีฬาทุกชนิด
13.2 ให้บริ การ 100% ของผูร้ ับ
บริ การ
13.3 ระดับความพึงพอใจ 80%

P
1.0

D
1.0

C
0.8

A
0.8

Par รวม
0.8 4.4

14.1 ความถูกต้องและข้อมูล
ทันสมัย

14.1 ความถูกต้องและทันสมัย
100%

1.0

1.0

1.0

0.8

0.8

4.6

15. สารสนเทศกิจการนักศึกษา 15.1 จัดทาฐานข้อมูลในการให้บริ การ
และพัฒนางานกิจการนักศึกษา
15.2 เพื่อจัดทารายงานการปฏิบหัติงาน
ที่มีประสิ ทธิภาพ

15.1 จานวนระบบข้อมูลและ
สารสนเทศ
15.2 ความถูกต้องและความ
ทันสมัยของข้อมูล
15.3 ระดับความพึงพอใจ
16.1 ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่ วม
อบรม/ ประชุม/ สัมมนา

15.1 จานวนระบบข้อมูลสารสนเทศ 1.0
ที่ให้บริ การ
15.2 ความถูกต้องและทันสมัย100%

0.8

0.8

1.0

1.0

4.6

0.8

0.8

0.8

0.8

4.2

16. การพัฒนาองค์กร/บุคลากร 16.1 เพื่อพัฒนาองค์กรและบุคลากรให้
เรี ยนรู ้และแสวงหาความรู ้ที่นาผล
ต่อการปฏิบตั ิงานที่มีประสิทธิภาพ

15.3 ระดับความพึงพอใจ 80%
16.1 จานวนร้อยละของบุคลากรที่ 1.0
เข้าร่ วมอบรม/ ประชุม/ สัมมนา

16.2 จานวนผลงานวิจยั /โครงการ 16.2 จานวนผลงานวิจยั /โครงการ
พัฒนางาน
พัฒนางาน
คะแนนรวมตามภารกิจ
สรุ ปผลการประเมิน/ คะแนนรวมผลการประเมินตามภารกิจหารด้วยจานวนภารกิจที่ดาเนินการ

