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รายงานประจ าปีการประเมินคุณภาพ  ปีการศึกษา 2550 กองกิจการนกัศึกษา มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์  

ฉบบัน้ี เป็นรายงานประกอบการประกนัคุณภาพ วตัถุประสงคห์ลกัของการจดัท ารายงานน้ี เพ่ือเผยแพร่ผลการ
ด าเนินงานในรอบปีการศึกษาท่ีผา่นมาแก่หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และต่อสาธารณชนผูส้นใจ รวมถึงเพื่อใชเ้ป็นขอ้มูล
ส าหรับการตรวจสอบคุณภาพการด าเนินงานภายในระดบัหน่วยงานและระดบัมหาวทิยาลยั  

                แนวทางการจดัท ารายงานฉบบัน้ี  ไดจ้ดัท าตามแนวทางของมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ โดยในปี
การศึกษา 2550 กองฯไดท้บทวนวสิยัทศัน์ พนัธกิจและตวับ่งช้ี (KpIs )ใหม่ จากของปีท่ีผา่นมา คือไดร้ายงานผลการ
ด าเนินงานและผลการประเมินตามภารกิจและตวับ่งช้ีจ านวน 53 ตวับ่งช้ี คือ ภารกิจร่วมของหน่วยงาน 15 ตวับ่งช้ี  
ภารกิจเฉพาะของหน่วยงาน 35 ตวับ่งช้ี และภารกิจในฐานะผูข้บัเคล่ือนตวับ่งช้ีของมหาวทิยาลยั  3 ตวับ่งช้ี  รวมถึงการ
ก าหนดคะแนนในแต่ละตวับ่งช้ีตามกรอบคะแนนในแต่ละตวับ่งช้ีท่ีสมัพนัธ์กบัมหาวทิยาลยัฯ มีช่วงระยะเวลาท่ี
รายงานรวม 12 เดือน ตามปีการศึกษา 2550 (1 มิถุนายน 2550 – 31 พฤษภาคม 2551) ยกเวน้ในตวับ่งช้ีท่ีสมัพนัธ์กบั
การใชจ่้ายงบประมาณโดยตรง ซ่ึงรายงานตามกรอบปีงบประมาณ 2550  

ขอ้มูลตามท่ีแสดงในรายงานฉบบัน้ีเป็นการแสดงผลจากการด าเนินงานและจากปัจจยัท่ีเป็นส่วนประกอบ  
ในการด าเนินงานนั้นๆ ทั้งส่วนของตวัป้อน กระบวนการท างาน  และผลลพัธ์/ผลส าเร็จท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงถือวา่เป็นส่ิงท่ีแสดง 
ใหเ้ห็นถึงความกา้วหนา้และพฒันาการของกองกิจการนกัศึกษา อนัเกิดจากการพฒันากระบวนการท างาน ในช่วงท่ีผา่น
มาของปีการศึกษา  2550  

               กองกิจการนกัศึกษา ขอขอบคุณคณะกรรมการประกนัคุณภาพและบุคลากรของกองกิจการนกัศึกษา 
ทุกคนไดใ้หค้วามร่วมมือในการท างานและมีความมุ่งมัน่ท่ีจะร่วมกนัพฒันาคุณภาพการด าเนินงานมาโดยตลอด จนท า
ใหก้ารด าเนินงานดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษาของกองกิจการนกัศึกษา ท่ีผา่นมาส าเร็จไปไดด้ว้ยดี  
 

 
ลงช่ือ   

 (นายวชิา   เพชรขาว) 
ผูอ้  านวยการกองกิจการนกัศึกษา 

     กนัยายน  2551 
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ข้อมูลเบ้ืองต้นของกองกจิการนักศึกษา 
 
ความเป็นมา 
            ในบทน้ีจะกล่าวถึงประวติัความเป็นมา วสิยัทศัน์ พนัธกิจ เป้าประสงค ์ และวตัถุประสงคข์องกอง
กิจการนกัศึกษา  ดงัมีรายละเอียดต่อไปน้ี 

 
        กองกจิการนักศึกษา เป็นส่วนราชการหน่ึงในส านกังานอธิการบดี  มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ ตั้งแตปี่ 

พ.ศ.   2522   ตามประกาศทบวงมหาวทิยาลยัเร่ืองการแบ่งส่วนราชการในส านกังานอธิการบดี   มหาวทิยาลยัสงขลา- 
นครินทร์  ลงวนัท่ี  20  เมษายน  2522  ในราชกิจจานุเบกษา    ลงวนัท่ี 1พฤษภาคม   2522  ประกอบดว้ยงานต่าง ๆ     
ตามหนงัสือทบวงมหาวทิยาลยั ท่ี ทม 0202/7959  ลงวนัท่ี  14  พฤษภาคม  2542  จ านวน  3  งาน  1 หน่วย คือ งานแนะ
แนวและจดัหางาน  งานบริการและสวสัดิการนกัศึกษา งานกิจกรรมนกัศึกษา และหน่วยธุรการ ต่อมาไดมี้การปรับปรุง
งานใหม่ตามหนงัสือทบวงมหาวทิยาลยั ท่ี ทม  0202/24594  ลงวนัท่ี  20  กนัยายน  2531  จ านวน  4   งาน   คือ  งาน
แนะแนวและจดัหางาน   งานบริการและสวสัดกิารนกัศึกษา   งานกจิกรรมนักศึกษา และงานธุรการ  และเม่ือวนัท่ี 3  
ธนัวาคม  2547  ไดเ้พ่ิมหน่วยงานใหม่อีกจ านวน  2  หน่วยงาน  คือ  หน่วยสารสนเทศ  และหน่วยกจิกรรมนานาชาต ิ
 
วสัิยวสัิยทศัน์ ทศัน์ //  พนัธกจิพนัธกจิ  

วสัิยทศัน์ 

                     “กองกิจการนกัศึกษาเป็นหน่วยงานท่ีร่วมสร้างบณัฑิตท่ีพึงประสงคข์องมหาวทิยาลยั โดยมุ่งเนน้การ
ด าเนินงานท่ีส่งเสริมการเรียนรู้และพฒันานกัศึกษา”   
 

 พนัธกจิ 

                     สนบัสนุนและจดักิจกรรมพฒันานกัศึกษาพร้อมจดับริการและสวสัดิการท่ีหลากหลาย   เพื่อใหบ้ณัฑิตมี
ความรู้   ความสามารถ  ด ารงดว้ยคุณธรรม  บนพ้ืนฐานความเป็นไทย  มีทกัษะชีวติ   ส านึกสาธารณะ   และสมรรถนะ
สากล 
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เป้าประสงค์ เป้าประสงค์ //  วตัถุประสงค์วตัถุประสงค์  //  กลยุทธ์กลยุทธ์  

 เป้าประสงค์ วตัถุประสงค์ กลยุทธ์ 
1.  1. บณัฑิตมีภาวะผูน้ า  มีทกัษะชีวิต    

    มีคุณธรรม  มีส านึกสาธารณะและ   
    สมรรถนะสากล  และอยูร่่วมกบั 
    ผูอ่ื้นไดดี้  

 

1.  เพ่ือใหบ้ณัฑิตมีจิตส านึกสาธารณะ   
     มีคุณธรรมจริยธรรม และมีวินยั  ถือ

ประโยชนข์องเพ่ือนมนุษยเ์ป็นกิจท่ีหน่ึง
ตามพระราชปณิธานของสมเดจ็พระบรม
ราชชนกฯ 

1.  เผยแพร่พระราชปณิธานของสมเดจ็    
     พระบรมราชชนกฯ  
2. ขยายกิจกรรมใหน้กัศึกษารู้จกัชุมชน  
     และสงัคม 
3.  สร้างบรรยากาศและส่ิงแวดลอ้มดา้น 

 (ป 3  กลยทุธ์ 6  มอ.)       คุณธรรม  จริยธรรม  ส่งเสริมบุคลากรและ
นกัศึกษาท่ีมีความดีเด่นเป็นแบบอยา่งท่ีดี 

4.  จดัและส่งเสริมกิจกรรมใหน้กัศึกษาเรียนรู้ 
     การแกไ้ขพฤติกรรมท่ีขดักบัวินยันกัศึกษา 
5.  จดัและส่งเสริมกิจกรรมพฒันาจิตส านึก

สาธารณะ  คุณธรรมจริยธรรม  และวินยั 
 

  2.  เพ่ือใหบ้ณัฑิตมีภาวะผูน้ า  มีทกัษะชีวิต  มี
ทกัษะทางสงัคม  วิชาการ  และเสริมสร้าง
สมรรถนะสากลบนพ้ืนฐานความเป็นไทย 

1.  จดัและส่งเสริมกิจกรรมท่ีเสริมสร้าง  
     ภาวะผูน้ า  สมรรถนะสากลบนพ้ืนฐาน  
     ความเป็นไทย  
2. ส่งเสริมและพฒันาความเขม้แขง็ขององคก์ร  
    นกัศึกษาและสร้างเครือข่ายในการพฒันา 
    ผูน้ าของนกัศึกษา 
3. จดัและส่งเสริมกิจกรรมเสริมสร้างบณัฑิต  
    ใหมี้ทกัษะชีวิตและคุณภาพชีวิตท่ีดี  
    ตระหนกัในศกัด์ิศรีและความมีคุณค่าใน 
    ตนเองตามหลกัปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง 
4. จดัและส่งเสริมกิจกรรมเพ่ือพฒันา 
    นกัศึกษา ใหมี้ความพร้อมเขา้สู่ตลาด 
    งานสนบัสนุนใหน้กัศึกษาประกอบ  
    อาชีพมีรายไดร้ะหวา่งเรียนและสร้าง 
    งานดว้ยตนเอง 
5. ส่งเสริมศกัยภาพบริการปรึกษา 
 

  3. เพ่ือใหบ้ณัฑิตมีความภาคภูมิใจใน 1. จดัและส่งเสริมกิจกรรมความภาคภูมิใจใน 
      สถาบนั  ความเป็นลูกพระบิดา       สถาบนัเป็นหน่ึงเดียวไม่แยก คณะ วิทยาเขต 

      เป็นหน่ึงเดียวไม่แยก  คณะ  วิทยาเขต  
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  4.  เพ่ือใหบ้ณัฑิตมีความเขา้ใจใน 

     พหุวฒันธรรมและความเป็น 
     ประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษตัริย ์
     ทรงเป็นพระประมุข 

1. จดัและส่งเสริมกิจกรรมใหเ้กิดการเรียนรู้  
    และเขา้ใจวฒันธรรมไทย  และวฒันธรรม     
    ต่างชาติ  เพ่ือการอยูร่่วมกนัในสงัคมพหุ - 
    วฒันธรรม  
2. รณรงคส่์งเสริมกิจกรรมความเป็น 
     ประชาธิปไตย 
 

  5.  เพ่ือใหบ้ณัฑิตมีสุขภาพ พลานามยัแขง็แรง
สมบูรณ์  

 

1.  จดักิจกรรมท่ีส่งเสริมใหน้กัศึกษาเป็น 
     ผูมี้สุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจ  
 2. จดักิจกรรมท่ีส่งเสริมใหน้กัศึกษา 
     ปราศจากยาเสพติด  การพนนั   
     อบายมุขและพฤติกรรมเส่ียงต่าง ๆ 
 

 2. นกัศึกษามีความพร้อมในการศึกษา   
เพ่ือพฒันาวิชาการ และกระจายโอกาส
ทางการศึกษา     
 
(แผนงานหลกัเฉพาะกิจ มอ.1 กบั  3) 

1. เพ่ือจดับริการและสวสัดิการท่ีหลากหลาย
ตรงตามความตอ้งการของนกัศึกษา 

 

1. มุ่งพฒันาหอพกัตามมาตรฐานหอพกั 
    นกัศึกษาของส านกังานคณะกรรมการการ 
    อุดมศึกษาและของมหาวิทยาลยัสงขลา - 
    นครินทร์ 
2.  ตรวจเยี่ยมนกัศึกษา  และรับรองมาตรฐานท่ี 
     พกัเอกชน 
3. จดัใหมี้อาหาร-เคร่ืองด่ืมจ าหน่ายท่ีหลากหลาย 
    ไดม้าตรฐาน  
4. จดัใหมี้ร้านสวสัดิการต่าง ๆ ท่ีจ าเป็น   

   5 จดัใหมี้ระบบบริการสุขภาพอนามยั 
    นกัศึกษาท่ีหลากหลาย 
6. จดัสรรทุนการศึกษาประเภททุนขาด 
    แคลนหรือทุนเรียนดี  ตามเกณฑข์อง 
     มหาวิทยาลยัและเง่ือนไขของแหล่ง 
    ทุนทุกคน 
7. จดัสรรเงินใหกู้ย้ืมตามเกณฑข์อง กองทุนเงินให้

กูย้ืมเพ่ือการศึกษา 
   8. จดัอบรมและเผยแพร่ขอ้มูลอาชีพ 

    อาชีพอิสระ  การศึกษาต่อและสมคัรงาน 
9. จดับริการวิชาทหารตามระเบียบการศึกษา 
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   10. จดัใหมี้อาคารกิจกรรมนกัศึกษา   
     สนามกีฬา  อุปกรณ์กีฬา และอุปกรณ์ 
     อ่ืน ๆ ท่ีเก้ือหนุนต่อการจดักิจกรรม 
     นกัศึกษาใหไ้ดม้าตรฐานและเพียงพอ 
11. จดัใหมี้การส ารวจความตอ้งการความจ าเป็น

ของนกัศึกษา 
 

  2.  เพ่ือกระจายโอกาสทางการศึกษา ใน  
     รูปแบบทุนการศึกษาและความ  
     สามารถพิเศษส าหรับนกัเรียนในระดบั 
     มธัยมศึกษา 
 

1. จดัใหมี้ทุนการศึกษาและแสวงหาแหล่งทุน 
    เพ่ิมมากข้ึนส าหรับนกัเรียนและนกัศึกษา 
   ดอ้ยโอกาส  
2. จดัใหมี้โครงการรับนกัศึกษาท่ีมี 
    ความสามารถพิเศษดา้นกีฬาใหเ้ขา้เรียนใน 
    มหาวิทยาลยั 
 

 3. กองฯ มีการบริหารจดัการเชิงรุก ท่ีมี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส  ตรวจสอบได ้ 
ตามหลกัธรรมาภิบาล  และสอดรับกบั
การบริหารมหาวิทยาลยัหลายวิทยาเขต   
 
(ป 5  กลยทุธ์ท่ี 1- 2 , 4 , 5 , 9 มอ.) 

1.  เพ่ือบูรณาการงานกิจการนกัศึกษา กบั   
     คณะ และวิทยาเขต อยา่งเป็นระบบ   
 
 

1.  จดัตั้งคณะกรรมการด าเนินงานหรือ 
     คณะท างานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบังาน 
     กิจการนกัศึกษา 
2.  ก าหนดแผนการปฏิบติังานร่วมกบั 
     คณะ  และวิทยาเขต    
 

  2. เพ่ือใหก้ารบริหารจดัการมีประสิทธิภาพ 
   ตามหลกัธรรมาภิบาล  

1.  จดัอบรมใหค้วามรู้  กระตุน้และสร้าง 
     จิตส านึกใหบุ้คลากรปฏิบติังานโดยยึด 
     หลกัธรรมาภิบาล 
2.  ปรับและวางระบบบริหารจดัการใหมี้ 
     ความโปร่งใสและตรวจสอบได ้   
      

  3.  เพ่ือพฒันาความกา้วหนา้ของบุคลากร
อยา่งเป็นระบบ  ทั้งดา้นระดบัความรู้ และ
ระดบัความสามารถทางวิชาการ 

 

1.  พฒันาบุคลากรเขา้สู่ต าแหน่งช านาญการ/
เช่ียวชาญ/เช่ียวชาญพิเศษ  

2.  มีระบบกลไกเสริมสร้างและจูงใจใหบุ้คลากร
ท าผลงานทางวิชาการ 

3.  มีการพฒันาบุคลากรอยา่งต่อเน่ือง   
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4. จดัหางบประมาณสนบัสนุนใหเ้พียงพอใน
การพฒันาบุคลากร เช่นเร่ืองการฝึกอบรม  
ศึกษาดูงาน หรือการท าวิจยั  

 
  4.  เพ่ือพฒันาระบบการจดัการฐานขอ้มูล 

     และการใช ้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     อยา่งมีประสิทธิภาพ 

1. จดัใหมี้ฐานขอ้มูลท่ีเช่ือถือได ้ ทนัสมยั 
    ส าหรับการบริหารจดัการ 
2. จดัหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และอ่ืน ๆ ให ้  
    เพียงพอกบัความตอ้งการในทุกภารกิจของ 
    กองฯ 
3. จดัอบรมใหค้วามรู้บุคลากรเร่ือง 
    เทคโนโลยีสารสนเทศอยา่งต่อเน่ือง 
 

 4. เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะ  และ 
    ปรับวฒันธรรมองคก์ร  สู่การเป็น 
    องคก์รแห่งการเรียนรู้ท่ีมีการ 
   จดัการความรู้  เพ่ือใหเ้กิดการ 
   พฒันาอยา่งย ัง่ยืน 

1.  เพ่ือพฒันาการท างานเป็นทีม  มี      
    จิตส านึกแห่งการเรียนรู้    

1.  ใหบุ้คลากรท างานเป็นทีม  
     เพ่ือพฒันาองคก์ร โดยแต่งตั้ง 
     คณะท างานชุดต่าง ๆ 

 (ป 6   กลยทุธ์ท่ี 1- 7  มอ.) 2.  เพ่ือพฒันา KPIs ใหส้อดคลอ้งกบั 
     ระบบการประกนัคุณภาพของ 
     มหาวิทยาลยั  
 

1. มีคณะกรรมการประกนัคุณภาพของกองฯ 
2. จดัประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้เพ่ือ 
    พฒันา KPIs ใหส้อดคลอ้งกบัระบบ 
    การประกนัคุณภาพของมหาวิทยาลยั  
 

  3. เพ่ือสร้างระบบ Knowledge   
    Management  และสร้าง/จดัเกบ็ 
    องคค์วามรู้อยา่งเป็นระบบ เพ่ือให ้
    เกิดเป็นขมุความรู้ดา้นกิจการ 
    นกัศึกษา 

1. ส่งเสริมใหบุ้คลากรแลกเปล่ียนถ่ายทอด และ
เผยแพร่ความรู้ 

2.  สร้าง/ประมวลองคค์วามรู้ดา้นกิจการ 
     นกัศึกษา 
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ผูอ้  านวยการกองกิจการนกัศึกษา 

โครงสร้างและการบริหารงานโครงสร้างและการบริหารงาน   

  การบริหารงาน  กองกิจการนกัศึกษา มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์  วทิยาเขตหาดใหญ่  มีการแบ่ง
โครงสร้างการบริหาร  ดงัน้ี 
 
 

 โครงสร้างและการบริหารงาน  กองกจิการนกัศึกษา 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อธิการบด ี

รองอธิการบดีฝ่ายพฒันานักศึกษา  กีฬาและวฒันธรรม 

- คณะกรรมการด าเนินงานกิจการนกัศึกษา 
- คณะกรรมการจดัสรรทุนการศึกษา 
- คณะกรรมการด าเนินงานวินยันกัศึกษา 
- คณะกรรมการท่ีปรึกษาเชิงจิตวิทยา 
- คณะกรรมการอาจารยท่ี์ปรึกษาหอพกั 
- คณะกรรมการกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา 
 

ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายพฒันานกัศึกษา 

หวัหนา้งานแนะแนว 
และจดัหางาน 

 

หวัหนา้งานบริการ 
และสวสัดิการนกัศึกษา 

หวัหนา้งานกิจกรรม 
นกัศึกษา 

 

หวัหนา้งาน 
ธุรการ 

 

หวัหนา้หน่วย 
กิจกรรมนานาชาติ

นานาชาติ 
 

หวัหนา้หน่วย
สารสนเทศ 
นกัศึกษา 

 

ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนกัศึกษาและกีฬา 
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งานแนะแนวและ 
จัดหางาน 

งานบริการและสวัสดิการ
นักศึกษา 

งานกจิกรรมนักศึกษา งานธุรการ 

กองกจิการนักศึกษา 

โครงสร้างการแบ่งงานกองกิจการนักศึกษา 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- หน่วยทุนการศึกษา 
- หน่วยกองทุนเงินใหกู้ย้มื 

   เพื่อการศึกษา 
- หน่วยบริการปรึกษา 
   เชิงจิตวทิยา 
- หน่วยกิจกรรมพฒันา 
  นกัศึกษา 
- หน่วยจดัหางานและ 
    ศูนยข์อ้มูลอาชีพ 

- หน่วยวนิยันกัศึกษา 
- หน่วยเงินยืมฉุกเฉิน 

 

 

 - หน่วยธุรการ 
 - หน่วยไปรษณียภณัท ์

 - หน่วยหอพกัชาย /หญิง 
 - หน่วยสุขาภิบาลอาหาร 
 - หน่วยบริการสุขภาพนกั 
     ศึกษาและประกนัภยั 
     อุบติัเหตุนกัศึกษา / 
     บุคลากร 
 - 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 

 

- กิจกรรมนานาชาติ 

  ของนกัศึกษา  
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อตัราก าลงั 
ขา้ราชการ         22 คน 
ลูกจา้งประจ า        25 คน 
พนกังานมหาวทิยาลยัเงินงบประมาณ        3         คน 
พนกังานมหาวทิยาลยัเงินรายได ้       2         คน 
พนกังานเงินรายได ้     8 คน 
ลูกจา้งโครงการ  (คนงาน)    2 คน 

รวม   62         คน 

 

            โครงสร้โครงสร้างอตัราก าลงัางอตัราก าลงั  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 

 
 
 
 
 

  

  

  

  

  

  

ผู้อ านวยการกอง 
นกัวชิาการศึกษา  ระดบั 8 

นายวชิา    เพชรขาว 
 

ง.บริการและสวสัดกิารนักศึกษา 
นักวชิาการศึกษา  

ช านาญการ  ระดบั 8 
นางสุพตัรา   วจิิตรโสภา 

 

ง.แนะแนวและจัดหางาน 
นักแนะแนวการศึกษา- 

และอาชีพ 
ช านาญการ  ระดบั 8 
นางอมรา    ศรีสัจจัง 

 
     - นักแนะแนวการศึกษาและ 
        อาชีพช านาญการ ระดบั 8 (1) 
     - นักแนะแนวการศึกษาและ 
        อาชีพ  ระดบั 6 (1) 
     - นักวชิาการอุดมศึกษา (3) 
     - นักแนะแนว (1) 

    

      --  นักวชิาการศึกษา 
           ช านาญการ ระดบั 8 (1) 
      - นักวชิาการศึกษา ระดบั 6 (2) 
      - นักวชิาการศึกษา ล/ช (1) 
       - นกักิจการนกัศึกษา (1) 
      - ช่างเทคนิค  ล/ช (1) 
       - แม่บา้น ล/ป (5) 
      - พิมพดี์ดชั้น 1 ล/ป (1) 
    - นกัวิชาการอุดมศึกษา (1) 
       -  ลูกจา้งโครงการ  (2) 
 

 

 

   - นักวชิาการนักศึกษา 6 (1) 
    - ผู้ปฏบิัตงิานบริหาร ระดบั 5  (3) 
    - นักวชิาการเงนิและบัญชี  
      ระดบั 5 (1) 
    - พนักงานธุรการ ล/ช (2) 
    - เจ้าหน้าทีพ่มิพ์ดดี ล/ช (1) 
    - แม่บ้าน ล/ป (1) 
    

 
 

 

 

   - นักวชิาการคอมพวิเเตอร์  
    ล/ช (1) 
 
  
 

     - นกัวิชาการศึกษา ช านาญการ 
       ระดบั 8 (1)  
    - นกัวิชาการศึกษา ระดบั 6 (4) 
    - นกัวิชาการศึกษา  (1) 
    - ผูป้ฏิบติังานบริหาร ระดบั 4  (1)   
    - แม่บา้น   ล/ป (18) 
 
  

ง.กจิกรรมนักศึกษา 
นักวชิาการศึกษา 

ช านาญการ ระดบั 8 
นายสุกรี  เมฆทนัต์ 

 

หน่วยสารสนเทศ 
นักแนะแนวการศึกษา-
และอาชีพช านาญการ  

ระดบั 8 
นายคมกริช  ชนะศรี 

 

หน่วยกจิกรรมนานาชาต ิ
นักวชิาการศึกษาระดบั 6 (1) 
นายประวตั ิ เวทย์ประสิทธ์ิ 

ง.ธุรการ 
เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป 

ช านาญการ  ระดบั 8 
นางอาภรณ์   อุ่นธวชันัดดา 
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หน้าที่รับผดิชอบหน้าที่รับผดิชอบ   

           หน้าที่รับผดิชอบของงานต่าง ๆ กองกจิการนักศึกษา มีดังนี้ 

 งานแนะแนวและจดัหางาน  
 

 งานแนะแนวและจดัหางาน กองกิจการนกัศึกษามีกรอบการด าเนินงานดา้นพฒันานกัศึกษาจดับริการ 
และสวสัดิการต่าง ๆ เพ่ือสร้างความพร้อมในการเรียนและเพ่ือเตรียมนกัศึกษาในการประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อ ดงัน้ี 

                       1. ทุนการศึกษา ด าเนินการจดัสรรทุนการศึกษาประเภทต่าง ๆ เพ่ือช่วยเหลือนักศึกษาท่ีประสบปัญหา
ดา้นการเงินท่ีอาจจะส่งผลกระทบต่อการเรียนของนกัศึกษา ด าเนินงานตามประเภททุนการศึกษา 5 ประเภท และภาระ
งานอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี 
 1.1  ทุนประเภททัว่ไป เป็นทุนท่ีมหาวทิยาลยัไดรั้บความช่วยเหลือเงินทุนจากแหล่งเงินทุนทั้งภาครัฐ
และเอกชน จดัสรรใหแ้ก่นกัศึกษาทั้งท่ีเป็นทุนรายปีและทุนประเภทใหต้่อเน่ืองจนส าเร็จการศึกษา จ านวนเงินทุนตั้งแต่ 
3,000-40,000 บาท ต่อทุนต่อปีการศึกษา  
 1.2  ทุนประเภทยกเวน้ค่าธรรมเนียมการศึกษา เป็นทุนท่ีมหาวทิยาลยัพิจารณายกเวน้ค่าธรรมเนียม
การศึกษาใหก้บันกัศึกษาผูข้อรับทุนจดัสรรใหต้ั้งแต่ชั้นปีท่ี 1 ใหต้อ่เน่ืองจนนกัศึกษาส าเร็จการศึกษา โดยยกเวน้
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 3 รายการ คือ ค่าหน่วยกิต ค่าบ ารุงมหาวทิยาลยัและค่าบ ารุงหอ้งสมุด         
 1.3  ทุน  "สงขลานครินทร์” เป็นทุนท่ีจดัตั้งข้ึนเพ่ือเทิดพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนก เจา้ฟ้า
มหิดลอดุลยเดชฯ ท่ีจะส่งเสริมใหมี้การศึกษาสูง และเพื่อสร้างนกัวชิาการ (Scholar) ท่ีมีความสามารถสูงจากนกัเรียนใน 
14 จงัหวดัภาคใต ้ท่ีมีผลการเรียนดีเยีย่มเขา้ศึกษาต่อในสถาบนัอุดมศึกษาภาคใต ้โครงการคดัเลือกนกัเรียนมธัยมปลาย
ใน 14 จงัหวดัภาคใต ้ทุนสงขลานครินทร์ไดเ้ร่ิมด าเนินการตั้งแตปี่ พ.ศ. 2536 การรับสมคัรและคดัเลือกทุนใหม่ ปีละ 1 
ทุน และพิจารณาคดัเลือกผูรั้บทุนต่อเน่ืองท่ีก าลงัศึกษาระดบัปริญญาตรี  
 1.4  ทุนการศึกษาโครงการต้นกล้าสงขลานครินทร์ เป็นทุนท่ีคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ริเร่ิมให้มีทุนการศึกษาส าหรับนกัเรียนท่ีครอบครัวมีฐานะทางเศรษฐกิจ ขดัสน ให้ไดมี้
โอกาสในการศึกษาจนจบการศึกษาในระดับปริญญาตรี ทุนการศึกษาโครงการตน้กลา้สงขลานครินทร์ แบ่งเป็น 2 
ระดบั คือ ทุนส าหรับนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายและระดบัปริญญาตรี ส าหรับปีการศึกษา 2548 ซ่ึงเป็นปีแรก
ของการด าเนินงานไดเ้ปิดรับสมคัรและคดัเลือกนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ จากโรงเรียนขยายโอกาสใน 14 จงัหวดั
ภาคใตเ้พ่ือศึกษาต่อในระดบัมธัยมปลาย  
 1.5  ทุนประเภทช่วยเหลือโดยการท างานแลกเปล่ียน เป็นทุนท่ีมหาวทิยาลยัก าหนดให้ผูไ้ดรั้บทุนตอ้ง
ท างานให้กบัหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลยั นักศึกษาจะไดรั้บค่าตอบแทนคิดเป็นชัว่โมง การท างานชัว่โมงละ 25 
บาท จดัสรรทุกภาคการศึกษา   
                       2. กองทุนเงินให้กู้ ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ. และ กรอ.) เป็นกองทุนท่ีรัฐบาลจัดตั้ งข้ึนเพ่ือช่วยเหลือ
นักศึกษาท่ีขาดแคลนทุนทรัพยไ์ดมี้โอกาสศึกษาจนส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี  ผูมี้สิทธ์ิกูย้ืมตามคุณสมบติัท่ี
กองทุนฯ และมหาวิทยาลยัก าหนด กองทุน กยศ. เป็นเงินให้กูค่้าธรรมเนียมการศึกษา และค่าใชจ่้ายรายเดือน 
เป็นทุนประเภทท่ีตอ้งช าระเงินคืนกองทุนฯ หลงัส าเร็จการศึกษา ดอกเบ้ียร้อยละ 1 ต่อปี และตามเง่ือนไขของ
แต่ละประเภท   
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                       3. บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยา เป็นส่วนบริการปรึกษาแก่นักศึกษาท่ีประสบปัญหาความยุง่ยากใจ หรือท่ี
ตอ้งการพฒันาตนเอง เช่น การปรับตวัดา้นต่าง ๆ ของนกัศึกษา ปัญหาความแตกต่างทางวฒันธรรมท่ีหลากหลาย ความ
เปล่ียนแปลงของชีวิต ทั้งความแปลกใหม่ของระบบการเรียนและการปรับตวัของการใชชี้วติในมหาวิทยาลยั นกัศึกษา
อาจประสบปัญหาต่างๆ และรู้สึกวา่การดูแลตนเองหรือแกปั้ญหาเพียงล าพงัเป็นไปไดย้าก และตอ้งการปรึกษาหารือ 
เพ่ือหาแนวทางในการแกไ้ขปัญหา หรือเพ่ือพฒันาตนเอง จึงมีบริการปรึกษาเป็นรายบุคคล และบริการต่าง ๆ   เช่น 
  3.1  HOT LINE สายด่วน ส าหรับวยัใส ๆ ท่ีอาจมีเร่ืองวุ่น ๆ กบัตวัเอง กบัเพ่ือน หรือครอบครัวทั้ง
ในเร่ืองของความรัก สงัคม สุขภาพ ฯลฯโดยมีอาสาสมคัรบา้นวยัใสจดักิจกรรมอ่ืน ๆ  
  3.2  มุมส่ือวยัรุ่น มีหนงัสือ นิตยสาร หรือวดีีโอ ฯลฯ เสริมทกัษะชีวติในวยัรุ่น 

3.3  กิจกรรมเพ่ือการพฒันานกัศึกษา เช่น  กิจกรรมรณรงคป้์องกนัปัญหาเอดส์ กิจกรรมรณรงค์
ป้องกนัยาเสพติด 
  3.4  กิจกรรมของคณะกรรมการท่ีปรึกษาเชิงจิตวทิยา 
                       4. กิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา  ด าเนินการการจดักิจกรรมเพ่ือพฒันานักศึกษารายละเอียดภาระงาน 
ไดแ้ก่  กิจกรรมพฒันาศกัยภาพของนกัศึกษา เสริมสร้าง ปลูกฝังให้นกัศึกษา มีวนิยั คุณธรรม จริยธรรม รู้จกัสิทธิหนา้ท่ี
ของการเป็นพลเมืองท่ีดี และรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีและวฒันธรรมอนัดีงามของชาติ     กิจกรรมเพ่ือพฒันา
บุคลิกภาพ   กิจกรรมเพ่ือสนองนโยบายรัฐบาลหรือตามความร่วมมือของคณะกรรมการการอุดมศึกษาและของ
มหาวทิยาลยัเฉพาะคราว 
  5. จดัหางานและศูนย์ข้อมูลอาชีพ   ด าเนินการหรือการจดัการใหบ้ริการต่าง ๆ รวมทั้งขอ้มูลเตรียม
ความพร้อมเพ่ือการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ     ดงัน้ี 
  5.1  บริการขอ้มูลข่าวสารการศึกษาต่อระดบับณัฑิตศึกษา ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ จดัท า
ข่าวสารการรับสมคัรงาน   
  5.2  บริการจดัหางาน ส าหรับนกัศึกษาท่ีก าลงัจะส าเร็จการศึกษา  โดยมี web site psu  job search   
ประสานการรับสมคัรงานจากแหล่งงานต่าง ๆ การคดัเลือกบุคคลเขา้ท างานหรือการแนะน าองคก์ร  
  5.3  บริการจดัหางานพิเศษ(part – time) ติดต่อกบัแหล่งงานหรือบุคคลท่ีตอ้งการรับนกัศึกษาท างาน 
เพ่ือหารายไดร้ะหวา่งเรียน หรือหาประสบการณ์ เช่น งานสอนพิเศษ งานส ารวจเก็บขอ้มูลในการท าวจิยั ฯลฯ   
  5.4 กิจกรรมโครงการเพ่ือพฒันานกัศึกษาและโครงการพิเศษต่าง ๆ บรรยาย/อบรมความรู้ เพือ่
การศึกษาต่อหรือสมคัรงาน  เช่น  เทคนิคการสมคัรงาน  การเขียนประวติัส่วนตวั  ทกัษะภาษาองักฤษ  อบรม
ภาษาองักฤษเพื่อการสมคัรงาน  TOEIC    
  5.5  ศูนยส์อบ  TOEIC ศูนยภ์าคใต ้ส าหรับนกัศึกษาและบุคคลทัว่ไป  
  5.6  กิจกรรมสปัดาห์เตรียมตวัเพ่ืออาชีพ และวนันดัพบแรงงานกรอบภาระงาน  
  6. วนิัยนักศึกษา  กรอบภาระหนา้ท่ีการด าเนินงานวนิยันกัศึกษา กล่าวคือ รับค าร้อง ขอ้ร้องเรียนท่ี
เก่ียวกบันกัศึกษา สืบสวน  สอบสวน   ขอ้กล่าวหาต่าง ๆ ก ากบัดูแลใหน้กัศึกษาปฏิบติัตามขอ้บงัคบั ระเบียบ ประกาศ 
หรือขอ้ปฏิบติัของมหาวทิยาลยั พร้อมทั้งจดัท าระเบียนประวติันกัศึกษาและมีการประเมินผล   
  7. เงินยืมเพ่ือเหตุฉุกเฉิน ให้บริการเงินยืมเพ่ือเหตุฉุกเฉินส าหรับความจ าเป็นเร่งด่วนหรือกระทนัหัน 
จ านวนเงินยมืคร้ังละไม่เกิน 1,000 บาท ช าระคืนภายใน 2 เดือน ช าระคืนในแต่ละคร้ังแลว้สามารถยมืไดไ้ม่จ ากดัจ านวน
คร้ังในการยมืของแต่ละคน   
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 งานบริการและสวสัดิการนักศึกษา    
 

 งานบริการและสวสัดิการนกัศึกษา มีขอบข่ายความรับผิดชอบเก่ียวกบัการบริการและ สวสัดิการนกัศึกษา  
ในเร่ืองของท่ีพกันกัศึกษา  จ านวน  11  อาคาร  (นกัศึกษาในหอพกั  จ านวน 3,510  คน)  อาหาร ส่ิงอ านวยความสะดวก 
อนามยันักศึกษา    ประกันภยัอุบัติเหตุนักศึกษาและบุคลากร   ตลอดจนอาคารสถานท่ี และพสัดุ  มีส านักงานแยก
ต่างหากจากกองกิจการนักศึกษา บุคลากรท่ีให้บริการนักศึกษาส่วนใหญ่ปฏิบัติงานประจ าท่ีอาคารหอพกันักศึกษา 
ยกเวน้หัวหน้างาน  หัวหน้าหน่วย และเจ้าหน้าท่ีรับ-ส่งหนังสือท่ีประจ าอยู่ ณ อาคารส านักงานหอพกันักศึกษา ดัง
รายละเอียดหนา้ท่ีแต่ละหน่วยดงัน้ี 

 1.  หน่วยธุรการ  มีหน้าท่ีเก่ียวกับงานสารบรรณ คือ รับ-ส่งหนังสือ เสนอ เวียน ท าส าเนา จัดเก็บ 
ให้บริการจองเช่าเส้ือครุย - ราชปะแตนแก่บัณฑิต  ด าเนินการเก่ียวกบับุคลากรของงาน  ให้บริการจองและจดัท่ีพกั
ส าหรับผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ  สรุปรายงานการจัดท่ีพกัและรายรับ – จ่ายประจ าปี จดัท าค าของบประมาณ รับ – 
จดัแยกหนงัสือพิมพใ์หห้อพกั  ใหบ้ริการนกัศึกษารับค าร้อง/แบบฟอร์มต่าง ๆ  
 2.  หน่วยไปรษณียภัณฑ์ มีหนา้ท่ีรับไปรษณียภณัฑ์จากท่ีท าการไปรษณีย ์และจากบุรุษไปรษณีย ์แยก
ประเภท ประเภทธรรมดาแยกส่งใหห้อพกัทุกอาคาร ประเภทลงทะเบียนเขียนใบแจง้ส่งใหห้อพกัแจง้ใหน้กัศึกษาต่อไป 
รับ – จ่ายไปรษณียภณัฑใ์หน้กัศึกษา ส่วนไปรษณียภณัฑข์องนกัศึกษาท่ีไม่ไดพ้กัในหอพกัจดัแยกส่งใหค้ณะท่ีเก่ียวขอ้ง
ด าเนินการต่อ  ประเมินผลความพึงพอใจของนกัศึกษาผูใ้ชบ้ริการ 
 3. หน่วยหอพกัชายและหน่วยหอพกัหญิง   มีหนา้ท่ีจดัท าขอ้มลูหอพกัและดูแลใหน้กัศึกษาจองหอพกั
ผา่น  http://www.psu.ac.th/studaffairs   ด าเนินการงานทะเบียนหอ้งพกัใหน้กัศึกษาและบุคคลทัว่ไปช่วงปิดภาค  จดัวาง
ระเบียบขอ้ปฏิบติั   จดั/เตรียมวสัดุครุภณัฑใ์นหอ้งพกั นอกหอ้งพกัควบคุมดูแลความเป็นอยูน่กัศึกษาใหป้ฏิบติัตาม
ระเบียบหอพกั บริหารงานภายใน หอพกัชาย - หญิง จดักิจกรรม เพ่ือพฒันานกัศึกษาท่ีพกัในหอพกั จดัประชุมและ
ประสานงานคณะกรรมการนกัศึกษาประจ าหอพกั อาจารยท่ี์ปรึกษาหอพกั ใหค้  าแนะน าปรึกษาช่วยเหลือนกัศึกษา  
สืบสวน สอบสวนกรณี  ท าผิดระเบียบหอพกั ควบคุมดูแลการปฏิบติังานเจา้หนา้ท่ีหอพกั         แจง้ซ่อม ติดตามผล 
จดัท าค าของบประมาณ จดัท า/ประชาสมัพนัธ์ข่าว/สาส์นหอพกั ประเมินความพึงพอใจนกัศึกษาและบุคคลภายนอกท่ี
พกัในหอพกั  
 4. หน่วยสุขาภิบาลอาหาร มีหน้าท่ีรับสมคัรและคดัเลือกผูป้ระกอบการ จ าหน่ายอาหารและร้านคา้ส่ิง
อ านวยความสะดวกในโรงอาหารและศูนยอ์าหารโรงชา้งของมหาวิทยาลยั จดัท าสัญญา ติดตามตรวจสอบบนัทึกการ
ช าระเงินค่าเช่าสถานท่ี  ควบคุม การด าเนินกิจการจ าหน่ายอาหารให้เป็นไปตามเง่ือนไขขอ้ปฏิบติั จดัประชุม อบรม
ผูป้ระกอบการ ตรวจสอบคุณภาพอาหาร บริหารจดัการให้มีอาหารจ าหน่ายอยา่งหลากหลาย สะอาด เพียงพอ มีราคาท่ี
ยติุธรรม ดูแลงานรักษาความสะอาดทั้งภายในและนอกอาคาร และประสานงานกบัคณะกรรมการและผูเ้ก่ียวขอ้งในการ
ปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงาน แจ้งซ่อม ติดตามประสานงานปรับปรุง ซ่อมแซม จัดท าค าของบประมาณ และ
ประเมินผลความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ 
 5.  หน่วยบริการสุขภาพอนามยันักศึกษาและประกนัภัยอุบัตเิหตุนักศึกษาและบุคลากร         

      บริการสุขภาพอนามัยนักศึกษา มีหน้าท่ี ร่าง ปรับปรุงประกาศการให้บริการ ประชาสัมพนัธ์สิทธิ
ประโยชน์ วิธีเขา้รับบริการ ตรวจสอบสิทธิและค่ารักษาพยาบาลให้เป็นไปตามท่ีมหาวิทยาลยัก าหนด  กรณีมีค่า
รักษาพยาบาลเกินสิทธ์ิ แจง้หน้ี บนัทึกหน้ีสิน ติดตามผลการช าระ เบิกจ่ายเงินใหโ้รงพยาบาล ประสานงานน าส่ง 
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นักศึกษาป่วย เยี่ยมเยียน ติดตามอาการป่วยของนักศึกษา ให้ค  าแนะน าปรึกษาการมีสิทธ์ิ/ใชสิ้ทธิและประโยชน์แก่
นกัศึกษา  แจง้คณะ ผูป้กครอง  ประเมินผลผูใ้ชบ้ริการ   
    การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (กลุ่ม) นักศึกษาและบุคลากร มีหนา้ท่ี ร่างค าสั่งแต่งตั้งกรรมการ
พิจารณาคดัเลือกบริษทัประกนัภยัจาก 5 วิทยาเขต/เขตการศึกษา ประชุมคณะกรรมการพร้อมบนัทึกการประชุม ร่าง
ประกาศเชิญชวนบริษทัประกันภยัร่วมเสนอโครงการ ประชุมช้ีแจงผูแ้ทนบริษทัประกันภยั จดัท ารายงานผลการ
พิจารณาคัดเลือกบริษัทประกัน ร่างบันทึกข้อตกลงระหว่างมหาวิทยาลัยกับบริษัทประกัน ประชาสัมพันธ์สิทธิ
ประโยชน์ และรับสมคัรบุคลากรเขา้ร่วมโครงการประกนัภยัอุบติัเหตุ จดัท ารายช่ือนกัศึกษา – บุคลากรผูเ้อาประกนัภยั
ส่งให้บริษัทประกันภัย ตรวจสอบข้อมูลให้บริการรักษาพยาบาลทั้ งของ นักศึกษาและบุคลากร เบิกจ่ายเงินให้
โรงพยาบาล ตรวจสอบใบเสร็จจดัท าเอกสารเคลมประกนั บนัทึกขอ้มูล พร้อมติดตามผลการเคลมกบับริษทัประกนัภยั  
บนัทึกขอ้มูลการจ่ายเงินของบริษทั ส ารวจรายการ/จ านวนเงินค่ารักษาของนกัศึกษา/บุคลากร กรณีมีค่ารักษาเกินสิทธ์ิ 
แจ้งหน้ี ติดตามผลการช าระเบิกจ่าย ให้ค  าแนะน าปรึกษาเก่ียวกับการใช้สิทธ์ิให้เกิดประโยชน์สูงสุด  ติดต่อและ
ประสานงานคณะ ผูป้กครองโรงพยาบาล บริษทัประกนั กองกิจการนกัศึกษา กองคลงัและผูเ้ก่ียวขอ้ง  วิเคราะห์ขอ้มูล
และประเมินผล 
 6. หน่วยอาคารสถานที่ ท าหนา้ท่ีจดัท าค าของบประมาณ ประสานงานซ่อมแซม - บ ารุงอาคาร งานพ้ืนท่ี
และสนามบริเวณหอพกั ประสานงานหอพกัเอกชน กองอาคารสถานท่ีเก่ียวกบัการซ่อมแซม ปรับปรุงพฒันาอาคาร
หอพกั ศูนยอ์าหารโรงชา้ง และบริเวณ  การก าหนดรูปแบบรายการและราคากลาง กองคลงัเก่ียวกบัการจดัซ้ือจดัจา้ง  
ดูแลงานรักษาความปลอดภยับริเวณหอพกันกัศึกษาและร้านสวสัดิการต่าง ๆ  ประชาสมัพนัธ์/ประสานงานการโอนยา้ย
ทะเบียนบา้นของนกัศึกษา ท าหนา้ท่ีเป็นเจา้บา้นตามเลขท่ีบา้นหอพกั  ประชาสมัพนัธ์รายช่ือนกัศึกษาผูมี้สิทธ์ิเลือกตั้ง 
 7. หน่วยพัสดุ ท าหนา้ท่ี ด าเนินการเก่ียวกบัวสัดุงานบา้นงานครัว วสัดุส านกังาน โดยการส ารวจรายการ 
จดัหา ติดตามผลการจดัหา ลงบญัชี จ่าย เช็คสต็อก และงานครุภณัฑ์ต่าง ๆ ของหอพกันักศึกษา เช่น ส ารวจรายการ 
ก าหนดรูปแบบ ประสานการจดัซ้ือจดัจา้ง เบิกจ่าย ท าทะเบียน ควบคุม ตรวจสอบ  ประสานงานซ่อมแซม  จ าหน่าย 
ฯลฯ 
 
งานกจิกรรมนักศึกษา 
 1. - 3.    หน่วยกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์     หน่วยกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมและหน่วยกิจกรรม-
วชิาการ  มหีน้าที่ด าเนินงานดงันี ้
  - พิจารณาวิเคราะห์ หลักเกณฑ์รายละเอียด ให้ค  าแนะน าการท ากิจกรรมโครงการต่าง ๆ ของ
นกัศึกษาใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละขอ้ก าหนดท่ีวางไว ้

- สนบัสนุนดา้นการเงิน พสัดุ ยานพาหนะ ในการด าเนินกิจกรรมของนกัศึกษา 
 - ติดต่อประสานงานสโมสรคณะ ฝ่ายกิจกรรมนกัศึกษาทุกคณะ อาจารยท่ี์ปรึกษา หน่วยงานต่าง ๆ 
ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งภายในและภายนอกมหาวทิยาลยั เพ่ือใหก้ารด าเนินการเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย 
  - ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน  สรุปผลและเผยแพร่  ประชา-สมัพนัธ์ การด าเนินการ 
                             - จดัท าทะเบียนประวติัและขอ้มูล ออกใบรับรองการท ากิจกรรมต่าง ๆ ของนกัศึกษา 
 4. หน่วยกจิกรรมกีฬา  มีหนา้ท่ีด าเนินการดา้นกีฬาของนกัศึกษา เช่นเดียวกบัหน่วยท่ี 1-3  และท าหนา้ท่ี
บริหารจดัการ ควบคุมดูแลและด าเนินการเก่ียวกบัดา้นวสัดุอุปกรณ์ดา้นกีฬาและสนามกีฬา 
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 5. หน่วยกจิกรรมพิเศษ  มีหนา้ท่ีด าเนินการเช่นเดียวกบัหน่วยท่ี 1-3 ใน  กิจกรรมพิเศษต่างๆ ของ
องคก์ารนกัศึกษา มหาวิทยาลยัหรือส่วนราชการต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบันกัศึกษา 
 6. หน่วยกฬีาและพสัดุ  มีหนา้ท่ีด าเนินการเก่ียวกบัพสัดุ - ครุภณัฑข์องงานกิจกรรม 
นกัศึกษา องคก์ารนกัศึกษาและชมรมต่าง ๆ 
 7. หน่วยวชิาทหาร  มีหนา้ท่ีด าเนินงานดงัน้ี 
 - ด าเนินการติดต่อประสานงานกบักรรมการรักษาดินแดน เพ่ืออ านวยความสะดวกใหแ้ก่
นกัศึกษา ในการพกัก าลงัส ารอง 

- ด าเนินการประสานงานการรับสมคัรเขา้เรียนวิชาทหาร 
 - รวบรวมหลกัฐานการสมคัรและทะเบียนประวติั 
 - ควบคุมการเขา้รับการฝึกอบรมประจ าปี 
 - ด าเนินการน าปลดเป็นทหารกองหนุน และขอยกเวน้การคดัเลือกเขา้รับราชการทหาร 
 การผอ่นผนัการเรียกระดมพล 
 - น านกัศึกษาออกฝึกภาคสนาม 
 - อ านวยความสะดวกและประสานงานกบัราชการในการเรียกนกัศึกษาเขา้รับราชการทหาร 
 - จดัท าบญัชีรายช่ือผูส้ าเร็จการศึกษา หรือพน้สภาพการเป็นนกัศึกษา  การผอ่นผนัการตรวจ
เลือกไปยงัจงัหวดัต่าง ๆ และกระทรวงกลาโหม 
 
งานธุรการ 
 

            งานธุรการ มีขอบข่ายการด าเนินการงานธุรการและให้บริการงานดา้นธุรการแก่ทุกงานของกองกิจการ
นกัศึกษา  ใหบ้ริการนกัศึกษากลุ่มกิจกรรมต่าง ๆ ส่วนกลาง เช่น องคก์ารบริหาร องคก์ารนกัศึกษา สภานกัศึกษา ชมรม
ต่าง ๆ และคณะกรรมการนกัศึกษาประจ าหอพกัตลอดจนให้บริการแก่บุคลากรทัว่ไปในการใชบ้ริการและไดจ้ าแนก
การด าเนินงานของหน่วยต่าง ๆ ดงัน้ี 
 1. หน่วยบริหารงานทัว่ไป   มีหนา้ท่ีด าเนินการเก่ียวกบังานประกนัคุณภาพของกอง ฯ 
งานประกนัคุณภาพของมหาวทิยาลยั งานขอ้มูลสารสนเทศดา้นประกนัคุณภาพของมหาวทิยาลยัและขอ้มูลตวัช้ีวดัการ
ปฏิบติัราชการตามค ารับรองการปฏิบติัราชการของมหาวิทยาลยัในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจการ -นกัศึกษา งาน
เลขานุการผูบ้ริหาร  งานประชุมต่าง ๆ  เช่น   ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานกิจการนกัศึกษา 
ประชุมทีมผูบ้ริหาร ประชุมหวัหนา้งาน ประชุมเจา้หนา้ท่ี  ประชุมพิจารณาเร่ือง/โครงการต่าง ๆ ของกองฯ   ติดต่อและ
ประสานงานหน่วยงานภายในและภายนอก  จดัท าเอกสาร/ขอ้มูลตา่ง ๆ และอ่ื นๆ ของกองฯ 
 2. หน่วยสารบรรณ   มีหน้าท่ีรับ - ส่ง  น าเสนอ   จดัท าส าเนา แจกจ่าย แจง้เวียนหนังสือต่างๆ ของกอง
และหน่วยงาน    ถ่ายเอกสาร  ร่าง-โตต้อบหนงัสือ เกษียณหนงัสือต่าง ๆ ของกองจดัเก็บเอกสาร  รับส่งไปรษณียภณัฑ ์ 
พสัดุภณัฑข์องทุกงาน  กลุ่มกิจกรรมและนกัศึกษาท่ีพกัในหอพกัและอ่ืน ๆ ของกองฯ 
 3. หน่วยการเงิน  มีหน้าท่ีด าเนินการเก่ียวกับการเงินต่าง ๆ ของกองฯเช่น เงินยืมทดรองจ่ายในการ
ด าเนินงานของทุกงาน/กลุ่มกิจกรรมส่วนกลาง เช่น องค์การบริหาร องค์การนักศึกษา สภานักศึกษา ชมรม และ
คณะกรรมการประจ าหอพกันักศึกษา ด าเนินการควบคุมและรับจ่ายเงินทุนการศึกษา  เงินค่ารักษาพยาบาล/ประกนั
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อุบติัเหตุ เงินค่าบ ารุงกิจกรรมนกัศึกษา  รับและควบคุมเงินรายไดจ้ากการใชบ้ริการสนามกีฬาต่าง ๆ ของกองฯ  และอ่ืน 
ๆ  รับ-จ่ายเงินทุกประเภททั้งตวัเงินสดและสัง่จ่ายดว้ยเช็คน าเงินฝาก ถอนจากธนาคาร  ควบคุม  ตรวจสอบ จดัเก็บรักษา 
จดัเก็บหลกัฐานการเบิกจ่ายเงิน   จดัท าบญัชี/รายงาน ส ารวจหน้ีสินและติดตามทวงหน้ีเงินยมื ฯลฯ 
 4. หน่วยงบประมาณ  มีหนา้ท่ีด าเนินการเก่ียวกบังบประมาณต่าง ๆ ในการด าเนินการของกองกิจการ
นกัศึกษาและกลุ่มกิจกรรมนกัศึกษา เช่น เงินรายได/้เงินงบประมาณ   เงินสกอ.  เงินค่าบ ารุงกิจกรรมนกัศึกษา  เงิน
อุดหนุนกิจกรรมนกัศึกษา  เงินรายไดก้รมการศาสนา และเงินอ่ืน ๆ ในการด าเนินงานของกองฯ/มหาวทิยาลยั จดัท าค า
ของบประมาณเงินรายไดแ้ละงบประมาณแผน่ดินประจ าปี  บริหารและวางแผน การใชเ้งินใหเ้ป็นไปตามแผนงาน  
จดัท าทะเบียนควบคุมการใชเ้งินใหค้  าแนะน าระเบียบต่างๆ ในการใชเ้งินและหลกัฐานการเบิกจ่าย วเิคราะห์  ตรวจสอบ 
จดัท ารายงานการใชเ้งิน  ใหค้วามรู้ในการใชเ้งินพร้อมทั้งขออนุมติัและเบิกจ่าย  
 5. หน่วยผลิตเอกสาร    มีหนา้ท่ีพิมพเ์อกสาร   บนัทึกขอ้มูลต่าง ๆ   ใหแ้ก่ทุกงาน   เช่น  ขอ้มูลนกัศึกษาท่ี
พกัหอพกั   กิจกรรม  วชิาทหาร  เงินค่าประกนัอุบติัเหตุ ค่าบ ารุงสุขภาพนกัศึกษา ฯลฯ 
 6. หน่วยพัสดุ   มีหน้าท่ีด าเนินการเก่ียวกับพัสดุ-ครุภัณฑ์  ของกองในการจัดหาวัสดุส านักงาน 
ใบเสร็จรับเงิน จดัท าทะเบียนควบคุม รับ-จ่ายวสัดุส านกังาน ใบเสร็จรับเงินใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีของกองฯ   ควบคุมดูแลและ
ประสานงานการซ่อมบ ารุง ฯลฯ 
 7. หน่วยบุคลากร  ด าเนินการเก่ียวกบับุคลากรของกองกิจการนกัศึกษา  และประสานงานให้ขอ้มูลต่างๆ  
แก่กองการเจา้หนา้ท่ี   มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
 
หน่วยสารสนเทศ 
 

        หน่วยสารสนเทศ เป็นหน่วยงานท่ีด าเนินงานเก่ียวกบัสารสนเทศของกองกิจการนกัศึกษา  ดงัน้ี 
         1. ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ของกองกิจการนกัศึกษา  ติดตั้งเคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง  การ

เขียนโปรแกรม  การติดตั้งชุดค าสัง่ส าเร็จรูป  เขียนชุดค าสัง่  และปรับปรุงแฟ้มขอ้มูล 
                       2. ดูแลปรับปรุง  แกไ้ขโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของกองฯ โดยประสานงานกบัศูนยค์อมพิวเตอร์ 
                       3. จดัและบริหารระบบสารสนเทศ ใหค้  าปรึกษา แนะน าเก่ียวกบัวทิยากรคอมพิวเตอร์ให้แก่บุคลากรของ
กองฯ 

 
หน่วยกจิกรรมนานาชาติ 
 

       หน่วยกิจกรรมนานาชาติ   เป็นหน่วยงานท่ีท าหนา้ท่ีในการส่งเสริมและประสานการด าเนินงานดา้น
กิจกรรมนกัศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งกบัตา่งประเทศ
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บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
 

      รายงานฉบบัน้ีจดัท าข้ึนโดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือรายงานผลการด าเนินงานและกิจกรรมต่าง ๆ   รวมทั้งการ 
ประเมินคุณภาพ ของกองกิจการนกัศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2550 ตามภารกิจและตวับ่งช้ีซ่ึงก าหนดโดยส านกังาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ส านกังานคณะกรรมการอุดมศึกษาแห่งชาติ (สกอ.) และ
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ (มอ.) ซ่ึงมีช่วงการด าเนินงานระหวา่งวนัท่ี 1 มิถุนายน 2550 จนถึงวนัท่ี 31 พฤษภาคม  
2551 ส าหรับภารกิจและตวับ่งช้ีโดยส่วนใหญ่ ยกเวน้ตวับ่งช้ีบางตวัท่ีเก่ียวขอ้งกบังบประมาณซ่ึงก าหนดการรายงานตาม
ช่วงปีงบประมาณ 2550 ช่วงระหวา่งวนัท่ี 1 ตุลาคม 2549 จนถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2550 ส าหรับการประเมินคุณภาพจะ
ใชเ้กณฑค์ะแนนของมหาวทิยาลยัฯ ยกเวน้ภารกิจเฉพาะของหน่วยงานท่ีในบางตวับ่งช้ีท่ีไม่มีระบุไวใ้นเกณฑข์อง
มหาวทิยาลยัฯกองฯไดก้ าหนดเกณฑค์ะแนนประเมินข้ึนใหม่ตามความเหมาะสมของภารกิจ 
 ผลการด าเนินงานและผลการประเมินตนเองตามภารกิจ จาก 3 ภารกิจคือภารกิจร่วมของหน่วยงาน ภารกิจ
เฉพาะของหน่วยงาน และภารกิจในฐานะผูข้บัเคล่ือนตวับ่งช้ีของมหาวทิยาลยั  สรุปไดด้งัน้ี 
       1.  ภำรกจิร่วมของหน่วยงำน  จ านวน  15  ตวับ่งช้ี  พบวา่ มีผลการด าเนินงานในภาพรวมบรรลุเป้าหมาย
ทุกตวับ่งช้ี ผลกำรประเมนิตนเองทุกตวับ่งช้ีอยู่ในระดบัดไีด้  4.14  คะแนน และเพ่ือพิจารณารายตวับ่งช้ีพบวา่  ผลกำร
ประเมนิตนเองอยู่ในระดบัดมีำกได้ 5 คะแนนเตม็ 8 ตวับ่งช้ี คือตวับ่งช้ี 1.2 ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตวับ่งช้ี
ของการปฏิบติังาน ตวับ่งช้ี1.3 มีการก าหนดแผนกลยทุธ์ท่ีเช่ือมโยงกบัแผนกอง/มหาวทิยาลยั ตวับ่งช้ี 1.4 ร้อยละของ
ระดบัความพึงพอใจของผูรั้บบริการ ตวับ่งช้ี 1.9 ร้อยละของบุคลากรประจ าสายสนบัสนุนท่ีไดรั้บการพฒันาความรู้และ
ทกัษะ ตวับ่งช้ี 1.10จ านวนคร้ังความไม่ปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น ตวับ่งช้ี 1.12 มีระบบและกลไกในการจดัสรร การ
วเิคราะห์ค่าใชจ่้าย การตรวจสอบการเงินและงบประมาณอยา่งมีประสิทธิภาพ ตวับ่งช้ี1.13 มีระบบและกลไกการประกนั
คุณภาพภายในท่ีเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษา และตวับ่งช้ี1.14ระดบัความส าเร็จของการประกนั
คุณภาพการศึกษาภายใน ผลกำรประเมนิตนเองอยู่ในระดบัพอใช้ได้  3.66  คะแนน 3 ตวับ่งช้ี คือ ตวับ่งช้ี 1.1 มีการ
ก าหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนมีกระบวนการพฒันากลยทุธ์ แผนด าเนินงานฯ  ตวับ่งช้ี 1.5 ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหาร
หน่วยงาน ตวับ่งช้ี 1.6 มีการพฒันาหน่วยงานสู่องคก์ารเรียนรู้ และผลกำรประเมนิตนเองทีค่วรปรับปรุงได้ 2.33 คะแนน 
3 ตวับ่งช้ีคือตวับ่งช้ี 1.7 มีการน าระบบบริหารความเส่ียงมาใชใ้นกระบวนการบริหารการศึกษา ตวับ่งช้ี 1.8 ระดบั
ความส าเร็จของการถ่ายทอดตวับ่งช้ีและเป้าหมายของระดบัองคก์รสู่ระดบับุคคล และตวับ่งช้ี 1.15 มีระบบการรวบรวม
ขอ้มูลท่ีไดรั้บการตรวจสอบความถูกตอ้งและทนัเวลา  
       2.  ภำรกจิเฉพำะของหน่วยงำน  จ านวน 17 ภารกิจ  35  ตวับ่งช้ี พบวา่ มีผลการด าเนินงานในภาพรวม
บรรลุเป้าหมาย เม่ือพิจารณารายตวับ่งช้ีพบวา่ตวับ่งช้ีทีไ่ม่บรรลุเป้ำหมำย 4 ตวับ่งช้ีคือตวับ่งช้ี 8.2 ความพึงพอใจของ
ผูใ้ชบ้ริการสุขาภิบาลอาหารฯ ตวับ่งช้ี 10.1 ร้อยละของนกัศึกษาท่ีไดรั้บไปรษณีย ์ ตวับ่งช้ี 14.3 ความพึงพอใจในการใช้
บริการกีฬา ตวับ่งช้ี 15.2 ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการสารสนเทศกิจการนกัศึกษา ผลกำรประเมนิตนเองทุกตวับ่งช้ีอยู่
ในระดบัดไีด้ 4.42 คะแนน  และเม่ือพิจารณารายตวับ่งช้ีพบวา่ผลกำรประเมนิตนเอง อยู่ในระดบัดมีำกได้ 5 คะแนนเตม็ 
จ ำนวน 25 ตวับ่งช้ี คือตวับ่งช้ี 1.2 ความพึงพอใจผูใ้ชบ้ริการทุน ตวับ่งช้ี 2.1ร้อยละผูมี้สิทธิกูย้มืทุน ตวับ่งช้ี 2.2 ความพึง
พอใจผูใ้ชบ้ริการกองทุน ตวับ่งช้ี 3.1 ร้อยละนกัศึกษาท่ีขอยมืเงินฉุนเฉิน ตวับ่งช้ี 3.2 ความพึงพอใจผูใ้ชบ้ริการเงินยมืฉุน
เฉินตวับ่งช้ี 4.1 ร้อยละนกัศึกษาท่ีนดัหมายฯ ตวับ่งช้ี 4.2 ความพึงพอใจผูใ้ชบ้ริการบริการปรึกษาเชิงจิตวทิยา ตวับ่งช้ี 5.1 
จ านวนผูใ้ชบ้ริการ  ตวับ่งช้ี  5.2  ความพึงพอใจผูใ้ชบ้ริการปรึกษาฯ  ตวับ่งช้ี  7.1  จ านวนคร้ังความไม่ปลอดภยัหอพกั 
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ตวับ่งช้ี 7.2 ความพึงพอใจผูใ้ชบ้ริการหอพกั ตวับ่งช้ี 8.1 คุณภาพอาหารฯ   ตวับ่งช้ี 11.1 ร้อยละนกัศึกษาท่ีเขา้ร่วม
โครงการ/กิจกรรม  ตวับ่งช้ี 11.2 จ านวน  โครงการ/กิจกรรม ตวับ่งช้ี 11.3 ร้อยละของงบประมาณฯท่ีส่งเสริมกิจกรรม 
ตวับ่งช้ี 11.4 ความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อการจดักิจกรรม ตวับ่งช้ี 12.1จ านวนผูใ้ชบ้ริการ ตวับ่งช้ี 12.2 ความพึงพอใจ
ผูใ้ชบ้ริการวชิาทหาร ตวับ่งช้ี 13.1 จ านวนนกัศึกษาท่ีขอรับบริการ ตวับ่งช้ี 13.2 ความพึงพอใจผูใ้ชบ้ริการทะเบียน
กิจกรรม ตวับ่งช้ี 14.1 การใหบ้ริการดา้นกีฬา ตวับ่งช้ี 14.2 จ านวนคร้ังท่ีใหบ้ริการ ตวับ่งช้ี15.1จ านวนระบบฐานขอ้มูล   
ตวับ่งช้ี 16.1  จ านวนคร้ังของการส่งเสริมและประสานงาน ตวับ่งช้ี 17.1 จ านวนโครงการ/ผลงานผลกำรประเมนิตนเอง
อยู่ในระดบัดไีด้ 3.66 และ 4 คะแนน 5 ตวับ่งช้ี  คือ ตวับ่งช้ี 1.1 ร้อยละของนกัศึกษาท่ีไดรั้บทุนฯตวับ่งช้ี 6.1 ร้อยละ
นกัศึกษาท่ีไม่ถูกลงโทษทางวนิยั  ตวับ่งช้ี  6.2  ความพึงพอใจผูใ้ชบ้ริการ    ตวับ่งช้ี 9.1  จ านวนระบบบริการสุขภาพฯ 
ตวับ่งช้ี 10.2 ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการไปรษณีย ์ผลกำรประเมนิตนเองอยู่ในระดบัพอใช้ได้ 3 คะแนน 1 ตวับ่งช้ี คือ
ตวับ่งช้ี 10.1 ร้อยละของนกัศึกษาท่ีไดรั้บไปรษณียภ์ณัฑฯ์ ผลกำรประเมนิตนเองทีค่วรปรับปรุงได้ 2 และ 2.33  คะแนน 
3 ตวับ่งช้ี   คือตวับ่งช้ี  8.2  ความพึงพอใจผูใ้ชบ้ริการสุขาภิบาลอาหารฯ  ตวับ่งช้ี  14.3  ความพึงพอใจผูใ้ชบ้ริการกีฬา 
ตวับ่งช้ี   15.2  ความพึงพอใจผูใ้ชบ้ริการสารสนเทศฯ  ผลกำรประเมนิตนเองทีต้่องปรับปรุงได้  1  คะแนน  1  ตวับ่งช้ี  
คือตวับ่งช้ี 9.2 ความพึงพอใจผูใ้ชบ้ริการสุขภาพ  
                       3. ภำรกจิในฐำนะผู้ขับเคล่ือนตวับ่งช้ีของมหำวทิยำลยั  จ านวน 3  ตวับ่งช้ี พบวา่มีผลการด าเนินงานใน
ภาพรวมบรรลุเป้าหมายในทุกตวับ่งช้ี ผลกำรประเมนิตนเองทุกตวับ่งช้ีอยู่ในระดบัดมีำกได้ 4.55 คะแนน  เม่ือพิจารณา
รายตวับ่งช้ีพบวา่ ผลกำรประเมนิตนเองอยู่ในระดบัดมีำก ได้ 5 คะแนนเตม็ 2 ตวับ่งช้ี คือตวับ่งช้ี 3.1 มีการจดับริการแก่
นกัศึกษาและศิษยเ์ก่า ตวับ่งช้ี 3.2 มีการส่งเสริมกิจกรรมนกัศึกษาท่ีครบถว้นและสอดคลอ้งกบัคุณลกัษณ์บณัฑิตท่ีพึง
ประสงค ์   ส ำหรับผลกำรประเมนิตนเองทีอ่ยู่ในระดบัดไีด้  3.66  คะแนน 1 ตวับ่งช้ี คือ ตวับ่งช้ี 9.2  มีระบบและกลไก
การใหค้วามรู้และทกัษะดา้นประกนัคุณภาพแก่นกัศึกษา 
                       จากผลการด าเนินงานดงักล่าวขา้งตน้ ผลการประเมินตนเองในภาพรวม 3 ภารกิจ 53 ตวับ่งช้ีได ้ 4.34  
คะแนน จำก 5 คะแนนเตม็ หรือผลประเมนิรับรองได้มำตรฐำนในระดบัดี มีตวับ่งช้ีท่ีบรรลุเป้าหมายจ านวน 49 ตวับ่งช้ี 
คิดเป็นร้อยละ 92.45 ตวับ่งช้ีท่ีไม่บรรลุเป้าหมาย 4 ตวับ่งช้ี  คิดเป็นร้อยละ 7.55 ตวับ่งช้ีท่ีไม่บรรลุเป้าหมาย ส่วนใหญ่
เป็นตวับ่งช้ีท่ีวดัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ พบวา่ผลการประเมินองคป์ระกอบทางกายภาพไม่เหมาะสมและเพียงพอ
ในเร่ืองศูนยอ์าหารโรงชา้ง สนาม-กีฬา โรงยมิเนเซ่ียม สารสนเทศ ซ่ึงเป็นภารกิจท่ีอยูน่อกเหนือการด าเนินงานของกอง
กิจการนกัศึกษา ประกอบกบังบประมาณและอตัราก าลงัท่ีไดรั้บการจดัสรร มีจ านวนจ ากดัไม่สอดคลอ้งกบัปริมาณ
นกัศึกษาท่ีเพ่ิมมากข้ึน อีกทั้งไดป้รับเปล่ียนตวับ่งช้ีใหม่บางตวับ่งช้ี อยา่งไรก็ตามกองกิจการนกัศึกษาจะพฒันาภารกิจ
ใหบ้รรลุเป้าหมายในทุกภารกิจ  และส าหรับตวับ่งช้ีท่ีมีผลการประเมินตนเองอยูใ่นระดบัพอใช ้ ควรปรับปรุงและตอ้ง
ปรับปรุง จะทบทวนภารกิจและจดัท าแผนกลยทุธ์เพ่ือพฒันาใหมี้คุณภาพตามนโยบายมหาวทิยาลยัต่อไป 
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ตารางสรุปคะแนนและผลการประเมินตามภารกจิ 
 

 
ตารางสรุปคะแนนและผลการประเมนิตามภารกจิ 
 

ล าดบัที ่ ภารกจิ น า้หนัก คะแนน   
ที ่ได้ 

ผลการ
ประเมนิ 

1 ภารกิจร่วมของหน่วยงาน 40 4.14    ดี 
2 ภารกิจเฉพาะของหน่วยงาน 60 4.42   ดี 
 ค่าเฉลีย่ถ่วงน า้หนัก 100   

3 ภารกิจในฐานะผูข้บัเคล่ือนตวับ่งช้ีของมหาวทิยาลยั     15 4.55   ดีมาก 
  ค่าเฉลีย่ถ่วงน า้หนัก 3 ภารกจิ     115 4.34   ดี 

 ผลการประเมนิคุณภาพระดบัหน่วยงาน รับรองไดม้าตรฐานระดบัดี 

 



ตั้ง/หาร ตั้ง/หาร ตั้ง/หาร
ตาม

เกณฑ์
เทียบ
แผน

พฒันา
การ

รวม 5

2548 2549 2550 (1,2,3) (1,0) (1,0) คะแนน
1. ภารกจิร่วมของหน่วยงาน 40 4.14 165.67

1.1 มีการก าหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนมีกระบวนการพฒันากลยทุธ ์แผนด าเนินงานและ 2.86 - - - 5 5 2 1 0 3.66 10.47
มีการก าหนดตวับง่ช้ีเพ่ือวดัความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนใหค้รบทกุภารกิจ(ระดบั)

1.2 ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตวับง่ช้ีของการปฏิบติังานท่ีก าหนด*** 2.86 - - 49/53 92.45 80 3 1 0 5 14.30
1.3 มีการก าหนดแผนกลยทุธท่ี์เช่ือมโยงกบัแผนคณะ/หน่วยงาน/มหาวิทยาลยั(ระดบั) 2.86  -  -  - 5 4 3 1 0 5 14.30
1.4 ร้อยละของระดบัความพึงพอใจของผูรั้บบริการ*** 2.86  -  -  - 85.30 80 3 1 0 5 14.30
1.5 ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารหน่วยงานทกุระดบัของกองกิจการนกัศึกษา (ระดบั)*** 2.85  -  -  - 3 3 2 1 0 3.66 10.43
1.6 มีการพฒันาหน่วยงานสู่องคก์ารเรียนรู้ (ระดบั)** 2.85  -  -  - 3 3 2 1 0 3.66 10.43
1.7 มีการน าระบบบริหารความเส่ียงมาใชใ้นกระบวนการบริหารการศึกษา (ระดบั)*** 2.85  -  -  - 2 1 1 1 0 2.33 6.64
1.8 ระดบัความส าเร็จของการถ่ายทอดตวับง่ช้ีและเป้าหมายของระดบัองคก์รสู่ระดบับคุคล (ระดบั)*** 2.85  -  -   - 3 3 1 1 0 2.33 6.64
1.9 ร้อยละของบคุลากรกองกิจการนกัศึกษาท่ีไดรั้บการพฒันาความรู้ และทกัษะใน 2.86 50/62 80 56/62 90 59/62 95 85 3 1 1 5 14.30

วิชาชีพทั้งในประเทศและต่างประเทศ****
1.10 กิจกรรม 5 ส/กิจกรรมคุณภาพอ่ืน ๆ (ระดบั)* 2.86  -  -  - 3 3 3 1 0 5 14.30
1.11 จ านวนคร้ังความไมป่ลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น (ภายในหน่วยงาน)* -  -  -  -  -  - -  -  -  -  -
1.12 มีระบบและกลไกในการจดัสรร การวิเคราะห์คา่ใชจ่้าย การตรวจสอบ 2.86  -  -  - 7 7 3 1 0 5 14.30

การเงินและงบประมาณอยา่งมีประสิทธิภาพ (ระดบั)***
1.13 มีระบบและกลไกการประกนัคุณภาพภายในท่ีเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการ 2.86  -  -  - 5 5 3 1 1 5 14.30

บริหารการศึกษา (ระดบั)** 
1.14 ระดบัความส าเร็จของการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดบั)** 2.86  -  -  - 5 5 3 1 0 5 14.30
1.15 มีระบบการรวบรวมขอ้มลูท่ีไดรั้บการตรวจสอบความถูกตอ้งและทนัเวลา (ระดบั)* 2.86  -    -  - 1 1 1 1 0 2.33 6.66

ปี 2549 ปี 2550

ตารางแสดงผลการด าเนนิงาน และผลการประเมนิตามภารกจิและตวับ่งช้ี

ภารกิจ / ตวับง่ช้ี
คา่

น ้าหนกั

ผลด าเนินงาน เป้า 
หมาย
2550

ผลการประเมินตนเอง (คะแนน) คะแนน
ถ่วง

น ้าหนกั
ปี 2548
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ตั้ง/หาร ตั้ง/หาร ตั้ง/หาร
ตาม

เกณฑ์
เทียบ
แผน

พฒันา
การ

รวม 5

2548 2549 2550 (1,2,3) (1,0) (1,0) คะแนน
ปี 2549 ปี 2550

ภารกิจ / ตวับง่ช้ี
คา่

น ้าหนกั

ผลด าเนินงาน เป้า 
หมาย
2550

ผลการประเมินตนเอง (คะแนน) คะแนน
ถ่วง

น ้าหนกั
ปี 2548

2. ภารกจิเฉพาะของหน่วยงาน 60 4.42 265.15
ภารกจิที ่1  ทุนการศึกษา
ตวับง่ช้ี

1.1 ร้อยละของนกัศึกษาท่ีไดรั้บทนุของจ านวนนกัศึกษาท่ีสมคัรขอรับทนุทั้งหมด 1.72  -  -  - 1,686/1,278 75 73 2 1 0 3.66 6.30
1.2 ระดบัความพึงพอใจขอนกัศึกษาผูใ้ชบ้ริการ 1.71  -  -  -  - 3.68 3.51 3 1 0 5 8.55

ภารกจิที ่ 2   กองทุนเงนิให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา
ตวับ่งช้ี

2.1 ร้อยละของผู้มสิีทธ์ิกู้ยืมทีไ่ด้รับการกู้ยืมเงนิกองทุนเงนิให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 1.72  - 5,677/5,677 100 4,908/4,908 100 100 3 1 0 5 8.60
2.2 ระดบัความพงึพอใจของผู้ใช้บริการ 1.71  -  -  -  - 3.78 3.51 3 1 0 5 8.55

ภารกจิที ่ 3  เงนิยืมฉุกเฉิน
ตวับ่งช้ี

3.1 ร้อยละของนกัศึกษาท่ีขอยมืเงินฉุกเฉินและไดรั้บการยมืเงิน 1.71  -  - 140/140 100 114/114 100 100 3 1 0 5 8.55
3.2 ระดบัความพึงพอใจของผูรั้บบริการ 1.71  -  -  -  -  - 3.71 3.51 3 1 0 5 8.55

ภารกจิที ่4  บริการปรึกษาเชิงจติวทิยา

ตวับ่งช้ี

4.1  ร้อยละของนกัศึกษาท่ีนดัหมายและไดรั้บการปรึกษา 1.72  -  - 114/114 100 115/115 100 100 3 1 0 5 8.60

4.2 ระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ 1.71  -  -  -  -  - 3.61 3.51 3 1 0 5 8.55
ภารกจิที ่5  บริการจดัหางานและศึกษาต่อ

ตวับ่งช้ี

5.1  จ  านวนนกัศึกษาท่ีมาใชบ้ริการ 1.72  -  -  - 3,452       - 3,560   3,000 3 1 0 5 8.60

5.2 ระดบัความพึงพอใจของผูรั้บบริการ 1.71  -  -  -  -  - 3.66 3.51 3 1 0 5 8.55
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ตั้ง/หาร ตั้ง/หาร ตั้ง/หาร
ตาม

เกณฑ์
เทียบ
แผน

พฒันา
การ

รวม 5

2548 2549 2550 (1,2,3) (1,0) (1,0) คะแนน
ปี 2549 ปี 2550

ภารกิจ / ตวับง่ช้ี
คา่

น ้าหนกั

ผลด าเนินงาน เป้า 
หมาย
2550

ผลการประเมินตนเอง (คะแนน) คะแนน
ถ่วง

น ้าหนกั
ปี 2548

ภารกจิที ่6  วนิยัและพฒันานกัศึกษา

ตวับ่งช้ี

6.1 ร้อยละของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีท่ีไมถู่กลงโทษทางวินยั 1.72  -  - 18,027/63 99.65 18532/111 99.40 99.00 2 1 0 3.66 6.30

6.2 ระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ 1.71  -  -  -  -  - 3.51 3.51 2 1 0 3.66 6.26
ภารกจิที ่7  หอพกันกัศึกษา

ตวับ่งช้ี

7.1 จ านวนคร้ังความไมป่ลอดภยั 1.72  - 8  - 9  - 14 ≤20 3 1 0 5 8.60

7.2 ระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ 1.71  - 3.58  - 3.57  - 3.74 3.51 3 1 1 5 8.55
ภารกจิที ่ 8  สุขาภบิาลอาหาร/ สวสัดกิาร และส่ิงอ านวยความสะดวก

ตวับ่งช้ี

8.1 คุณภาพอาหาร - เคร่ืองด่ืมตามมาตรฐานฯ 1.72  -  -  -  -  - 6 6 3 1 0 5 8.60

8.2 ระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ 1.71  - 3.39  - 2.56  - 3.38 3.51 2 0 0 2 3.42
ภารกจิที ่9  สุขภาพอนามยั

ตวับ่งช้ี

9.1  จ  านวนระบบบริการสุขภาพอนามยั 1.72  - 3  - 3  - 3 3 3 1 0 4 6.88

9.2 ระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ 1.71  - 3.50  - 4.04  - - 3.51 1 0 0 1 1.71
ภารกจิที ่10  ไปรษณียภณัฑ์

ตวับ่งช้ี

10.1 ร้อยละของนกัศึกษาท่ีไดรั้บไปรษณียภณัฑป์ระเภทธรรมดา และใบแจง้ภายใน 1 วนั 1.71  - 53.40 - 63.20 - 63.00 80.00 2 0 1 3 5.13

10.2 ระดบัความพึงพอใจของนกัศึกษา 1.71  - 4.10  - 4.26  - 4.29 3.51 3 1 0 4 6.84
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ตั้ง/หาร ตั้ง/หาร ตั้ง/หาร
ตาม

เกณฑ์
เทียบ
แผน

พฒันา
การ

รวม 5

2548 2549 2550 (1,2,3) (1,0) (1,0) คะแนน
ปี 2549 ปี 2550

ภารกิจ / ตวับง่ช้ี
คา่

น ้าหนกั

ผลด าเนินงาน เป้า 
หมาย
2550

ผลการประเมินตนเอง (คะแนน) คะแนน
ถ่วง

น ้าหนกั
ปี 2548

ภารกจิที ่11  กจิกรรมเพ่ือส่งเสริมพฒันานกัศึกษา

ตวับ่งช้ี

11.1 ร้อยละของนกัศึกษาท่ีเขา้ร่วมโครงการ/กิจกรรมนกัศึกษาต่อจ านวนนกัศึกษาระดบัป.ตรี 1.72  -  -  -  - 15,092/13,023 86.29 80.00 3 1 0 5 8.60

11.2  จ  านวนโครงการ/กิจกรรมนกัศึกษาต่อจ านวนนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี 1.72  -  -  -  - 338/15,092  1:52  1:55 3 1 0 5 8.60

11.3  ร้อยละของงบประมาณท่ีไดรั้บการสนบัสนุนส่งเสริมกิจกรรมนกัศึกษาต่องบด าเนินการ 1.72  -  -  -  - 3.90 3.51 3 1 0 5 8.60
(ปีงบประมาณ)

11.4 ระดบัความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อการจดักิจกรรมนกัศึกษา 1.71  -  -  -  -  - 3.96 3.51 3 1 0 5 8.55
ภารกจิที ่12  วชิาทหาร

ตวับ่งช้ี

12.1 จ านวนนกัศึกษาผูใ้ชบ้ริการ 1.71  -  -  -  -  - 489 300 3 1 0 5 8.55

12.2  ระดบัความพึงพอใจของนกัศึกษาผูใ้ชบ้ริการ 1.71  -  -  -  -  - 4.36 3.51 3 1 0 5 8.55
ภารกจิที ่13 ทะเบียนกจิกรรมนกัศึกษา

ตวับ่งช้ี

13.1 จ านวนนกัศึกษาท่ีขอรับบริการ 1.72  -  -  -  -  - 1,323    1,200 3 1 0 5 8.60

13.2 ระดบัความพึงพอใจของนกัศึกษาผูใ้ชบ้ริการ 1.71  -  -  -  -  - 4.36        3.51 3 1 0 5 8.55
ภารกจิที ่14  กฬีา

ตวับ่งช้ี

14.1 การใหบ้ริการดา้นกีฬา(ชม/วนัโดยเฉล่ีย 7 วนั/สปัดาห์) 1.72  -  -  -  -  - 8 7 3 1 0 5 8.60

14.2 จ านวนคร้ังท่ีใหบ้ริการดา้นกีฬาแก่หน่วยงานหรือกลุ่มองคก์ร 1.71  -  -  -  -  - 695 500 3 1 0 5 8.55

14.3 ระดบัความพึงพอใจในการใชบ้ริการ 1.71  -  -  -  -  - 2.97 3.51 2 0 0 2.33 3.98

5,415,000/13
8,604,500
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ตั้ง/หาร ตั้ง/หาร ตั้ง/หาร
ตาม

เกณฑ์
เทียบ
แผน

พฒันา
การ

รวม 5

2548 2549 2550 (1,2,3) (1,0) (1,0) คะแนน
ปี 2549 ปี 2550

ภารกิจ / ตวับง่ช้ี
คา่

น ้าหนกั

ผลด าเนินงาน เป้า 
หมาย
2550

ผลการประเมินตนเอง (คะแนน) คะแนน
ถ่วง

น ้าหนกั
ปี 2548

ภารกจิที ่15  สารสนเทศกจิการนกัศึกษา

ตวับ่งช้ี

15.1  จ  านวนระบบฐานขอ้มลูและสารสนเทศ 1.71 - -  -  -  - 10 10 3 1 0 5 8.55

15.2  ระดบัความพึงพอใจของผูใ้หบ้ริการ 1.71 - -  -  -  - 3.33 3.51 2 0 0 2.33 3.98
ภารกจิที ่16   ส่งเสริมกจิกรรมนานาชาติ

ตวับ่งช้ี

16.1 จ านวนคร้ังของการส่งแสริมและประสานงาน 1.72 - -  -  -  - 480 400 3 1 0 5 8.60
ภารกจิที ่17   การพฒันาองค์กร

 ตวับ่งช้ี

17.1  จ  านวนโครงการพฒันางาน / ผลงานวิชาการ 1.72 - 5  - 7  - 7 7 3 1 1 5 8.60
ค่าเฉลีย่ถ่วงน า้หนกั 100 4.31 430.82

3. ภารกจิในฐานะผู้ขบัเคล่ือนตวับ่งช้ีของมหาวทิยาลยั 15 4.55 68.30
ตวับ่งช้ี

3.1 มีการจดับริการแก่นกัศึกษาและศิษยเ์ก่า 5  -  -  -  -  - 8 7 3 1 0 5 25.00
3.2 มีการส่งเสริมกิจกรรมนกัศึกษาท่ีครบถว้นและสอดคลอ้งกบัคุณลกัษณ์บณัฑิตท่ีพึงประสงค์ 5  -  -  -  -  - 4 3 3 1 0 5 25.00
9.2 มีระบบและกลไกการใหค้วามรู้และทกัษะดา้นประกนัคุณภาพแก่นกัศึกษา 5 5 5 2 1 0 3.66 18.30

ค่าเฉลีย่ถ่วงน า้หนกั 3 ภารกจิ 115 4.34 499.12
หมายเหตุ 

* หมายถึง ตวับง่ช้ีท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะของมหาวิทยาลยั 2500  หมายถึง ปีการศึกษาปัจจุบนั
** หมายถึง ตวับง่ช้ีท่ีสอดคลอ้งกนัระหวา่ง สกอ. และสมศ.
*** หมายถึง ตวับง่ช้ีท่ีก  าหนดโดย สกอ.
**** หมายถึง ตวับง่ช้ีของ สมศ.

อธิบายสัญลกัษณ์
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ผลการด าเนินงาน กองกจิการนกัศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2550 

ภารกจิที ่1  ตวับ่งช้ีร่วมของหน่วยงาน 

ช่ือตวับ่งช้ี : 1.1 มกีารก าหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนมกีระบวนการพฒันากลยุทธ์แผนการด าเนินงานและมกีาร 
                            ก าหนดตวับ่งช้ี เพ่ือวดัความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนให้ครบทุกภารกจิ 

ผลการด าเนินงาน 

ค่า     
น า้หนัก 

แผน 
2550 

ผลการด าเนินงานปี
การศึกษา 

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการประเมนิ 

2548 2549 2550 1 2 3 เทยีบ 
เกณฑ์ 

เทยีบ 
แผน  

เทยีบ 
พฒันาการ 

รวม
คะแนน 

2.86  5 - - 5 มีการ
ด าเนินการ 
ไม่ครบ  
5 ขอ้แรก 

มีการ 
ด าเนินการ 
 5-6 ขอ้แรก 

มีการ
ด าเนินการ
ครบทุกขอ้ 

2 1  0 3.66 

ระดบัคุณภาพ  
1. มีการก าหนดปรัชญาหรือปณิธาน 
2. มีกระบวนการพฒันากลยทุธ์ /แผนการด าเนินงานและแผนปฏิบติัการกองกิจการนกัศึกษาประจ าปีใหส้อดคลอ้งกนัและสอดคลอ้งกบัภารกิจหลกั 
   ของคณะ / หน่วยงาน / มหาวทิยาลยั   
3. มีการก าหนดตวับ่งช้ีของการด าเนินงาน และก าหนดเป้าหมายของแต่ละตวับ่งช้ี เพ่ือวดัความส าเร็จของการด าเนินงาน 
4. มีการด าเนินการตามแผนครบทุกภารกิจ 
5. มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานตามตวับ่งช้ี อยา่งนอ้ย ปีละ 2 คร้ัง และรายงานผลต่อผูบ้ริหาร  
6. มีการวเิคราะห์ความสอดคลอ้งระหวา่งกลยทุธ์ แผนการด าเนินงานเป้าประสงค ์เป้าหมายกบักลยทุธ์และแผนพฒันาของคณะ/หน่วยงาน / 
    มหาวทิยาลยัตลอดจนสภาพการณ์ปัจจุบนัและแนวโนม้ในอนาคตสม ่าเสมอ 
7. มีการน าผลการประเมินผลการวเิคราะห์มาปรับปรุงกลยทุธ์และแผนการด าเนินงานอยา่งต่อเน่ือง 
รายละเอยีดผลการด าเนินงาน  
1. มกีารก าหนดปรัชญาหรือปณิธาน 

                กองกิจการนกัศึกษา มีการก าหนดวสิยัทศัน์ พนัธกิจ และวตัถุประสงคใ์นการด าเนินงานตามแนวทางพฒันาบณัฑิตท่ีพึง
ประสงคข์องมหาวทิยาลยั  (กนศ.1.1/1) 
2. มกีระบวนการพฒันากลยุทธ์ แผนกลยุทธ์ แผนด าเนินงานและแผนปฏิบัตกิารกองกจิการนักศึกษาประจ าปีให้สอดคล้อง 
    กนัและกนัและสอดคล้องกบัภารกจิหลกัของคณะ / หน่วยงาน / มหาวทิยาลยั   

                ในรอบปีท่ีผ่านมาการทบทวนวิสัยทศัน์ พนัธกิจ และวตัถุประสงคใ์นการด าเนินงาน โดยให้ความส าคญักบัการมีส่วน
ร่วมของผูเ้ก่ียวขอ้งทั้งระดบัผูบ้ริหาร และระดบัปฏิบติัการไดมี้การสมัมนากองฯ เพ่ือก าหนดทิศทางการปฏิบติั จดัท าแผนและทบทวน
วสิยัทศัน์  พนัธกิจใหเ้หมาะสมกบัสภาวการณ์ปัจจุบนั   
3. มกีารก าหนดตวับ่งช้ีของการด าเนินงาน 

                 ได้มีการประชุมคณะกรรมการประกนัคุณภาพของกองฯ เพ่ือก าหนดภารกิจ และตวับ่งช้ีในการปฏิบัติงาน พร้อม
ก าหนดเป้าหมายของแต่ละตวับ่งช้ี เพ่ือวดัความส าเร็จของการด าเนินงานในรอบปี  (กนศ.1.1/3) 
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   ภารกจิที ่1  ตวับ่งช้ีร่วมของหน่วยงาน 

ช่ือตวับ่งช้ี : 1.1 มกีารก าหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนมกีระบวนการพฒันากลยุทธ์แผนการด าเนินงานและมกีาร 
                            ก าหนดตวับ่งช้ี เพ่ือวดัความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนให้ครบทุกภารกจิ 

  4. มกีารด าเนินการตามแผนครบทุกภารกจิ 
                ปีการศึกษา 2550 ไดมี้การด าเนินการตามแผนท่ีวางไวทุ้กภารกิจตวับ่งช้ีจาก 3 ภารกิจ 53 ตวับ่งช้ีคือภารกิจร่วมของ

หน่วยงาน ภารกิจเฉพาะของหน่วยงานและภารกิจในฐานะผูข้บัเคล่ือนตวับ่งช้ีของมหาวทิยาลยั และบรรลุตามแผนท่ีวางไว ้คิดเป็นร้อย
ละ  92.45 
5  มกีารตดิตาม ตรวจสอบ และประเมนิผลการด าเนินการตามตวับ่งช้ี อย่างน้อยปีละ 2 คร้ัง  และรายงานต่อผู้บริหาร 
                        ปีการศึกษา 2550 ไดมี้การด าเนินการตามแผนท่ีวางไวทุ้กภารกิจและตวับ่งช้ี   มีการติดตาม  ตรวจสอบ และประเมินผล
การด าเนินงานโดยหัวหนา้งาน/ หัวหนา้หน่วยงานทุกงาน ผูอ้  านวยการกองกิจการนกัศึกษาและ  คณะกรรมการประกนัคุณภาพของ
กองฯ เพื่อวดัความส าเร็จของการด าเนินงาน  
                        ผลการประเมินเทียบเกณฑเ์ท่ากบั   2   คะแนน เทียบแผนเท่ากบั 1  คะแนน  เทียบพฒันาการเท่ากบั 0  คะแนน  

                         รวมคะแนนตวับ่งช้ี 1.1   เท่ากบั   3.66   คะแนน 
 
เอกสารอ้างองิ :   
       กนศ.1.1/1      http//Student.psu.ac.th/ 
       กนศ.1.1/2      บนัทึก/ รายงานการประชุมคณะกรรมการประกนัคุณภาพกองกิจการนกัศึกษา  
 

สรุปผลการวเิคราะห์ตนเอง  (SWOT Analysis) : 

1.      จุดอ่อน 
       -   
2.      จุดแข็ง 
       -  
3.      โอกาส 
      - 
4.      อุปสรรค 
     -   
5.      กลยุทธ์ /แผนพฒันา 
      - 
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ภารกจิที ่1  ตวับ่งช้ีร่วมของหน่วยงาน 

ช่ือตวับ่งช้ี : 1.2  ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตวับ่งช้ีของการปฏิบัตงิานทีก่ าหนด 

ผลการด าเนินงาน 

ค่า     
น า้หนัก 

แผน 
2550 

ผลการด าเนินงานปี
การศึกษา 

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการประเมนิ 

2548 2549 2550 1 2 3 เทยีบ 
เกณฑ์ 

เทยีบ 
แผน  

เทยีบ 
พฒันาการ 

รวม
คะแนน 

2.86  80.00 - - 92.45  60-74  75-89  90-100 3 1  0 5 

รายละเอยีดผลการด าเนินงาน  
 กองกิจการนักศึกษา   ไดก้ าหนดเป้าหมายตามตวับ่งช้ีไวร้้อยละ  80  ผลการด าเนินงานตามภารกิจ 53 ตวับ่งช้ีได ้4.34 
คะแนนจาก 5 คะแนนเต็มหรือผลประเมินรับรองไดม้าตรฐานในระดบัดี  มีตวับ่งช้ีท่ีบรรลุเป้าหมายจ านวน 49 ตวับ่งช้ี คิดเป็นร้อยละ
92.45 ตวับ่งช้ีท่ีไม่บรรลุเป้าหมาย 4 ตวับ่งช้ี  คิดเป็นร้อยละ 7.55 (กนศ.1.2/1)  
                        ผลการประเมินเทียบเกณฑเ์ท่ากบั  3   คะแนน เทียบแผนเท่ากบั 1 คะแนน เทียบพฒันาการค่าเทียบเท่ากบั 0 คะแนน 
         รวมคะแนนตวับ่งช้ี   1.2   เท่ากบั  5   คะแนน 

เอกสารอ้างองิ :   
       กนศ.1.2/1   รายงานประจ าปีการประเมินคุณภาพประจ าปีการศึกษา 2550  
สรุปผลการวเิคราะห์ตนเอง  (SWOT Analysis) : 

1.      จุดอ่อน 
        -  
2.      จุดแข็ง 
          - 
3.      โอกาส 
       - 
4.      อุปสรรค 
      - 
5.       กลยุทธ์ /แผนพฒันา 
      พฒันาภารกิจ / ตวับ่งช้ีไม่บรรลุเป้าหมายใหบ้รรลุเป้าหมาย 
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ภารกจิที ่ 1  ตวับ่งช้ีร่วมของหน่วยงาน 

ช่ือตวับ่งช้ี  1.3  มกีารก าหนดแผนกลยุทธ์ทีเ่ช่ือมโยงกบัแผน/หน่วยงาน/มหาวทิยาลยั 
ผลการด าเนินงาน 

ค่า   
 น า้หนัก 

แผน 
2550 

ผลการด าเนินงานปีการศึกษา เกณฑ์การให้คะแนน ผลการประเมนิ 

2548 2549 2550 1 2 3 เทยีบ 
เกณฑ์ 

เทยีบ 
แผน  

เทยีบ 
พฒันาการ 

รวมคะแนน 

2.86 4 - - 5 มีการ
ด าเนิน 
การ 1-2 
ขอ้แรก 

มีการ
ด าเนิน 
การ 3 
ขอ้แรก 

มีการด าเนิน 
การอยา่ง
นอ้ย 4 ขอ้

แรก 

3 1 0 5 

ระดบัคุณภาพ  
1. มีคณะกรรมการ/คณะท างานก าหนดแผนกลยทุธ์ของหน่วยงาน 
2. มีแผนกลยทุธ์ของหน่วยงาน 
3. มีการวเิคราะห์ความสอดคลอ้งของแผนกลยทุธ์กบัแผนพฒันาคณะ/หน่วยงาน/มหาวทิยาลยั 
4. แผนกลยทุธ์มีความสอดคลอ้งกบัแผนคณะ/หน่วยงาน/มหาวทิยาลยันอ้ยกวา่ร้อยละ  80 ของแผน 
5. แผนกลยทุธ์มีความสอดคลอ้งกบัแผนคณะ/หน่วยงาน/มหาวทิยาลยัตั้งแต่ร้อยละ  80 ของแผน 
รายละเอยีดผลการด าเนินงาน  
1. มคีณะกรรมการ/คณะท างานก าหนดแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน 
                           กองกิจการนกัศึกษา จดัท าแผนกลยทุธ์ โดยค านึงถึงหลกัการมีส่วนร่วมจากบุคลากรและผูบ้ริหารในฐานะผูก้  ากบัการ
ปฏิบัติงานของกองกิจการนักศึกษา มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ร่วมกนัจากผูแ้ทนงานต่าง ๆในกอง (กนศ.1.3/1)  และก าหนดขอ้ตกลง
ร่วมกนัในการน าแผนไปปฏิบติั  นอกจากน้ีไดจ้ดัให้มีการวพิากษแ์ผนกลยทุธ์กองกิจการนกัศึกษา โดยใหห้วัหนา้งานน าไปช้ีแจงเพ่ือรับ
ฟังความเห็นและขอ้เสนอแนะจากสมาชิก เพ่ือน าไปพฒันาและปรับปรุงแผนให้เหมาะสมกบับริบทของมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
และสามารถน าแผนกลยทุธ์ไปสู่การปฏิบติัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
2. มแีผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน 
                           มีแผนกลยทุธ์กองฯ  2550-2554 (กนศ.1.3/2) วตัถุประสงคเ์พ่ือก าหนดแนวทางและควบคุมการปฏิบติังานดา้นกิจการ
นกัศึกษาใหมี้ประสิทธิภาพ ท่ีมีความเช่ือมโยงกบัแผนพฒันามหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ (พ.ศ. 2550-2554) 
3. มกีารวเิคราะห์ความสอดคล้องของแผนกลยุทธ์กบัแผนพฒันาคณะ/หน่วยงาน/มหาวทิยาลยั 
4. แผนกลยุทธ์มคีวามสอดคล้องกบัแผนคณะ/หน่วยงาน/มหาวทิยาลยัน้อยกว่าร้อยละ  80 ของแผน 
5.  แผนกลยุทธ์มคีวามสอดคล้องกบัแผนคณะ/หน่วยงาน/มหาวทิยาลยัตั้งแต่ร้อยละ  80 ของแผน 
                           มีการบริหารผลงานเชิงกลยทุธ์โดยจดัท าเป็นแผนท่ีวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ การสนับสนุน ความเช่ือมโยง และความ
สอดคลอ้งระหวา่งแผนพฒันามหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ (พ.ศ. 2550-2554) กบัแผนกลยทุธ์กองกิจการนกัศึกษา 2550-2554 เพื่อแปลง
แผนระดบัองคก์รไปสู่การปฏิบติั (กนศ.1.1/2) 

                      ผลการประเมินเทียบเกณฑเ์ท่ากบั 3 คะแนน เทียบแผนเท่ากบั 1 คะแนน เทียบพฒันาการเท่ากบั 0 คะแนน  
                      รวมคะแนนตวับ่งช้ี 1.3  เท่ากบั  5  คะแนน 
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ภารกจิที ่ 1  ตวับ่งช้ีร่วมของหน่วยงาน 

ช่ือตวับ่งช้ี  1.3  มกีารก าหนดแผนกลยุทธ์ทีเ่ช่ือมโยงกบัแผน/หน่วยงาน/มหาวทิยาลยั 
  เอกสารอ้างองิ : 
       1. กนศ.1.3/1  ค าส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการจดัท าแผนกลยทุธ์กองกิจการนกัศึกษา   
       2. กนศ.1.3/2  แผนกลยทุธ์กองกิจการนกัศึกษา 2550-2554 
       3. กนศ.1.1/2  http//Student.psu.ac.th/ 
 

  สรุปผลการวเิคราะห์ตนเอง (SWOT  Analysis) 

1.     จุดอ่อน 
          ยงัไม่มีการวพิากษแ์ผนกลยทุธ์ของกองกิจการนกัศึกษาจากผูเ้ก่ียวขอ้งครบทุกฝ่าย  
2.      จุดแข็ง 
           -  
3.      โอกาส 
          - 
4.      ปัจจยัคุกคาม 
          - 
5.      กลยุทธ์ / แผนพฒันา 
         จดัใหมี้การวพิากษแ์ผนกลยทุธ์กองกิจการนกัศึกษาจากผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย 
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ภารกจิที ่1  ภารกจิร่วมของหน่วยงาน  

ช่ือตวับ่งช้ี : 1.4  ร้อยละของระดบัความพงึพอใจของผู้รับบริการ***    

ผลการด าเนินงาน 

ค่า     
น า้หนัก 

แผน 
2550 

ผลการด าเนินงานปี
การศึกษา 

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการประเมนิ 

2548 2549 2550 1 2 3 เทยีบ 
เกณฑ์ 

เทยีบ 
แผน  

เทยีบ 
พฒันาการ 

รวม
คะแนน 

 2.86 80 - - 85.30    65-74 75-84 ≥ 85 3 1 0 5 
รายละเอียดผลการด าเนินงาน  
                       กองกิจการนกัศึกษา ไดป้ระเมินผลความพึงพอใจของบุคคลภายนอก นิสิตนกัศึกษา คณาจารยจ์ากสถาบนัอุดมศึกษา
ภาคใต ้28 สถาบนั  ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมโครงการสายใจเดียวเกลียวสมัพนัธ์  มีความพึงพอใจในระดบัมาก ร้อยละ 87.60  (กนศ.1.4/1)   
และผูเ้ขา้ร่วมงานวนัมหกรรมอาชีพผูเ้ขา้ร่วมมีความพึงพอใจระดบัมาก ร้อยละ 83.00  ค่าเฉล่ีย 85.30 (1.4/2 ) 

        ผลการประเมินเทียบเกณฑเ์ท่ากบั 3 คะแนน เทียบแผนเท่ากบั 1 คะแนน   เทียบพฒันาการเท่ากบั  0  คะแนน 
         รวมคะแนนตวับ่งช้ี 3   เท่ากบั  5 คะแนน 
เอกสารอา้งอิง :   
       กนศ.1.4/1  รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการสายใจเดียวเกลียวสัมพนัธ์ ปี 2550 
       กนศ.1.4/2    สรุปแบบสอบถามผูเ้ขา้ร่วมงานมหกรรมอาชีพการจดังานนดัพบแรงงานจงัหวดัสงขลาและมหกรรมอาชีพ 
  

สรุปผลการวเิคราะห์ตนเอง  (SWOT Analysis) : 

1.      จุดอ่อน 
          ไม่ไดท้ าการวเิคราะห์รวบรวมขอ้มูลความพึงพอใจของบุคคลภายนอก ผูรั้บบริการวชิาการทุกโครงการ 
2.      จุดแข็ง 
          - 
3.      โอกาส 
        - 
4.      อุปสรรค 
         - 
5.      กลยุทธ์ /แผนพฒันา 
          ควรจดัท าการวิเคราะห์ประเมินผลความพึงพอใจของบุคคลภายนอกผูรั้บบริการอย่างครบถว้นทุกโครงการท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อ
ด าเนินการปรับปรุงพฒันางานในส่วนท่ียงัไม่สมบูรณ์ต่อไป 
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ภารกจิที ่1  ภารกจิร่วมของหน่วยงาน 

ช่ือตวับ่งช้ี : 1.5  ภาวะผู้น าของผู้บริหารทุกระดบัของกองกจิการนักศึกษา (ระดบั)*** 

ผลการด าเนินงาน 

ค่า     
น า้หนัก 

แผน 
2550 

ผลการด าเนินงานปี
การศึกษา 

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการประเมนิ 

2548 2549 2550 1 2 3 เทยีบ 
เกณฑ์ 

เทยีบ 
แผน  

เทยีบ 
พฒันาการ 

รวม
คะแนน 

 2.85 3 - - 3 มีการ
ด าเนินการไม่
ครบ 3 ขอ้แรก 

มีการ
ด าเนินการ 3 
ขอ้แรก 

มีการ
ด าเนินการ
ครบทุกขอ้ 

2 1 0 3.66 

ระดบัคุณภาพ 
1. มีกระบวนการสรรหาผูบ้ริหารท่ีเป็นระบบ โปร่งใส ตรวจสอบได ้
2. ผูบ้ริหารด าเนินการบริหารดว้ยหลกัธรรมาภิบาลและใชศ้กัยภาพภาวะผูน้ าท่ีมีอยูโ่ดยค านึงถึงประโยชน์ของคณะ/หน่วยงาน/มหาวทิยาลยัและ 
   ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 
3. มีกระบวนการประเมินศกัยภาพและผลการปฏิบติังานของผูบ้ริหารที่ชดัเจนและเป็นที่ยอมรับในมหาวทิยาลยั 
4. มีการจดัท าแผนและกลไกการพฒันาศกัยภาพของผูบ้ริหารตามผลการประเมินและด าเนินการตามแผนอยา่งครบถว้น 
รายละเอยีดผลการด าเนินงาน  
1.   มกีระบวนการสรรหาผู้บริหารทีเ่ป็นระบบ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
                        กองกิจการนกัศึกษามีผูอ้  านวยการกองและหัวหนา้งานเป็นผูรั้บผิดชอบ  บริหาร  ก ากบั  และควบคุมการปฏิบติังานของ
บุคลากรให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายงานดา้นกิจการนกัศึกษาของมหาวิทยาลยั ซ่ึงกระบวนการไดม้าซ่ึงผูอ้  านวยการกองให้
เป็นไปตามพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการพลเรือนในมหาวิทยาลยั   พ. ศ. 2507   และหนงัสือทบวงมหาวิทยาลยัท่ี  ทม.  0202/ว 5  
ลงวนัท่ี 23 กนัยายน 2530  (กนศ.1.5/1 )   

2. ผู้บริหารด าเนินการบริหารด้วยหลกัธรรมาภิบาลและใช้ศักยภาพภาวะผู้น าทีม่อียู่โดยค านึงถงึประโยชน์ของคณะ/หน่วยงาน/ 
    มหาวทิยาลยัและผู้มส่ีวนได้ส่วนเสีย 

 ผูอ้  านวยการกองกิจการนกัศึกษา  และหัวหนา้งาน  บริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาล และใชศ้กัยภาพของผูน้ าท่ีค  านึงถึง
ประโยชน์ของหน่วยงานและมหาวิทยาลยัเป็นหลกั  โดยยึดหลกัการบริหารแบบมีส่วนร่วมโดยผา่นความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ชุดต่าง ๆ ใหเ้ป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาลดว้ย  การปฏิบติัตามกฎระเบียบ  มีความโปร่งใส  ตรวจสอบได ้ มีความรับผิดชอบ   มีความ
สอดคลอ้ง   มีความเสมอภาค  ยึดหลกัประสิทธิภาพและประสิทธิผล  มีเหตุผล  และการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย  เพ่ือความเห็นพอ้งต่อ
การด าเนินงานในทุกดา้น  แนวทางการปฏิบติัจึงตอ้งผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการท่ีเก่ียวขอ้ง    (กนศ.1.5/2) มีการจดัท าแผน
กลยทุธ์  แผนปฏิบติังานประจ าปี  และสรุปผลการปฏิบติังานประจ าปีทุกปี (กนศ.1.1/2.   และ (กนศ.1.5/3) 
3.  มกีระบวนการประเมนิศักยภาพและผลการปฏิบัตงิานของผู้บริหารทีชั่ดเจนและเป็นทีย่อมรับในมหาวทิยาลยั 
                        ผูอ้  านวยการกองกิจการนักศึกษา และหัวหน้างาน  รับการประเมินศักยภาพและผลการปฏิบัติงานตามระเบียบท่ี
มหาวทิยาลยัก าหนด   โดยทุกปีงบประมาณจะตอ้งจดัท าขอ้ตกลงปฏิบติัราชการ (TOR)  ตามแนวทางการประเมินผลการปฏิบติังาน ท่ี
สกอ. ก าหนดว่าดว้ย “การใชร้ะบบเปิดในการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือน”  ตามท่ี  ทม. 0202.6(9)/ว 6   ลงวนัท่ี  21  มิถุนายน  2543  
(กนศ. 1.5/4)  ซ่ึงในรอบปีการศึกษา  2550  ไดมี้การประเมินผลการปฏิบติังาน  2  คร้ัง  ในรอบเดือนกนัยายน  2550  และเดือนมีนาคม  
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ภารกจิที ่1  ภารกจิร่วมของหน่วยงาน 

ช่ือตวับ่งช้ี : 1.5  ภาวะผู้น าของผู้บริหารทุกระดบัของกองกจิการนักศึกษา (ระดบั)*** 
2551 
                          ผลการประเมินเทียบเกณฑเ์ท่ากบั  2  คะแนน เทียบแผนเท่ากบั  1  คะแนน  เทียบพฒันาเท่ากบั 0 คะแนน 
                          รวมคะแนนตวับ่งช้ี  1.5   เท่ากบั    3.66    คะแนน 

  เอกสารอ้างองิ: 
        1. กนศ. 1.5/1    พระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการพลเรือนในมหาวทิยาลยั พ.ศ.2507 และหนงัสือทบวงมหาวทิยาลยัท่ีทม.0202/ว 5  
                                  ลงวนัท่ี  23  กนัยายน 2530 
        2. กนศ. 1.3/1    ค  าสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการจดัท าแผนกลยทุธ์กองกิจการนกัศึกษา ปี 2550 
     3. กนศ. 1.1/2    http//Student.psu.ac.th/ 

       4. กนศ.1.5/4     หนงัสือทบวงมหาวทิยาลยั ท่ี ทม.0202.6 (9) /ว 6 ลงวนัท่ี 21  มิถุนายน  2543  
สรุปผลการวเิคราะห์ตนเอง  (SWOT Analysis) : 

1.      จุดอ่อน 
          ยงัไม่มีแผนการพฒันาศกัยภาพของผูบ้ริหารหน่วยงานอยา่งชดัเจน  
2.      จุดแข็ง 
          - 
3.      โอกาส 
          - 
4.      อุปสรรค 
          - 
5.      กลยุทธ์ /แผนพฒันา 
          จดัท าแผนพฒันาศกัยภาพของผูบ้ริหาร ในแผนปฏิบติัการประจ าปีงบประมาณ 2552 และติดตามให้มีการพฒันาตามแผนอยา่ง
ต่อเน่ือง 
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ภารกจิที ่ 1  ตวับ่งช้ีร่วมของหน่วยงาน 

ช่ือตวับ่งช้ี  1.6 มกีารพฒันาหน่วยงานสู่องค์การเรียนรู้  

ผลการด าเนินงาน 

ค่า 
น า้หนัก 

แผน 
2550 

ผลการด าเนินงานปีการศึกษา เกณฑ์การให้คะแนน ผลการประเมนิ 

2548 2549 2550 1 2 3 เทยีบ 
เกณฑ์ 

เทยีบ 
แผน 

เทยีบ 
พฒันาการ 

รวมคะแนน 

2.85 3   - 1 3 ด าเนิน 
การไม่
ครบ3ขอ้
แรก 

ด าเนิน 
การ 3 
ขอ้แรก 

ด าเนิน 
การอยา่ง
นอ้ย 4 ขอ้

แรก 

2 1 0 3.66 

ระดบัคุณภาพ 
1. มีการก าหนดวสัิยทศัน์ของการพฒันาสู่องคก์รการเรียนรู้ 
2. มีกระบวนการพฒันากลยทุธ์ โดยใชว้ธีิการจดัการความรู้  
3. มีการจดัตั้ง KM Team และแผนการด าเนินงานสอดคลอ้งกบัภารกิจของหน่วยงาน 
4. มีการก าหนดตวับ่งช้ีของการด าเนินงานและก าหนดเป้าหมายของตวับ่งช้ีเพ่ือวดัความส าเร็จของการด าเนินงาน 
5. มีการประเมินผลส าเร็จของการพฒันาหน่วยงานสู่องคก์รการเรียนรู้ 
6. มีการน าผลการด าเนินงานไปใชใ้นการพฒันาองคก์ร 
7. มีการเผยแพร่ความรู้ใหม่สู่ภายนอกองคก์ร 
รายละเอยีดผลการด าเนินงาน 
1. มกีารก าหนดวสัิยทศัน์ของการพฒันาสู่องค์กรการเรียนรู้ 
         กองกิจการนกัศึกษาไดก้ าหนดวสิยัทศันข์องกิจการนกัศึกษาเพ่ือตอบสนอง สนบัสนุน และจดักิจกรรมพฒันานกัศึกษาให้
มีมาตรฐานดา้นคุณภาพบณัฑิตตามนโยบายและแผนกลยทุธข์องมหาวทิยาลยั (กนศ.1.1/1) 
2.  มกีระบวนการพฒันากลยุทธ์ โดยใช้วธีิการจดัการความรู้ 
                       มีการอบรมแนวทางการด าเนินงานการพฒันาสู่องคก์รการเรียนรู้โดยหลกัการของการจดัการความรู้ (Knowledge 
Management) การเดินทางไปศึกษาดูงานดา้นหอพกัเพื่อน าความรู้มาพฒันาระบบบริการหอพกัของมหาวทิยาลยั   
3. มกีารจดัตั้งKM Team และแผนการด าเนินงานสอดคล้องกบัภารกจิของหน่วยงาน  
                       จดัตั้งKM Team  เพ่ือขบัเคล่ือนการพฒันาสู่องคก์รการเรียนรู้ดา้นกิจการนกัศึกษาใหส้อดคลอ้งกบันโยบายมหาวทิยาลยั
และบุคลากรของกองกิจการนกัศึกษาไดรั้บแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพฒันาระบบบริหารความรู้ในองคก์ร  
4. มกีารเผยแพร่ความรู้ใหม่สู่ภายนอกองค์กร 

        บุคคลากรกองฯ  นางอมรา  ศรีสจัจงั  นกัแนะแนวการศึกษาและอาชีพช านาญการ 8 ไดท้ าหนา้ท่ีนกัจิตวทิยาตามประมวล
กฎหมายวธีิพิจารณาความอาญาของกระทรวงยติุธรรมรับผิดชอบงานในจงัหวดัสงขลา (กนศ.1.6/1)  และการเผยแพร่การจดัการความรู้ท่ี
ไดรั้บจากขบวนการพฒันาสู่องคก์รการเรียนรู้แลว้ ผา่น  Web  site  ของกองกิจการนกัศึกษา  และแบ่งปันความรู้ผา่น  Blog   ในลกัษณะ 
personal mastery  ของนางอมัพร อรุณศรี   นกัวชิาการศึกษาช านาญการ 8   และนางอาภรณ์    อุ่นธวชันดัดา  เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไป
ช านาญการ  8 (กนศ. 1.6/2)  
                        ผลการประเมินเทียบเกณฑเ์ท่ากบั  2  คะแนน เทียบแผนเท่ากบั  1 คะแนน เทียบพฒันาการเท่ากบั 0  คะแนน 
                       รวมคะแนนตวับ่งช้ี    1.6   เท่ากบั 3.66  คะแนน 
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ภารกจิที ่ 1  ตวับ่งช้ีร่วมของหน่วยงาน 

ช่ือตวับ่งช้ี  1.6 มกีารพฒันาหน่วยงานสู่องค์การเรียนรู้  
เอกสารอ้างองิ: 
      1.   กนศ. 1.1/1    http//Student.psu.ac.th 
      2.   กนศ. 1.6/1    บตัรประจ าตวัผูท้  าหนา้ท่ีนกัจิตวทิยาหรือนกัสังคมสงเคราะห์ท่ีไดข้ึ้นทะเบียนกบักระทรวงยติุธรรม 
      4.   กนศ. 1.6/2    นางอมัพร  อรุณศรี  ท่ี http://share.ac.th/profile/amporn.a    และ http://gotoknow.ore/profile/amporn.a 
                                  นางอาภรณ์  อุ่นธวชันดัดา   ท่ี http://share.ac.th/profile/arporm.o 
 

สรุปผลการวเิคราะห์ตนเอง (SWOT Analysis): 

1.  จุดอ่อน 
 1. การด าเนินงานอยูใ่นวงแคบเฉพาะกลุ่มงาน 
  2. แผนการพฒันาการสู่องคก์รเรียนรู้ยงัไม่ชดัเจน 

2.   จุดแข็ง 
 1. มีการใชเ้ทคโนโลยใีนดา้นการแลกเปล่ียนเรียนรู้เขา้มาพฒันาองคก์รสู่การเรียนรู้ 
 2.  มีค  าสัง่แต่งตั้งบุคลากรของกองกิจการนกัศึกษาเป็นกรรมการพฒันาระบบบริหารความรู้ 

3.      โอกาส 
   - 

4.      อุปสรรค 
   -   

5.      กลยุทธ์/แผนพฒันา 
 1.  จดัท าแผนพฒันาศกัยภาพบริการหอพกัใหมี้คุณภาพมากยิง่ข้ึนในแผนปฎิบติัการประจ าปีงบประมาณ 2551 และ 

ติดตามใหมี้การพฒันาตามแผนอยา่งต่อเน่ือง 
 2.  กองฯ  จดัท าแผนพฒันาสู่องคก์รแห่งการเรียนรู้ในภาพรวม 

 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://share.ac.th/profile/amporn.a
http://gotoknow.ore/profile/amporn.a
http://share.ac.th/profile/arporm.o
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ภารกจิที ่1  ตวับ่งช้ีร่วมของหน่วยงาน 

ช่ือตวับ่งช้ี : 1.7  มกีารน าระบบบริหารความเส่ียงมาใช้ในกระบวนการบริหารการศึกษา  

ผลการด าเนินงาน 

ค่า     
น า้หนัก 

แผน 
2550 

ผลการด าเนินงานปี
การศึกษา 

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการประเมนิ 

2548 2549 2550 1 2 3 เทยีบ 
เกณฑ์ 

เทยีบ 
แผน  

เทยีบ 
พฒันาการ 

รวมคะแนน 

2.85  1 - - 2 มีการ
ด าเนินการ
ไม่ครบ 3 
ขอ้แรก 

มีการ
ด าเนินการ 
3-4 ขอ้แรก 

มีการ
ด าเนินการ
ครบทุกขอ้ 

1 1 0 2.33 

ระดบัคุณภาพ 
1.  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานบริหารความเส่ียง โดยมีผูบ้ริหาร ระดบัสูงและตวัแทนท่ีรับผดิชอบพนัธกิจหลกัของหน่วยงานร่วม 
        เป็นคณะกรรมการหรือคณะท างาน โดยผูบ้ริหารระดบัสูงตอ้งมีบทบาทส าคญัในการก าหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเส่ียง  
2.  มีการวเิคราะห์และระบุปัจจยัเส่ียงท่ีส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหายหรือความลม้เหลวหรือลดโอกาสท่ีจะบรรลุเป้าหมายในการ

บริหารงาน และจดัล าดบัความส าคญัของปัจจยัเส่ียง  
3.  มีการจดัท าแผนบริหารความเส่ียง โดยแผนดงักล่าวตอ้งก าหนดมาตรการหรือแผนปฏิบติัการในการสร้างความรู้ ความเขา้ใจใหก้บับุคลากรทุก

ระดบัในดา้นการบริหารความเส่ียง และการด าเนินการแกไ้ข ลด หรือป้องกนัความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึนอยา่งเป็นรูปธรรม  
4.  มีการด าเนินการตามแผนบริหารความเส่ียง  
5.  มีการสรุปผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียง ตลอดจนมีการก าหนดแนวทางและขอ้เสนอแนะในการปรับปรุงแผนบริหารความเส่ียง

โดยไดรั้บความเห็นชอบจากผูบ้ริหารสูงสุดของหน่วยงาน 
รายละเอยีดผลการด าเนินงาน  
                        กองกิจการนกัศึกษามีการบริหารความเส่ียง โดยบริหารจดัการกบัผลกระทบต่าง ๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึนกบัองค์กร รวมถึง
การวางระบบ / มีกลยทุธ์ในการรับมือกบัความเส่ียง หรือผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึนในหลากหลายรูปแบบตามภารกิจ เช่นระบบบริหาร
การเงิน ระบบวินัยนกัศึกษา ระบบสารสนเทศกิจการนักศึกษา การบริหารโครงการกิจกรรมนักศึกษา ระบบรักษาความปลอดภยัใน
หอพกันกัศึกษา และระบบรักษาความปลอดภยัในสนามกีฬา นอกจากนั้นยงัไดจ้ดัโครงการเฉพาะเช่นโครงการนานาโอสถและปฐม
พยาบาลฟ้ืนคืนชีพเบ้ืองตน้ โครงการป้องกนัและระงบัอคัคีภยัแก่ผูป้ระกอบการร้านอาหารและเคร่ืองด่ืม โครงการให้ความรู้เชิง
ปฏิบติัการเร่ืองป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัในหอพกันกัศึกษา เป็นตน้ 
                         ผลการประเมินเทียบเกณฑเ์ท่ากบั 1 คะแนน เทียบแผนเท่ากบั 1 คะแนน เทียบพฒันาการเท่ากบั 0 คะแนน 
                         รวมคะแนนตวับ่งช้ี  1.7   เท่ากบั   2.33   คะแนน  
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ภารกจิที ่1  ตวับ่งช้ีร่วมของหน่วยงาน 

สรุปผลการวเิคราะห์ตนเอง  (SWOT Analysis) 

1.  จุดอ่อน 
     ไม่ไดน้ าระบบบริหารความเส่ียงมาใชเ้ต็มรูปแบบ คือ ไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานบริหารความเส่ียง ไม่มีแผน
บริหารความเส่ียง 
2.  จุดแข็ง 
     - 
3.  โอกาส 
     - 
4.  อุปสรรค 
5.  กลยุทธ์ /แผนพฒันา 
     น าระบบบริหารความเส่ียงมาใชเ้ตม็รูปแบบ  

 

ภารกจิที ่1  ตวับ่งช้ีร่วมของหน่วยงาน 

ช่ือตวับ่งช้ี  1.8 ระดบัความส าเร็จของการถ่ายทอดตวับ่งช้ีและเป้าหมายของระดบัองค์กรสู่ระดบับุคคล 

ผลการด าเนินงาน 

ค่า   
 น า้หนัก 

แผน 
2550 

ผลการด าเนินงานปีการศึกษา เกณฑ์การให้คะแนน ผลการประเมนิ 

2548 2549 2550 1 2 3 เทยีบ 
เกณฑ์ 

เทยีบ 
แผน  

เทยีบ 
พฒันาการ 

รวมคะแนน 

2.86 3 - - 3 มีการด าเนิน 
การไม่ครบ     
5 ขอ้แรก 

มีการ
ด าเนิน 
การ   

5-7 ขอ้แรก 

มีการ
ด าเนิน 
การครบ
ทุกขอ้ 

1 1 0 2.33 

ระดบัคุณภาพ  
1. มีการก าหนดแนวทางการด าเนินการในการประเมินผลภายในหน่วยงาน 
2. มีแผนงานการประเมินผลภายในหน่วยงาน 
3. มีการก าหนดตวับ่งช้ีและเป้าหมายตามพนัธกิจและยทุธศาสตร์ของหน่วยงาน 
4. มีการจดัท า Strategy Map ของหน่วยงาน โดยก าหนดเป้าประสงคข์องแต่ละประเดน็ยทุธศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบั 
    หน่วยงานใหเ้ช่ือมโยงกบัเป้าประสงคแ์ละประเดน็ยทุธศาสตร์ของคณะ/หน่วยงาน/มหาวทิยาลยั 
5. มีการยนืยนัวสัิยทศัน์และประเดน็ยทุธศาสตร์ของหน่วยงาน 
6. มีระบบในการติดตามผลการด าเนินงานตามตวับ่งช้ีและเป้าหมายตามค ารับรองของผูบ้ริหารระดบัต่าง ๆ 
7. มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตวับ่งช้ีและเป้าหมายตามค ารับรอง 
8. มีการน าผลการประเมินผลการด าเนินงานของผูบ้ริหาร ไปเช่ือมโยงกบัระบบการสร้างแรงจูงใจ 

รายละเอยีดผลการด าเนินงาน  
1. มกีารก าหนดแนวทางการด าเนินการในการประเมนิผลภายในหน่วยงาน 
                           กองกิจการนกัศึกษา ก าหนดแนวทางการประเมินผลในแผนปฏิบติังานรายปี ประกอบดว้ยโครงการ กิจกรรม เป้าหมาย
ระดบัโครงการ/กิจกรรม ผูรั้บผิดชอบรายโครงการ/กิจกรรม 
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ภารกจิที ่1  ตวับ่งช้ีร่วมของหน่วยงาน 

ช่ือตวับ่งช้ี  1.8 ระดบัความส าเร็จของการถ่ายทอดตวับ่งช้ีและเป้าหมายของระดบัองค์กรสู่ระดบับุคคล 

2. มแีผนงานการประเมนิผลภายในหน่วยงาน 
                         กองกิจการนกัศึกษา ใชแ้ผนปฏิบติังาน 1 ปี เป็นแผนการประเมินผลภายในหน่วยงาน โดยก าหนดให้มีแผนการประชุม
หัวหนา้งาน  12 คร้ัง ใน 1 ปี และก าหนดให้บรรจุวาระติดตามผลการด าเนินงานในการประชุมหัวหนา้งานทุกคร้ังยกเวน้การประชุม
วาระพิเศษ 

3. มกีารก าหนดตวับ่งช้ีและเป้าหมายตามพนัธกจิและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 
                         มีการก าหนดตวับ่งช้ีและเป้าหมายตามพนัธกิจและยุทธศาสตร์ของกองกิจการนักศึกษา  2 ระดบั ไดแ้ก่  ในระดบักล
ยทุธ์แผนปฏิบติัการ 5 ปี และแผนปฏิบติังาน 1 ปี หรือระดบัโครงการ/กิจกรรม มีการวเิคราะห์ความสอดคลอ้งระหวา่งกลยทุธ์และตวั
บ่งช้ีระดับกลยุทธ์ (KPI) กองกิจการนักศึกษา กับแผนกองกิจการนักศึกษาและตัวบ่งช้ีระดับระดับโครงการ/กิจกรรม (PI) ทั้ ง
แผนปฏิบติัการ 5 ปี (พ.ศ. 2550-2554)  และแผนปฏิบติังาน 1 ปี  (กนศ. 1.1/2) 
                        ผลการประเมินเทียบเกณฑเ์ท่ากบั  1  คะแนน เทียบแผนเท่ากบั 1 คะแนน เทียบพฒันาการเท่ากบั  0  คะแนน 
                        รวมคะแนนตวับ่งช้ี 1.8 เท่ากบั  2.33  คะแนน 

 
เอกสารอ้างองิ : 
       กนศ. 1.1/2     http//Student.psu.ac.th/ 
 

สรุปผลการวเิคราะห์ตนเอง (SWOT Analysis) 

1.      จุดอ่อน 
          ไม่ไดติ้ดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตวับ่งช้ีท่ีเช่ือมโยงกบัระบบสร้างแรงจูงใจในการปฏิบติังาน 
2.      จุดแข็ง 
          - 
3.   โอกาส 

  - 
4.   อุปสรรค 

  - 
5.   กลยุทธ์/แผนพฒันา 

  จดัใหมี้การติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามตวับ่งช้ีและสร้างแรงจูงใจในการปฏิบติังาน 
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ภารกจิที ่1  ตวับ่งช้ีร่วมของหน่วยงาน 
ช่ือตวับ่งช้ี : 1.9  ร้อยละของบุคลากรกองกจิการนักศึกษาทีไ่ด้รับการพฒันาความรู้ และทกัษะในวชิาชีพทั้งใน 
                            ประเทศและต่างประเทศ 

ผลการด าเนินงาน 

ค่า   
 น า้หนัก 

แผน 
2550 

ผลการด าเนินงานปีการศึกษา เกณฑ์การให้คะแนน ผลการประเมิน 

2548 2549 2550 1 2 3 เทยีบ 
เกณฑ์ 

เทยีบ 
แผน  

เทยีบ 
พฒันาการ 

รวม
คะแนน 

2.86 85 80 90 95 ร้อยละ 
1-54 

ร้อยละ 
55-79 

มากกวา่หรือ
เท่ากบัร้อยละ 

80 

3 1 1 5 

รายละเอยีดผลการด าเนินงาน  
                        การด าเนินการพฒันาบุคลากรเป็นส่วนหน่ึงในภารกิจของกองกิจการนกัศึกษา เพื่อใหบุ้คลากรของกองฯมีโอกาสในการ
พฒันาตนเองในดา้นต่าง ๆ แลว้น าความรู้ท่ีไดม้าประยกุตใ์ชเ้พ่ือพฒันาองคก์รทั้งภายในหน่วยงานและกองฯ  
                         ปีการศึกษา 2550   บุคลากรกองกิจการนักศึกษาได้รับการพฒันาความรู้และทักษะในวิชาชีพทั้ งในประเทศและ
ต่างประเทศ ร้อยละ95 ซ่ึงบรรลุเป้าประสงคต์ามแผนท่ีวางไวใ้นโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ   เช่น 

                1. โครงการสมัมนาเจา้หนา้ท่ีกองกิจการนกัศึกษา  
                2. ประชุมเชิงปฏิบติัการ การใชโ้ปรแกรมระบบอิเลก็ทรอนิกส์ เร่ือง  E-Document) และ เร่ือง การใชโ้ปรแกรมการจดัการ   

 ความรู้  Share.psu.ac.th          
                3. ฟังบรรยายพิเศษเร่ือง การก าหนดต าแหน่งและแต่งตั้งต าแหน่งระดบัสูงข้ึนและช านาญการ/เช่ียวชาญ 
                4. โครงการเวทีคุณภาพ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 2550  
                5. กีฬา 5 ส. ส านกังานอธิการบดี  
                6. โครงการบรรยายพิเศษเร่ือง “การเตรียมความพร้อมเพ่ือพฒันาระบบคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ (TQA)”) 
                7.  มหกรรมการจดัการความรู้แห่งชาติ คร้ังท่ี 4 (NKM4) 
                8 .โครงการเร่ืองสุขภาพดี ชีวมีีสุข  
                9. ประชุมเชิงปฏิบติัการเร่ือง เทคนิคการเขียนผลงานทางวชิาการของสายสนบัสนุน 
               10.โครงการบรรยาย “กรอบแนวคิดการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในระดบัอุดมศึกษา ของส านกังานคณะกรรมการ 

 การอุดมศึกษา (สกอ.)  
                11. โครงการพฒันางาน “การเขียน Work Procedure และ Instruction”  
                12. โครงการพฒันาสมรรถนะสากลของบุคลากรสายสนบัสนุนภายใต ้“โครงการ IMT-GT Uninet รุ่นท่ี3”             
                13. โครงการฝึกอบรม “นกัฝึกอบรมผูน้ ากลุ่มสมัพนัธ์” 
                14. โครงการการจดัการความรู้สู่งานประจ า 

                        จากโครงการขา้งตน้น้ี เป็นการเขา้ร่วมโครงการพฒันาความรู้ภายในประเทศ และโครงการพฒันาความรู้ต่างประเทศ 1 
โครงการ อีกทั้งบุคลลากรกองฯยงัไดรั้บการประชุมสัมมนาเพื่อพฒันาในเร่ืองต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบังานนั้นๆ เช่น ประชุม/สัมมนาเร่ือง
กองทุนกูย้มื การใหค้  าปรึกษา หอพกันกัศึกษา สุขาภิบาลอาหาร ฯลฯ  ดงันั้นบุคลากรของกองฯท่ีไดรั้บการพฒันาความรู้  และทกัษะใน
วชิาชีพทั้งในประเทศและต่างประเทศอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง/เดือน ทุกคนคิดเป็นร้อยละ 95 ของบุคลากรกองฯ ท่ีไดรั้บการพฒันาซ่ึงสูง
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ภารกจิที ่1  ตวับ่งช้ีร่วมของหน่วยงาน 
ช่ือตวับ่งช้ี : 1.9  ร้อยละของบุคลากรกองกจิการนักศึกษาทีไ่ด้รับการพฒันาความรู้ และทกัษะในวชิาชีพทั้งใน 
                            ประเทศและต่างประเทศ 
กวา่เป้าหมาย 
                        ผลการประเมินเทียบเกณฑเ์ท่ากบั 3 คะแนน เทียบแผนเท่ากบั 1 คะแนน เทียบพฒันาการเท่ากบั 1 คะแนน 

        รวมคะแนนตวับ่งช้ี 1.9 เท่ากบั 5 คะแนน      
เอกสารอ้างองิ :   
      * 1. กนศ. 1.9/1     แฟ้มรายการเขา้อบรม / ประชุม สัมมนาต่างๆ ของกองกิจการนกัศึกษา  
      * 2. กนศ. 1.9/ 2    ฐานขอ้มูลบุคลากร ของส านกังานอธิการบดี 
 

สรุปผลการวเิคราะห์ตนเอง (SWOT Analysis) : 
1.      จุดอ่อน 
          บุคลากรกองฯ เสียโอกาสไม่สามารถเขา้รับการพฒันาไดต้ามแผนการจดัของมหาวิทยาลยัฯ ไดทุ้กคร้ังเน่ืองจาก     แผนการจดั /
ก าหนดการท่ีซ ้ าซอ้น ท าใหบุ้คลากรกองกิจการนกัศึกษาไม่สามารถเขา้ร่วมได ้   
2.      จุดแข็ง 
          บุคลากรกองฯ ส่วนใหญ่เป็นผูมี้ความรู้ มีความสามารถและมีประสบการณ์สูงท่ีเสริมสร้างทกัษะในการปฏิบติังาน ท าให้เอ้ือต่อ
การด าเนินงานตามภารกิจท่ีบรรลุผล 
3.      โอกาส 
          กองฯเป็นหน่วยงานท่ีจดัโครงการพฒันานกัศึกษาบ่อยคร้ัง ท าใหบุ้คลากรไดมี้โอกาสพฒันาตนเองดว้ย 
4.      อุปสรรค               
               -       
5.      กลยุทธ์ /แผนพฒันา 
         เสนอมหาวิทยาลยัให้การสนบัสนุนงบประมาณท่ีเพ่ิมมากข้ึนในการพฒันาบุคลากรกองฯไดต้ามความตอ้งการ พร้อมทั้งจดัสรร
งบประมาณแยกต่างหากจากแผนรวมของส านกังานอธิการบดี 
 
           

 
*  เอกสารดูท่ีงานธุรการ 
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ภารกจิที ่  1  ตวับ่งช้ีร่วมของหน่วยงาน 
ช่ือตวับ่งช้ี : 1.10 กจิกรรม 5 ส. / กจิกรรมคุณภาพอ่ืน ๆ  * (ระดบั) 
ผลการด าเนินงาน 
ค่า   

 น า้หนัก 
แผน 
2550 

ผลการด าเนินงานปีการศึกษา เกณฑ์การให้คะแนน ผลการประเมิน 

2548 2549 2550 1 2 3 เทยีบ 
เกณฑ์ 

เทยีบ 
แผน  

เทยีบ 
พฒันาการ 

รวมคะแนน 

 2.86 3 - - 3 - - 3  3 1  0  5  

 ระดบัคุณภาพ 
1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ 5 ส , มีแผนการจดักิจกรรม 5ส ประจ าปี,  และมาตรฐาน 5ส/มาตรฐานคุณภาพอ่ืน ๆ 
2. มีการด าเนินงานตามแผนนอ้ยกว่าร้อยละ 80 

3. มีการด าเนินงานตามแผนมากกวา่หรือเท่ากบั ร้อยละ 80 และมีการประเมินผลการจดักิจกรรม 5ส เพ่ือใชเ้ป็นแนวทาง พฒันาปีต่อไป 
รายละเอยีดผลการด าเนินงาน  
1.  มกีารแต่งตั้งคณะกรรมการ 5 ส. , มแีผนการจดักจิกรรม 5ส ประจ าปี,  และมาตรฐาน 5ส/มาตรฐานคุณภาพอ่ืนๆ 
                           กองกิจการนักศึกษา ได้เขา้ร่วมกิจกรรม 5 ส. ส านักงานอธิการบดี พร้อมทั้ งส่งตวัแทนเขา้ร่วมเป็นคณะกรรมการ
ส่งเสริม 5 ส. คณะกรรมการการตรวจเยีย่ม 5 ส. ส านกังานอธิการบดี โดยคณะกรรมการชุดดงักล่าวมีหนา้ท่ีรับผิดชอบด าเนินกิจกรรม 5 
ส. ใหเ้ป็นไปตามนโยบายและแผนปฏิบติังานตลอดปี  และดว้ยความร่วมมือของบุคลากรในกองกิจการนกัศึกษา ท าให้การจดักิจกรรม 5 
ส. ทุกวนัศุกร์ ภาคบ่าย รวมทั้งการสวมเส้ือ 5 ส.  ตามวนัท่ีก าหนด เป็นไปโดยความพร้อมเพรียงกนั   (กนศ.1.10/1) 
2,3  มกีารด าเนินงานตามแผนมากกว่าหรือเท่ากบั ร้อยละ 80 และมกีารประเมนิผลการจดักจิกรรม 5ส เพ่ือใช้เป็นแนวทาง 
       พฒันาปีต่อไป 

                ในรอบปีท่ีผ่านมา กองฯ ไดรั้บการตรวจเยี่ยมจากคณะกรรมการการตรวจเยี่ยมของส านกังานอธิการบดี จ านวน 3 คร้ัง 
ผลการตรวจเยีย่ม ดงัน้ี 
                             - คร้ังท่ี 1/2550 ไดค้ะแนน    91.11    คะแนน                  
                             - คร้ังท่ี 2/2550 ไดค้ะแนน    93.07   คะแนน                   
                             - คร้ังท่ี 3/2550 ไดค้ะแนน    94.93   คะแนน   
                        ผลการประเมินเทียบเกณฑเ์ท่ากบั  3  คะแนน เทียบแผนเท่ากบั  1 คะแนน เทียบพฒันาการเท่ากบั 0  คะแนน 
                        รวมคะแนนตวับ่งช้ี 1.10  เท่ากบั   5   คะแนน 
เอกสารอ้างองิ :   
       กนศ.1.10/1      ค  าส่ังตวัแทนท่ีเป็นคณะกรรมการ 5 ส.   
 
สรุปผลการวเิคราะห์ตนเอง (SWOT Analysis) : 

1.     จุดอ่อน 
         - 
2.     จุดแข็ง 
         - 
3.      โอกาส 
         - 
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ภารกจิที ่  1  ตวับ่งช้ีร่วมของหน่วยงาน 
ช่ือตวับ่งช้ี : 1.10 กจิกรรม 5 ส. / กจิกรรมคุณภาพอ่ืน ๆ  * (ระดบั) 
4.     อปุสรรค 
         - 
5.      กลยุทธ์ / แผนพฒันา 
        - 
 
 

ภารกจิที ่1 ตวับ่งช้ีร่วมของหน่วยงาน 

ช่ือตวับ่งช้ี : 1.11  จ านวนคร้ังความไม่ปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน (ภายในหน่วยงาน) 

ผลการด าเนินงาน 

ค่า     
น า้หนัก 

แผน 
2550 

ผลการด าเนินงานปี
การศึกษา 

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการประเมนิ 

2548 2549 2550 1 2 3 เทยีบ 
เกณฑ์ 

เทยีบ 
แผน  

เทยีบ 
พฒันาการ 

รวม
คะแนน 

 - 0 - - 26 - - - - -  0 - 
รายละเอยีดผลการด าเนินงาน  
                        กองกิจการนกัศึกษา ไดด้ าเนินงานดา้นความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น โดยมีมาตรการรักษาความปลอดภยัในชีวติ
และทรัพยสิ์นในภารกิจหอพกันกัศึกษา มีมาตรการรักษาความปลอดภยัในหอพกัและบริเวณหอพกันกัศึกษา (7.1/8) และจดัใหมี้
เจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยับริเวณทางเขา้หอพกั และประจ าหอพกันกัศึกษาทุกอาคาร ใหมี้ร้ัวแสดงการแบ่งเขตหอพกั จดัใหมี้สติก
เกอร์ผูมี้สิทธ์ิเขา้ - ออกหอพกัโดยมีการตรวจสอบตลอดเวลา 24 ชัว่โมง ท าใหไ้ม่มีทรัพยสิ์นสูญหายหรือถูกท าร้ายร่างกายโดยบุคลากร
ภายนอก  และไดจ้ดัใหมี้เจา้หนา้ท่ีอยูดู่แลความปลอดภยัแก่ผูท่ี้มาใชบ้ริการท่ีสระวา่ยน ้ าตลอดเวลาการใหบ้ริการ โดยจดัใหมี้เจา้หนา้ท่ี
อยูป่ระจ าสระวา่ยน ้ าหมุนเวยีนกนัผลดัละ 2  คน 
                     ปีการศึกษา2550 กองกิจการนกัศึกษามีจ านวนคร้ังความไม่ปลอดภยัในชีวติทรัพยสิ์นกรณีนกัศึกษาขโมยกนัเองภายใน
หอพกั จ านวน 14 คร้ัง  อุบติัเหตุ 1 คร้ัง และนกัศึกษาถูกสตัวมี์พิษและพาหะน าโรคไดแ้ก่ งู แมว หนู ปลวก จ านวน 11 คร้ัง  รวมทั้งส้ิน 
26 คร้ัง 
    
เอกสารอ้างองิ :   
        กนศ. 7.1/8     มาตรการรักษาความปลอดภยั 
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ช่ือตวับ่งช้ี : 1.11  จ านวนคร้ังความไม่ปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน (ภายในหน่วยงาน) 

สรุปผลการวเิคราะห์ตนเอง (SWOT Analysis) : 

1.     จุดอ่อน 
        ไม่มีระบบการตรวจสอบความปลอดภยัจากบรรจุภณัฑท่ี์มีผูน้ ามาฝาก 
2.     จุดแข็ง 
         - 
3.      โอกาส 
         - 
4.     อปุสรรค 
         - 
5.      กลยุทธ์ / แผนพฒันา 
        - 
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ภารกจิที ่1  ตวับ่งช้ีร่วมของหน่วยงาน 
ช่ือตวับ่งช้ี :  1.12 มรีะบบและกลไกในการจดัสรร การวเิคราะห์ค่าใช้จ่าย การตรวจสอบ การเงนิและงบประมาณอย่าง 
                              มปีระสิทธิภาพ (ระดบั)*** 
ผลการด าเนินงาน 

ค่า   
 น า้หนัก 

แผน 
2550 

ผลการด าเนินงานปีการศึกษา เกณฑ์การให้คะแนน ผลการประเมิน 

2548 2549 2550 1      2 3 เทยีบ 
เกณฑ์ 

เทยีบ 
แผน  

เทยีบ 
พฒันาการ 

รวมคะแนน 

 2.86 7 - - 7 มีการด าเนิน  
การไม่ครบ 
5 ขอ้แรก 

มีการด าเนิน 
การ 5-6 ขอ้

แรก  

 มีการ
ด าเนินการ 
 ครบทุกขอ้ 

3  1 0 5 

 ระดบัคุณภาพ 
1. มีแผนกลยทุธ์ทางการเงินท่ีสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์ของ หน่วยงาน/มหาวทิยาลยัใหเ้ป็นไปตามเป้าหมาย 
2.  มีแนวทางจดัหาทรัพยากรทางดา้นการเงิน แผนการจดัสรร และการวางแผนการใชเ้งินอยา่งมีประสิทธิภาพโปร่งใส ตรวจสอบได ้
3. มีการด าเนินการและจดัท าระบบฐานขอ้มูลทางการเงินที่ผูบ้ริหารน าไปใชใ้นการตดัสินใจและวเิคราะห์สถานะทางการเงิน 
4. มีการจดัท ารายงานทางการเงินอยา่งเป็นระบบ ทุกเดือนและงบประมาณอยา่งนอ้ยปีละ 2 คร้ัง 
5. มีการน าขอ้มูลทางการเงินไปใชใ้นการวเิคราะห์ค่าใชจ่้าย และวเิคราะห์สถานะทางการเงินอยา่งต่อเน่ือง 
6. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ท าหนา้ท่ีตรวจ ติดตามการใชเ้งินใหเ้ป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑท่ี์ก าหนด 
7. ผูบ้ริหารระดบัสูงมีการติดตามผลการใชเ้งินใหเ้ป็นไปตามเป้าหมาย และน าขอ้มูลจากรายงานทางการเงินไปใชใ้นการวางแผนและการตดัสินใจ 
 

รายละเอยีดผลการด าเนินงาน  
1. มแีผนกลยุทธ์ทางการเงนิทีส่อดคล้องกบัยุทธศาสตร์ของคณะ/หน่วยงาน/มหาวทิยาลยัให้เป็นไปตามเป้าหมาย 

                         กองกิจการนักศึกษามีแผนการด าเนินงานด้านการเงินโดยอิงตามแผนปฏิบัติการและระเบียบของมหาวิทยาลัย/
กระทรวงการคลงั เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางปฏิบติัในการด าเนินงานของกองฯ ซ่ึงในแผนไดก้ าหนดกิจกรรม/โครงการตามขอบเขตภารกิจ
ของแต่ละงานอยา่งครอบคลุม มีการสนบัสนุนการด าเนินงานตามภารกิจตามแผนปฏิบติัการประจ าปีของกองฯ(กนศ.1.1/2) และมีการ
ก าหนดกรอบวงเงินค่าใชจ่้ายท่ีชดัเจน 
2. มแีนวทางจดัหาทรัพยากรทางด้านการเงนิ แผนการจดัสรร และการวางแผนการใช้เงนิอย่างมปีระสิทธิภาพโปร่งใส ตรวจสอบได้          
                        ปีงบประมาณ 2550 ทุกงานได้ร่วมวางแผนเพ่ือก าหนดรายละเอียดการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายเงินรายได้
ส่วนกลาง มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ และเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2550   (กนศ.1.12/2-3) เพ่ือจดัส่งให้กับ
มหาวทิยาลยัพิจารณาจดัสรรเงินใหก้องฯเพ่ือเป็นขบัเคล่ือนภารกิจใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีวางไว ้
                        ผลจากการจดัสรรเงิน กองฯไดรั้บจดัสรรเงินทั้งส้ินจ านวน 33,173,400 บาท โดยจ าแนกเป็นเงินรายได ้สนอ. จ านวนเงิน  
12,830,500 บาท เงินรายไดส่้วนกลาง จ านวน 4,002,000 บาท (กนศ.1.12/4) ไดรั้บจดัสรรเงินงบประมาณแผ่นดิน  จ านวน   14,219,900   
บาท  ( กนศ.1.12/5 )   และเงินงบประมาณ ( สกอ.)  จ านวน  2,121,000    บาท  (กนศ. 1.12/6)  ไดแ้จง้งบประมาณท่ีไดรั้บการจดัสรรให้
ผูบ้ริหารและทุกงานไดรั้บทราบ โดยน าเงินท่ีไดรั้บจดัสรรมาเป็นเพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายในการด าเนินภารกิจโดยมีการก าหนดกรอบวงเงินท่ี
ชดัเจนและครอบคลุมในแต่ละภารกิจ ของกองฯเพ่ือยนืยนัในการน าไปใชง้บประมาณดงักล่าว  
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 ภารกจิที ่1  ตวับ่งช้ีร่วมของหน่วยงาน 
ช่ือตวับ่งช้ี :  1.12 มรีะบบและกลไกในการจดัสรร การวเิคราะห์ค่าใช้จ่าย การตรวจสอบ การเงนิและงบประมาณอย่าง 

                              มปีระสิทธิภาพ (ระดบั)*** 
 3. มกีารด าเนินการและจดัท าระบบฐานข้อมูลทางการเงนิทีผู้่บริหารน าไปใช้ในการตดัสินใจและวเิคราะห์สถานะทาง 
    การเงนิ  

                         มีการด าเนินงานการเงินและงบประมาณของปีการศึกษา 2550 ดงัน้ี 
                         การเงนิ  การด าเนินงานปริมาณงานเพ่ิมมากข้ึนจากทุกปีท่ีผา่นมาโดยในปี 2550 กองฯ ไดต้ดัโอนเงินค่าบ ารุงกิจกรรม
นกัศึกษาจากกองคลงั  มาบริหารและด าเนินงานท่ีเบ็ดเสร็จและเสร็จส้ิน  ณ ท่ีกองกิจฯโดยมีเจา้หนา้ท่ีงานธุรการเป็นผูรั้บผิดชอบ โดยการ
ด าเนินการเร่ืองการเงินมีดงัน้ี                               
                                     ประเภทเงินสด                            รายรับ                             รายจ่าย 
                        1. เงินยมืหมุนเวยีนทดรองจ่าย           4,010,381.98                    3,931,000.98    บาท 
                        2. เงินทุนการศึกษา                                  34,803.53                        36,295.00    บาท 
                        3. เงินยมืฉุกเฉิน                                     122,200.00                      139,000.00    บาท 
                        4. เงินบ ารุงกิจกรรมนกัศึกษา              4,124,958.49                  3,520 ,734.50   บาท 
                        5.เงินค่าบ ารุงสุขภาพ/ประกนัอุบติั      2,676,660.75                  1,610,736.90    บาท 
                        6.เงินรายไดค้่าใชบ้ริการสนามฯ            560,108.00                            -              บาท 
                                              รวมเป็นเงินทั้งส้ิน   11,529 ,112.75                     9,237 ,767.38   บาท   
                        งบประมาณ   กองกิจการนกัศึกษา ไดรั้บการจดัสรรงบประมาณจาก 2 แหล่งใหญ่คืองบประมาณแผน่ดิน  งบประมาณเงิน
รายได ้   งบค่าบ ารุงกิจกรรมนกัศึกษาและงบอ่ืนๆ การด าเนินงานดา้นงบประมาณแยกต่างหาก จากส่วนกลางของมหาวทิยาลยัและมีการ
กระจายอ านาจการอนุมติัการใชจ่้ายโดยรองอธิการบดี/ผูช่้วยอธิการบดีท่ีรับผดิชอบงานกิจการนกัศึกษาและผูอ้  านวยการกองกิจการ
นกัศึกษา จดัท าบญัชี ควบคุมการใชจ่้ายเงินทุกรายการ และเบิกจ่ายเงินใหเ้ป็นไปตามระเบียบส าหรับเงินงบประมาณท่ีด าเนินการดงัน้ี 
                        1. เงินรายได ้สนอ.              จ านวนเงิน             12,830,500     บาท 
                        2.เงินรายได ้ส่วนกลาง       จ านวนเงิน                4,002,000     บาท 
                        3.เงินงบประมาณแผน่ดิน   จ านวนเงิน             14,219,900      บาท 
                        4.เงินงบประมาณ (สกอ.)   จ านวนเงิน               2,121,000      บาท 
                        5. เงินบ ารุงกิจกรรมนกัศึกษา                             4,124,958      บาท       
                                                                   รวมทั้งส้ิน             37,298 ,358     บาท     
                         ในส่วนการจดัท าฐานระบบขอ้มูลการเงินฯไดมี้การจดัท าฐานขอ้มูลการเงินขา้งตน้ในทุกประเภท ดว้ยระบบ Manual ส่วน
ใหญ่และระบบ Computer  มาใชใ้นการด าเนินงานการรับ – จ่ายท่ียงัขาดการเช่ือมโยงฐานขอ้มูลการด าเนินงานไดท้ั้งระบบ 
4. มกีารจดัท ารายงานทางการเงนิอย่างเป็นระบบ อย่างน้อยปีละ 2  คร้ัง 
                        กองกิจการนักศึกษา มีการจดัท ารายงานการเคล่ือนไหวแผนผลการใชจ่้ายเงินตามภารกิจของกองฯในทุกเดือนส าหรับ
การเงิน(กรณีเงินสด)และส าหรับงบประมาณได้จดัท ารายงานในทุกไตรมาส และทุกปีงบประมาณให้ทุกงาน ผูบ้ริหารและผูเ้ก่ียวขอ้ง
ทราบ  
5. มกีารน าข้อมูลทางการเงนิไปใช้ในการวเิคราะห์ค่าใช้จ่าย และวเิคราะห์สถานะทางการเงนิและความมัน่คงขององค์การอย่างต่อเน่ือง 
                        กองกิจการนักศึกษา ไดน้ ารายงานแผนผลการใชจ่้ายเงินมาพิจารณาและวิเคราะห์สถานะทางการเงินในทุกกิจกรรม/
โครงการท่ีมีการใชเ้งิน เพ่ือป้องกนัไม่ใหเ้กิดความเส่ียงของทางดา้นการเงิน  
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ภารกจิที ่1  ตวับ่งช้ีร่วมของหน่วยงาน 
ช่ือตวับ่งช้ี :  1.12 มรีะบบและกลไกในการจดัสรร การวเิคราะห์ค่าใช้จ่าย การตรวจสอบ การเงนิและงบประมาณอย่างมปีระสิทธิภาพ 

                        เม่ือส้ินปีงบประมาณมีการประเมินผลการใชเ้งินงบประมาณ โดยการตรวจสอบและ ติดตามผลการด าเนินงานของแต่ละ
งานพบวา่การใชเ้งินรายไดแ้ละเงินงบประมาณ ไดใ้ชเ้งินเป็นไปตามแผนงบประมาณประจ าปี  
                        ผลการประเมินเทียบเกณฑเ์ท่ากบั  3  คะแนน เทียบแผนเท่ากบั  1 คะแนน  เทียบพฒันาการเท่ากบั 0 คะแนน 
                        รวมคะแนนตวับ่งช้ี 1.12   เท่ากบั  5  คะแนน 
6. มหีน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ท าหน้าทีต่รวจ ตดิตามการใช้เงนิให้เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ทีก่ าหนด 
                        กองกิจการนกัศึกษา มีการตรวจสอบ  ติดตามการใชเ้งินโดยหัวหนา้งานและผูอ้  านวยการกองฯและหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในของมหาวิทยาลยั  และ  เจา้หน้าท่ีการเงินกองฯ และ    กองคลงั กรณีเงินงบประมาณท่ีใชง้บกกลาง ซ่ึงตรวจสอบเอกสารการ
เบิกจ่ายทุกฉบบั เพ่ือใหก้ารใชเ้งินถูกตอ้ง และเป็นไปตามระเบียบท่ีก าหนดไว ้ 
7. ผู้บริหารระดบัสูงมกีารตดิตามผลการใช้เงนิให้เป็นไปตามเป้าหมาย และน าข้อมูลจากรายงานทางการเงนิไปใช้ในการ 
    วางแผนและการตดัสินใจ 
                        ผูอ้  านวยการกองกิจการนักศึกษา หัวหน้างาน/หัวหน้าหน่วยทุกงาน และเจา้หน้าท่ีให้ความส าคญัและติดตามการใช้
จ่ายเงินตามงบประมาณท่ีไดรั้บและตามภารกิจท่ีรับผิดชอบ เพ่ือให้การใชจ่้ายเงินเป็นไปตามแผนท่ีวางไว ้และสอดคลอ้งกบัเป้าหมาย
การเบิกจ่ายท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด 
เอกสารอ้างองิ :   
        1. กนศ. 1.1/2      http//Student.psu.ac.th/ 
      *2. กนศ. 1.12/2-3   หนงัสือจดัท าค าของบประมาณเงินรายได/้งบประมาณ ปี 2550 
      *3. กนศ. 1.12/4      หนงัสือแจง้ผลการจดัสรรเงินรายไดส่้วนกลางและงบรายไดส้นอ.ประจ าปีงบประมาณ 2550  
      *4. กนศ. 1.12/5      หนงัสือแจง้ผลการจดัสรรเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 2550 
      *5. กนศ. 1.12/6      บญัชีการด าเนินงานตามภารกิจกองฯ ประจ าปีงบประมาณ 2550 
      *6. กนศ. 1.12/7      บญัชีการรับ –จ่ายเงินประเภทต่างๆ  
      *7. กนศ. 1.12/8      สรุปผลการด าเนินงานการเงินและงบประมาณกองกิจการนกัศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2550 

สรุปผลการวเิคราะห์ตนเอง (SWOT Analysis) : 

1.     จุดอ่อน 
        1. เงินยมืหมุนเวยีนทดรองจ่ายไม่ไดรั้บเงินคืนตามก าหนดระยะเวลาท่ีระบุไวใ้นสญัญาเงินยมื 
        2. จ านวนเงินมีปริมาณเพ่ิมมากข้ึน อีกทั้งระบบการด าเนินงานดา้นการเงินยงัเป็นระบบ  Manual    ท าใหก้ารท างานยุง่ยาก เสียเวลา
และอาจจะเกิดขอ้ผิดพลาดได ้
        3. งบประมาณท่ีกองฯไดรั้บการจดัสรรนอ้ยลงเม่ือเทียบกบัภาระงานท่ีเพ่ิมมากข้ึนโดยเฉพาะงบประมาณดา้นครุภณัฑส่์วนใหญ่
เป็นงบด าเนินงานประจ าปี ท าใหเ้ป็นอุปสรรคในการพฒันากองฯ 
2.     จุดแข็ง 

          1. กองกิจการนกัศึกษา มีการด าเนินงานดา้นการเงิน ณ ท่ีกองฯ  แยกต่างหากจากมหาวทิยาลยัในการใชเ้งิน ด าเนินงานโดยเฉพาะ
การด าเนินกิจกรรมของนกัศึกษาท่ีเบด็เสร็จและเสร็จส้ิน ณ งานธุรการ 
         2. มีการด าเนินงานการเงินและงบประมาณ ท่ีแยกต่างหากจากแผนรวมของมหาวทิยาลยัและมีเจา้หนา้ท่ีการเงินดูแลรับผิดชอบช่วย
ใหเ้กิดความคล่องตวัและเอ้ือต่อการด าเนินงาน 

*    เอกสารดูท่ีงานธุรการ 
 

http://host.psu.ac.th/~punyanoot.r/5.12-4.pdf
http://host.psu.ac.th/~punyanoot.r/5.12-1.pdf
http://host.psu.ac.th/~punyanoot.r/5.12-1.pdf
http://host.psu.ac.th/~punyanoot.r/5.12-1.pdf
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ภารกจิที ่1  ตวับ่งช้ีร่วมของหน่วยงาน 

ช่ือตวับ่งช้ี :  1.12 มรีะบบและกลไกในการจดัสรร การวเิคราะห์ค่าใช้จ่าย การตรวจสอบ การเงนิและงบประมาณอย่าง 
                              มปีระสิทธิภาพ (ระดบั)*** 

  3.    โอกาส 
        มหาวทิยาลยัไดม้อบอ านาจใหร้องอธิการบดีฝ่ายกิจการนกัศึกษาและกระจายอ านาจในการบริหารจดัการการเงินในกองฯโดยเฉพาะ
เงินค่าบ ารุงกิจกรรมนกัศึกษาท่ีท าใหเ้กิดความคล่องตวัในการจดักิจกรรมพฒันานกัศึกษา   
4.     อุปสรรค          
        งบประมาณท่ีไดรั้บการสนบัสนุนมีจ านวนจ ากดั 
 5.    กลยุทธ์ / แผนพฒันา 

          1. พฒันาระบบการท างานดา้นการเงินโดยใช ้ Computer ในการด าเนินงานดา้นเงินและงบประมาณทุกประเภท เพ่ือช่วยใหก้าร
ด าเนินงานมีประสิทธิภาพมากข้ึน โดยน าเสนอมหาวทิยาลยัในการเขียนโปรแกรมการเงินเพ่ือช่วยลดภาระงาน (การลงบญัชี  ตรวจสอบ 
รายงานผล การใชเ้งิน)    
        2.  จดัท าคู่มือการปฏิบติังานดา้นการเงินและงบประมาณ 
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ภารกจิที ่1  ตวับ่งช้ีร่วมของหน่วยงาน 

ช่ือตวับ่งช้ี : 1.13  มรีะบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในทีเ่ป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร 
                               การศึกษา (ระดบั)** 

ผลการด าเนินงาน 

ค่า     
น า้หนัก 

แผน 
2550 

ผลการด าเนินงานปี
การศึกษา 

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการประเมนิ 

2548 2549 2550 1 2 3 เทยีบ 
เกณฑ์ 

เทยีบ 
แผน  

เทยีบ 
พฒันาการ 

รวม
คะแนน 

2.86  5 5 5 5 ด าเนินการได้
ไม่ครบ 4 ขอ้

แรก 

ด าเนินการ 4    
ขอ้แรก 

มีการ
ด าเนินการ
อยา่งนอ้ย 5     
ขอ้แรก 

3 1 1 5 

ระดบัคุณภาพ 
1. มีระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในท่ีเหมาะสมกบัระดบัการพฒันาของหน่วยงาน 
2. มีการก าหนดนโยบายและใหค้วามส าคญัเร่ืองการประกนัคุณภาพจากคณะกรรมการระดบันโยบายและผูบ้ริหารสูงสุดของหน่วยงานภายใตก้าร 
    มีส่วนร่วมจากภาคีทั้งภายในและภายนอกสถาบนั 
3. มีการก าหนดมาตรฐานตวับ่งช้ีและเกณฑคุ์ณภาพท่ีสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการศึกษาระดบัอุดมศึกษา เอกลกัษณ์ของหน่วยงานและมาตรฐานอ่ืน ๆ 
    ท่ีเก่ียวขอ้งและสอดคลอ้งกบัการประเมินคุณภาพภายนอก 
4. มีการด าเนินงานดา้นการประกนัคุณภาพท่ีครบถว้น ทั้งการควบคุมคุณภาพ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพอยา่งต่อเน่ืองเป็นประจ าทุกปี 
5. มีการพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษา ท่ีเหมาะสมสอดคลอ้งกบัแนวทางการจดัการศึกษาของ  
   สถาบนัโดยไดรั้บการสนบัสนุนจากตน้สังกดั  และมีการน าผลการประเมินคุณภาพภายในมาพฒันาปรับปรุงผลการด าเนินงานตามพนัธกิจใหเ้กิด 
   ผลดี 
6. มีระบบฐานขอ้มูลและสารสนเทศท่ีสนบัสนุนการประกนัคุณภาพการศึกษาและใชร่้วมกนัทั้งระดบับุคคล ภาควชิา คณะ หน่วยงานและ 
   มหาวทิยาลยั 
7. มีระบบส่งเสริมการสร้างเครือข่ายดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษาระหวา่งหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสถาบนัโดยเฉพาะการมีส่วนร่วม 
   ของชุมชน 

รายละเอยีดผลการด าเนินงาน  
1. มรีะบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในทีเ่หมาะสมกบัระดบัการพฒันาของหน่วยงาน 

 กองกิจการนักศึกษามีระบบการประกนัคุณภาพตามรูปแบบท่ีมหาวิทยาลยัก าหนด โดยในปีการศึกษา 2550 ไดพ้ฒันา
ระบบประกนัคุณภาพตามท่ีมหาวิทยาลยัก าหนดไวใ้นคู่มือการจดัท ารายงานประจ าปีการประเมินคุณภาพ ฉบบัปรับปรุงคร้ังท่ี 4 และ
คู่มือการจดัท ารายงานประจ าปีการประเมินคุณภาพของหน่วยงานของส านักงานประกนัคุณภาพของมหาวิทยาลยั เพ่ือน าไปก าหนด
กรอบและแนวทางการประกนัคุณภาพให้มีความชดัเจน และมีการเช่ือมโยงกบัแผนกลยทุธ์ของกองกิจการนักศึกษา ส่วนกลไกการ
ประกนัคุณภาพนั้นมีคณะกรรมการประกนัคุณภาพกองฯช่ึงประกอบดว้ย ผูอ้  านวยการกองฯเป็นประธาน หัวหน้างาน หัวหนา้หน่วย
และผูแ้ทนงานทุกงานของกองฯเป็นกรรมการ  ร่วมกนัขบัเคล่ือน(กนศ.1.13/1) โดยจะมีการประชุมพิจารณาก าหนดแนวทางการพฒันา
ระบบและการด าเนินงานประกนัคุณภาพผ่านท่ีประชุมคณะกรรมการประกนัคุณภาพกองฯ  และท่ีประชุมแต่ละงานเป็นระยะๆ  (กนศ
1.13/2) 
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   ภารกจิที ่1  ตวับ่งช้ีร่วมของหน่วยงาน 

ช่ือตวับ่งช้ี : 1.13  มรีะบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในทีเ่ป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร 
                               การศึกษา (ระดบั)** 

2. มกีารก าหนดนโยบายและให้ความส าคญัเร่ืองการประกนัคุณภาพจากคณะกรรมการระดบันโยบายและผู้บริหารสูงสุดของ 
    หน่วยงาน ภายใต้การมส่ีวนร่วมจากภาคทีั้งภายในและภายนอกสถาบัน 
 คณะกรรมการประกนัคุณภาพภายในกองกิจการนักศึกษาได้ก าหนดนโยบายและให้ความส าคญัการพฒันาและการ
ด าเนินงานประกนัคุณภาพตามรูปแบบท่ีมหาวิทยาลยัก าหนดข้ึน อีกทั้งในกระบวนการก าหนดแนวปฏิบติัดา้นประกนัคุณภาพบุคลากร
ของทุกงานไดมี้ส่วนร่วมทุกกระบวนการผา่นท่ีประชุมของแต่ละงาน 
3. มกีารก าหนดมาตรฐานตวับ่งช้ี และเกณฑ์คุณภาพทีส่อดคล้องกบัมาตรฐานการศึกษาระดบัอุดมศึกษา เอกลกัษณ์ของหน่วยงานและ 
    มาตรฐานอ่ืน ๆ ทีเ่กีย่วข้องและสอดคล้องกบัการประเมนิคุณภาพภายนอก 
 ปีการศึกษา 2550 กองกิจการนกัศึกษาไดก้ าหนดตวับ่งช้ีท่ีสะทอ้นผลการด าเนินงานตามแผนกลยทุธ์ ปี 2550-2554 และ
แผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ 2550 รวมถึงสอดคลอ้งกบัระบบประกนัคุณภาพของมหาวิทยาลยั และคู่มือการจดัท ารายงาน
ประจ าปีการประเมินคุณภาพของหน่วยงานสายสนับสนุน ประกอบดว้ย ภารกิจร่วมของหน่วยงาน  15  ตวับ่งช้ี   ภารกิจเฉพาะของ
หน่วยงาน  17 ภารกิจ 35 ตวับ่งช้ี ท่ีสอดคลอ้งกบัภารกิจของกองฯ  และภารกิจในฐานะผูข้บัเคล่ือนของมหาวิทยาลยั  3 ตวับ่งช้ี ท่ีถูก
ก าหนดใหต้อ้งรายงานในรายงานประจ าปีของมหาวทิยาลยั อีก 2 ตวับ่งช้ี  
4. มกีารด าเนินงานด้านการประกนัคุณภาพทีค่รบถ้วน ทั้งการควบคุมคุณภาพ การตดิตาม ตรวจสอบ และประเมนิคุณภาพ 
     อย่างต่อเน่ืองเป็นประจ าทุกปี 
                        กองกิจการนักศึกษาในฐานะหน่วยงานสนับสนุนการบริหารไดด้ าเนินงานดา้นประกนัคุณภาพอยา่งครบถว้น โดยใน
รอบปีการศึกษา 2550 ไดจ้ดัท ารายงานประจ าปีการประเมินคุณภาพประจ าปีการศึกษา 2549 เพ่ือรวบรวมผลการด าเนินงานเสนอต่อ
มหาวทิยาลยั พร้อมรับการประเมินคุณภาพภายในในวนัท่ี 24-25 กนัยายน  2550 จากคณะกรรมการท่ีมหาวทิยาลยัแต่งตั้งข้ึน จากผลการ
ประเมินคุณภาพภายในดงักล่าวไดมี้การน าเสนอจุดท่ีตอ้งพฒันาโดยน าเสนอในท่ีประชุมคณะกรรมการประกนัคุณภาพภายในกองฯ  
เพ่ือก าหนดแนวทางพฒันาโดยมอบหมายให้แต่ละงานพิจารณาในตวับ่งช้ีท่ีเก่ียวขอ้ง  อีกทั้งไดส้ าเนาแจง้ให้คณะกรรมการฯทราบ
หลงัจากไดรั้บผลการประเมินจากคณะกรรมการประเมิน แลว้ระบุแนวทางปรับปรุงแกไ้ขจุดอ่อน ซ่ึงกิจกรรมดงักล่าวมีการด าเนินการ
ทุกปีท่ีทุกงานท่ีเก่ียวขอ้งน าไปปรับปรุงต่อไป  
5. มกีารพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา ทีเ่หมาะสมสอดคล้องกบัแนวทาง 
     การจดัการศึกษาของสถาบัน โดยได้รับการสนับสนุนจากต้นสังกดั  และมกีารน าผลการประเมนิคุณภาพภายในมาพฒันา 
     ปรับปรุงผลการด าเนินงานตามพนัธกจิให้เกดิผลด ี
          จากนั้ นมีการรายงานผลการด าเนินงานจากรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในในรอบปีท่ีผ่านมาผนวกกับการ
ด าเนินการลดจุดอ่อนท่ีผ่านความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการประกนัคุณภาพกองฯและท่ีประชุมของแต่ละงานไดมี้การน าไป
ปฏิบติัเพ่ือแกไ้ขและปรับปรุงต่อไป โดยมีรายละเอียดแสดงในรายงานประจ าปีการประเมินคุณภาพ ประจ าปีการศึกษา 2550 
         นอกจากขอ้เสนอแนะจากระบบประกนัคุณภาพดงักล่าวแลว้ ในการจดักิจกรรมทุกประเภท อาทิเช่น โครงการพฒันา
บุคลากร โครงการบริการวิชาการ และการจดัประเมินคุณภาพภายใน กองฯจะจดัให้มีการประเมินผลการด าเนินงานทุกกิจกรรม/
โครงการโดยการประชุมกองฯ ประชุมคณะกรรมการประกนัคุณภาพ สัมมนาเจา้หน้าท่ีกองฯ เพื่อน าขอ้เสนอแนะบางหัวขอ้มาใช้
ประกอบการพฒันางานคร้ังต่อไป   
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ภารกจิที ่1  ตวับ่งช้ีร่วมของหน่วยงาน 

ช่ือตวับ่งช้ี : 1.13  มรีะบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในทีเ่ป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร 
                               การศึกษา (ระดบั)** 

6. มรีะบบฐานข้อมูลและสารสนเทศทีส่นับสนุนการประกนัคุณภาพการศึกษาและใช้ร่วมกนัทั้งระดบับุคคล ภาควชิา คณะ 
    หน่วยงานและมหาวทิยาลยั 
         กองกิจการนกัศึกษาไดพ้ฒันาระบบฐานขอ้มูลอยา่งเป็นระบบตามแนวทางท่ีมหาวทิยาลยัไดก้ าหนดไวแ้ละมี บุคลากรแต่
ละฝ่ายรับผิดชอบรวบรวมขอ้มูลตามภารกิจของแต่ละงาน ของกองฯและ ของมหาวิทยาลยัฯซ่ึงยงัไม่สามารถเช่ือมโยงอยา่งเป็นระบบ
ได ้ จึงถือเป็นภารกิจเร่งด่วนของกองฯท่ีจะตอ้งพฒันาให้ให้มีข้ึนเพ่ือเป็นฐานส าหรับติดตามความคืบหน้าผลการด าเนินงาน และมี
ขอ้มูลท่ีทนัสมยั เป็นปัจจุบนั ส่วนสารสนเทศของกองฯส่วนใหญ่จะจดัท าในภารกิจท่ีเก่ียวขอ้งของกองและของกบัมหาวิทยาลยัโดย
เผยแพร่ไวบ้นเวบ็ไซตข์องกองฯ  
7. มรีะบบส่งเสริมการสร้างเครือข่ายด้านการประกนัคุณภาพการศึกษาระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 
    โดยเฉพาะการมส่ีวนร่วมของชุมชน 
                        กองกิจการนกัศึกษา ไม่ไดส้ร้างเครือข่ายงานดา้นประกนัคุณภาพ ระหวา่งหน่วยงานภายใน และภายนอกสถาบนัและไม่
มีการแลกเปล่ียนขอ้มูลผลการด าเนินงานเพื่อพฒันาระบบเทียบเคียงสมรรถนะภายนอก 
                        ผลการประเมินเทียบเกณฑเ์ท่ากบั 3 คะแนน เทียบแผนเท่ากบั 1 คะแนน เทียบพฒันาการเท่ากบั 1 คะแนน 

                          รวมคะแนนตวับ่งช้ี 1.13 เท่ากบั  5  คะแนน 
เอกสารอ้างองิ :   
       1. กนศ.1.13/1     คู่มือการจดัท ารายงานประจ าปีการประเมินคุณภาพ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ ฉบบัปรับปรุงคร้ังท่ี 4                
                                    และคู่มือการจดัท ารายงานประจ าปีการประเมินคุณภาพของหน่วยงานสนบัสนุน มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
            (http://www.qa.psu.ac.th/manual.html) 
       2. กนศ.1.1/3     รายงานการประชุมคณะกรรมการประกนัคุณภาพกองฯ 
 

สรุปผลการวเิคราะห์ตนเอง  (SWOT Analysis) : 

1.     จุดอ่อน 
        บุคลากรส่วนหน่ึงไม่เขา้ใจระบบ  แนวคิด แนวทางการด าเนินงานประกนัคุณภาพ  ท าใหไ้ม่เห็นความส าคญัระบบประกนัคุณภาพ 
2.     จุดแข็ง 
          กองฯ  มีการพฒันาฐานขอ้มูลสนับสนุนระบบประกนัคุณภาพภายใน เช่นตวับ่งช้ี  กิจกรรมพฒันานักศึกษา ท่ีน าไปใชใ้นการ
บนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรมของนกัศึกษาไดร้ายคน 
3.     โอกาส                     
           - 
4.     อุปสรรค       
          -                    
 
 
 
 

http://www.qa.psu.ac.th/manual.html
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ภารกจิที ่1  ตวับ่งช้ีร่วมของหน่วยงาน 

ช่ือตวับ่งช้ี : 1.13  มรีะบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในทีเ่ป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร 
                               การศึกษา (ระดบั)** 

5.     กลยุทธ์ /แผนพฒันา 
         1. ผูบ้ริหารทุกระดบัตอ้งสร้างความเขา้ใจและการให้ความส าคญักบัการประกนัคุณภาพในทุกระดบั โดยการประชุมและท าความ
เขา้ใจระหวา่งกนั 
         2. ปรับปรุงระบบฐานขอ้มูลประกนัคุณภาพในการรายงานผลการด าเนินงานของ 
         3. ปรับปรุงระบบการด าเนินงานประกนัคุณภาพของกองฯใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 

 
 

ภารกจิที ่1  ภารกจิร่วมของหน่วยงาน 

ช่ือตวับ่งช้ี : 1.14  ระดบัความส าเร็จของการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดบั)** 

ผลการด าเนินงาน 

ค่า     
น า้หนัก 

แผน 
2550 

ผลการด าเนินงานปี
การศึกษา 

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการประเมนิ 

2548 2549 2550 1 2 3 เทยีบ 
เกณฑ์ 

เทยีบ 
แผน  

เทยีบ 
พฒันาการ 

รวม
คะแนน 

 2.86 5 - - 5 ด าเนินการได้
ไม่ครบ 3 ขอ้

แรก 

มีการ
ด าเนินการ 3  
ขอ้แรก 

มีการ
ด าเนินการ
อยา่งนอ้ย 4 
ขอ้แรก 

3 1 0 5 

ระดบัคุณภาพ 
1. มีการด าเนินการตามระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในกองฯ และมหาวทิยาลยัอยา่งต่อเน่ือง 
2. มีการปรับปรุงระบบประกนัคุณภาพการศึกษาภายในโดยสอดคลอ้งกบัพนัธกิจกองฯ และพฒันาการของมหาวทิยาลยั 
3. มีการรายงานผลการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งและสาธารณชนภายในเวลาท่ีก าหนด 
4. มีการน าผลการประเมินไปใชใ้นการปรับปรุงการด าเนินงานของกองฯ 
5. มีนวตักรรมดา้นการประกนัคุณภาพท่ีกองฯพฒันาข้ึน หรือมีการจดัท าแนวปฏิบติัท่ีดี เพ่ือการเป็นแหล่งอา้งอิงใหก้บัคณะ/หน่วยงานและ 
   มหาวทิยาลยัอ่ืน ๆ 
รายละเอยีดผลการด าเนินงาน  
1.  มกีารด าเนินการตามระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในกองฯ และมหาวทิยาลยัอย่างต่อเน่ือง 
                          กองกิจการนักศึกษา  พฒันาระบบและกลไกการประกนัคุณภาพภายใน เพ่ือให้ได้มาตรฐานท่ีก าหนดไวใ้นแผนงาน
ปฏิบติัการประจ า และตวับ่งช้ีคุณภาพท่ีก าหนดข้ึนภายใตว้งจรคุณภาพ PDCA-Par ท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด  
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ภารกจิที ่1  ภารกจิร่วมของหน่วยงาน 
ช่ือตวับ่งช้ี : 1.14 ระดบัความส าเร็จของการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดบั)** 

2. มกีารปรับปรุงระบบประกนัคุณภาพการศึกษาภายในให้สอดคล้องกบัพนัธกจิกองฯ  และพฒันาการของมหาวทิยาลยั 
                         ปีการศึกษา 2550 มหาวทิยาลยัไดก้ าหนดใหห้น่วยงานสนบัสนุนพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในใหเ้ป็นรูปธรรมมาก
ข้ึน กองฯจึงปรับปรุงระบบประกนัคุณภาพตามท่ีมหาวิทยาลยัก าหนด เพ่ือให้สะทอ้นผลการด าเนินงาน จากเดิมในปีการศึกษา 2549 
รายงานเฉพาะผลการด าเนินงานเก่ียวกบัภารกิจท่ีกองฯด าเนินการ แต่ในปีการศึกษา 2550 ตอ้งรายงานผลการด าเนินงานในภารกิจร่วม 
และภารกิจท่ีขบัเคล่ือนตวับ่งช้ีของมหาวทิยาลยั  อีกทั้งก าหนดใหมี้การรับรองผลการด าเนินงาน และประเมินผลการด าเนินงานแต่ละตวั
บ่งช้ีเทียบเกณฑ ์เทียบแผน เช่นเดียวกบัหน่วยงานจดัการเรียนการสอน ท าใหส้ามารถเปรียบเทียบผลการด าเนินงานของกองฯ ได ้
3. มกีารรายงานผลการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในต่อหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องและสาธารณชนภายในเวลาทีก่ าหนด 
                         ปีการศึกษา 2550 กองฯไดจ้ดัท ารายงานประจ าปีการประเมินคุณภาพ ประจ าปีการศึกษา 2549 แลว้เสร็จเพื่อรายงานผล
การด าเนินงานต่อมหาวิทยาลัย  และรับการประเมินคุณภาพภายใน ในวนัท่ี 24 -25 กันยายน2550  และข้อมูลดังกล่าวเผยแพร่ต่อ
สาธารณชนบนเวบ็ไซตข์องกองฯ (กนศ.1.14/1)  และ link ขอ้มูลกบัส านกังานประกนัตามท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด 
4. มกีารน าผลการประเมนิไปใช้ในการปรับปรุงการด าเนินงานของกองฯ 
                         จากผลการประเมินคุณภาพภายในประจ าปีการศึกษา 2549 และผลการประเมินกิจกรรม/โครงการท่ีกองฯ จดัข้ึน ได้
น ามาใชใ้นการปรับปรุงการด าเนินงานเพื่อขบัเคล่ือนตามวงจรคุณภาพ PDCA-Par  
5. มนีวตักรรมด้านการประกนัคุณภาพทีก่องฯได้จดัท าแนวปฏิบัตทิีด่ ีเพ่ือการเป็นแหล่งอ้างองิให้กบัคณะ/หน่วยงาน/ และมหาวทิยาลยั 
    อ่ืน ๆ  
                         รอบปีการศึกษา 2550 กองฯไดพ้ฒันานวตักรรมดา้นการประกนัคุณภาพ โดยไดเ้ลือกทุนการศึกษาโครงการตน้กลา้
สงขลานครินทร์เป็นแนวปฏิบติัท่ีดี  (Good  Practices) เป็นการกระจายโอกาสทางการศึกษา  มีกรอบแนวคิดเป็นทุนการศึกษาให้เปล่า 
ก าหนดเง่ือนไข ขอ้ผกูพนั ดา้นผลการเรียนและความประพฤติ นกัศึกษาท่ีไดรั้บทุนตอ้งศึกษาในมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์เท่านั้น และ
ชุมชนมีส่วนร่วมจุนเจือสงัคมโดยการระดมทุน (กนศ.1.14/2) 

          ผลการประเมินเทียบเกณฑเ์ท่ากบั 3 คะแนน เทียบแผนเท่ากบั 1 คะแนน เทียบพฒันาการเท่ากบั 0 คะแนน 
                          รวมคะแนนตวับ่งช้ี 1.14   เท่ากบั   5    คะแนน 
เอกสารอ้างองิ :   
    1.  กนศ.1.14/1 http://student.psu.ac.th/news/index.php?main=qarpt  
    2.  กนศ.1.14/2    โครงการตน้กลา้สงขลานครินทร์ 
  

สรุปผลการวเิคราะห์ตนเอง  (SWOT Analysis) : 

1.      จุดอ่อน 
          ขาดความต่อเน่ืองการประชุมเพ่ือด าเนินงานประกนัคุณภาพ 
2.      จุดแข็ง 
          ไดพ้ฒันานวตักรรมดา้นการประกนัคุณภาพและมีแนวปฏิบติัท่ีดี  ( Good  Practices) เร่ืองทุนการศึกษาโครงการตน้กลา้สงขลา
นครินทร์ 
3.       โอกาส 
           - 
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ภารกจิที ่1  ภารกจิร่วมของหน่วยงาน 

ช่ือตวับ่งช้ี : 1.14 ระดบัความส าเร็จของการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดบั)** 

4.      อุปสรรค 
          -  
5.      กลยุทธ์ /แผนพฒันา 

            พฒันาขอ้เสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายใน และกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งมาบูรณาการกบัหลกัการกลไกระบบประกัน
คุณภาพ  การบริหารความเส่ียงและควบคุมภายในตามหลกัการสากลให้กลมกลืนในเน้ืองานเสมือนงานประจ าและสอดคลอ้งกบันโยบาย
ของมหาวทิยาลยัอยา่งต่อเน่ือง 

 
 

 

 

ภารกจิที ่1  ตวับ่งช้ีร่วมของหน่วยงาน 
ช่ือตวับ่งช้ี : 1.15  มรีะบบรวบรวมข้อมูลทีไ่ด้รับการตรวจสอบความถูกต้องและทนัเวลา (ระดบั)* 

ผลการด าเนินงาน 
ค่า   

 น า้หนัก 
แผน 
2550 

ผลการด าเนินงานปีการศึกษา เกณฑ์การให้คะแนน ผลการประเมิน 

2548 2549 2550 1 2 3 เทยีบ 
เกณฑ์ 

เทยีบ 
แผน  

เทยีบ 
พฒันาการ 

รวมคะแนน 

2.86 1 - - 1 มีการ
ด าเนิน 
การ 1-2 
ขอ้แรก 

มีการ
ด าเนิน 
การ 3-4 
ขอ้แรก 

มีการ
ด าเนิน 
การครบ
ทุกขอ้ 

1 1 0 2.33 

ระดบัคุณภาพ 
1.  มีการแต่งตั้งผูรั้บผิดชอบรวบรวมขอ้มูลพ้ืนฐานและตวับ่งช้ี 
2.  มีการรวบรวมขอ้มูลอยา่งเป็นระบบทุกเดือน 
3. มีการรายงานขอ้มูลเพ่ือติดตามผลการด าเนินงานในแต่ละตวับ่งช้ีทุก 3 เดือนและรายงานต่อคณะกรรมการท่ีเก่ียวขอ้ง 
4. สามารถสรุปขอ้มูลของแต่ละตวับ่งช้ีท่ีถูกตอ้งไดภ้ายใน 1 เดือนหลงัก าหนดปิดขอ้มูลในรอบปี 
5. สามารถจดัท ารายงานประจ าปีการประเมินคุณภาพใหแ้ลว้เสร็จตามเวลาเม่ือส้ินสุดรอบปี 
รายละเอยีดผลการด าเนินงาน  
1. มกีารแต่งตั้งผู้รับผดิชอบรวบรวมข้อมูลพื้นฐานและตวับ่งช้ี 

                        ปีการศึกษา  2550    มหาวิทยาลยัไดป้รับเปล่ียนรูปแบบการรวบรวมขอ้มูล    ซ่ึงจากเดิมเป็นการรวมรวบขอ้มูลตามตวั
บ่งช้ี เปล่ียนมาเป็นการรวบรวมขอ้มูลพ้ืนฐาน (Common data set ) เน่ืองจากไดมี้การบูรณาการขอ้มูลพ้ืนฐานของ สมศ., สกอ., ก.พ.ร., 
Ranking ฯลฯ เขา้ดว้ยกนั เพ่ือเป็นการง่ายและสะดวกในการติดตามขอ้มูลในคราวเดียว ดงันั้น กองฯไดด้ าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล
ตามแนวทางของมหาวทิยาลยั และไดม้อบหมายแบ่งหนา้ท่ีผูรั้บผิดชอบรวบรวมขอ้มูลประกอบการจดัท ารายงานประจ าปีการประเมิน
คุณภาพตามตวับ่งช้ีต่าง ๆ  กนัอยา่งชดัเจน  
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ภารกจิที ่1  ตวับ่งช้ีร่วมของหน่วยงาน 

ช่ือตวับ่งช้ี : 1.15  มรีะบบรวบรวมข้อมูลทีไ่ด้รับการตรวจสอบความถูกต้องและทนัเวลา (ระดบั)* 

2.  มกีารรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบทุกเดือน 
                         ปีการศึกษา 2550 ได้มีการปรับเปล่ียนรูปแบบการรวบรวมขอ้มูลเป็นปีแรก และได้รับช้ีแจงการรวบรวมขอ้มูล
หลงัจากวนัท่ี 19 – 22 กุมภาพนัธ์ 2551 ซ่ึงเป็นเวลาท่ีกระชั้นชิด จึงไม่ไดด้ าเนินการในส่วนของการรวบรวมขอ้มูลทุกเดือน ซ่ึงคาด
วา่ในปีการศึกษาถดัไปจะมีการด าเนินการในส่วนน้ีอยา่งเป็นรูปธรรม 

3. มกีารรายงานข้อมูลเพ่ือตดิตามผลการด าเนินงานในแต่ละตวับ่งช้ีทุก 3 เดือนและรายงานต่อคณะกรรมการทีเ่กีย่วข้อง 
                      จากการปรับเปล่ียนรูปแบบการรวบรวมขอ้มูลท่ีกล่าวไปแลว้นั้น ส่งผลให้ยงัไม่สามารถด าเนินการในส่วนของการ
ติดตามผลการด าเนินงานในแต่ละตวับ่งช้ีทุก 3 เดือนและรายงานต่อท่ีประชุมคณะกรรมการท่ีเก่ียวขอ้งได้ เน่ืองจากใกลส้ิ้นปี
การศึกษา และเป็นเวลาท่ีกระชั้นชิด 

4. สามารถสรุปข้อมูลของแต่ละตวับ่งช้ีทีถู่กต้องได้ภายใน 1 เดือนหลงัก าหนดปิดข้อมูลในรอบปี 
                           กองกิจการนักศึกษา ไดส้รุปขอ้มูลหลงัก าหนดปิดขอ้มูลในรอบปีการศึกษา 2550    และกองฯไดด้ าเนินการป้อน
ขอ้มูลพ้ืนฐาน (Common data set) ท่ีตอ้งรายงานไวท่ี้เวบ็ไซตส์ านกังานประกนัคุณภาพ และแจง้ ไปยงัผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
5. สามารถจดัท ารายงานประจ าปีการประเมนิคุณภาพให้แล้วเสร็จตามเวลาเม่ือส้ินสุดรอบปี 
                        กองกิจการนักศึกษา ไดจ้ดัท ารายงานประจ าปีการประเมินคุณภาพ แลว้เสร็จภายในวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2551  (กนศ
1.2/1)  ผลการด าเนินงานมีระบบรวบรวมขอ้มูลท่ีไดรั้บการตรวจสอบความถูกตอ้งและทนัเวลา มีการด าเนินงาน 1 ระดบั 

                      ผลการประเมินเทียบเกณฑเ์ท่ากบั 1 คะแนน เทียบแผนเท่ากบั 1 คะแนน เทียบพฒันาการเท่ากบั 0 คะแนน 
                        รวมคะแนนตวับ่งช้ี 1.15  เท่ากบั  2.33  คะแนน 

เอกสารอ้างองิ 
       กนศ.1.2/1     รายงานประจ าปีการประเมินคุณภาพ กองกิจการนกัศึกษาประจ าปีการศึกษา 2550 
 
สรุปผลการวเิคราะห์ตนเอง (SWOT Analysis) : 
1.     จุดอ่อน 
         1. ขาดความต่อเน่ืองในการรวบรวมขอ้มูล รายงานและติดตามผลอยา่งเป็นระบบ  
         2.  ผูรั้บผิดชอบบางตวับ่งช้ีขาดความรู้และทกัษะระบบฐานขอ้มูล 
2.     จุดแข็ง 
           - 
3.     โอกาส 
           -  
4.     อุปสรรค 
          -   
5.     กลยุทธ์ /แผนพฒันา 
        1. ก าหนดแผนการรายงานติดตามผล ขอ้มูลประกนัคุณภาพทุกเดือนอยา่งเป็นระบบ  
        2. ใหค้วามรู้ระบบฐานขอ้มูลใหก้บัผูท่ี้รับผิดชอบตามตวับ่งช้ี ตามภารกิจต่าง ๆ 
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                     ผลการด าเนินงานภารกจิเฉพาะของหน่วยงาน  

ภารกจิที ่1  ทุนการศึกษา 

ช่ือตวับ่งช้ี : 1.1  ร้อยละของนกัศึกษาทีไ่ด้รับทุนการศึกษาของจ านวนนักศึกษาทีส่มคัรขอรับทุนทั้งหมด 

ผลการด าเนินงาน 

ค่า     
น า้หนัก 

แผน 
2550 

ผลการด าเนินงาน 
ปีการศึกษา 

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการประเมนิ 

2548 2549 2550 1 2 3 เทยีบ 
เกณฑ์ 

เทยีบ 
แผน  

เทยีบ 
พฒันาการ 

รวม
คะแนน 

1.72 73 - - 75 70-74 75-79 ≥80   2 1  0 3.66 

รายละเอยีดผลการด าเนินงาน  
 กองกิจการนกัศึกษา มีแผนการด าเนินงานทุนการศึกษาดว้ยวตัถุประสงคเ์พ่ือช่วยเหลือนกัศึกษาท่ีขาดแคลนทุนทรัพย ์
ใหมี้โอกาสศึกษาและพฒันาตนเองไดสู้งสุดตามศกัยภาพเช่นเดียวกบันกัศึกษาอ่ืนๆ ไดจ้ดัสรรทุนการศึกษาใหเ้หมาะสมสอดคลอ้งตาม
ความจ าเป็นของนกัศึกษาและเง่ือนไขทุนแต่ละประเภท คดัเลือกตามระเบียบและประกาศของมหาวทิยาลยั (กนศ.1.1/1) จดัสรร
ทุนการศึกษาจ าแนกเป็น 5 ประเภทคือ  ประเภททุนยกเวน้ค่าธรรมเนียมการศึกษา ประเภททุนทัว่ไป ประเภททุนงานแลกเปล่ียน  
ประเภททุนเรียนดี  (ทุนสงขลานครินทร์) และทุน“โครงการตน้กลา้สงขลานครินทร์”   (ทุนขยายโอกาสใหก้บันกัเรียนในชั้นมธัยม
ปลาย)  ทุน 3 ประเภทแรกเปิดรับสมคัรนกัศึกษา 2 คร้ังและตลอดปีการศึกษา (ตามท่ีเจา้ของทุนแจง้) นกัศึกษาสมคัรขอรับทุนไดด้ว้ย
ตนเองและผา่น web Site (กนศ.1.1/2)  มีคณะกรรมการจดัสรรทุนการศึกษาร่วมก าหนดวธีิการและเกณฑก์ารจดัสรรในแต่ละปี  มี
กระบวนการคดัเลือกโดยการสมัภาษณ์ การประชุมพิจารณาของคณะกรรมการฯ ทั้ง 13 คณะเพ่ือใหเ้กิดความโปร่งใส ยติุธรรม 
เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีแต่ละทุนก าหนด  มีการติดตามผลการจดัสรรทุนโดยการเยีย่มบา้นนกัศึกษา (กนศ1.1/3) เพื่อตรวจสอบขอ้มูล 
และปรับปรุงเกณฑก์ารจดัสรรทุนใหมี้ความเหมาะสมทุกปีการศึกษาตลอดจนการจดักิจกรรมส่งเสริมสนบัสนุนผูรั้บทุนใหมี้ส่วนร่วม
ในกิจกรรมจิตส านึกสาธารณ  
 1.1  ทุนการศึกษาประเภททุนยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา 
  ทุนการศึกษาประเภททุนยกเวน้ค่าธรรมเนียมการศึกษา เป็นทุนการศึกษาท่ีจดัสรรใหก้บันกัศึกษาท่ีขาดแคลนทุน
ทรัพย ์   ผูรั้บทุนจะได้รับการยกเวน้ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ได้แก่ ค่าหน่วยกิต  ค่าบ ารุงมหาวิทยาลยั ค่าบ ารุง
ห้องสมุดและค่าธรรมเนียมพิเศษ  มหาวิทยาลยัตั้งเป้าหมายการจดัสรรทุนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5  ของนกัศึกษาเขา้ใหม่  ปีการศึกษา 
2550 มีผูส้มคัรขอรับทุน ประเภททุนต่อเน่ืองจ านวน 253 คน คณะกรรมการฯ จดัสรรทุนมีมติใหผู้ไ้ดรั้บทุนต่อเน่ืองทุกคน 
                        1.2  ทุนการศึกษาประเภททุนทัว่ไป 
       ทุนการศึกษาประเภททุนทัว่ไป     เป็นทุนท่ีจดัสรรใหเ้ป็นไปตามเง่ือนไขและวตัถุประสงคข์องเจา้ของแหล่งทุน 
มีทั้งประเภททุนเรียนดีและขาดแคลนทุนทรัพย ์ การจดัสรรทั้งประเภททุนรายปีและทุนท่ีใหต้่อเน่ืองจนส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 
2550  มีผูส้มคัรขอรับทุน จ านวน 863 คน นกัศึกษาไดรั้บการจดัสรรทุนการศึกษาตามคุณสมบติัและเง่ือนไขของแต่ละทุนไดรั้บทุน  
จ านวน  603 คน  เป็นเงิน 10,148,400  บาท   
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ภารกจิที ่1  ทุนการศึกษา 

ช่ือตวับ่งช้ี : 1.1  ร้อยละของนักศึกษาทีไ่ด้รับทุนการศึกษาของจ านวนนักศึกษาทีส่มคัรขอรับทุนทั้งหมด 

        1.3  ทุนการศึกษาประเภททุนท างานแลกเปลีย่น 
ทุนการศึกษาประเภททุนท างานแลกเปล่ียนจดัให้นักศึกษาท างานในหน่วยงานต่างๆ ของมหาวทิยาลยั ท างาน

ในช่วงท่ีวา่งจากการเรียนโดยก าหนดค่าตอบแทนชัว่โมงการท างาน  ชัว่โมงละ 25 บาท นกัศึกษาสามารถสมคัรขอรับทุน เลือก
หน่วยงาน และลงเวลาการปฏิบติังานผา่นทาง web Site (กนศ.1.1/4) ก าหนดใหก้ารท างานในภาคการศึกษาปกติไม่เกิน  100  ชัว่โมง
ต่อภาคการศึกษา และในภาคฤดูร้อนไม่เกิน 50 ชัว่โมง   ในปีการศึกษา  2550 มีผูส้มคัรขอรับทุน จ านวน 417 คน นกัศึกษาทั้งหมด
ไดรั้บการจดัสรรทุนการศึกษา  จ านวนเงินทุนทั้งส้ิน 630,414  บาท 

      1.4  ทุนการศึกษาโครงการต้นกล้าสงขลานครินทร์  
             ทุนการศึกษาดครงการตน้กลา้สงขลานครินทร์ เป็นโครงการท่ีจดัข้ึนตามนโยบายของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ

มหาวทิยาลยั เพ่ือช่วยเหลือนักเรียนท่ีครอบครัวมีฐานะทางเศรษฐกิจขดัสน ใหไ้ดมี้โอกาสศึกษาในระดบัปริญญาตรี ทุนการศึกษา
โครงการตน้กลา้สงขลานครินทร์ แบ่งเป็น 2 ระดบั ส าหรับนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายและระดบัปริญญาตรี ในการ
ด าเนินงานไดเ้ปิดรับสมคัรและคดัเลือกนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ จากโรงเรียนขยายโอกาสใน 14 จงัหวดัภาคใตเ้พ่ือศึกษาตอ่
ในระดบัมธัยมปลาย (ม.4-ม.6)  ปีการศึกษา2550 มีผูรั้บทุนต่อเน่ือง จ านวน 7 คน เป็นเงิน 141,290 บาท และคดัเลือกผูข้อรับทุนใหม่
จากจ านวนผูส้มคัรขอรับทุน 102 คน จดัสรรทุนใหม่ จ านวน 3  คน เป็นเงิน 65,560 บาท จดัสรรทั้งประเภททุนต่อเน่ืองและทุนใหม่
ทั้งส้ิน 10 คน  เป็นเงินทั้งส้ิน 206,850 บาท  
                        1.5  ทุน  "สงขลานครินทร์”   
                                ทุน “สงขลานครินทร์” เป็นทุนท่ีจดัตั้งข้ึนเพ่ือเทิดพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนก เจา้ฟ้ามหิดลอดุลยเดชฯท่ี
จะส่งเสริมให้มีผูมี้การศึกษาสูง และเพ่ือสร้างนกัวิชาการ (Scholar) ท่ีมีความสามารถสูงคดัเลือกผูรั้บทุนจากนกัเรียนใน 14 จงัหวดั
ภาคใต ้ท่ีมีผลการเรียนดีเยีย่ม(คะแนน 3.00) เขา้ศึกษาต่อในสถาบนัอุดมศึกษาภาคใต ้เป็นโครงการคดัเลือกนักเรียนมธัยมปลายใน  
14  จงัหวดัภาคใต ้  การคดัเลือกทุนใหม่ ปีละ  1  ทุน   และพิจารณาคดัเลือกผูร้ับทุนต่อเนื่อง   ปีการศึกษา2550 มีผูรั้บทุน
ต่อเน่ือง จ านวน 3 คน   เงินทุน 150,000  บาท  ส่วนการคดัเลือกผูข้อรับทุนใหม่จากจ านวนผูส้มคัรขอรับทุน จ านวน 51 คน จดัสรร
ทุนใหม่ จ านวน 2 ทุน เงินทุน 100,000บาท รวมจดัสรรทั้งส้ิน 5  ทุน รวมเป็นเงินทั้งส้ิน  250,000  บาท 
                        ผลประเมินเทียบเกณฑเ์ท่ากบั 2 เทียบแผนเท่ากบั 1 คะแนน  เทียบพฒันาการเท่ากบั 0 คะแนน 
                        รวมคะแนนตวับ่งช้ีที ่1.1  เท่ากบั  3.66  คะแนน 
เอกสารอ้างองิ :   

1. กนศ.1.1/1  หนงัสือประมวลระเบียบ ขอ้บงัคบั ประกาศมหาวทิยาลยัท่ีเก่ียวกบัวนิยันกัศึกษา เล่มท่ี 2 หนา้ 93 และ 97 
2. กนศ 1.1/2   http://student.psu.ac.th/studaffairs /special/scholarship     
3. กนศ 1.1/3   สรุปเยีย่มบา้น 
4. กนศ. 1.1/4   http://student.psu.ac.th/studaffairs/fun_job 
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ภารกจิที ่1  ทุนการศึกษา 

ช่ือตวับ่งช้ี: 1.2  ระดบัความพงึพอใจของนักศึกษาผู้ใช้บริการ 

ผลการด าเนินงาน 

ค่า     
น า้หนัก 

แผน 
2550 

ผลการด าเนินงาน 
ปีการศึกษา 

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการประเมนิ 

2548 2549 2550 1 2 3 เทยีบ 
เกณฑ์ 

เทยีบ 
แผน  

เทยีบ 
พฒันาการ 

รวม
คะแนน 

1.71 3.51 - - 3.68 1.51-2.50 2.51-3.50 ≥3.51 3 1 0 5 

รายละเอยีดผลการด าเนินงาน 
                      โดยภาพรวมความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการอยูใ่นระดบัมาก ค่าเฉล่ีย 3.68   เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ การ Download ใบ
สมคัรมีความเหมาะสม  การรับเงินทุนผา่นธนาคารสะดวกและรวดเร็ว   การสมัภาษณ์คดัเลือกมีความเหมาะสม   กระบวนการคดัเลือกผูรั้บ
ทุนโปร่งใสเป็นไปตามเกณฑ ์   การประชาสมัพนัธ์ข่าวสารทุนการศึกษามีความชดัเจน เหมาะสม   อยูใ่นระดบัมาก ค่าเฉล่ีย 3.91   3.83   
3.72   3.69 3.51 ตามล าดบั  และระยะเวลาการด าเนินการคดัเลือกเหมาะสม อยูใ่นระดบัปานกลาง คา่เฉล่ีย 3.48   (กนศ.1.2/1) 
                       ผลประเมินเทียบเกณฑเ์ท่ากบั 3 เทียบแผนเท่ากบั 1 คะแนน   เทียบพฒันาการเท่ากบั  0  คะแนน 
                       รวมคะแนนตวับ่งช้ีที ่1.2  เท่ากบั  5   คะแนน 
เอกสารอ้างองิ: 
      กนศ.1.2/1    ความคิดเห็นและความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อการบริการของงานแนะแนวและจดัหางาน  มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
                          วทิยาเขตหาดใหญ่ ประจ าปีการศึกษา 2550 

สรุปผลการวเิคราะห์ตนเอง (SWOT Analysis) 

1.     จุดอ่อน 
        ค่าตอบแทนทุนท างานแลกเปล่ียนนอ้ยเม่ือเทียบกบัคณะ (25 บาท/ชัว่โมง)  
2.     จุดแข็ง 
        1.  น าระบบสารสนเทศมาใชใ้นการปฏิบติังานทุนทุกประเภท 
        2. นกัศึกษาท่ีขอรับทุนประเภททุนท างานแลกเปล่ียนไดท้ างานทุกคน 
3.     โอกาส 
        มหาวิทยาลยัและรัฐบาลใหก้ารสนบัสนุนงบประมาณส าหรับใหน้กัศึกษาท างานประเภททุนท างานแลกเปล่ียนเป็นการสร้าง
เสริมประสบการณ์ใหก้บันกัศึกษา 
4.     อปุสรรค 

 เหตุการณ์ความไม่สงบใน 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ท าใหมี้ผลกระทบต่อรายไดค้รอบครัวนกัศึกษา   
เป็นผลใหน้กัศึกษาสมคัรขอรับทุนการศึกษาเป็นจ านวนมาก 
5.     กลยุทธ์ /แผนพฒันา 
        เสนอมหาวิทยาลยัเพ่ือปรับเปล่ียนค่าตอบแทนชัว่โมงการท างานของนกัศึกษา 
 

 



 - 55 - 

                     ผลการด าเนินงานภารกจิเฉพาะของหน่วยงาน  

ภารกจิที ่2    กองทุนเงนิให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 

ช่ือตวับ่งช้ี :  2.1 ร้อยละของผู้มสิีทธ์ิกู้ยืมทีไ่ด้รับการกู้ยืมเงนิกองทุนเงนิให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 

ผลการด าเนินงาน 

ค่า     
น า้หนัก 

แผน 
2550 

ผลการด าเนินงาน 
ปีการศึกษา 

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการประเมนิ 

2548 2549 2550 1 2 3 เทยีบ 
เกณฑ์ 

เทยีบ 
แผน  

เทยีบ 
พฒันาการ 

รวม
คะแนน 

1.72 100 - 100 100 98.00 – 
98.99 

99.00 -
99.99 

100 3 1 0 5 

รายละเอยีดผลการด าเนินงาน  
                       กองกิจการนกัศึกษา มีแผนการด าเนินงานกองทุนเงินใหกู้ย้มืเพ่ือการศึกษาหรือระบบกูย้มื กยศ. และกูก้รอ. (กนศ.2.1/1)
ด าเนินการเป็นไปตามประกาศ / ระเบียบ  และขอ้บงัคบัของกองทุนฯ ตามท่ีก าหนดอยา่งมีประสิทธิภาพ  (กนศ.2.1/2) โดยมีคณะท างาน
กองทุนเงินใหกู้ย้มืมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ (กนศ.2.1/3) ใหน้กัศึกษาสมคัรกูย้มืไดด้ว้ยตนเองและกูย้มืผา่นทาง Web Site (กนศ.
2.1/4) ด าเนินการทุกปีการศึกษา การอนุมติัใหกู้ย้มืจะพิจารณาคดัเลือกโดยการตรวจสอบเอกสาร การสมัภาษณ์และการประชุม
คณะกรรมการพิจารณาใหกู้ย้มืเงินมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ มีคณะกรรมการผูแ้ทน ทุกวทิยาเขต  (กนศ.2.1/5) การท าสญัญากูย้มื 
สญัญาค ้าประกนัเนน้ความสะดวกของนกัศึกษาและผูป้กครอง คือนกัศึกษาสามารถเลือกวนัท าสญัญากูย้มืผา่นทาง Web Site (กนศ.2.1/4) 
และสามารถเลือกท าสญัญาค ้าประกนัไดท่ี้ภูมิล าเนาของบิดา - มารดา   (กนศ.2.1/4) ปีการศึกษา  2550  ไดจ้ดัสรรเงินกูย้มืดงัน้ี 
                                กู ้ กรอ.                          207  คน            เป็นเงิน         5,343,625   บาท 
                                กู ้ กรอ. แบบ กยศ.               943  คน            เป็นเงิน       38,580,880   บาท 
  กู ้ กยศ.ประเภทต่อเน่ืองมธัยม/     
                                    ต่อเน่ืองสถาบนัอ่ืน                         583   คน            เป็นเงิน      30,393,390   บาท 
  กู ้ กยศ.ประเภทต่อเน่ืองมอ.            2,227   คน            เป็นเงิน      94,775,482   บาท 
                                กูใ้หม่                                                  497   คน            เป็นเงิน      25,745,495   บาท 

                                 รวม   4,250   คน            เป็นเงิน    194,838,872   บาท 
                        ผลประเมินเทียบเกณฑเ์ท่ากบั 3 เทียบแผนเท่ากบั 1 คะแนน   เทียบพฒันาการเท่ากบั  0  คะแนน 
                        รวมคะแนนตวับ่งช้ีที ่2.1  เท่ากบั  5   คะแนน 
เอกสารอ้างองิ :   

1. กนศ.2.1/1    แผนการด าเนินงานกองทุนเงินใหกู้ย้มืเพ่ือการศึกษา 
2. กนศ.2.1/2    ขอ้บงัคบักองทุนกูย้มืเพ่ือการศึกษา 
3. กนศ.2.1/3    ค  าส่ังแต่งตั้งคณะท างานกองทุนเงินใหกู้ย้มื มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
4. กนศ.2.1/4    http:// Student.psu.ac.th 
5. กนศ.2.1/5    ค าส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนเงินใหกู้ย้มื มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 

 
 



 - 56 - 

ภารกจิที ่2    กองทุนเงนิให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 

ช่ือตวับ่งช้ี :  2.2 ระดบัความพงึพอใจของผู้ใช้บริการ 

ผลการด าเนินงาน 

ค่า     
น า้หนัก 

แผน 
2550 

ผลการด าเนินงาน 
ปีการศึกษา 

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการประเมนิ 

2548 2549 2550 1 2 3 เทยีบ 
เกณฑ์ 

เทยีบ 
แผน  

เทยีบ 
พฒันาการ 

รวม
คะแนน 

 1.71  3.51 - - 3.78 1.51-2.50 2.51-3.50 ≥3.51 3 1 0 5 

รายละเอยีดผลการด าเนินงาน 
                       โดยภาพรวมความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการมีค่าเฉล่ีย 3.78  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่  การกรอกขอ้มูลการสมคัรผา่น 
web  site  เหมาะสม ค่าเฉล่ีย 4.01  การ Down  load  แบบค าขอกูเ้หมาะสม  ค่าเฉล่ีย 3.96  การส่งใบสมคัรและการสมัภาษณ์เหมาะสม 
ค่าเฉล่ีย 3.81  การท าสญัญากูย้มืและค ้าประกนัสะดวกเหมาะสม คา่เฉล่ีย 3.70  การใหค้วามรู้  ความเขา้ใจเก่ียวกบักูย้มืชดัเจน 
เหมาะสม  ค่าเฉล่ีย 3.68 ตามล าดบั (กนศ.1.2/1)     
                        ผลประเมินเทียบเกณฑเ์ท่ากบั  3  เทียบแผนเท่ากบั  1  คะแนน   เทียบพฒันาการเท่ากบั  0  คะแนน 
                        รวมคะแนนตวับ่งช้ีที ่2.2  เท่ากบั  5   คะแนน 
เอกสารอ้างองิ : 
       กนศ.1.2/1    ความคิดเห็นและความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อการบริการของงานแนะแนวและจดัหางาน  มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
                           วทิยาเขตหาดใหญ่ ประจ าปีการศึกษา 2550 

สรุปผลการวเิคราะห์ตนเอง  (SWOT Analysis) 

1.     จุดอ่อน 
         เจา้หนา้ท่ีท่ีรับผิดชอบกองทุนเงินกูย้มืเพ่ือการศึกษาเพียง 1 คน เม่ือเทียบกบัจ านวนนกัศึกษาท่ีไดกู้ย้มื จ านวน 4,250  คน  
2.     จุดแข็ง 
        1.   น าระบบสารสนเทศมาใชใ้นการปฏิบติังาน 
        2.   มีกระดานข่าวเพ่ือประกาศข่าวสารและนกัศึกษาสามารถสอบถามรายละเอียดผา่น Web site 
        3.  ผูป้ฎิบติังานทั้ง 5 วทิยาเขต  ร่วมก าหนดกระบวนการปฎิบติังานท่ีดี  เพื่อใหง้านในภาพรวมของมหาวทิยาลยัทนัตาม
ก าหนดเวลา 
        4.  กองทุนฯ อนุมติัใหกู้เ้พ่ิมในกลุ่มผูกู้ใ้หม่ ตามค าขอของมหาวทิยาลยัทั้ง 3 รอบ 
3.     โอกาส 
        ไดรั้บงบประมาณเพื่อใชใ้นการบริหารการด าเนินงานจาก  กยศ. 
4.      อุปสรรค 
         สถานการณ์ปัญหาความไม่สงบ 3 จงัหวดัชายแดนภาคใตมี้ผลใหร้ายไดข้องผูป้กครองลดลง ท าใหมี้ผูข้อกูใ้หม่เพ่ิม  
มากข้ึน 
5.     กลยุทธ์ /แผนพฒันา 
        1. จดัท าคู่มือการกูย้ืม / กระดานข่าวส าหรับนกัศึกษา 
          2.  จดัตั้งชมรมกูย้มืเพ่ือช่วยแบ่งเบาภาระเจา้หนา้ท่ี และสนบัสนุนจิตส านึกสาธารณะแก่นกัศึกษา 
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  ภารกจิที ่3  เงนิยืมฉุกเฉิน 

ช่ือตวับ่งช้ี :   3.1 ร้อยละของนักศึกษาทีข่อยืมเงนิฉุกเฉินและได้รับการยืมเงนิ 

ผลการด าเนินงาน 

ค่า     
น า้หนัก 

แผน 
2550 

ผลการด าเนินงาน 
ปีการศึกษา 

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการประเมนิ 

2548 2549 2550 1 2 3 เทยีบ 
เกณฑ์ 

เทยีบ 
แผน  

เทยีบ 
พฒันาการ 

รวม
คะแนน 

1.71  100 - 100 100 98.00 – 
98.99  

99.00 -
99.99 

100 
  

3 1 0 5 

รายละเอยีดผลการด าเนินงาน  
                         กองกิจการนักศึกษา  มีแผนการด าเนินงาน เงินยืมฉุกเฉินดว้ยวตัถุประสงค์ เพ่ือเป็นแหล่งเงินยืมโดยไม่คิดดอกเบ้ีย
ส าหรับนักศึกษาท่ีประสบปัญหาดา้นการเงินเร่งด่วน  ก าหนดไวใ้นประกาศมหาวิทยาลยั (กนศ.3.1/1) นักศึกษาสามารถขอยืมเงิน
ฉุกเฉินไดต้ลอดปีการศึกษาโดยสามารถขอรับใบค าร้องเงินยมืฉุกเฉินไดผ้า่นทาง Web  Site  (กนศ.3.1/2) และขอรับเงินในวนัถดัไปได้
คร้ังละไม่เกิน  1,000  บาท   ปีการศึกษา 2550  นกัศึกษายมืเงินฉุกเฉินจ านวน  142  คน   เป็นเงิน 140,300 บาท 
                        ผลประเมินเทียบเกณฑเ์ท่ากบั 3 เทียบแผนเท่ากบั 1 คะแนน   เทียบพฒันาการเท่ากบั  0  คะแนน 
                           รวมคะแนนตวับ่งช้ีที ่3.1  เท่ากบั  5   คะแนน 
เอกสารอ้างองิ :   
       1. กนศ.3.1/1   ประกาศมหาวทิยาลยัเก่ียวกบัเงินยมืฉุกเฉิน 
       2. กนศ.3.1/2   http://student.psu.ac.th/StudAffairsborrow/ 
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ภารกจิที่ 3  เงนิยืมฉุกเฉิน 

ช่ือตวับ่งช้ี: 3.2  ระดบัความพงึพอใจของผู้รับบริการ 

ผลการด าเนินงาน 

ค่า     
น า้หนัก 

แผน 
2550 

ผลการด าเนินงาน 
ปีการศึกษา 

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการประเมนิ 

2548 2549 2550 1 2 3 เทียบ 
เกณฑ์ 

เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พฒันาการ 

รวม
คะแนน 

 1.71  3.51 -  - 3.71 1.51-2.50 2.51-3.50 ≥3.51 3 1 0 5 

รายละเอยีดผลการด าเนินงาน  
                      โดยภาพรวมความพึงพอใจของผูรั้บบริการ มีค่าเฉล่ีย    3.71   เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่   Download  
ใบค าร้องเงินยืมฉุกเฉินเหมาะสม ค่าเฉล่ีย 4.00  ความพึงพอใจโดยรวมของขั้นตอนต่างๆ  ค่าเฉล่ีย  3.69  ระบบการติดตาม 
ทวงคืนเงินยืมเหมาะสม ค่าเฉล่ีย  3.58  และความรวดเร็วสะดวกในการยืมเงิน ค่าเฉล่ีย 3.58  อยูใ่นระดบัมาก ตามล าดบั   
(กนศ.1.2/1)     
                       ผลประเมินเทียบเกณฑเ์ท่ากบั 3 เทียบแผนเท่ากบั 1 คะแนน   เทียบพฒันาการเท่ากบั  0  คะแนน 
                       รวมคะแนนตวับ่งช้ีที่ 3.2  เท่ากบั  5   คะแนน 
ภารกจิที ่3  เงนิยืมฉุกเฉิน 

ช่ือตวับ่งช้ี: 3.2  ระดบัความพงึพอใจของผู้รับบริการ 

เอกสารอ้างองิ: 
      กนศ.1.2/1    ความคิดเห็นและความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อการบริการของงานแนะแนวและจดัหางาน  มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
                          วทิยาเขตหาดใหญ่ ประจ าปีการศึกษา 2550 
 

สรุปผลการวเิคราะห์ตนเอง  (SWOT Analysis) 

1.     จุดอ่อน 
        1.  การยมืเงินฉุกเฉินมี 3  ขั้นตอน  ท าใหน้กัศึกษาไดรั้บเงินล่าชา้ 
        2.  ขาดการติดตามทวงหน้ีเงินยมืฉุกเฉินทั้งระบบ 
2.      จุดแข็ง 
         น าระบบสารสนเทศมาใชใ้นการปฏิบติังานบางขั้นตอนท่ีไม่ใช่ระบบการเงิน 
3.      โอกาส 
           -                       
4.      อุปสรรค 
           -                       
5.      กลยุทธ์ /แผนพฒันา 

         ควรพฒันาระบบงานเป็น One Stop Service  ใหรั้บเงินทนัทีท่ีนกัศึกษายื่นค าร้อง 
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ภารกจิที ่ 4  บริการปรึกษาเชิงจติวทิยา 

ช่ือตวับ่งช้ี :  4.1  ร้อยละของนักศึกษาทีน่ัดหมายและได้รับการปรึกษา   

 ผลการด าเนินงาน 

ค่า     
น า้หนัก 

แผน 
2550 

ผลการด าเนินงาน 
ปีการศึกษา 

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการประเมนิ 

2548 2549 2550 1 2 3 เทยีบ 
เกณฑ์ 

เทยีบ 
แผน  

เทยีบ 
พฒันาการ 

รวม
คะแนน 

 1.72 100 - 100 100 98.00 – 
98.99  

99.00 -
99.99  

100 3 1 0 5 

รายละเอยีดผลการด าเนินงาน  
                        กองกิจการนกัศึกษา  มีแผนการจดับริการให้ค  าปรึกษาแก่นกัศึกษาให้มีความพร้อมในการเรียน ช่วยให้นกัศึกษาคน้หา
และแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ดา้นการเรียนและปัญหาอ่ืน ๆ โดยจดัให้มีบุคคลและหน่วยงานเพ่ือช่วยเหลือนกัศึกษาท่ีขอรับการปรึกษาเป็น
รายบุคคล  พร้อมทั้ งจัดอบรมให้ความรู้แก่อาจารยท่ี์ปรึกษาเร่ืองทักษะการส่ือสารท่ีสามารถช่วยเหลือนักศึกษาจดัให้แก่อาจารยท่ี์
ปรึกษาเป็นช่องทางเพ่ือช่วยเหลือนกัศึกษา  การด าเนินงานดงักล่าวมีคณะกรรมการท่ีปรึกษาเชิงจิตวทิยาของมหาวทิยาลยั  (กนศ.4.1/1)  
มีระบบการส่งต่อปัญหา  ประสานงานระหวา่งกองฯกบัคณะ  มีอาสาสมคัรนกัศึกษา  “บา้นวยัใส”   นกัศึกษาขอใชบ้ริการปรึกษาไดท้ั้ง
ในและนอกเวลาราชการ นักศึกษาขอรับบริการไดด้ว้ยตนเองและทางโทรศพัท์ (Hotline)(กนศ.4.1/2)  มีการติดตามผลการปรึกษา
รายบุคคล  มีการประเมินผลการด าเนินงานเพื่อปรับปรุงพฒันา    ปีการศึกษา  2550  ไดจ้ดักิจกรรมและให้บริการปรึกษานักศึกษา
เก่ียวกบัปัญหาการเรียน  การปรับตวั  และปัญหาอ่ืน ๆ ดงัน้ี 
         ใหค้  าปรึกษารายบุคคล (Walk in)                                                 จ านวน       115  คน 
                        ใหค้  าปรึกษาทางโทรศพัท ์ (Hotline) โดยอาสาสมคัร                 จ านวน       320   คน  
                        จดักิจกรรมดา้นการรณรงคป้์องกนัโรคเอดส์  ยาเสพติด              จ านวน      714   คน  
 จดัโครงการอบรมใหค้วามรู้อาจารยท่ี์ปรึกษา                              จ านวน        27   คน 
                        จดัโครงการอบรมใหค้วามรู้อาสาสมคัรบา้นวยัใส                       จ านวน        27   คน 
                        จดัโครงการประชาสมัพนัธ์บา้นวยัใส                                          จ านวน      357   คน 

                         ผลประเมินเทียบเกณฑเ์ท่ากบั 3 เทียบแผนเท่ากบั 1 คะแนน   เทียบพฒันาการเท่ากบั  0  คะแนน 
                        รวมคะแนนตวับ่งช้ีที ่4.1  เท่ากบั  5   คะแนน 
 
เอกสารอ้างองิ :   
      1.  กนศ. 4.1/1     ค  าส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการท่ีปรึกษาเชิงจิตวทิยา ปีการศึกษา 2550 
      2.  กนศ. 4.1/2     http://student.psu.ac.th/vaisai 
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ภารกจิที ่ 4  บริการปรึกษาเชิงจติวทิยา 

ช่ือตวับ่งช้ี :  4.2  ระดบัความพงึพอใจของผู้ใช้บริการ  

 ผลการด าเนินงาน 

ค่า     
น า้หนัก 

แผน 
2550 

ผลการด าเนินงาน 
ปีการศึกษา 

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการประเมนิ 

2548 2549 2550 1 2 3 เทยีบ 
เกณฑ์ 

เทยีบ 
แผน  

เทยีบ 
พฒันาการ 

รวม
คะแนน 

1.71 3.51 - - 3.61 1.50-2.50 2.50-3.50 ≥3.51 3 1 0 5 

รายละเอยีดผลการด าเนินงาน   
                        โดยภาพรวมความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการมีค่าเฉล่ีย  3.61  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่  รู้สึกพอใจ  สบายใจกบัการ
ปรึกษา ค่าเฉล่ีย 3.73 หลงัปรึกษาไดก้ระจ่างในปัญหาของตนเอง ค่าเฉล่ีย 3.70 พบทางเลือกในการจดัการปัญหา ค่าเฉล่ีย 3.66  
สามารถติดต่อขอค าแนะน าช่วยเหลือไดส้ะดวกรวดเร็ว ค่าเฉล่ีย 3.57 อยูใ่นระดบัมาก  ส่วนการประชาสมัพนัธ์รับรู้ทัว่ถึงในระดบั
ปานกลาง ค่าเฉล่ีย 3.38 (กนศ.1.2/1 )    
                        ผลประเมินเทียบเกณฑเ์ท่ากบั 3 เทียบแผนเท่ากบั 1 คะแนน   เทียบพฒันาการเท่ากบั  0  คะแนน 
                        รวมคะแนนตวับ่งช้ีที ่4.2  เท่ากบั  5   คะแนน 
 
เอกสารอ้างองิ: 
       กนศ.1.2/1    ความคิดเห็นและความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อการบริการของงานแนะแนวและจดัหางาน มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
                           วทิยาเขตหาดใหญ่ ประจ าปีการศึกษา 2550 
 

สรุปผลการวเิคราะห์ตนเอง  (SWOT Analysis) : 

1.     จุดอ่อน 
        การประชาสมัพนัธ์ใหน้กัศึกษาทราบเก่ียวกบัการใหบ้ริการการปรึกษาไม่ทัว่ถึงและหลากหลาย 
2.     จุดแข็ง 
        มีอาสาสมคัรนกัศึกษาและเจา้หนา้ท่ีประจ าหน่วยใหก้ารปรึกษา “บา้นวยัใส” 
3.     โอกาส 
        สกอ.สนบัสนุนงบประมาณจดักิจกรรมรณรงคป้์องกนัโรคเอดส์  ยาเสพติด  
4.     อุปสรรค 
         -  
5.     กลยุทธ์ /แผนพฒันา 
        การประชาสมัพนัธ์ในหลากหลายรูปแบบและท างานในเชิงรุกมากข้ึน 
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ภารกจิที ่  5  บริการจดัหางานและข้อมูลศึกษาต่อ 

ช่ือตวับ่งช้ี :  5.1 จ านวนนักศึกษาทีม่าใช้บริการ 

ผลการด าเนินงาน 

ค่า     
น า้หนัก 

แผน 
2550 

ผลการด าเนินงาน 
ปีการศึกษา 

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการประเมนิ 

2548 2549 2550 1 2 3 เทยีบ 
เกณฑ์ 

เทยีบ 
แผน  

เทยีบ 
พฒันาการ 

รวม
คะแนน 

 1.72 3,000 - 3,452 3,560 <3,000 3,000- 
3,500 

>3,500 3 1  0 5 

รายละเอยีดผลการด าเนินงาน  
                        กองกิจการนักศึกษา  มีแผนการด าเนินงานพฒันานักศึกษาด้านบริการจัดหางาน ขอ้มูลอาชีพและศึกษาต่อส าหรับ
นกัศึกษาท่ีก าลงัศึกษาและนกัศึกษาท่ีจะส าเร็จการศึกษา เพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนเขา้สู่ตลาดแรงงาน   จดับริการขอ้มูลการศึกษาต่อ
และการประกอบอาชีพอิสระ  งานพิเศษ โครงการประกวดอบรม แข่งขนัและจดักิจกรรมโครงการ  ไดรั้บความร่วมมือจากคณะและ
วทิยาเขต   เช่น  โครงการวนันดัพบแรงงาน โครงการ PSU Job Search  โครงการเสริมสร้าง/พฒันาดา้นบุคลิกภาพ โครงการเสริมสร้าง
สมรรถนะบัณฑิตให้สามารถประกอบธุรกิจเองได้ ฯลฯ ให้นักศึกษาสามารถติดต่อแหล่งขอ้มูลและแหล่งงานผ่านทาง  Web site   
ได้แก่ งานพิเศษ  (กนศ.5.1/1)  อาชีพอิสระ  (กนศ.5.1/2)  ศึกษาต่อ  (กนศ.5.1/3)   จัดหางาน    (กนศ.5.1/4)  ปีการศึกษา 2550   
นกัศึกษาเขา้ร่วมกิจกรรมจ านวน 3,560 คน  
                       ผลประเมินเทียบเกณฑเ์ท่ากบั 3 เทียบแผนเท่ากบั 1 คะแนน   เทียบพฒันาการเท่ากบั  0  คะแนน 
                       รวมคะแนนตวับ่งช้ีที ่ 5.1  เท่ากบั 3.66   คะแนน 
เอกสารอ้างองิ :   
       1.   กนศ.5.1/1    http://student psu.ac.th/งานพิเศษ 
       2.   กนศ.5.1/2    http://student psu.ac.th/อาชีพอิสระ 
       3.   กนศ.5.1/3    http://student psu.ac.th/ศึกษาต่อ 
       4.   กนศ.5.1/4    http://student psu.ac.th/จดัหางาน 
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ภารกจิที ่5  บริการจดัหางานและข้อมูลศึกษาต่อ 

ช่ือตวับ่งช้ี: 5.2  ระดบัความพงึพอใจของผู้รับบริการ 

ผลการด าเนินงาน 

ค่า     
น า้หนัก 

แผน 
2550 

ผลการด าเนินงาน 
ปีการศึกษา 

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการประเมนิ 

2548 2549 2550 1 2 3 เทยีบ 
เกณฑ์ 

เทยีบ 
แผน  

เทยีบ 
พฒันาการ 

รวม
คะแนน 

 1.71 3.51  -  -  3.66  1.51-2.50 2.51-3.50  ≥3.51 3  1  0 5  

รายละเอยีดผลการด าเนินงาน                      
                        โดยภาพรวมความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการอยูใ่นระดบัมาก ค่าเฉล่ีย 3.66   เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่วธีิสมคัรทาง 
Web site สะดวก/รวดเร็ว ค่าเฉล่ีย  3.84   ขอ้มูลศึกษาต่อครอบคลุมสอดคลอ้งกบัคณะสาขาท่ีตอ้งการ ค่าเฉล่ีย  3.69ขอ้มูลอาชีพอิสระ
ใหช่้องทางการประกอบอาชีพ  ค่าเฉล่ีย 3.67  PSU Job Search ง่ายต่อการเขา้ถึงแหล่งงาน ค่าเฉล่ีย  3.66 และขอ้มูลศึกษาต่อทนัสมยั
ครบถว้น ค่าเฉล่ีย 3.64 อยูใ่นระดบัมาก ส่วนค่าตอบแทนการท างานพิเศษเหมาะสมอยูใ่นระดบัปานกลาง ค่าเฉล่ีย 3.47  (กนศ.1.2/1 )    
                        ผลประเมินเทียบเกณฑเ์ท่ากบั 3 เทียบแผนเท่ากบั 1 คะแนน   เทียบพฒันาการเท่ากบั  0  คะแนน 
                        รวมคะแนนตวับ่งช้ีที ่5.2  เท่ากบั  5   คะแนน 
 
เอกสารอ้างองิ: 
      กนศ.1.2/1    ความคิดเห็นและความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อการบริการของงานแนะแนวและจดัหางาน  มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
                          วทิยาเขตหาดใหญ่ ประจ าปีการศึกษา 2550 

สรุปผลการวเิคราะห์ตนเอง  (SWOT Analysis) : 

1.      จุดอ่อน 
         การประชาสัมพนัธ์ใหน้กัศึกษารู้จกั  http://student.psu.ac.th ไม่ทัว่ถึงและนกัศึกษาจากต่างวทิยาเขต/เขตการศึกษาใชบ้ริการไม่
สะดวก 
2.      จุดแข็ง 
         การน าระบบสารสนเทศมาใชใ้นการปฏิบติังาน 
3.      โอกาส 
         มหาวทิยาลยัร่วมกบัส านกังานจดัหางานจงัหวดัสงขลา จดัโครงการการนดัพบแรงงาน ท าใหป้ระชาชนและนกัศึกษาจ านวน
มากใหค้วามสนใจ 
4.      อุปสรรค 
          - 
5.      กลยุทธ์ /แผนพฒันา 
         ประชาสมัพนัธ์ในรูปแบบหลากหลายใหน้กัศึกษารู้จกั  Web Site  โดยเร่งด่วน 
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ภารกจิที ่  6   วนิัยและพฒันานักศึกษา 

ช่ือตวับ่งช้ี :  6.1 ร้อยละของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีทีไ่ม่ถูกลงโทษทางวนิัย  

ผลการด าเนินงาน 

ค่า     
น า้หนัก 

แผน 
2550 

ผลการด าเนินงาน 
ปีการศึกษา 

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการประเมนิ 

2548 2549 2550 1 2 3 เทยีบ 
เกณฑ์ 

เทยีบ 
แผน  

เทยีบ 
พฒันาการ 

รวม
คะแนน 

 1.72 99.00 - 99.65 99.40 90.00 -
94.99 

95.00 -
99.49 

99.50 -
100 

2 1  0 3.66 

รายละเอยีดผลการด าเนินงาน  
                        กองกิจการนักศึกษา  มีแผนการด าเนินงานพัฒนาวินัยนักศึกษา ได้ก าหนดกฎระเบียบ/ข้อบังคับและประกาศ
มหาวทิยาลยัเพ่ือใหน้กัศึกษายดึถือปฏิบติั ก าหนดไวเ้ป็นระเบียบ/ขอ้บงัคบั/ประกาศของมหาวทิยาลยั (กนศ.6.1/1) ไดด้ าเนินงานทาง
วินัยกบันักศึกษาและการจดักิจกรรมเพ่ือพฒันานักศึกษากระท าผิดวินยันกัศึกษา   ด าเนินการความร่วมมือกบัองคก์รนักศึกษา ให้
นกัศึกษาตระหนกัในปัญหาการกระท าผิด เช่น การเสพสารเสพติด การแต่งกายท่ีถูกระเบียบ การทุจริตการสอบ ฯลฯ  สนบัสนุนให้
องค์กรนักศึกษามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและการรณรงค์ป้องกนั รวมทั้งหามาตรการแกปั้ญหาโดยการจดัประชุมให้
คณาจารยมี์ส่วนร่วมในการปรับเปล่ียนทศันคติและพฤติกรรมท่ีก่อใหเ้กิดปัญหาของนกัศึกษาท่ีกระท าผิดวนิยันกัศึกษา ตลอดจนจดั
ให้มีการสัมมนา “การด าเนินการทางวนิยันกัศึกษามหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์”เพื่อให้การด าเนินการทางวินยันกัศึกษาเป็นไปใน
แนวทางเดียวกนัทั้ง 5 วทิยาเขต     
                        ปีการศึกษา 2550 ไดมี้การด าเนินการลงโทษทางวินยันักศึกษากบันกัศึกษาผูก้ระท าผิดหรือฝ่าฝืนกฎ ระเบียบต่าง ๆ   
จ านวน  111   กรณี(ไม่นบัรวมความผิดฐานใชร้ถภายในหอพกั) จากจ านวนนักศึกษาทั้งหมด  18,523 คนนกัศึกษาท่ีถูกลงโทษทาง
วนิยันกัศึกษาคิดเป็นร้อยละ  0.60  ของจ านวนนกัศึกษาทั้งหมด   (กนศ.6.1/2) 
                        ผลประเมินเทียบเกณฑเ์ท่ากบั  2  เทียบแผนเท่ากบั 1 คะแนน   เทียบพฒันาการเท่ากบั  0  คะแนน 
                        รวมคะแนนตวับ่งช้ีที ่ 6.1  เท่ากบั  5   คะแนน 
 
เอกสารอ้างองิ 
       1.  กนศ.1.1/1    ประมวลระเบียบ/ ขอ้บงัคบั/ ประกาศมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ท่ีเก่ียวกบัวนิยันกัศึกษาเล่ม  1 และ 2  
        2. กนศ.6.1/2    ลกัษณะความผดิวนิยันกัศึกษา วทิยาเขตหาดใหญ่ 
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ภารกจิที ่6  วนิัยและพฒันานักศึกษา 

ช่ือตวับ่งช้ี: 6.2  ระดบัความพงึพอใจของผู้ใช้บริการ 

ผลการด าเนินงาน 

ค่า     
น า้หนัก 

แผน 
2550 

ผลการด าเนินงาน 
ปีการศึกษา 

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการประเมนิ 

2548 2549 2550 1 2 3 เทยีบ 
เกณฑ์ 

เทยีบ 
แผน  

เทยีบ 
พฒันาการ 

รวมคะแนน 

1.71   3.51  -  - 3.51 1.51-2.50  2.51-3.50  ≥3.51   2  1  0  3.66 

รายละเอยีดผลการด าเนินงาน    
                      โดยภาพรวมความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการค่าเฉล่ีย 3.50  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ นกัศึกษาทราบ เขา้ใจการกระท าผิด
และโทษท่ีไดรั้บค่าเฉล่ีย 3.59 นกัศึกษารับรู้ กฎ/ระเบียบ/ขอ้บงัคบัวา่ดว้ยวนิยันกัศึกษาอยา่งทัว่ถึง ค่าเฉล่ีย 3.50 อยูใ่นระดบัมาก ส่วน
ระยะเวลาการสอบสวนพิจารณาโทษเหมาะสมในระดบัปานกลาง ค่าเฉล่ีย 3.46 และกระบวนการสอบสวนพิจารณาโทษโปร่งใสเป็นเกณฑ์
เดียวกนัในระดบัปานกลาง ค่าเฉล่ีย  3.49 (กนศ.1.2/1 )    
                       ผลประเมินเทียบเกณฑเ์ท่ากบั 2 เทียบแผนเท่ากบั 1 คะแนน   เทียบพฒันาการเท่ากบั  0  คะแนน 
                       รวมคะแนนตวับ่งช้ีที ่6.2  เท่ากบั  3.66   คะแนน 
เอกสารอ้างองิ: 
       กนศ.1.2/1    ความคิดเห็นและความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อการบริการของงานแนะแนวและจดัหางาน  มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
                            วทิยาเขตหาดใหญ่ ประจ าปีการศึกษา 2550 

สรุปผลการวเิคราะห์ตนเอง  (SWOT Analysis) : 

1.     จุดอ่อน 
        ภาระงานท่ีเพ่ิมข้ึน รวมทั้งการสอบสวนท่ีตอ้งด าเนินการในรูปของคณะกรรมการเม่ือคณะกรรมการวา่งไม่ตรงกนั ท าใหเ้กิดความล่าชา้
ในการด าเนินงาน 
2.     จุดแข็ง 
        คณะ/องคก์รนกัศึกษาเขา้มามีส่วนร่วมในการป้องกนัและดูแลกนัเองใหป้ฏิบติัตามกฎระเบียบ การบริหารงานดา้นวนิยันกัศึกษาเสร็จ
ส้ินท่ีวทิยาเขต/เขตการศึกษาท าใหมี้การท างานเชิงพฒันามากยิง่ข้ึน ในส่วนของคณะจ านวนหลายคณะมีการด าเนินการรณรงคป้์องกนัการ
กระท าความผิดวนิยันกัศึกษาอยา่งจริงจงัและมีแนวปฏิบติั/มาตรฐานการพิจารณาลงโทษนกัศึกษาท่ีกระท าความผิดวนิยัในแนวทางเดียวกนั 
3.     โอกาส 
        -       
4.     อุปสรรค 
        สงัคมและค่านิยมท่ีเปล่ียนไปท าใหน้กัศึกษาสบัสนและมีส่วนยัว่ยใุนการกระท าผิดระเบียบของมหาวทิยาลยัมากข้ึน 
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ภารกจิที ่6  วนิัยและพฒันานักศึกษา 

ช่ือตวับ่งช้ี: 6.2  ระดบัความพงึพอใจของผู้ใช้บริการ 
5.      กลยทุธ์ /แผนพฒันา 
        1.  รณรงคป์ระชาสมัพนัธ์เชิงรุกร่วมกบัคณาจารยแ์ละผูป้กครองใหมี้ส่วนเสริมสร้างใหน้กัศึกษามีจิตส านึกท่ีดี ตระหนกัถึงผลของการ
กระท าผิดอยา่งทัว่ถึงและสม ่าเสมอ เพื่อป้องปรามการกระท าผิด 
         2.  เสนอมหาวทิยาลยัเพ่ือแกไ้ขวธีิด าเนินการเก่ียวกบัความผดิวนิยันกัศึกษาในบางฐานความผดิใหมี้ความคล่องตวัและระยะเวลา 
สั้นหรือรวดเร็วข้ึน 
         3.  จดัท าคู่มือปฎิบติังานวนิยันกัศึกษา 
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ภารกจิที่  7  ภารกจิหอพกันักศึกษา 

ช่ือตัวบ่งช้ี : 7.1  จ านวนคร้ังความไม่ปลอดภยั 

ผลการด าเนินงาน 

ค่า 
น า้หนัก 

แผน 
2550 

ผลการด าเนินงานปีการศึกษา เกณฑ์การให้คะแนน ผลการประเมิน 
2548 2549 2550 1 2 3 เทียบ 

เกณฑ์ 
เทียบ 
แผน 

เทียบ 
พฒันาการ 

รวม 
คะแนน 

1.72 <20 8  9  14  >30 21-29  <20 3 1 0 5 
รายละเอยีดผลการด าเนินงาน 
                        กองกิจการนกัศึกษามีวตัถุประสงคจ์ดัหอพกันกัศึกษาเพ่ือบริการหอพกัท่ีสะอาด สะดวก สบาย และปลอดภยั พร้อมจดัส่ิงอ านวยความสะดวก
ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ส่งเสริมคุณภาพชีวิต บริการให้ค  าปรึกษา จดัโครงการกิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์วิชาชีพ ทกัษะชีวิต ภาวะผูน้ า จิตส านึกสาธารณะ 

คุณธรรม จริยธรรม สมรรถนะสากลบนพ้ืนฐานความเป็นไทย เพ่ือสนบัสนุนและพฒันานกัศึกษาตามมาตรฐานบริการหอพกันกัศึกษา (กนศ.7.1/1) มี

ระเบียบ ขอ้ปฏิบติัและแผนการด าเนินงาน มีเกณฑก์ารจดัสรรท่ีพกั (กนศ.7.1/2) และไดจ้ดันกัศึกษาเขา้พกัตามเกณฑ ์  โดยไดจ้ดัสรรท่ีพกัให้นกัศึกษาชั้นปี
ท่ี 1 ทุกคน นกัศึกษามีปัญหาสุขภาพ นกัศึกษาผูน้ ากิจกรรม เช่น กรรมการบริหารองคก์ารนกัศึกษา สภานกัศึกษา ชมรม สโมสร คณะกรรมการนกัศึกษา
ประจ าหอพกั  นกักีฬา  นาฏศิลป์  ดนตรีไทย  ดูแลคอมพิวเตอร์หอพกั ชนะเลิศ 5 ส. โครงการพิเศษ และนกัศึกษาชั้นปีท่ี 2 – 6 ท่ีมีความประสงคเ์ขา้พกัใน
หอพกั  
                        ปีการศึกษา 2550 ไดจ้ดันกัศึกษาเขา้พกัโดยการจองหอพกัผา่นเวบ็ไซต ์ http://student.psu.ac.th/dorm มีนกัศึกษาในหอพกัจ านวนทั้งส้ิน 
3,313 คน (กนศ.7.1/3)  จดัให้มีการควบคุมภายในบริหารความเส่ียงโดยจดัอบรมโครงการนานาโอสถ (การจ่ายยาสามญัประจ าบา้นในหอพกั) และการ
ปฐมพยาบาลฟ้ืนคืนชีพเบ้ืองตน้ และโครงการให้ความรู้เชิงปฏิบติัการเร่ืองการป้องกนับรรเทาสาธารณภยัและการอพยพหลบภยักรณีเกิดเหตุฉุกเฉินในหอพกั

นกัศึกษา ให้แก่คณะกรรมการนกัศึกษาประจ าหอพกั (กนศ.7.1/4) มีบุคลากรหอพกั คณะกรรมการอาจารยท่ี์ปรึกษาหอพกั (กนศ.7.1/5) และคณะกรรมการ
นกัศึกษาประจ าหอพกั (กนศ.7.1/6) ร่วมด าเนินงานหอพกั จดักิจกรรม ดูแล ให้ค  าปรึกษา แนะน า หอพกัมีส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ ในห้องพกัและนอก
ห้องพกั เช่น เตียงนอน โตะ๊ เกา้อ้ี ตูเ้ส้ือผา้ เคร่ืองรับโทรทศัน์ คอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หนงัสือพิมพ ์ โทรศพัทภ์ายใน โทรศพัทช์นิด
หยอดเหรียญ เคร่ืองท าน ้าเยน็ เคร่ืองซกัผา้หยอดเหรียญ เคร่ืองน ้ าด่ืมหยอดเหรียญ ยาสามญัประจ าบา้น ห้องอเนกประสงค ์ ห้องอ่านหนงัสือ ห้องพระ ห้อง

ละหมาด บริการไปรษณียภณัฑ ์  มีสาส์นหอพกั/ข่าวกิจกรรมหอพกันกัศึกษา (กนศ.7.1/7) สนบัสนุนและจดักิจกรรมพฒันานกัศึกษาในหอพกั (กนศ.
11.1/2) มีการประสานงานให้ขอ้มูลหอพกัเอกชนแก่นกัศึกษาหรือผูป้กครองท่ีตอ้งการพกัภายนอกมหาวิทยาลยั บริหารจดัการดูแลความเรียบร้อยในหอพกั 
และ ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นของนกัศึกษา โดยมีมาตรการรักษาความปลอดภยัในหอพกั และบริเวณหอพกั (กนศ.7.1/8) จดัให้มีเจา้หนา้ท่ีรักษา
ความปลอดภยับริเวณทางเขา้หอพกัและประจ าหอพกันกัศึกษาทุกอาคาร จดัให้มีร้ัว/ล ารางแบ่งเขตหอพกั จดัให้มีสติกเกอร์ผูมี้สิทธ์ิพกัในหอพกั (กนศ.7.1/9) 
มีการตรวจสอบตลอด 24 ชัว่โมง ท าให้ไม่มีกรณีทรัพยสิ์นสูญหายหรือถูกท าร้ายร่างกายโดยบุคคลภายนอก แต่มีจ  านวนคร้ังความไม่ปลอดภยัในทรัพยสิ์น
กรณีนกัศึกษาขโมยกนัเองภายในหอพกั จ  านวน 14 คร้ัง ต  ่ากวา่เกณฑท่ี์ก าหนดไว ้มีการประเมินผลการปฏิบติังานของเจา้หน้าท่ีรักษาความปลอดภยัทุกเดือน 
(กนศ.7.1/10) และประเมินผลความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีพกัในหอพกั (กนศ.7.1/11) เพ่ือน าผลมาปรับปรุงพฒันาการด าเนินงาน ผลการประเมินพบวา่ 
ในภาพรวมนกัศึกษามีความพึงพอใจในการจดัระบบการให้ความปลอดภยั 
ในหอพกัท่ีค่าเฉล่ีย 3.50  มากกวา่ปี 2549 
 
 
 
 
 
 

http://student.psu.ac.th/dorm
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ภารกจิที่  7  ภารกจิหอพกันักศึกษา 

ช่ือตัวบ่งช้ี : 7.1  จ านวนคร้ังความไม่ปลอดภยั 

                       ผลประเมินเทียบเกณฑเ์ท่ากบั 3 เทียบแผนเท่ากบั 1 คะแนน   เทียบพฒันาการเท่ากบั  0  คะแนน 
                       รวมคะแนนตัวบ่งช้ีที่ 7.1  เท่ากบั  5   คะแนน 
 

เอกสารอ้างองิ: 
      1. กนศ.7.1/1    คู่มือหอพกันกัศึกษา 
      2. กนศ.7.1/2    ประกาศเกณฑก์ารจดัสรรหอพกันกัศึกษา 
      3. กนศ.7.1/3    รายงานการจดัท่ีพกันกัศึกษา  
      4. กนศ.7.1/4    โครงการใหค้วามรู้เชิงปฏิบติัการเร่ืองการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัในหอพกันกัศึกษา  
                               โครงการนานาโอสถและการปฐมพยาบาลช่วยฟ้ืนคืนชีพเบ้ืองตน้ 
      5. กนศ.7.1/5     ค าส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการอาจารยท่ี์ปรึกษาประจ าหอพกั 
      6. กนศ.7.1/6     ค าส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการนกัศึกษาประจ าหอพกั 
      7. กนศ.7.1/7     สาส์นหอพกั/ข่าวกิจกรรมหอพกันกัศึกษา 
      8. กนศ.7.1/8     มาตรการรักษาความปลอดภยั 
      9. กนศ.7.1/9     ตวัอยา่งสติกเกอร์ติดบตัรนกัศึกษาผูมี้สิทธ์ิพกัในหอพกั 
   *10. กนศ.7.1/10  รายงานการประเมินผลการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัประจ าหอพกั 
     11. กนศ.7.1/11   รายงานการประเมินผลความพึงพอใจนกัศึกษาท่ีพกัในหอพกั 
     12  กนศ.11.1/2   โครงการพฒันานกัศึกษา 
 
 

*   เอกสารดูท่ีส านกังานหอพกั 
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ภารกจิที่  7  ภารกจิหอพกันักศึกษา 

ช่ือตัวบ่งช้ี : 7.2 ระดบัความพงึพอใจของผู้ใช้บริการ 

ผลการด าเนินงาน 

ค่า 
น า้หนัก 

แผน 
2550 

ผลการด าเนินงานปีการศึกษา เกณฑ์การให้คะแนน ผลการประเมิน 
2548 2549 2550 1 2 3 เทียบ 

เกณฑ์ 
เทียบ 
แผน 

เทียบ 
พฒันาการ 

รวม 
คะแนน 

1.71 3.51 3.58 3.57 3.74 1.51-
2.50 

2.51-
3.50 

>3.51 3 1 1 5 

รายละเอยีดผลการด าเนินงาน 
                         กองกิจการนักศึกษาได้ประเมินผลความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากรภายนอกท่ีพกัในหอพกั เพ่ือน าผลมาปรับปรุงพฒันาการ

ด าเนินงานหอพกั ผลการประเมินพบว่ามีความพึงพอใจในระดบัมาก โดยนักศึกษาชายมีความพึงพอใจท่ีค่าเฉล่ีย 3.73 นักศึกษาหญิงมีความพึงพอใจท่ี
ค่าเฉล่ีย 3.74 (กนศ.7.1/11) และบุคคลภายนอกท่ีพกัในหอพกัมีความพึงพอใจท่ีค่าเฉล่ีย 3.75 (กนศ.7.2/1) ผลการประเมินในภาพรวมท่ีค่าเฉล่ีย  3.74  
บรรลุวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไว ้แต่มีขอ้สังเกตบางดา้นท่ีนกัศึกษาชายมีความพึงพอใจในระดบัปานกลาง คือ ดา้นกรรมการหอพกั/อาจารยท่ี์ปรึกษาหอพกั 
และด้านการพฒันานักศึกษา ส่วนนักศึกษาหญิงมีความพึงพอใจในระดบัปานกลาง เฉพาะด้านกรรมการหอพกั/อาจารยท่ี์ปรึกษาหอพกั อนัเน่ืองมาจากปี

การศึกษา 2550  ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณการพัฒนานักศึกษาในหอพักตามแผน   ช่วงปลายปี จึงได้จัดท ามาตรฐานหอพักนัก ศึกษา

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ (กนศ.7.2/2)   นอกจากน้ีไดท้  าการประเมินผลความพึงพอใจของนกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 ผูจ้องหอพกัผา่น Web Site พบวา่นกัศึกษา
มีความพึงพอใจท่ีค่าเฉล่ีย 3.77  (กนศ.7.2/3) 
                        ผลประเมินเทียบเกณฑเ์ท่ากบั 3 เทียบแผนเท่ากบั 1 คะแนน   เทียบพฒันาการเท่ากบั  1  คะแนน 
                        รวมคะแนนตัวบ่งช้ีที่ 7.2  เท่ากบั  5   คะแนน 

เอกสารอ้างองิ: 
      1. กนศ.7.1/11   รายงานการประเมินผลความพึงพอใจนกัศึกษาท่ีพกัในหอพกั 
      2. กนศ.7.2/1     รายงานการประเมินผลความพึงพอใจบุคคลภายนอกท่ีพกัในหอพกั 
      3. กนศ.7.2/2     มาตรฐานหอพกันกัศึกษามหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
      4. กนศ.7.2/3     รายงานการประเมินการจองหอพกัผา่น Web Site ของนกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 
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ภารกจิที่ 7   หอพกันักศึกษา 

สรุปผลการวเิคราะห์ตนเอง (SWOT Analysis) : 

1.    จุดอ่อน 
        1.  มีบุคลากรดูแลนกัศึกษาต ่ากวา่สดัส่วนนกัศึกษาท่ีพกัในหอพกั ปัจจุบนันกักิจการนกัศึกษา 1 คนต่อนกัศึกษา 520 คน   
        2.  สภาพแวดลอ้มภายนอกอาคาร ซ่ึงอยูใ่นความรับผิดชอบของกองอาคารสถานท่ีไดรั้บการปรับปรุงน้อย 

        3.  ไม่ไดรั้บจดัสรรงบประมาณตามแผนการพฒันาและปรับปรุงส่ิงอ านวยความสะดวกในหอพกันกัศึกษา เช่น เคร่ืองคอมพิวเตอร์ในหอพกั โทรทศัน์
วงจรปิด อาคารรับรองแขก  อุปกรณ์ออกก าลงักายในหอพกั และห้องสนัทนาการในหอพกั (ห้องคาราโอเกะ) ฯลฯ 
2.      จุดแข็ง 
         1  มีระบบการจองห้องพกัผา่นเวบ็ไซต ์ http://student.psu.ac.th/dorm ท่ีเอ้ืออ านวยความสะดวกในการจองหอพกัของนกัศึกษา โดยมีผลการ
ประเมินความพึงพอใจของนกัศึกษา   

   2.  มีอาคารท่ีท าการส านกังานหอพกัอยูใ่นบริเวณหอพกันกัศึกษา ท่ีเอ้ืออ านวยความสะดวกในการติดต่อของนกัศึกษา 

         3. มีอาจารยท่ี์ปรึกษาหอพกั และคณะกรรมการนกัศึกษาประจ าหอพกัร่วมใหค้  าปรึกษา เสนอแนะ และพฒันาการด าเนินงาน  
   4. บุคลากรมีท่ีพกัใกลห้อพกัท่ีเอ้ืออ านวยความสะดวกในการปฏิบติังานทั้งในและนอกเวลาราชการ    

         5. มีระบบรักษาความปลอดภยัในหอพกัไดแ้ก่ มีเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยั และมีการตรวจเช็คบุคคลเขา้- ออกบริเวณหอพกันกัศึกษา โดยจดัท า
สติกเกอร์หอพกัติดบตัรนกัศึกษา  ท  าให้มีความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นของนกัศึกษาภายในหอพกัมากข้ึน โดยไม่เกิดเหตุการณ์บุคคลภายนอกเขา้ไป

ขโมยทรัพยสิ์นและท าร้ายร่างกายนกัศึกษาในหอพกั แต่มีทรัพยสิ์นสูญหายในกรณีนกัศึกษาขโมยกนัเอง จ  านวน 14 คร้ัง ซ่ึงจ านวนคร้ังความไม่ปลอดภยัลด
ต ่ากวา่แผนท่ีก าหนด 

         6. มีระบบการบริหารจดัการหอพกัเป็นแบบอยา่งแก่สถาบนัอ่ืนท่ีมาศึกษาดูงาน เช่น South China Agriculture University (SCAU) มหาวิทยาลยั
ทกัษิณ มหาวิทยาลยัราชภฎัภูเก็ต มหาวิทยาลยัอิสลามยะลา มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต และตรัง  

3.     โอกาส  
         -  
4.      อุปสรรค 
         1. น ้ าท่วมขงับริเวณหอพกัและใตอ้าคารหอพกัท าให้เป็นแหล่งเพาะพนัธุ์ยงุ มีกล่ินน ้ าเน่าเสียจากน ้ าขงั ใตอ้าคารและคูรอบอาคารท่ีเคร่ืองสูบน ้ าเสีย
บ่อยคร้ัง มีผลให้หอพกับางอาคารไม่สะอาด  เท่าท่ีควรและเป็นสาเหตุให้มีบรรยากาศท่ีไม่ดี 
         2. มีสตัวท่ี์มีพิษและพาหะน าโรค  ก่อให้เกิดความสกปรก   ท  าลายทรัพยสิ์นและท าร้ายร่างกายนกัศึกษา ไดแ้ก่ งู   แมว  หนู  ปลวก  เป็นตน้ จ านวน 11 
คร้ัง  
         3. นกัศึกษาหญิงจองหอพกัเตม็จ านวนตามแผน แต่หลงัจากเขา้พกัแลว้เป็นเวลา 1 เดือน นกัศึกษาสละสิทธ์ิหอพกั เน่ืองจากกระทรวงสาธารณสุขเปิดรับ
นกัศึกษา โดยมีเง่ือนไขหลงัจากส าเร็จการศึกษา นกัศึกษามีงานท าในภูมิล าเนาเดิม จึงเป็นสาเหตุให้นกัศึกษาลาออก และหอพกัวา่ง ส่วนนกัศึกษาชายมีท่ีพกั
วา่งเน่ืองจากมีจ านวนรับต ่ากวา่แผน 
5.      กลยุทธ์ / แผนการพฒันา 
         จดัให้มีอาคารรับรองแขก ติดตั้งระบบโทรทศัน์วงจรปิด และให้มีเจา้หน้าท่ีรักษาความปลอดภยัประจ าหอพกันักศึกษาทุกอาคารอยา่งต่อเน่ือง  เพ่ิม
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ในหอพกั อตัรานกัศึกษา 40 คน : 1 เคร่ือง และเพ่ิมบุคลากรให้สอดคลอ้งกบัจ านวนนกัศึกษาตามสัดส่วนท่ีส านกังานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาก าหนดคือ บุคลากร 1 คน : นกัศึกษา 300 คน ท าหน้าท่ีดูแลดา้นกายภาพและความเป็นอยูข่องนกัศึกษาในหอพกั  และบุคลากร 1 คน : นกัศึกษา 
100 คน ท าหนา้ท่ีพฒันาและให้ค  าปรึกษานกัศึกษาท่ีพกัในหอพกั 
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ภารกจิที ่ 8  สุขาภิบาลอาหาร/ร้านสวสัดกิารและส่ิงอ านวยความสะดวก 

ช่ือตวับ่งช้ี :  8.1  คุณภาพอาหาร-เคร่ืองด่ืมตามมาตรฐานฯ   

ผลการด าเนินงาน 

ค่า 
น า้หนัก 

แผน 
2550 

ผลการด าเนินงานปีการศึกษา เกณฑ์การให้คะแนน ผลการประเมนิ 

2548 2549 2550 1 2 3 เทยีบ 
เกณฑ์ 

เทยีบ 
แผน 

เทยีบ 
พฒันาการ 

รวม 
คะแนน 

1.72 6  -   - 6  <5 5   6 3 1 0 5 
ระดบัคุณภาพ 
1. มีการก าหนดเป้าหมาย 
2. มีคณะกรรมการและกระบวนการด าเนินงาน 
3. มีการควบคุมภายใน และควบคุมคุณภาพ 
4. มีการก าหนดตวับ่งช้ีของการด าเนินงาน 
5. มีการด าเนินงานตามแผนตามทุกภารกิจ 
6. มีการประเมิน วเิคราะห์และน าผลปรับปรุงพฒันาการด าเนินงาน 
รายละเอยีดผลการด าเนินงาน 
1. มกีารก าหนดเป้าหมาย 
                         กองกิจการนักศึกษา ไดจ้ดัให้มีบริการสุขาภิบาลอาหารและส่ิงอ านวยความสะดวก โดยยึดมาตรฐาน เป้าหมายของ
ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการด าเนินงาน คือ นกัศึกษาและบุคลากรของมหาวทิยาลยัสามารถเลือกรับประทานอาหารท่ี
มีความหลากหลาย มีคุณภาพ ดี สะอาด ในราคายติุธรรม ไดรั้บบริการท่ีรวดเร็ว และมีอาหารเพียงพอกบัความตอ้งการของนักศึกษา/
บุคลากร และมีสถานท่ีรับประทานท่ีมีความสะดวก สบาย และถูกหลกัสุขาภิบาลอาหาร  
(กนศ.8.1/1) 
2. . มคีณะกรรมการและกระบวนการด าเนินงาน 
                         มีระบบการรับสมคัร จดัให้มีผูป้ระกอบการจ าหน่ายอาหารและเคร่ืองด่ืมอยา่งหลากหลาย มีคุณภาพดี มีความสะอาด 
ในราคายุติธรรม จ านวน 62 ร้าน และจัดให้มีร้านค้าบริการส่ิงอ านวยความสะดวกต่าง ๆ จ านวน 6 ร้าน ได้แก่ ศูนย์หนังสือ
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  ตู ้ ATM  ร้านบริการคอมพิวเตอร์เครือข่าย  ร้านถ่ายเอกสาร  ร้านสะดวกซ้ือ เคร่ืองรับโทรศพัท์ชนิด
หยอดเหรียญ ท่ีศูนยอ์าหารโรงชา้ง และโรงอาหารของมหาวิทยาลยั (กนศ.8.1/2) มีระบบการคดัเลือกควบคุมดูแลบริหารจดัการโดย
คณะกรรมการประกอบดว้ยบุคลากรและผูแ้ทนนกัศึกษา (กนศ.8.1/3)   
3. มกีารควบคุมภายใน และควบคุมคุณภาพ 
                        มีการจดัการควบคุมภายใน บริหารความเส่ียงโดยการจดัประชุมอบรมผูป้ระกอบการ ให้ความรู้เก่ียวกบัหลกัสุขาภิบาล
อาหาร การป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั (กนศ.8.1/4) มีการควบคุมคุณภาพโดยตรวจสอบการประกอบอาหาร การให้บริการ
ผูป้ระกอบการจ าหน่ายอยา่งสม ่าเสมอ พร้อมทั้งตรวจเช้ือจุลินทรียใ์นอาหาร-เคร่ืองด่ืม จ านวน 1 คร้ัง ตรวจหาสารเคมีในน ้ าด่ืม จ านวน 
1 คร้ัง (กนศ.8.1/5) ผลการตรวจสอบในห้องทดลองพบวา่ อาหารและเคร่ืองด่ืมไดม้าตรฐาน แจง้ผูป้ระกอบการ มีการตรวจสอบของ
ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอหาดใหญ่ พบวา่ อาหารและเคร่ืองด่ืมผา่นเกณฑไ์ดม้าตรฐาน Clean  Food Good  Taste 
4. มกีารก าหนดตวับ่งช้ีของการด าเนินงาน 
                         ก าหนดตวับ่งช้ีของการด าเนินงาน และเป้าหมายของตวับ่งช้ี 
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ภารกจิที ่ 8  สุขาภิบาลอาหาร/ร้านสวสัดกิารและส่ิงอ านวยความสะดวก 
ช่ือตวับ่งช้ี :  8.1  คุณภาพอาหาร-เคร่ืองด่ืมตามมาตรฐานฯ   

5. มกีารด าเนินงานตามแผนครบทุกภารกจิ 
                         5.1  จดัใหมี้อาหารจ าหน่ายอยา่งหลากหลาย และเพียงพอกบัความตอ้งการของนกัศึกษา และบุคลากรของมหาวทิยาลยั 
                         5.2  ให้ความรู้ตามหลกัสุขาภิบาลอาหารแก่ผูป้ระกอบการจ าหน่ายอาหาร และให้ความรู้การป้องกนัและบรรเทาสา
ธารณภยัแก่ผูป้ระกอบการจ าหน่ายอาหาร และร้านคา้สวสัดิการส่ิงอ านวยความสะดวก 
                         5.3  ตรวจสอบการประกอบอาหารของผูป้ระกอบการอยา่งสม ่าเสมอ 
                         5.4  ควบคุมใหมี้การจ าหน่ายอาหาร/ส่ิงอ านวยความสะดวกในราคาท่ีก าหนดอยา่งยติุธรรม 
                         5.5  ใหมี้การตรวจโรคผูป้ระกอบการอาหาร 
                         5.6  จดัสถานท่ีรับประทานอาหารใหมี้ความสะอาด สะดวก สบาย โดยมีแม่บา้นท าความสะอาดทุกวนัตั้งแต่เวลา 06.30 
น. – 22.00 น. มีการติดตั้งพดัลมระบายอากาศ มีน ้ าด่ืมท่ีได้มาตรฐานบริการฟรี และมีระบบลา้ง/บ าบัด ภายใตข้อ้จ ากดัของอาคาร
สถานท่ี 
6.  มกีารประเมนิ วเิคราะห์และน าผลปรับปรุงพฒันาการด าเนินงาน 
                          มีการประเมิน วเิคราะห์ พร้อมแจง้ผูป้ระกอบการและผูเ้ก่ียวขอ้งปรับปรุง/พฒันาการด าเนินงาน 
                          ผลประเมินเทียบเกณฑเ์ท่ากบั 3 เทียบแผนเท่ากบั 1 คะแนน   เทียบพฒันาการเท่ากบั  0  คะแนน 
                          รวมคะแนนตวับ่งช้ีที ่ 8.1  เท่ากบั  5   คะแนน 
 
เอกสารอ้างองิ :  
    *1. กนศ.8.1/1   มาตรฐานกิจการนกัศึกษา    
      2. กนศ.8.1/2   ประกาศรายช่ือผูผ้า่นการคดัเลือกเพ่ือจ าหน่ายอาหารและสินคา้ในศูนยอ์าหารโรงชา้ง 
      3. กนศ.8.1/3   ค  าส่ังแต่งตั้งกรรมการคดัเลือก ควบคุม ดูแลผูป้ระกอบการ 
      4. กนศ.8.1/4   โครงการจดัฝึกอบรมใหค้วามรู้หลกัการสุขาภิบาลอาหารทนัสมยั 
      5. กนศ.8.1/5   หนงัสือขออนุญาตตรวจสอบสุขาภิบาลอาหารในศูนยอ์าหารโรงชา้ง/ผลการตรวจสอบคุณภาพจาก 
                              หอ้งปฏิบติัการ  
 

 
*   เอกสารดูท่ีส านกังานหอพกั 
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ภารกจิที ่ 8  สุขาภิบาลอาหาร/ร้านสวสัดกิารและส่ิงอ านวยความสะดวก 

ช่ือตวับ่งช้ี : 8.2 ระดบัความพงึพอใจของผู้ใช้บริการ 

ผลการด าเนินงาน 

ค่า 
น า้หนัก 

แผน 
2550 

ผลการด าเนินงานปีการศึกษา เกณฑ์การให้คะแนน ผลการประเมนิ 

2548 2549 2550 1 2 3 เทยีบ 
เกณฑ์ 

เทยีบ 
แผน 

เทยีบ 
พฒันาการ 

รวม 
คะแนน 

1.71 3.51 3.39 2.56 3.38 1.51-
2.50 

2.51-
3.50 

≥3.51 2 0  0 2 

รายละเอยีดผลการด าเนินงาน 
กองกิจการนักศึกษาได้จัดให้มี ผู ้ประกอบการจ าหน่ายอาหารและเคร่ืองด่ืมอย่างหลากหลาย (กนศ.8.1/2) มี

คณะกรรมการตรวจสอบการใหบ้ริการ โดยมีการประเมินผลความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ จ านวน 2 คร้ัง  ผูใ้ชบ้ริการมีความพึงพอใจใน
ระดบัปานกลาง ท่ีค่าเฉล่ีย  3.43  และ  3.39    (กนศ.8.2/1)  ต  ่ากวา่แผนท่ีก าหนด นอกจากน้ีไดใ้ชว้ธีิสงัเกตและสมัภาษณ์โดยคณะกรรมการฯ 
แจง้ผลการประเมินใหผู้ป้ระกอบการ และผูท่ี้เก่ียวขอ้งทราบ เพื่อปรับปรุงพฒันาใหดี้ยิง่ข้ึน  
                         ผลประเมินเทียบเกณฑเ์ท่ากบั  2  เทียบแผนเท่ากบั  0  คะแนน   เทียบพฒันาการเท่ากบั  0  คะแนน 
                         รวมคะแนนตวับ่งช้ีที ่8.2  เท่ากบั  2   คะแนน 
 
เอกสารอ้างองิ :  
     1. กนศ.8.1/2   ประกาศรายช่ือผูผ้า่นการคดัเลือกเพ่ือจ าหน่ายอาหารและสินคา้ในศูนยอ์าหารโรงชา้ง 
     2. กนศ.8.2/1   การประเมินผลความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการศูนยอ์าหารโรงชา้ง 

สรุปผลการวเิคราะห์ตนเอง (SWOT Analysis) : 

1.     จุดอ่อน 
         1. สถานท่ีไม่มีความเหมาะสม พ้ืนอาคารไม่ไดย้กระดบัและเป็นอาคารเปิดโล่งไม่มีฝาผนงั ฝนสาด แสงแดดส่องถึง และ
มีสุนขั แมวจรจดั นก ก่อความสกปรก รบกวน กดัข่วน ผูบ้ริโภคและผูป้ระกอบการ 
         2. ไม่มีเจา้หนา้ท่ีผูรั้บผิดชอบโดยตรง  เน่ืองจากเจา้หนา้ท่ีเกษียณอาย ุ 
         3. สถานท่ีไม่เพียงพอ ท าให้ตอ้งจดัสถานท่ีชั่วคราวโดยกางเต็นท์ในบริเวณลานของศูนยอ์าหารโรงช้างเป็นสถานท่ี
จ าหน่ายและท่ีนัง่รับประทานอาหาร ก่อใหเ้กิดความแออดัโดยเฉพาะตอนเท่ียงอากาศร้อนอบอา้วมาก บรรยากาศไม่ดี   
2.     จุดแข็ง 
        1. มีนกัศึกษาร่วมเป็นคณะกรรมการก าหนดนโยบาย พิจารณาคดัเลือก ควบคุม ประเมินผูป้ระกอบการ 
        2. มีระบบควบคุมดูแลดา้นคุณภาพและราคาท่ีเหมาะสม 
        3. มีสถานท่ีบริการอาหารอยู่ใกลห้อพกันกัศึกษาและเปิดบริการตั้งแต่เวลา 06.30 – 24.00 น. ท าให้นกัศึกษาไดรั้บความ
สะดวกในการใชบ้ริการ 
        4. มีอาหารและเคร่ืองด่ืมบริการท่ีหลากหลายไดม้าตรฐาน 
3.     โอกาส 
         ไดรั้บความร่วมมือจากคณะ หน่วยงานภายนอกร่วมตรวจสอบคุณภาพอาหาร-เคร่ืองด่ืม 
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ภารกจิที ่ 8  สุขาภิบาลอาหาร/ร้านสวสัดกิารและส่ิงอ านวยความสะดวก 
ช่ือตวับ่งช้ี : 8.2 ระดบัความพงึพอใจของผู้ใช้บริการ 

4. อุปสรรค 
         1. การท่ีมหาวิทยาลยัมีนโยบายใชโ้รงอาหาร ซ่ึงเป็นอาคารถาวรใชป้ระโยชนใ์นราชการอ่ืน ท าใหน้กัศึกษาและบุคลากร
ตอ้งใชบ้ริการในสถานท่ีชัว่คราว  ช่วงท่ีมีแดดออกอากาศจะร้อนอบอา้ว ช่วงท่ีฝนตกจะเปียกดว้ยน ้าฝน 
         2.  ผลกระทบจากพ้ืนท่ีรับประทานอาหารมีจ ากดั แต่จ านวนผูใ้ชบ้ริการมากข้ึน 
5.     กลยุทธ์ / แผนการพฒันา 
         1.  อบรมให้ความรู้หลกัสุขาภิบาลอาหารแก่ผูป้ระกอบการ ตรวจสอบผลการด าเนินการให้ไดม้าตรฐานจากกระทรวง
สาธารณสุขตามโครงการอาหารสะอาด รสชาติอร่อย (Clean  Food Good  Taste) อยา่งต่อเน่ือง 
         2.  เสนอมหาวิทยาลยัทบทวนการสร้างสถานท่ีรับประทานอาหารใหเ้พียงพอไดม้าตรฐาน 
         3.  ควรพฒันาเป็นงานโภชนาการ และมีเจา้หนา้ท่ีโภชนาการรับผิดชอบโดยตรง 
 
 
ภารกจิที ่ 9   สุขภาพอนามยั 

ช่ือตวับ่งช้ี :  9.1  จ านวนระบบบริการสุขภาพอนามยั  

ผลการด าเนินงาน 

ค่า 
น า้หนัก 

แผน 
2550 

ผลการด าเนินงานปีการศึกษา เกณฑ์การให้คะแนน ผลการประเมนิ 

2548 2549 2550 1 2 3 เทยีบ 
เกณฑ์ 

เทยีบ 
แผน 

เทยีบ 
พฒันาการ 

รวม 
คะแนน 

1.72 3  3  3  3    ≤ 3  4    5  3 1 0 4 
รายละเอยีดผลการด าเนินงาน 
                        มีนโยบายให้บริการสุขภาพอนามยัแก่นกัศึกษา  (กนศ.9.1/1) โดยจดัใหมี้โครงการบริการสุขภาพอนามยันกัศึกษารวม 5 
ระบบ ไดแ้ก่  
                       1. โครงการประกนัสุขภาพของมหาวิทยาลยั  มีนกัศึกษาผูใ้ชบ้ริการ จ านวน  5,039 คน คิดเป็นจ านวน 10,992 คร้ัง (กน
ศ.9.1/2) 
                       2.  โครงการสุขภาพถว้นหนา้ (บตัรทอง) กบัโรงพยาบาลสงขลานครินทร์   
                       3.  โครงการประกนัภยัอุบติัเหตุส่วนบุคคล (กลุ่ม)  ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ มีนักศึกษา จ านวน  17,142  คน และบุคลากร 
จ านวน 1,750 คน (กนศ.9.1/3) มีผูใ้ชบ้ริการ จ านวน 1,195 คน คิดเป็นจ านวน 2,559 คร้ัง  
                       4.  บริการสร้างเสริมสุขภาพนกัศึกษาท่ีคลินิกสุขภาพ  ณ  หอพกัหญิง (อาคาร 7)  เฉล่ีย 40 คน/วนั  
                       5.  บริการยาสามญัประจ าบา้นท่ีหอ้งยาในหอพกันกัศึกษา มีนกัศึกษา จ านวน 3,313 คน 
                       นอกจากน้ีได้น านักศึกษาป่วยส่งโรงพยาบาลพร้อมติดตามเยี่ยมเยียนอาการ ประสานงานกับโรงพยาบาล คณะ 
ผูป้กครอง รถฉุกเฉิน โดยมีแพทย ์พยาบาล ผูช่้วยพยาบาล และนกัศึกษาประจ าคลินิกสร้างเสริมสุขภาพนอกเวลาราชการ 
มีการบริหารความเส่ียงโดยการจัดอบรมให้ความรู้เก่ียวกับยาสามญัประจ าบ้านและการปฐมพยาบาลช่วยฟ้ืนคืนชีพเบ้ืองตน้แก่
กรรมการนกัศึกษาประจ าหอพกั ซ่ึงเป็นผูรั้บผิดชอบหอ้งยาในหอพกัและนกัศึกษาในหอพกั    มีเจา้หนา้ท่ีประสานงาน รถฉุกเฉินและ 
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ภารกจิที่  9   สุขภาพอนามัย 

ช่ือตัวบ่งช้ี :  9.1  จ านวนระบบบริการสุขภาพอนามัย 

น ำส่งโรงพยำบำลทั้งในและนอกเวลำรำชกำร ประเมินผลควำมพึงพอใจจำกนกัศึกษำท่ีเขำ้รับบริกำรท่ีโรงพยำบำลสงขลำนครินทร์และท่ีคลินิกสร้ำงเสริม
สุขภำพอยำ่งไม่เป็นทำงกำร โดยกำรสมัภำษณ์ ซ่ึงนกัศึกษำส่วนใหญ่มีควำมสะดวกในกำรเขำ้รับบริกำร และจำกกำรสัมภำษณ์พยำบำลประจ ำคลินิกสุขภำพ
นักศึกษำ พบว่ำ นักศึกษำชำย และนักศึกษำท่ีพักนอกมหำวิทยำลัยขำดโอกำสในกำรเข้ำรับบริกำร เน่ืองจำกในปี 2550 คลินิกยำ้ยจำกโรงอำหำร
มหำวิทยำลยัสงขลำนครินทร์ไปอยูท่ี่หอพกันกัศึกษำหญิง ท ำให้ไม่มีควำมสะดวกในกำรเขำ้ออกบริเวณหอพกั 
                        ผลประเมินเทียบเกณฑเ์ท่ำกบั 3 เทียบแผนเท่ำกบั 1 คะแนน   เทียบพฒันำกำรเท่ำกบั  0  คะแนน 
                        รวมคะแนนตัวบ่งช้ีที่ 9.1  เท่ากบั  4   คะแนน 

เอกสารอ้างองิ :  
      1. กนศ.9.1/1    ประกำศกำรใหบ้ริกำรสุขภำพและกำรประกนัภยัอุบติัเหตุ 
      2. กนศ.9.1/2    ขอ้มูลนกัศึกษำใชบ้ริกำรสุขภำพอนำมยั  Web  Site กองกิจกำรนกัศึกษำ 
    *3. กนศ.9.1/3    เอกสำรรำยช่ือนกัศึกษำและบุคลำกรผูเ้อำประกนัภยั   
* เอกสำรดูท่ีส ำนกังำนหอพกั 

 

ช่ือตัวบ่งช้ี :  9.2  ระดบัความพงึพอใจของผู้ใช้บริการ 

ผลการด าเนินงาน 

ค่า 
น า้หนัก 

แผน 
2550 

ผลการด าเนินงานปีการศึกษา เกณฑ์การให้คะแนน ผลการประเมิน 
2548 2549 2550 1 2 3 เทียบ 

เกณฑ์ 
เทียบ 
แผน 

เทียบ 
พฒันาการ 

รวม 
คะแนน 

1.71 3.51 3.50 4.04 - 1.51-
2.50 

2.51-
3.50 

≥3.51 1 0 0 1 

รายละเอยีดผลการด าเนินงาน 
                         กองกิจกำรนักศึกษำ มีนโยบำยและจดัให้มีบริกำรสุขภำพอนำมยันักศึกษำ (กนศ.9.1/1) และกำรประกนัภยัอุบติัเหตุส่วนบุคคล (กลุ่ม) 
นกัศึกษำ และบุคลำกร (กนศ.9.2/1) มีกำรควบคุมภำยในบริหำรควำมเส่ียง โดยจดัฝึกอบรมให้ควำมรู้เร่ืองยำสำมญัประจ ำบำ้น และกำรปฐมพยำบำลเบ้ืองตน้
แก่คณะกรรมกำรนกัศึกษำประจ ำหอพกั (กนศ.7.1/4)โดยประเมินผลควำมพึงพอใจจำกนกัศึกษำท่ีเขำ้รับบริกำรท่ีโรงพยำบำลสงขลำนครินทร์ และท่ีคลินิก
สร้ำงเสริมสุขภำพนกัศึกษำอยำ่งไม่เป็นทำงกำรโดยกำรสมัภำษณ์ ซ่ึงนกัศึกษำส่วนใหญ่มีควำมพึงพอใจในระดบัดี-ดีมำก 
                         ผลประเมินเทียบเกณฑเ์ท่ำกบั 1 เทียบแผนเท่ำกบั 0 คะแนน   เทียบพฒันำกำรเท่ำกบั  0  คะแนน 
                         รวมคะแนนตัวบ่งช้ีที่ 9.2  เท่ากบั  1   คะแนน 

เอกสารอ้างองิ :  
      1. กนศ.9.1/1   ประกำศกำรให้บริกำรสุขภำพและกำรประกนัภยัอุบติัเหตุ 
   * 2. กนศ.9.2/1   บนัทึกขอ้ตกลง เร่ือง กำรรับประกนัภยัอุบติัเหตุส่วนบุคคล นกัศึกษำ และบุคลำกร 
                              มหำวิทยำลยัสงขลำนครินทร์ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2550   (เอกสำรดูท่ีส ำนกังำนหอพกั)  
      3. กนศ.7.1/4   โครงกำรนำนำโอสถและกำรปฐมพยำบำลฟ้ืนคืนชีพเบ้ืองตน้ 
*  เอกสำรดูท่ีส ำนกังำนหอพกั 
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ภารกจิที่  9  สุขภาพอนามัย 

สรุปผลการวเิคราะห์ตนเอง (SWOT Analysis) : 

1.    จุดอ่อน 
        ไม่มีเจำ้หนำ้ท่ีรับผิดชอบงำนบริกำรสุขภำพอนำมยันกัศึกษำโดยตรง กำรติดตำม เยีย่มเยยีน นกัศึกษำป่วยหรือประสบอุบติัเหตุ 
ไม่สำมำรถดูแลไดอ้ยำ่งทัว่ถึง กำรตรวจสอบสิทธ์ิ รำยกำรค่ำรักษำ จดัท ำเอกสำรเคลม และเบิกจ่ำยเงินล่ำช้ำ และในปี 2550 ไม่ไดท้  ำกำรประเมินควำมพึง
พอใจของผูใ้ชบ้ริกำรอยำ่งเป็นทำงกำร 

2.     จุดแข็ง 
        1. มีระบบบริกำรสุขภำพอนำมยันกัศึกษำ 5 ระบบ  ท ำให้นกัศึกษำไดรั้บควำมสะดวก ไม่ตอ้งรับภำระช ำระเงินส่วนเกินสิทธ์ิ และมีสิทธ์ิเขำ้รับบริกำร
รักษำพยำบำลอุบติัเหตุในโรงพยำบำลของรัฐฯ เอกชน คลินิก และโพลีคลินิกท่ีมีใบอนุญำตประกอบโรคศิลป์ทัว่โลก 

        2. มีคลินิกบริกำรสร้ำงเสริมสุขภำพนกัศึกษำอยูช่ั้น 1 หอพกันกัศึกษำอำคำร 7  ท  ำให้นกัศึกษำหญิงมีควำมสะดวกในกำรใชบ้ริกำร 
        3.  มีเจำ้หนำ้ท่ีของโรงพยำบำลสงขลำนครินทร์ ให้บริกำรท่ีคลินิกสร้ำงเสริมสุขภำพ 
        4. ไดข้ยำยเวลำกำรให้บริกำรท่ีคลินิกเวลำ  12.30-20.30 น. และมีแพทยต์รวจรักษำในวนัจนัทร์-พฤหสับดี  เวลำ   
17.00-20.00 น 
        5.  มีเจำ้หนำ้ท่ีประสำนงำนช่วยเหลือนกัศึกษำป่วยในยำมวิกำล  พร้อมทั้งสำมำรถประสำนงำนรถฉุกเฉินน ำส่ง 
นกัศึกษำเพื่อพบแพทยไ์ดท้นัที 
        6.  มีเจำ้หนำ้ท่ีรักษำควำมปลอดภยัประสำนรถรับ-ส่งนกัศึกษำเจบ็ป่วยยำมวิกำล 

3.     โอกาส 
        1. กำรท ำประกนัภยัอุบติัเหตุรวมทุกวิทยำเขต ผูเ้อำประกนัภยัไดรั้บควำมคุม้ครองค่ำรักษำพยำบำลและสินไหมทดแทนเป็นเงินจ ำนวนสูง และได้รับ
ควำมคุม้ครองภยัก่อกำรร้ำยเพ่ิมเป็นพิเศษ 
       2.บุคลำกรมีโอกำสได้เข้ำร่วมโครงกำรประกันภยัอุบติัเหตุกบันักศึกษำในอตัรำค่ำเบ้ียประกนัภยัต ่ำคนละ 100 บำทต่อปี  และได้รับควำม
คุม้ครองสูงเช่นเดียวกบันกัศึกษำ ท ำให้มีควำมสะดวกในกำรเขำ้รับบริกำรรักษำพยำบำลอุบติัเหตุ ใน โรงพยำบำล เอกชน คลินิก และโพลีคลินิก ท่ีมี
ใบอนุญำตประกอบโรคศิลป์ทัว่โลก ประหยดัเงินงบประมำณค่ำรักษำพยำบำลของรัฐ และมีสินไหมทดแทนแก่ครอบครัวกรณีบุคลำกรเสียชีวิต/ทุพลภำพ 
        3. โรงพยำบำลสงขลำนครินทร์เปิดโอกำสให้นกัศึกษำข้ึนทะเบียนบตัรประกนัสุขภำพถว้นหน้ำ(บตัรทอง)ไดทุ้กวนัท ำกำร 

4.     อุปสรรค 
         กำรปรับปรุงก่อสร้ำงคณะกำรแพทยแ์ผนไทยท ำให้ตอ้งยำ้ยคลินิกสุขภำพจำกโรงอำหำรไปอยูท่ี่ชั้น 1 หอพกันกัศึกษำหญิง (อำคำร 7) มีผลท ำให้
นกัศึกษำชำยและนกัศึกษำท่ีพกันอกมหำวิทยำลยัขำดโอกำสเขำ้รับบริกำร เน่ืองจำกเขำ้เขตหอพกัไม่สะดวก 

5.     กลยุทธ์ / แผนพฒันา 
       1.  ควรพฒันำคลินิกสุขภำพนกัศึกษำเป็นศูนยย์อ่ยบริกำรสุขภำพนกัศึกษำของโรงพยำบำลสงขลำนครินทร์ 
       2.  ควรมีเจำ้หนำ้ท่ีรับผิดชอบงำนโดยตรง 
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ภารกจิที ่ 10  ไปรษณียภณัฑ์ 

ช่ือตวับ่งช้ี :  10.1  ร้อยละของนักศึกษาทีไ่ด้รับไปรษณียภณัฑ์ ประเภทธรรมดาและใบแจ้ง ภายใน 1 วนั 

ผลการด าเนินงาน 

ค่า 
น า้หนัก 

แผน 
2550 

ผลการด าเนินงานปีการศึกษา เกณฑ์การให้คะแนน ผลการประเมนิ 

2548 2549 2550 1 2 3 เทยีบ 
เกณฑ์ 

เทยีบ 
แผน 

เทยีบ 
พฒันาการ 

รวม 
คะแนน 

1.71 80.00 53.40 63.20 63.00 1-54 55-79 >80 2 0 1 3 
รายละเอยีดผลการด าเนินงาน 
 มีแผนงานการใหบ้ริการรับ–จ่ายไปรษณียภณัฑน์กัศึกษาท่ีพกัในหอพกั ด าเนินงานโดยการเช่าตูไ้ปรษณียภณัฑ ์ รับ
ไปรษณียภณัฑจ์ากท่ีท าการไปรษณียแ์ละจากบุรุษไปรษณีย ์ จดัแยกประเภทไปรษณียภณัฑป์ระเภทธรรมดา ส่งใหน้กัศึกษาถึงหอ้งพกั 
ประเภทลงทะเบียนและด่วนพิเศษ บนัทึกรายการและท าใบแจง้ แจง้นกัศึกษาถึงหอ้งพกั ภายใน 1 วนั ใหบ้ริการจ่ายไปรษณียภณัฑ์
ลงทะเบียนและด่วนพิเศษท่ีส านกังานหอพกัระหวา่งเวลา 08.00–21.00 น. ทุกวนัราชการ และเวลา 08.30 – 16.30 น. ในวนัหยดุราชการ 
(กนศ.10.1/1) นกัศึกษาท่ีไม่ไดพ้กัในหอพกัจะแจง้ไปท่ีภาควชิา  ประเมินผลการใหบ้ริการโดยการส ารวจความพึงพอใจจากนกัศึกษา
ผูใ้ชบ้ริการ จ านวน 341 คน พบวา่เจา้หนา้ท่ีน าไปรษณียภณัฑป์ระเภทธรรมดาและใบแจง้ไปติดไวใ้หท่ี้ประตหูอ้งพกัและสอดไวใ้น
หอ้งพกั คิดเป็นร้อยละ 98.30 มากกวา่ปี 2549 (ร้อยละ 95.20) แตน่กัศึกษาไดรั้บใบแจง้ไปรษณียภณัฑป์ระเภทลงทะเบียนภายในวนัท่ี
ระบุในใบแจง้เพียงจ านวน 215 คน คิดเป็นร้อยละ 63.00  (กนศ.10.1/2) 
                        ผลประเมินเทียบเกณฑเ์ท่ากบั 2 เทียบแผนเท่ากบั 0 คะแนน   เทียบพฒันาการเท่ากบั  1  คะแนน 
                        รวมคะแนนตวับ่งช้ีที ่10.1  เท่ากบั  3   คะแนน 
เอกสารอ้างองิ :  
    *  1. กนศ.10.1/1   ตารางเวรการปฏิบติังาน    
        2. กนศ.10.1/2   รายงานการประเมินผลส ารวจความพึงพอใจจากนักศึกษาผูใ้ชบ้ริการ 
 
* เอกสารดูท่ีส านกังานหอพกั 
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ภารกจิที ่ 10   ไปรษณียภณัฑ์ 

ช่ือตวับ่งช้ี :  10.2  ระดบัความพงึพอใจของนักศึกษา 

ผลการด าเนินงาน 

ค่า 
น า้หนัก 

แผน 
2550 

ผลการด าเนินงานปีการศึกษา เกณฑ์การให้คะแนน ผลการประเมนิ 

2548 2549 2550 1 2 3 เทยีบ 
เกณฑ์ 

เทยีบ 
แผน 

เทยีบ 
พฒันาการ 

รวม 
คะแนน 

1.71 3.51 4.10 4.26 4.29 1.51-
2.50 

>2.51-
3.50 

>3.51 3 1 0 4 

รายละเอยีดผลการด าเนินงาน 
 กองกิจการนกัศึกษามีแผนงานการใหบ้ริการรับ–จ่ายไปรษณียภณัฑน์กัศึกษาท่ีพกัในหอพกัโดยก าหนดใหไ้ปรษณียภณัฑ์
ประเภทธรรมดาและใบบนัทึกรายการแจง้กรณีมีไปรษณียภณัฑล์งทะเบียน แจง้นกัศึกษาถึงหอ้งพกั ภายใน 1 วนั ใหบ้ริการจ่าย
ไปรษณียภณัฑล์งทะเบียนและด่วนพิเศษท่ีส านกังานหอพกัระหวา่งเวลา 08.00–21.00 น. ทุกวนัราชการ และเวลา 08.30 – 16.30 น. ใน
วนัหยดุราชการ (กนศ.10.1/1) นกัศึกษาท่ีไม่ไดพ้กัในหอพกัจะแจง้ไปท่ีภาควชิา จดัท าโครงการพฒันางาน ประเมินผลการใหบ้ริการโดย
การส ารวจความพึงพอใจจากนกัศึกษาผูใ้ชบ้ริการ จ านวน 341 คน นกัศึกษามีความพึงพอใจภาพรวมท่ีค่าเฉล่ีย 4.29   บรรลุเป้าหมายท่ี
ก าหนดไว ้ (กนศ.10.1 /2) 
                        ผลประเมินเทียบเกณฑเ์ท่ากบั 3 เทียบแผนเท่ากบั 1 คะแนน   เทียบพฒันาการเท่ากบั  0  คะแนน 
                        รวมคะแนนตวับ่งช้ีที ่10.2  เท่ากบั  4   คะแนน 
เอกสารอ้างองิ :  
      1. กนศ.10.1/1   ตารางเวรการปฏิบติังาน   
      2. กนศ.10.2/1   รายงานการประเมินผลการส ารวจความพึงพอใจจากนกัศึกษาผูใ้ชบ้ริการ 

สรุปผลการวเิคราะห์ตนเอง (SWOT Analysis) : 

1.     จุดอ่อน 
        ไม่มีระบบการตรวจสอบความปลอดภยั  
2.     จุดแข็ง 
        1. ท่ีท าการอยูใ่กลห้อพกันกัศึกษา ด าเนินการจ่ายไปรษณียภณัฑป์ระเภทธรรมดาถึงหอ้งพกันกัศึกษาภายใน  1  วนั และส่งใบแจง้
ไปรษณียภณัฑล์งทะเบียนและด่วนพิเศษท่ีหอ้งพกัภายใน 1 วนั  ท าใหน้กัศึกษาไดรั้บการบริการท่ีสะดวกรวดเร็ว เป็นท่ีพึงพอใจใน
ระดบัมากท่ีสุด 
        2. มีเจา้หนา้ท่ีใหค้วามร่วมมืออยูบ่ริการรับ-จ่ายไปรษณียภณัฑน์อกเวลาราชการ 
3.     โอกาส 
         บุรุษไปรษณียน์ าส่งไปรษณียภณัฑป์ระเภทลงทะเบียนทุกวนั ยกเวน้วนัอาทิตย ์ท าใหไ้ปรษณียภณัฑน์กัศึกษาไม่ตกคา้งและไดรั้บ
เร็วข้ึน  
4.     อุปสรรค 
        มีความเส่ียงต่ออุบติัภยัท่ีอาจจะเกิดจากบรรจุภณัฑท่ี์มีผูน้ าฝากใหน้กัศึกษา  เพราะยงัไม่มีเคร่ืองมือตรวจจบัวตัถุระเบิด 
5.     กลยุทธ์ / แผนการพฒันา 
        น าผลการประเมินพร้อมประชุมช้ีแจงขอความร่วมมือเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งทราบ ท าใหมี้การปรับปรุงพฒันามากข้ึน 
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ภารกจิที ่  11  กจิกรรมเพ่ือส่งเสริมพฒันานักศึกษา 

ช่ือตวับ่งช้ี :11.1. ร้อยละของนักศึกษาทีเ่ข้าร่วมโครงการ / กจิกรรมนักศึกษาต่อจ านวนนักศึกษาระดบัปริญญาตรี 
ผลการด าเนินงาน 

ค่า     
น า้หนัก 

แผน 
2550 

ผลการด าเนินงานปี
การศึกษา 

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการประเมนิ 

2548 2549 2550 1 2 3 เทยีบ 
เกณฑ์ 

เทยีบ 
แผน  

เทยีบ 
พฒันาการ 

รวมคะแนน 

 1.72 80.00 - - 86.29 1-39 40-59 ≥60 3  1 0 5 
รายละเอยีดผลการด าเนินงาน  
                        กองกิจการนกัศึกษา ไดจ้ดักิจกรรมและสนบัสนุนส่งเสริมกิจกรรมพฒันานกัศึกษา ตามนโยบายบ่มเพาะนกัศึกษาและ
โครงสร้างกิจกรรมเสริมหลกัสูตร มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ก าหนดใหน้กัศึกษาระดบัปริญญาตรีท่ีเขา้ศึกษาในปีการศึกษา 2550 
เป็นตน้ไป  ตอ้งเขา้ร่วมกิจกรรมเสริมหลกัสูตรเพ่ือพฒันานกัศึกษาไม่นอ้ยกวา่  17  กิจกรรม มีจ านวนหน่วยชัว่โมงท่ีเขา้ร่วมไม่นอ้ย
กวา่  100 หน่วยชัว่โมง  เพ่ือใหบ้ณัฑิตมีความรู้ ความสามารถ ด ารงดว้ยคุณธรรม บนพ้ืนฐานความเป็นไทย มีทกัษะชีวติ ส านึก
สาธารณะ และสมรรถนะสากล  โครงสร้างกิจกรรมเสริมหลกัสูตร จ าแนกได ้  5 ประเภท  ไดแ้ก่ 1)  กิจกรรมเสริมสร้างจิตส านึก
สาธารณะ พฒันาคุณธรรม จริยธรรม และความมีวินยั  2)  กิจกรรมเสริมสร้างทกัษะทางสงัคม วชิาการ วิชาชีพ และเสริมสร้าง
สมรรถนะสากลบนพ้ืนฐานความเป็นไทย  3)  กิจกรรมเสริมสร้างความภาคภูมิใจในสถาบนั ความเป็นลูกพระบิดา เป็นหน่ึงเดียวไม่
แยกวทิยาเขตหรือเขตการศึกษา 4) กิจกรรมเสริมสร้างความเขา้ใจในพหุวฒันธรรม และความเป็นประชาธิปไตย โดยมี
พระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข  5)  กิจกรรมเสริมสร้างและพฒันาสุขภาพ (กนศ. 11.1/1) 
                        ปีการศึกษา 2550  ไดส้นบัสนุนส่งเสริมใหก้ลุ่มองคก์รนกัศึกษา ไดแ้ก่  องคก์ารบริหาร สภานกัศึกษา ชมรมใน
สงักดัองคก์ารบริหารและกรรมการหอพกัเป็นผูจ้ดัโครงการ รวมทั้งโครงการ/กิจกรรมท่ีหน่วยงานในสงักดักองกิจการนกัศึกษาจดั
ข้ึนเพ่ือพฒันานกัศึกษา รวมทั้งส้ิน  338  โครงการ  งบประมาณทั้งส้ิน 6,835,468  บาท  จ าแนกไดด้งัน้ี 
                       1. กิจกรรรมดา้นบ าเพญ็ประโยชน์   จ านวน  71  โครงการ (กนศ.11.1/2)  ซ่ึงเป็นโครงการบ าเพญ็ประโยชนต์่อชุมชน 
โดยไดร่้วมกนัสร้าง  ซ่อมแซมถาวรวตัถุ และเผยแพร่ใหค้วามรู้ท่ีไดจ้ากการศึกษาในสาขาวชิาเฉพาะทางแก่ประชาชน / เยาวชน   
โดยเฉพาะในสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพและสาขาสงัคมศาสตร์ ซ่ึงเป็นการปลูกฝังจิตส านึกสาธารณะต่อสงัคมไดแ้ก่โครงการค่าย
ศรีตรัง โครงการค่ายร่วมฝ่ายบ าเพญ็ประโยชน์  เกลียวเชือกสมัพนัธ์สานฝันบ าเพญ็ฯ 
โครงการจุดประกาย  โครงการคา่ยเยาวชนพิทกัษส่ิ์งแวดลอ้ม  และกิจกรรมบ าเพญ็ประโยชนน์อ้งใหม่   
                       2 กิจกรรมดา้นวชิาการจ านวน 72 โครงการ (กนศ.11.1/3) ซ่ึงเป็นโครงการน าความรู้จากวชิาการ/วชิาชีพท่ีศึกษาอยู่
ไดฝึ้กปฏิบติั/ถ่ายทอดแก่เยาวชน/นกัเรียน  ไดแ้ก่โครงการวิเทศแคมป์   โครงการ  English  Camp  เพื่อนอ้ง  และไดจ้ดัโครงการ
เพ่ือให้นกัศึกษาไดเ้พ่ิมพูนความรู้ต่างๆ  เช่น  ดา้นภาษาไดแ้ก่  โครงการหอพกัสัญจร  โครงการเตรียมความพร้อมภาษาองักฤษ  
โครงการบริการวิชาการภาษาองักฤษ  โครงการเรียนเสริมเพ่ิมทกัษะภาษาท่ีสาม (สนทนาภาษาจีน) โครงการเตรียมฟิตกบั 
Chinese  และดา้นวิชาชีพ  ไดแ้ก่  อบรมดา้นคอมพิวเตอร์  นอกจากนั้นงานกิจกรรมนักศึกษาไดจ้ดัโครงการท่ีเสริมสร้างและ
เพ่ิมพูนความรู้ทางสังคมแก่ผูน้ ากลุ่มกิจกรรมนักศึกษา  ไดแ้ก่  โครงการหลกัสูตรการบริหารผูน้ ากลุ่มกิจกรรมนักศึกษา     
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ภารกจิที ่  11  กจิกรรมเพ่ือส่งเสริมพฒันานักศึกษา 

ช่ือตวับ่งช้ี :11.1. ร้อยละของนักศึกษาทีเ่ข้าร่วมโครงการ / กจิกรรมนักศึกษาต่อจ านวนนักศึกษาระดบัปริญญาตรี 

                     3   กิจกรรมด้านกีฬาจ านวน  54 โครงการ (กนศ11.1/4)   
                          3.1  กิจกรรมดา้นกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ  กองฯ  ไดด้ าเนินการจดัโครงการส่งเสริมให้นกัศึกษาเขา้ร่วมแข่งขนักีฬา  
เช่น  การเขา้ร่วมแข่งขนักีฬามหาวิทยาลยัแห่งประเทศไทย  กีฬา  IMT- GTvarsity   carnival  และเพื่อเป็นการตอบสนองการพฒันา
สู่ความเป็นเลิศ งานกิจกรรมนกัศึกษาด าเนินการรับนกัเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษดา้นกีฬาเขา้ศึกษาในมหาวทิยาลยัในปีการศึกษา  
2550  จ านวน  18  คน   
3.2  สนบัสนุนการจดักิจกรรมดา้นกีฬาของชมรมกีฬาในสงักดัองคก์ารบริหารองคก์ารนกัศึกษา  จ านวน  16 ชมรม  โดยไดจ้ดักิจกรรม 
จ านวน 4 โครงการ เช่น โครงการแข่งขนักีฬานอ้งใหม่ โครงการแข่งขนักีฬาระหวา่งคณะ กีฬาเช่ือมความสมัพนัธ์   การอบรมให้
ความรู้พ้ืนฐานดา้นกีฬา  กีฬาในลกัษณะ  พี  เอส  ย ู  โอเพน่   
                            3.3  กิจกรรมกีฬาเพ่ือสุขภาพ   ไดด้ าเนินการส่งเสริมการจดักิจกรรมโดยเนน้การส่งเสริมใหน้กัศึกษา  บุคลากร  ออก
ก าลงักายเพ่ือสุขภาพ  เช่น  โครงการวิง่สะสมระยะทางรอบอ่างน ้ า  มอ. โครงการวิง่หาดใหญ่สู่ธรรมชาติ  การจดัการแข่งขนัเช่ือม
ความสมัพนัธ์ฟตุบอลภายใน      
                        4. กิจกรรมดา้นศิลปวฒันธรรม จ านวน 83 โครงการ (กนศ.11.1/5) ซ่ึงด าเนินการโดยองคก์รนกัศึกษาและหน่วยงาน
ของกองฯ  ประกอบดว้ย   
                                   -  กิจกรรมโครงการท่ีส่งเสริมใหเ้กิดความเขา้ใจและความภาคภูมิใจในวถีิชีวติและภูมิปัญญาไทย เช่น  โครงการ
เปิดตูแลใต ้ โครงการสมัผสัวถีิชีวติชาวบา้น   
                                   -  กิจกรรม/โครงการท่ีส่งเสริมความภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณีไทยทอ้งถ่ินและของชาติ    เช่น  
โครงการวนัลอยกระทง  โครงการอนุรักษป์ระเพณีไทยถวายเทียนพรรษาและผา้อาบน ้ าฝน   
                                   - กิจกรรม/โครงการท่ีส่งเสริมใหเ้กิดความเขา้ใจและศรัทธาในสถาบนัทางศาสนา เช่น โครงการตกับาตรทุกวนั
พฤหสั ฯ  โครงการบอกเล่าศรัทธา  โครงการกลุ่มเซลสามคัคีธรรมน าชีวติ   
                                   - กิจกรรม/โครงการเพ่ือก่อใหเ้กิดคุณค่าหรือค่านิยมท่ีนบัถือความดีงามคุณธรรมและจริยธรรม  
เช่น โครงการปฏิบติัธรรมชมรมพทุธ  โครงการอมรมศกัยภาพเยาวชนตน้แบบ  โครงการชุมชนสมัพนัธ์คุณธรรมเพ่ือพอ่      
                                    - กิจกรรม/โครงการ  แสดงศิลปวฒันธรรมไทย  เช่น  โครงการเยาวชนรักษด์นตรีไทย  โครงการสานสมัพนัธ์
ศิลปวฒันธรรม 5 วทิยาเขต  โครงการเปิปส่ีภาคหลากหลายศิลป์กินอยูอ่ยา่งไทย  โครงการนาฏะนาฏยลินลา     
                                    - กิจกรรม/โครงการศิลปวฒันธรรมสากลและของชาติอ่ืนๆ เช่นโครงการ PSU MUSIC AWARDS  โครงการ  
PSU  DANCING  COMPET  เป็นตน้   
                        5.  กิจกรรมดา้นพิเศษอ่ืน ๆ  จ านวน 56  โครงการ (กนศ.11.1/6) นอกจากไดส้นบัสนุนการจดักิจกรรมของกลุ่มกิจกรรม
ต่าง  กองฯไดจ้ดักิจกรรมดา้นเสริมสร้างความเขา้ใจดา้นพหุวฒันธรรม  การน าวถีิประชาธิปไตยและปรัชญาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
มาใชใ้นวถีิชีวติประจ าวนั    กิจกรรมเก่ียวกบัเยาวชนเด็กดอ้ยโอกาส  นกัเรียน  เยาวชนท่ีมีผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบใน 3  
จงัหวดัชายแดนภาคใต ้โดยงบประมาณส่วนหน่ึงไดรั้บการสนบัสนุนจากศูนยอ์  านวยการบริหารจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ การจดัอบรม
สมัมนาในลกัษณะแลกเปล่ียนเรียนรู้ ( KM  Workshop)  เก่ียวกบัการจดักิจกรรมรับนอ้งใหม่และประชุมเชียร์เชิงสร้างสรรค ์ โดยได้
จดัอบรมสมัมนาทั้งภายในวทิยาเขต  ระหวา่งวทิยาเขตและประสานการจดัร่วมเครือข่ายสถาบนัอุดมศึกษาภาคใต ้
                        ผลประเมินเทียบเกณฑเ์ท่ากบั 3 คะแนนเทียบแผนเท่ากบั 1 คะแนน เทียบพฒันาการเท่ากบั 0 คะแนน 
                        รวมคะแนนตวับ่งช้ีที่ 11.1 เท่ากบั  5 คะแนน 
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ภารกจิที ่  11  กจิกรรมเพ่ือส่งเสริมพฒันานักศึกษา 

ช่ือตวับ่งช้ี :11.1. ร้อยละของนักศึกษาทีเ่ข้าร่วมโครงการ / กจิกรรมนักศึกษาต่อจ านวนนักศึกษาระดบัปริญญาตรี 
เอกสารอ้างองิ : 

1. กนศ.11.1/1  คู่มือปฏิบติังานกิจกรรมเสริมหลกัสูตรเพ่ือพฒันานกัศึกษา  มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
2. กนศ.11.1/2   http://student.psu.ac.th/news/ทรานสคริปกิจกรรมนกัศึกษา 
3. กนศ.11.1/3   http://student.psu.ac.th/news/ทรานสคริปกิจกรรมนกัศึกษา 
4. กนศ.11.1/4   http://student.psu.ac.th/news/ทรานสคริปกิจกรรมนกัศึกษา 
5. กนศ.11.1/5   http://student.psu.ac.th/news/ทรานสคริปกิจกรรมนกัศึกษา 
6. กนศ.11.1/6   http://student.psu.ac.th/news/ทรานสคริปกิจกรรมนกัศึกษา 

 
 

 

ช่ือตวับ่งช้ี :11.2: จ านวนโครงการ/กจิกรรมนักศึกษาต่อจ านวนนักศึกษาระดบัปริญญาตรี 

ผลการด าเนินงาน 

ค่า     
น า้หนัก 

แผน 
2550 

ผลการด าเนินงานปีการศึกษา เกณฑ์การให้คะแนน ผลการประเมนิ 

2548 2549 2550 1 2 3 เทยีบ 
เกณฑ์ 

เทยีบ 
แผน  

เทยีบ 
พฒันาการ 

รวมคะแนน 

 1.72 1:55 - - 1:52 >1:65 >160-
1:65 

1:55 3  1 0 5 

รายละเอยีดผลการด าเนินงาน  
      ปีการศึกษา  2550  กองกิจการนกัศึกษาไดส้นบัสนุนการจดัและจดักิจกรรมเพ่ือพฒันานกัศึกษา  จ านวน 238โครงการ  

แบ่งเป็นดา้นบ าเพญ็ประโยชน์  จ านวน  71 โครงการ ดา้นวชิาการ  จ านวน  74  โครงการ  ดา้นกีฬา  จ านวน  54 โครงการ  ดา้น
ศิลปวฒันธรรม  จ านวน  83 โครงการ  และดา้นพิเศษอ่ืนๆ  จ านวน  56 โครงการ  ผลการประเมินอยูใ่นระดบัดีมาก  (กนศ.11.2/1) 
                      ผลประเมินเทียบเกณฑเ์ท่ากบั 3 เทียบแผนเท่ากบั 1 คะแนน   เทียบพฒันาการเท่ากบั  0  คะแนน 

      รวมคะแนนตวับ่งช้ีที ่11.2  เท่ากบั  5   คะแนน 
 

เอกสารอ้างองิ: 
 กนศ.  11.2/1    http://student.psu.ac.th/news/ทรานสคริปกิจกรรมนกัศึกษา 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://student.psu.ac.th/news/ทรานสคริป
http://student.psu.ac.th/news/ทรานสคริปกิจกรรม
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ช่ือตวับ่งช้ี :11.3. ร้อยละของงบประมาณทีไ่ด้รับการสนับสนุนส่งเสริมกจิกรรมนักศึกษาต่องบด าเนินการ (ปีงบประมาณ) 
ผลการด าเนินงาน 

ค่า     
น า้หนัก 

แผน 
2550 

ผลการด าเนินงานปีการศึกษา เกณฑ์การให้คะแนน ผลการประเมนิ 

2548 2549 2550 1 2 3 เทยีบ 
เกณฑ์ 

เทยีบ 
แผน  

เทยีบ 
พฒันาการ 

รวมคะแนน 

1.72 3.50 - - 3.90 <2.00 2.00-
3.00 

>3.00 3 1 0 5 

รายละเอยีดผลการด าเนินงาน  
          ปีการศึกษา  2550  กองกิจการนักศึกษาไดรั้บการจดัสรรงบประมาณจากเงินรายได ้ หมวดด าเนินการประเภทอุดหนุน

กิจกรรมนักศึกษา  เพ่ือสนับสนุนการจัดกิจกรรมพฒันานักศึกษา  จ านวน  5,415,000 บาท  ต่องบหมวดด าเนินการโดยรวมทั้ งส้ิน 
138,604,500 บาท   (กนศ.11.3/1) 
                         ผลประเมินเทียบเกณฑเ์ท่ากบั 3 เทียบแผนเท่ากบั 1 คะแนน   เทียบพฒันาการเท่ากบั  0  คะแนน 

          รวมคะแนนตวับ่งช้ีที ่ 11.3   เท่ากบั  5   คะแนน 
 

เอกสารอ้างองิ :  
       กนศ.11.3/1  แผนงบประมาณเงินรายไดป้ระจ าปีงบประมาณ  2550-2551   

 
 

ช่ือตวับ่งช้ี :11.4 ระดบัความพงึพอใจของนักศึกษาต่อการจดักจิกรรมนักศึกษา 
ผลการด าเนินงาน 

ค่า     
น า้หนัก 

แผน 
2550 

ผลการด าเนินงานปีการศึกษา เกณฑ์การให้คะแนน ผลการประเมนิ 

2548 2549 2550 1 2 3 เทยีบ 
เกณฑ์ 

เทยีบ 
แผน  

เทยีบ 
พฒันาการ 

รวมคะแนน 
  

1.71 3.51 - - 3.96 1.51-
2.50 

2.51-
3.50 

≥3.51 3 1 0 5 

รายละเอยีดผลการด าเนินงาน  
                        กองกิจการนกัศึกษา ไดมี้การประเมินความพึงพอใจในการจดักิจกรรมนกัศึกษาตลอดปีการศึกษา  2550  โดยสอบถามจาก
ผูน้ าและกรรมการกลุ่มกิจกรรมนกัศึกษาอนัไดแ้ก่  องคก์ารบริหาร  สภานกัศึกษา  สโมสรคณะ  ชมรมในสงักดัองคก์ารบริหารและ
กรรมการหอพกั  ผลการประเมินอยูใ่นระดบัดีมาก ค่าเฉล่ีย 3.90  (กนศ.11.4/1) 
                        ผลประเมินเทียบเกณฑเ์ท่ากบั 3 เทียบแผนเท่ากบั 1 คะแนน   เทียบพฒันาการเท่ากบั  0  คะแนน 

         รวมคะแนนตวับ่งช้ีที ่11.4  เท่ากบั  5   คะแนน 
เอกสารอ้างองิ 
      กนศ.11.4/1    สรุปผลความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อการจดักิจกรรมนกัศึกษา 
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ภารกจิที ่11  กจิกรรมเพ่ือส่งเสริมพฒันานักศึกษา 

สรุปผลการวเิคราะห์ตนเอง  (SWOT Analysis) 

1. จุดอ่อน 
1. การถ่ายทอดประสบการณ์ระหวา่งผูท้  ากิจกรรมรุ่นต่อรุ่น ไม่เป็นระบบ 

       2. บางกลุ่มกิจกรรมยงัไม่ไดน้ าผลการประเมินโครงการมาพฒันาปรับปรุง เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบติังานโครงการปีต่อไป 
2.   จุดแข็ง 
       1.  การมีโครงสร้างกิจกรรมเสริมหลกัสูตรเพ่ือพฒันานกัศึกษา ในลกัษณะบงัคบัเลือกและเลือกเขา้ร่วมอยา่งหลากหลาย 
       2.  การมีระบบบนัทึกประมวลผลต่อการเขา้ร่วมกิจกรรมอยา่งเป็นระบบ และมีผลต่อการส าเร็จการศึกษา ท าใหน้กัศึกษาให้
ความส าคญัและสนใจเขา้ร่วมกิจกรรมเพ่ิมมากข้ึน 
3.     โอกาส 
        1.  นโยบาย สกอ.ใหค้วามส าคญัต่อการพฒันาบณัฑิต โดยยดึคุณธรรมน าความรู้ ซ่ึงสอดรับกบักิจกรรมพฒันานกัศึกษาท่ีเป็นการ
ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม การมีทกัษะชีวติ และการเป็นบณัฑิตท่ีเป็นคนดีของสงัคม 
        2.  หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนซ่ึงเป็นนายจา้ง/ผูป้ระกอบการใหค้วามส าคญัเป็นพิเศษส าหรับนกัศึกษาท่ีผา่นกระบวนการ
กิจกรรมนกัศึกษาขณะท่ีศึกษาอยูใ่นมหาวทิยาลยั 
        3.  มีโครงการความร่วมมือกบัหน่วยงาน / ต่างสถาบนั /ทั้งในและภายนอกเพ่ือเปิดโอกาสใหท้ ากิจกรรมท่ีดี เป็นการสร้าง 
ความภาคภูมิใจแก่นกัศึกษาและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
4. อุปสรรค 

1. ระบบการเรียนการสอนยงัไม่เอ้ือต่อการจดักิจกรรมและเขา้ร่วมกิจกรรมของนกัศึกษา 
        2. งบประมาณสนบัสนุนการจดักิจกรรมพฒันานกัศึกษามีนอ้ย ไม่สอดรับกบัปริมาณความสนใจในการเขา้ร่วม 
กิจกรรมท่ีเพ่ิมข้ึนเป็นทวคูีณ 
        3.  ปัจจยัเก้ือหนุนท่ีเอ้ือต่อการจดักิจกรรมของนกัศึกษายงัไม่เพียงพอ เช่น ยานพาหนะ สถานท่ีการจดักิจกรรม 
        4.  อาจารยท่ี์ปรึกษากิจกรรมนกัศึกษา ขาดแรงจูงใจในการปฏิบติังาน เช่น การคิดภาระงาน / ค่าตอบแทน 
5.     กลยุทธ์ / แผนพฒันา 
       1.  จดัประชุมเชิงปฏิบติัการในลกัษณะแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งผูน้ านกัศึกษา อาจารยท่ี์ปรึกษา และเจา้หนา้ท่ีกิจการนกัศึกษา เพือ่
ระดมความคิดเห็นในเชิงพฒันากิจกรรมนกัศึกษา เสนอต่อมหาวทิยาลยัฯ เพ่ือสนบัสนุนส่งเสริมกิจกรรมนกัศึกษาอยา่งบูรณาการ 
       2.  เร่งรัดการจดัซ้ืออุปกรณ์และปรับปรุงอาคารสถานท่ี ซ่ึงเป็นปัจจยัเก้ือหนุนต่อการจดักิจกรรมนกัศึกษา 
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4 

ภารกจิที ่  12   วชิาทหาร 

ช่ือตวับ่งช้ี :12.1  จ านวนนกัศึกษาผู้ใช้บริการ 

ผลการด าเนินงาน 

ค่า     
น า้หนัก 

แผน 
2550 

ผลการด าเนินงานปีการศึกษา เกณฑ์การให้คะแนน ผลการประเมนิ 

2548 2549 2550 1 2 3 เทยีบ 
เกณฑ์ 

เทยีบ 
แผน  

เทยีบ 
พฒันาการ 

รวม 
คะแน
น 

 1.71 300 - - 489 ≤200 >200-
299 

≥300 3  1 0 5 

รายละเอยีดผลการด าเนินงาน  
 กองฯไดก้ ำหนดแผนกำรด ำเนินงำนดำ้นวชิำกำรทหำรสอดคลอ้งกบัแผนงำนของกระทรวงกลำโหมและศูนยก์ำรฝึกวชิำ
ทหำร  มณฑลทหำรบกท่ี 42  โดยภำระงำนดำ้นวชิำทหำรตลอดปีกำรศึกษำ จะด ำเนินกำรตั้งแตป่ระสำนงำนรับสมคัรนกัศึกษำวชิำทหำร 
กำรขอผอ่นผนักำรเรียกพลฯ  กำรขอยกเวน้กำรตรวจเลือกเขำ้รับรำชกำรทหำร  กำรประสำนงำนเขำ้ร่วมประชุมในโอกำสต่ำงๆ และงำน
ดำ้นธุรกำรท่ีเก่ียวขอ้งกบัวชิำทหำร 
                      ผลกำรปฏิบติังำน  ปีกำรศึกษำ 2550 ไดด้ ำเนินกำรดำ้นเอกสำรรับสมคัรนกัศึกษำวิชำทหำร  จ ำนวน  114  คน  ขอผอ่นผนักำร
เรียกพลฯ จ ำนวน 14  คน  กำรขอยกเวน้กำรขอผอ่นผนักำรตรวจเลือกเขำ้รับรำชกำรทหำร  จ ำนวน  353  คน   และด ำเนินกำรเอกสำร 
ธุรกำรเก่ียวกบัวชิำทหำร  จ ำนวน 5 ฉบบั  มีกำรประชุมร่วมกบัศูนยก์ำรฝึกฯ  จ ำนวน 1คร้ัง    เพื่อสรุปประเมินผลกำรปฏิบติังำนร่วมกนั 
มีกำรประเมินผลควำมพึงพอใจจำกนกัศึกษำผูม้ำใชบ้ริกำรและขอ้เสนอแนะจำกผลกำรประเมินมำพฒันำปรับปรุงกำรปฏิบติังำนดำ้นวิชำ
ทหำรต่อไป  ผลกำรประเมินอยูใ่นระดบัดีมำก     (กนศ. 12.1/1) 
                      ผลประเมินเทียบเกณฑเ์ท่ำกบั 3 เทียบแผนเท่ำกบั 1 คะแนน   เทียบพฒันำกำรเท่ำกบั  0  คะแนน 
                      รวมคะแนนตวับ่งช้ีที ่12.1  เท่ากบั  5   คะแนน 
เอกสารอ้างองิ: 
      กนศ 12.1/1    เอกสำรขอบข่ำยภำระงำน / ระเบียบดำ้นวชิำทหำร 
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ช่ือตวับ่งช้ี :12.2 ระดบัความพงึพอใจของนักศึกษาผู้ใช้บริการ 

ผลการด าเนินงาน 

ค่า     
น า้หนัก 

แผน 
2550 

ผลการด าเนินงานปีการศึกษา เกณฑ์การให้คะแนน ผลการประเมนิ 

2548 2549 2550 1 2 3 เทยีบ 
เกณฑ์ 

เทยีบ 
แผน  

เทยีบ 
พฒันาการ 

รวม 
คะแนน 

1.71 3.50 - - 4.36 1-2.49 2.50-
3.49 

≥3.50 3 1 0 5 

รายละเอยีดผลการด าเนินงาน  
                       กองฯ ไดด้ ำเนินงำนวชิำทหำร มีกำรประเมินผลควำมพึงพอใจของนกัศึกษำผูใ้ชบ้ริกำร  ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจอยู่
ในระดบัดีมำก  (กนศ. 12.2/1) 
                       ผลประเมินเทียบเกณฑเ์ท่ำกบั 3 เทียบแผนเท่ำกบั 1 คะแนน   เทียบพฒันำกำรเท่ำกบั  0  คะแนน 
                       รวมคะแนนตวับ่งช้ีที ่12.2  เท่ากบั  5   คะแนน 
 
เอกสารอ้างองิ: 
      กนศ.12.2/1  สรุปผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของนกัศึกษำผูใ้ชบ้ริกำร 
 
ภารกจิที ่12  วชิาทหาร 

สรุปผลการวเิคราะห์ตนเอง  (SWOT Analysis) 

  1.    จุดอ่อน  
        นกัศึกษำท่ีเขำ้เกณฑก์ำรตรวจเลือกทหำรบำงส่วนยงัขำดควำมสนใจมำด ำเนินกำรขอผอ่นผนักำรเกณฑท์หำร 
ตำมระเบียบของกระทรวงกลำโหม 
  2.    จุดแข็ง 
        1. ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนดำ้นวชิำทหำรมีควำมชดัเจนท ำใหง่้ำยต่อกำรปฏิบติังำนของเจำ้หนำ้ท่ีท่ีรับผิดชอบ 
         2. กำรตรวจสอบรำยช่ือนกัศึกษำวชิำทหำรสำมำรถตรวจสอบผำ่น WEB กองกิจกำรนกัศึกษำ ได ้
  3.    โอกาส 
        1. ศูนยก์ำรฝึกวชิำทหำร ไดเ้ปิดโอกำสใหน้กัศึกษำวชิำทหำรเขำ้รับกำรฝึกในช่วงปิดภำคกำรศึกษำและในช่วงวนัหยดุ   
ท ำใหน้กัศึกษำมีควำมสนใจเขำ้รับกำรฝึกและกระทบต่อกำรเรียนนอ้ย 
        2. ผูท่ี้ส ำเร็จกำรศึกษำวชิำทหำร  ชั้นปีท่ี 5 และส ำเร็จระดบัปริญญำตรีทุกสำขำวชิำ มีโอกำสไดรั้บกำรพิจำรณำเป็นกรณีพิเศษในกำร
รับรำชกำรสงักดักองทพับก 
  4.     อุปสรรค 
        แผนกำรฝึกภำคสนำมของนกัศึกษำวชิำทหำร ไม่สอดคลอ้งกบักำรเปิดภำคเรียนของมหำวทิยำลยั 
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ภารกจิที่   12   วชิาทหาร 
5. กลยุทธ์ / แผนพฒันา 

1. กำรสมคัรเรียนวิชำทหำร  ด ำเนินกำรประชำสมัพนัธ์  ขั้นตอนกำรรับสมคัรไวใ้นคู่มือปฐมนิเทศนกัศึกษำ 
ใหม่และประชำสมัพนัธ์ผำ่น http://student.psu.ac.th/news/  
                              2. กำรผอ่นผนัตรวจเลือกเขำ้รับรำชกำรทหำร จดัท ำแผน่ปลิวประชำสมัพนัธ์และจดัส่งตำมรำยช่ือนกัศึกษำ
ท่ีจะตอ้งด ำเนินท่ีขอผอ่นผนัไปยงัคณะต่ำง ๆ รวมทั้งจดัท ำป้ำยผำ้ประชำสมัพนัธ์จดัท ำ HOME PAGE  ขอ้มูลนกัศึกษำ 
 วิชำทหำร 
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ภารกจิที ่ 13  ทะเบียนกจิกรรมนกัศึกษา 

ช่ือตวับ่งช้ี :13.1. จ านวนนกัศึกษาผู้ขอรับบริการ 

ผลการด าเนินงาน 

ค่า     
น า้หนัก 

แผน 
2550 

ผลการด าเนินงานปี
การศึกษา 

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการประเมนิ 

2548 2549 2550 1 2 3 เทยีบ 
เกณฑ์ 

เทยีบ 
แผน  

เทยีบ 
พฒันาการ 

รวม 
คะแนน 

1.72 1,200 - - 1,323 <800 800-
1000 

>1,000 3 1  0 5 

รายละเอยีดผลการด าเนินงาน  
 กองกิจการนกัศึกษา ไดจ้ดัท าระบบฐานขอ้มูลสารสนเทศกิจกรรมนกัศึกษา เพ่ือรองรับการบนัทึกประวติัการท ากิจกรรม
ของนกัศึกษา  ตามโครงสร้างหลกัสูตรการพฒันานกัศึกษา ซ่ึงเป็นผลบงัคบัให้นกัศึกษาระดบัปริญญาตรีท่ีเขา้ศึกษาในปีการศึกษา 2550 
เป็นตน้ไป  ตอ้งเขา้ร่วมกิจกรรมเสริมหลกัสูตรเพ่ือพฒันานกัศึกษาตลอดระยะเวลาท่ีศึกษาในมหาวิทยาลยั  มีจ านวนรวมทั้งส้ิน ไม่นอ้ย
กวา่  17  กิจกรรม มีจ านวนหน่วยชัว่โมงท่ีเขา้ร่วมไม่นอ้ยกวา่  100  หน่วยชัว่โมง มีโครงสร้างกิจกรรมบงัคบัเลือก และเลือกเขา้ร่วมตาม
ประเภทกิจกรรม 5 ประเภท ระบบฐานขอ้มูลสารสนเทศกิจกรรมนกัศึกษาท่ีจดัท าข้ึน ไดร้องรับการบนัทึกขอ้มูลการจดักิจกรรมนกัศึกษา
ของทั้งหน่วยงานมหาวทิยาลยัด าเนินการจดัและสนบัสนุนให้กลุ่มองคก์รกิจกรรมนกัศึกษาเป็นผูจ้ดัโครงการ  ในปีการศึกษา 2550 กอง-
กิจการนักศึกษามีการบนัทึกประวติัการเขา้ร่วมกิจกรรมของนักศึกษา  จ านวน  12, 900  คน ไดจ้ดัท าเกียรติบตัรมอบให้กลุ่มกิจกรรม 
ไดแ้ก่  องค์การบริหาร สภานักศึกษา สโมสรนักศึกษา กรรมการชมรมในสังกดัองค์การบริหาร  กรรมการหอพกั นักกิจกรรมดีเด่น  
นกักีฬา  และนาฏศิลป์มหาวทิยาลยั  จ านวน  1,047  ฉบบั  มีการออกใบรับรองการท ากิจกรรมใหแ้ก่นกัศึกษาทั้งท่ีจะส าเร็จการศึกษาและ
ชั้นปีอ่ืนๆ จ านวน 276 คน (กนศ.13.1/1)   
                        ผลประเมินเทียบเกณฑเ์ท่ากบั 3 เทียบแผนเท่ากบั 1 คะแนน   เทียบพฒันาการเท่ากบั  0  คะแนน 
                        รวมคะแนนตวับ่งช้ีที ่13.1  เท่ากบั  5   คะแนน 
เอกสารอ้างองิ: 
       กนศ.13.1/1   สรุปผลการปฏิบติังานในรอบปีการศึกษา  2550 
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 ภารกจิที ่  13  ทะเบียนกจิกรรมนักศึกษา 
ช่ือตวับ่งช้ี :13 .2 ระดบัความพงึพอใจของนักศึกษาผู้ใช้บริการ 

ผลการด าเนินงาน 

ค่า     
น า้หนัก 

แผน 
2550 

ผลการด าเนินงานปี
การศึกษา 

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการประเมนิ 

2548 2549 2550 1 2 3 เทยีบ 
เกณฑ์ 

เทยีบ 
แผน  

เทยีบ 
พฒันาการ 

รวม 
คะแนน 

 1.71 3.51 - - 4.36  1.51-
2.50 

2.51-3.50  ≥3.51 3  1 0 5 

รายละเอยีดผลการด าเนินงาน  
                        กองกิจการนกัศึกษา  ไดมี้การประเมินความพึงพอใจของนกัศึกษาท ากิจกรรมเก่ียวกบัการบนัทึกขอ้มูล  และขอใบรับรอง
การท ากิจกรรมนกัศึกษาทั้งท่ีจะส าเร็จการศึกษาและนกัศึกษาชั้นปีอ่ืนๆ  เพื่อน าผลมาปรับปรุงและพฒันาการปฏิบติังานของปีต่อไป ผล
การประเมินอยูใ่นระดบัดีมาก (กนศ 13.2/1) 
                        ผลประเมินเทียบเกณฑเ์ท่ากบั 3 เทียบแผนเท่ากบั 1 คะแนน   เทียบพฒันาการเท่ากบั  0  คะแนน 
                        รวมคะแนนตวับ่งช้ีที ่13.2   เท่ากบั  5   คะแนน 
 
เอกสารอ้างองิ: 
       กนศ.13.2/1  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจในการใหบ้ริการ 

สรุปผลการวเิคราะห์ตนเอง (SWOT Analysis) : 

1.    จุดอ่อน  
         1.  นกัศึกษาผูรั้บผิดชอบจดักิจกรรมนกัศึกษาไม่ส่งรายช่ือภายในเวลาท่ีก าหนด ท าใหก้ารบนัทึกล่าชา้ 
        2.  การก าหนดและบนัทึกประเภทชัว่โมงกิจกรรมผูรั้บผดิชอบโครงการก าหนดแผน/รายละเอียดไม่ชดัเจนและไม่ไดม้าตรฐาน 
2.     จุดแข็ง 
         การมีโครงสร้างกิจกรรมเสริมหลกัสูตรเพ่ือพฒันานกัศึกษา ในลกัษณะบงัคบัเลือก และเลือกเขา้ร่วมอยา่งหลากหลาย 
3.     โอกาส 
         หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ซ่ึงเป็นนายจา้ง/ ผูป้ระกอบการให้ความส าคญัเป็นพิเศษส าหรับนกัศึกษา ท่ีผ่านกระบวนการ
กิจกรรมนกัศึกษา ขณะท่ีนกัศึกษาอยูใ่นมหาวทิยาลยั 
4.     อุปสรรค 
         - 
5.     กลยุทธ์ / แผนพฒันา 
        1. จดัอบรมเชิงปฏิบติัการแก่นกัศึกษาและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 
        2. มีระบบการรายงานและติดตามผลการบนัทึกกิจกรรมนกัศึกษาเดือนละ 1 คร้ัง 
        3. พฒันาระบบการขอใบรับรองการท ากิจกรรม โดยนกัศึกษาสามารถพิมพไ์ดด้ว้ยตนเอง 
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4 

ภารกจิที ่  14 กฬีา  

ช่ือตวับ่งช้ี :14 .1 การให้บริการด้านกฬีา (ช่ัวโมง / วนัโดยเฉลีย่ 7 วนั / สัปดาห์) 

ผลการด าเนินงาน 

ค่า     
น า้หนัก 

แผน 
2550 

ผลการด าเนินงานปีการศึกษา เกณฑ์การให้คะแนน ผลการประเมนิ 

2548 2549 2550 1 2 3 เทยีบ 
เกณฑ์ 

เทยีบ 
แผน  

เทยีบ 
พฒันาการ 

รวม 
คะแนน 

1.72  7  - - 8  <4  4-6 >6  3  1 0 5 

รายละเอยีดผลการด าเนินงาน  
              กองกิจการนักศึกษา ไดรั้บมอบหมายนโยบายจากมหาวิทยาลยัให้รับผิดชอบก ากบัดูแลด้านการให้บริการสนามกีฬา 

อุปกรณ์กีฬาแก่นักศึกษา บุคลากร  และบริการชุมชน  โดยในปี  2550   กองฯ  มีแผนด ำเนินงำนกีฬำและปฏิบัติตำมแผน  โดยได้จัด
ให้บริกำรสนำมกีฬำและอุปกรณ์กีฬำ  ทั้ งในนำมองค์กรเพ่ือกำรฝึกซ้อม / แข่งขนั และรำยบุคคลเพ่ือออกก ำลงักำย พร้อมมีกำรปรับปรุง
สระวำ่ยน ้ ำ ศูนยบ์ริหำรร่ำงกำย  (กนศ 14.1/1) 
                        ผลประเมินเทียบเกณฑเ์ท่ำกบั 3 เทียบแผนเท่ำกบั 1 คะแนน   เทียบพฒันำกำรเท่ำกบั  0  คะแนน 

              รวมคะแนนตวับ่งช้ีที ่14.1  เท่ากบั  5   คะแนน 

เอกสารอ้างองิ: 
    กนศ.14.1/1 รำยละเอียดระเบียบกำรเปิดใหบ้ริกำรสนำมกีฬำ 
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 ภารกจิที ่  14 กฬีา 

 ช่ือตวับ่งช้ี :14.2 จ านวนคร้ังทีใ่ห้บริการด้านกฬีาแก่หน่วยงานหรือกลุ่มองค์กร 

 ผลการด าเนินงาน 

ค่า     
น า้หนัก 

แผน 
2550 

ผลการด าเนินงานปีการศึกษา เกณฑ์การให้คะแนน ผลการประเมนิ 

2548 2549 2550 1 2 3 เทยีบ 
เกณฑ์ 

เทยีบ 
แผน  

เทยีบ 
พฒันาการ 

รวม
คะแนน 

 1.71 500 - - 695 <300 300-400 >400 3 1  0 5 
รายละเอยีดผลการด าเนินงาน  
                         ปีกำรศึกษำ  2550 ไดบ้ริกำรสนำมกีฬำและอุปกรณ์กีฬำแก่หน่วยงำนทั้งภำยนอกและภำยในเพ่ือกำรฝึกซอ้ม/แข่งขนักีฬำ
และจดักิจกรรมอ่ืนๆ  รวมทั้งส้ิน 695 คร้ัง/เดือน  มีผูใ้ชบ้ริกำรเพื่อออกก ำลงักำยเฉล่ีย 24,020 คนต่อเดือนผลกำรประเมินจ ำนวนคร้ังของ
กำรใหบ้ริกำรอยูใ่นระดบัดีมำก (กนศ 14.2/1) 
                      ผลประเมินเทียบเกณฑเ์ท่ำกบั 3 เทียบแผนเท่ำกบั 1 คะแนน   เทียบพฒันำกำรเท่ำกบั  0  คะแนน 
                        รวมคะแนนตวับ่งช้ีที ่ 14.2  เท่ากบั  5   คะแนน 
เอกสารอ้างองิ: 
      กนศ. 14.2/1 สรุปขอ้มูลกำรใหบ้ริกำรสนำมกีฬำ และอุปกรณ์กีฬำรอบปีกำรศึกษำ 2550 

 

 

ช่ือตวับ่งช้ี :14.3 ระดบัความพงึพอใจในการใช้บริการ 

ผลการด าเนินงาน 

ค่า     
น า้หนัก 

แผน 
2550 

ผลการด าเนินงานปีการศึกษา เกณฑ์การให้คะแนน ผลการประเมนิ 

2548 2549 2550 1 2 3 เทยีบ 
เกณฑ์ 

เทยีบ 
แผน  

เทยีบ 
พฒันาการ 

รวม
คะแนน 

1.71  3.51 - - 2.97 1.51-
2.50 

2.51-
3.50 

≥3.51 2 0  0 2.33 

รายละเอยีดผลการด าเนินงาน  
        กองกิจกำรนกัศึกษำ ไดมี้กำรประเมินควำมพึงพอใจในกำรใชบ้ริกำรสนำมกีฬำไดแ้ก่  สระวำ่ยน ้ ำ  สนำมเทนนิส  โรง

ยมิเนเซียม  สนำมกีฬำกลำงแจง้  สนำมฟตุบอล  และศูนยบ์ริหำรร่ำงกำย  เพื่อน ำผลกำรประเมินมำปรับปรุงและพฒันำกำรปฏิบติังำน ผล
กำรประเมินระยะเวลำกำรเปิดใหบ้ริกำรอยูใ่นระดบัดีมำก   (กนศ.14.3/1) 
                       ผลประเมินเทียบเกณฑเ์ท่ำกบั 2   เทียบแผนเท่ำกบั 0 คะแนน   เทียบพฒันำกำรเท่ำกบั  0  คะแนน 

        รวมคะแนนตวับ่งช้ีที ่14.3  เท่ากบั  2.33   คะแนน 
 

 

 



  - 90 - 

ภารกจิที่   14 กฬีา 

ช่ือตวับ่งช้ี :14.3 ระดบัความพึงพอใจในการใช้บริการ 

เอกสารอ้างองิ: 
      กนศ. 14.3/1   ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจในกำรใหบ้ริกำร 
สรุปผลการวเิคราะห์ตนเอง (SWOT Analysis) : 

1.     จุดอ่อน 
         -             
2.     จุดแข็ง 
         นกัศึกษำและบุคลำกรใหค้วำมสนใจต่อกำรออกก ำลงักำยเพ่ือสุขภำพมำกข้ึน 
3.      โอกาส 
         1. รัฐบำลมีนโยบำย สนบัสนุนส่งเสริมใหป้ระชำชนมีสุขภำพดีถว้นหนำ้ตำมแผนพฒันำกีฬำแห่งชำติ ฉบบัท่ี 4 (2550 – 2554) 
         2. ไดรั้บควำมร่วมมือกบัหน่วยงำนทั้งภำยในและภำยนอก ในกำรส่งเสริมกิจกรรมดำ้นกีฬำ 
4.      อุปสรรค            
        1. จ ำนวนสนำมกีฬำและอุปกรณ์กีฬำยงัไม่เพียงพอกบัจ ำนวนผูใ้ชบ้ริกำรท่ีเพ่ิมข้ึนทุกปี 
        2. ช่วงเวลำกำรเรียนกำรสอน ส่งผลกระทบต่อกำรออกก ำลงักำยของนกัศึกษำ 
        3. กำรจดักำรเรียนกำรสอน นอกเวลำรำชกำรส่งผลกระทบตอ่กำรจดักิจกรรมและกำรออกก ำลงักำยของนกัศึกษำ 
         4.  กำรออกแบบปรับปรุงอำคำรสนำมกีฬำล่ำชำ้ไม่เป็นไปตำมแผน 
         5. งบประมำณ สนบัสนุน จ ำนวนจ ำกดั กำรพฒันำดำ้นกีฬำจึงไม่เป็นไปตำมแผน 
5.      กลยุทธ์ / แผนพฒันา 
         1.  ประสำนงำนกบัฝ่ำยท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือก ำหนด เวลำใชอ้ำคำรสนำมกีฬำ ท่ีเอ้ือต่อกำรเรียนกำรสอน 
         2.  จดัท ำแผนพฒันำสนำมกีฬำ อุปกรณ์กีฬำ เสนอต่อมหำวทิยำลยั 
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ภารกจิที ่15   สารสนเทศกจิการนักศึกษา 

ตวับ่งช้ีที ่15.1 :  จ านวนระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ 

ผลการด าเนินงาน 

ค่า     
น า้หนัก 

แผน 
2550 

ผลการด าเนินงาน 
ปีการศึกษา 

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการประเมนิ 

2548 2549 2550 1 2 3 เทยีบ 
เกณฑ์ 

เทยีบ 
แผน  

เทยีบ 
พฒันาการ 

รวมคะแนน 

1.71 10 - - 10 <8 8-9 ≥10 3 1 0 5 

รายละเอยีดผลการด าเนินงาน 
                        กองกิจการนกัศึกษา มีแผนการด าเนินงานเพ่ือพฒันาระบบขอ้มูลและสารสนเทศกิจการนกัศึกษา โดยมุ่งเนน้ใหมี้ระบบ
ขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและทนัสมยั มีการปรับปรุงแกไ้ขขอ้มูลและน าขอ้มูลไปใชอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ มีการจดัเก็บและเรียกใชข้อ้มูลอยา่งเป็น
ระบบ มีความแน่นอนและมีความปลอดภยัของขอ้มูล ระบบสารสนเทศมีความยดืหยุน่และสามารถปรับเปล่ียนใหส้อดคลอ้งรองรับกบั
ภารกิจผูป้ฏิบติังานตามความตอ้งการของนกัศึกษาได ้  โดยมีนกัศึกษาโครงการพิเศษ   เป็นผูร่้วมพฒันาระบบในปีการศึกษา 2550  ได้
จดัท าและใหบ้ริการระบบสารสนเทศ 10 ระบบ (กนศ.15.1/1) คือการบริการจดัหางานโดยใชโ้ปรแกรม PSU Job Search  สารสนเทศ
กิจกรรมนกัศึกษา (Transcript กิจกรรมนกัศึกษา)  ข่าวสารกองกิจการนกัศึกษา เงินกูย้มืเพ่ือการศึกษา (กยศ.และ กรอ.) ทุนการศึกษา 
(ทุนทัว่ไป) ทุนท างานแลกเปล่ียน ประกนัสุขภาพและอุบติัเหตุ  งานพิเศษหารายไดร้ะหวา่งเรียน  โครงการประกวดอบรมแขง่ขนัต่าง 
ๆ การจองหอพกัและเงินยมืฉุกเฉิน นกัศึกษาเขา้ใชง้านทุกระบบรวมกนั 278,417 คร้ัง เฉล่ีย 23,201 คร้ัง/เดือน (กนศ.15.1/2) และอยูใ่น
ระหวา่งด าเนินการ 3 ระบบคือ วนิยันกัศึกษา นกัศึกษาวชิาทหารและระบบการเงิน  ดูแลแกไ้ขปัญหาการใชง้านระบบ Software  ของ
บุคลากรกองฯ  การใชง้านบนระบบเครือข่าย   การใชง้านในระบบสารสนเทศ 
                        ผลประเมินเทียบเกณฑเ์ท่ากบั 3 เทียบแผนเท่ากบั 1 คะแนน   เทียบพฒันาการเท่ากบั  0  คะแนน 
                        รวมคะแนนตวับ่งช้ีที ่15.1  เท่ากบั  5   คะแนน 
 
เอกสารอ้างองิ: 
       1.  กนศ.15.1/1     http://student.psu.ac.th 
       2.  กนศ.15.1/2     สรุปผลการใชง้าน http://www.psu.ac.th/studaffairs 
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ตวับ่งช้ี 15.2   ระดบัความพงึพอใจในการให้บริการ 

ผลการด าเนินงาน 

ค่า     
น า้หนัก 

แผน 
2550 

ผลการด าเนินงานปีการศึกษา เกณฑ์การให้คะแนน ผลการประเมนิ 

2548 2549 2550 1 2 3 เทยีบ 
เกณฑ์ 

เทยีบ 
แผน  

เทยีบ 
พฒันาการ 

รวมคะแนน 

1.71 3.51 - - 3.33 1.51-
2.50 

2.51-
3.50 

≥3.51 
 

2 0 0 2.33 

รายละเอยีดผลการด าเนินงาน 
                        การประเมินผลความพึงพอใจการใหบ้ริการผา่น  Web Site พบวา่นกัศึกษามีความพึงพอใจในการใช ้Web Site  อยูใ่น
ระดบัปานกลาง ค่าเฉล่ีย  3.33  สรุปไดด้งัน้ี  (กนศ.15.2/1) 
                       1.   มีความเหมาะสมสวยงาม ระดบัปานกลาง     ค่าเฉล่ีย 3.47 
                       2.   มีขอ้มูลเหมาะสมกบัภารกิจของหน่วยงาน ระดบัมาก      ค่าเฉล่ีย 3.63 
                       3.   การจดัขอ้มูลเป็นหมวดหมู่ง่ายต่อการใชง้าน   ระดบัมาก             ค่าเฉล่ีย 3.30 
                       4.   ขอ้มูลมีความถูกตอ้ง สมบูรณ์และชดัเจนท าใหอ่้านเขา้ใจง่าย ระดบัปานกลาง  ค่าเฉล่ีย 3.30 
                       5.   ขอ้มูลมีการ Update อยูเ่สมอ   ระดบัปานกลาง   ค่าเฉล่ีย 3.23 
                       6.   ความเร็วในการแสดงผลของขอ้มูล  ระดบัปานกลาง   ค่าเฉล่ีย  3.20 
                       7.   ความสะดวกในการเขา้ถึงขอ้มูลใน Web Site  ระดบัมาก  ค่าเฉล่ีย  3.57 
                       8.   ขอ้มูลมีประโยชน์ต่อผูใ้ชง้าน  ระดบัมาก   ค่าเฉล่ีย 3.57 
                       9.   สามารถสอบถามขอ้มูลและรายละเอียดกบัผูท่ี้รับผิดชอบ  ระดบัปานกลาง  ค่าเฉล่ีย 3.30 
                      10.  มีความพึงพอใจในการใช ้Web Site  ในระดบัปานกลาง  ค่าเฉล่ีย 3.33 
                         ผลประเมินเทียบเกณฑเ์ท่ากบั 2  เทียบแผนเท่ากบั 0 คะแนน   เทียบพฒันาการเท่ากบั  0  คะแนน 
                         รวมคะแนนตวับ่งช้ีที ่15.2   เท่ากบั  2.33   คะแนน 
เอกสารอ้างองิ: 
       กนศ.15.2/1    ประเมินผลความพึงพอใจของนกัศึกษาผา่น Web Site 
สรุปผลการวเิคราะห์ตนเอง (SWOT Analysis) : 

1.     จุดอ่อน 
        มีนกัวชิาการคอมพิวเตอร์เพยีง 1 คน ลูกจา้งชัว่คราว  จ าเป็นตอ้งใหน้กัศึกษาเป็นผูพ้ฒันาระบบสารสนเทศ  จึงท าใหก้ารพฒันาและ
การปรับปรุงขาดความต่อเน่ือง 
2.     จุดแ ข็ง 
        1. นกัศึกษาโครงงานพิเศษเป็นผูร่้วมพฒันาระบบ 
        2. มหาวทิยาลยัใหค้วามส าคญัสนบัสนุนงบประมาณในการจดัซ้ือ Server  กองกิจการนกัศึกษา  
3.     โอกาส 
        นกัศึกษาและบุคลากรใหค้วามสนใจระบบสารสนเทศตามยคุกระแสโลกาภิวตัน์ 
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ภารกจิที ่15   สารสนเทศกจิการนักศึกษา 

สรุปผลการวเิคราะห์ตนเอง (SWOT Analysis) : 

4.     อุปสรรค 
       1. มีผูไ้ม่ประสงคดี์ (Hacker) เขา้มาแกไ้ขขอ้มูลในระบบ 
        2. ระบบยงัไม่สามารถรองรับผูใ้ชบ้ริการจ านวนมากในเวลาเดียวกนัได ้
5.     กลยุทธ์/แผนการพฒันา 
        1. ปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภยั 
        2. พฒันาระบบสารสนเทศใหท้นัสมยั 
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ภารกจิในฐานะผู้ขบัเคล่ือนตวับ่งช้ีของมหาวทิยาลยั 

ภารกจิที ่ 3    ภารกจิในฐานะผู้ขบัเคล่ือนตวับ่งช้ีของมหาวทิยาลยั 

ช่ือตวับ่งช้ี : 3.1  มกีารจดับริการแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า 

ผลการด าเนินงาน 

ค่า 
น า้หนัก 

แผน 
2550 

ผลการด าเนินงานปี
การศึกษา 

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการประเมนิ 

2548 2549 2550 1 2 3 เทยีบ 
เกณฑ์ 

เทยีบ 
แผน 

เทยีบ 
พฒันาการ 

รวม 
คะแนน 

5.00  7 -  -  8 มีการ
ด าเนินการ
ไม่ครบ 7 
ขอ้แรก  

มีการ
ด าเนินการ 
7 ขอ้แรก  

มีการ
ด าเนินการ
ครบทุก
ขอ้  

3  1 0  5 

ระดบัคุณภาพ 
1. มีการส ารวจความตอ้งการจ าเป็นของนกัศึกษาปีท่ี 1 
2. มีการจดับริการดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีเอ้ือต่อการพฒันาการเรียนรู้ของนกัศึกษา 
3. มีการจดับริการดา้นกายภาพท่ีส่งเสริมคุณภาพชีวติของนกัศึกษา 
4. มีการจดับริการใหค้  าปรึกษาแก่นกัศึกษา 
5. มีบริการขอ้มูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อนกัศึกษาและศิษยเ์ก่า 
6. มีการจดัโครงการเพ่ือพฒันาประสบการณ์ทางวชิาชีพแก่นกัศึกษาและศิษยเ์ก่า 
7. มีการประเมินคุณภาพของการใหบ้ริการทั้ง 5 เร่ืองขา้งตน้เป็นประจ าทุกปี 
8. น าผลการประเมินคุณภาพของการใหบ้ริการมาพฒันาการจดับริการแก่นกัศึกษาและศิษยเ์ก่า 

รายละเอยีดผลการด าเนินงาน 
1. มกีารส ารวจความต้องการจ าเป็นของนักศึกษาช้ันปีที ่1  
                       ในปีการศึกษา 2550 ฝ่ายกิจการนกัศึกษา มีการส ารวจความตอ้งการจ าเป็น (Needs Assessment) ของนกัศึกษาชั้น 
ปีท่ี 1 ตั้งแต่ช่วงท่ีมีการปฐมนิเทศนกัศึกษา รวมถึงนกัศึกษาชั้นปีอ่ืน ๆ ตลอดปีการศึกษา และน าเสนอผลการส ารวจประเมินตอ่
มหาวทิยาลยั เพ่ือจดัท าแผนและปรับปรุงพฒันา เช่น 

1.1 การส ารวจความคิดเห็นของนกัศึกษาต่อการจดัปฐมนิเทศนกัศึกษา  นกัศึกษามีความตอ้งการใหม้หาวทิยาลยั 
จดัใหค้วามรู้เก่ียวกบัการลงทะเบียน และปรับปรุงสถานท่ีจดัปฐมนิเทศ (ม.อ.3.1/1) โดยในปี 2551 ด าเนินการใหค้วามรู้ตามท่ี
นกัศึกษาเสนอ 
                        1.2  การส ารวจประเมินผลความคิดเห็นต่อการใหบ้ริการจองหอ้งพกั หอพกันกัศึกษา ผา่นเวบ็ไซตข์องนกัศึกษา 
ชั้นปีท่ี 1 จ านวน 455 คน นกัศึกษามีขอ้เสนอแนะความตอ้งการในการจองหอพกัผา่นเวบ็ไซต ์ โดยตอ้งการใหข้ยายเวลาในการ
ใหบ้ริการจองหอพกั ใหเ้พ่ิมภาพหอพกั หอ้งพกั บริเวณรอบหอพกั รายละเอียดส่ิงอ านวยความสะดวกบริเวณหอพกั และการ
ประชาสมัพนัธ์กฎระเบียบหอพกั รายละเอียดค่าหอ้งพกัรวม/แยก ตอ้งการใหดู้รายช่ือ/คณะเพ่ือนร่วมหอ้งพกัได ้และมีภาพเจา้หนา้ท่ี
รักษาความปลอดภยั (ม.อ.3.1/2) โดยในปีการศึกษา 2551 หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งไดน้ าผลการประเมินปรับปรุงรายละเอียดในการ
ใหบ้ริการนกัศึกษาจองหอพกัผา่นเวบ็ไซตใ์หมี้ความสมบูรณ์มากข้ึน ตามท่ีนกัศึกษาเสนอ  
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ภารกจิที ่ 3   ด้านภารกจิในฐานะผู้ขับเคล่ือนตวับ่งช้ีของมหาวทิยาลยั 
ช่ือตวับ่งช้ี : 3.1  มกีารจดับริการแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า 
                       1.3  การส ารวจประเมินผลความคิดเห็น / ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการศูนยอ์าหารโรงชา้ง  จ านวน  2  คร้ัง  โดย 
นกัศึกษาผูใ้ชบ้ริการ จ านวน 311 คนและ 329 คน ไดต้อบแบบประเมิน และมีขอ้เสนอแนะตอ้งการใหเ้พ่ิมร้านอาหารมุสลิม เพ่ิมร้าน
ไอศกรีม เพ่ิมจ านวนท่ีนัง่รับประทานอาหาร เพ่ิมจ านวนหอ้งน ้ า ติดตั้งพดัลม และควรติดตั้งเคร่ืองเสียงพร้อมล าโพงรอบ ๆ ศูนย์
อาหาร เปิดเพลงเบาๆ เพ่ือสร้างบรรยากาศ และควรมีหอ้งปรับอากาศไวรั้บแขก และควรเพ่ิมแสงสวา่งในบางจุด (ม.อ.3.1/3) โดยใน
ปีการศึกษา 2551 หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งไดน้ าผลการส ารวจประเมินมาปรับปรุงพฒันาการด าเนินงานใหบ้ริการแลว้ดงัน้ี เพ่ิมจ านวน
ร้านอาหารมุสลิม ร้านไอศกรีม และติดตั้งพดัลม 
                       1.4  ส ารวจประเมินผลความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีพกัในหอพกั โดยนกัศึกษามีความตอ้งการใหเ้พ่ิมเครือข่าย 
คอมพิวเตอร์ในหอ้งพกั ติดตั้งพดัลมเพดานในหอ้งพกั ติดตั้งราวตากผา้ท่ีไดม้าตรฐาน/เหมือนกนั ติดตั้งทีววีงจรปิด จดัระบบความ
ปลอดภยัท่ีน่าเช่ือถือและสร้างความอบอุ่นใหน้กัศึกษา ในช่วงวกิฤตควรสร้างหอพกัราคาถูก เปล่ียนฟกู และกวดขนับุคคลภายนอก
เขา้หอพกั ฯลฯ (ม.อ.3.1/4) โดยในปีการศึกษา 2551 หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งไดน้ าผลการส ารวจประเมินมาปรับปรุงพฒันาการ
ด าเนินงานใหบ้ริการแลว้ดงัน้ี ติดตั้งเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไร้สายในหอพกัทุกชั้นทุกอาคาร มีสญัญาณทุกหอ้งในหอพกั-นอกหอพกั 
ติดตั้งพดัลมในหอ้งพกัทุกหอ้ง ไดรั้บงบประมาณติดตั้งราวตากผา้ ซ่ึงอยูใ่นระหวา่งด าเนินการจดัจา้ง  ติดตั้งกลอ้งวงจรปิดภายใน
มหาวทิยาลยัรวมทั้งท่ีบริเวณทางเขา้หอพกั และหา้มบุคคลภายนอกเขา้ในหอพกั   
                       1.5 การส ารวจประเมินผลความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการสนามกีฬาและอุปกรณ์กีฬา จ านวน 310 คน มีความตอ้งการให้
เพ่ิมสระวา่ยน ้ า  ติดตั้งกระจกฝาผนงัศูนยบ์ริหารทางกาย  เคร่ืองท าน ้ าด่ืมเยน็บริการหนา้อาคารกีฬาในร่ม  และตอ้งการใหจ้ดับริการส่ือ
ส่ิงพิมพใ์หค้วามรู้เก่ียวกบัการออกก าลงักายและการเล่นกีฬา (ม.อ.3.1/5) โดยน าผลการประเมินมาจดัท าค าของบประมาณ 
                       1.6 การส ารวจประเมินผลความคิดเห็นและความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อการบริการของงานแนะแนวและจดัหา-งาน  
วทิยาเขตหาดใหญ่  นกัศึกษามีความตอ้งการใหมี้ทุนประเภทต่างๆ เพ่ิมมากข้ึน เพ่ิมจ านวนวงเงินกูย้มื เพ่ิมระยะเวลาท างานของทุน
ท างานแลกเปล่ียนพร้อมเพ่ิมค่าตอบแทน เพ่ิมงานพิเศษ และตอ้งการใหมี้การประชาสมัพนัธ์เก่ียวกบัทุนหลากหลายรูปแบบ (ม.อ.
3.1/6)     โดยไดด้ าเนินการแลว้ในบางรายการ   
                       1.7 ส ารวจความพึงพอใจผูใ้ชบ้ริการหอ้งสมุด นกัศึกษาตอ้งการใหเ้พ่ิมจ านวนคอมพิวเตอร์ และเพ่ิมโตะ๊อ่านหนงัสือ
ช่วงสอบ  (ม.อ.3.1/7) 
2.  มกีารจดับริการส่ิงอ านวยความสะดวกทีเ่อื้อต่อการพฒันาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
                       มีการจดับริการแก่นกัศึกษาใหค้รอบคลุมความตอ้งการจ าเป็น ไดแ้ก่ การบริการดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีเอ้ือตอ่
การพฒันาการเรียนรู้ คือ ส่ือเทคโนโลยเีพ่ือการศึกษาคน้ควา้ มีศูนยค์อมพิวเตอร์ ศูนยท์รัพยากรแห่งการเรียนรู้ ระบบการลงทะเบียน
ผา่นเวบ็ไซตท่ี์รวดเร็ว คล่องตวั การบริการหอพกัใหน้กัศึกษาต่างชาติ และการประสานงานโดยงานวเิทศสมัพนัธ์  และจดัตั้งวทิยาลยั
นานาชาติดูแลอ านวยความสะดวกแก่นกัศึกษาต่างชาติโดยเฉพาะ 
3.  การบริการด้านกายภาพทีส่่งเสริมคุณภาพชีวติของนกัศึกษา 
                       มีการจดับริการดา้นกายภาพท่ีส่งเสริมคุณภาพชีวติ ไดแ้ก่ หอพกันกัศึกษา มีหน่วยงานบริหารจดัการใหห้อพกัมีความ
สะอาด สะดวก  สบาย  และปลอดภยั  มีการประชุมประสานงานร่วมกบัพฒันาสงัคมและความมัน่คงมนุษยจ์งัหวดัและ
ผูป้ระกอบการหอพกัเอกชน มีเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัประจ าหอพกัและทางเขา้หอพกั มีหอ้งเรียนท่ีมีส่ือเทคโนโลยท่ีีทนัสมยั
เหมาะสม มีสถานท่ีออกก าลงักายทั้งในร่มและกลางแจง้  มีอุปกรณ์กีฬา มีการจดัจ าหน่ายอาหาร / ร้านคา้ส่ิงอ านวยความสะดวกท่ี
หลากหลายเพียงเพียงพอ มีคุณภาพ สะอาด ถูกหลกัสุขาภิบาลอาหารในราคาท่ียติุธรรม มีธนาคาร ตูเ้อทีเอม็ มีบริการรับ - ส่ง
ไปรษณียภณัฑ ์มีบริการอนามยัท่ีนกัศึกษามีความสะดวกในการเขา้รับบริการ ทั้งท่ีคลินิกสร้างเสริมสุขภาพนกัศึกษา  หอ้งอนามยั   



 - 100 - 

ภารกจิที ่ 3   ด้านภารกจิในฐานะผู้ขับเคล่ือนตวับ่งช้ีของมหาวทิยาลยั 
ช่ือตวับ่งช้ี : 3.1  มกีารจดับริการแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า 
หอ้งยาในหอพกั โรงพยาบาลดา้น สุขภาพ ทนัตกรรม และจิตเวช มีรถฉุกเฉินบริการและมีเจา้หนา้ท่ีประสนานงานกรณีมีเหตุฉุกเฉิน 
 นกัศึกษาป่วยในยามวกิาล 
4.  มกีารจดับริการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา 
                       มีการจดับริการดา้นการแนะแนวและการใหค้  าปรึกษาแก่นกัศึกษา โดยมีอาจารยท่ี์ปรึกษา มีหน่วยใหค้  าปรึกษา  
มีคณะกรรมการ มีเจา้หนา้ท่ีประจ า มีอาสาสมคัรนกัศึกษาเพ่ือนช่วยเพ่ือน และคณาจารยจ์ากคณะร่วมใหค้  าปรึกษาแก่นกัศึกษาทั้งท่ี
เก่ียวขอ้งและไม่เก่ียวขอ้งกบัวชิาการ ทั้งในระดบัคณะ หอพกั และมหาวทิยาลยั 
5. การบริการด้านข้อมูลข่าวสารทีเ่ป็นประโยชน์ต่อนกัศึกษาและศิษย์เก่า 
                       มีส านกังานศิษยเ์ก่า มีเจา้หนา้ท่ีและผูบ้ริหารมหาวทิยาลยับริหารจดัการส านกังาน จดัหน่วยบริการขอ้มูลข่าวสาร 
ท่ีเป็นประโยชน์แก่นกัศึกษาและศิษยเ์ก่าทั้งในระดบัคณะ และสถาบนัมีระบบการเผยแพร่ ประชาสมัพนัธ์ ท่ีท าใหเ้ขา้ถึงขอ้มูล
ข่าวสารไดเ้ร็ว ทนัสมยั และเขา้ถึงไดง่้าย เก่ียวกบัทุนการศึกษา ทุนศิษยก์น้กฏิุระดบัปริญญาโทและปริญญาเอกส าหรับนกัศึกษาคณะ
วศิวกรรมศาสตร์ (ม.อ..3.1/8) ทั้งทุนกูย้มื ทุนใหเ้ปล่า ทุนท างานแลกเปล่ียน แหล่งทุน การศึกษาต่อ การบริการจดัหางาน ทั้งใน
เวบ็ไซต ์ (ม.อ..3.1/9) ประกาศ แผน่พบั  Page  จดับอร์ด สารหอพกั ข่าวกิจกรรมหอพกั ข่าวกองกิจการนกัศึกษา ข่าววทิยาเขต สาร
วทิยาเขต/คณะ/มหาวทิยาลยั มีการจดัตลาดนดัแรงงานใหน้กัศึกษาและศิษยเ์ก่า  
6.  มกีารจดัโครงการเพ่ือพฒันาประสบการณ์ทางวชิาชีพแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า 
                       มีการจดัโครงการเพ่ือพฒันาประสบการณ์ทางวชิาชีพแก่นกัศึกษาและศิษยเ์ก่า โดยการจดัอบรมพฒันาใหค้วามรู้   
การเขียนใบสมคัรงาน  โครงการเสริมสร้างสมรรถนะบณัฑิตใหป้ระกอบธุรกิจเองได ้  โครงการ Computer Literacy (ม.อ.3.1/10)  
ติดต่อจดัหาแหล่งฝึกประสบการณ์ ตามประเภทคณะ สาขาวชิา จดังานนดัพบแรงงาน 
7.  มกีารประเมนิคุณภาพของการให้บริการ ทั้ง 5 เร่ืองข้างต้นเป็นประจ าทุกปี 
                       มีการประเมินคุณภาพของการใหบ้ริการหลกัขา้งตน้ทุกปี โดยหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ท าการส ารวจประเมินผล 
ความพึงพอใจ/ทศันคติในบริการท่ีไดรั้บ  
8.  น าผลการประเมนิคุณภาพของการให้บริการมาพฒันาการจดับริการแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า 
                       ไดน้ าผลการส ารวจประเมินมาพฒันาการจดับริการแก่นกัศึกษาและศิษยเ์ก่าดงัตวัอยา่งตามขอ้ 1 

        ผลการประเมินเทียบเกณฑเ์ท่ากบั 3 คะแนน เทียบแผนเท่ากบั 1 คะแนน   เทียบพฒันาการเท่ากบั  0  คะแนน 
                       รวมคะแนนตวับ่งช้ี 3.1   เท่ากบั  5 คะแนน 
เอกสารอ้างองิ:   
      1. ม.อ.3.1/1    รายงานการประเมินผลการจดัปฐมนิเทศนกัศึกษา ปีการศึกษา 2550 
      2. ม.อ.3.1/2    รายงานการประเมินผลการจองหอ้งพกั หอพกันกัศึกษาผา่นเวบ็ไซตข์องนกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2550 
      3. ม.อ.3.1/3    รายงานการประเมินผลความพึงพอใจของผูรั้บบริการศูนยอ์าหารโรงชา้ง 
      4. ม.อ.3.1/4    รายงานประเมินผลความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีพกัในหอพกั ปีการศึกษา 2550 
      5. ม.อ.3.1/5     รายงานความพึงพอใจของผูใ้ชส้นามกีฬาและอุปกรณ์กีฬา 
      6. ม.อ.3.1/6     ความคิดเห็นและความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อการบริการของงานแนะแนวและจดัหางาน วทิยาเขตหาดใหญ่ 
      7. ม.อ.3.1/7    ส ารวจความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการหอ้งสมุด 
      8. ม.อ.3.1/8    ประกาศรับสมคัรทุนกน้กุฏิ 
      9. ม.อ.3.1/9    เวบ็ไซต ์http://student.psu.ac.th/ 
     10. ม.อ.3.1/10  โครงการเสริมสร้างสมรรถนะบณัฑิตใหป้ระกอบธุรกิจเองได ้และโครงการ Computer  Literacy 
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ภารกจิที ่ 3  มาตรฐานด้านภารกจิในฐานะผู้ขับเคล่ือนตวับ่งช้ีของมหาวทิยาลยั 

ช่ือตวับ่งช้ี : 3.1  มกีารจดับริการแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า 

1.     จุดอ่อน 
         ส่ิงอ านวยความสะดวกมีไม่เพียงพอ ในบางรายการเม่ือเทียบกบัจ านวนนกัศึกษาของมหาวทิยาลยั  
2.      จุดแข็ง 
         1.  มหาวทิยาลยัจดัใหมี้บริการส่ิงอ านวยความสะดวกพ้ืนฐานแก่นกัศึกษาครบทุกดา้น 
          2. นกัศึกษามีส่วนร่วมในการก าหนด เสนอแนะ และด าเนินงานการจดับริการส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆของมหาวทิยาลยั                                
3.     โอกาส  
          มีหน่วยงานภายนอกใหก้ารสนบัสนุนการจดับริการส่ิงอ านวยความสะดวกและการจดัโครงการเพ่ือพฒันาประสบการณ์ทาง
วชิาชีพแก่นกัศึกษาและศิษยเ์ก่า   
4.      ปัจจยัคุกคาม 
         สถานการณ์ความไม่ปลอดภยัในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ท าใหบ้ริษทั หน่วยงานเอกชนบางรายยกเลิกการติดต่อจดัส่ิงอ านวย
ความสะดวกและบริการบางอยา่งแก่นกัศึกษาและศิษยเ์ก่าทั้งท่ีวทิยาเขตปัตตานี และวทิยาเขตหาดใหญ่ 
5.      กลยุทธ์ / แผนการพฒันา 
         1. ควรเพ่ิมส่ิงอ านวยความสะดวกในบางรายการท่ียงัไม่เพียงพอ เช่น  เคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์ในหอพกั หอสมุด อุปกรณ์
กีฬา สนามกีฬาทั้งในร่มและกลางแจง้ อาคารนดัพบผูป้กครอง และสถานท่ีรับประทานอาหาร  โต๊ะอ่านหนงัสือ เพื่อให้นกัศึกษามี
ความสะดวกมากข้ึน 
          2. ควรมีการส ารวจประเมินผลความตอ้งการ  ความคิดเห็น หรือความพึงพอใจของนกัศึกษาผูใ้ชบ้ริการให้ครบถว้นทุกภารกิจ
หลกั 
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ภารกจิที่ 3  กจิกรรมการพฒันานิสิตนักศึกษา 

ช่ือตวับ่งช้ี :3.2 มกีารส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาที่ครบถ้วนและสอดคล้องกบัคุณลกัษณะของบัณฑิตที่พงึประสงค์ 
ผลการด าเนินงาน 

ค่า     
น า้หนัก 

แผน 
2550 

ผลการด าเนินงานปี
การศึกษา 

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการประเมนิ 

2548 2549 2550 1 2 3 เทียบ 
เกณฑ์ 

เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พฒันาการ 

รวม
คะแนน 

5.00 4 - - 4 มีการ
ด าเนินการ
ไม่ครบ 3 
ขอ้แรก 

มีการ
ด าเนินการ 
3 ขอ้แรก 

มีการ
ด าเนินการ
ครบทุก
ขอ้ 

3  1 0 5 

ระดบัคุณภาพ 
1. มีการจดัท าแนวทางส่งเสริมการจดักิจกรรมท่ีสอดคลอ้งกบัวสัิยทศัน์ของสถาบนัและคุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงคต์ามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุ 
    ระดบัอุดมศึกษา 
2. มีการส่งเสริมใหส้ถาบนัและองคก์ารนกัศึกษาจดักิจกรรมนกัศึกษาใหค้รบทุกประเภทโดยอยา่งนอ้ยตอ้งด าเนินการ 5 ประเภท  ดงัน้ี 
    - กิจกรรมวชิาการ 
    - กิจกรรมกีฬาและการส่งเสริมสุขภาพ 
    - กิจกรรมบ าเพญ็ประโยชน์และรักษาส่ิงแวดลอ้ม 
    - กิจกรรมนนัทนาการ 
    - กิจกรรมส่งเสริมศิลปวฒันธรรม 
3. มีกระบวนการติดตามและประเมินผลโครงการหรือกิจกรรม ทั้งท่ีจดัโดยสถาบนัและองคก์ารนกัศึกษาทุกส้ินปีการศึกษา 
4. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการจดักิจกรรมเพ่ือพฒันานกัศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 
รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
1.  มกีารจดัท าแนวทางส่งเสริมการจดักจิกรรมทีส่อดคล้องกบัวสัิยทศัน์ของสถาบนัและคุณลกัษณะบัณฑิตทีพ่งึประสงค์ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา 
                        มหาวทิยาลยัไดส้นบัสนุนส่งเสริมการจดัและจดักิจกรรมพฒันานกัศึกษา ตามนโยบายการบ่มเพาะนกัศึกษาและโครงสร้าง
กิจกรรมเสริมหลกัสูตรเพ่ือพฒันานกัศึกษา  มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์   ซ่ึงก าหนดใหน้กัศึกษาระดบัปริญญาตรีท่ีเขา้ศึกษาในปีการ- 
ศึกษา 2550 เป็นตน้ไป  ตอ้งเขา้ร่วมกิจกรรมเสริมหลกัสูตรเพ่ือพฒันานกัศึกษาตลอดระยะเวลาท่ีศึกษาในมหาวทิยาลยั มีจ านวนรวม
ทั้งส้ินไม่นอ้ยกวา่  17   กิจกรรม    มีจ านวนหน่วยชัว่โมงท่ีเขา้ร่วมไม่นอ้ยกวา่  100   หน่วยชัว่โมง     มีโครงสร้างกิจกรรมเสริมหลกัสูตร 
จ าแนกได ้  5 ประเภท  ไดแ้ก่ 1)  กิจกรรมเสริมสร้างจิตส านึกสาธารณะ พฒันาคุณธรรม  จริยธรรม และความมีวนิยั  2)  กิจกรรม
เสริมสร้างทกัษะทางสงัคม วชิาการ วชิาชีพ และเสริมสร้างสมรรถนะสากลบนฐานความเป็นไทย  3)  กิจกรรมเสริมสร้างความภาคภูมิใจ
ในสถาบนัความเป็นลูกพระบิดา เป็นหน่ึงเดียวไม่แยกวทิยาเขตหรือเขตการศึกษา4) กิจกรรมเสริมสร้างความเขา้ใจในพหุวฒันธรรม 
และความเป็นประชาธิปไตย โดยมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข  5)  กิจกรรมเสริมสร้างและพฒันาสุขภาพ (ม.อ.3.2/1-2)  
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ช่ือตวับ่งช้ี :3.2 มกีารส่งเสริมกจิกรรมนกัศึกษาทีค่รบถ้วนและสอดคล้องกบัคุณลกัษณะของบณัฑติทีพ่งึประสงค์ 

2.  มกีารส่งเสริมให้สถาบันและองค์การนักศึกษาจดักจิกรรมนกัศึกษาให้ครบทุกประเภทโดยอย่างน้อยต้องด าเนินการ 5  
    ประเภท  ดงันี ้
     -  กิจกรรมวชิาการ 
     -  กิจกรรมกีฬาและการส่งเสริมสุขภาพ 
     -  กิจกรรมบ าเพญ็ประโยชน์และรักษาส่ิงแวดลอ้ม 
     -  กิจกรรมนนัทนาการ 
     -  กิจกรรมส่งเสริมศิลปวฒันธรรม 
                        ส าหรับปีการศึกษา 2550  มหาวิทยาลยัไดส้นับสนุนส่งเสริมให้กลุ่มองคก์รนักศึกษา  อนัไดแ้ก่  องค์การบริหาร สภา
นักศึกษา  สโมสรนักศึกษา  ชมรมในสังกดัองค์การบริหารและกรรมการหอพกั เป็นผูจ้ดัโครงการ รวมทั้ งโครงการซ่ึงกองกิจการ
นกัศึกษาและหน่วยงานกิจการนกัศึกษาของแต่ละคณะด าเนินการจดัข้ึนเพ่ือพฒันานกัศึกษา รวมทั้งส้ิน  1,944  โครงการ  ดงัน้ี  
                        (1)   กิจกรรรมดา้นบ าเพญ็ประโยชน์   จ านวน   317  โครงการ         ซ่ึงเป็นโครงการบ าเพญ็ประโยชน์ต่อชุมชน  โดยได้
ร่วมกนัสร้าง  ซ่อมแซมถาวรวตัถุ และเผยแพร่ให้ความรู้ท่ีไดจ้ากการศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะทางแก่ประชาชน/เยาวชน    โดยเฉพาะ
ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและสาขาสังคมศาสตร์   อนัเป็นการปลูกฝังจิตส านึกสาธารณะต่อสังคม ไดแ้ก่ โครงการค่ายศรีตรัง  
โครงการค่ายร่วมฝ่ายบ าเพ็ญประโยชน์เกลียวเชือกสัมพนัธ์สานฝันบ าเพ็ญ ฯ  โครงการจุดประกาย  โครงการค่ายเยาวชนพิทักษ์
ส่ิงแวดลอ้ม  และกิจกรรมบ าเพญ็ประโยชน์นอ้งใหม่  เป็นตน้  
                        (2)  กิจกรรมดา้นวิชาการจ านวน  750  โครงการ ซ่ึงเป็นโครงการน าความรู้จากวชิาการ/วชิาชีพ  ท่ีศึกษาอยูไ่ดฝึ้กปฏิบติั/
ถ่ายทอดแก่เยาวชน/นักเรียน  ไดแ้ก่โครงการวิเทศแคมป์  โครงการ  English  Camp  เพื่อนอ้งเป็นตน้  และไดจ้ ัดโครงการเพื่อให้
นกัศึกษาไดเ้พิ่มพูนความรู้ต่างๆ เช่น ดา้นภาษาไดแ้ก่ โครงการหอพกัสัญจร โครงการเตรียมความพร้อมภาษาองักฤษ โครงการ
บริการวิชาการภาษาองักฤษ  โครงการเรียนเสริมเพ่ิมทกัษะภาษาท่ีสาม (สนทนาภาษาจีน) โครงการเตรียมฟิตกบั  Chinese  และดา้น
วิชาชีพ  ไดแ้ก่  อบรมดา้นคอมพิวเตอร์  นอกจากนั้นไดจ้ดัโครงการที่เสริมสร้างและเพิ่มพูนความรู้  ทางสังคมแก่ผูน้ ากลุ่ม
กิจกรรมนักศึกษา  ได้แก่  โครงการหลกัสูตรการบริหารผูน้ ากลุ่มกิจกรรมนักศึกษา  เป็นตน้  
                        (3)  กิจกรรมดา้นกีฬา  จ านวน    232   โครงการ ซ่ึงเป็น  1)   กิจกรรมดา้นกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ  ซ่ึงได้
ด าเนินการจดัโครงการส่งเสริมใหน้กัศึกษาบุคลากรเขา้ร่วมแข่งขนักีฬา  เช่น  การเขา้ร่วมแข่งขนักีฬามหาวิทยาลยัแห่ง
ประเทศไทย  กีฬา  IMT – GT  varsity   carnival  และเพื ่อเป็นการตอบสนองการพฒันาสู่ความเป็นเลิศงานกิจกรรม
นกัศึกษาด าเนินการรับนกัเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษดา้นกีฬาเขา้ศึกษาในมหาวิทยาลยัในปีการศึกษา  2550  จ านวน  18  คน  
2)  สนบัสนุนการจดักิจกรรมดา้นกีฬาของชมรมกีฬาในสังกดัองค์การบริหารองค์การนกัศึกษา  โดยไดจ้ดัโครงการแข่งขนั
กีฬาน้องใหม่ โครงการแข่งขนักีฬาระหว่างคณะ กีฬาเช่ือมความสัมพนัธ์   การอบรมให้ความรู้พ้ืนฐานดา้นกีฬา  กีฬาใน
ลกัษณะ  พี  เอส  ยู   โอเพ่น  ฯลฯ     3)  กิจกรรมกีฬาเพ่ือสุขภาพ   ไดด้ าเนินการส่งเสริมการจดักิจกรรมโดยเนน้การส่งเสริม
ให้นกัศึกษา  บุคลากร  ออกก าลงักายเพ่ือสุขภาพ  เช่น  โครงการว่ิงสะสมระยะทางรอบอ่างน ้า  มอ. โครงการว่ิงหาดใหญ่สู่-
ธรรมชาติ  การจดัการแข่งขนัเช่ือมความสมัพนัธ์ฟุตบอลภายใน   เป็นตน้ 
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ช่ือตวับ่งช้ี :3.2 มกีารส่งเสริมกจิกรรมนักศึกษาทีค่รบถ้วนและสอดคล้องกบัคุณลกัษณะของบัณฑิตทีพ่งึประสงค์ 
                        (4)   กิจกรรมดา้นศิลปวฒันธรรม   จ านวน       334     โครงการ ซ่ึงประกอบไปดว้ย  1)  โครงการท่ีส่งเสริมให้เกิด
ความเข้าใจและความภาคภูมิใจในวิถีชีวิตและภูมิปัญญาไทย  เช่น  โครงการเปิดตูแลใต้  โครงการสัมผสัวิถีชีวิตชาวบ้าน    2)  
โครงการท่ีส่งเสริมความภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ทั้ งของท้องถ่ินและของชาติ    เช่น  โครงการวนัลอยกระทง   
โครงการอนุรักษป์ระเพณีไทยถวายเทียนพรรษาและผา้อาบน ้าฝน    3)  โครงการท่ีส่งเสริมใหเ้กิดความเขา้ใจและศรัทธาในสถาบนัทาง
ศาสนา  เช่น  โครงการตกับาตรทุกวนัพฤหัส ฯ  โครงการบอกเล่าศรัทธา  โครงการกลุ่มเซลสามคัคีธรรมน าชีวิต  4)  โครงการ  เพื่อ
ก่อใหเ้กิดคุณค่าหรือค่านิยมท่ีนบัถือความดีงามคุณธรรมและจริยธรรม เช่น  โครงการปฏิบติัธรรมชมรมพุทธ  โครงการอมรมศกัยภาพ
เยาวชนตน้แบบ  โครงการชุมชนสมัพนัธ์คุณธรรมเพื่อพอ่    5)  โครงการ แสดงศิลปวฒันธรรมไทย  เช่น  โครงการเยาวชนรักษด์นตรี-
ไทย  โครงการสานสัมพนัธ์ศิลปวฒันธรรม 5 วิทยาเขต  โครงการเปิปส่ีภาคหลากหลายศิลป์กินอยูอ่ยา่งไทย  โครงการนาฏะ  นาฏย
ลินลา        6)  โครงการศิลปวฒันธรรมสากลและของชาติอ่ืนๆ  เช่นโครงการ PSU  MUSIC  AWARDS  โครงการ  PSU  DANCING  
COMPET  เป็นตน้                     
                        (5)  กิจกรรมดา้นพิเศษอ่ืนๆ  จ านวน  311  โครงการ  ไดจ้ดักิจกรรมดา้นนนัทนาการ การเสริมสร้างความเขา้ใจดา้นพหุ-
วฒันธรรม  การน าวถีิประชาธิปไตยและปรัชญาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใ้นวถีิชีวิตประจ าวนั    กิจกรรมเก่ียวกบัเยาวชนเด็กดอ้ย
โอกาส  นกัเรียน  เยาวชนท่ีมีผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบใน 3  จงัหวดัชายแดนภาคใต ้โดยงบประมาณส่วนหน่ึงไดรั้บการ
สนับสนุนจากศูนยอ์ านวยการบริหารจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ การจดัอบรมสัมมนาในลกัษณะแลกเปล่ียนเรียนรู้  (KM  Workshop)  
เก่ียวกบัการจดักิจกรรมรับนอ้งใหม่และประชุมเชียร์เชิงสร้างสรรค ์ โดยไดจ้ดัอบรมสมัมนาทั้งภายในวทิยาเขต  ระหวา่งวิทยาเขตและ
ประสานการจดัร่วมเครือข่ายสถาบนัอุดมศึกษาภาคใต ้(ม.อ.3.2/3-4) 
3.  มกีระบวนการตดิตามและประเมนิผลโครงการหรือกจิกรรม ทั้งทีจ่ดัโดยสถาบันและองค์การนักศึกษาทุกช้ันปีการศึกษา 

                 การด าเนินการจดัโครงการกิจกรรมนักศึกษาทั้งท่ีจดัโดยหน่วยงานมหาวิทยาลยั และองค์กรนักศึกษา ไดมี้การจดัท า
รายงานสรุปผลการปฏิบติังานและประเมินผลทั้งรายโครงการและโดยภาพรวม เม่ือส้ินปีการศึกษา ซ่ึงลกัษณะการประเมินจะเป็นทั้ง
ในเชิงคุณภาพโดยการสังเกต การสัมภาษณ์  การประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างผูป้ฏิบติังานและผูรั้บผิดชอบโครงการ และการ
ประเมินผลในเชิงปริมาณโดยการสอบถามความคิดเห็นจากผูเ้ขา้ร่วมโครงการนั้น ๆ  (ม.อ.3.2/5-6) 
4.  มกีารน าผลการประเมนิไปปรับปรุงการจดักจิกรรมเพ่ือพฒันานักศึกษาอย่างต่อเน่ือง 

                 ผลจากการประชุมสรุปผลการปฏิบติังานรายโครงการไดมี้การน าไปปรับปรุงพฒันาการจดักิจกรรมโครงการต่อไปและ
เม่ือส้ินปีการศึกษาจะมีการประชุมสัมมนากิจกรรมนักศึกษาประจ าปี การแลกเปล่ียนประสบการณ์ระหวา่งผูน้ ากิจกรรม  เจา้หน้าท่ี
กิจการนกัศึกษาและอาจารยท่ี์ปรึกษามีการประชุมสรุปปัญหาอุปสรรคในการด าเนินกิจกรรมนกัศึกษาโดยภาพรวมเพ่ือน าผลไปพฒันา
ปรับปรุงการจดักิจกรรมเพ่ือพฒันานกัศึกษาในปีต่อไป (ม.อ.3.2/7) 

        ผลการประเมินเทียบเกณฑเ์ท่ากบั 3 คะแนน เทียบแผนเท่ากบั 1 คะแนน   เทียบพฒันาการเท่ากบั  0  คะแนน 
                        รวมคะแนนตวับ่งช้ี  3.2   เท่ากบั  5 คะแนน 
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 เอกสารอ้างองิ : 

1. ม.อ. 3.2/1   คู่มือกิจกรรมนกัศึกษา 
2. ม.อ. 3.2/2   คู่มือปฎิบติังานกิจกรรมเสริมหลกัสูตรเพ่ือพฒันานกัศึกษา มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
3. ม.อ. 3.2/3   สรุปโครงการ / กิจกรรมเพ่ือพฒันานกัศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2550 วทิยาเขตหาดใหญ่ ปัตตานี  ตรัง และสุราษฎร์ธานี  
4. ม.อ. 3.2/4   สรุปโครงการ  / กิจกรรมเพ่ือพฒันานกัศึกษา วทิยาเขตปัตตานี  ประจ าปี 2550  
5. ม.อ. 3.2/5   สรุปประเมินผลความพึงพอใจในการจดักิจกรรมนกัศึกษารายโครงการ ประจ าปี 2550 
6. ม.อ. 3.2/6   สรุปประเมินผลความพึงพอใจในการจดักิจกรรมพฒันานกัศึกษา โดยภาพรวมของวทิยาเขตหาดใหญ่  
7. ม.อ. 3.2/7   รายงานผลโครงการสัมมนาเชิงปฏิบติัการการจดัการความรู้ (KM  Workshop) หวัขอ้ แนวทางการจดักิจกรรมนกัศึกษาปี 51                                 

สรุปผลการวเิคราะห์ตนเอง  (SWOT Analysis) 

1.     จุดอ่อน 
        1. การถ่ายทอดประสบการณ์ระหวา่งผูท้  ากิจกรรมรุ่นต่อรุ่น ยงัไม่เป็นระบบท่ีดีพอ 
        2. บางกลุ่มกิจกรรมยงัไม่ไดน้ าผลการประเมินโครงการมาพฒันาปรับปรุง เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบติังานโครงการปีต่อไป 
2.     จุดแข็ง 
         1.  การมีโครงสร้างกิจกรรมเสริมหลกัสูตรเพื่อพฒันานกัศึกษา ในลกัษณะบงัคบัเลือกและเลือกเขา้ร่วมอยา่งหลากหลาย 
         2.  การมีระบบบนัทึกประมวลผลต่อการเขา้ร่วมกิจกรรมอยา่งเป็นระบบ และมีผลต่อการส าเร็จการศึกษา ท าใหน้กัศึกษาใหค้วาม 
ส าคญัและสนใจเขา้ร่วมกิจกรรมเพ่ิมมากข้ึน 
3.      โอกาส 
         1.  นโยบาย สกอ. ให้ความส าคญัต่อการพฒันาบณัฑิต โดยยึดคุณธรรมน าความรู้ ซ่ึงสอดรับกบักิจกรรมพฒันานักศึกษาท่ีเป็น
การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม การมีทกัษะชีวติ และการเป็นบณัฑิตท่ีเป็นคนดีของสงัคม 
         2.  หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนซ่ึงเป็นนายจา้ง/ผูป้ระกอบการใหค้วามส าคญัเป็นพิเศษส าหรับนกัศึกษาท่ีผา่น 
กระบวนการกิจกรรมนกัศึกษาขณะท่ีศึกษาอยูใ่นมหาวทิยาลยั 
         3.  มีโครงการความร่วมมือกบัหน่วยงาน / ต่างสถาบนั /ทั้งในและภายนอกเพ่ือเปิดโอกาสใหท้ ากิจกรรมท่ีดี เป็นการ 
สร้างความภาคภูมิใจแก่นกัศึกษาและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
4.    อุปสรรค 
       1. ระบบการเรียนการสอนยงัไม่เอ้ือต่อการจดักิจกรรมและเขา้ร่วมกิจกรรมของนกัศึกษา 
       2. งบประมาณสนบัสนุนการจดักิจกรรมพฒันานกัศึกษามีนอ้ย ไม่สอดรับกบัปริมาณความสนใจในการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีเพ่ิมข้ึน
เป็นทวคูีณ     
       3. ปัจจยัเก้ือหนุนท่ีเอ้ือต่อการจดักิจกรรมของนกัศึกษายงัไม่เพียงพอ เช่น ยานพาหนะ สถานท่ีการจดักิจกรรม                   
       4. อาจารยท่ี์ปรึกษากิจกรรมนกัศึกษา ขาดแรงจูงใจในการปฏิบติังาน เช่น การคิดภาระงาน / ค่าตอบแทน 
5.  กลยุทธ์ / แผนพฒันา 
              1.      จดัประชุมเชิงปฏิบติัการในลกัษณะแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งผูน้ านกัศึกษา อาจารยท่ี์ปรึกษา และเจา้หนา้ท่ีกิจการ 
                        นกัศึกษา เพ่ือระดมความคิดเห็นในเชิงพฒันากิจกรรมนกัศึกษา  เสนอต่อมหาวทิยาลยัฯ เพ่ือสนบัสนุนส่งเสริม 
                        กิจกรรมนกัศึกษาอยา่งบูรณาการ 
              2.      เร่งรัดการจดัซ้ืออุปกรณ์และปรับปรุงอาคารสถานท่ี ซ่ึงเป็นปัจจยัเก้ือหนุนต่อการจดักิจกรรมนกัศึกษา 
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ภารกจิที ่9 ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ 

ช่ือตวับ่งช้ี : 9.2  มรีะบบและกลไกการให้ความรู้และทกัษะด้านการประกนัคุณภาพแก่นักศึกษา 
ผลการด าเนินงาน 

ค่า     
น า้หนัก 

แผน 
2550 

ผลการด าเนินงานปี
การศึกษา 

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการประเมนิ 

2548 2549 2550 1 2 3 เทยีบ 
เกณฑ์ 

เทยีบ 
แผน  

เทยีบ 
พฒันาการ 

รวม
คะแนน 

5.00 5 - - 5 มีการ
ด าเนินการไม่
ครบ 4 ขอ้

แรก 

มีการ
ด าเนินการ 4-
5 ขอ้แรก 

มีการ
ด าเนินการ
อยา่งนอ้ย 6 
ขอ้แรก 

2 1 0 3.66 

ระดบัคุณภาพ 
1. มีระบบการใหค้วามรู้และทกัษะการประกนัคุณภาพการศึกษาแก่นกัศึกษา 
2. มีระบบส่งเสริมใหน้กัศึกษาน าความรู้ดา้นการประกนัคุณภาพไปใชก้บักิจกรรมนกัศึกษา 
3. มีกลไกใหน้กัศึกษามีส่วนร่วมในการประกนัคุณภาพการศึกษาของมหาวทิยาลยั 
4. นกัศึกษามีการใชก้ระบวนการคุณภาพ ในการพฒันาคุณภาพของกิจกรรมหรือโครงการนกัศึกษา 
5. นกัศึกษาสร้างเครือข่ายการพฒันาคุณภาพในสถาบนัและระหวา่งสถาบนั 
6. มีระบบติดตามประเมินผลการประกนัคุณภาพในกิจกรรมท่ีนกัศึกษาด าเนินการ และในส่วนท่ีนกัศึกษามีส่วนร่วมกบัการ 
    ประกนัคุณภาพของสถาบนั 
7. มีการน าผลการประเมินไปพฒันากระบวนการใหค้วามรู้และกลไกการด าเนินงานประกนัคุณภาพท่ีเก่ียวขอ้งกบันกัศึกษา 
    อยา่งต่อเน่ือง 

รายละเอยีดผลการด าเนินงาน 
1. มรีะบบการให้ความรู้และทกัษะการประกนัคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา 
                        มหาวิทยาลยัไดป้ระกาศนโยบายประกนัคุณภาพ เพ่ือเน้นให้ทุกองคก์รด าเนินการตามระบบและกลไกท่ีก าหนด เพ่ือให้
สอดรับกบัพนัธกิจ / ภารกิจของมหาวทิยาลยั โดยระบบประกนัคุณภาพภายในเป็นระบบท่ีพฒันาข้ึนโดยใชว้งจรคุณภาพ PDCA Par การ
ใหค้วามรู้และทกัษะการปฏิบติังานโครงการของนกัศึกษาจึงเนน้กระบวนการการบริหารงานโดยใชว้งจรคุณภาพเช่นกนั (ม.อ.9.2/1) 
2. มรีะบบส่งเสริมให้นักศึกษาน าความรู้ด้านการประกนัคุณภาพไปใช้กบักจิกรรมนักศึกษา 
                        การสนับสนุนส่งเสริมให้นักศึกษาน าความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้กับกิจกรรมนักศึกษา ได้ด าเนินการโดย
สนบัสนุนงบประมาณในการจดักิจกรรม 5 ส. องคก์รนกัศึกษา มีการพิจารณาคดัเลือกนกักิจกรรมดีเด่น  และโครงการดีเด่นประจ าปี โดย
ก าหนดเง่ือนไขการเขียนรายงานน าเสนอโครงการ โดยเนน้กระบวนการ PDCA Par (ม.อ.9.2/2) 
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ภารกจิที ่9 ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ 

ช่ือตวับ่งช้ี : 9.2  มรีะบบและกลไกการให้ความรู้และทกัษะด้านการประกนัคุณภาพแก่นักศึกษา 
3.  มกีลไกให้นักศึกษามส่ีวนร่วมในการประกนัคุณภาพการศึกษาของมหาวทิยาลยั 

           มหาวทิยาลยัไดก้ าหนดนโยบายใหค้วามส าคญัต่อการด าเนินงานประกนัคุณภาพ  โดยก าหนดแนวปฏิบติัให้ทุกหน่วยงาน
น ากระบวนการวงจรประกนัคุณภาพมาใช ้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประกนัคุณภาพภายในหน่วยงาน  มีการขบัเคล่ือนการปฏิบติังาน
ตามแผนท่ีก าหนด ตลอดจนมีการรายงานผลประจ าปี  ซ่ึงการพฒันางานดา้นพฒันานักศึกษาก็เป็นส่วนหน่ึงในกระบวนการปฏิบติังาน  
การจดัประชุมกลุ่มองคก์รนกัศึกษา  การจดัสมัมนาต่างๆ เก่ียวกบังานดา้นกิจการนกัศึกษาก็จะมีการสอดแทรกความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบั
ระบบประกนัคุณภาพแก่นกัศึกษาดงักล่าว (ม.อ.9.2/3) 
4.  นักศึกษามกีารใช้กระบวนการคุณภาพ ในการพฒันาคุณภาพของกจิกรรมหรือโครงการนักศึกษา 

           เพ่ือให้การจดักิจกรรมหรือโครงการกิจกรรมนักศึกษามีประสิทธิภาพ  ในการจดักิจกรรมของหน่วยงานกิจการนกัศึกษา
และองคก์รนกัศึกษา จะยดึกระบวนการ PDCA Par  เป็นแนวทางในการควบคุมการด าเนินงาน โดยเร่ิมตั้งแต่การเขียนโครงการตามกรอบ
แนวทางท่ีก าหนด มีการก ากบัติดตาม และกระบวนการมีส่วนร่วมในการประชุมสรุปงาน และการประเมินผลทั้งรายโครงการและโดย
ภาพรวม (ม.อ.9.2/4) 
5.  นักศึกษาสร้างเครือข่ายการพฒันาคุณภาพในสถาบันและระหว่างสถาบัน 

          มหาวิทยาลยัไดมี้การเผยแพร่ความรู้ ความเขา้ใจดา้นประกนัคุณภาพแก่นิสิตนกัศึกษาเครือข่ายสถาบนัอุดมศึกษา
ภาคใต ้โดยผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายประกนัคุณภาพเป็นวิทยากรบรรยายใหค้วามรู้ เม่ือวนัท่ี 11  พฤษภาคม 2551 ณ โรงแรมบีพี  
แกรนด ์ทาวเวอร์   อ  าเภอหาดใหญ่   จงัหวดัสงขลา  (ม.อ.9.2/5) 

        ผลการประเมินเทียบเกณฑเ์ท่ากบั 2 คะแนน เทียบแผนเท่ากบั 1 คะแนน   เทียบพฒันาการเท่ากบั  0  คะแนน 
                       รวมคะแนนตวับ่งช้ี  9.2   เท่ากบั  3.66  คะแนน 

เอกสารอ้างองิ ;  
      1.   ม.อ. 9.2 /1     รายงานการประชุมกลุ่มกิจกรรม / แบบฟอร์มการเขียน –ประเมินผลโครงการ 
      2.   ม.อ. 9.2 /2     หลกัเกณฑก์ารพิจารณาคดัเลือกนกักิจกรรมตวัอย่าง โครงการดีเด่น  ประจ าปีการศึกษา 2550 
      3.   ม.อ. 9.2 /3     รายงานผลการสัมมนากิจกรรมนกัศึกษา ประจ าปี 2550 
      4.   ม.อ. 9.2 /4     สรุปประเมินผลความพึงพอใจในการจดักิจกรรมโครงการทั้งรายโครงการและโดยภาพรวม 
      5.   ม.อ. 9.2 /5      เอกสารประกอบการบรรยายหวัขอ้ การประกนัคุณภาพกบักิจกรรมพฒันานกัศึกษา 
 

สรุปผลการวเิคราะห์ตนเอง  (SWOT Analysis) 
   1.    จุดอ่อน 
           1. หน่วยงานกิจการนกัศึกษายงัไม่สามารถบูรณาการงานประกนัคุณภาพเขา้สู่งานประจ าได ้ ท าใหบุ้คลากรบางส่วนมีความรู้สึก 
วา่เป็นภาระงานท่ีเพ่ิมข้ึน 
           2. ขอ้มูลสารสนเทศกิจกรรมนกัศึกษายงัไม่สอดคลอ้งกบัเกณฑม์าตรฐานระบบและกลไกการใหค้วามรู้และทกัษะดา้น 
การประกนัคุณภาพแก่นกัศึกษา 
2.    จุดแข็ง 
        1.  มหาวทิยาลยัมีระบบและกลไกการประกนัคุณภาพท่ีชดัเจน  ง่ายต่อการน าไปประยกุตใ์ชก้บัหน่วยงานกิจการนกัศึกษา 
        2.  มหาวทิยาลยัจดัใหมี้การประเมินคุณภาพภายในเป็นประจ าทุกปี  ผลการประเมินสามารถน าไปพฒันาแกไ้ขไดใ้นปีถดัไป 
        3.  บุคลากรดา้นกิจการนกัศึกษาส่วนใหญ่มีความรู้และความเขา้ใจดา้นการประกนัคุณภาพ    
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สรุปผลการวเิคราะห์ตนเอง  (SWOT Analysis) 
ช่ือตวับ่งช้ี : 9.2  มรีะบบและกลไกการให้ความรู้และทกัษะด้านการประกนัคุณภาพแก่นักศึกษา 

 3.    โอกาส 
          การท่ีส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดก้ าหนดใหส้ถาบนัอุดมศึกษามีระบบและกลไกการใหค้วามรู้และทกัษะดา้นการ 
ประกนัคุณภาพแก่นกัศึกษา โดยก าหนดเป็นตวับ่งช้ีหน่ึงในการประกนัคุณภาพ ส่งผลใหทุ้กสถาบนัตอ้งใหค้วามรู้ดา้นประกนัคุณภาพแก่
นกัศึกษา 
 4.     อุปสรรค 
          - 
5.      กลยุทธ์ / แผนพฒันา 
         1. มหาวทิยาลยัจะจดัอบรมใหค้วามรู้แก่บุคลากรและผูน้ านกัศึกษาเก่ียวกบัการบูรณาการประกนัคุณภาพกบักิจกรรมนกัศึกษา 
          2. พฒันาระบบสารสนเทศกิจกรรมนกัศึกษาใหส้อดคลอ้งกบัเกณฑม์าตรฐานระบบและกลไกการใหค้วามรู้ดา้นประกนัคุณภาพ 
แก่นกัศึกษา 
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ภารกจิในฐานะผู้ขบัเคล่ือนตวับ่งช้ีของมหาวทิยาลยั 

ภารกจิที ่ 3    ภารกจิในฐานะผู้ขบัเคล่ือนตวับ่งช้ีของมหาวทิยาลยั 

ช่ือตวับ่งช้ี : 3.1  มกีารจดับริการแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า 

ผลการด าเนินงาน 

ค่า 
น า้หนัก 

แผน 
2550 

ผลการด าเนินงานปี
การศึกษา 

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการประเมนิ 

2548 2549 2550 1 2 3 เทยีบ 
เกณฑ์ 

เทยีบ 
แผน 

เทยีบ 
พฒันาการ 

รวม 
คะแนน 

5.00  7 -  -  8 มีการ
ด าเนินการ
ไม่ครบ 7 
ขอ้แรก  

มีการ
ด าเนินการ 
7 ขอ้แรก  

มีการ
ด าเนินการ
ครบทุก
ขอ้  

3  1 0  5 

ระดบัคุณภาพ 
1. มีการส ารวจความตอ้งการจ าเป็นของนกัศึกษาปีท่ี 1 
2. มีการจดับริการดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีเอ้ือต่อการพฒันาการเรียนรู้ของนกัศึกษา 
3. มีการจดับริการดา้นกายภาพท่ีส่งเสริมคุณภาพชีวติของนกัศึกษา 
4. มีการจดับริการใหค้  าปรึกษาแก่นกัศึกษา 
5. มีบริการขอ้มูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อนกัศึกษาและศิษยเ์ก่า 
6. มีการจดัโครงการเพ่ือพฒันาประสบการณ์ทางวชิาชีพแก่นกัศึกษาและศิษยเ์ก่า 
7. มีการประเมินคุณภาพของการใหบ้ริการทั้ง 5 เร่ืองขา้งตน้เป็นประจ าทุกปี 
8. น าผลการประเมินคุณภาพของการใหบ้ริการมาพฒันาการจดับริการแก่นกัศึกษาและศิษยเ์ก่า 

รายละเอยีดผลการด าเนินงาน 
1. มกีารส ารวจความต้องการจ าเป็นของนักศึกษาช้ันปีที ่1  
                       ในปีการศึกษา 2550 ฝ่ายกิจการนกัศึกษา มีการส ารวจความตอ้งการจ าเป็น (Needs Assessment) ของนกัศึกษาชั้น 
ปีท่ี 1 ตั้งแต่ช่วงท่ีมีการปฐมนิเทศนกัศึกษา รวมถึงนกัศึกษาชั้นปีอ่ืน ๆ ตลอดปีการศึกษา และน าเสนอผลการส ารวจประเมินตอ่
มหาวทิยาลยั เพ่ือจดัท าแผนและปรับปรุงพฒันา เช่น 

1.1 การส ารวจความคิดเห็นของนกัศึกษาต่อการจดัปฐมนิเทศนกัศึกษา  นกัศึกษามีความตอ้งการใหม้หาวทิยาลยั 
จดัใหค้วามรู้เก่ียวกบัการลงทะเบียน และปรับปรุงสถานท่ีจดัปฐมนิเทศ (ม.อ.3.1/1) โดยในปี 2551 ด าเนินการใหค้วามรู้ตามท่ี
นกัศึกษาเสนอ 
                        1.2  การส ารวจประเมินผลความคิดเห็นต่อการใหบ้ริการจองหอ้งพกั หอพกันกัศึกษา ผา่นเวบ็ไซตข์องนกัศึกษา 
ชั้นปีท่ี 1 จ านวน 455 คน นกัศึกษามีขอ้เสนอแนะความตอ้งการในการจองหอพกัผา่นเวบ็ไซต ์ โดยตอ้งการใหข้ยายเวลาในการ
ใหบ้ริการจองหอพกั ใหเ้พ่ิมภาพหอพกั หอ้งพกั บริเวณรอบหอพกั รายละเอียดส่ิงอ านวยความสะดวกบริเวณหอพกั และการ
ประชาสมัพนัธ์กฎระเบียบหอพกั รายละเอียดค่าหอ้งพกัรวม/แยก ตอ้งการใหดู้รายช่ือ/คณะเพ่ือนร่วมหอ้งพกัได ้และมีภาพเจา้หนา้ท่ี
รักษาความปลอดภยั (ม.อ.3.1/2) โดยในปีการศึกษา 2551 หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งไดน้ าผลการประเมินปรับปรุงรายละเอียดในการ
ใหบ้ริการนกัศึกษาจองหอพกัผา่นเวบ็ไซตใ์หมี้ความสมบูรณ์มากข้ึน ตามท่ีนกัศึกษาเสนอ  
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ภารกจิที ่ 3   ด้านภารกจิในฐานะผู้ขับเคล่ือนตวับ่งช้ีของมหาวทิยาลยั 
ช่ือตวับ่งช้ี : 3.1  มกีารจดับริการแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า 
                       1.3  การส ารวจประเมินผลความคิดเห็น / ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการศูนยอ์าหารโรงชา้ง  จ านวน  2  คร้ัง  โดย 
นกัศึกษาผูใ้ชบ้ริการ จ านวน 311 คนและ 329 คน ไดต้อบแบบประเมิน และมีขอ้เสนอแนะตอ้งการใหเ้พ่ิมร้านอาหารมุสลิม เพ่ิมร้าน
ไอศกรีม เพ่ิมจ านวนท่ีนัง่รับประทานอาหาร เพ่ิมจ านวนหอ้งน ้ า ติดตั้งพดัลม และควรติดตั้งเคร่ืองเสียงพร้อมล าโพงรอบ ๆ ศูนย์
อาหาร เปิดเพลงเบาๆ เพ่ือสร้างบรรยากาศ และควรมีหอ้งปรับอากาศไวรั้บแขก และควรเพ่ิมแสงสวา่งในบางจุด (ม.อ.3.1/3) โดยใน
ปีการศึกษา 2551 หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งไดน้ าผลการส ารวจประเมินมาปรับปรุงพฒันาการด าเนินงานใหบ้ริการแลว้ดงัน้ี เพ่ิมจ านวน
ร้านอาหารมุสลิม ร้านไอศกรีม และติดตั้งพดัลม 
                       1.4  ส ารวจประเมินผลความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีพกัในหอพกั โดยนกัศึกษามีความตอ้งการใหเ้พ่ิมเครือข่าย 
คอมพิวเตอร์ในหอ้งพกั ติดตั้งพดัลมเพดานในหอ้งพกั ติดตั้งราวตากผา้ท่ีไดม้าตรฐาน/เหมือนกนั ติดตั้งทีววีงจรปิด จดัระบบความ
ปลอดภยัท่ีน่าเช่ือถือและสร้างความอบอุ่นใหน้กัศึกษา ในช่วงวกิฤตควรสร้างหอพกัราคาถูก เปล่ียนฟกู และกวดขนับุคคลภายนอก
เขา้หอพกั ฯลฯ (ม.อ.3.1/4) โดยในปีการศึกษา 2551 หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งไดน้ าผลการส ารวจประเมินมาปรับปรุงพฒันาการ
ด าเนินงานใหบ้ริการแลว้ดงัน้ี ติดตั้งเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไร้สายในหอพกัทุกชั้นทุกอาคาร มีสญัญาณทุกหอ้งในหอพกั-นอกหอพกั 
ติดตั้งพดัลมในหอ้งพกัทุกหอ้ง ไดรั้บงบประมาณติดตั้งราวตากผา้ ซ่ึงอยูใ่นระหวา่งด าเนินการจดัจา้ง  ติดตั้งกลอ้งวงจรปิดภายใน
มหาวทิยาลยัรวมทั้งท่ีบริเวณทางเขา้หอพกั และหา้มบุคคลภายนอกเขา้ในหอพกั   
                       1.5 การส ารวจประเมินผลความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการสนามกีฬาและอุปกรณ์กีฬา จ านวน 310 คน มีความตอ้งการให้
เพ่ิมสระวา่ยน ้ า  ติดตั้งกระจกฝาผนงัศูนยบ์ริหารทางกาย  เคร่ืองท าน ้ าด่ืมเยน็บริการหนา้อาคารกีฬาในร่ม  และตอ้งการใหจ้ดับริการส่ือ
ส่ิงพิมพใ์หค้วามรู้เก่ียวกบัการออกก าลงักายและการเล่นกีฬา (ม.อ.3.1/5) โดยน าผลการประเมินมาจดัท าค าของบประมาณ 
                       1.6 การส ารวจประเมินผลความคิดเห็นและความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อการบริการของงานแนะแนวและจดัหา-งาน  
วทิยาเขตหาดใหญ่  นกัศึกษามีความตอ้งการใหมี้ทุนประเภทต่างๆ เพ่ิมมากข้ึน เพ่ิมจ านวนวงเงินกูย้มื เพ่ิมระยะเวลาท างานของทุน
ท างานแลกเปล่ียนพร้อมเพ่ิมค่าตอบแทน เพ่ิมงานพิเศษ และตอ้งการใหมี้การประชาสมัพนัธ์เก่ียวกบัทุนหลากหลายรูปแบบ (ม.อ.
3.1/6)     โดยไดด้ าเนินการแลว้ในบางรายการ   
                       1.7 ส ารวจความพึงพอใจผูใ้ชบ้ริการหอ้งสมุด นกัศึกษาตอ้งการใหเ้พ่ิมจ านวนคอมพิวเตอร์ และเพ่ิมโตะ๊อ่านหนงัสือ
ช่วงสอบ  (ม.อ.3.1/7) 
2.  มกีารจดับริการส่ิงอ านวยความสะดวกทีเ่อื้อต่อการพฒันาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
                       มีการจดับริการแก่นกัศึกษาใหค้รอบคลุมความตอ้งการจ าเป็น ไดแ้ก่ การบริการดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีเอ้ือตอ่
การพฒันาการเรียนรู้ คือ ส่ือเทคโนโลยเีพ่ือการศึกษาคน้ควา้ มีศูนยค์อมพิวเตอร์ ศูนยท์รัพยากรแห่งการเรียนรู้ ระบบการลงทะเบียน
ผา่นเวบ็ไซตท่ี์รวดเร็ว คล่องตวั การบริการหอพกัใหน้กัศึกษาต่างชาติ และการประสานงานโดยงานวเิทศสมัพนัธ์  และจดัตั้งวทิยาลยั
นานาชาติดูแลอ านวยความสะดวกแก่นกัศึกษาต่างชาติโดยเฉพาะ 
3.  การบริการด้านกายภาพทีส่่งเสริมคุณภาพชีวติของนกัศึกษา 
                       มีการจดับริการดา้นกายภาพท่ีส่งเสริมคุณภาพชีวติ ไดแ้ก่ หอพกันกัศึกษา มีหน่วยงานบริหารจดัการใหห้อพกัมีความ
สะอาด สะดวก  สบาย  และปลอดภยั  มีการประชุมประสานงานร่วมกบัพฒันาสงัคมและความมัน่คงมนุษยจ์งัหวดัและ
ผูป้ระกอบการหอพกัเอกชน มีเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัประจ าหอพกัและทางเขา้หอพกั มีหอ้งเรียนท่ีมีส่ือเทคโนโลยท่ีีทนัสมยั
เหมาะสม มีสถานท่ีออกก าลงักายทั้งในร่มและกลางแจง้  มีอุปกรณ์กีฬา มีการจดัจ าหน่ายอาหาร / ร้านคา้ส่ิงอ านวยความสะดวกท่ี
หลากหลายเพียงเพียงพอ มีคุณภาพ สะอาด ถูกหลกัสุขาภิบาลอาหารในราคาท่ียติุธรรม มีธนาคาร ตูเ้อทีเอม็ มีบริการรับ - ส่ง
ไปรษณียภณัฑ ์มีบริการอนามยัท่ีนกัศึกษามีความสะดวกในการเขา้รับบริการ ทั้งท่ีคลินิกสร้างเสริมสุขภาพนกัศึกษา  หอ้งอนามยั   
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ภารกจิที ่ 3   ด้านภารกจิในฐานะผู้ขับเคล่ือนตวับ่งช้ีของมหาวทิยาลยั 
ช่ือตวับ่งช้ี : 3.1  มกีารจดับริการแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า 
หอ้งยาในหอพกั โรงพยาบาลดา้น สุขภาพ ทนัตกรรม และจิตเวช มีรถฉุกเฉินบริการและมีเจา้หนา้ท่ีประสนานงานกรณีมีเหตุฉุกเฉิน 
 นกัศึกษาป่วยในยามวกิาล 
4.  มกีารจดับริการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา 
                       มีการจดับริการดา้นการแนะแนวและการใหค้  าปรึกษาแก่นกัศึกษา โดยมีอาจารยท่ี์ปรึกษา มีหน่วยใหค้  าปรึกษา  
มีคณะกรรมการ มีเจา้หนา้ท่ีประจ า มีอาสาสมคัรนกัศึกษาเพ่ือนช่วยเพ่ือน และคณาจารยจ์ากคณะร่วมใหค้  าปรึกษาแก่นกัศึกษาทั้งท่ี
เก่ียวขอ้งและไม่เก่ียวขอ้งกบัวชิาการ ทั้งในระดบัคณะ หอพกั และมหาวทิยาลยั 
5. การบริการด้านข้อมูลข่าวสารทีเ่ป็นประโยชน์ต่อนกัศึกษาและศิษย์เก่า 
                       มีส านกังานศิษยเ์ก่า มีเจา้หนา้ท่ีและผูบ้ริหารมหาวทิยาลยับริหารจดัการส านกังาน จดัหน่วยบริการขอ้มูลข่าวสาร 
ท่ีเป็นประโยชน์แก่นกัศึกษาและศิษยเ์ก่าทั้งในระดบัคณะ และสถาบนัมีระบบการเผยแพร่ ประชาสมัพนัธ์ ท่ีท าใหเ้ขา้ถึงขอ้มูล
ข่าวสารไดเ้ร็ว ทนัสมยั และเขา้ถึงไดง่้าย เก่ียวกบัทุนการศึกษา ทุนศิษยก์น้กฏิุระดบัปริญญาโทและปริญญาเอกส าหรับนกัศึกษาคณะ
วศิวกรรมศาสตร์ (ม.อ..3.1/8) ทั้งทุนกูย้มื ทุนใหเ้ปล่า ทุนท างานแลกเปล่ียน แหล่งทุน การศึกษาต่อ การบริการจดัหางาน ทั้งใน
เวบ็ไซต ์ (ม.อ..3.1/9) ประกาศ แผน่พบั  Page  จดับอร์ด สารหอพกั ข่าวกิจกรรมหอพกั ข่าวกองกิจการนกัศึกษา ข่าววทิยาเขต สาร
วทิยาเขต/คณะ/มหาวทิยาลยั มีการจดัตลาดนดัแรงงานใหน้กัศึกษาและศิษยเ์ก่า  
6.  มกีารจดัโครงการเพ่ือพฒันาประสบการณ์ทางวชิาชีพแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า 
                       มีการจดัโครงการเพ่ือพฒันาประสบการณ์ทางวชิาชีพแก่นกัศึกษาและศิษยเ์ก่า โดยการจดัอบรมพฒันาใหค้วามรู้   
การเขียนใบสมคัรงาน  โครงการเสริมสร้างสมรรถนะบณัฑิตใหป้ระกอบธุรกิจเองได ้  โครงการ Computer Literacy (ม.อ.3.1/10)  
ติดต่อจดัหาแหล่งฝึกประสบการณ์ ตามประเภทคณะ สาขาวชิา จดังานนดัพบแรงงาน 
7.  มกีารประเมนิคุณภาพของการให้บริการ ทั้ง 5 เร่ืองข้างต้นเป็นประจ าทุกปี 
                       มีการประเมินคุณภาพของการใหบ้ริการหลกัขา้งตน้ทุกปี โดยหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ท าการส ารวจประเมินผล 
ความพึงพอใจ/ทศันคติในบริการท่ีไดรั้บ  
8.  น าผลการประเมนิคุณภาพของการให้บริการมาพฒันาการจดับริการแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า 
                       ไดน้ าผลการส ารวจประเมินมาพฒันาการจดับริการแก่นกัศึกษาและศิษยเ์ก่าดงัตวัอยา่งตามขอ้ 1 

        ผลการประเมินเทียบเกณฑเ์ท่ากบั 3 คะแนน เทียบแผนเท่ากบั 1 คะแนน   เทียบพฒันาการเท่ากบั  0  คะแนน 
                       รวมคะแนนตวับ่งช้ี 3.1   เท่ากบั  5 คะแนน 
เอกสารอ้างองิ:   
      1. ม.อ.3.1/1    รายงานการประเมินผลการจดัปฐมนิเทศนกัศึกษา ปีการศึกษา 2550 
      2. ม.อ.3.1/2    รายงานการประเมินผลการจองหอ้งพกั หอพกันกัศึกษาผา่นเวบ็ไซตข์องนกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2550 
      3. ม.อ.3.1/3    รายงานการประเมินผลความพึงพอใจของผูรั้บบริการศูนยอ์าหารโรงชา้ง 
      4. ม.อ.3.1/4    รายงานประเมินผลความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีพกัในหอพกั ปีการศึกษา 2550 
      5. ม.อ.3.1/5     รายงานความพึงพอใจของผูใ้ชส้นามกีฬาและอุปกรณ์กีฬา 
      6. ม.อ.3.1/6     ความคิดเห็นและความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อการบริการของงานแนะแนวและจดัหางาน วทิยาเขตหาดใหญ่ 
      7. ม.อ.3.1/7    ส ารวจความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการหอ้งสมุด 
      8. ม.อ.3.1/8    ประกาศรับสมคัรทุนกน้กุฏิ 
      9. ม.อ.3.1/9    เวบ็ไซต ์http://student.psu.ac.th/ 
     10. ม.อ.3.1/10  โครงการเสริมสร้างสมรรถนะบณัฑิตใหป้ระกอบธุรกิจเองได ้และโครงการ Computer  Literacy 
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ภารกจิที ่ 3  มาตรฐานด้านภารกจิในฐานะผู้ขับเคล่ือนตวับ่งช้ีของมหาวทิยาลยั 

ช่ือตวับ่งช้ี : 3.1  มกีารจดับริการแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า 

1.     จุดอ่อน 
         ส่ิงอ านวยความสะดวกมีไม่เพียงพอ ในบางรายการเม่ือเทียบกบัจ านวนนกัศึกษาของมหาวทิยาลยั  
2.      จุดแข็ง 
         1.  มหาวทิยาลยัจดัใหมี้บริการส่ิงอ านวยความสะดวกพ้ืนฐานแก่นกัศึกษาครบทุกดา้น 
          2. นกัศึกษามีส่วนร่วมในการก าหนด เสนอแนะ และด าเนินงานการจดับริการส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆของมหาวทิยาลยั                                
3.     โอกาส  
          มีหน่วยงานภายนอกใหก้ารสนบัสนุนการจดับริการส่ิงอ านวยความสะดวกและการจดัโครงการเพ่ือพฒันาประสบการณ์ทาง
วชิาชีพแก่นกัศึกษาและศิษยเ์ก่า   
4.      ปัจจยัคุกคาม 
         สถานการณ์ความไม่ปลอดภยัในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ท าใหบ้ริษทั หน่วยงานเอกชนบางรายยกเลิกการติดต่อจดัส่ิงอ านวย
ความสะดวกและบริการบางอยา่งแก่นกัศึกษาและศิษยเ์ก่าทั้งท่ีวทิยาเขตปัตตานี และวทิยาเขตหาดใหญ่ 
5.      กลยุทธ์ / แผนการพฒันา 
         1. ควรเพ่ิมส่ิงอ านวยความสะดวกในบางรายการท่ียงัไม่เพียงพอ เช่น  เคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์ในหอพกั หอสมุด อุปกรณ์
กีฬา สนามกีฬาทั้งในร่มและกลางแจง้ อาคารนดัพบผูป้กครอง และสถานท่ีรับประทานอาหาร  โต๊ะอ่านหนงัสือ เพื่อให้นกัศึกษามี
ความสะดวกมากข้ึน 
          2. ควรมีการส ารวจประเมินผลความตอ้งการ  ความคิดเห็น หรือความพึงพอใจของนกัศึกษาผูใ้ชบ้ริการให้ครบถว้นทุกภารกิจ
หลกั 
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ภารกจิที ่3  กจิกรรมการพฒันานสิิตนักศึกษา 

ช่ือตวับ่งช้ี :3.2 มกีารส่งเสริมกจิกรรมนกัศึกษาทีค่รบถ้วนและสอดคล้องกบัคุณลกัษณะของบณัฑติทีพ่งึประสงค์ 

2.  มกีารส่งเสริมให้สถาบันและองค์การนักศึกษาจดักจิกรรมนกัศึกษาให้ครบทุกประเภทโดยอย่างน้อยต้องด าเนินการ 5  
    ประเภท  ดงันี ้
     -  กิจกรรมวชิาการ 
     -  กิจกรรมกีฬาและการส่งเสริมสุขภาพ 
     -  กิจกรรมบ าเพญ็ประโยชน์และรักษาส่ิงแวดลอ้ม 
     -  กิจกรรมนนัทนาการ 
     -  กิจกรรมส่งเสริมศิลปวฒันธรรม 
                        ส าหรับปีการศึกษา 2550  มหาวิทยาลยัไดส้นับสนุนส่งเสริมให้กลุ่มองคก์รนักศึกษา  อนัไดแ้ก่  องค์การบริหาร สภา
นักศึกษา  สโมสรนักศึกษา  ชมรมในสังกดัองค์การบริหารและกรรมการหอพกั เป็นผูจ้ดัโครงการ รวมทั้ งโครงการซ่ึงกองกิจการ
นกัศึกษาและหน่วยงานกิจการนกัศึกษาของแต่ละคณะด าเนินการจดัข้ึนเพ่ือพฒันานกัศึกษา รวมทั้งส้ิน  1,944  โครงการ  ดงัน้ี  
                        (1)   กิจกรรรมดา้นบ าเพญ็ประโยชน์   จ านวน   317  โครงการ         ซ่ึงเป็นโครงการบ าเพญ็ประโยชน์ต่อชุมชน  โดยได้
ร่วมกนัสร้าง  ซ่อมแซมถาวรวตัถุ และเผยแพร่ให้ความรู้ท่ีไดจ้ากการศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะทางแก่ประชาชน/เยาวชน    โดยเฉพาะ
ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและสาขาสังคมศาสตร์   อนัเป็นการปลูกฝังจิตส านึกสาธารณะต่อสังคม ไดแ้ก่ โครงการค่ายศรีตรัง  
โครงการค่ายร่วมฝ่ายบ าเพ็ญประโยชน์เกลียวเชือกสัมพนัธ์สานฝันบ าเพ็ญ ฯ  โครงการจุดประกาย  โครงการค่ายเยาวชนพิทักษ์
ส่ิงแวดลอ้ม  และกิจกรรมบ าเพญ็ประโยชน์นอ้งใหม่  เป็นตน้  
                        (2)  กิจกรรมดา้นวิชาการจ านวน  750  โครงการ ซ่ึงเป็นโครงการน าความรู้จากวชิาการ/วชิาชีพ  ท่ีศึกษาอยูไ่ดฝึ้กปฏิบติั/
ถ่ายทอดแก่เยาวชน/นักเรียน  ไดแ้ก่โครงการวิเทศแคมป์  โครงการ  English  Camp  เพื่อนอ้งเป็นตน้  และไดจ้ดัโครงการเพื่อให้
นกัศึกษาไดเ้พิ่มพูนความรู้ต่างๆ เช่น ดา้นภาษาไดแ้ก่ โครงการหอพกัสัญจร โครงการเตรียมความพร้อมภาษาองักฤษ โครงการ
บริการวิชาการภาษาองักฤษ  โครงการเรียนเสริมเพ่ิมทกัษะภาษาท่ีสาม (สนทนาภาษาจีน) โครงการเตรียมฟิตกบั  Chinese  และดา้น
วิชาชีพ  ไดแ้ก่  อบรมดา้นคอมพิวเตอร์  นอกจากนั้นไดจ้ดัโครงการที่เสริมสร้างและเพิ่มพูนความรู้  ทางสังคมแก่ผูน้ ากลุ่ม
กิจกรรมนักศึกษา  ได้แก่  โครงการหลกัสูตรการบริหารผูน้ ากลุ่มกิจกรรมนักศึกษา  เป็นตน้  
                        (3)  กิจกรรมดา้นกีฬา  จ านวน    232   โครงการ ซ่ึงเป็น  1)   กิจกรรมดา้นกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ  ซ่ึงได้
ด าเนินการจดัโครงการส่งเสริมใหน้กัศึกษาบุคลากรเขา้ร่วมแข่งขนักีฬา  เช่น  การเขา้ร่วมแข่งขนักีฬามหาวิทยาลยัแห่ง
ประเทศไทย  กีฬา  IMT – GT  varsity   carnival  และเพื ่อเป็นการตอบสนองการพฒันาสู่ความเป็นเลิศงานกิจกรรม
นกัศึกษาด าเนินการรับนกัเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษดา้นกีฬาเขา้ศึกษาในมหาวิทยาลยัในปีการศึกษา  2550  จ านวน  18  คน  
2)  สนบัสนุนการจดักิจกรรมดา้นกีฬาของชมรมกีฬาในสังกดัองค์การบริหารองค์การนกัศึกษา  โดยไดจ้ดัโครงการแข่งขนั
กีฬาน้องใหม่ โครงการแข่งขนักีฬาระหว่างคณะ กีฬาเช่ือมความสัมพนัธ์   การอบรมให้ความรู้พ้ืนฐานดา้นกีฬา  กีฬาใน
ลกัษณะ  พี  เอส  ยู   โอเพ่น  ฯลฯ     3)  กิจกรรมกีฬาเพ่ือสุขภาพ   ไดด้ าเนินการส่งเสริมการจดักิจกรรมโดยเนน้การส่งเสริม
ให้นกัศึกษา  บุคลากร  ออกก าลงักายเพ่ือสุขภาพ  เช่น  โครงการว่ิงสะสมระยะทางรอบอ่างน ้า  มอ. โครงการว่ิงหาดใหญ่สู่-
ธรรมชาติ  การจดัการแข่งขนัเช่ือมความสมัพนัธ์ฟุตบอลภายใน   เป็นตน้ 
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ภารกจิที ่3  กจิกรรมการพฒันานิสิตนักศึกษา 
ช่ือตวับ่งช้ี :3.2 มกีารส่งเสริมกจิกรรมนักศึกษาทีค่รบถ้วนและสอดคล้องกบัคุณลกัษณะของบัณฑิตทีพ่งึประสงค์ 
                        (4)   กิจกรรมดา้นศิลปวฒันธรรม   จ านวน       334     โครงการ ซ่ึงประกอบไปดว้ย  1)  โครงการท่ีส่งเสริมให้เกิด
ความเข้าใจและความภาคภูมิใจในวิถีชีวิตและภูมิปัญญาไทย  เช่น  โครงการเปิดตูแลใต้  โครงการสัมผสัวิถีชีวิตชาวบ้าน    2)  
โครงการท่ีส่งเสริมความภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ทั้ งของท้องถ่ินและของชาติ    เช่น  โครงการวนัลอยกระทง   
โครงการอนุรักษป์ระเพณีไทยถวายเทียนพรรษาและผา้อาบน ้าฝน    3)  โครงการท่ีส่งเสริมใหเ้กิดความเขา้ใจและศรัทธาในสถาบนัทาง
ศาสนา  เช่น  โครงการตกับาตรทุกวนัพฤหัส ฯ  โครงการบอกเล่าศรัทธา  โครงการกลุ่มเซลสามคัคีธรรมน าชีวิต  4)  โครงการ  เพื่อ
ก่อใหเ้กิดคุณค่าหรือค่านิยมท่ีนบัถือความดีงามคุณธรรมและจริยธรรม เช่น  โครงการปฏิบติัธรรมชมรมพุทธ  โครงการอมรมศกัยภาพ
เยาวชนตน้แบบ  โครงการชุมชนสมัพนัธ์คุณธรรมเพ่ือพอ่    5)  โครงการ แสดงศิลปวฒันธรรมไทย  เช่น  โครงการเยาวชนรักษด์นตรี-
ไทย  โครงการสานสัมพนัธ์ศิลปวฒันธรรม 5 วิทยาเขต  โครงการเปิปส่ีภาคหลากหลายศิลป์กินอยูอ่ยา่งไทย  โครงการนาฏะ  นาฏย
ลินลา        6)  โครงการศิลปวฒันธรรมสากลและของชาติอ่ืนๆ  เช่นโครงการ PSU  MUSIC  AWARDS  โครงการ  PSU  DANCING  
COMPET  เป็นตน้                     
                        (5)  กิจกรรมดา้นพิเศษอ่ืนๆ  จ านวน  311  โครงการ  ไดจ้ดักิจกรรมดา้นนนัทนาการ การเสริมสร้างความเขา้ใจดา้นพหุ-
วฒันธรรม  การน าวถีิประชาธิปไตยและปรัชญาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใ้นวถีิชีวิตประจ าวนั    กิจกรรมเก่ียวกบัเยาวชนเด็กดอ้ย
โอกาส  นกัเรียน  เยาวชนท่ีมีผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบใน 3  จงัหวดัชายแดนภาคใต ้โดยงบประมาณส่วนหน่ึงไดรั้บการ
สนับสนุนจากศูนยอ์ านวยการบริหารจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ การจดัอบรมสัมมนาในลกัษณะแลกเปล่ียนเรียนรู้  (KM  Workshop)  
เก่ียวกบัการจดักิจกรรมรับนอ้งใหม่และประชุมเชียร์เชิงสร้างสรรค ์ โดยไดจ้ดัอบรมสมัมนาทั้งภายในวทิยาเขต  ระหวา่งวิทยาเขตและ
ประสานการจดัร่วมเครือข่ายสถาบนัอุดมศึกษาภาคใต ้(ม.อ.3.2/3-4) 
3.  มกีระบวนการตดิตามและประเมนิผลโครงการหรือกจิกรรม ทั้งทีจ่ดัโดยสถาบันและองค์การนักศึกษาทุกช้ันปีการศึกษา 

                 การด าเนินการจดัโครงการกิจกรรมนักศึกษาทั้งท่ีจดัโดยหน่วยงานมหาวิทยาลยั และองค์กรนักศึกษา ไดมี้การจดัท า
รายงานสรุปผลการปฏิบติังานและประเมินผลทั้งรายโครงการและโดยภาพรวม เม่ือส้ินปีการศึกษา ซ่ึงลกัษณะการประเมินจะเป็นทั้ง
ในเชิงคุณภาพโดยการสังเกต การสัมภาษณ์  การประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างผูป้ฏิบติังานและผูรั้บผิดชอบโครงการ และการ
ประเมินผลในเชิงปริมาณโดยการสอบถามความคิดเห็นจากผูเ้ขา้ร่วมโครงการนั้น ๆ  (ม.อ.3.2/5-6) 
4.  มกีารน าผลการประเมนิไปปรับปรุงการจดักจิกรรมเพ่ือพฒันานักศึกษาอย่างต่อเน่ือง 

                 ผลจากการประชุมสรุปผลการปฏิบติังานรายโครงการไดมี้การน าไปปรับปรุงพฒันาการจดักิจกรรมโครงการต่อไปและ
เม่ือส้ินปีการศึกษาจะมีการประชุมสัมมนากิจกรรมนักศึกษาประจ าปี การแลกเปล่ียนประสบการณ์ระหวา่งผูน้ ากิจกรรม  เจา้หน้าท่ี
กิจการนกัศึกษาและอาจารยท่ี์ปรึกษามีการประชุมสรุปปัญหาอุปสรรคในการด าเนินกิจกรรมนกัศึกษาโดยภาพรวมเพ่ือน าผลไปพฒันา
ปรับปรุงการจดักิจกรรมเพ่ือพฒันานกัศึกษาในปีต่อไป (ม.อ.3.2/7) 

        ผลการประเมินเทียบเกณฑเ์ท่ากบั 3 คะแนน เทียบแผนเท่ากบั 1 คะแนน   เทียบพฒันาการเท่ากบั  0  คะแนน 
                        รวมคะแนนตวับ่งช้ี  3.2   เท่ากบั  5 คะแนน 
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ภารกจิที ่3  กจิกรรมการพฒันานิสิตนักศึกษา 
ช่ือตวับ่งช้ี :3.2 มกีารส่งเสริมกจิกรรมนักศึกษาทีค่รบถ้วนและสอดคล้องกบัคุณลกัษณะของบัณฑิตทีพ่งึประสงค์ 
 เอกสารอ้างองิ : 

1. ม.อ. 3.2/1   คู่มือกิจกรรมนกัศึกษา 
2. ม.อ. 3.2/2   คู่มือปฎิบติังานกิจกรรมเสริมหลกัสูตรเพ่ือพฒันานกัศึกษา มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
3. ม.อ. 3.2/3   สรุปโครงการ / กิจกรรมเพ่ือพฒันานกัศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2550 วทิยาเขตหาดใหญ่ ปัตตานี  ตรัง และสุราษฎร์ธานี  
4. ม.อ. 3.2/4   สรุปโครงการ  / กิจกรรมเพ่ือพฒันานกัศึกษา วทิยาเขตปัตตานี  ประจ าปี 2550  
5. ม.อ. 3.2/5   สรุปประเมินผลความพึงพอใจในการจดักิจกรรมนกัศึกษารายโครงการ ประจ าปี 2550 
6. ม.อ. 3.2/6   สรุปประเมินผลความพึงพอใจในการจดักิจกรรมพฒันานกัศึกษา โดยภาพรวมของวทิยาเขตหาดใหญ่  
7. ม.อ. 3.2/7   รายงานผลโครงการสัมมนาเชิงปฏิบติัการการจดัการความรู้ (KM  Workshop) หวัขอ้ แนวทางการจดักิจกรรมนกัศึกษาปี 51                                 

สรุปผลการวเิคราะห์ตนเอง  (SWOT Analysis) 

1.     จุดอ่อน 
        1. การถ่ายทอดประสบการณ์ระหวา่งผูท้  ากิจกรรมรุ่นต่อรุ่น ยงัไม่เป็นระบบท่ีดีพอ 
        2. บางกลุ่มกิจกรรมยงัไม่ไดน้ าผลการประเมินโครงการมาพฒันาปรับปรุง เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบติังานโครงการปีต่อไป 
2.     จุดแข็ง 
         1.  การมีโครงสร้างกิจกรรมเสริมหลกัสูตรเพื่อพฒันานกัศึกษา ในลกัษณะบงัคบัเลือกและเลือกเขา้ร่วมอยา่งหลากหลาย 
         2.  การมีระบบบนัทึกประมวลผลต่อการเขา้ร่วมกิจกรรมอยา่งเป็นระบบ และมีผลต่อการส าเร็จการศึกษา ท าใหน้กัศึกษาใหค้วาม 
ส าคญัและสนใจเขา้ร่วมกิจกรรมเพ่ิมมากข้ึน 
3.      โอกาส 
         1.  นโยบาย สกอ. ให้ความส าคญัต่อการพฒันาบณัฑิต โดยยึดคุณธรรมน าความรู้ ซ่ึงสอดรับกบักิจกรรมพฒันานักศึกษาท่ีเป็น
การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม การมีทกัษะชีวติ และการเป็นบณัฑิตท่ีเป็นคนดีของสงัคม 
         2.  หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนซ่ึงเป็นนายจา้ง/ผูป้ระกอบการใหค้วามส าคญัเป็นพิเศษส าหรับนกัศึกษาท่ีผา่น 
กระบวนการกิจกรรมนกัศึกษาขณะท่ีศึกษาอยูใ่นมหาวทิยาลยั 
         3.  มีโครงการความร่วมมือกบัหน่วยงาน / ต่างสถาบนั /ทั้งในและภายนอกเพ่ือเปิดโอกาสใหท้ ากิจกรรมท่ีดี เป็นการ 
สร้างความภาคภูมิใจแก่นกัศึกษาและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
4.    อุปสรรค 
       1. ระบบการเรียนการสอนยงัไม่เอ้ือต่อการจดักิจกรรมและเขา้ร่วมกิจกรรมของนกัศึกษา 
       2. งบประมาณสนบัสนุนการจดักิจกรรมพฒันานกัศึกษามีนอ้ย ไม่สอดรับกบัปริมาณความสนใจในการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีเพ่ิมข้ึน
เป็นทวคูีณ     
       3. ปัจจยัเก้ือหนุนท่ีเอ้ือต่อการจดักิจกรรมของนกัศึกษายงัไม่เพียงพอ เช่น ยานพาหนะ สถานท่ีการจดักิจกรรม                   
       4. อาจารยท่ี์ปรึกษากิจกรรมนกัศึกษา ขาดแรงจูงใจในการปฏิบติังาน เช่น การคิดภาระงาน / ค่าตอบแทน 
5.  กลยุทธ์ / แผนพฒันา 
              1.      จดัประชุมเชิงปฏิบติัการในลกัษณะแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งผูน้ านกัศึกษา อาจารยท่ี์ปรึกษา และเจา้หนา้ท่ีกิจการ 
                        นกัศึกษา เพ่ือระดมความคิดเห็นในเชิงพฒันากิจกรรมนกัศึกษา  เสนอต่อมหาวทิยาลยัฯ เพ่ือสนบัสนุนส่งเสริม 
                        กิจกรรมนกัศึกษาอยา่งบูรณาการ 
              2.      เร่งรัดการจดัซ้ืออุปกรณ์และปรับปรุงอาคารสถานท่ี ซ่ึงเป็นปัจจยัเก้ือหนุนต่อการจดักิจกรรมนกัศึกษา 
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ภารกจิในฐานะผู้ขบัเคล่ือนตวับ่งช้ีของมหาวทิยาลยั 

ภารกจิที ่9 ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ 

ช่ือตวับ่งช้ี : 9.2  มรีะบบและกลไกการให้ความรู้และทกัษะด้านการประกนัคุณภาพแก่นักศึกษา 
ผลการด าเนินงาน 

ค่า     
น า้หนัก 

แผน 
2550 

ผลการด าเนินงานปี
การศึกษา 

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการประเมนิ 

2548 2549 2550 1 2 3 เทยีบ 
เกณฑ์ 

เทยีบ 
แผน  

เทยีบ 
พฒันาการ 

รวม
คะแนน 

5.00 5 - - 5 มีการ
ด าเนินการไม่
ครบ 4 ขอ้

แรก 

มีการ
ด าเนินการ 4-
5 ขอ้แรก 

มีการ
ด าเนินการ
อยา่งนอ้ย 6 
ขอ้แรก 

2 1 0 3.66 

ระดบัคุณภาพ 
1. มีระบบการใหค้วามรู้และทกัษะการประกนัคุณภาพการศึกษาแก่นกัศึกษา 
2. มีระบบส่งเสริมใหน้กัศึกษาน าความรู้ดา้นการประกนัคุณภาพไปใชก้บักิจกรรมนกัศึกษา 
3. มีกลไกใหน้กัศึกษามีส่วนร่วมในการประกนัคุณภาพการศึกษาของมหาวทิยาลยั 
4. นกัศึกษามีการใชก้ระบวนการคุณภาพ ในการพฒันาคุณภาพของกิจกรรมหรือโครงการนกัศึกษา 
5. นกัศึกษาสร้างเครือข่ายการพฒันาคุณภาพในสถาบนัและระหวา่งสถาบนั 
6. มีระบบติดตามประเมินผลการประกนัคุณภาพในกิจกรรมท่ีนกัศึกษาด าเนินการ และในส่วนท่ีนกัศึกษามีส่วนร่วมกบัการ 
    ประกนัคุณภาพของสถาบนั 
7. มีการน าผลการประเมินไปพฒันากระบวนการใหค้วามรู้และกลไกการด าเนินงานประกนัคุณภาพท่ีเก่ียวขอ้งกบันกัศึกษา 
    อยา่งต่อเน่ือง 

รายละเอยีดผลการด าเนินงาน 
1. มรีะบบการให้ความรู้และทกัษะการประกนัคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา 
                        มหาวิทยาลยัไดป้ระกาศนโยบายประกนัคุณภาพ เพ่ือเน้นให้ทุกองคก์รด าเนินการตามระบบและกลไกท่ีก าหนด เพ่ือให้
สอดรับกบัพนัธกิจ / ภารกิจของมหาวทิยาลยั โดยระบบประกนัคุณภาพภายในเป็นระบบท่ีพฒันาข้ึนโดยใชว้งจรคุณภาพ PDCA Par การ
ใหค้วามรู้และทกัษะการปฏิบติังานโครงการของนกัศึกษาจึงเนน้กระบวนการการบริหารงานโดยใชว้งจรคุณภาพเช่นกนั (ม.อ.9.2/1) 
2. มรีะบบส่งเสริมให้นักศึกษาน าความรู้ด้านการประกนัคุณภาพไปใช้กบักจิกรรมนักศึกษา 
                        การสนับสนุนส่งเสริมให้นักศึกษาน าความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้กับกิจกรรมนักศึกษา ได้ด าเนินการโดย
สนบัสนุนงบประมาณในการจดักิจกรรม 5 ส. องคก์รนกัศึกษา มีการพิจารณาคดัเลือกนกักิจกรรมดีเด่น  และโครงการดีเด่นประจ าปี โดย
ก าหนดเง่ือนไขการเขียนรายงานน าเสนอโครงการ โดยเนน้กระบวนการ PDCA Par (ม.อ.9.2/2) 
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ภารกจิที ่9 ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ 

ช่ือตวับ่งช้ี : 9.2  มรีะบบและกลไกการให้ความรู้และทกัษะด้านการประกนัคุณภาพแก่นักศึกษา 
3.  มกีลไกให้นักศึกษามส่ีวนร่วมในการประกนัคุณภาพการศึกษาของมหาวทิยาลยั 

           มหาวทิยาลยัไดก้ าหนดนโยบายใหค้วามส าคญัต่อการด าเนินงานประกนัคุณภาพ  โดยก าหนดแนวปฏิบติัให้ทุกหน่วยงาน
น ากระบวนการวงจรประกนัคุณภาพมาใช ้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประกนัคุณภาพภายในหน่วยงาน  มีการขบัเคล่ือนการปฏิบติังาน
ตามแผนท่ีก าหนด ตลอดจนมีการรายงานผลประจ าปี  ซ่ึงการพฒันางานดา้นพฒันานักศึกษาก็เป็นส่วนหน่ึงในกระบวนการปฏิบติังาน  
การจดัประชุมกลุ่มองคก์รนกัศึกษา  การจดัสมัมนาต่างๆ เก่ียวกบังานดา้นกิจการนกัศึกษาก็จะมีการสอดแทรกความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบั
ระบบประกนัคุณภาพแก่นกัศึกษาดงักล่าว (ม.อ.9.2/3) 
4.  นักศึกษามกีารใช้กระบวนการคุณภาพ ในการพฒันาคุณภาพของกจิกรรมหรือโครงการนักศึกษา 

           เพ่ือให้การจดักิจกรรมหรือโครงการกิจกรรมนักศึกษามีประสิทธิภาพ  ในการจดักิจกรรมของหน่วยงานกิจการนกัศึกษา
และองคก์รนกัศึกษา จะยดึกระบวนการ PDCA Par  เป็นแนวทางในการควบคุมการด าเนินงาน โดยเร่ิมตั้งแต่การเขียนโครงการตามกรอบ
แนวทางท่ีก าหนด มีการก ากบัติดตาม และกระบวนการมีส่วนร่วมในการประชุมสรุปงาน และการประเมินผลทั้งรายโครงการและโดย
ภาพรวม (ม.อ.9.2/4) 
5.  นักศึกษาสร้างเครือข่ายการพฒันาคุณภาพในสถาบันและระหว่างสถาบัน 

          มหาวิทยาลยัไดมี้การเผยแพร่ความรู้ ความเขา้ใจดา้นประกนัคุณภาพแก่นิสิตนกัศึกษาเครือข่ายสถาบนัอุดมศึกษา
ภาคใต ้โดยผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายประกนัคุณภาพเป็นวิทยากรบรรยายใหค้วามรู้ เม่ือวนัท่ี 11  พฤษภาคม 2551 ณ โรงแรมบีพี  
แกรนด ์ทาวเวอร์   อ  าเภอหาดใหญ่   จงัหวดัสงขลา  (ม.อ.9.2/5) 

        ผลการประเมินเทียบเกณฑเ์ท่ากบั 2 คะแนน เทียบแผนเท่ากบั 1 คะแนน   เทียบพฒันาการเท่ากบั  0  คะแนน 
                       รวมคะแนนตวับ่งช้ี  9.2   เท่ากบั  3.66  คะแนน 

เอกสารอ้างองิ ;  
      1.   ม.อ. 9.2 /1     รายงานการประชุมกลุ่มกิจกรรม / แบบฟอร์มการเขียน –ประเมินผลโครงการ 
      2.   ม.อ. 9.2 /2     หลกัเกณฑก์ารพิจารณาคดัเลือกนกักิจกรรมตวัอย่าง โครงการดีเด่น  ประจ าปีการศึกษา 2550 
      3.   ม.อ. 9.2 /3     รายงานผลการสัมมนากิจกรรมนกัศึกษา ประจ าปี 2550 
      4.   ม.อ. 9.2 /4     สรุปประเมินผลความพึงพอใจในการจดักิจกรรมโครงการทั้งรายโครงการและโดยภาพรวม 
      5.   ม.อ. 9.2 /5      เอกสารประกอบการบรรยายหวัขอ้ การประกนัคุณภาพกบักิจกรรมพฒันานกัศึกษา 
 

สรุปผลการวเิคราะห์ตนเอง  (SWOT Analysis) 
   1.    จุดอ่อน 
           1. หน่วยงานกิจการนกัศึกษายงัไม่สามารถบูรณาการงานประกนัคุณภาพเขา้สู่งานประจ าได ้ ท าใหบุ้คลากรบางส่วนมีความรู้สึก 
วา่เป็นภาระงานท่ีเพ่ิมข้ึน 
           2. ขอ้มูลสารสนเทศกิจกรรมนกัศึกษายงัไม่สอดคลอ้งกบัเกณฑม์าตรฐานระบบและกลไกการใหค้วามรู้และทกัษะดา้น 
การประกนัคุณภาพแก่นกัศึกษา 
2.    จุดแข็ง 
        1.  มหาวทิยาลยัมีระบบและกลไกการประกนัคุณภาพท่ีชดัเจน  ง่ายต่อการน าไปประยกุตใ์ชก้บัหน่วยงานกิจการนกัศึกษา 
        2.  มหาวทิยาลยัจดัใหมี้การประเมินคุณภาพภายในเป็นประจ าทุกปี  ผลการประเมินสามารถน าไปพฒันาแกไ้ขไดใ้นปีถดัไป 
        3.  บุคลากรดา้นกิจการนกัศึกษาส่วนใหญ่มีความรู้และความเขา้ใจดา้นการประกนัคุณภาพ    
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สรุปผลการวเิคราะห์ตนเอง  (SWOT Analysis) 
ช่ือตวับ่งช้ี : 9.2  มรีะบบและกลไกการให้ความรู้และทกัษะด้านการประกนัคุณภาพแก่นักศึกษา 

 3.    โอกาส 
          การท่ีส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดก้ าหนดใหส้ถาบนัอุดมศึกษามีระบบและกลไกการใหค้วามรู้และทกัษะดา้นการ 
ประกนัคุณภาพแก่นกัศึกษา โดยก าหนดเป็นตวับ่งช้ีหน่ึงในการประกนัคุณภาพ ส่งผลใหทุ้กสถาบนัตอ้งใหค้วามรู้ดา้นประกนัคุณภาพแก่
นกัศึกษา 
 4.     อุปสรรค 
          - 
5.      กลยุทธ์ / แผนพฒันา 
         1. มหาวทิยาลยัจะจดัอบรมใหค้วามรู้แก่บุคลากรและผูน้ านกัศึกษาเก่ียวกบัการบูรณาการประกนัคุณภาพกบักิจกรรมนกัศึกษา 
          2. พฒันาระบบสารสนเทศกิจกรรมนกัศึกษาใหส้อดคลอ้งกบัเกณฑม์าตรฐานระบบและกลไกการใหค้วามรู้ดา้นประกนัคุณภาพ 
แก่นกัศึกษา 
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รายงานประจ าปีการประเมินคุณภาพ ปีการศึกษา 2550 
กองกจิการนักศึกษา มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

------------------------------------ 
 

จดัพิมพแ์ละรูปเล่ม  งานธุรการ  กองกิจการนกัศึกษา 
ผูจ้ดัท า   คณะกรรมการประกนัคุณภาพกองกิจการนกัศึกษา ดงัรายนามต่อไปน้ี 
 
  1.   รองอธิการบดีฝ่ายพฒันานกัศึกษากีฬาและวฒันธรรม   ท่ีปรึกษา 
  2.   ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนกัศึกษาและกีฬา วทิยาเขตหาดใหญ่  ท่ีปรึกษา 
  3.   ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายพฒันานกัศึกษา วทิยาเขตหาดใหญ่   ท่ีปรึกษา 
  4.   ผูอ้  านวยการกองกิจการนกัศึกษา     ประธานกรรมการ 
  5.   หวัหนา้งานบริการและสวสัดิการนกัศึกษา    กรรมการ 
  6.   หวัหนา้งานแนะแนวและจดัหางาน     กรรมการ 
  7.   หวัหนา้งานกิจกรรมนกัศึกษา     กรรมการ 
  8.   นางอมัพร      อรุณศรี      กรรมการ 
  9.   นายประวติั     เวทยป์ระสิทธ์ิ     กรรมการ 
  10. นางนนัทวนั   ชนะสิทธ์ิ      กรรมการ 
  11.  นางเกตุวดี     ทองร้อยชัง่     กรรมการ 
  12.  นายคมกริช    ชนะศรี      กรรมการ 
  13.  หวัหนา้งานธุรการ       กรรมการและเลขานุการ 
  14.  นางวลิยั   อินทร์สุวรรณ์      กรรมการและ 
                                                                                                                                                            ผูช่้วยเลขานุการ  
 
 
 
ปีท่ีพิมพ ์  กนัยายน  2551 
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ภาคผนวก ก 
ข้อมูลพืน้ฐานส าหรับการประเมินคุณภาพภายในหน่วยงานสนับสนุน (SAR-12) 

 

ข้อมูล 

ปีการศึกษา (ผลทีเ่กดิขึน้จริง) 

2548 2549 2550 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

1. จ ำนวนบุคลำกรสำยสนบัสนุนทั้งหมด(รวมนกัวจิยั)       62  62  62  

    1.1 ขำ้รำชกำร        22    22  

    1.2 พนกังำน         13    13  

    1.3 สญัญำจำ้ง (ตั้งแต่ 9 เดือนข้ึนไป)             

2. วฒิุกำรศึกษำของบุคลำกรสำยสนบัสนุนทั้งหมด (รวมนกัวจิยั)             

    2.1 ปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ       1    1  

    2.2 ปริญญำโทหรือเทียบเท่ำ       10     10  

    2.3 ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ             

    2.4 ต ่ำกวำ่ปริญญำตรี             

3. จ ำนวนบุคลำกรสำยสนบัสนุนท่ีปฏิบติังำนจริง   62 62 62 62 

4. จ ำนวนนกัวจิยั       

    4.1 ขำ้รำชกำร              

    4.2 พนกังำน             

    4.3 สญัญำจำ้ง (ตั้งแต่ 9 เดือนข้ึนไป)             

5. วฒิุกำรศึกษำของนกัวจิยัทั้งหมด             

    5.1 ปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ             

    5.2 ปริญญำโทหรือเทียบเท่ำ             

    5.3 ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ             

    5.4  ต ่ำกวำ่ปริญญำตรี             

6. จ ำนวนนกัวจิยัท่ีปฏิบติังำนจริง       

7. จ ำนวนนกัวจิยัท่ีลำศึกษำต่อ       
8. จ ำนวนตวับ่งช้ีท่ีบรรลุเป้ำหมำย      49 

9. จ ำนวนตวับ่งช้ีของกำรปฏิบติังำนทั้งหมด      53 

10. จ ำนวนงำนวจิยั และงำนสร้ำงสรรคท่ี์ตีพิมพเ์ผยแพร่ และ/หรือ
น ำไปใชป้ระโยชนข์องบุคลำกรสำยสนบัสนุน          

 
  3  

11. จ ำนวนเงินสนบัสนุนงำนวจิยัและงำนสร้ำงสรรคภ์ำยในสถำบนั
ของบุคลำกรสำยสนบัสนุน           45,100 
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ข้อมูล 

ปีการศึกษา (ผลทีเ่กดิขึน้จริง) 

2548 2549 2550 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล 
12. จ ำนวนเงินสนบัสนุนงำนวจิยัและงำนสร้ำงสรรคจ์ำกภำยนอก
สถำบนัของบุคลำกรสำยสนบัสนุน             
13. จ ำนวนบุคลำกรสำยสนบัสนุนท่ีไดรั้บทุนท ำวจิยัและงำน
สร้ำงสรรค ์             
14. จ ำนวนบุคลำกรสำยสนบัสนุนท่ีไดรั้บทุนท ำวจิยัและงำน
สร้ำงสรรคจ์ำกภำยในสถำบนั           2  
15. จ ำนวนบุคลำกรสำยสนบัสนุนท่ีไดรั้บทุนท ำวจิยัและงำน
สร้ำงสรรคจ์ำกภำยนอกสถำบนั             

16. จ ำนวนงำนวจิยัของบุคลำกรสำยสนบัสนุน           3  

   16.1  จ ำนวนงำนวจิยัท่ีตีพิมพใ์นวำรสำรระดบัชำติ             

   16.2 จ ำนวนงำนวจิยัท่ีตีพิมพใ์นวำรสำรระดบันำนำชำติ             

17. จ ำนวนโครงกำรวจิยัท่ีเบิกจ่ำยจำกเงินสะสมของกองทุนวจิยั       

18. จ ำนวนเงินท่ีเบิกจ่ำยจำกเงินสะสมของกองทุนวจิยั       
19. จ ำนวนบทควำมวจิยัท่ีไดรั้บกำรอำ้งอิง(Citation) ใน Refereed 
Journal หรือในฐำนขอ้มูลระดบัชำติหรือระดบันำนำชำติ  ของ
บุคลำกรสำยสนบัสนุนทั้งหมด             
20. จ ำนวนผลงำนวจิยัและงำนสร้ำงสรรคท่ี์ไดรั้บกำรจดทะเบียน
ทรัพยสิ์นทำงปัญญำ(สิทธิบตัร/ อนุสิทธิบตัร/ลิขสิทธ์ิ)ในรอบ 5 ปีท่ี
ผำ่นมำ (ช้ินงำน)                 
21. จ ำนวนกิจกรรม/โครงกำรบริกำรวชิำกำรและวชิำชีพท่ีตอบสนอง
ควำมตอ้งกำรของสงัคม ชุมชน ประเทศชำติ และนำนำชำติ                 
22. ค่ำใชจ่้ำย และมูลค่ำของสถำบนัในกำรบริกำรวชิำกำรและวชิำชีพ
เพื่อสงัคม               
23. จ ำนวนแหล่งใหบ้ริกำรวชิำกำรและวชิำชีพท่ีไดรั้บกำรยอมรับใน
ระดบัชำติหรือนำนำชำติ             
24. รำยรับของสถำบนัในกำรใหบ้ริกำรวชิำกำร และวิชำชีพในนำม
สถำบนั             
25. ค่ำใชจ่้ำยและมูลค่ำท่ีบริกำรวชิำกำรผูด้อ้ยโอกำส (ไม่รวม
โรงพยำบำลและโรงพยำบำลทนัตกรรม)       
26. จ ำนวนบุคลำกรสำยสนบัสนุนท่ีพิจำรณำบทควำมวชิำกำร/เล่ือน
ระดบั       
27. จ ำนวนกิจกรรมในกำรอนุรักษ ์พฒันำ และสร้ำงเสริมเอกลกัษณ์  
ศิลปะและวฒันธรรม            60  
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ข้อมูล 

ปีการศึกษา (ผลทีเ่กดิขึน้จริง) 

2548 2549 2550 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล 
28. ค่ำใชจ่้ำย และมูลค่ำท่ีใชใ้นกำรอนุรักษพ์ฒันำและสร้ำงเสริม
เอกลกัษณ์  ศิลปะและวฒันธรรม              
29. จ ำนวนบุคลำกรประจ ำสำยสนบัสนุนท่ีไดรั้บกำรพฒันำควำมรู้ 
และทกัษะในวชิำชีพ ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ                    59  
30. จ ำนวนคร้ังควำมไม่ปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น (ภำยใน
มหำวทิยำลยั)                    26 

31. ค่ำใชจ่้ำยทั้งหมด               

32. งบด ำเนินกำรท่ีใชจ่้ำยไปทั้งหมด            33,173,400 

33. เงินเหลือจ่ำยสุทธิ              

34. เงินรำยรับทั้งหมด (งบด ำเนินกำรท่ีรับมำทั้งหมด)           4.27  

35. จ ำนวนเงินท่ีใชใ้นระบบประกนัคุณภำพ       

36. คะแนนเฉล่ียผลกำรประเมินตนเองในภำพรวมทุกภำรกิจ       
37. จ ำนวนโครงกำรท่ีคณะ/หน่วยงำนร่วมมือกบัหน่วยงำนต่ำงๆหรือ
กบัสงัคมและชุมชนเพ่ือพฒันำสงัคมและชุมชนภำคใต ้       
38. จ ำนวนชำวต่ำงประเทศท่ีมำเยอืนหรือปฏิบติังำนท่ีมหำวทิยำลยั             
39. จ ำนวนบุคลำกร/นกัศึกษำของมหำวทิยำลยัท่ีไปต่ำงประเทศ                   248  248 
40. จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมท่ีท ำร่วมกบัต่ำงประเทศ                      1  1 
41. จ ำนวนโครงกำรและผูเ้ขำ้ร่วมโครงกำรพฒันำสมรรถนะสำกลของ
นกัศึกษำและบุคลำกร                     4/248  4/248 

 
หมายเหต ุ: 2550   หมำยถึง  ปีกำรศึกษำปัจจุบนั 



ค่า แผน

น า้หนัก ผล 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554

1. ภารกิจร่วมของหน่วยงาน 40.00

1.1 มีการก าหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนมีกระบวนการพฒันากลยทุธ์ แผนด าเนินงาน 2.86 แผน 5 7 7 7 7
และมีการก าหนดตวับ่งช้ีเพ่ือวดัความส าเร็จของการด าเนินงานตาม ผล 5
แผนให้ครบทุกภารกิจ (ระดบั)***

1.2 ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตวับ่งช้ีของการปฏิบติังานท่ีก าหนด*** 2.86 แผน 80 85 90 95 100
ผล 92.45

1.3 มีการก าหนดแผนกลยทุธ์ท่ีเช่ือมโยงกบัแผนคณะ/หน่วยงาน/มหาวิทยาลยั (ระดบั) **** 2.86 แผน 4 4 5 5 5
ผล 5

1.4 ร้อยละของระดบัความพึงพอใจของผูรั้บบริการ*** 2.86 แผน 80 80 80 80 80
ผล 71.14

1.5 ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารหน่วยงานทุกระดบัของกองกิจการนกัศึกษา (ระดบั)*** 2.85 แผน 3 4 4 4 4
ผล 3

1.6 มีการพฒันาหน่วยงานสู่องคก์ารเรียนรู้ (ระดบั)** 2.85 แผน 3 5 5 5 5
ผล 3

1.7 มีการน าระบบบริหารความเส่ียงมาใชใ้นกระบวนการบริหารการศึกษา (ระดบั)*** 2.85 แผน 1 4 5 5 5
ผล 2

1.8 ระดบัความส าเร็จของการถ่ายทอดตวับ่งช้ีและเป้าหมายของระดบัองคก์รสู่ 2.85 แผน 3 7 7 8 8
ระดบับุคคล (ระดบั)*** ผล 3

1.9 ร้อยละของบุคลากรกองกิจการนกัศึกษาท่ีไดรั้บการพฒันาความรู้ และทกัษะใน 2.86 แผน 85 100 100 100 100
วิชาชีพทั้งในประเทศและต่างประเทศ**** ผล 80 90 95

ภาคผนวก ข

ภารกิจ / ตัวบ่งช้ี
ผลการด าเนินงานประจ าปี แผนการด าเนินงานประจ าปีการศึกษา

การก าหนดแผน / เป้าหมายการด าเนินงานตามภารกจิและตัวบ่งช้ี
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ค่า แผน

น า้หนัก ผล 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554
ภารกิจ / ตัวบ่งช้ี

ผลการด าเนินงานประจ าปี แผนการด าเนินงานประจ าปีการศึกษา

1.10 กิจกรรม 5 ส/กิจกรรมคุณภาพอ่ืน ๆ (ระดบั)* 2.86 แผน 3 3 3 3 3
ผล 3

1.11 จ านวนคร้ังความไม่ปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น (ภายในหน่วยงาน)* - แผน 0 - - - -
ผล 0

1.12 มีระบบและกลไกในการจดัสรร การวิเคราะห์ค่าใชจ่้าย การตรวจสอบ 2.86 แผน 7 7 7 7 7
การเงินและงบประมาณอยา่งมีประสิทธิภาพ (ระดบั)*** ผล 7

1.13 มีระบบและกลไกการประกนัคุณภาพภายในท่ีเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการ 2.86 แผน 5 5 5 5 5 5 5
บริหารการศึกษา (ระดบั)** ผล 5

1.14 ระดบัความส าเร็จของการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดบั)** 2.86 แผน 5 5 5 5 5
ผล 5

1.15 มีระบบการรวบรวมขอ้มูลท่ีไดรั้บการตรวจสอบความถูกตอ้งและทนัเวลา (ระดบั)* 2.86 แผน 1 5 5 5 5
ผล 1

2. ภารกิจเฉพาะของหน่วยงาน 60.00
ภารกิจที่ 1  ทุนการศึกษา        (A)

ตวับ่งช้ี

1.1 ร้อยละของนกัศึกษาท่ีไดรั้บทุนของจ านวนนกัศึกษาท่ีสมคัรขอรับทุนทั้งหมด แผน 73 75 75 80 80
ผล 75

1.2 ระดบัความพึงพอใจขอนกัศึกษาผูใ้ชบ้ริการ แผน 3.51 3.70 3.70 4.00 4.00
ผล 3.68
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ค่า แผน

น า้หนัก ผล 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554
ภารกิจ / ตัวบ่งช้ี

ผลการด าเนินงานประจ าปี แผนการด าเนินงานประจ าปีการศึกษา

ภารกิจที่  2   กองทุนเงนิให้กู้ ยืมเพ่ือการศึกษา

ตวับ่งช้ี

2.1 ร้อยละของผูมี้สิทธ์ิกูย้มืท่ีไดรั้บการกูย้มืเงินกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา แผน 100 100 100 100 100
ผล 100

2.2 ระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ แผน 3.51 3.80 3.80 4.00 4.00
ผล 3.78

ภารกิจที่  3  เงนิยืมฉุกเฉิน

ตัวบ่งช้ี

3.1 ร้อยละของนกัศึกษาท่ีขอยมืเงินฉุกเฉินและไดรั้บการยมืเงิน แผน 100 100 100 100 100
ผล 100

3.2 ระดบัความพึงพอใจของผูรั้บบริการ แผน 3.51 3.80 3.80 4.00 4.00

ผล 3.71

ภารกิจที่ 4  บริการปรึกษาเชิงจิตวทิยา

ตัวบ่งช้ี

4.1  ร้อยละของนกัศึกษาท่ีนดัหมายและไดรั้บการปรึกษา แผน 100 100 100 100 100

ผล 100

4.2 ระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ แผน 3.51 3.70 3.70 4.00 4.00

ผล 3.61

ภารกิจที่ 5  บริการจัดหางานและศึกษาต่อ

ตัวบ่งช้ี

5.1  จ  านวนนกัศึกษาท่ีมาใชบ้ริการ แผน 3,000   3,600        3,800 4,800    4,200    
ผล 3,452 3,560   
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ค่า แผน

น า้หนัก ผล 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554
ภารกิจ / ตัวบ่งช้ี

ผลการด าเนินงานประจ าปี แผนการด าเนินงานประจ าปีการศึกษา

5.2 ระดบัความพึงพอใจของผูรั้บบริการ แผน 3.51 3.10 3.70 4.00 4.00

ผล 3.66

ภารกิจที่ 6  วนิัยและพัฒนานักศึกษา

ตัวบ่งช้ี

6.1 ร้อยละของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีท่ีไม่ถูกลงโทษทางวินยั แผน 99.00 99.50 99.50 99.50 99.50

ผล 99.65 99.40

6.2 ระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ แผน 3.51 3.50 3.50 3.60 3.60

ผล 3.51

ภารกิจที่ 7  หอพักนักศึกษา

ตัวบ่งช้ี

7.1 จ านวนคร้ังความไม่ปลอดภยั แผน   ≤20 ≤20 ≤20 ≤20 ≤20

ผล 8 9 14

7.2 ระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ แผน 3.51 3.75 3.76 3.77 3.78

ผล 3.58 3.57 3.74

ภารกิจที่  8  สุขาภบิาลอาหาร/ สวสัดิการ และส่ิงอ านวยความสะดวก

ตัวบ่งช้ี

8.1 คุณภาพอาหาร - เคร่ืองด่ืมตามมาตรฐานฯ แผน 6 6 6 6 7

ผล 6

8.2 ระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ แผน 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51

ผล 3.38
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ค่า แผน

น า้หนัก ผล 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554
ภารกิจ / ตัวบ่งช้ี

ผลการด าเนินงานประจ าปี แผนการด าเนินงานประจ าปีการศึกษา

ภารกิจที่ 9  สุขภาพอนามยั

ตัวบ่งช้ี

9.1  จ  านวนระบบบริการสุขภาพอนามยั แผน  3 3 3 3 3

ผล 3 3 3

9.2 ระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ แผน 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00

ผล 3.80 3.50 4.04

ภารกิจที่ 10  ไปรษณยีภณัฑ์

ตวับ่งช้ี

10.1 ร้อยละของนกัศึกษาไดรั้บไปรษณียภณัฑป์ระเภทธรรมดาและ ใบแจง้ภายใน 1 วนั แผน 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00

ผล 53.40 63.20 63.00

10.2 ระดบัความพึงพอใจของนกัศึกษา แผน 3.51 4.25 4.25 4.25 4.25

ผล 4.16 4.10 4.26 4.29

ภารกิจที่ 11  กิจกรรมเพ่ือส่งเสริมพัฒนานักศึกษา

ตวับ่งช้ี

11.1 ร้อยละของนกัศึกษาท่ีเขา้ร่วมโครงการ/กิจกรรมนกัศึกษาต่อจ านวนนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี แผน 80.00 80.00 85.00 85.00 90.00

ผล 86.29

11.2  จ  านวนโครงการ/กิจกรรมนกัศึกษาต่อจ านวนนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี แผน 1:55 1:55 1:55 1:55 1:55

ผล 1:52

11.3  ร้อยละของงบประมาณท่ีไดรั้บการสนบัสนุนส่งเสริมกิจกรรมนกัศึกษาต่องบด าเนินการ แผน 3.51 3.51 4.00 4.00 4.00

ผล 3.90
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ค่า แผน

น า้หนัก ผล 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554
ภารกิจ / ตัวบ่งช้ี

ผลการด าเนินงานประจ าปี แผนการด าเนินงานประจ าปีการศึกษา

11.4 ระดบัความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อการจดักิจกรรมนกัศึกษา แผน 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51

ผล 3.96

ภารกิจที่ 12  วชิาทหาร

ตัวบ่งช้ี

12.1 จ านวนนกัศึกษาผูใ้ชบ้ริการ แผน 300 350 400 400 400

ผล 489

12.2  ระดบัความพึงพอใจของนกัศึกษาผูใ้ชบ้ริการ แผน 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51

ผล 4.36

ภารกิจที่ 13 ทะเบียนกิจกรรมนักศึกษา

ตวับ่งช้ี

13.1 จ านวนนกัศึกษาท่ีขอรับบริการ แผน 1,200   1,500    2,000   2,500    3,000    

ผล 1323

13.2 ระดบัความพึงพอใจของนกัศึกษาผูใ้ชบ้ริการ แผน 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51

ผล 4.36

ภารกิจที่ 14  กีฬา

ตวับ่งช้ี

14.1 การให้บริการดา้นกีฬา(ชม/วนัโดยเฉล่ีย 7 วนั/สปัดาห์) แผน 7 7 7 7 7

ผล 8      -      -      -      -

14.2 จ านวนคร้ังท่ีให้บริการดา้นกีฬาแก่หน่วยงานหรือกลุ่มองคก์ร แผน 500 500 550 550 550

ผล 695
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ค่า แผน

น า้หนัก ผล 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554
ภารกิจ / ตัวบ่งช้ี

ผลการด าเนินงานประจ าปี แผนการด าเนินงานประจ าปีการศึกษา

14.3 ระดบัความพึงพอใจในการใชบ้ริการ แผน 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51

ผล 2.97

ภารกิจที่ 15  สารสนเทศกิจการนักศึกษา

ตวับ่งช้ี

15.1  จ  านวนระบบฐานขอ้มูลและสารสนเทศ แผน 10 11 12 13 14

ผล 10

15.2  ระดบัความพึงพอใจของผูใ้ห้บริการ แผน 3.51 3.51 3.51 3.60 3.70

ผล 3.33

ภารกิจที่ 16   ส่งเสริมกิจกรรมนานาชาติ

ตวับ่งช้ี

16.1 จ านวนคร้ังของการส่งแสริมและประสานงาน แผน 480 480 480 480 480

ผล 480

ภารกิจที่ 17   การพัฒนาองค์กร

 ตวับ่งช้ี

17.1  จ  านวนผลงานวิจยั/โครงการพฒันา งาน แผน 5 7 7 7 7 7 7

ผล 7

ค่าเฉลี่ยถ่วงน า้หนัก
3. ภารกิจในฐานะผู้ขับเคล่ือนตัวบ่งช้ีของมหาวทิยาลัย

3.1 มีการจดับริการแก่นกัศึกษาและศิษยเ์ก่า
3.2 มีการส่งเสริมกิจกรรมนกัศึกษาท่ีครบถว้นและสอดคลอ้งกบัคุณลกัษณ์บณัฑิตท่ีพึงประสงค์
9.2 มีระบบและกลไกการให้ความรู้และทกัษะดา้นประกนัคุณภาพแก่นกัศึกษา
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ค่า แผน

น า้หนัก ผล 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554
ภารกิจ / ตัวบ่งช้ี

ผลการด าเนินงานประจ าปี แผนการด าเนินงานประจ าปีการศึกษา
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1 2

1.1 มีการก าหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนมีกระบวนการพฒันากลยทุธ์ 2.86 มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ 

แผนด าเนินงานและมีการก าหนดตวับ่งช้ีเพ่ือวดัความส าเร็จของการด าเนินงานตาม ไม่ครบ 5 ขอ้แรก 5 - 6 ขอ้แรก

แผนใหค้รบทุกภารกิจ (ระดบั) ***
เกณฑ์มาตรฐาน : ระดบั

1. มีการก าหนดปรัชญาหรือปณิธาน

2. มีกระบวนการพฒันากลยทุธ์ แผนการด าเนินงานและแผนปฏิบติัการประจ าปีให้

สอดคลอ้งกนัและกนัและสอดคลอ้งกบัภารกิจหลกัของคณะ/หน่วยงาน/

มหาวิทยาลยั

3. มีการก าหนดตวับ่งช้ีของการด าเนินงาน และก าหนดเป้าหมายของแต่ละ

ตวับ่งช้ีเพ่ือวดัความส าเร็จของการด าเนินงาน

4. มีการด าเนินการตามแผนครบทุกภารกิจ √

5. มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานตามตวับ่งช้ี อยา่งนอ้ย

 ปีละ 2 คร้ังและรายงานผลต่อผูบ้ริหาร

6. มีการวิเคราะห์ความสอดคลอ้งระหว่างกลยทุธ์ แผนการด าเนินงาน 

เป้าประสงค ์เป้าหมายกบัยทุธศาสตร์และแผนพฒันาของคณะ/หน่วยงาน/มหาวิทยาลยั 

ตลอดจนสภาพการณ์ปัจจุบนัและแนวโนม้ในอนาคตอยา่งสม ่าเสมอ

7. มีการน าผลการประเมินและผลการวิเคราะห์มาปรับปรุงกลยทุธ์และ

แผนการด าเนินงานอยา่งต่อเน่ือง

1.2 ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตวับ่งช้ีของการปฏิบติังานท่ีก าหนด*** 2.86 บรรลุเป้าหมาย บรรลุเป้าหมาย

ร้อยละ 60-74 ร้อยละ 75-89

1.3 มีการก าหนดแผนกลยทุธ์ท่ีเช่ือมโยงกบัแผนคณะ/หน่วยงาน/มหาวิทยาลยั(ระดบั)**** 2.86 มีการด าเนิน มีการด าเนิน

เกณฑ์มาตรฐาน : ระดบั 1-2 ขอ้แรก 3 ขอ้แรก

1. มีคณะกรรมการ/คณะท างานก าหนดแผนกลยทุธ์ของหน่วยงาน

2. มีแผนกลยทุธ์ของหน่วยงาน

3. มีการวิเคราะห์ความสอดคลอ้งของแผนกลยทุธ์กบัแผนพฒันาคณะ/หน่วยงาน/

มหาวิทยาลยั

4. แผนกลยทุธ์มีความสอดคลอ้งกบัแผนคณะ/หน่วยงาน/มหาวิทยาลยันอ้ยกว่า

ร้อยละ  80 ของแผน

5. แผนกลยทุธ์มีความสอดคลอ้งกบัแผนคณะ/หน่วยงาน/มหาวิทยาลยัตั้งแต่

ร้อยละ  80 ของแผน

1.4 ร้อยละของระดบัความพึงพอใจของผูรั้บบริการ*** 2.86 √

กรณีส ารวจความพึงพอใจของหน่วยงานในภาพรวม ร้อยละ 65-74 ร้อยละ 75-84

กรณีส ารวจความพึงพอใจเป็นรายโครงการ/กิจกรรม ค่าเฉล่ีย 1.51 -2.50ค่าเฉล่ีย 2.51 - 3.50
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1.5 ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารหน่วยงาน (ระดบั)*** 2.85 มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ

เกณฑ์มาตรฐาน : ระดบั ไม่ครบ 3 ขอ้แรก 3 ขอ้แรก

1. มีกระบวนการสรรหาผูบ้ริหารท่ีเป็นระบบ โปร่งใส ตรวจสอบได้

2. ผูบ้ริหารด าเนินการบริหารดว้ยหลกัธรรมาภิบาลและใชศ้กัยภาพภาวะผูน้ าท่ีมี

อยู่โดยค านึงถึงประโยชน์ของคณะ/หน่วยงาน/มหาวิทยาลยัและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย √

3. มีกระบวนการประเมินศกัยภาพและผลการปฏิบติังานของผูบ้ริหารท่ีชดัเจนและ

เป็นท่ียอมรับในมหาวิทยาลยั

4. มีการจดัท าแผนและกลไกการพฒันาศกัยภาพของผูบ้ริหารตามผลการประเมิน 

และด าเนินการตามแผนอยา่งครบถว้น

1.6 มีการพฒันาหน่วยงานสู่องคก์ารเรียนรู้ (ระดบั)** 2.85 มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ

เกณฑ์มาตรฐาน : ระดบั ไม่ครบ 3 ขอ้แรก 3 ขอ้แรก

1. มีการทบทวนและจดัท าแผนการจดัการความรู้ เพ่ือมุ่งสู่องคก์รแห่งการเรียนรู้

และประชาสมัพนัธ์เผยแพร่ใหป้ระชาคมของหน่วยงานรับทราบ

2. มีการด าเนินการตามแผนจดัการความรู้และประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย √

ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 50

3. มีการด าเนินการตามแผนจดัการความรู้และประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย

ร้อยละ 100

4. มีการติดตามประเมินผลความส าเร็จของการจดัการความรู้

5. มีการน าผลการประเมินไปปรับใชใ้นการพฒันากระบวนการจดัการความรู้ให้

เป็นส่วนหน่ึงของกระบวนงานปกติและปรับปรุงแผนการจดัการความรู้

1.7 มีการน าระบบบริหารความเส่ียงมาใชใ้นกระบวนการบริหารการศึกษา (ระดบั)*** 2.85 มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ

เกณฑ์มาตรฐาน : ระดบั ไม่ครบ 3 ขอ้แรก 3-4 ขอ้แรก

1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานบริหารความเส่ียง โดยมีผูบ้ริหาร

ระดบัสูงและตวัแทนท่ีรับผิดชอบพนัธกิจหลกัของหน่วยงานร่วมเป็นคณะกรรมการ

หรือคณะท างาน โดยผูบ้ริหารระดบัสูงตอ้งมีบทบาทส าคญัในการก าหนดนโยบาย

หรือแนวทางในการบริหารความเส่ียง

2. มีการวิเคราะห์และระบุปัจจยัเส่ียงท่ีส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย

หรือความลม้เหลวหรือลดโอกาสท่ีจะบรรลุเป้าหมายในการบริหารงาน √

และจดัล าดบัความส าคญัของปัจจยัเส่ียง

3. มีการจดัท าแผนบริหารความเส่ียง โดยแผนดงักล่าวตอ้งก าหนดมาตรการหรือ

แผนปฏิบติัการในการสร้างความรู้ ความเขา้ใจใหก้บับุคลากรทุกระดบัในดา้น

การบริหารความเส่ียงและการด าเนินการแกไ้ข ลด หรือป้องกนัความเส่ียง

ท่ีจะเกิดข้ึนอยา่งเป็นรูปธรรม

4. มีการด าเนินการตามแผนบริหารความเส่ียง

5. มีการสรุปผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียง ตลอดจนมีการก าหนด

แนวทางและขอ้เสนอแนะในการปรับปรุงแผนบริหารความเส่ียงโดยไดรั้บ

ความเห็นชอบจากผูบ้ริหารสูงสุดของหน่วยงาน
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1.8 ระดบัความส าเร็จของการถ่ายทอดตวับ่งช้ีและเป้าหมายของระดบัองคก์รสู่ 2.85 มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ

ระดบับุคคล (ระดบั)*** ไม่ครบ 5 ขอ้แรก 5-7 ขอ้แรก

เกณฑ์มาตรฐาน : ระดบั

1. มีการก าหนดแนวทางการด าเนินการในการประเมินผลภายในหน่วยงาน

2. มีแผนงานการประเมินผลภายในหน่วยงาน

3. มีการก าหนดตวับ่งช้ีและเป้าหมายตามพนัธกิจและยทุธศาสตร์ของหน่วยงาน

4. มีการจดัท า Strategy Map ของหน่วยงาน โดยก าหนดเป้าประสงคข์องแต่ละ √

ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัหน่วยงานใหเ้ช่ือมโยงกบัเป้าประสงคแ์ละ

ประเด็นยทุธศาสตร์ของคณะ/หน่วยงาน/มหาวิทยาลยั

5. มีการยืนยนัวิสยัทศัน์และประเด็นยทุธศาสตร์ของหน่วยงาน

6. มีระบบในการติดตามผลการด าเนินงานตามตวับ่งช้ีและเป้าหมายตามค ารับรอง

ของผูบ้ริหารระดบัต่าง ๆ

7. มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตวับ่งช้ีและเป้าหมายตามค ารับรอง

8. มีการน าผลการประเมินผลการด าเนินงานของผูบ้ริหาร ไปเช่ือมโยงกบัระบบการ

สร้างแรงจูงใจ

1.9 ร้อยละของบุคลากรประจ าสายสนบัสนุนท่ีไดรั้บการพฒันาความรู้ และทกัษะใน 2.86 ร้อยละ 1-54 ร้อยละ 55 -79
วิชาชีพทั้งในประเทศและต่างประเทศ****

1.10 กิจกรรม 5 ส/กิจกรรมคุณภาพอ่ืน ๆ (ระดบั)* 2.86 มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ

เกณฑ์มาตรฐาน : ระดบั  1 ขอ้แรก 2 ขอ้แรก

1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ 5ส, มีแผนการจดักิจกรรม 5ส ประจ าปี,  

และมาตรฐาน 5ส/มาตรฐานคุณภาพอ่ืน ๆ 

2. มีการด าเนินงานตามแผนนอ้ยกว่าร้อยละ 80

3.  มีการด าเนินงานตามแผนมากกว่าหรือเท่ากบั ร้อยละ 80 และมีการประเมินผล 

การจดักิจกรรม 5ส เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางพฒันาปีต่อไป

1.11 จ านวนคร้ังความไม่ปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น (ภายในหน่วยงาน)* - - -

1.12 มีระบบและกลไกในการจดัสรร การวิเคราะห์ค่าใชจ่้าย การตรวจสอบ 2.86 มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ

การเงินและงบประมาณอยา่งมีประสิทธิภาพ (ระดบั)*** ไม่ครบ 5 ขอ้แรก 5-6 ขอ้แรก

เกณฑ์มาตรฐาน : ระดบั

1. มีแผนกลยทุธ์ทางการเงินท่ีสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์ของคณะ/หน่วยงาน/มหาวิทยาลยั

ใหเ้ป็นไปตามเป้าหมาย

2. มีแนวทางจดัหาทรัพยากรทางดา้นการเงิน แผนการจดัสรร และการวางแผน

การใชเ้งินอยา่งมีประสิทธิภาพโปร่งใส ตรวจสอบได้

3. มีการจดัท าระบบฐานขอ้มูลทางการเงินท่ีผูบ้ริหารสามารถน าไปใชใ้น

การตดัสินใจและวิเคราะห์สถานะทางการเงิน

4. มีการจดัท ารายงานทางการเงินอยา่งเป็นระบบ อยา่งนอ้ยปีละ 2 คร้ัง

5. มีการน าขอ้มูลทางการเงินไปใชใ้นการวิเคราะห์ค่าใชจ่้าย และวิเคราะห์

สถานะทางการเงินและความมัน่คงขององคก์ารอยา่งต่อเน่ือง

6. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ท าหนา้ท่ีตรวจ ติดตามการใชเ้งินให้

เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑท่ี์สถาบนัก าหนด
7. ผูบ้ริหารระดบัสูงมีการติดตามผลการใชเ้งินใหเ้ป็นไปตามเป้าหมาย และน า

ขอ้มูลจากรายงานทางการเงินไปใชใ้นการวางแผนและการตดัสินใจ
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1.13 มีระบบและกลไกการประกนัคุณภาพภายในท่ีเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการ 2.86 มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ

บริหารการศึกษา (ระดบั)** ไม่ครบ 4 ขอ้แรก 4 ขอ้แรก

เกณฑ์มาตรฐาน : ระดบั

1. มีระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในท่ีเหมาะสมกบัระดบั

การพฒันาของหน่วยงาน

2. มีการก าหนดนโยบายและใหค้วามส าคญัเร่ืองการประกนัคุณภาพจากคณะ

กรรมการระดบันโยบายและผูบ้ริหารสูงสุดของหน่วยงาน ภายใตก้ารมีส่วนร่วมจาก

ภาคีทั้งภายในและภายนอกสถาบนั

3. มีการก าหนดมาตรฐานตวับ่งช้ี และเกณฑคุ์ณภาพท่ีสอดคลอ้งกบัมาตรฐาน

การศึกษาระดบัอุดมศึกษา เอกลกัษณ์ของหน่วยงานและมาตรฐานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

และสอดคลอ้งกบัการประเมินคุณภาพภายนอก

4. มีการด าเนินงานดา้นการประกนัคุณภาพท่ีครบถว้น ทั้งการควบคุมคุณภาพ 

การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพอยา่งต่อเน่ืองเป็นประจ าทุกปี

5. มีการพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหาร

การศึกษา ท่ีเหมาะสมสอดคลอ้งกบัแนวทางการจดัการศึกษาของสถาบนั โดยไดรั้บ

การสนบัสนุนจากตน้สงักดั  และมีการน าผลการประเมินคุณภาพภายในมาพฒันา

ปรับปรุงผลการด าเนินงานตามพนัธกิจใหเ้กิดผลดี

6. มีระบบฐานขอ้มูลและสารสนเทศท่ีสนบัสนุนการประกนัคุณภาพการศึกษาและ

ใชร่้วมกนัทั้งระดบับุคคล ภาควิชา คณะ หน่วยงานและมหาวิทยาลยั

7. มีระบบส่งเสริมการสร้างเครือข่ายดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษาระหว่าง

หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสถาบนั โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมของชุมชน

1.14 ระดบัความส าเร็จของการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดบั)** 2.86 มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ

เกณฑ์มาตรฐาน : ระดบั ไม่ครบ 3 ขอ้แรก 3 ขอ้แรก

1. มีการด าเนินการตามระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในระดบั

หน่วยงาน และสถาบนัอยา่งต่อเน่ือง

2. มีการปรับปรุงระบบประกนัคุณภาพภายในโดยสอดคลอ้งกบัพนัธกิจและ

พฒันาการของหน่วยงาน และสถาบนั

3. มีการรายงานผลการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง

และสาธารณชนภายในเวลาท่ีก าหนด

4. มีการน าผลการประเมินไปใชใ้นการปรับปรุงการด าเนินงานของหน่วยงาน

อยา่งต่อเน่ือง

5. มีนวตักรรมดา้นการประกนัคุณภาพท่ีหน่วยงานพฒันาข้ึน หรือมีการจดัท า

แนวปฏิบติัท่ีดี เพ่ือการเป็นแหล่งอา้งอิงใหก้บัคณะ/หน่วยงาน/กลุ่มสาขาวิชา 

และมหาวิทยาลยัอ่ืน ๆ

1.15 มีระบบการรวบรวมขอ้มูลท่ีไดรั้บการตรวจสอบความถูกตอ้งและทนัเวลา (ระดบั)* 2.86 มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ

เกณฑ์มาตรฐาน : ระดบั 1-2 ขอ้แรก 3-4 ขอ้แรก

1. มีการแต่งตั้งผูรั้บผิดชอบรวบรวมขอ้มูลพ้ืนฐานและตวับ่งช้ี

2. มีการรวบรวมขอ้มูลอยา่งเป็นระบบทุกเดือน √

3. มีการรายงานขอ้มูลเพ่ือติดตามผลการด าเนินงานในแต่ละตวับ่งช้ีทุก 3 เดือน 
และรายงานต่อคณะกรรมการท่ีเก่ียวขอ้ง

4. สามารถสรุปขอ้มูลของแต่ละตวับ่งช้ีท่ีถูกตอ้งไดภ้ายใน 1 เดือนหลงัก าหนด

ปิดขอ้มูลในรอบปี
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5. สามารถจดัท ารายงานประจ าปีการประเมินคุณภาพใหแ้ลว้ตามเวลา

เม่ือส้ินสุดรอบปี

   5.1 ระดบัภาควิชาแลว้เสร็จภายใน 1 เดือน หลงัส้ินสุดรอบปี

   5.2 ระดบัคณะ/หน่วยงานแลว้เสร็จภายใน 2 เดือน หลงัส้ินสุดรอบปี

   5.3 ระดบักลุ่มสาขาวิชาแลว้เสร็จภายใน 3 เดือน หลงัส้ินสุดรอบปี

   5.4 ระดบัมหาวิทยาลยัแลว้เสร็จภายใน 4 เดือน หลงัส้ินสุดรอบปี

* หมายถึง องคป์ระกอบ/ตวับ่งช้ีท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะของมหาวิทยาลยั   ** หมายถึง ตวับ่งช้ีท่ีสอดคลอ้งกนัระหว่าง สกอ. และสมศ.

*** หมายถึง ตวับ่งช้ีท่ีก  าหนดโดย สกอ.   **** หมายถึง ตวับ่งช้ีของ สมศ.

อธิบายสญัลกัษณ์
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3

มีการด าเนินการ

ครบทุกขอ้

บรรลุเป้าหมาย

ร้อยละ 90-100

√

มีการด าเนิน

อยา่งนอ้ย 4 ขอ้แรก

√

มากกว่าหรือเท่ากบั

ร้อยละ 85

ค่าเฉล่ียมากกว่าหรือ
เท่ากบั 3.51
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เกณฑ์การประเมนิ

ภาคผนวก ค

เกณฑ์การประเมินระดับตัวบ่งช้ีร่วมของหน่วยงานสนับสนุน



มีการด าเนินการ

ครบทุกขอ้

มีการด าเนินการ

อยา่งนอ้ย 4 ขอ้แรก

มีการด าเนินการ

ครบทุกขอ้
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มีการด าเนินการ

ครบทุกขอ้

มากกว่าหรือ
เท่ากบัร้อยละ 80

√

มีการด าเนินการ

ครบทุกขอ้

√

-

มีการด าเนินการ

ครบทุกขอ้

√
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มีการด าเนินการ

อยา่งนอ้ย 5 ขอ้แรก

√

มีการด าเนินการ

อยา่งนอ้ย 4 ขอ้แรก

√

มีการด าเนินการ

ครบทุกขอ้
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หมายถึง ตวับ่งช้ีท่ีสอดคลอ้งกนัระหว่าง สกอ. และสมศ.
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                 ภาคผนวก ก 
                 รายการเอกสารหน่วยงานสนับสนุน 

 

หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 
กนศ.1.1/1 http://student.psu.ac.th/ 
กนศ.1.1/2 บนัทึก/รายงานการประชุมคณะกรรมการประกนัคุณภาพกองกิจการนกัศึกษา 
กนศ.1.2/1 รายงานประจ าปีการประเมินคุณภาพ ประจ าปีการศึกษา 2550 
กนศ.1.3/1 ค าสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการจดัท าแผนกลยทุธ์กองกิจการนกัศึกษา 
กนศ.1.3/2 แผนกลยทุธ์กองกิจการนกัศึกษา 2550 - 2554 
กนศ.1.1/2 http://student.psu.ac.th/ 
กนศ.1.4/1 รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการสายใจเดียวเกลียวสมัพนัธ์ ปี 2550 
กนศ.1.4/2 สรุปแบบสอบถามผูเ้ขา้ร่วมงานมหกรรมอาชีพการจดังานนดัพบแรงงานจงัหวดัสงขลาและมหกรรมอาชีพ 
****กนศ.1.5/1   พระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการพลเรือนในมหาวทิยาลยั พ.ศ.2507 และหนงัสือทบวงมหาวทิยาลยั 

  ท่ี ทม.0202/ว 5 ลงวนัท่ี  23  กนัยายน 2530 
กนศ.1.3/1 ค าสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการจดัท าแผนกลยทุธ์กองกิจการนกัศึกษา 
กนศ.1.1/2 http://student.psu.ac.th/ 
****กนศ.1.5/4 หนงัสือทบวงมหาวทิยาลยั ท่ี ทม.0202.6 (9) /ว 6 ลงวนัท่ี 21  มิถุนายน  2543 
กนศ. 1.1/1   วสิยัทศัน์ กลยทุธ์ พนัธกิจและวตัถุประสงคก์ารด าเนินงานตามแนวทางพฒันาบณัฑิตท่ีพึงประสงคข์อง มอ. 
 http://student.psu.ac.th 
กนศ. 1.6/ 1      บตัรประจ าตวัผูท้  าหนา้ท่ีนกัจิตวทิยาหรือนกัสงัคมสงเคราะห์ท่ีไดข้ึ้นทะเบียนกบักระทรวงยติุธรรม 
กนศ. 1.6/2     นางอมัพร  อรุณศรี  ท่ี http://share.ac.th/profile/amporn.a    และ http://gotoknow.ore/profile/amporn.a 

นางอาภรณ์  อุ่นธวชันดัดา   ท่ี http://share.ac.th/profile/arporm.o 
กนศ. 1.1/2     แผนกลยทุธ์ / แผนการด าเนินงาน และแผนปฏิบติัการประจ าปี กองกิจการนกัศึกษา 
 http://tudent.psu.ac.th 
**กนศ. 1.9/1     แฟ้มรายการเขา้อบรม/ประชุม สมัมนาต่าง ๆ ของกองกิจการนกัศึกษา 
**กนศ. 1.9/2     ฐานขอ้มูลบุคลากร ของส านกังานอธิการบดี 
**กนศ. 1.10/1    ค าสัง่ตวัแทนท่ีเป็นคณะกรรมการ 5 ส. 
กนศ.7.1/8      มาตรการรักษาความปลอดภยั 

กนศ. 1.1/2 http/student.psu.ac.th/ 
**กนศ. 1.12/2-3 หนงัสือจดัท าค าของบประมาณเงินรายได ้/ งบประมาณปี 2550 
 

 

 

 

 

 

http://share.ac.th/profile/amporn.a
http://gotoknow.ore/profile/amporn.a
http://share.ac.th/profile/arporm.o
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หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 
 ภารกจิร่วมของหน่วยงาน 
**กนศ. 1.12/4 หนงัสือแจง้ผลการจดัสรรเงินรายไดส่้วนกลางและงบรายได ้สนอ.ประจ าปีงบประมาณ 2550 
**กนศ. 1.12/5 หนงัสือแจง้ผลการจดัสรรเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 2550 
**กนศ. 1.12/6 บญัชีการด าเนินงานตามภารกิจกองฯ ประจ าปีงบประมาณ 2550 
**กนศ. 1.12/7 บญัชีการรับ – จ่ายเงินประเภทต่าง ๆ 
**กนศ. 1.12/8 สรุปผลการด าเนินงานการเงินและงบประมาณกองกิจการนกัศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2550 
กนศ. 1.13/1 คู่มือการจดัท ารายงานประจ าปีการประเมินคุณภาพ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ ฉบบัปรับปรุงคร้ังท่ี 4 
 และคู่มือการจดัท ารายงานประจ าปีการประเมินคุณภาพของหน่วยงานสนบัสนุน มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์   

(http://www.qa.psu.ac.th/manual.html) 
กนศ. 1.1/3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประกนัคุณภาพกองฯ  
กนศ. 1.14/1 http://student.psu.ac.th/news/index.php?main=qarpt 
กนศ. 1.14/2 โครงการตน้กลา้สงขลานครินทร์ 
กนศ. 1.2/1 รายงานประจ าปีการประเมินคุณภาพ กองกิจการนกัศึกษา ปีการศึกษา 2550 
  
 ภารกจิเฉพาะของหน่วยงาน 
กนศ. 1.1/1 หนงัสือประมวลระเบียบ ขอ้บงัคบั ประกาศมหาวทิยาลยัท่ีเก่ียวกบัวนิยันกัศึกษา เล่มท่ี 2 หนา้ 93 และ 97 
กนศ. 1.1/2 http://student.psu.ac.th/studaffairs/special/scholarship 
กนศ. 1.1/3 สรุปเยีย่มบา้น 
กนศ. 1.1/4 http://student.psu.ac.th/studaffairs/fun_job 
กนศ. 1.2/1 ความคิดเห็นและความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อการบริการของงานแนะแนวและจดัหางาน 

มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตหาดใหญ่ ประจ าปีการศึกษา 2550 
กนศ. 2.1/1 แผนการด าเนินงานกองทุนเงินใหกู้ย้มืเพ่ือการศึกษา 
กนศ. 2.1/2 ขอ้บงัคบักองทุนกูย้มืเพ่ือการศึกษา 
กนศ. 2.1/3 ค าสัง่แต่งตั้งคณะท างานกองทุนเงินใหกู้ย้มื  มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
กนศ. 2.1/4 http://sudent.psu.ac.th/ 
กนศ. 2.1/5 ค าสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนเงินใหกู้ย้มื มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
กนศ. 1.2/1 ความคิดเห็นและความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อการบริการของงานแนะแนวและจดัหางาน 

มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตหาดใหญ่ ประจ าปีการศึกษา 2550 
กนศ. 3.1/1 ประกาศมหาวทิยาลยัเก่ียวกบัเงินยมืฉุกเฉิน 
กนศ. 3.1/2 http://student.psu.ac.th/studaffairsborrow/ 
กนศ. 1.2/1 ความคิดเห็นและความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อการบริการของงานแนะแนวและจดัหางาน 

มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตหาดใหญ่ ประจ าปีการศึกษา 2550 
กนศ. 4.1/1 ค าสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการท่ีปรึกษาเชิงจิตวทิยา ปีการศึกษา 2550 
กนศ. 4.1/2 http://student.psu.ac.th/vaisai 

http://student.psu.ac.th/news/index.php?main=qarpt
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หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 
กนศ. 1.2/1 ความคิดเห็นและความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อการบริการของงานแนะแนวและจดัหางาน 

มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตหาดใหญ่ ประจ าปีการศึกษา 2550 
กนศ. 5.1/1 http://student.psu.ac.th/งานพิเศษ 
กนศ. 5.1/2 http://student.psu.ac.th/อาชีพอิสระ 
กนศ. 5.1/3 http://student.psu.ac.th/ศึกษาต่อ 
กนศ. 5.1/4 http://student.psu.ac.th/จดัหางาน 
กนศ. 1.2/1 ความคิดเห็นและความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อการบริการของงานแนะแนวและจดัหางาน 

มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตหาดใหญ่ ประจ าปีการศึกษา 2550 
กนศ. 61/1 ประมวลระเบียบ/ ขอ้บงัคบั / ประกาศมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ท่ีเก่ียวกบัวนิยันกัศึกษาเล่ม 1 และ 2 
กนศ. 6.1/1 ลกัษณะความผิดวนิยันกัศึกษา วทิยาเขตหาดใหญ่ 
กนศ. 1.2/1 ความคิดเห็นและความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อการบริการของงานแนะแนวและจดัหางาน 

มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตหาดใหญ่ ประจ าปีการศึกษา 2550 
กนศ.7.1/1 คู่มือหอพกันกัศึกษา 
กนศ.7.1/2 ประกาศเกณฑก์ารจดัสรรหอพกันกัศึกษา 
กนศ.7.1/3 รายงานการจดัท่ีพกันกัศึกษา 
กนศ.7.1/4 โครงการใหค้วามรู้เชิงปฏิบติัการเร่ืองการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัในหอพกันกัศึกษา 
 โครงการนานาโอสถและการปฐมพยาบาลช่วยฟ้ือคืนชีพเบ้ืองตน้ 
กนศ.7.1/5 ค าสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการอาจารยท่ี์ปรึกษาหอพกั 
กนศ.7.1/6 ค าสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการนกัศึกษาประจ าหอพกั 
กนศ.7.1/7 สาส์นหอพกั / ข่าวกองกิจการนกัศึกษา 
กนศ.7.1/8 มาตรการรักษาความปลอดภยั 
กนศ.7.1/9 ตวัอยา่งสติกเกอร์ติดบตัรนกัศึกษาผุมี้สิทธ์ิพกัในหอพกั 
*กนศ.7.1/10 รายงานการประเมินผลความพึงพอใจนกัศึกษาท่ีพกัในหอพกั 
กนศ.7.1/11 รายงานการประเมินผลความพึงพอใจนกัศึกษาท่ีพกัในหอพกั 
กนศ.11.1/2 โครงการพฒันานกัศึกษา 
กนศ.7.1/11 รายงานการประเมินผลความพึงพอใจนกัศึกษาท่ีพกัในหอพกั 
กนศ.7.2/1  รายงานการประเมินผลความพึงพอใจบุคคลภายนอกท่ีพกัในหอพกั 
กนศ.7.2/2 มาตรฐานหอพกันกัศึกษามหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
กนศ.7.2/3 รายงานการประเมินการจองหอพกัผา่น Web Site  ของนกัศึกษาชั้นปีท่ี 1  
*กนศ.8.1/1 มาตรฐานกิจการนกัศึกษา 
กนศ.8.1/2 ประกาศรายช่ือผูผ้า่นการคดัเลือกเพ่ือจ าหน่ายอาหารและสินคา้ในศูนยอ์าหารโรงชา้ง 
กนศ.8.1/3 ค าสัง่แต่งตั้งกรรมการคดัเลือก ควบคุม ดูแลผูป้ระกอบการ 
กนศ.8.1/4 โครงการจดัฝึกอบรมใหค้วามรู้หลกัการสุขาภิบาลอาหารทนัสมยั 
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กนศ.8.1/5 หนงัสือขออนุญาตตรวจสอบสุขาภิบาลอาหารในศูนยอ์าหารโรงชา้ง/ผลการตรวจสอบคุณภาพจาก

หอ้งปฏิบติัการ 
กนศ.8.1/2 ประกาศรายช่ือผูผ้า่นการคดัเลือกเพ่ือจ าหน่ายอาหารและสินคา้ในศูนยอ์าหารโรงชา้ง 
กนศ.8.2/1 การประเมินผลความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการศูนยอ์าหารโรงชา้ง 
กนศ.9.1/1 ประกาศการใหบ้ริการสุขภาพและการประกนัภยัอุบติัเหต ุ
กนศ.9.1/2 ขอ้มูลนกัศึกษาใชบ้ริการสุขภาพอนามยั Web Site กองกิจการนกัศึกษา 
*กนศ.9.1/3 เอกสารรายช่ือนกัศึกษาและบุคลากรผูเ้อาประกนัภยั 
กนศ.9.1/1 ประกาศการใหบ้ริการสุขภาพและการประกนัภยัอุบติัเหต ุ
*กนศ.9.2/1 บนัทึกขอ้ตกลงเร่ืองการรับประกนัภยัอุบติัเหตุส่วนบุคคล นกัศึกษาและบุคลากร 

มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ ประจ าปีการศึกษา 2550  
กนศ.7.1/4 โครงการนานาโอสถและการปฐมพยาบาลฟ้ืนคืนชีพเบ้ืองตน้ 
*กนศ.10.1/1 ตารางเวรการปฏิบติังาน 
กนศ.10.1/2 รายงานการประเมินผลการส ารวจความพึงพอใจจากนกัศึกษาผูใ้ชบ้ริการ 
*กนศ.10.1/1 ตารางเวรการปฏิบติังาน 
กนศ.10.2/1 รายงานการประเมินผลการส ารวจความพึงพอใจจากนกัศึกษาผูใ้ชบ้ริการ 
กนศ.11.1/1 คู่มือปฏิบติังานกิจกรรมเสริมหลกัสูตรเพ่ือพฒันานกัศึกษา มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
กนศ.11.1/1-6 http://student.psu.ac.th/news/ทรานสคริปกิจกรรมนกัศึกษา 
กนศ.11.2/1 http://student.psu.ac.th/news/ทรานสคริปกิจกรรมนกัศึกษา 
กนศ.11.3/1 แผนงบประมาณเงินรายไดป้ระจ าปีงบประมาณ 2550-2551 
กนศ.11.4/1 สรุปความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อการจดักิจกรรมนกัศึกษา 
กนศ.12.1/1 เอกสารขอบข่ายภาระงาน / ระเบียบดา้นวชิาทหาร 
กนศ.12.2/1 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของนกัศึกษาผูใ้ชบ้ริการ 
กนศ.13.1/1 สรุปผลการปฏิบติังานในรอบปีการศึกษา 2550 
กนศ.13.2/1 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจในการใหบ้ริการ 
กนศ.14.1/1 รายละเอียดระเบียบการเปิดใหบ้ริการสนามกีฬา 
กนศ.14.2/1 สรุปขอ้มูลการใหบ้ริการสนามกีฬาและอุปกรณ์กีฬารอบปีการศึกษา 2550 
กนศ.14.3/1 ผลการประเมินความพึงพอใจในการใหบ้ริการ 
กนศ.15.1/1 http://student.psu.ac.th 
กนศ.15.1/1 สรุปผลการใชง้าน http://student.psu.ac.th/studaffairs 
กนศ.15.2/1 ประเมินผลความพึงพอใจของนกัศึกษาผา่น Web Site 
กนศ.16.1/1 โครงการหลกัสูตรการบริหารส าหรับผูน้ ากลุ่มกิจกรรมนกัศึกษา คร้ังท่ี 1 ประจ าปีการศึกษา 2550 
กนศ.16.1/1 โครงการหลกัสูตรการบริหารส าหรับผูน้ ากลุ่มกิจกรรมนกัศึกษา คร้ังท่ี 2 ประจ าปีการศึกษา 2550 
กนศ.16.1/3 โครงการเปิดโลกทศัน์นกัศึกษาสู่สากล คร้ังท่ี 2 ประจ าปีการศึกษา 2550 
***กนศ.17.1/1 ฐานขอ้มูลและคู่มือการใชง้านโปรแกรมวนิยันกัศึกษาชั้นอุทธรณ์ 
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***กนศ.17.1/2 โปรกแกรมช่วยจดัท าข่าวสารกองกิจการนกัศึกษา 
***กนศ.17.1/3 คู่มือปฏิบติังานวนิยันกัศึกษา 
***กนศ.17.1/4 รายงานการวจิยัเร่ือง ความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อการบริการของงานแนะแนวและจดัหางาน 
*กนศ. 17.1/5 โครงการพฒันาการใหบ้ริการไปรษณียภณัฑใ์นหอพกันกัศึกษา 
*กนศ. 17.1/6 รายงานวจิยัเร่ืองความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อหอพกันกัศึกษา มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์  

วทิยาเขตหาใหญ่ 
**กนศ.17.1.7 รายงานวจิยัเร่ืองผลกระทบการมีส่วนร่วมกิจกรรมของนกัศึกษามหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
  
 ภารกจิขบัเคล่ือนตวับ่งช้ีของมหาวทิยาลยั 
ม.อ.3.1/1-10 http://student.psu.ac.th/nes/index.php?main=qa 
ม.อ.3.2/1-7 http://student.psu.ac.th/nes/index.php?main=qa 
ม.อ.9.2/1-5 http://student.psu.ac.th/nes/index.php?main=qa 

  
*      ดูเอกสารท่ีงานบริการและสวสัดิการนกัศึกษา 
**    ดูเอกสารท่ีงานธุรการ 
***  ดูเอกสารท่ีงานแนะแนวและจดัหางาน 
**** ดูเอกสารท่ีผูอ้  านวยการกองกิจการนกัศึกษา 
 
  
 

 


