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คำนำ
รายงานประจาปี การประเมินคุณภาพ ปี การศึกษา 2550 กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
ฉบับนี้ เป็ นรายงานประกอบการประกันคุณภาพ วัตถุประสงค์หลักของการจัดทารายงานนี้ เพื่อเผยแพร่ ผลการ
ดาเนินงานในรอบปี การศึกษาที่ผา่ นมาแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และต่อสาธารณชนผูส้ นใจ รวมถึงเพื่อใช้เป็ นข้อมูล
สาหรับการตรวจสอบคุณภาพการดาเนินงานภายในระดับหน่วยงานและระดับมหาวิทยาลัย
แนวทางการจัดทารายงานฉบับนี้ ได้จดั ทาตามแนวทางของมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ โดยในปี
การศึกษา 2550 กองฯได้ทบทวนวิสยั ทัศน์ พันธกิจและตัวบ่งชี้ (KpIs )ใหม่ จากของปี ที่ผา่ นมา คือได้รายงานผลการ
ดาเนินงานและผลการประเมินตามภารกิจและตัวบ่งชี้จานวน 53 ตัวบ่งชี้ คือ ภารกิจร่ วมของหน่วยงาน 15 ตัวบ่งชี้
ภารกิจเฉพาะของหน่วยงาน 35 ตัวบ่งชี้ และภารกิจในฐานะผูข้ บั เคลื่อนตัวบ่งชี้ของมหาวิทยาลัย 3 ตัวบ่งชี้ รวมถึงการ
กาหนดคะแนนในแต่ละตัวบ่งชี้ตามกรอบคะแนนในแต่ละตัวบ่งชี้ที่สมั พันธ์กบั มหาวิทยาลัยฯ
มีช่วงระยะเวลาที่
รายงานรวม 12 เดือน ตามปี การศึกษา 2550 (1 มิถุนายน 2550 – 31 พฤษภาคม 2551) ยกเว้นในตัวบ่งชี้ที่สมั พันธ์กบั
การใช้จ่ายงบประมาณโดยตรง ซึ่งรายงานตามกรอบปี งบประมาณ 2550
ข้อมูลตามที่แสดงในรายงานฉบับนี้เป็ นการแสดงผลจากการดาเนินงานและจากปัจจัยที่เป็ นส่วนประกอบ
ในการดาเนินงานนั้นๆ ทั้งส่วนของตัวป้ อน กระบวนการทางาน และผลลัพธ์/ผลสาเร็ จที่เกิดขึ้น ซึ่งถือว่าเป็ นสิ่ งที่แสดง
ให้เห็นถึงความก้าวหน้าและพัฒนาการของกองกิจการนักศึกษา อันเกิดจากการพัฒนากระบวนการทางาน ในช่วงที่ผา่ น
มาของปี การศึกษา 2550
กองกิจการนักศึกษา ขอขอบคุณคณะกรรมการประกันคุณภาพและบุคลากรของกองกิจการนักศึกษา
ทุกคนได้ให้ความร่ วมมือในการทางานและมีความมุ่งมัน่ ที่จะร่ วมกันพัฒนาคุณภาพการดาเนินงานมาโดยตลอด จนทา
ให้การดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของกองกิจการนักศึกษา ที่ผา่ นมาสาเร็ จไปได้ดว้ ยดี

ลงชื่อ
(นายวิชา เพชรขาว)
ผูอ้ านวยการกองกิจการนักศึกษา
กันยายน 2551
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สารบัญ
หน้ า
คานา
สารบัญ
ข้ อมูลเบื้องต้นของกองกิจการนักศึกษา
บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
ตารางสรุ ปคะแนนและผลการประเมินตามภารกิจ
ตารางสรุ ปคะแนนผลการดาเนินงานและผลการประเมินตามภารกิจและตัวบ่งชี้
ผลการดาเนินงานกองกิจการนักศึกษา ประจาปี การศึกษา 2550
1. ภารกิจที่ 1 ตัวบ่ งชี้ร่วมของหน่ วยงาน
1.1 มีการกาหนดปรัชญาหรื อปณิ ธาน ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ์ แผนดาเนินงาน
1.2 ร้อยละของการบรรลุเป้ าหมายตามตัวบ่งชี้ของการปฏิบตั ิงานที่กาหนด
1.3 มีการกาหนดแผนกลยุทธ์ที่เชื่อมโยงกับแผนคณะ/หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย
1.4 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การ
1.5 ภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หารหน่วยงาน
1.6 มีการพัฒนาหน่วยงานสู่องค์การเรี ยนรู ้
1.7 มีการนาระบบบริ หารความเสี่ ยงมาใช้ในกระบวนการบริ หารการศึกษา
1.8 ระดับความสาเร็ จของการถ่ายทอดตัวบ่งชี้และเป้ าหมายของระดับองค์กรสู่ระดับบุคคล
1.9 ร้อยละของบุคลากรประจาสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนาความรู ้ และทักษะใน
วิชาชีพทั้งในประเทศและต่างประเทศ
1.10 กิจกรรม 5 ส/กิจกรรมคุณภาพอื่น ๆ
1.11 จานวนครั้งความไม่ปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน
1.12 มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย การตรวจสอบ
การเงินและงบประมาณอย่างมีประสิ ทธิภาพ
1.13 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เป็ นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริ หารการศึกษา
1.14 ระดับความสาเร็ จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
1.15 มีระบบการรวบรวมข้อมูลที่ได้รับการตรวจสอบความถูกต้องและทันเวลา
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ข้ อมูลเบื้องต้นของกองกิจการนักศึกษา
ความเป็ นมา
ในบทนี้จะกล่าวถึงประวัติความเป็ นมา วิสยั ทัศน์ พันธกิจ เป้ าประสงค์ และวัตถุประสงค์ของกอง
กิจการนักศึกษา ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
กองกิจการนักศึกษา เป็ นส่วนราชการหนึ่งในสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ตั้งแต่ปี
พ.ศ. 2522 ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัยเรื่ องการแบ่งส่วนราชการในสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ลงวันที่ 20 เมษายน 2522 ในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 1พฤษภาคม 2522 ประกอบด้วยงานต่าง ๆ
ตามหนังสื อทบวงมหาวิทยาลัย ที่ ทม 0202/7959 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2542 จานวน 3 งาน 1 หน่วย คือ งานแนะ
แนวและจัดหางาน งานบริ การและสวัสดิการนักศึกษา งานกิจกรรมนักศึกษา และหน่วยธุรการ ต่อมาได้มีการปรับปรุ ง
งานใหม่ตามหนังสื อทบวงมหาวิทยาลัย ที่ ทม 0202/24594 ลงวันที่ 20 กันยายน 2531 จานวน 4 งาน คือ งาน
แนะแนวและจัดหางาน งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา งานกิจกรรมนักศึกษา และงานธุรการ และเมื่อวันที่ 3
ธันวาคม 2547 ได้เพิ่มหน่วยงานใหม่อีกจานวน 2 หน่ วยงาน คือ หน่ วยสารสนเทศ และหน่ วยกิจกรรมนานาชาติ
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
วิสัยทัศน์
“กองกิจการนักศึกษาเป็ นหน่วยงานที่ร่วมสร้างบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย
ดาเนินงานที่ส่งเสริ มการเรี ยนรู ้และพัฒนานักศึกษา”

โดยมุ่งเน้นการ

พันธกิจ
สนับสนุนและจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาพร้อมจัดบริ การและสวัสดิการที่หลากหลาย เพื่อให้บณ
ั ฑิตมี
ความรู ้ ความสามารถ ดารงด้วยคุณธรรม บนพื้นฐานความเป็ นไทย มีทกั ษะชีวติ สานึกสาธารณะ และสมรรถนะ
สากล

1.
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เป้ าประสงค์ / วัตถุประสงค์ / กลยุทธ์
เป้ าประสงค์
วัตถุประสงค์
กลยุทธ์
1. บัณฑิตมีภาวะผูน้ า มีทกั ษะชีวิต
1. เพื่อให้บณ
ั ฑิตมีจิตสานึกสาธารณะ
1. เผยแพร่ พระราชปณิ ธานของสมเด็จ
มีคุณธรรม มีสานึกสาธารณะและ
มีคุณธรรมจริ ยธรรม และมีวินยั ถือ
พระบรมราชชนกฯ
สมรรถนะสากล และอยูร่ ่ วมกับ
ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็ นกิจที่หนึ่ง 2. ขยายกิจกรรมให้นกั ศึกษารู ้จกั ชุมชน
ผูอ้ ื่นได้ดี
ตามพระราชปณิ ธานของสมเด็จพระบรม
และสังคม
ราชชนกฯ
3. สร้างบรรยากาศและสิ่ งแวดล้อมด้าน
(ป 3 กลยุทธ์ 6 มอ.)
คุณธรรม จริ ยธรรม ส่ งเสริ มบุคลากรและ
นักศึกษาที่มีความดีเด่นเป็ นแบบอย่างที่ดี
4. จัดและส่ งเสริ มกิจกรรมให้นกั ศึกษาเรี ยนรู ้
การแก้ไขพฤติกรรมที่ขดั กับวินยั นักศึกษา
5. จัดและส่ งเสริ มกิจกรรมพัฒนาจิตสานึก
สาธารณะ คุณธรรมจริ ยธรรม และวินยั
2. เพื่อให้บณ
ั ฑิตมีภาวะผูน้ า มีทกั ษะชีวิต มี 1. จัดและส่ งเสริ มกิจกรรมที่เสริ มสร้าง
ทักษะทางสังคม วิชาการ และเสริ มสร้าง
ภาวะผูน้ า สมรรถนะสากลบนพื้นฐาน
สมรรถนะสากลบนพื้นฐานความเป็ นไทย
ความเป็ นไทย
2. ส่ งเสริ มและพัฒนาความเข้มแข็งขององค์กร
นักศึกษาและสร้างเครื อข่ายในการพัฒนา
ผูน้ าของนักศึกษา
3. จัดและส่ งเสริ มกิจกรรมเสริ มสร้างบัณฑิต
ให้มีทกั ษะชีวิตและคุณภาพชีวิตที่ดี
ตระหนักในศักดิ์ศรี และความมีคุณค่าใน
ตนเองตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง
4. จัดและส่ งเสริ มกิจกรรมเพื่อพัฒนา
นักศึกษา ให้มีความพร้อมเข้าสู่ ตลาด
งานสนับสนุนให้นกั ศึกษาประกอบ
อาชีพมีรายได้ระหว่างเรี ยนและสร้าง
งานด้วยตนเอง
5. ส่ งเสริ มศักยภาพบริ การปรึ กษา
3. เพื่อให้บณ
ั ฑิตมีความภาคภูมิใจใน
สถาบัน ความเป็ นลูกพระบิดา
เป็ นหนึ่งเดียวไม่แยก คณะ วิทยาเขต

1. จัดและส่ งเสริ มกิจกรรมความภาคภูมิใจใน
สถาบันเป็ นหนึ่งเดียวไม่แยก คณะ วิทยาเขต
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เป้ าประสงค์

วัตถุประสงค์
4. เพื่อให้บณ
ั ฑิตมีความเข้าใจใน
พหุวฒั นธรรมและความเป็ น
ประชาธิ ปไตยโดยมีพระมหากษัตริ ย ์
ทรงเป็ นพระประมุข

กลยุทธ์
1. จัดและส่ งเสริ มกิจกรรมให้เกิดการเรี ยนรู ้
และเข้าใจวัฒนธรรมไทย และวัฒนธรรม
ต่างชาติ เพื่อการอยูร่ ่ วมกันในสังคมพหุ วัฒนธรรม
2. รณรงค์ส่งเสริ มกิจกรรมความเป็ น
ประชาธิ ปไตย

5. เพื่อให้บณ
ั ฑิตมีสุขภาพ พลานามัยแข็งแรง 1. จัดกิจกรรมที่ส่งเสริ มให้นกั ศึกษาเป็ น
สมบูรณ์
ผูม้ ีสุขภาพดีท้ งั ร่ างกายและจิตใจ
2. จัดกิจกรรมที่ส่งเสริ มให้นกั ศึกษา
ปราศจากยาเสพติด การพนัน
อบายมุขและพฤติกรรมเสี่ ยงต่าง ๆ
2. นักศึกษามีความพร้อมในการศึกษา
เพื่อพัฒนาวิชาการ และกระจายโอกาส
ทางการศึกษา
(แผนงานหลักเฉพาะกิจ มอ.1 กับ 3)

1. เพื่อจัดบริ การและสวัสดิการที่หลากหลาย
ตรงตามความต้องการของนักศึกษา

1. มุ่งพัฒนาหอพักตามมาตรฐานหอพัก
นักศึกษาของสานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาและของมหาวิทยาลัยสงขลา นคริ นทร์
2. ตรวจเยี่ยมนักศึกษา และรับรองมาตรฐานที่
พักเอกชน
3. จัดให้มีอาหาร-เครื่ องดื่มจาหน่ายที่หลากหลาย
ได้มาตรฐาน
4. จัดให้มีร้านสวัสดิการต่าง ๆ ที่จาเป็ น
5 จัดให้มีระบบบริ การสุ ขภาพอนามัย
นักศึกษาที่หลากหลาย
6. จัดสรรทุนการศึกษาประเภททุนขาด
แคลนหรื อทุนเรี ยนดี ตามเกณฑ์ของ
มหาวิทยาลัยและเงื่อนไขของแหล่ง
ทุนทุกคน
7. จัดสรรเงินให้กยู้ ืมตามเกณฑ์ของ กองทุนเงินให้
กูย้ ืมเพื่อการศึกษา
8. จัดอบรมและเผยแพร่ ขอ้ มูลอาชีพ
อาชีพอิสระ การศึกษาต่อและสมัครงาน
9. จัดบริ การวิชาทหารตามระเบียบการศึกษา
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เป้ าประสงค์

วัตถุประสงค์

2. เพื่อกระจายโอกาสทางการศึกษา ใน
รู ปแบบทุนการศึกษาและความ
สามารถพิเศษสาหรับนักเรี ยนในระดับ
มัธยมศึกษา

3. กองฯ มีการบริ หารจัดการเชิงรุ ก ที่มี
1. เพื่อบูรณาการงานกิจการนักศึกษา กับ
ประสิ ทธิ ภาพ โปร่ งใส ตรวจสอบได้
คณะ และวิทยาเขต อย่างเป็ นระบบ
ตามหลักธรรมาภิบาล และสอดรับกับ
การบริ หารมหาวิทยาลัยหลายวิทยาเขต

กลยุทธ์
10. จัดให้มีอาคารกิจกรรมนักศึกษา
สนามกีฬา อุปกรณ์กีฬา และอุปกรณ์
อื่น ๆ ที่เกื้อหนุนต่อการจัดกิจกรรม
นักศึกษาให้ได้มาตรฐานและเพียงพอ
11. จัดให้มีการสารวจความต้องการความจาเป็ น
ของนักศึกษา
1. จัดให้มีทุนการศึกษาและแสวงหาแหล่งทุน
เพิ่มมากขึ้นสาหรับนักเรี ยนและนักศึกษา
ด้อยโอกาส
2. จัดให้มีโครงการรับนักศึกษาที่มี
ความสามารถพิเศษด้านกีฬาให้เข้าเรี ยนใน
มหาวิทยาลัย
1. จัดตั้งคณะกรรมการดาเนินงานหรื อ
คณะทางานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน
กิจการนักศึกษา
2. กาหนดแผนการปฏิบตั ิงานร่ วมกับ
คณะ และวิทยาเขต

(ป 5 กลยุทธ์ที่ 1- 2 , 4 , 5 , 9 มอ.)
2. เพื่อให้การบริ หารจัดการมีประสิ ทธิ ภาพ
ตามหลักธรรมาภิบาล

1. จัดอบรมให้ความรู ้ กระตุน้ และสร้าง
จิตสานึกให้บุคลากรปฏิบตั ิ งานโดยยึด
หลักธรรมาภิบาล
2. ปรับและวางระบบบริ หารจัดการให้มี
ความโปร่ งใสและตรวจสอบได้

3. เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าของบุคลากร
1. พัฒนาบุคลากรเข้าสู่ ตาแหน่งชานาญการ/
อย่างเป็ นระบบ ทั้งด้านระดับความรู ้ และ
เชี่ยวชาญ/เชี่ยวชาญพิเศษ
ระดับความสามารถทางวิชาการ
2. มีระบบกลไกเสริ มสร้างและจูงใจให้บุคลากร
ทาผลงานทางวิชาการ
3. มีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
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เป้ าประสงค์

4. เพื่อเสริ มสร้างสมรรถนะ และ
ปรับวัฒนธรรมองค์กร สู่ การเป็ น
องค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ที่มีการ
จัดการความรู ้ เพื่อให้เกิดการ
พัฒนาอย่างยัง่ ยืน
(ป 6 กลยุทธ์ที่ 1- 7 มอ.)

วัตถุประสงค์

กลยุทธ์
4. จัดหางบประมาณสนับสนุนให้เพียงพอใน
การพัฒนาบุคลากร เช่นเรื่ องการฝึ กอบรม
ศึกษาดูงาน หรื อการทาวิจยั

4. เพื่อพัฒนาระบบการจัดการฐานข้อมูล
และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ

1. จัดให้มีฐานข้อมูลที่เชื่อถือได้ ทันสมัย
สาหรับการบริ หารจัดการ
2. จัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และอื่น ๆ ให้
เพียงพอกับความต้องการในทุกภารกิจของ
กองฯ
3. จัดอบรมให้ความรู ้บุคลากรเรื่ อง
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง

1. เพื่อพัฒนาการทางานเป็ นทีม มี
จิตสานึกแห่งการเรี ยนรู ้

1. ให้บุคลากรทางานเป็ นทีม
เพื่อพัฒนาองค์กร โดยแต่งตั้ง
คณะทางานชุดต่าง ๆ

2. เพื่อพัฒนา KPIs ให้สอดคล้องกับ
ระบบการประกันคุณภาพของ
มหาวิทยาลัย

1. มีคณะกรรมการประกันคุณภาพของกองฯ
2. จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้เพื่อ
พัฒนา KPIs ให้สอดคล้องกับระบบ
การประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย

3. เพื่อสร้างระบบ Knowledge
Management และสร้าง/จัดเก็บ
องค์ความรู ้อย่างเป็ นระบบ เพื่อให้
เกิดเป็ นขุมความรู ้ดา้ นกิจการ
นักศึกษา

1. ส่ งเสริ มให้บุคลากรแลกเปลี่ยนถ่ายทอด และ
เผยแพร่ ความรู ้
2. สร้าง/ประมวลองค์ความรู ้ดา้ นกิจการ
นักศึกษา
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โครงสร้ างและการบริหารงาน
การบริ หารงาน กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ มีการแบ่ง
โครงสร้างการบริ หาร ดังนี้

โครงสร้ างและการบริหารงาน กองกิจการนักศึกษา
อธิการบดี
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา กีฬาและวัฒนธรรม
- คณะกรรมการดาเนิ นงานกิจการนักศึกษา
- คณะกรรมการจัดสรรทุนการศึกษา
- คณะกรรมการดาเนินงานวินยั นักศึกษา
- คณะกรรมการที่ปรึ กษาเชิงจิตวิทยา
- คณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึ กษาหอพัก
- คณะกรรมการกองทุนเงินให้กยู้ มื เพื่อการศึกษา

ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา

ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกีฬา

ผูอ้ านวยการกองกิจการนักศึกษา

หัวหน้างานแนะแนว
และจัดหางาน

หัวหน้างานบริ การ
และสวัสดิการนักศึกษา

หัวหน้างานกิจกรรม
นักศึกษา

หัวหน้างาน
ธุรการ

หัวหน้าหน่วย
สารสนเทศ
นักศึกษา

หัวหน้าหน่วย
กิจกรรมนานาชาติ
นานาชาติ
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โครงสร้ างการแบ่ งงานกองกิจการนักศึกษา

กองกิจการนักศึกษา

งานแนะแนวและ
จัดหางาน

งานบริการและสวัสดิการ
นักศึกษา

- หน่วยธุรการ
- หน่วยทุนการศึกษา
- หน่วยกองทุนเงินให้กยู้ มื - หน่วยไปรษณี ยภัณท์
- หน่วยหอพักชาย /หญิง
เพื่อการศึกษา
- หน่วยบริ การปรึ กษา - หน่วยสุ ขาภิบาลอาหาร
- หน่วยบริ การสุ ขภาพนัก
เชิงจิตวิทยา
ศึกษาและประกันภัย
- หน่วยกิจกรรมพัฒนา
อุบตั ิเหตุนกั ศึกษา /
นักศึกษา
บุคลากร
- หน่วยจัดหางานและ
- หน่วยอาคารสถานที่
ศูนย์ขอ้ มูลอาชีพ
- หน่วยวินยั นักศึกษา - หน่วยพัสดุ
- หน่วยเงินยืมฉุกเฉิน

งานกิจกรรมนักศึกษา

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

งานธุรการ

หน่ วย
สารสนเทศ

- หน่วยบริ หารงาน - สารสนเทศ
ทัว่ ไป
กองฯ
- หน่วยสารบรรณ
- หน่วยการเงิน
- หน่วยงบประมาณ
- หน่วยผลิตเอกสาร
- หน่วยพัสดุ
- หน่วยบุคลากร

หน่ วย
กิจกรรมนานาชาติ
- กิจกรรมนานาชาติ
ของนักศึกษา
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โครงสร้ างอัตรากาลัง
ผู้อานวยการกอง
นักวิชาการศึกษา ระดับ 8
นายวิชา เพชรขาว

ง.แนะแนวและจัดหางาน
นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
ชานาญการ ระดับ 8
นางอมรา ศรีสัจจัง
- นักแนะแนวการศึกษาและ
อาชีพชานาญการ ระดับ 8 (1)
- นักแนะแนวการศึกษาและ
อาชีพ ระดับ 6 (1)
- นักวิชาการอุดมศึกษา (3)
- นักแนะแนว (1)

ง.บริการและสวัสดิการนักศึกษา
นักวิชาการศึกษา
ชานาญการ ระดับ 8
นางสุ พตั รา วิจิตรโสภา

ง.กิจกรรมนักศึกษา
นักวิชาการศึกษา
ชานาญการ ระดับ 8
นายสุ กรี เมฆทันต์

- นักวิชาการศึกษา ชานาญการ
ระดับ 8 (1)
- นักวิชาการศึกษา ระดับ 6 (4)
- นักวิชาการศึกษา (1)
- ผูป้ ฏิบตั ิงานบริ หาร ระดับ 4 (1)
- แม่บา้ น ล/ป (18)

-- นักวิชาการศึกษา
ชานาญการ ระดับ 8 (1)
- นักวิชาการศึกษา ระดับ 6 (2)
- นักวิชาการศึกษา ล/ช (1)
- นักกิจการนักศึกษา (1)
- ช่ างเทคนิค ล/ช (1)
- แม่บา้ น ล/ป (5)
- พิมพ์ดีดชั้น 1 ล/ป (1)
- นักวิชาการอุดมศึกษา (1)
- ลูกจ้างโครงการ (2)

อัตรากาลัง
ข้าราชการ
ลูกจ้างประจา
พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ
พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
พนักงานเงินรายได้
ลูกจ้างโครงการ (คนงาน)
รวม

22
25
3
2
8
2

คน
คน
คน
คน
คน
คน

62

คน

ง.ธุรการ
เจ้ าหน้ าทีบ่ ริหารงานทัว่ ไป
ชานาญการ ระดับ 8
นางอาภรณ์ อุ่นธวัชนัดดา

หน่ วยสารสนเทศ
นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพชานาญการ
ระดับ 8
นายคมกริช ชนะศรี

- นักวิชาการนักศึกษา 6 (1)
- ผู้ปฏิบัตงิ านบริหาร ระดับ 5 (3)
- นักวิชาการเงินและบัญชี
ระดับ 5 (1)
- พนักงานธุรการ ล/ช (2)
- เจ้ าหน้ าทีพ่ มิ พ์ดดี ล/ช (1)
- แม่ บ้าน ล/ป (1)

หน่ วยกิจกรรมนานาชาติ
นักวิชาการศึกษาระดับ 6 (1)
นายประวัติ เวทย์ ประสิ ทธิ์

- นักวิชาการคอมพิวเเตอร์
ล/ช (1)
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หน้ าที่รับผิดชอบ
หน้ าที่รับผิดชอบของงานต่ าง ๆ กองกิจการนักศึกษา มีดังนี้
งานแนะแนวและจัดหางาน
งานแนะแนวและจัดหางาน กองกิจการนักศึกษามีกรอบการดาเนินงานด้านพัฒนานักศึกษาจัดบริ การ
และสวัสดิการต่าง ๆ เพื่อสร้างความพร้อมในการเรี ยนและเพื่อเตรี ยมนักศึกษาในการประกอบอาชีพหรื อศึกษาต่อ ดังนี้
1. ทุนการศึ กษา ดาเนิ นการจัดสรรทุนการศึ กษาประเภทต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือนักศึ กษาที่ ประสบปั ญหา
ด้านการเงินที่อาจจะส่ งผลกระทบต่อการเรี ยนของนักศึกษา ดาเนิ นงานตามประเภททุนการศึกษา 5 ประเภท และภาระ
งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องดังนี้
1.1 ทุนประเภททัว่ ไป เป็ นทุนที่มหาวิทยาลัยได้รับความช่วยเหลือเงินทุนจากแหล่งเงินทุนทั้งภาครัฐ
และเอกชน จัดสรรให้แก่นกั ศึกษาทั้งที่เป็ นทุนรายปี และทุนประเภทให้ต่อเนื่ องจนสาเร็ จการศึกษา จานวนเงินทุนตั้งแต่
3,000-40,000 บาท ต่อทุนต่อปี การศึกษา
1.2 ทุนประเภทยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา เป็ นทุนที่มหาวิทยาลัยพิจารณายกเว้นค่าธรรมเนียม
การศึกษาให้กบั นักศึกษาผูข้ อรับทุนจัดสรรให้ต้ งั แต่ช้ นั ปี ที่ 1 ให้ตอ่ เนื่องจนนักศึกษาสาเร็ จการศึกษา โดยยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 3 รายการ คือ ค่าหน่วยกิต ค่าบารุ งมหาวิทยาลัยและค่าบารุ งห้องสมุด
1.3 ทุน "สงขลานคริ นทร์ ” เป็ นทุนที่จดั ตั้งขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนก เจ้าฟ้า
มหิ ดลอดุลยเดชฯ ที่จะส่งเสริ มให้มีการศึกษาสูง และเพื่อสร้างนักวิชาการ (Scholar) ที่มีความสามารถสูงจากนักเรี ยนใน
14 จังหวัดภาคใต้ ที่มีผลการเรี ยนดีเยีย่ มเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ โครงการคัดเลือกนักเรี ยนมัธยมปลาย
ใน 14 จังหวัดภาคใต้ ทุนสงขลานคริ นทร์ได้เริ่ มดาเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536 การรับสมัครและคัดเลือกทุนใหม่ ปี ละ 1
ทุน และพิจารณาคัดเลือกผูร้ ับทุนต่อเนื่องที่กาลังศึกษาระดับปริ ญญาตรี
1.4 ทุ น การศึ ก ษาโครงการต้น กล้า สงขลานคริ น ทร์ เป็ นทุ น ที่ ค ณะกรรมการส่ ง เสริ มกิ จ การ
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ริ เริ่ มให้มีทุนการศึกษาสาหรับนักเรี ยนที่ครอบครัวมีฐานะทางเศรษฐกิจ ขัดสน ให้ได้มี
โอกาสในการศึ กษาจนจบการศึ กษาในระดับปริ ญญาตรี ทุนการศึ กษาโครงการต้นกล้าสงขลานคริ นทร์ แบ่ งเป็ น 2
ระดับ คือ ทุนสาหรับนักเรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับปริ ญญาตรี สาหรับปี การศึกษา 2548 ซึ่ งเป็ นปี แรก
ของการดาเนิ นงานได้เปิ ดรับสมัครและคัดเลือกนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จากโรงเรี ยนขยายโอกาสใน 14 จังหวัด
ภาคใต้เพื่อศึกษาต่อในระดับมัธยมปลาย
1.5 ทุนประเภทช่วยเหลือโดยการทางานแลกเปลี่ยน เป็ นทุนที่มหาวิทยาลัยกาหนดให้ผไู ้ ด้รับทุนต้อง
ทางานให้กบั หน่ วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย นักศึกษาจะได้รับค่าตอบแทนคิดเป็ นชัว่ โมง การทางานชัว่ โมงละ 25
บาท จัดสรรทุกภาคการศึกษา
2. กองทุ น เงิน ให้ ก้ ู ยื ม เพื่ อ การศึ ก ษา (กยศ. และ กรอ.) เป็ นกองทุ น ที่ รั ฐ บาลจัด ตั้ง ขึ้ น เพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ
นักศึ กษาที่ ขาดแคลนทุ นทรัพย์ได้มีโอกาสศึ กษาจนสาเร็ จการศึ กษาระดับปริ ญญาตรี ผูม้ ีสิทธิ์ กูย้ ืมตามคุณสมบัติที่

กองทุนฯ และมหาวิทยาลัยกาหนด กองทุน กยศ. เป็ นเงินให้กูค้ ่าธรรมเนี ยมการศึ กษา และค่าใช้จ่ายรายเดื อน
เป็ นทุนประเภทที่ ตอ้ งชาระเงิ นคื นกองทุนฯ หลังสาเร็ จการศึกษา ดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อปี และตามเงื่อนไขของ
แต่ละประเภท
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ต้องการพัฒนาตนเอง เช่น การปรับตัวด้านต่าง ๆ ของนักศึกษา ปั ญหาความแตกต่างทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย ความ
เปลี่ยนแปลงของชีวิต ทั้งความแปลกใหม่ของระบบการเรี ยนและการปรับตัวของการใช้ชีวติ ในมหาวิทยาลัย นักศึกษา
อาจประสบปั ญหาต่างๆ และรู ้สึกว่าการดูแลตนเองหรื อแก้ปัญหาเพียงลาพังเป็ นไปได้ยาก และต้องการปรึ กษาหารื อ
เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปั ญหา หรื อเพื่อพัฒนาตนเอง จึงมีบริ การปรึ กษาเป็ นรายบุคคล และบริ การต่าง ๆ เช่น
3.1 HOT LINE สายด่วน สาหรับวัยใส ๆ ที่อาจมีเรื่ องวุ่น ๆ กับตัวเอง กับเพื่อน หรื อครอบครัวทั้ง
ในเรื่ องของความรัก สังคม สุขภาพ ฯลฯโดยมีอาสาสมัครบ้านวัยใสจัดกิจกรรมอื่น ๆ
3.2 มุมสื่ อวัยรุ่ น มีหนังสื อ นิตยสาร หรื อวีดีโอ ฯลฯ เสริ มทักษะชีวติ ในวัยรุ่ น
3.3 กิจกรรมเพื่อการพัฒนานักศึกษา เช่น กิจกรรมรณรงค์ป้องกันปั ญหาเอดส์ กิจกรรมรณรงค์
ป้ องกันยาเสพติด
3.4 กิจกรรมของคณะกรรมการที่ปรึ กษาเชิงจิตวิทยา
4. กิจกรรมเพื่ อพัฒ นานักศึ กษา ดาเนิ นการการจัดกิ จกรรมเพื่อพัฒ นานักศึ กษารายละเอี ยดภาระงาน
ได้แก่ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา เสริ มสร้าง ปลูกฝังให้นกั ศึกษา มีวนิ ยั คุณธรรม จริ ยธรรม รู ้จกั สิ ทธิหน้าที่
ของการเป็ นพลเมืองที่ ดี และรักษาขนบธรรมเนี ยมประเพณี และวัฒนธรรมอันดี งามของชาติ กิ จกรรมเพื่อพัฒนา
บุ ค ลิ ก ภาพ กิ จ กรรมเพื่ อสนองนโยบายรั ฐ บาลหรื อ ตามความร่ วมมื อ ของคณะกรรมการการอุ ด มศึ กษาและของ
มหาวิทยาลัยเฉพาะคราว
5. จัดหางานและศูนย์ ข้อมูลอาชีพ ดาเนินการหรื อการจัดการให้บริ การต่าง ๆ รวมทั้งข้อมูลเตรี ยม
ความพร้อมเพื่อการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ ดังนี้
5.1 บริ การข้อมูลข่าวสารการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ จัดทา
ข่าวสารการรับสมัครงาน
5.2 บริ การจัดหางาน สาหรับนักศึกษาที่กาลังจะสาเร็ จการศึกษา โดยมี web site psu job search
ประสานการรับสมัครงานจากแหล่งงานต่าง ๆ การคัดเลือกบุคคลเข้าทางานหรื อการแนะนาองค์กร
5.3 บริ การจัดหางานพิเศษ(part – time) ติดต่อกับแหล่งงานหรื อบุคคลที่ตอ้ งการรับนักศึกษาทางาน
เพื่อหารายได้ระหว่างเรี ยน หรื อหาประสบการณ์ เช่น งานสอนพิเศษ งานสารวจเก็บข้อมูลในการทาวิจยั ฯลฯ
5.4 กิจกรรมโครงการเพื่อพัฒนานักศึกษาและโครงการพิเศษต่าง ๆ บรรยาย/อบรมความรู ้ เพือ่
การศึกษาต่อหรื อสมัครงาน เช่น เทคนิคการสมัครงาน การเขียนประวัติส่วนตัว ทักษะภาษาอังกฤษ อบรม
ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน TOEIC
5.5 ศูนย์สอบ TOEIC ศูนย์ภาคใต้ สาหรับนักศึกษาและบุคคลทัว่ ไป
5.6 กิจกรรมสัปดาห์เตรี ยมตัวเพือ่ อาชีพ และวันนัดพบแรงงานกรอบภาระงาน
6. วินัยนักศึกษา กรอบภาระหน้าที่การดาเนินงานวินยั นักศึกษา กล่าวคือ รับคาร้อง ข้อร้องเรี ยนที่
เกี่ยวกับนักศึกษา สื บสวน สอบสวน ข้อกล่าวหาต่าง ๆ กากับดูแลให้นกั ศึกษาปฏิบตั ิตามข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ
หรื อข้อปฏิบตั ิของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งจัดทาระเบียนประวัตินกั ศึกษาและมีการประเมินผล
7. เงินยืมเพื่อเหตุฉุกเฉิน ให้บริ การเงินยืมเพื่อเหตุฉุกเฉิ นสาหรับความจาเป็ นเร่ งด่วนหรื อกระทันหัน
จานวนเงินยืมครั้งละไม่เกิน 1,000 บาท ชาระคืนภายใน 2 เดือน ชาระคืนในแต่ละครั้งแล้วสามารถยืมได้ไม่จากัดจานวน
ครั้งในการยืมของแต่ละคน
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งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา
งานบริ การและสวัสดิการนักศึกษา มีขอบข่ายความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริ การและ สวัสดิการนักศึกษา
ในเรื่ องของที่พกั นักศึกษา จานวน 11 อาคาร (นักศึกษาในหอพัก จานวน 3,510 คน) อาหาร สิ่ งอานวยความสะดวก
อนามัยนักศึ กษา ประกัน ภัยอุบัติเหตุนักศึ กษาและบุ คลากร ตลอดจนอาคารสถานที่ และพัสดุ มี สานักงานแยก
ต่างหากจากกองกิ จการนักศึ กษา บุ คลากรที่ ให้บริ การนักศึ กษาส่ วนใหญ่ปฏิ บัติงานประจาที่ อาคารหอพักนักศึ กษา
ยกเว้นหัวหน้างาน หัวหน้าหน่ วย และเจ้าหน้าที่ รับ -ส่ งหนังสื อที่ ประจาอยู่ ณ อาคารสานักงานหอพักนักศึ กษา ดัง
รายละเอียดหน้าที่แต่ละหน่วยดังนี้
1. หน่ ว ยธุ ร การ มี ห น้า ที่ เกี่ ย วกับ งานสารบรรณ คื อ รั บ -ส่ ง หนั งสื อ เสนอ เวีย น ท าส าเนา จัด เก็ บ
ให้บริ การจองเช่าเสื้ อครุ ย - ราชปะแตนแก่บัณฑิ ต ดาเนิ นการเกี่ ยวกับบุ คลากรของงาน ให้บริ การจองและจัดที่ พกั
สาหรับ ผูเ้ ข้าร่ วมกิ จกรรมต่าง ๆ สรุ ปรายงานการจัดที่ พ กั และรายรั บ – จ่ายประจาปี จัด ทาคาของบประมาณ รั บ –
จัดแยกหนังสื อพิมพ์ให้หอพัก ให้บริ การนักศึกษารับคาร้อง/แบบฟอร์มต่าง ๆ
2. หน่ วยไปรษณียภัณฑ์ มีหน้าที่รับไปรษณี ยภัณฑ์จากที่ทาการไปรษณี ย ์ และจากบุรุษไปรษณี ย ์ แยก
ประเภท ประเภทธรรมดาแยกส่งให้หอพักทุกอาคาร ประเภทลงทะเบียนเขียนใบแจ้งส่งให้หอพักแจ้งให้นกั ศึกษาต่อไป
รับ – จ่ายไปรษณี ยภัณฑ์ให้นกั ศึกษา ส่วนไปรษณี ยภัณฑ์ของนักศึกษาที่ไม่ได้พกั ในหอพักจัดแยกส่งให้คณะที่เกี่ยวข้อง
ดาเนินการต่อ ประเมินผลความพึงพอใจของนักศึกษาผูใ้ ช้บริ การ
3. หน่ วยหอพักชายและหน่ วยหอพักหญิง มีหน้าที่จดั ทาข้อมูลหอพักและดูแลให้นกั ศึกษาจองหอพัก
ผ่าน http://www.psu.ac.th/studaffairs ดาเนินการงานทะเบียนห้องพักให้นกั ศึกษาและบุคคลทัว่ ไปช่วงปิ ดภาค จัดวาง
ระเบียบข้อปฏิบตั ิ
จัด/เตรี ยมวัสดุครุ ภณั ฑ์ในห้องพัก นอกห้องพักควบคุมดูแลความเป็ นอยูน่ กั ศึกษาให้ปฏิบตั ิตาม
ระเบียบหอพัก บริ หารงานภายใน หอพักชาย - หญิง จัดกิจกรรม เพื่อพัฒนานักศึกษาที่พกั ในหอพัก จัดประชุมและ
ประสานงานคณะกรรมการนักศึกษาประจาหอพัก อาจารย์ที่ปรึ กษาหอพัก ให้คาแนะนาปรึ กษาช่วยเหลือนักศึกษา
สื บสวน สอบสวนกรณี ทาผิดระเบียบหอพัก ควบคุมดูแลการปฏิบตั ิงานเจ้าหน้าที่หอพัก
แจ้งซ่อม ติดตามผล
จัดทาคาของบประมาณ จัดทา/ประชาสัมพันธ์ข่าว/สาส์นหอพัก ประเมินความพึงพอใจนักศึกษาและบุคคลภายนอกที่
พักในหอพัก
4. หน่ วยสุ ขาภิบาลอาหาร มีหน้าที่ รับสมัครและคัดเลือกผูป้ ระกอบการ จาหน่ ายอาหารและร้านค้าสิ่ ง
อานวยความสะดวกในโรงอาหารและศูนย์อาหารโรงช้างของมหาวิทยาลัย จัดทาสัญญา ติดตามตรวจสอบบันทึ กการ
ชาระเงินค่าเช่าสถานที่ ควบคุม การดาเนิ นกิ จการจาหน่ ายอาหารให้เป็ นไปตามเงื่อนไขข้อปฏิ บตั ิ จัดประชุม อบรม
ผูป้ ระกอบการ ตรวจสอบคุณภาพอาหาร บริ หารจัดการให้มีอาหารจาหน่ายอย่างหลากหลาย สะอาด เพียงพอ มีราคาที่
ยุติธรรม ดูแลงานรักษาความสะอาดทั้งภายในและนอกอาคาร และประสานงานกับคณะกรรมการและผูเ้ กี่ยวข้องในการ
ปรั บ ปรุ ง พัฒ นาการด าเนิ น งาน แจ้งซ่ อ ม ติ ด ตามประสานงานปรั บ ปรุ ง ซ่ อ มแซม จัด ท าค าของบประมาณ และ
ประเมินผลความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การ
5. หน่ วยบริการสุ ขภาพอนามัยนักศึกษาและประกันภัยอุบัตเิ หตุนักศึกษาและบุคลากร
บริ การสุ ขภาพอนามัยนักศึ กษา มีหน้าที่ ร่ าง ปรับปรุ งประกาศการให้บริ การ ประชาสัมพันธ์สิทธิ
ประโยชน์ วิธีเข้ารั บบริ การ ตรวจสอบสิ ทธิ และค่ารั กษาพยาบาลให้เป็ นไปตามที่ มหาวิทยาลัยกาหนด กรณี มีค่ า
รักษาพยาบาลเกินสิ ทธิ์ แจ้งหนี้ บันทึกหนี้สิน ติดตามผลการชาระ เบิกจ่ายเงินให้โรงพยาบาล ประสานงานนาส่ง

- 12 นักศึ กษาป่ วย เยี่ยมเยียน ติดตามอาการป่ วยของนักศึ กษา ให้คาแนะนาปรึ กษาการมีสิทธิ์ /ใช้สิทธิ และประโยชน์แก่
นักศึกษา แจ้งคณะ ผูป้ กครอง ประเมินผลผูใ้ ช้บริ การ
การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (กลุ่ม) นักศึกษาและบุคลากร มีหน้าที่ ร่ างคาสั่งแต่งตั้งกรรมการ
พิจารณาคัดเลือกบริ ษทั ประกันภัยจาก 5 วิทยาเขต/เขตการศึกษา ประชุมคณะกรรมการพร้อมบันทึ กการประชุม ร่ าง
ประกาศเชิ ญ ชวนบริ ษทั ประกัน ภัยร่ วมเสนอโครงการ ประชุ มชี้ แจงผูแ้ ทนบริ ษทั ประกัน ภัย จัดท ารายงานผลการ
พิ จ ารณาคัดเลื อ กบริ ษ ัท ประกัน ร่ างบัน ทึ ก ข้อ ตกลงระหว่างมหาวิท ยาลัย กับ บริ ษ ัท ประกัน ประชาสัม พัน ธ์ สิ ท ธิ
ประโยชน์ และรับสมัครบุคลากรเข้าร่ วมโครงการประกันภัยอุบตั ิเหตุ จัดทารายชื่อนักศึกษา – บุคลากรผูเ้ อาประกันภัย
ส่ ง ให้ บ ริ ษ ัท ประกัน ภัย ตรวจสอบข้อ มู ล ให้ บ ริ ก ารรั ก ษาพยาบาลทั้งของ นัก ศึ ก ษาและบุ ค ลากร เบิ ก จ่ ายเงิ น ให้
โรงพยาบาล ตรวจสอบใบเสร็ จจัดทาเอกสารเคลมประกัน บันทึกข้อมูล พร้อมติดตามผลการเคลมกับบริ ษทั ประกันภัย
บันทึกข้อมูลการจ่ายเงินของบริ ษทั สารวจรายการ/จานวนเงินค่ารักษาของนักศึกษา/บุคลากร กรณี มีค่ารักษาเกินสิ ทธิ์
แจ้งหนี้ ติ ด ตามผลการช าระเบิ ก จ่ าย ให้คาแนะน าปรึ ก ษาเกี่ ยวกับ การใช้สิ ท ธิ์ ให้เกิ ด ประโยชน์ สูงสุ ด ติ ด ต่อ และ
ประสานงานคณะ ผูป้ กครองโรงพยาบาล บริ ษทั ประกัน กองกิจการนักศึกษา กองคลังและผูเ้ กี่ยวข้อง วิเคราะห์ขอ้ มูล
และประเมินผล
6. หน่ วยอาคารสถานที่ ทาหน้าที่จดั ทาคาของบประมาณ ประสานงานซ่อมแซม - บารุ งอาคาร งานพื้นที่
และสนามบริ เวณหอพัก ประสานงานหอพักเอกชน กองอาคารสถานที่ เกี่ ยวกับการซ่ อมแซม ปรับปรุ งพัฒนาอาคาร
หอพัก ศูนย์อาหารโรงช้าง และบริ เวณ การกาหนดรู ปแบบรายการและราคากลาง กองคลังเกี่ ยวกับการจัดซื้ อจัดจ้าง
ดูแลงานรักษาความปลอดภัยบริ เวณหอพักนักศึกษาและร้านสวัสดิการต่าง ๆ ประชาสัมพันธ์/ประสานงานการโอนย้าย
ทะเบียนบ้านของนักศึกษา ทาหน้าที่เป็ นเจ้าบ้านตามเลขที่บา้ นหอพัก ประชาสัมพันธ์รายชื่อนักศึกษาผูม้ ีสิทธิ์เลือกตั้ง
7. หน่ วยพัสดุ ทาหน้าที่ ดาเนิ นการเกี่ยวกับวัสดุงานบ้านงานครัว วัสดุสานักงาน โดยการสารวจรายการ
จัดหา ติดตามผลการจัดหา ลงบัญชี จ่าย เช็คสต็อก และงานครุ ภณ
ั ฑ์ต่าง ๆ ของหอพักนักศึ กษา เช่น สารวจรายการ
กาหนดรู ปแบบ ประสานการจัดซื้ อจัดจ้าง เบิ กจ่าย ทาทะเบี ยน ควบคุม ตรวจสอบ ประสานงานซ่ อมแซม จาหน่ าย
ฯลฯ

งานกิจกรรมนักศึกษา
1. - 3. หน่ วยกิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ หน่ วยกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมและหน่ วยกิจกรรมวิชาการ มีหน้ าที่ดาเนินงานดังนี้
- พิ จารณาวิเคราะห์ หลัก เกณฑ์ร ายละเอี ย ด ให้ ค าแนะน าการท ากิ จ กรรมโครงการต่ าง ๆ ของ
นักศึกษาให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกาหนดที่วางไว้
- สนับสนุนด้านการเงิน พัสดุ ยานพาหนะ ในการดาเนินกิจกรรมของนักศึกษา
- ติดต่อประสานงานสโมสรคณะ ฝ่ ายกิจกรรมนักศึกษาทุกคณะ อาจารย์ที่ปรึ กษา หน่วยงานต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อให้การดาเนินการเป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย
- ติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน สรุ ปผลและเผยแพร่ ประชา-สัมพันธ์ การดาเนินการ
- จัดทาทะเบียนประวัติและข้อมูล ออกใบรับรองการทากิจกรรมต่าง ๆ ของนักศึกษา
4. หน่ วยกิจกรรมกีฬา มีหน้าที่ดาเนิ นการด้านกีฬาของนักศึกษา เช่นเดียวกับหน่วยที่ 1-3 และทาหน้าที่
บริ หารจัดการ ควบคุมดูแลและดาเนินการเกี่ยวกับด้านวัสดุอุปกรณ์ดา้ นกีฬาและสนามกีฬา
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5. หน่ วยกิจกรรมพิเศษ มีหน้าที่ดาเนิ นการเช่นเดียวกับหน่วยที่ 1-3 ใน กิจกรรมพิเศษต่างๆ ของ
องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยหรื อส่ วนราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา
6. หน่ วยกีฬาและพัสดุ มีหน้าที่ดาเนินการเกี่ยวกับพัสดุ - ครุ ภณ
ั ฑ์ของงานกิจกรรม
นักศึกษา องค์การนักศึกษาและชมรมต่าง ๆ
7. หน่ วยวิชาทหาร มีหน้าที่ดาเนินงานดังนี้
- ดาเนินการติดต่อประสานงานกับกรรมการรักษาดินแดน เพื่ออานวยความสะดวกให้แก่
นักศึกษา ในการพักกาลังสารอง
- ดาเนินการประสานงานการรับสมัครเข้าเรี ยนวิชาทหาร
- รวบรวมหลักฐานการสมัครและทะเบียนประวัติ
- ควบคุมการเข้ารับการฝึ กอบรมประจาปี
- ดาเนินการนาปลดเป็ นทหารกองหนุน และขอยกเว้นการคัดเลือกเข้ารับราชการทหาร
การผ่อนผันการเรี ยกระดมพล
- นานักศึกษาออกฝึ กภาคสนาม
- อานวยความสะดวกและประสานงานกับราชการในการเรี ยกนักศึกษาเข้ารับราชการทหาร
- จัดทาบัญชีรายชื่อผูส้ าเร็ จการศึกษา หรื อพ้นสภาพการเป็ นนักศึ กษา การผ่อนผันการตรวจ
เลือกไปยังจังหวัดต่าง ๆ และกระทรวงกลาโหม

งานธุรการ
งานธุรการ มีขอบข่ายการดาเนินการงานธุรการและให้บริ การงานด้านธุรการแก่ทุกงานของกองกิจการ
นักศึกษา ให้บริ การนักศึกษากลุ่มกิจกรรมต่าง ๆ ส่วนกลาง เช่น องค์การบริ หาร องค์การนักศึกษา สภานักศึกษา ชมรม
ต่าง ๆ และคณะกรรมการนักศึ กษาประจาหอพักตลอดจนให้บริ การแก่บุคลากรทัว่ ไปในการใช้บริ การและได้จาแนก
การดาเนินงานของหน่วยต่าง ๆ ดังนี้
1. หน่ วยบริหารงานทัว่ ไป มีหน้าที่ดาเนินการเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพของกอง ฯ
งานประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย งานข้อมูลสารสนเทศด้านประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยและข้อมูลตัวชี้ วดั การ
ปฏิ บตั ิราชการตามคารับรองการปฏิ บตั ิราชการของมหาวิทยาลัยในส่ วนที่เกี่ ยวข้องกับกิจการ -นักศึกษา งาน
เลขานุการผูบ้ ริ หาร งานประชุมต่าง ๆ เช่น ประชุมคณะกรรมการดาเนินงานกิจการนักศึกษา
ประชุมทีมผูบ้ ริ หาร ประชุมหัวหน้างาน ประชุมเจ้าหน้าที่ ประชุมพิจารณาเรื่ อง/โครงการต่าง ๆ ของกองฯ ติดต่อและ
ประสานงานหน่วยงานภายในและภายนอก จัดทาเอกสาร/ข้อมูลต่าง ๆ และอื่ นๆ ของกองฯ
2. หน่ วยสารบรรณ มีหน้าที่ รับ - ส่ ง นาเสนอ จัดทาสาเนา แจกจ่าย แจ้งเวียนหนังสื อต่างๆ ของกอง
และหน่วยงาน ถ่ายเอกสาร ร่ าง-โต้ตอบหนังสื อ เกษียณหนังสื อต่าง ๆ ของกองจัดเก็บเอกสาร รับส่ งไปรษณี ยภัณฑ์
พัสดุภณั ฑ์ของทุกงาน กลุ่มกิจกรรมและนักศึกษาที่พกั ในหอพักและอื่น ๆ ของกองฯ
3. หน่ วยการเงิน มี ห น้าที่ ดาเนิ น การเกี่ ยวกับ การเงิ น ต่าง ๆ ของกองฯเช่ น เงิ น ยืม ทดรองจ่ ายในการ
ดาเนิ น งานของทุ กงาน/กลุ่ มกิ จกรรมส่ วนกลาง เช่ น องค์ก ารบริ ห าร องค์ก ารนักศึ กษา สภานักศึ ก ษา ชมรม และ
คณะกรรมการประจาหอพักนักศึ กษา ดาเนิ นการควบคุมและรับจ่ายเงินทุนการศึ กษา เงินค่ารักษาพยาบาล/ประกัน

- 14 อุบตั ิเหตุ เงินค่าบารุ งกิจกรรมนักศึกษา รับและควบคุมเงินรายได้จากการใช้บริ การสนามกีฬาต่าง ๆ ของกองฯ และอื่น
ๆ รับ-จ่ายเงินทุกประเภททั้งตัวเงินสดและสัง่ จ่ายด้วยเช็คนาเงินฝาก ถอนจากธนาคาร ควบคุม ตรวจสอบ จัดเก็บรักษา
จัดเก็บหลักฐานการเบิกจ่ายเงิน จัดทาบัญชี/รายงาน สารวจหนี้สินและติดตามทวงหนี้เงินยืม ฯลฯ
4. หน่ วยงบประมาณ มีหน้าที่ดาเนินการเกี่ยวกับงบประมาณต่าง ๆ ในการดาเนินการของกองกิจการ
นักศึกษาและกลุ่มกิจกรรมนักศึกษา เช่น เงินรายได้/เงินงบประมาณ เงินสกอ. เงินค่าบารุ งกิจกรรมนักศึกษา เงิน
อุดหนุนกิจกรรมนักศึกษา เงินรายได้กรมการศาสนา และเงินอื่น ๆ ในการดาเนินงานของกองฯ/มหาวิทยาลัย จัดทาคา
ของบประมาณเงินรายได้และงบประมาณแผ่นดินประจาปี บริ หารและวางแผน การใช้เงินให้เป็ นไปตามแผนงาน
จัดทาทะเบียนควบคุมการใช้เงินให้คาแนะนาระเบียบต่างๆ ในการใช้เงินและหลักฐานการเบิกจ่าย วิเคราะห์ ตรวจสอบ
จัดทารายงานการใช้เงิน ให้ความรู ้ในการใช้เงินพร้อมทั้งขออนุมตั ิและเบิกจ่าย
5. หน่ วยผลิตเอกสาร มีหน้าที่พิมพ์เอกสาร บันทึกข้อมูลต่าง ๆ ให้แก่ทุกงาน เช่น ข้อมูลนักศึกษาที่
พักหอพัก กิจกรรม วิชาทหาร เงินค่าประกันอุบตั ิเหตุ ค่าบารุ งสุขภาพนักศึกษา ฯลฯ
6. หน่ ว ยพั ส ดุ มี ห น้ า ที่ ด าเนิ น การเกี่ ย วกับ พัส ดุ -ครุ ภัณ ฑ์ ของกองในการจัด หาวัส ดุ ส านั ก งาน
ใบเสร็ จรับเงิน จัดทาทะเบียนควบคุม รับ-จ่ายวัสดุสานักงาน ใบเสร็ จรับเงินให้แก่เจ้าหน้าที่ของกองฯ ควบคุมดูแลและ
ประสานงานการซ่อมบารุ ง ฯลฯ
7. หน่ วยบุคลากร ดาเนิ นการเกี่ยวกับบุคลากรของกองกิจการนักศึกษา และประสานงานให้ขอ้ มูลต่างๆ
แก่กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์

หน่ วยสารสนเทศ
หน่วยสารสนเทศ เป็ นหน่วยงานที่ดาเนินงานเกี่ยวกับสารสนเทศของกองกิจการนักศึกษา ดังนี้
1. ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ ของกองกิจการนักศึกษา ติดตั้งเครื่ องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง การ
เขียนโปรแกรม การติดตั้งชุดคาสัง่ สาเร็ จรู ป เขียนชุดคาสัง่ และปรับปรุ งแฟ้มข้อมูล
2. ดูแลปรับปรุ ง แก้ไขโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของกองฯ โดยประสานงานกับศูนย์คอมพิวเตอร์
3. จัดและบริ หารระบบสารสนเทศ ให้คาปรึ กษา แนะนาเกี่ยวกับวิทยากรคอมพิวเตอร์ ให้แก่บุคลากรของ
กองฯ

หน่ วยกิจกรรมนานาชาติ
หน่วยกิจกรรมนานาชาติ เป็ นหน่วยงานที่ทาหน้าที่ในการส่งเสริ มและประสานการดาเนินงานด้าน
กิจกรรมนักศึกษาที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศ
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บทสรุ ปสำหรับผู้บริ หำร
รายงานฉบับนี้จดั ทาขึ้นโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อรายงานผลการดาเนินงานและกิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้งการ
ประเมินคุณภาพ ของกองกิจการนักศึกษา ประจาปี การศึกษา 2550 ตามภารกิจและตัวบ่งชี้ซ่ ึงกาหนดโดยสานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) สานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาแห่งชาติ (สกอ.) และ
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ (มอ.) ซึ่งมีช่วงการดาเนินงานระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2550 จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม
2551 สาหรับภารกิจและตัวบ่งชี้โดยส่วนใหญ่ ยกเว้นตัวบ่งชี้บางตัวที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณซึ่งกาหนดการรายงานตาม
ช่วงปี งบประมาณ 2550 ช่วงระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2549 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2550 สาหรับการประเมินคุณภาพจะ
ใช้เกณฑ์คะแนนของมหาวิทยาลัยฯ
ยกเว้นภารกิจเฉพาะของหน่วยงานที่ในบางตัวบ่งชี้ที่ไม่มีระบุไว้ในเกณฑ์ของ
มหาวิทยาลัยฯกองฯได้กาหนดเกณฑ์คะแนนประเมินขึ้นใหม่ตามความเหมาะสมของภารกิจ
ผลการดาเนินงานและผลการประเมินตนเองตามภารกิจ จาก 3 ภารกิจคือภารกิจร่ วมของหน่วยงาน ภารกิจ
เฉพาะของหน่วยงาน และภารกิจในฐานะผูข้ บั เคลื่อนตัวบ่งชี้ของมหาวิทยาลัย สรุ ปได้ดงั นี้
1. ภำรกิจร่ วมของหน่ วยงำน จานวน 15 ตัวบ่งชี้ พบว่า มีผลการดาเนินงานในภาพรวมบรรลุเป้ าหมาย
ทุกตัวบ่งชี้ ผลกำรประเมินตนเองทุกตัวบ่ งชีอ้ ยู่ในระดับดีได้ 4.14 คะแนน และเพื่อพิจารณารายตัวบ่งชี้พบว่า ผลกำร
ประเมินตนเองอยู่ในระดับดีมำกได้ 5 คะแนนเต็ม 8 ตัวบ่ งชี้ คือตัวบ่งชี้ 1.2 ร้อยละของการบรรลุเป้ าหมายตามตัวบ่งชี้
ของการปฏิบตั ิงาน ตัวบ่งชี้1.3 มีการกาหนดแผนกลยุทธ์ที่เชื่อมโยงกับแผนกอง/มหาวิทยาลัย ตัวบ่งชี้ 1.4 ร้อยละของ
ระดับความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การ ตัวบ่งชี้ 1.9 ร้อยละของบุคลากรประจาสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนาความรู ้และ
ทักษะ ตัวบ่งชี้ 1.10จานวนครั้งความไม่ปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน ตัวบ่งชี้ 1.12 มีระบบและกลไกในการจัดสรร การ
วิเคราะห์ค่าใช้จ่าย การตรวจสอบการเงินและงบประมาณอย่างมีประสิ ทธิภาพ ตัวบ่งชี้1.13 มีระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพภายในที่เป็ นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริ หารการศึกษา
และตัวบ่งชี้1.14ระดับความสาเร็ จของการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ผลกำรประเมินตนเองอยู่ในระดับพอใช้ ได้ 3.66 คะแนน 3 ตัวบ่ งชี้ คือ ตัวบ่งชี้ 1.1 มีการ
กาหนดปรัชญาหรื อปณิ ธาน ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ์ แผนดาเนินงานฯ ตัวบ่งชี้ 1.5 ภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หาร
หน่วยงาน ตัวบ่งชี้ 1.6 มีการพัฒนาหน่วยงานสู่องค์การเรี ยนรู ้ และผลกำรประเมินตนเองทีค่ วรปรับปรุงได้ 2.33 คะแนน
3 ตัวบ่งชี้คือตัวบ่งชี้ 1.7 มีการนาระบบบริ หารความเสี่ ยงมาใช้ในกระบวนการบริ หารการศึกษา ตัวบ่งชี้ 1.8 ระดับ
ความสาเร็ จของการถ่ายทอดตัวบ่งชี้และเป้ าหมายของระดับองค์กรสู่ระดับบุคคล และตัวบ่งชี้ 1.15 มีระบบการรวบรวม
ข้อมูลที่ได้รับการตรวจสอบความถูกต้องและทันเวลา
2. ภำรกิจเฉพำะของหน่ วยงำน จานวน 17 ภารกิจ 35 ตัวบ่งชี้ พบว่า มีผลการดาเนินงานในภาพรวม
บรรลุเป้ าหมาย เมื่อพิจารณารายตัวบ่งชี้พบว่าตัวบ่ งชี้ทไี่ ม่บรรลุเป้ำหมำย 4 ตัวบ่งชี้คือตัวบ่งชี้ 8.2 ความพึงพอใจของ
ผูใ้ ช้บริ การสุขาภิบาลอาหารฯ ตัวบ่งชี้ 10.1 ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับไปรษณี ย ์ ตัวบ่งชี้ 14.3 ความพึงพอใจในการใช้
บริ การกีฬา ตัวบ่งชี้ 15.2 ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การสารสนเทศกิจการนักศึกษา ผลกำรประเมินตนเองทุกตัวบ่ งชีอ้ ยู่
ในระดับดีได้ 4.42 คะแนน และเมื่อพิจารณารายตัวบ่งชี้พบว่าผลกำรประเมินตนเอง อยู่ในระดับดีมำกได้ 5 คะแนนเต็ม
จำนวน 25 ตัวบ่ งชี้ คือตัวบ่งชี้ 1.2 ความพึงพอใจผูใ้ ช้บริ การทุน ตัวบ่งชี้ 2.1ร้อยละผูม้ ีสิทธิกยู้ มื ทุน ตัวบ่งชี้ 2.2 ความพึง
พอใจผูใ้ ช้บริ การกองทุน ตัวบ่งชี้ 3.1 ร้อยละนักศึกษาที่ขอยืมเงินฉุนเฉิ น ตัวบ่งชี้ 3.2 ความพึงพอใจผูใ้ ช้บริ การเงินยืมฉุน
เฉิ นตัวบ่งชี้ 4.1 ร้อยละนักศึกษาที่นดั หมายฯ ตัวบ่งชี้ 4.2 ความพึงพอใจผูใ้ ช้บริ การบริ การปรึ กษาเชิงจิตวิทยา ตัวบ่งชี้ 5.1
จานวนผูใ้ ช้บริ การ ตัวบ่งชี้ 5.2 ความพึงพอใจผูใ้ ช้บริ การปรึ กษาฯ ตัวบ่งชี้ 7.1 จานวนครั้งความไม่ปลอดภัยหอพัก

- 16 ตัวบ่งชี้ 7.2 ความพึงพอใจผูใ้ ช้บริ การหอพัก ตัวบ่งชี้ 8.1 คุณภาพอาหารฯ ตัวบ่งชี้ 11.1 ร้อยละนักศึกษาที่เข้าร่ วม
โครงการ/กิจกรรม ตัวบ่งชี้ 11.2 จานวน โครงการ/กิจกรรม ตัวบ่งชี้ 11.3 ร้อยละของงบประมาณฯที่ส่งเสริ มกิจกรรม
ตัวบ่งชี้ 11.4 ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดกิจกรรม ตัวบ่งชี้ 12.1จานวนผูใ้ ช้บริ การ ตัวบ่งชี้ 12.2 ความพึงพอใจ
ผูใ้ ช้บริ การวิชาทหาร ตัวบ่งชี้ 13.1 จานวนนักศึกษาที่ขอรับบริ การ ตัวบ่งชี้ 13.2 ความพึงพอใจผูใ้ ช้บริ การทะเบียน
กิจกรรม ตัวบ่งชี้ 14.1 การให้บริ การด้านกีฬา ตัวบ่งชี้ 14.2 จานวนครั้งที่ให้บริ การ ตัวบ่งชี้15.1จานวนระบบฐานข้อมูล
ตัวบ่งชี้ 16.1 จานวนครั้งของการส่งเสริ มและประสานงาน ตัวบ่งชี้ 17.1 จานวนโครงการ/ผลงานผลกำรประเมินตนเอง
อยู่ในระดับดีได้ 3.66 และ 4 คะแนน 5 ตัวบ่ งชี้ คือ ตัวบ่งชี้ 1.1 ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับทุนฯตัวบ่งชี้ 6.1 ร้อยละ
นักศึกษาที่ไม่ถูกลงโทษทางวินยั ตัวบ่งชี้ 6.2 ความพึงพอใจผูใ้ ช้บริ การ ตัวบ่งชี้ 9.1 จานวนระบบบริ การสุขภาพฯ
ตัวบ่งชี้ 10.2 ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การไปรษณี ย ์ ผลกำรประเมินตนเองอยู่ในระดับพอใช้ ได้ 3 คะแนน 1 ตัวบ่ งชี้ คือ
ตัวบ่งชี้ 10.1 ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับไปรษณี ยภ์ ณั ฑ์ฯ ผลกำรประเมินตนเองทีค่ วรปรับปรุงได้ 2 และ 2.33 คะแนน
3 ตัวบ่ งชี้ คือตัวบ่งชี้ 8.2 ความพึงพอใจผูใ้ ช้บริ การสุขาภิบาลอาหารฯ ตัวบ่งชี้ 14.3 ความพึงพอใจผูใ้ ช้บริ การกีฬา
ตัวบ่งชี้ 15.2 ความพึงพอใจผูใ้ ช้บริ การสารสนเทศฯ ผลกำรประเมินตนเองทีต่ ้องปรับปรุงได้ 1 คะแนน 1 ตัวบ่ งชี้
คือตัวบ่งชี้ 9.2 ความพึงพอใจผูใ้ ช้บริ การสุขภาพ
3. ภำรกิจในฐำนะผู้ขับเคลื่อนตัวบ่ งชีข้ องมหำวิทยำลัย จานวน 3 ตัวบ่งชี้ พบว่ามีผลการดาเนินงานใน
ภาพรวมบรรลุเป้ าหมายในทุกตัวบ่งชี้ ผลกำรประเมินตนเองทุกตัวบ่ งชี้อยู่ในระดับดีมำกได้ 4.55 คะแนน เมื่อพิจารณา
รายตัวบ่งชี้พบว่า ผลกำรประเมินตนเองอยู่ในระดับดีมำก ได้ 5 คะแนนเต็ม 2 ตัวบ่งชี้ คือตัวบ่งชี้ 3.1 มีการจัดบริ การแก่
นักศึกษาและศิษย์เก่า ตัวบ่งชี้ 3.2 มีการส่งเสริ มกิจกรรมนักศึกษาที่ครบถ้วนและสอดคล้องกับคุณลักษณ์บณ
ั ฑิตที่พึง
ประสงค์ สำหรับผลกำรประเมินตนเองทีอ่ ยู่ในระดับดีได้ 3.66 คะแนน 1 ตัวบ่งชี้ คือ ตัวบ่งชี้ 9.2 มีระบบและกลไก
การให้ความรู ้และทักษะด้านประกันคุณภาพแก่นกั ศึกษา
จากผลการดาเนินงานดังกล่าวข้างต้น ผลการประเมินตนเองในภาพรวม 3 ภารกิจ 53 ตัวบ่งชี้ได้ 4.34
คะแนน จำก 5 คะแนนเต็ม หรื อผลประเมินรับรองได้ มำตรฐำนในระดับดี มีตวั บ่งชี้ที่บรรลุเป้ าหมายจานวน 49 ตัวบ่งชี้
คิดเป็ นร้อยละ 92.45 ตัวบ่งชี้ที่ไม่บรรลุเป้ าหมาย 4 ตัวบ่งชี้ คิดเป็ นร้อยละ 7.55 ตัวบ่งชี้ที่ไม่บรรลุเป้ าหมาย ส่วนใหญ่
เป็ นตัวบ่งชี้ที่วดั ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การ พบว่าผลการประเมินองค์ประกอบทางกายภาพไม่เหมาะสมและเพียงพอ
ในเรื่ องศูนย์อาหารโรงช้าง สนาม-กีฬา โรงยิมเนเซี่ยม สารสนเทศ ซึ่งเป็ นภารกิจที่อยูน่ อกเหนือการดาเนินงานของกอง
กิจการนักศึกษา ประกอบกับงบประมาณและอัตรากาลังที่ได้รับการจัดสรร มีจานวนจากัดไม่สอดคล้องกับปริ มาณ
นักศึกษาที่เพิ่มมากขึ้น อีกทั้งได้ปรับเปลี่ยนตัวบ่งชี้ใหม่บางตัวบ่งชี้ อย่างไรก็ตามกองกิจการนักศึกษาจะพัฒนาภารกิจ
ให้บรรลุเป้ าหมายในทุกภารกิจ และสาหรับตัวบ่งชี้ที่มีผลการประเมินตนเองอยูใ่ นระดับพอใช้ ควรปรับปรุ งและต้อง
ปรับปรุ ง จะทบทวนภารกิจและจัดทาแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาให้มีคุณภาพตามนโยบายมหาวิทยาลัยต่อไป
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ตารางสรุ ปคะแนนและผลการประเมินตามภารกิจ

ตารางสรุปคะแนนและผลการประเมินตามภารกิจ
ลาดับที่
1
2
3

ภารกิจ
ภารกิจร่ วมของหน่วยงาน
ภารกิจเฉพาะของหน่วยงาน
ค่ าเฉลีย่ ถ่ วงนา้ หนัก
ภารกิจในฐานะผูข้ บั เคลื่อนตัวบ่งชี้ของมหาวิทยาลัย
ค่ าเฉลีย่ ถ่ วงนา้ หนัก 3 ภารกิจ
ผลการประเมินคุณภาพระดับหน่ วยงาน

นา้ หนัก คะแนน ผลการ
ที่ ได้ ประเมิน
40 4.14
ดี
60 4.42
ดี
100
15
4.55
ดีมาก
ดี
115 4.34
รับรองได้มาตรฐานระดับดี

ตารางแสดงผลการดาเนินงาน และผลการประเมินตามภารกิจและตัวบ่ งชี้
ผลดาเนินงาน
ภารกิจ / ตัวบ่งชี้

1. ภารกิจร่ วมของหน่ วยงาน
1.1 มีการกาหนดปรัชญาหรื อปณิ ธาน ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ์ แผนดาเนินงานและ
มีการกาหนดตัวบ่งชี้เพือ่ วัดความสาเร็ จของการดาเนินงานตามแผนให้ครบทุกภารกิจ(ระดับ)
1.2 ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้ของการปฏิบตั ิงานที่กาหนด***
1.3 มีการกาหนดแผนกลยุทธ์ที่เชื่อมโยงกับแผนคณะ/หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย(ระดับ)
1.4 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การ***
1.5 ภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หารหน่วยงานทุกระดับของกองกิจการนักศึกษา (ระดับ)***
1.6 มีการพัฒนาหน่วยงานสู่องค์การเรี ยนรู ้ (ระดับ)**
1.7 มีการนาระบบบริ หารความเสี่ ยงมาใช้ในกระบวนการบริ หารการศึกษา (ระดับ)***
1.8 ระดับความสาเร็ จของการถ่ายทอดตัวบ่งชี้และเป้าหมายของระดับองค์กรสู่ระดับบุคคล (ระดับ)***
1.9 ร้อยละของบุคลากรกองกิจการนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาความรู ้ และทักษะใน
วิชาชีพทั้งในประเทศและต่างประเทศ****
1.10 กิจกรรม 5 ส/กิจกรรมคุณภาพอื่น ๆ (ระดับ)*
1.11 จานวนครั้งความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (ภายในหน่วยงาน)*
1.12 มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะห์คา่ ใช้จ่าย การตรวจสอบ
การเงินและงบประมาณอย่างมีประสิ ทธิภาพ (ระดับ)***
1.13 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เป็ นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
บริ หารการศึกษา (ระดับ)**
1.14 ระดับความสาเร็ จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับ)**
1.15 มีระบบการรวบรวมข้อมูลที่ได้รับการตรวจสอบความถูกต้องและทันเวลา (ระดับ)*

ค่า ตั้ง/หาร ปี 2548
น้ าหนัก 2548
40
2.86 2.86
2.86
2.86
2.85
2.85
2.85
2.85
2.86

50/62

ตั้ง/หาร
2549

ปี 2549

-

-

80

ตั้ง/หาร
2550

56/62

90

49/53
59/62

2.86
2.86

-

-

-

2.86

-

-

2.86
2.86

-

-
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เป้า ผลการประเมินตนเอง (คะแนน) คะแนน
ตาม เทียบ พัฒนา
หมาย
รวม 5 ถ่วง
เกณฑ์
แผน การ
ปี 2550
2550
น้ าหนัก
(1,2,3)
(1,0) (1,0) คะแนน
4.14 165.67
5
5
2
1
0 3.66 10.47
92.45
5
85.30
3
3
2
3
95

80
4
80
3
3
1
3
85

3
3
3
2
2
1
1
3

1
1
1
1
1
1
1
1

0
0
0
0
0
0
0
1

5
5
5
3.66
3.66
2.33
2.33
5

14.30
14.30
14.30
10.43
10.43
6.64
6.64
14.30

3

3

3

1

0

5

7

7

3

1

0

5

14.30
14.30

-

5

5

3

1

1

5

14.30

-

5
1

5
1

3
1

1
1

0
0

5
2.33

14.30
6.66

-

-

-

-

-

-

ผลดาเนินงาน
ภารกิจ / ตัวบ่งชี้

2. ภารกิจเฉพาะของหน่ วยงาน
ภารกิจที่ 1 ทุนการศึกษา
ตัวบ่งชี้
1.1 ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับทุนของจานวนนักศึกษาที่สมัครขอรับทุนทั้งหมด
1.2 ระดับความพึงพอใจขอนักศึกษาผูใ้ ช้บริ การ
ภารกิจที่ 2 กองทุนเงินให้ ก้ ยู ืมเพื่อการศึกษา
ตัวบ่ งชี้
2.1 ร้ อยละของผู้มสี ิทธิ์ก้ ยู ืมทีไ่ ด้รับการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้ ก้ ยู ืมเพื่อการศึกษา

ค่า ตั้ง/หาร ปี 2548
น้ าหนัก 2548
60

ตั้ง/หาร
2549

ปี 2549

ตั้ง/หาร
2550

-

1,686/1,278
-

1.72
1.71

-

-

1.72
1.71

-

5,677/5,677
-

1.71
1.71

-

-

140/140
-

4.1 ร้อยละของนักศึกษาที่นดั หมายและได้รับการปรึ กษา

1.72

-

-

114/114

4.2 ระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การ

1.71

-

-

-

-

5.1 จานวนนักศึกษาที่มาใช้บริ การ

1.72

-

-

-

5.2 ระดับความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การ

1.71

-

-

-

2.2 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ บริการ
ภารกิจที่ 3 เงินยืมฉุกเฉิน
ตัวบ่ งชี้
3.1 ร้อยละของนักศึกษาที่ขอยืมเงินฉุกเฉิ นและได้รับการยืมเงิน
3.2 ระดับความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การ
ภารกิจที่ 4 บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยา

100 4,908/4,908
-

-

ผลการประเมินตนเอง (คะแนน)
เป้า
คะแนน
ตาม เทียบ พัฒนา
หมาย
รวม 5 ถ่วง
เกณฑ์
แผน การ
ปี 2550
2550
น้ าหนัก
(1,2,3)
(1,0) (1,0) คะแนน
4.42 265.15

75 73
3.68 3.51

2
3

1
1

0
0

3.66
5

6.30
8.55

100

100
3.78 3.51

3

1

3

1

0
0

5
5

8.60
8.55

100

114/114
-

100 100
3.71 3.51

3
3

1
1

0
0

5
5

8.55
8.55

100

115/115

100

100

3

1

0

5

8.60

-

3.61 3.51

3

1

0

5

8.55

3,452

-

3,560 3,000

3

1

0

5

8.60

-

-

3.66 3.51

3

1

0

5

8.55

-

ตัวบ่ งชี้

ภารกิจที่ 5 บริการจัดหางานและศึกษาต่ อ
ตัวบ่ งชี้
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ผลดาเนินงาน
ภารกิจ / ตัวบ่งชี้

ค่า ตั้ง/หาร ปี 2548
น้ าหนัก 2548

ตั้ง/หาร
2549

ปี 2549

ตั้ง/หาร
2550

ผลการประเมินตนเอง (คะแนน)
เป้า
คะแนน
ตาม เทียบ พัฒนา
หมาย
รวม 5 ถ่วง
เกณฑ์
แผน การ
ปี 2550
2550
น้ าหนัก
(1,2,3)
(1,0) (1,0) คะแนน

ภารกิจที่ 6 วินยั และพัฒนานักศึกษา
ตัวบ่ งชี้
6.1 ร้อยละของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ที่ไม่ถูกลงโทษทางวินยั

1.72

-

-

18,027/63

6.2 ระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การ

1.71

-

-

-

7.1 จานวนครั้งความไม่ปลอดภัย

1.72

-

8

-

7.2 ระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การ

1.71

-

3.58

8.1 คุณภาพอาหาร - เครื่ องดื่มตามมาตรฐานฯ

1.72

-

8.2 ระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การ

1.71

9.1 จานวนระบบบริ การสุขภาพอนามัย
9.2 ระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การ

99.65 18532/111

99.40 99.00

2

1

0

3.66

6.30

-

3.51 3.51

2

1

0

3.66

6.26

9

-

14 ≤20

3

1

0

5

8.60

-

3.57

-

3.74 3.51

3

1

1

5

8.55

-

-

-

-

6

3

1

0

5

8.60

-

3.39

-

2.56

-

3.38 3.51

2

0

0

2

3.42

1.72

-

3

-

3

-

3

3

1

0

4

6.88

1.71

-

3.50

-

4.04

-

-

3.51

1

0

0

1

1.71

10.1 ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับไปรษณี ยภัณฑ์ประเภทธรรมดา และใบแจ้งภายใน 1 วัน

1.71

-

53.40

-

63.20

-

63.00 80.00

2

0

1

3

5.13

10.2 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา

1.71

-

4.10

-

4.26

-

4.29 3.51

3

1

0

4

6.84

-

ภารกิจที่ 7 หอพักนักศึกษา
ตัวบ่ งชี้

ภารกิจที่ 8 สุ ขาภิบาลอาหาร/ สวัสดิการ และสิ่งอานวยความสะดวก
ตัวบ่ งชี้
6

ภารกิจที่ 9 สุ ขภาพอนามัย
ตัวบ่ งชี้
3

ภารกิจที่ 10 ไปรษณียภัณฑ์
ตัวบ่ งชี้

- 20 -

ผลดาเนินงาน
ภารกิจ / ตัวบ่งชี้

ค่า ตั้ง/หาร ปี 2548
น้ าหนัก 2548

ตั้ง/หาร
2549

ปี 2549

ตั้ง/หาร
2550

ผลการประเมินตนเอง (คะแนน)
เป้า
คะแนน
ตาม เทียบ พัฒนา
หมาย
รวม 5 ถ่วง
เกณฑ์
แผน การ
ปี 2550
2550
น้ าหนัก
(1,2,3)
(1,0) (1,0) คะแนน

ภารกิจที่ 11 กิจกรรมเพื่อส่ งเสริมพัฒนานักศึกษา
ตัวบ่ งชี้
11.1 ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่ วมโครงการ/กิจกรรมนักศึกษาต่อจานวนนักศึกษาระดับป.ตรี

1.72

-

-

-

-

11.2 จานวนโครงการ/กิจกรรมนักศึกษาต่อจานวนนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี

1.72

-

-

-

-

11.3 ร้อยละของงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนส่งเสริ มกิจกรรมนักศึกษาต่องบดาเนินการ

1.72

-

-

-

1.71

-

-

12.1 จานวนนักศึกษาผูใ้ ช้บริ การ

1.71

-

12.2 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาผูใ้ ช้บริ การ

1.71

13.1 จานวนนักศึกษาที่ขอรับบริ การ
13.2 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาผูใ้ ช้บริ การ

15,092/13,023 86.29 80.00

3

1

0

5

8.60

338/15,092

1:52 1:55

3

1

0

5

8.60

-

5,415,000/13
8,604,500

3.90 3.51

3

1

0

5

8.60

-

-

-

3.96 3.51

3

1

0

5

8.55

-

-

-

-

489

300

3

1

0

5

8.55

-

-

-

-

-

4.36 3.51

3

1

0

5

8.55

1.72

-

-

-

-

-

1,323 1,200

3

1

0

5

8.60

1.71

-

-

-

-

-

4.36

3.51

3

1

0

5

8.55

14.1 การให้บริ การด้านกีฬา(ชม/วันโดยเฉลี่ย 7 วัน/สัปดาห์)

1.72

-

-

-

-

-

8

7

3

1

0

5

8.60

14.2 จานวนครั้งที่ให้บริ การด้านกีฬาแก่หน่วยงานหรื อกลุ่มองค์กร

1.71

-

-

-

-

-

695

500

3

1

0

5

8.55

14.3 ระดับความพึงพอใจในการใช้บริ การ

1.71

-

-

-

-

-

2.97 3.51

2

0

0

2.33

3.98

(ปี งบประมาณ)
11.4 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดกิจกรรมนักศึกษา
ภารกิจที่ 12 วิชาทหาร
ตัวบ่ งชี้

ภารกิจที่ 13 ทะเบียนกิจกรรมนักศึกษา
ตัวบ่ งชี้

ภารกิจที่ 14 กีฬา
ตัวบ่ งชี้
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ผลดาเนินงาน
ภารกิจ / ตัวบ่งชี้

ค่า ตั้ง/หาร ปี 2548
น้ าหนัก 2548 - 21 -

ตั้ง/หาร
2549

ปี 2549

ตั้ง/หาร
2550

ผลการประเมินตนเอง (คะแนน)
เป้า
คะแนน
ตาม เทียบ พัฒนา
หมาย
รวม 5 ถ่วง
เกณฑ์
แผน การ
ปี 2550
2550
น้ าหนัก
(1,2,3)
(1,0) (1,0) คะแนน

ภารกิจที่ 15 สารสนเทศกิจการนักศึกษา
ตัวบ่ งชี้
15.1 จานวนระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ

1.71

-

-

-

-

-

15.2 ระดับความพึงพอใจของผูใ้ ห้บริ การ

1.71

-

-

-

-

1.72

-

-

-

-

1.72
100
15

-

5
5
5
115

-

10

10

3

1

0

5

8.55

-

3.33 3.51

2

0

0

2.33

3.98

-

480

400

3

1

0

5

8.60

-

7

7

3

1

1

5
8.60
4.31 430.82
4.55 68.30

-

8
4
5

7
3
5

3
3
2

1
1
1

0
0
0

5
5
3.66
4.34

ภารกิจที่ 16 ส่ งเสริมกิจกรรมนานาชาติ
ตัวบ่ งชี้
16.1 จานวนครั้งของการส่งแสริ มและประสานงาน
ภารกิจที่ 17 การพัฒนาองค์ กร
ตัวบ่ งชี้
17.1 จานวนโครงการพัฒนางาน / ผลงานวิชาการ
ค่ าเฉลีย่ ถ่ วงนา้ หนัก
3. ภารกิจในฐานะผู้ขบั เคลื่อนตัวบ่ งชี้ของมหาวิทยาลัย
ตัวบ่ งชี้
3.1 มีการจัดบริ การแก่นกั ศึกษาและศิษย์เก่า
3.2 มีการส่งเสริ มกิจกรรมนักศึกษาที่ครบถ้วนและสอดคล้องกับคุณลักษณ์บณั ฑิตที่พงึ ประสงค์
9.2 มีระบบและกลไกการให้ความรู ้และทักษะด้านประกันคุณภาพแก่นกั ศึกษา
ค่ าเฉลีย่ ถ่ วงนา้ หนัก 3 ภารกิจ
อธิบายสัญลักษณ์
*
หมายถึง ตัวบ่งชี้ที่เป็ นเอกลักษณ์เฉพาะของมหาวิทยาลัย
** หมายถึง ตัวบ่งชี้ที่สอดคล้องกันระหว่าง สกอ. และสมศ.
*** หมายถึง ตัวบ่งชี้ที่กาหนดโดย สกอ.
**** หมายถึง ตัวบ่งชี้ของ สมศ.

5

-

-

หมายเหตุ
2500 หมายถึง ปี การศึกษาปัจจุบนั
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7

-

-

25.00
25.00
18.30
499.12

- 23 ผลการดาเนินงาน กองกิจการนักศึกษา ประจาปี การศึกษา 2550
ภารกิจที่ 1 ตัวบ่ งชี้ร่วมของหน่ วยงาน
ชื่ อตัวบ่ งชี้ : 1.1 มีการกาหนดปรัชญาหรื อปณิธาน ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ์ แผนการดาเนินงานและมีการ
กาหนดตัวบ่ งชี้ เพื่อวัดความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผนให้ ครบทุกภารกิจ
ผลการดาเนินงาน
ค่ า
แผน
ผลการดาเนินงานปี
เกณฑ์ การให้ คะแนน
ผลการประเมิน
นา้ หนัก 2550
การศึกษา
2548 2549 2550
1
2
3
เทียบ
เทียบ
เทียบ
รวม
เกณฑ์
แผน พัฒนาการ คะแนน
2.86
5
5
มีการ
มีการ
มีการ
2
1
0
3.66
ดาเนินการ ดาเนินการ ดาเนินการ
ไม่ครบ 5-6 ข้อแรก ครบทุกข้อ
5 ข้อแรก
ระดับคุณภาพ
1. มีการกาหนดปรัชญาหรื อปณิ ธาน
2. มีกระบวนการพัฒนากลยุทธ์ /แผนการดาเนินงานและแผนปฏิบตั ิการกองกิจการนักศึกษาประจาปี ให้สอดคล้องกันและสอดคล้องกับภารกิจหลัก
ของคณะ / หน่วยงาน / มหาวิทยาลัย
3. มีการกาหนดตัวบ่งชี้ของการดาเนินงาน และกาหนดเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ เพื่อวัดความสาเร็ จของการดาเนินงาน
4. มีการดาเนินการตามแผนครบทุกภารกิจ
5. มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ อย่างน้อย ปี ละ 2 ครั้ง และรายงานผลต่อผูบ้ ริ หาร
6. มีการวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างกลยุทธ์ แผนการดาเนินงานเป้าประสงค์ เป้าหมายกับกลยุทธ์และแผนพัฒนาของคณะ/หน่วยงาน /
มหาวิทยาลัยตลอดจนสภาพการณ์ปัจจุบนั และแนวโน้มในอนาคตสม่าเสมอ
7. มีการนาผลการประเมินผลการวิเคราะห์มาปรับปรุ งกลยุทธ์และแผนการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
1. มีการกาหนดปรัชญาหรื อปณิธาน
กองกิจการนักศึกษา มีการกาหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ในการดาเนินงานตามแนวทางพัฒนาบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ของมหาวิทยาลัย (กนศ.1.1/1)
2. มีกระบวนการพัฒนากลยุทธ์ แผนกลยุทธ์ แผนดาเนินงานและแผนปฏิบัตกิ ารกองกิจการนักศึกษาประจาปี ให้ สอดคล้ อง
กันและกันและสอดคล้ องกับภารกิจหลักของคณะ / หน่ วยงาน / มหาวิทยาลัย
ในรอบปี ที่ผ่านมาการทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ในการดาเนิ นงาน โดยให้ความสาคัญกับการมีส่วน
ร่ วมของผูเ้ กี่ยวข้องทั้งระดับผูบ้ ริ หาร และระดับปฏิบตั ิการได้มีการสัมมนากองฯ เพื่อกาหนดทิศทางการปฏิบตั ิ จัดทาแผนและทบทวน
วิสยั ทัศน์ พันธกิจให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบนั
3. มีการกาหนดตัวบ่ งชี้ของการดาเนินงาน
ได้มีการประชุ มคณะกรรมการประกัน คุ ณภาพของกองฯ เพื่อกาหนดภารกิ จ และตัวบ่ งชี้ ในการปฏิ บัติงาน พร้ อม
กาหนดเป้ าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ เพื่อวัดความสาเร็ จของการดาเนินงานในรอบปี (กนศ.1.1/3)

- 24 ภารกิจที่ 1 ตัวบ่ งชี้ร่วมของหน่ วยงาน
ชื่ อตัวบ่ งชี้ : 1.1 มีการกาหนดปรัชญาหรื อปณิธาน ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ์ แผนการดาเนินงานและมีการ
กาหนดตัวบ่ งชี้ เพื่อวัดความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผนให้ ครบทุกภารกิจ
4. มีการดาเนินการตามแผนครบทุกภารกิจ
ปี การศึ กษา 2550 ได้มีการดาเนิ นการตามแผนที่ วางไว้ทุกภารกิ จตัวบ่ งชี้ จาก 3 ภารกิ จ 53 ตัวบ่งชี้ คือภารกิ จร่ วมของ
หน่วยงาน ภารกิจเฉพาะของหน่วยงานและภารกิจในฐานะผูข้ บั เคลื่อนตัวบ่งชี้ของมหาวิทยาลัย และบรรลุตามแผนที่วางไว้ คิดเป็ นร้อย
ละ 92.45
5 มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดาเนินการตามตัวบ่ งชี้ อย่ างน้ อยปี ละ 2 ครั้ง และรายงานต่ อผู้บริหาร
ปี การศึกษา 2550 ได้มีการดาเนินการตามแผนที่วางไว้ทุกภารกิจและตัวบ่งชี้ มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
การดาเนิ นงานโดยหัวหน้างาน/ หัวหน้าหน่ วยงานทุกงาน ผูอ้ านวยการกองกิจการนักศึกษาและ คณะกรรมการประกันคุณภาพของ
กองฯ เพื่อวัดความสาเร็ จของการดาเนินงาน
ผลการประเมินเทียบเกณฑ์เท่ากับ 2 คะแนน เทียบแผนเท่ากับ 1 คะแนน เทียบพัฒนาการเท่ากับ 0 คะแนน
รวมคะแนนตัวบ่ งชี้ 1.1 เท่ ากับ 3.66 คะแนน
เอกสารอ้างอิง :
กนศ.1.1/1 http//Student.psu.ac.th/
กนศ.1.1/2 บันทึก/ รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพกองกิจการนักศึกษา

สรุปผลการวิเคราะห์ ตนเอง (SWOT Analysis) :
1. จุดอ่ อน
2. จุดแข็ง
3. โอกาส
4. อุปสรรค
5. กลยุทธ์ /แผนพัฒนา
-

- 25 ภารกิจที่ 1 ตัวบ่ งชี้ร่วมของหน่ วยงาน
ชื่ อตัวบ่ งชี้ : 1.2 ร้ อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่ งชี้ของการปฏิบัตงิ านทีก่ าหนด
ผลการดาเนินงาน
ค่ า
แผน
ผลการดาเนินงานปี
เกณฑ์ การให้ คะแนน
ผลการประเมิน
นา้ หนัก 2550
การศึกษา
2548 2549 2550
1
2
3
เทียบ
เทียบ
เทียบ
รวม
เกณฑ์
แผน พัฒนาการ คะแนน
2.86
80.00
92.45
60-74
75-89
90-100
3
1
0
5
รายละเอียดผลการดาเนินงาน
กองกิจการนักศึกษา ได้กาหนดเป้ าหมายตามตัวบ่งชี้ไว้ร้อยละ 80 ผลการดาเนิ นงานตามภารกิจ 53 ตัวบ่งชี้ได้ 4.34
คะแนนจาก 5 คะแนนเต็มหรื อผลประเมินรับรองได้มาตรฐานในระดับดี มีตวั บ่งชี้ที่บรรลุเป้ าหมายจานวน 49 ตัวบ่งชี้ คิดเป็ นร้อยละ
92.45 ตัวบ่งชี้ที่ไม่บรรลุเป้ าหมาย 4 ตัวบ่งชี้ คิดเป็ นร้อยละ 7.55 (กนศ.1.2/1)
ผลการประเมินเทียบเกณฑ์เท่ากับ 3 คะแนน เทียบแผนเท่ากับ 1 คะแนน เทียบพัฒนาการค่าเทียบเท่ากับ 0 คะแนน
รวมคะแนนตัวบ่ งชี้ 1.2 เท่ ากับ 5 คะแนน
เอกสารอ้ างอิง :
กนศ.1.2/1 รายงานประจาปี การประเมินคุณภาพประจาปี การศึกษา 2550
สรุปผลการวิเคราะห์ ตนเอง (SWOT Analysis) :
1. จุดอ่ อน
2. จุดแข็ง
3. โอกาส
4. อุปสรรค
5. กลยุทธ์ /แผนพัฒนา
พัฒนาภารกิจ / ตัวบ่งชี้ไม่บรรลุเป้ าหมายให้บรรลุเป้ าหมาย
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ภารกิจที่ 1 ตัวบ่ งชี้ร่วมของหน่ วยงาน
ชื่ อตัวบ่ งชี้ 1.3 มีการกาหนดแผนกลยุทธ์ ทเี่ ชื่ อมโยงกับแผน/หน่ วยงาน/มหาวิทยาลัย
ผลการดาเนินงาน
ค่ า
แผน ผลการดาเนินงานปี การศึกษา
เกณฑ์ การให้ คะแนน
นา้ หนัก 2550
2548
2549
2550
1
2
3
2.86

4

-

-

5

มีการ
ดาเนิน
การ 1-2
ข้อแรก

มีการ มีการดาเนิน
ดาเนิน การอย่าง
การ 3 น้อย 4 ข้อ
ข้อแรก
แรก

ผลการประเมิน
เทียบ
เกณฑ์
3

เทียบ
แผน
1

เทยี บ รวมคะแนน
พัฒนาการ
0
5

ระดับคุณภาพ
1. มีคณะกรรมการ/คณะทางานกาหนดแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน
2. มีแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน
3. มีการวิเคราะห์ความสอดคล้องของแผนกลยุทธ์กบั แผนพัฒนาคณะ/หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย
4. แผนกลยุทธ์มีความสอดคล้องกับแผนคณะ/หน่วยงาน/มหาวิทยาลัยน้อยกว่าร้อยละ 80 ของแผน
5. แผนกลยุทธ์มีความสอดคล้องกับแผนคณะ/หน่วยงาน/มหาวิทยาลัยตั้งแต่ร้อยละ 80 ของแผน

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
1. มีคณะกรรมการ/คณะทางานกาหนดแผนกลยุทธ์ ของหน่ วยงาน
กองกิจการนักศึกษา จัดทาแผนกลยุทธ์ โดยคานึ งถึงหลักการมีส่วนร่ วมจากบุคลากรและผูบ้ ริ หารในฐานะผูก้ ากับการ
ปฏิ บัติงานของกองกิ จการนักศึ กษา มี การจัดทาแผนกลยุทธ์ร่วมกันจากผูแ้ ทนงานต่าง ๆในกอง (กนศ.1.3/1) และกาหนดข้อตกลง
ร่ วมกันในการนาแผนไปปฏิบตั ิ นอกจากนี้ได้จดั ให้มีการวิพากษ์แผนกลยุทธ์กองกิจการนักศึกษา โดยให้หวั หน้างานนาไปชี้แจงเพื่อรับ
ฟังความเห็ นและข้อเสนอแนะจากสมาชิก เพื่อนาไปพัฒนาและปรับปรุ งแผนให้เหมาะสมกับบริ บทของมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
และสามารถนาแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบตั ิได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
2. มีแผนกลยุทธ์ ของหน่ วยงาน
มีแผนกลยุทธ์กองฯ 2550-2554 (กนศ.1.3/2) วัตถุประสงค์เพื่อกาหนดแนวทางและควบคุมการปฏิ บตั ิงานด้านกิจการ
นักศึกษาให้มีประสิ ทธิภาพ ที่มีความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ (พ.ศ. 2550-2554)
3. มีการวิเคราะห์ ความสอดคล้ องของแผนกลยุทธ์ กบั แผนพัฒนาคณะ/หน่ วยงาน/มหาวิทยาลัย
4. แผนกลยุทธ์ มคี วามสอดคล้ องกับแผนคณะ/หน่ วยงาน/มหาวิทยาลัยน้ อยกว่ าร้ อยละ 80 ของแผน
5. แผนกลยุทธ์ มคี วามสอดคล้ องกับแผนคณะ/หน่ วยงาน/มหาวิทยาลัยตั้งแต่ ร้อยละ 80 ของแผน
มีการบริ หารผลงานเชิ งกลยุทธ์โดยจัดทาเป็ นแผนที่ วิเคราะห์ความสัมพันธ์ การสนับสนุ น ความเชื่ อมโยง และความ
สอดคล้องระหว่างแผนพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ (พ.ศ. 2550-2554) กับแผนกลยุทธ์กองกิจการนักศึกษา 2550-2554 เพื่อแปลง
แผนระดับองค์กรไปสู่การปฏิบตั ิ (กนศ.1.1/2)
ผลการประเมินเทียบเกณฑ์เท่ากับ 3 คะแนน เทียบแผนเท่ากับ 1 คะแนน เทียบพัฒนาการเท่ากับ 0 คะแนน
รวมคะแนนตัวบ่ งชี้ 1.3 เท่ ากับ 5 คะแนน
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ภารกิจที่ 1 ตัวบ่ งชี้ร่วมของหน่ วยงาน
ชื่ อตัวบ่ งชี้ 1.3 มีการกาหนดแผนกลยุทธ์ ทเี่ ชื่ อมโยงกับแผน/หน่ วยงาน/มหาวิทยาลัย
เอกสารอ้างอิง :
1. กนศ.1.3/1 คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนกลยุทธ์กองกิจการนักศึกษา
2. กนศ.1.3/2 แผนกลยุทธ์กองกิจการนักศึกษา 2550-2554
3. กนศ.1.1/2 http//Student.psu.ac.th/

สรุปผลการวิเคราะห์ ตนเอง (SWOT Analysis)
1. จุดอ่ อน
ยังไม่มีการวิพากษ์แผนกลยุทธ์ของกองกิจการนักศึกษาจากผูเ้ กี่ยวข้องครบทุกฝ่ าย
2. จุดแข็ง
3. โอกาส
4. ปัจจัยคุกคาม
5. กลยุทธ์ / แผนพัฒนา
จัดให้มีการวิพากษ์แผนกลยุทธ์กองกิจการนักศึกษาจากผูเ้ กี่ยวข้องทุกฝ่ าย
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ภารกิจที่ 1 ภารกิจร่ วมของหน่ วยงาน
ชื่ อตัวบ่ งชี้ : 1.4 ร้ อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ***
ผลการดาเนินงาน
ค่ า
แผน
ผลการดาเนินงานปี
เกณฑ์ การให้ คะแนน
นา้ หนัก 2550
การศึกษา
2548 2549 2550
1
2

ผลการประเมิน
3

เทียบ
เกณฑ์
3

เทียบ เทียบ
รวม
แผน พัฒนาการ คะแนน
1
0
5

2.86
80
- 85.30
65-74
75-84
≥ 85
รายละเอียดผลการดาเนินงาน
กองกิจการนักศึกษา ได้ประเมินผลความพึงพอใจของบุคคลภายนอก นิสิตนักศึกษา คณาจารย์จากสถาบันอุดมศึกษา
ภาคใต้ 28 สถาบัน ผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรมโครงการสายใจเดียวเกลียวสัมพันธ์ มีความพึงพอใจในระดับมาก ร้อยละ 87.60 (กนศ.1.4/1)
และผูเ้ ข้าร่ วมงานวันมหกรรมอาชีพผูเ้ ข้าร่ วมมีความพึงพอใจระดับมาก ร้อยละ 83.00 ค่าเฉลี่ย 85.30 (1.4/2 )
ผลการประเมินเทียบเกณฑ์เท่ากับ 3 คะแนน เทียบแผนเท่ากับ 1 คะแนน เทียบพัฒนาการเท่ากับ 0 คะแนน
รวมคะแนนตัวบ่ งชี้ 3 เท่ ากับ 5 คะแนน
เอกสารอ้างอิง :
กนศ.1.4/1 รายงานสรุ ปผลการดาเนินงานโครงการสายใจเดียวเกลียวสัมพันธ์ ปี 2550
กนศ.1.4/2 สรุ ปแบบสอบถามผูเ้ ข้าร่ วมงานมหกรรมอาชีพการจัดงานนัดพบแรงงานจังหวัดสงขลาและมหกรรมอาชีพ

สรุปผลการวิเคราะห์ ตนเอง (SWOT Analysis) :
1. จุดอ่ อน
ไม่ได้ทาการวิเคราะห์รวบรวมข้อมูลความพึงพอใจของบุคคลภายนอก ผูร้ ับบริ การวิชาการทุกโครงการ
2. จุดแข็ง
3. โอกาส
4. อุปสรรค
5. กลยุทธ์ /แผนพัฒนา
ควรจัดทาการวิเคราะห์ประเมินผลความพึงพอใจของบุคคลภายนอกผูร้ ับบริ การอย่างครบถ้วนทุกโครงการที่ เกี่ ยวข้อง เพื่อ
ดาเนินการปรับปรุ งพัฒนางานในส่วนที่ยงั ไม่สมบูรณ์ต่อไป
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ภารกิจที่ 1 ภารกิจร่ วมของหน่ วยงาน
ชื่ อตัวบ่ งชี้ : 1.5 ภาวะผู้นาของผู้บริหารทุกระดับของกองกิจการนักศึกษา (ระดับ)***
ผลการดาเนินงาน
ค่ า
แผน
ผลการดาเนินงานปี
เกณฑ์ การให้ คะแนน
นา้ หนัก 2550
การศึกษา
2548 2549 2550
1
2
3
2.85

3

-

-

3

มีการ
มีการ
ดาเนินการไม่ ดาเนินการ 3
ครบ 3 ข้อแรก ข้อแรก

มีการ
ดาเนินการ
ครบทุกข้อ

ผลการประเมิน
เทียบ
เกณฑ์
2

เทียบ
แผน
1

เทียบ
รวม
พัฒนาการ คะแนน
0
3.66

ระดับคุณภาพ
1. มีกระบวนการสรรหาผูบ้ ริ หารที่เป็ นระบบ โปร่ งใส ตรวจสอบได้
2. ผูบ้ ริ หารดาเนินการบริ หารด้วยหลักธรรมาภิบาลและใช้ศกั ยภาพภาวะผูน้ าที่มีอยูโ่ ดยคานึงถึงประโยชน์ของคณะ/หน่วยงาน/มหาวิทยาลัยและ
ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
3. มีกระบวนการประเมินศักยภาพและผลการปฏิบตั ิงานของผูบ้ ริ หารที่ชดั เจนและเป็ นที่ยอมรับในมหาวิทยาลัย
4. มีการจัดทาแผนและกลไกการพัฒนาศักยภาพของผูบ้ ริ หารตามผลการประเมินและดาเนินการตามแผนอย่างครบถ้วน

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
1. มีกระบวนการสรรหาผู้บริหารทีเ่ ป็ นระบบ โปร่ งใส ตรวจสอบได้
กองกิจการนักศึกษามีผอู ้ านวยการกองและหัวหน้างานเป็ นผูร้ ับผิดชอบ บริ หาร กากับ และควบคุมการปฏิบตั ิงานของ
บุคลากรให้เป็ นไปตามนโยบายและเป้ าหมายงานด้านกิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ซึ่ งกระบวนการได้มาซึ่ งผูอ้ านวยการกองให้
เป็ นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรื อนในมหาวิทยาลัย พ. ศ. 2507 และหนังสื อทบวงมหาวิทยาลัยที่ ทม. 0202/ว 5
ลงวันที่ 23 กันยายน 2530 (กนศ.1.5/1 )
2. ผู้บริหารดาเนินการบริหารด้ วยหลักธรรมาภิบาลและใช้ ศักยภาพภาวะผู้นาทีม่ อี ยู่โดยคานึงถึงประโยชน์ ของคณะ/หน่ วยงาน/
มหาวิทยาลัยและผู้มสี ่ วนได้ ส่วนเสีย
ผูอ้ านวยการกองกิจการนักศึกษา และหัวหน้างาน บริ หารงานตามหลักธรรมาภิบาล และใช้ศกั ยภาพของผูน้ าที่คานึงถึง
ประโยชน์ของหน่วยงานและมหาวิทยาลัยเป็ นหลัก โดยยึดหลักการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมโดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ชุดต่าง ๆ ให้เป็ นไปตามหลักธรรมาภิบาลด้วย การปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ มีความโปร่ งใส ตรวจสอบได้ มีความรับผิดชอบ มีความ
สอดคล้อง มีความเสมอภาค ยึดหลักประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล มีเหตุผล และการมีส่วนร่ วมจากทุกฝ่ าย เพื่อความเห็นพ้องต่อ
การดาเนิ นงานในทุกด้าน แนวทางการปฏิบตั ิจึงต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง (กนศ.1.5/2) มีการจัดทาแผน
กลยุทธ์ แผนปฏิบตั ิงานประจาปี และสรุ ปผลการปฏิบตั ิงานประจาปี ทุกปี (กนศ.1.1/2. และ (กนศ.1.5/3)
3. มีกระบวนการประเมินศักยภาพและผลการปฏิบัตงิ านของผู้บริหารทีช่ ัดเจนและเป็ นทีย่ อมรับในมหาวิทยาลัย
ผูอ้ านวยการกองกิ จการนัก ศึ กษา และหัวหน้างาน รั บ การประเมิ น ศักยภาพและผลการปฏิ บัติ งานตามระเบี ยบที่
มหาวิทยาลัยกาหนด โดยทุกปี งบประมาณจะต้องจัดทาข้อตกลงปฏิบตั ิราชการ (TOR) ตามแนวทางการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน ที่
สกอ. กาหนดว่าด้วย “การใช้ระบบเปิ ดในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดื อน” ตามที่ ทม. 0202.6(9)/ว 6 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2543
(กนศ. 1.5/4) ซึ่งในรอบปี การศึกษา 2550 ได้มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน 2 ครั้ง ในรอบเดือนกันยายน 2550 และเดือนมีนาคม

- 30 ภารกิจที่ 1 ภารกิจร่ วมของหน่ วยงาน
ชื่ อตัวบ่ งชี้ : 1.5 ภาวะผู้นาของผู้บริหารทุกระดับของกองกิจการนักศึกษา (ระดับ)***
2551
ผลการประเมินเทียบเกณฑ์เท่ากับ 2 คะแนน เทียบแผนเท่ากับ 1 คะแนน เทียบพัฒนาเท่ากับ 0 คะแนน
รวมคะแนนตัวบ่ งชี้ 1.5 เท่ ากับ 3.66 คะแนน
เอกสารอ้ างอิง:
1. กนศ. 1.5/1 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรื อนในมหาวิทยาลัย พ.ศ.2507 และหนังสื อทบวงมหาวิทยาลัยที่ทม.0202/ว 5
ลงวันที่ 23 กันยายน 2530
2. กนศ. 1.3/1 คาสัง่ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนกลยุทธ์กองกิจการนักศึกษา ปี 2550
3. กนศ. 1.1/2 http//Student.psu.ac.th/
4. กนศ.1.5/4 หนังสื อทบวงมหาวิทยาลัย ที่ ทม.0202.6 (9) /ว 6 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2543
สรุปผลการวิเคราะห์ ตนเอง (SWOT Analysis) :
1. จุดอ่ อน
ยังไม่มีแผนการพัฒนาศักยภาพของผูบ้ ริ หารหน่วยงานอย่างชัดเจน
2. จุดแข็ง
3. โอกาส
4. อุปสรรค
5. กลยุทธ์ /แผนพัฒนา
จัดทาแผนพัฒนาศักยภาพของผูบ้ ริ หาร ในแผนปฏิบตั ิการประจาปี งบประมาณ 2552 และติดตามให้มีการพัฒนาตามแผนอย่าง
ต่อเนื่อง

- 31 ภารกิจที่ 1 ตัวบ่ งชี้ร่วมของหน่ วยงาน
ชื่ อตัวบ่ งชี้ 1.6 มีการพัฒนาหน่ วยงานสู่ องค์ การเรียนรู้
ผลการดาเนินงาน
ค่ า
แผน ผลการดาเนินงานปี การศึกษา
นา้ หนัก 2550
2548
2549
2550
2.85

3

-

1

3

เกณฑ์ การให้ คะแนน
1
2
3
ดาเนิน ดาเนิน ดาเนิน
การไม่ การ 3 การอย่าง
ครบ3ข้อ ข้อแรก น้อย 4 ข้อ
แรก
แรก

เทียบ
เกณฑ์
2

ผลการประเมิน
เทียบ
เทยี บ รวมคะแนน
แผน
พัฒนาการ
1
0
3.66

ระดับคุณภาพ
1. มีการกาหนดวิสัยทัศน์ของการพัฒนาสู่ องค์กรการเรี ยนรู ้
2. มีกระบวนการพัฒนากลยุทธ์ โดยใช้วธิ ีการจัดการความรู ้
3. มีการจัดตั้ง KM Team และแผนการดาเนินงานสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน
4. มีการกาหนดตัวบ่งชี้ของการดาเนินงานและกาหนดเป้าหมายของตัวบ่งชี้เพื่อวัดความสาเร็ จของการดาเนิ นงาน
5. มีการประเมินผลสาเร็ จของการพัฒนาหน่วยงานสู่ องค์กรการเรี ยนรู ้
6. มีการนาผลการดาเนินงานไปใช้ในการพัฒนาองค์กร
7. มีการเผยแพร่ ความรู ้ใหม่สู่ภายนอกองค์กร

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
1. มีการกาหนดวิสัยทัศน์ ของการพัฒนาสู่ องค์ กรการเรียนรู้
กองกิจการนักศึกษาได้กาหนดวิสยั ทัศน์ของกิจการนักศึกษาเพื่อตอบสนอง สนับสนุน และจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้
มีมาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิตตามนโยบายและแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย (กนศ.1.1/1)
2. มีกระบวนการพัฒนากลยุทธ์ โดยใช้ วธิ ีการจัดการความรู้
มีการอบรมแนวทางการดาเนินงานการพัฒนาสู่องค์กรการเรี ยนรู ้โดยหลักการของการจัดการความรู ้ (Knowledge
Management) การเดินทางไปศึกษาดูงานด้านหอพักเพื่อนาความรู ้มาพัฒนาระบบบริ การหอพักของมหาวิทยาลัย
3. มีการจัดตั้งKM Team และแผนการดาเนินงานสอดคล้ องกับภารกิจของหน่ วยงาน
จัดตั้งKM Team เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาสู่องค์กรการเรี ยนรู ้ดา้ นกิจการนักศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายมหาวิทยาลัย
และบุคลากรของกองกิจการนักศึกษาได้รับแต่งตั้งเป็ นคณะกรรมการพัฒนาระบบบริ หารความรู ้ในองค์กร
4. มีการเผยแพร่ ความรู้ ใหม่ สู่ ภายนอกองค์กร
บุคคลากรกองฯ นางอมรา ศรี สจั จัง นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพชานาญการ 8 ได้ทาหน้าที่นกั จิตวิทยาตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของกระทรวงยุติธรรมรับผิดชอบงานในจังหวัดสงขลา (กนศ.1.6/1) และการเผยแพร่ การจัดการความรู ้ที่
ได้รับจากขบวนการพัฒนาสู่องค์กรการเรี ยนรู ้แล้ว ผ่าน Web site ของกองกิจการนักศึกษา และแบ่งปันความรู ้ผา่ น Blog ในลักษณะ
personal mastery ของนางอัมพร อรุ ณศรี นักวิชาการศึกษาชานาญการ 8 และนางอาภรณ์ อุ่นธวัชนัดดา เจ้าหน้าที่บริ หารงานทัว่ ไป
ชานาญการ 8 (กนศ. 1.6/2)
ผลการประเมินเทียบเกณฑ์เท่ากับ 2 คะแนน เทียบแผนเท่ากับ 1 คะแนน เทียบพัฒนาการเท่ากับ 0 คะแนน
รวมคะแนนตัวบ่ งชี้ 1.6 เท่ ากับ 3.66 คะแนน

- 32 ภารกิจที่ 1 ตัวบ่ งชี้ร่วมของหน่ วยงาน
ชื่ อตัวบ่ งชี้ 1.6 มีการพัฒนาหน่ วยงานสู่ องค์ การเรียนรู้
เอกสารอ้างอิง:
1. กนศ. 1.1/1 http//Student.psu.ac.th
2. กนศ. 1.6/1 บัตรประจาตัวผูท้ าหน้าที่นกั จิตวิทยาหรื อนักสังคมสงเคราะห์ที่ได้ข้ ึนทะเบียนกับกระทรวงยุติธรรม
4. กนศ. 1.6/2 นางอัมพร อรุ ณศรี ที่ http://share.ac.th/profile/amporn.a และ http://gotoknow.ore/profile/amporn.a
นางอาภรณ์ อุ่นธวัชนัดดา ที่ http://share.ac.th/profile/arporm.o

สรุปผลการวิเคราะห์ ตนเอง (SWOT Analysis):
1. จุดอ่ อน
1. การดาเนินงานอยูใ่ นวงแคบเฉพาะกลุ่มงาน
2. แผนการพัฒนาการสู่องค์กรเรี ยนรู ้ยงั ไม่ชดั เจน
2. จุดแข็ง
1. มีการใช้เทคโนโลยีในด้านการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้เข้ามาพัฒนาองค์กรสู่การเรี ยนรู ้
2. มีคาสัง่ แต่งตั้งบุคลากรของกองกิจการนักศึกษาเป็ นกรรมการพัฒนาระบบบริ หารความรู ้
3. โอกาส
4. อุปสรรค
5. กลยุทธ์ /แผนพัฒนา
1. จัดทาแผนพัฒนาศักยภาพบริ การหอพักให้มีคุณภาพมากยิง่ ขึ้นในแผนปฎิบตั ิการประจาปี งบประมาณ 2551 และ
ติดตามให้มีการพัฒนาตามแผนอย่างต่อเนื่อง
2. กองฯ จัดทาแผนพัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ในภาพรวม

- 33 ภารกิจที่ 1 ตัวบ่ งชี้ร่วมของหน่ วยงาน
ชื่ อตัวบ่ งชี้ : 1.7 มีการนาระบบบริหารความเสี่ยงมาใช้ ในกระบวนการบริหารการศึกษา
ผลการดาเนินงาน
ค่ า
แผน
ผลการดาเนินงานปี
เกณฑ์ การให้ คะแนน
นา้ หนัก 2550
การศึกษา
2548 2549 2550
1
2
3
เทียบ
เกณฑ์
2.85
1
2
มีการ
มีการ
มีการ
1
ดาเนินการ ดาเนินการ ดาเนินการ
ไม่ครบ 3 3-4 ข้อแรก ครบทุกข้อ
ข้อแรก

ผลการประเมิน
เทียบ
แผน
1

เทียบ
พัฒนาการ
0

รวมคะแนน
2.33

ระดับคุณภาพ
1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรื อคณะทางานบริ หารความเสี่ ยง โดยมีผบู ้ ริ หาร ระดับสู งและตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของหน่วยงานร่ วม
เป็ นคณะกรรมการหรื อคณะทางาน โดยผูบ้ ริ หารระดับสู งต้องมีบทบาทสาคัญในการกาหนดนโยบายหรื อแนวทางในการบริ หารความเสี่ ยง
2. มีการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ ยงที่ส่งผลกระทบหรื อสร้างความเสี ยหายหรื อความล้มเหลวหรื อลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายในการ
บริ หารงาน และจัดลาดับความสาคัญของปัจจัยเสี่ ยง
3. มีการจัดทาแผนบริ หารความเสี่ ยง โดยแผนดังกล่าวต้องกาหนดมาตรการหรื อแผนปฏิบตั ิการในการสร้างความรู ้ ความเข้าใจให้กบั บุคลากรทุก
ระดับในด้านการบริ หารความเสี่ ยง และการดาเนินการแก้ไข ลด หรื อป้องกันความเสี่ ยงที่จะเกิดขึ้นอย่างเป็ นรู ปธรรม
4. มีการดาเนินการตามแผนบริ หารความเสี่ ยง
5. มีการสรุ ปผลการดาเนินงานตามแผนบริ หารความเสี่ ยง ตลอดจนมีการกาหนดแนวทางและข้อเสนอแนะในการปรับปรุ งแผนบริ หารความเสี่ ยง
โดยได้รับความเห็นชอบจากผูบ้ ริ หารสู งสุ ดของหน่วยงาน

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
กองกิ จการนักศึกษามีการบริ หารความเสี่ ยง โดยบริ หารจัดการกับผลกระทบต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นกับองค์กร รวมถึง
การวางระบบ / มีกลยุทธ์ในการรับมือกับความเสี่ ยง หรื อผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นในหลากหลายรู ปแบบตามภารกิจ เช่นระบบบริ หาร
การเงิน ระบบวินัยนักศึกษา ระบบสารสนเทศกิจการนักศึ กษา การบริ หารโครงการกิจกรรมนักศึกษา ระบบรักษาความปลอดภัยใน
หอพักนักศึ กษา และระบบรักษาความปลอดภัยในสนามกีฬา นอกจากนั้นยังได้จดั โครงการเฉพาะเช่นโครงการนานาโอสถและปฐม
พยาบาลฟื้ นคื นชี พเบื้ องต้น โครงการป้ องกันและระงับอัคคีภยั แก่ผูป้ ระกอบการร้ านอาหารและเครื่ องดื่ ม โครงการให้ความรู ้ เชิ ง
ปฏิบตั ิการเรื่ องป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยในหอพักนักศึกษา เป็ นต้น
ผลการประเมินเทียบเกณฑ์เท่ากับ 1 คะแนน เทียบแผนเท่ากับ 1 คะแนน เทียบพัฒนาการเท่ากับ 0 คะแนน
รวมคะแนนตัวบ่ งชี้ 1.7 เท่ ากับ 2.33 คะแนน

- 34 ภารกิจที่ 1 ตัวบ่ งชี้ร่วมของหน่ วยงาน
สรุปผลการวิเคราะห์ ตนเอง (SWOT Analysis)
1. จุดอ่ อน
ไม่ได้นาระบบบริ หารความเสี่ ยงมาใช้เต็มรู ปแบบ คือ ไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรื อคณะทางานบริ หารความเสี่ ยง ไม่มีแผน
บริ หารความเสี่ ยง
2. จุดแข็ง
3. โอกาส
4. อุปสรรค
5. กลยุทธ์ /แผนพัฒนา
นาระบบบริ หารความเสี่ ยงมาใช้เต็มรู ปแบบ
ภารกิจที่ 1 ตัวบ่ งชี้ร่วมของหน่ วยงาน
ชื่ อตัวบ่ งชี้ 1.8 ระดับความสาเร็จของการถ่ ายทอดตัวบ่ งชี้และเป้าหมายของระดับองค์ กรสู่ ระดับบุคคล
ผลการดาเนินงาน
ค่ า
แผน ผลการดาเนินงานปี การศึกษา
เกณฑ์ การให้ คะแนน
ผลการประเมิน
นา้ หนัก 2550
2548
2549
2550
1
2
3
เทียบ เทียบ เทยี บ รวมคะแนน
เกณฑ์ แผน พัฒนาการ
มีการ
2.86
3
3 มีการดาเนิน มีการ
1
1
0
2.33
การไม่ครบ ดาเนิน ดาเนิน
5 ข้อแรก
การ
การครบ
5-7 ข้อแรก ทุกข้อ
ระดับคุณภาพ
1. มีการกาหนดแนวทางการดาเนินการในการประเมินผลภายในหน่วยงาน
2. มีแผนงานการประเมินผลภายในหน่วยงาน
3. มีการกาหนดตัวบ่งชี้และเป้าหมายตามพันธกิจและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
4. มีการจัดทา Strategy Map ของหน่วยงาน โดยกาหนดเป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับ
หน่วยงานให้เชื่อมโยงกับเป้าประสงค์และประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะ/หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย
5. มีการยืนยันวิสัยทัศน์และประเด็นยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
6. มีระบบในการติดตามผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายตามคารับรองของผูบ้ ริ หารระดับต่าง ๆ
7. มีการประเมินผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายตามคารับรอง
8. มีการนาผลการประเมินผลการดาเนินงานของผูบ้ ริ หาร ไปเชื่อมโยงกับระบบการสร้างแรงจูงใจ

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
1. มีการกาหนดแนวทางการดาเนินการในการประเมินผลภายในหน่ วยงาน
กองกิจการนักศึกษา กาหนดแนวทางการประเมินผลในแผนปฏิบตั ิงานรายปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม เป้ าหมาย
ระดับโครงการ/กิจกรรม ผูร้ ับผิดชอบรายโครงการ/กิจกรรม

- 35 ภารกิจที่ 1 ตัวบ่ งชี้ร่วมของหน่ วยงาน
ชื่ อตัวบ่ งชี้ 1.8 ระดับความสาเร็จของการถ่ ายทอดตัวบ่ งชี้และเป้าหมายของระดับองค์ กรสู่ ระดับบุคคล
2. มีแผนงานการประเมินผลภายในหน่ วยงาน
กองกิจการนักศึกษา ใช้แผนปฏิบตั ิงาน 1 ปี เป็ นแผนการประเมินผลภายในหน่วยงาน โดยกาหนดให้มีแผนการประชุม
หัวหน้างาน 12 ครั้ง ใน 1 ปี และกาหนดให้บรรจุวาระติดตามผลการดาเนิ นงานในการประชุมหัวหน้างานทุกครั้งยกเว้นการประชุม
วาระพิเศษ
3. มีการกาหนดตัวบ่ งชีแ้ ละเป้าหมายตามพันธกิจและยุทธศาสตร์ ของหน่ วยงาน
มีการกาหนดตัวบ่งชี้ และเป้ าหมายตามพันธกิ จและยุทธศาสตร์ ของกองกิ จการนักศึ กษา 2 ระดับ ได้แก่ ในระดับกล
ยุทธ์แผนปฏิบตั ิการ 5 ปี และแผนปฏิบตั ิงาน 1 ปี หรื อระดับโครงการ/กิจกรรม มีการวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างกลยุทธ์และตัว
บ่ ง ชี้ ระดับ กลยุท ธ์ (KPI) กองกิ จการนัก ศึ ก ษา กับ แผนกองกิ จ การนัก ศึ ก ษาและตัวบ่ งชี้ ระดับ ระดับ โครงการ/กิ จ กรรม (PI) ทั้ง
แผนปฏิบตั ิการ 5 ปี (พ.ศ. 2550-2554) และแผนปฏิบตั ิงาน 1 ปี (กนศ. 1.1/2)
ผลการประเมินเทียบเกณฑ์เท่ากับ 1 คะแนน เทียบแผนเท่ากับ 1 คะแนน เทียบพัฒนาการเท่ากับ 0 คะแนน
รวมคะแนนตัวบ่ งชี้ 1.8 เท่ ากับ 2.33 คะแนน
เอกสารอ้างอิง :
กนศ. 1.1/2 http//Student.psu.ac.th/

สรุปผลการวิเคราะห์ ตนเอง (SWOT Analysis)
1. จุดอ่ อน
ไม่ได้ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ที่เชื่อมโยงกับระบบสร้างแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน
2. จุดแข็ง
3. โอกาส
4. อุปสรรค
5. กลยุทธ์ /แผนพัฒนา
จัดให้มีการติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้และสร้างแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน

- 36 ภารกิจที่ 1 ตัวบ่ งชี้ร่วมของหน่ วยงาน
ชื่ อตัวบ่ งชี้ : 1.9 ร้ อยละของบุคลากรกองกิจการนักศึกษาทีไ่ ด้ รับการพัฒนาความรู้ และทักษะในวิชาชีพทั้งใน
ประเทศและต่ างประเทศ
ผลการดาเนินงาน
ผลการประเมิน
ค่ า
แผน ผลการดาเนินงานปี การศึกษา
เกณฑ์ การให้ คะแนน
นา้ หนัก 2550
2548
2549
2550
1
2
3
เทียบ เทียบ
เทยี บ
2.86

85

80

90

95

เกณฑ์
ร้อยละ ร้อยละ มากกว่าหรื อ
3
1-54 55-79 เท่ากับร้อยละ
80

แผน
1

รวม
พัฒนาการ คะแนน
1
5

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
การดาเนินการพัฒนาบุคลากรเป็ นส่วนหนึ่งในภารกิจของกองกิจการนักศึกษา เพื่อให้บุคลากรของกองฯมีโอกาสในการ
พัฒนาตนเองในด้านต่าง ๆ แล้วนาความรู ้ที่ได้มาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาองค์กรทั้งภายในหน่วยงานและกองฯ
ปี การศึ กษา 2550 บุ ค ลากรกองกิ จ การนักศึ ก ษาได้รับ การพัฒ นาความรู ้ แ ละทักษะในวิช าชี พ ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ ร้อยละ95 ซึ่งบรรลุเป้ าประสงค์ตามแผนที่วางไว้ในโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ เช่น
1. โครงการสัมมนาเจ้าหน้าที่กองกิจการนักศึกษา
2. ประชุมเชิงปฏิบตั ิการ การใช้โปรแกรมระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่ อง E-Document) และ เรื่ อง การใช้โปรแกรมการจัดการ
ความรู ้ Share.psu.ac.th
3. ฟังบรรยายพิเศษเรื่ อง การกาหนดตาแหน่งและแต่งตั้งตาแหน่งระดับสูงขึ้นและชานาญการ/เชี่ยวชาญ
4. โครงการเวทีคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ 2550
5. กีฬา 5 ส. สานักงานอธิการบดี
6. โครงการบรรยายพิเศษเรื่ อง “การเตรี ยมความพร้อมเพื่อพัฒนาระบบคุณภาพสู่ความเป็ นเลิศ (TQA)”)
7. มหกรรมการจัดการความรู ้แห่งชาติ ครั้งที่ 4 (NKM4)
8 .โครงการเรื่ องสุขภาพดี ชีวมี ีสุข
9. ประชุมเชิงปฏิบตั ิการเรื่ อง เทคนิคการเขียนผลงานทางวิชาการของสายสนับสนุน
10.โครงการบรรยาย “กรอบแนวคิดการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา ของสานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.)
11. โครงการพัฒนางาน “การเขียน Work Procedure และ Instruction”
12. โครงการพัฒนาสมรรถนะสากลของบุคลากรสายสนับสนุนภายใต้ “โครงการ IMT-GT Uninet รุ่ นที่3”
13. โครงการฝึ กอบรม “นักฝึ กอบรมผูน้ ากลุ่มสัมพันธ์”
14. โครงการการจัดการความรู ้สู่งานประจา
จากโครงการข้างต้นนี้ เป็ นการเข้าร่ วมโครงการพัฒนาความรู ้ภายในประเทศ และโครงการพัฒนาความรู ้ต่างประเทศ 1
โครงการ อีกทั้งบุคลลากรกองฯยังได้รับการประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาในเรื่ องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานนั้นๆ เช่น ประชุม/สัมมนาเรื่ อง
กองทุนกูย้ มื การให้คาปรึ กษา หอพักนักศึกษา สุขาภิบาลอาหาร ฯลฯ ดังนั้นบุคลากรของกองฯที่ได้รับการพัฒนาความรู ้ และทักษะใน
วิชาชีพทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง/เดือน ทุกคนคิดเป็ นร้อยละ 95 ของบุคลากรกองฯ ที่ได้รับการพัฒนาซึ่ งสู ง

- 37 ภารกิจที่ 1 ตัวบ่ งชี้ร่วมของหน่ วยงาน
ชื่ อตัวบ่ งชี้ : 1.9 ร้ อยละของบุคลากรกองกิจการนักศึกษาทีไ่ ด้ รับการพัฒนาความรู้ และทักษะในวิชาชีพทั้งใน
ประเทศและต่ างประเทศ
กว่าเป้ าหมาย
ผลการประเมินเทียบเกณฑ์เท่ากับ 3 คะแนน เทียบแผนเท่ากับ 1 คะแนน เทียบพัฒนาการเท่ากับ 1 คะแนน
รวมคะแนนตัวบ่ งชี้ 1.9 เท่ ากับ 5 คะแนน
เอกสารอ้างอิง :
* 1. กนศ. 1.9/1 แฟ้มรายการเข้าอบรม / ประชุม สัมมนาต่างๆ ของกองกิจการนักศึกษา
* 2. กนศ. 1.9/ 2 ฐานข้อมูลบุคลากร ของสานักงานอธิการบดี

สรุปผลการวิเคราะห์ ตนเอง (SWOT Analysis) :
1. จุดอ่ อน
บุคลากรกองฯ เสี ยโอกาสไม่สามารถเข้ารับการพัฒนาได้ตามแผนการจัดของมหาวิทยาลัยฯ ได้ทุกครั้งเนื่ องจาก แผนการจัด /
กาหนดการที่ซ้ าซ้อน ทาให้บุคลากรกองกิจการนักศึกษาไม่สามารถเข้าร่ วมได้
2. จุดแข็ง
บุคลากรกองฯ ส่ วนใหญ่เป็ นผูม้ ีความรู ้ มีความสามารถและมีประสบการณ์สูงที่เสริ มสร้างทักษะในการปฏิบตั ิงาน ทาให้เอื้อต่อ
การดาเนินงานตามภารกิจที่บรรลุผล
3. โอกาส
กองฯเป็ นหน่วยงานที่จดั โครงการพัฒนานักศึกษาบ่อยครั้ง ทาให้บุคลากรได้มีโอกาสพัฒนาตนเองด้วย
4. อุปสรรค
5. กลยุทธ์ /แผนพัฒนา
เสนอมหาวิทยาลัยให้การสนับสนุนงบประมาณที่ เพิ่มมากขึ้นในการพัฒนาบุคลากรกองฯได้ตามความต้องการ พร้อมทั้งจัดสรร
งบประมาณแยกต่างหากจากแผนรวมของสานักงานอธิการบดี

* เอกสารดูที่งานธุรการ

- 38 ภารกิจที่ 1 ตัวบ่ งชี้ร่วมของหน่ วยงาน
ชื่ อตัวบ่ งชี้ : 1.10 กิจกรรม 5 ส. / กิจกรรมคุณภาพอื่น ๆ * (ระดับ)
ผลการดาเนินงาน
ค่ า
แผน ผลการดาเนินงานปี การศึกษา
เกณฑ์ การให้ คะแนน
นา้ หนัก 2550
2548
2549
2550
1
2
3
2.86

3

-

-

3

-

-

3

ผลการประเมิน
เทียบ
เกณฑ์
3

เทียบ
แผน
1

เทยี บ
รวมคะแนน
พัฒนาการ
0
5

ระดับคุณภาพ
1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ 5 ส , มีแผนการจัดกิจกรรม 5ส ประจาปี , และมาตรฐาน 5ส/มาตรฐานคุณภาพอื่น ๆ
2. มีการดาเนินงานตามแผนน้อยกว่าร้อยละ 80
3. มีการดาเนินงานตามแผนมากกว่าหรื อเท่ากับ ร้อยละ 80 และมีการประเมินผลการจัดกิจกรรม 5ส เพื่อใช้เป็ นแนวทาง พัฒนาปี ต่อไป

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
1. มีการแต่ งตั้งคณะกรรมการ 5 ส. , มีแผนการจัดกิจกรรม 5ส ประจาปี , และมาตรฐาน 5ส/มาตรฐานคุณภาพอื่นๆ
กองกิ จการนักศึ กษา ได้เข้าร่ วมกิ จกรรม 5 ส. สานักงานอธิ การบดี พร้ อมทั้งส่ งตัวแทนเข้าร่ วมเป็ นคณะกรรมการ
ส่งเสริ ม 5 ส. คณะกรรมการการตรวจเยีย่ ม 5 ส. สานักงานอธิการบดี โดยคณะกรรมการชุดดังกล่าวมีหน้าที่รับผิดชอบดาเนิ นกิจกรรม 5
ส. ให้เป็ นไปตามนโยบายและแผนปฏิบตั ิงานตลอดปี และด้วยความร่ วมมือของบุคลากรในกองกิจการนักศึกษา ทาให้การจัดกิจกรรม 5
ส. ทุกวันศุกร์ ภาคบ่าย รวมทั้งการสวมเสื้ อ 5 ส. ตามวันที่กาหนด เป็ นไปโดยความพร้อมเพรี ยงกัน (กนศ.1.10/1)
2,3 มีการดาเนินงานตามแผนมากกว่ าหรื อเท่ ากับ ร้ อยละ 80 และมีการประเมินผลการจัดกิจกรรม 5ส เพื่อใช้ เป็ นแนวทาง
พัฒนาปี ต่ อไป
ในรอบปี ที่ผ่านมา กองฯ ได้รับการตรวจเยี่ยมจากคณะกรรมการการตรวจเยี่ยมของสานักงานอธิ การบดี จานวน 3 ครั้ง
ผลการตรวจเยีย่ ม ดังนี้
- ครั้งที่ 1/2550 ได้คะแนน 91.11 คะแนน
- ครั้งที่ 2/2550 ได้คะแนน 93.07 คะแนน
- ครั้งที่ 3/2550 ได้คะแนน 94.93 คะแนน
ผลการประเมินเทียบเกณฑ์เท่ากับ 3 คะแนน เทียบแผนเท่ากับ 1 คะแนน เทียบพัฒนาการเท่ากับ 0 คะแนน
รวมคะแนนตัวบ่ งชี้ 1.10 เท่ ากับ 5 คะแนน
เอกสารอ้างอิง :
กนศ.1.10/1 คาสั่งตัวแทนที่เป็ นคณะกรรมการ 5 ส.

สรุ ปผลการวิเคราะห์ ตนเอง (SWOT Analysis) :
1. จุดอ่ อน
2. จุดแข็ง
3. โอกาส
-

- 39 ภารกิจที่ 1 ตัวบ่ งชี้ร่วมของหน่ วยงาน
ชื่ อตัวบ่ งชี้ : 1.10 กิจกรรม 5 ส. / กิจกรรมคุณภาพอื่น ๆ * (ระดับ)

4. อุปสรรค
5. กลยุทธ์ / แผนพัฒนา
-

ภารกิจที่ 1 ตัวบ่ งชีร้ ่ วมของหน่ วยงาน
ชื่ อตัวบ่ งชี้ : 1.11 จานวนครั้งความไม่ ปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์ สิน (ภายในหน่ วยงาน)
ผลการดาเนินงาน
ค่ า
แผน
ผลการดาเนินงานปี
เกณฑ์ การให้ คะแนน
นา้ หนัก 2550
การศึกษา
2548 2549 2550
1
2
3

ผลการประเมิน
เทียบ
เกณฑ์
-

เทียบ
แผน
-

เทียบ
รวม
พัฒนาการ คะแนน
0
-

0
26
รายละเอียดผลการดาเนินงาน
กองกิจการนักศึกษา ได้ดาเนินงานด้านความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน โดยมีมาตรการรักษาความปลอดภัยในชีวติ
และทรัพย์สินในภารกิจหอพักนักศึกษา มีมาตรการรักษาความปลอดภัยในหอพักและบริ เวณหอพักนักศึกษา (7.1/8) และจัดให้มี
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบริ เวณทางเข้าหอพัก และประจาหอพักนักศึกษาทุกอาคาร ให้มีร้ ัวแสดงการแบ่งเขตหอพัก จัดให้มีสติก
เกอร์ผมู ้ ีสิทธิ์เข้า - ออกหอพักโดยมีการตรวจสอบตลอดเวลา 24 ชัว่ โมง ทาให้ไม่มีทรัพย์สินสูญหายหรื อถูกทาร้ายร่ างกายโดยบุคลากร
ภายนอก และได้จดั ให้มีเจ้าหน้าที่อยูด่ ูแลความปลอดภัยแก่ผทู ้ ี่มาใช้บริ การที่สระว่ายน้ าตลอดเวลาการให้บริ การ โดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่
อยูป่ ระจาสระว่ายน้ าหมุนเวียนกันผลัดละ 2 คน
ปี การศึกษา2550 กองกิจการนักศึกษามีจานวนครั้งความไม่ปลอดภัยในชีวติ ทรัพย์สินกรณี นกั ศึกษาขโมยกันเองภายใน
หอพัก จานวน 14 ครั้ง อุบตั ิเหตุ 1 ครั้ง และนักศึกษาถูกสัตว์มีพิษและพาหะนาโรคได้แก่ งู แมว หนู ปลวก จานวน 11 ครั้ง รวมทั้งสิ้น
26 ครั้ง
เอกสารอ้ างอิง :
กนศ. 7.1/8 มาตรการรักษาความปลอดภัย
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ชื่ อตัวบ่ งชี้ : 1.11 จานวนครั้งความไม่ ปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์ สิน (ภายในหน่ วยงาน)

สรุ ปผลการวิเคราะห์ ตนเอง (SWOT Analysis) :
1. จุดอ่ อน
ไม่มีระบบการตรวจสอบความปลอดภัยจากบรรจุภณ
ั ฑ์ที่มีผนู ้ ามาฝาก
2. จุดแข็ง
3. โอกาส
4. อุปสรรค
5. กลยุทธ์ / แผนพัฒนา
-

- 41 ภารกิจที่ 1 ตัวบ่ งชี้ร่วมของหน่ วยงาน
ชื่ อตัวบ่ งชี้ : 1.12 มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะห์ ค่าใช้ จ่าย การตรวจสอบ การเงินและงบประมาณอย่ าง
มีประสิทธิภาพ (ระดับ)***
ผลการดาเนินงาน
ค่ า
นา้ หนัก

แผน
2550

2.86

7

ผลการดาเนินงานปี การศึกษา
2548

2549

2550

-

-

7

ผลการประเมิน

เกณฑ์ การให้ คะแนน
1

2

3

มีการดาเนิน มีการดาเนิน มีการ
การไม่ครบ การ 5-6 ข้อ ดาเนินการ
5 ข้อแรก
แรก
ครบทุกข้อ

เทียบ เทียบ เทยี บ รวมคะแนน
เกณฑ์ แผน พัฒนาการ
3
1
0
5

ระดับคุณภาพ
1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ หน่วยงาน/มหาวิทยาลัยให้เป็ นไปตามเป้าหมาย
2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน แผนการจัดสรร และการวางแผนการใช้เงินอย่างมีประสิ ทธิภาพโปร่ งใส ตรวจสอบได้
3. มีการดาเนินการและจัดทาระบบฐานข้อมูลทางการเงินที่ผบู ้ ริ หารนาไปใช้ในการตัดสิ นใจและวิเคราะห์สถานะทางการเงิน
4. มีการจัดทารายงานทางการเงินอย่างเป็ นระบบ ทุกเดือนและงบประมาณอย่างน้อยปี ละ 2 ครั้ง
5. มีการนาข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงินอย่างต่อเนื่อง
6. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทาหน้าที่ตรวจ ติดตามการใช้เงินให้เป็ นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ที่กาหนด
7. ผูบ้ ริ หารระดับสู งมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็ นไปตามเป้าหมาย และนาข้อ มูลจากรายงานทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสิ นใจ

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
1. มีแผนกลยุทธ์ ทางการเงินทีส่ อดคล้ องกับยุทธศาสตร์ ของคณะ/หน่ วยงาน/มหาวิทยาลัยให้ เป็ นไปตามเป้าหมาย
กองกิ จ การนัก ศึ ก ษามี แ ผนการด าเนิ น งานด้านการเงิ น โดยอิ ง ตามแผนปฏิ บัติ ก ารและระเบี ย บของมหาวิท ยาลัย /
กระทรวงการคลัง เพื่อใช้เป็ นแนวทางปฏิบตั ิในการดาเนิ นงานของกองฯ ซึ่ งในแผนได้กาหนดกิจกรรม/โครงการตามขอบเขตภารกิ จ
ของแต่ละงานอย่างครอบคลุม มีการสนับสนุนการดาเนิ นงานตามภารกิจตามแผนปฏิบตั ิการประจาปี ของกองฯ(กนศ.1.1/2) และมีการ
กาหนดกรอบวงเงินค่าใช้จ่ายที่ชดั เจน
2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้ านการเงิน แผนการจัดสรร และการวางแผนการใช้ เงินอย่ างมีประสิทธิภาพโปร่ งใส ตรวจสอบได้
ปี งบประมาณ 2550 ทุ ก งานได้ร่ว มวางแผนเพื่ อ ก าหนดรายละเอี ย ดการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ ายเงิ น รายได้
ส่ วนกลาง มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ และเงิ นงบประมาณรายจ่าย ประจาปี งบประมาณ 2550 (กนศ.1.12/2-3) เพื่อจัดส่ งให้กับ
มหาวิทยาลัยพิจารณาจัดสรรเงินให้กองฯเพื่อเป็ นขับเคลื่อนภารกิจให้บรรลุเป้ าหมายที่วางไว้
ผลจากการจัดสรรเงิน กองฯได้รับจัดสรรเงินทั้งสิ้ นจานวน 33,173,400 บาท โดยจาแนกเป็ นเงินรายได้ สนอ. จานวนเงิน
12,830,500 บาท เงินรายได้ส่วนกลาง จานวน 4,002,000 บาท (กนศ.1.12/4) ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณแผ่นดิน จานวน 14,219,900
บาท ( กนศ.1.12/5 ) และเงินงบประมาณ ( สกอ.) จานวน 2,121,000 บาท (กนศ. 1.12/6) ได้แจ้งงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรให้
ผูบ้ ริ หารและทุกงานได้รับทราบ โดยนาเงินที่ได้รับจัดสรรมาเป็ นเพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นภารกิจโดยมีการกาหนดกรอบวงเงินที่
ชัดเจนและครอบคลุมในแต่ละภารกิจ ของกองฯเพื่อยืนยันในการนาไปใช้งบประมาณดังกล่าว
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ชื่ อตัวบ่ งชี้ : 1.12 มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะห์ ค่าใช้ จ่าย การตรวจสอบ การเงินและงบประมาณอย่ าง
มีประสิทธิภาพ (ระดับ)***
3. มีการดาเนินการและจัดทาระบบฐานข้ อมูลทางการเงินทีผ่ ้บู ริหารนาไปใช้ ในการตัดสินใจและวิเคราะห์ สถานะทาง
การเงิน
มีการดาเนินงานการเงินและงบประมาณของปี การศึกษา 2550 ดังนี้
การเงิน การดาเนินงานปริ มาณงานเพิม่ มากขึ้นจากทุกปี ที่ผา่ นมาโดยในปี 2550 กองฯ ได้ตดั โอนเงินค่าบารุ งกิจกรรม
นักศึกษาจากกองคลัง มาบริ หารและดาเนินงานที่เบ็ดเสร็ จและเสร็ จสิ้น ณ ที่กองกิจฯโดยมีเจ้าหน้าที่งานธุรการเป็ นผูร้ ับผิดชอบ โดยการ
ดาเนินการเรื่ องการเงินมีดงั นี้
ประเภทเงินสด
รายรับ
รายจ่าย
1. เงินยืมหมุนเวียนทดรองจ่าย
4,010,381.98
3,931,000.98 บาท
2. เงินทุนการศึกษา
34,803.53
36,295.00 บาท
3. เงินยืมฉุกเฉิ น
122,200.00
139,000.00 บาท
4. เงินบารุ งกิจกรรมนักศึกษา
4,124,958.49
3,520 ,734.50 บาท
5.เงินค่าบารุ งสุขภาพ/ประกันอุบตั ิ 2,676,660.75
1,610,736.90 บาท
6.เงินรายได้ค่าใช้บริ การสนามฯ
560,108.00
บาท
รวมเป็ นเงินทั้งสิ้น 11,529 ,112.75
9,237 ,767.38 บาท
งบประมาณ กองกิจการนักศึกษา ได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก 2 แหล่งใหญ่คืองบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงิน
รายได้ งบค่าบารุ งกิจกรรมนักศึกษาและงบอื่นๆ การดาเนินงานด้านงบประมาณแยกต่างหาก จากส่วนกลางของมหาวิทยาลัยและมีการ
กระจายอานาจการอนุมตั ิการใช้จ่ายโดยรองอธิการบดี/ผูช้ ่วยอธิการบดีที่รับผิดชอบงานกิจการนักศึกษาและผูอ้ านวยการกองกิจการ
นักศึกษา จัดทาบัญชี ควบคุมการใช้จ่ายเงินทุกรายการ และเบิกจ่ายเงินให้เป็ นไปตามระเบียบสาหรับเงินงบประมาณที่ดาเนินการดังนี้
1. เงินรายได้ สนอ.
จานวนเงิน
12,830,500 บาท
2.เงินรายได้ ส่วนกลาง จานวนเงิน
4,002,000 บาท
3.เงินงบประมาณแผ่นดิน จานวนเงิน
14,219,900 บาท
4.เงินงบประมาณ (สกอ.) จานวนเงิน
2,121,000 บาท
5. เงินบารุ งกิจกรรมนักศึกษา
4,124,958 บาท
รวมทั้งสิ้น
37,298 ,358 บาท
ในส่วนการจัดทาฐานระบบข้อมูลการเงินฯได้มีการจัดทาฐานข้อมูลการเงินข้างต้นในทุกประเภท ด้วยระบบ Manual ส่วน
ใหญ่และระบบ Computer มาใช้ในการดาเนินงานการรับ – จ่ายที่ยงั ขาดการเชื่อมโยงฐานข้อมูลการดาเนินงานได้ท้ งั ระบบ
4. มีการจัดทารายงานทางการเงินอย่ างเป็ นระบบ อย่ างน้ อยปี ละ 2 ครั้ง
กองกิ จการนักศึ กษา มีการจัดทารายงานการเคลื่อนไหวแผนผลการใช้จ่ายเงินตามภารกิ จของกองฯในทุกเดือนสาหรับ
การเงิน(กรณี เงินสด)และสาหรับงบประมาณได้จดั ทารายงานในทุกไตรมาส และทุกปี งบประมาณให้ทุกงาน ผูบ้ ริ หารและผูเ้ กี่ยวข้อง
ทราบ
5. มีการนาข้ อมูลทางการเงินไปใช้ ในการวิเคราะห์ ค่าใช้ จ่าย และวิเคราะห์ สถานะทางการเงินและความมัน่ คงขององค์ การอย่ างต่ อเนื่อง
กองกิ จการนักศึ กษา ได้นารายงานแผนผลการใช้จ่ายเงิ นมาพิจารณาและวิเคราะห์สถานะทางการเงิ นในทุกกิ จกรรม/
โครงการที่มีการใช้เงิน เพื่อป้ องกันไม่ให้เกิดความเสี่ ยงของทางด้านการเงิน
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ชื่ อตัวบ่ งชี้ : 1.12 มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะห์ ค่าใช้ จ่าย การตรวจสอบ การเงินและงบประมาณอย่ างมีประสิทธิภาพ
เมื่อสิ้ นปี งบประมาณมีการประเมินผลการใช้เงินงบประมาณ โดยการตรวจสอบและ ติดตามผลการดาเนินงานของแต่ละ
งานพบว่าการใช้เงินรายได้และเงินงบประมาณ ได้ใช้เงินเป็ นไปตามแผนงบประมาณประจาปี
ผลการประเมินเทียบเกณฑ์เท่ากับ 3 คะแนน เทียบแผนเท่ากับ 1 คะแนน เทียบพัฒนาการเท่ากับ 0 คะแนน
รวมคะแนนตัวบ่ งชี้ 1.12 เท่ ากับ 5 คะแนน
6. มีหน่ วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทาหน้ าทีต่ รวจ ติดตามการใช้ เงินให้ เป็ นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ ทกี่ าหนด
กองกิจการนักศึกษา มีการตรวจสอบ ติดตามการใช้เงินโดยหัวหน้างานและผูอ้ านวยการกองฯและหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในของมหาวิทยาลัย และ เจ้าหน้าที่ การเงินกองฯ และ กองคลัง กรณี เงินงบประมาณที่ ใช้งบกกลาง ซึ่ งตรวจสอบเอกสารการ
เบิกจ่ายทุกฉบับ เพื่อให้การใช้เงินถูกต้อง และเป็ นไปตามระเบียบที่กาหนดไว้
7. ผู้บริหารระดับสู งมีการติดตามผลการใช้ เงินให้ เป็ นไปตามเป้าหมาย และนาข้ อมูลจากรายงานทางการเงินไปใช้ ในการ
วางแผนและการตัดสินใจ
ผูอ้ านวยการกองกิ จการนักศึ กษา หัวหน้างาน/หัวหน้าหน่ วยทุ กงาน และเจ้าหน้าที่ ให้ความสาคัญและติ ดตามการใช้
จ่ายเงินตามงบประมาณที่ได้รับและตามภารกิจที่รับผิดชอบ เพื่อให้การใช้จ่ายเงินเป็ นไปตามแผนที่วางไว้ และสอดคล้องกับเป้ าหมาย
การเบิกจ่ายที่มหาวิทยาลัยกาหนด
เอกสารอ้างอิง :
1. กนศ. 1.1/2
*2. กนศ. 1.12/2-3
*3. กนศ. 1.12/4
*4. กนศ. 1.12/5
*5. กนศ. 1.12/6
*6. กนศ. 1.12/7
*7. กนศ. 1.12/8

http//Student.psu.ac.th/
หนังสื อจัดทาคาของบประมาณเงินรายได้/งบประมาณ ปี 2550
หนังสื อแจ้งผลการจัดสรรเงินรายได้ส่วนกลางและงบรายได้สนอ.ประจาปี งบประมาณ 2550
หนังสื อแจ้งผลการจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปี 2550
บัญชีการดาเนินงานตามภารกิจกองฯ ประจาปี งบประมาณ 2550
บัญชีการรับ –จ่ายเงินประเภทต่างๆ
สรุ ปผลการดาเนินงานการเงินและงบประมาณกองกิจการนักศึกษา ประจาปี งบประมาณ 2550

สรุปผลการวิเคราะห์ ตนเอง (SWOT Analysis) :
1. จุดอ่ อน
1. เงินยืมหมุนเวียนทดรองจ่ายไม่ได้รับเงินคืนตามกาหนดระยะเวลาที่ระบุไว้ในสัญญาเงินยืม
2. จานวนเงินมีปริ มาณเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งระบบการดาเนินงานด้านการเงินยังเป็ นระบบ Manual ทาให้การทางานยุง่ ยาก เสี ยเวลา
และอาจจะเกิดข้อผิดพลาดได้
3. งบประมาณที่กองฯได้รับการจัดสรรน้อยลงเมื่อเทียบกับภาระงานที่เพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะงบประมาณด้านครุ ภณั ฑ์ส่วนใหญ่
เป็ นงบดาเนินงานประจาปี ทาให้เป็ นอุปสรรคในการพัฒนากองฯ
2. จุดแข็ง
1. กองกิจการนักศึกษา มีการดาเนินงานด้านการเงิน ณ ที่กองฯ แยกต่างหากจากมหาวิทยาลัยในการใช้เงิน ดาเนินงานโดยเฉพาะ
การดาเนินกิจกรรมของนักศึกษาที่เบ็ดเสร็ จและเสร็ จสิ้น ณ งานธุรการ
2. มีการดาเนินงานการเงินและงบประมาณ ที่แยกต่างหากจากแผนรวมของมหาวิทยาลัยและมีเจ้าหน้าที่การเงินดูแลรับผิดชอบช่วย
ให้เกิดความคล่องตัวและเอื้อต่อการดาเนินงาน
* เอกสารดูที่งานธุรการ
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ชื่ อตัวบ่ งชี้ : 1.12 มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะห์ ค่าใช้ จ่าย การตรวจสอบ การเงินและงบประมาณอย่ าง
มีประสิทธิภาพ (ระดับ)***
3. โอกาส
มหาวิทยาลัยได้มอบอานาจให้รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกระจายอานาจในการบริ หารจัดการการเงินในกองฯโดยเฉพาะ
เงินค่าบารุ งกิจกรรมนักศึกษาที่ทาให้เกิดความคล่องตัวในการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
4. อุปสรรค
งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนมีจานวนจากัด
5. กลยุทธ์ / แผนพัฒนา
1. พัฒนาระบบการทางานด้านการเงินโดยใช้ Computer ในการดาเนินงานด้านเงินและงบประมาณทุกประเภท เพื่อช่วยให้การ
ดาเนินงานมีประสิทธิ ภาพมากขึ้น โดยนาเสนอมหาวิทยาลัยในการเขียนโปรแกรมการเงินเพื่อช่วยลดภาระงาน (การลงบัญชี ตรวจสอบ
รายงานผล การใช้เงิน)
2. จัดทาคู่มือการปฏิบตั ิงานด้านการเงินและงบประมาณ
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ชื่ อตัวบ่ งชี้ : 1.13 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในทีเ่ ป็ นส่ วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร
การศึกษา (ระดับ)**
ผลการดาเนินงาน
ค่ า
แผน
ผลการดาเนินงานปี
เกณฑ์ การให้ คะแนน
ผลการประเมิน
นา้ หนัก 2550
การศึกษา
2548 2549 2550
1
2
3
เทียบ เทียบ
เทียบ
รวม
เกณฑ์ แผน พัฒนาการ คะแนน
2.86
5
5
5
5 ดาเนินการได้ ดาเนินการ 4
มีการ
3
1
1
5
ไม่ครบ 4 ข้อ ข้อแรก
ดาเนินการ
แรก
อย่างน้อย 5
ข้อแรก
ระดับคุณภาพ
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมกับระดับการพัฒนาของหน่วยงาน
2. มีการกาหนดนโยบายและให้ความสาคัญเรื่ องการประกันคุณภาพจากคณะกรรมการระดับนโยบายและผูบ้ ริ หารสู งสุ ดของหน่วยงานภายใต้การ
มีส่วนร่ วมจากภาคีท้ งั ภายในและภายนอกสถาบัน
3. มีการกาหนดมาตรฐานตัวบ่งชี้และเกณฑ์คุณภาพที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา เอกลักษณ์ของหน่วยงานและมาตรฐานอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องและสอดคล้องกับการประเมินคุณภาพภายนอก
4. มีการดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพที่ครบถ้วน ทั้งการควบคุมคุณภาพ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพอย่างต่อเนื่องเป็ นประจาทุกปี
5. มีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในเป็ นส่ วนหนึ่งของกระบวนการบริ หารการศึกษา ที่เหมาะสมสอดคล้องกับแนวทางการจัดการศึกษาของ
สถาบันโดยได้รับการสนับสนุนจากต้นสังกัด และมีการนาผลการประเมินคุณภาพภายในมาพัฒนาปรับปรุ งผลการดาเนินงานตามพันธกิจให้เกิด
ผลดี
6. มีระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศที่สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาและใช้ร่วมกันทั้งระดับบุคคล ภาควิชา คณะ หน่วยงานและ
มหาวิทยาลัย
7. มีระบบส่ งเสริ มการสร้างเครื อข่ายด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างหน่ วยงานทั้งภายในและภายนอกสถาบันโดยเฉพาะการมีส่วนร่ วม
ของชุมชน

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในทีเ่ หมาะสมกับระดับการพัฒนาของหน่ วยงาน
กองกิจการนักศึ กษามีระบบการประกันคุณภาพตามรู ปแบบที่ มหาวิทยาลัยกาหนด โดยในปี การศึกษา 2550 ได้พฒั นา
ระบบประกันคุณภาพตามที่มหาวิทยาลัยกาหนดไว้ในคู่มือการจัดทารายงานประจาปี การประเมินคุณภาพ ฉบับปรับปรุ งครั้งที่ 4 และ
คู่มือการจัดทารายงานประจาปี การประเมินคุณภาพของหน่ วยงานของสานักงานประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย เพื่อนาไปกาหนด
กรอบและแนวทางการประกันคุณภาพให้มีความชัดเจน และมีการเชื่ อมโยงกับแผนกลยุทธ์ของกองกิ จการนักศึ กษา ส่ วนกลไกการ
ประกันคุณภาพนั้นมีคณะกรรมการประกันคุณภาพกองฯชึ่ งประกอบด้วย ผูอ้ านวยการกองฯเป็ นประธาน หัวหน้างาน หัวหน้าหน่วย
และผูแ้ ทนงานทุกงานของกองฯเป็ นกรรมการ ร่ วมกันขับเคลื่อน(กนศ.1.13/1) โดยจะมีการประชุมพิจารณากาหนดแนวทางการพัฒนา
ระบบและการดาเนินงานประกันคุณภาพผ่านที่ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพกองฯ และที่ประชุมแต่ละงานเป็ นระยะๆ (กนศ
1.13/2)
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ชื่ อตัวบ่ งชี้ : 1.13 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในทีเ่ ป็ นส่ วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร
การศึกษา (ระดับ)**
2. มีการกาหนดนโยบายและให้ ความสาคัญเรื่ องการประกันคุณภาพจากคณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสู งสุ ดของ
หน่ วยงาน ภายใต้ การมีส่วนร่ วมจากภาคีท้งั ภายในและภายนอกสถาบัน
คณะกรรมการประกันคุ ณภาพภายในกองกิ จการนักศึ กษาได้กาหนดนโยบายและให้ความสาคัญ การพัฒนาและการ
ดาเนิ นงานประกันคุณภาพตามรู ปแบบที่มหาวิทยาลัยกาหนดขึ้น อีกทั้งในกระบวนการกาหนดแนวปฏิบตั ิดา้ นประกันคุณภาพบุคลากร
ของทุกงานได้มีส่วนร่ วมทุกกระบวนการผ่านที่ประชุมของแต่ละงาน
3. มีการกาหนดมาตรฐานตัวบ่ งชี้ และเกณฑ์ คุณภาพทีส่ อดคล้ องกับมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา เอกลักษณ์ ของหน่ วยงานและ
มาตรฐานอื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วข้ องและสอดคล้ องกับการประเมินคุณภาพภายนอก
ปี การศึกษา 2550 กองกิจการนักศึกษาได้กาหนดตัวบ่งชี้ที่สะท้อนผลการดาเนิ นงานตามแผนกลยุทธ์ ปี 2550-2554 และ
แผนปฏิ บัติงานประจาปี งบประมาณ 2550 รวมถึงสอดคล้องกับระบบประกันคุ ณภาพของมหาวิทยาลัย และคู่มือการจัดทารายงาน
ประจาปี การประเมินคุณภาพของหน่ วยงานสายสนับสนุ น ประกอบด้วย ภารกิ จร่ วมของหน่ วยงาน 15 ตัวบ่งชี้ ภารกิ จเฉพาะของ
หน่ วยงาน 17 ภารกิ จ 35 ตัวบ่งชี้ ที่ สอดคล้องกับภารกิจของกองฯ และภารกิ จในฐานะผูข้ บั เคลื่อนของมหาวิทยาลัย 3 ตัวบ่งชี้ ที่ ถูก
กาหนดให้ตอ้ งรายงานในรายงานประจาปี ของมหาวิทยาลัย อีก 2 ตัวบ่งชี้
4. มีการดาเนินงานด้ านการประกันคุณภาพทีค่ รบถ้ วน ทั้งการควบคุมคุณภาพ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพ
อย่ างต่ อเนื่องเป็ นประจาทุกปี
กองกิ จการนักศึ กษาในฐานะหน่ วยงานสนับสนุ นการบริ หารได้ดาเนิ นงานด้านประกันคุณภาพอย่างครบถ้วน โดยใน
รอบปี การศึ กษา 2550 ได้จดั ทารายงานประจาปี การประเมินคุณภาพประจาปี การศึกษา 2549 เพื่อรวบรวมผลการดาเนิ นงานเสนอต่อ
มหาวิทยาลัย พร้อมรับการประเมินคุณภาพภายในในวันที่ 24-25 กันยายน 2550 จากคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งขึ้น จากผลการ
ประเมินคุณภาพภายในดังกล่าวได้มีการนาเสนอจุดที่ตอ้ งพัฒนาโดยนาเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในกองฯ
เพื่อกาหนดแนวทางพัฒนาโดยมอบหมายให้แต่ละงานพิจารณาในตัวบ่งชี้ ที่เกี่ ยวข้อง อีกทั้งได้สาเนาแจ้งให้คณะกรรมการฯทราบ
หลังจากได้รับผลการประเมินจากคณะกรรมการประเมิน แล้วระบุแนวทางปรับปรุ งแก้ไขจุดอ่อน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมีการดาเนิ นการ
ทุกปี ที่ทุกงานที่เกี่ยวข้องนาไปปรับปรุ งต่อไป
5. มีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในเป็ นส่ วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา ทีเ่ หมาะสมสอดคล้ องกับแนวทาง
การจัดการศึกษาของสถาบัน โดยได้ รับการสนับสนุนจากต้ นสังกัด และมีการนาผลการประเมินคุณภาพภายในมาพัฒนา
ปรับปรุงผลการดาเนินงานตามพันธกิจให้ เกิดผลดี
จากนั้น มี ก ารรายงานผลการด าเนิ น งานจากรายงานผลการประเมิ น คุ ณ ภาพภายในในรอบปี ที่ ผ่านมาผนวกกับ การ
ดาเนิ นการลดจุดอ่อนที่ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพกองฯและที่ประชุมของแต่ละงานได้มีการนาไป
ปฏิบตั ิเพื่อแก้ไขและปรับปรุ งต่อไป โดยมีรายละเอียดแสดงในรายงานประจาปี การประเมินคุณภาพ ประจาปี การศึกษา 2550
นอกจากข้อเสนอแนะจากระบบประกันคุณภาพดังกล่าวแล้ว ในการจัดกิ จกรรมทุกประเภท อาทิ เช่น โครงการพัฒนา
บุ คลากร โครงการบริ การวิชาการ และการจัดประเมิน คุ ณภาพภายใน กองฯจะจัดให้มีการประเมิ นผลการดาเนิ นงานทุ กกิ จกรรม/
โครงการโดยการประชุมกองฯ ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ สัมมนาเจ้าหน้าที่ กองฯ เพื่อนาข้อเสนอแนะบางหัวข้อมาใช้
ประกอบการพัฒนางานครั้งต่อไป
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ชื่ อตัวบ่ งชี้ : 1.13 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในทีเ่ ป็ นส่ วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร
การศึกษา (ระดับ)**
6. มีระบบฐานข้ อมูลและสารสนเทศทีส่ นับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาและใช้ ร่วมกันทั้งระดับบุคคล ภาควิชา คณะ
หน่ วยงานและมหาวิทยาลัย
กองกิจการนักศึกษาได้พฒั นาระบบฐานข้อมูลอย่างเป็ นระบบตามแนวทางที่มหาวิทยาลัยได้กาหนดไว้และมี บุคลากรแต่
ละฝ่ ายรับผิดชอบรวบรวมข้อมูลตามภารกิจของแต่ละงาน ของกองฯและ ของมหาวิทยาลัยฯซึ่ งยังไม่สามารถเชื่อมโยงอย่างเป็ นระบบ
ได้ จึ งถือเป็ นภารกิ จเร่ งด่วนของกองฯที่ จะต้องพัฒนาให้ให้มีข้ ึ นเพื่อเป็ นฐานสาหรับติดตามความคืบหน้าผลการดาเนิ นงาน และมี
ข้อมูลที่ทนั สมัย เป็ นปั จจุบนั ส่ วนสารสนเทศของกองฯส่ วนใหญ่จะจัดทาในภารกิจที่ เกี่ ยวข้องของกองและของกับมหาวิทยาลัยโดย
เผยแพร่ ไว้บนเว็บไซต์ของกองฯ
7. มีระบบส่ งเสริมการสร้ างเครื อข่ ายด้ านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่ างหน่ วยงานทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
โดยเฉพาะการมีส่วนร่ วมของชุมชน
กองกิจการนักศึกษา ไม่ได้สร้างเครื อข่ายงานด้านประกันคุณภาพ ระหว่างหน่วยงานภายใน และภายนอกสถาบันและไม่
มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลผลการดาเนินงานเพื่อพัฒนาระบบเทียบเคียงสมรรถนะภายนอก
ผลการประเมินเทียบเกณฑ์เท่ากับ 3 คะแนน เทียบแผนเท่ากับ 1 คะแนน เทียบพัฒนาการเท่ากับ 1 คะแนน
รวมคะแนนตัวบ่ งชี้ 1.13 เท่ ากับ 5 คะแนน
เอกสารอ้างอิง :
1. กนศ.1.13/1

2. กนศ.1.1/3

คู่มือการจัดทารายงานประจาปี การประเมินคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ฉบับปรับปรุ งครั้งที่ 4
และคู่มือการจัดทารายงานประจาปี การประเมินคุณภาพของหน่วยงานสนับสนุน มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
(http://www.qa.psu.ac.th/manual.html)
รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพกองฯ

สรุปผลการวิเคราะห์ ตนเอง (SWOT Analysis) :
1. จุดอ่ อน
บุคลากรส่วนหนึ่งไม่เข้าใจระบบ แนวคิด แนวทางการดาเนินงานประกันคุณภาพ ทาให้ไม่เห็นความสาคัญระบบประกันคุณภาพ
2. จุดแข็ง
กองฯ มีการพัฒนาฐานข้อมูลสนับสนุ นระบบประกันคุณภาพภายใน เช่นตัวบ่งชี้ กิ จกรรมพัฒนานักศึ กษา ที่ นาไปใช้ในการ
บันทึกการเข้าร่ วมกิจกรรมของนักศึกษาได้รายคน
3. โอกาส
4. อุปสรรค
-

- 48 ภารกิจที่ 1 ตัวบ่ งชี้ร่วมของหน่ วยงาน
ชื่ อตัวบ่ งชี้ : 1.13 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในทีเ่ ป็ นส่ วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร
การศึกษา (ระดับ)**
5. กลยุทธ์ /แผนพัฒนา
1. ผูบ้ ริ หารทุกระดับต้องสร้างความเข้าใจและการให้ความสาคัญกับการประกันคุณภาพในทุกระดับ โดยการประชุมและทาความ
เข้าใจระหว่างกัน
2. ปรับปรุ งระบบฐานข้อมูลประกันคุณภาพในการรายงานผลการดาเนินงานของ
3. ปรับปรุ งระบบการดาเนินงานประกันคุณภาพของกองฯให้มีประสิ ทธิภาพยิง่ ขึ้น

ภารกิจที่ 1 ภารกิจร่ วมของหน่ วยงาน
ชื่ อตัวบ่ งชี้ : 1.14 ระดับความสาเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับ)**
ผลการดาเนินงาน
ค่ า
แผน
ผลการดาเนินงานปี
เกณฑ์ การให้ คะแนน
นา้ หนัก 2550
การศึกษา
2548 2549 2550
1
2
3
2.86

5

-

-

5

ดาเนินการได้
มีการ
มีการ
ไม่ครบ 3 ข้อ ดาเนินการ 3 ดาเนินการ
แรก
ข้อแรก
อย่างน้อย 4
ข้อแรก

ผลการประเมิน
เทียบ
เกณฑ์
3

เทียบ เทียบ
รวม
แผน พัฒนาการ คะแนน
1
0
5

ระดับคุณภาพ
1. มีการดาเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในกองฯ และมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง
2. มีการปรับปรุ งระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดยสอดคล้องกับพันธกิจกองฯ และพัฒนาการของมหาวิทยาลัย
3. มีการรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชนภายในเวลาที่กาหนด
4. มีการนาผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุ งการดาเนินงานของกองฯ
5. มีนวัตกรรมด้านการประกันคุณภาพที่กองฯพัฒนาขึ้น หรื อมีการจัดทาแนวปฏิบตั ิที่ดี เพื่อการเป็ นแหล่งอ้างอิงให้กบั คณะ/หน่วยงานและ
มหาวิทยาลัยอื่น ๆ

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
1. มีการดาเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในกองฯ และมหาวิทยาลัยอย่ างต่ อเนื่อง
กองกิ จการนักศึ กษา พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน เพื่อให้ได้มาตรฐานที่ กาหนดไว้ในแผนงาน
ปฏิบตั ิการประจา และตัวบ่งชี้คุณภาพที่กาหนดขึ้นภายใต้วงจรคุณภาพ PDCA-Par ที่มหาวิทยาลัยกาหนด

- 49 ภารกิจที่ 1 ภารกิจร่ วมของหน่ วยงาน
ชื่ อตัวบ่ งชี้ : 1.14 ระดับความสาเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับ)**
2. มีการปรับปรุงระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในให้ สอดคล้องกับพันธกิจกองฯ และพัฒนาการของมหาวิทยาลัย
ปี การศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยได้กาหนดให้หน่วยงานสนับสนุนพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในให้เป็ นรู ปธรรมมาก
ขึ้น กองฯจึ งปรับปรุ งระบบประกันคุณภาพตามที่ มหาวิทยาลัยกาหนด เพื่อให้สะท้อนผลการดาเนิ นงาน จากเดิ มในปี การศึ กษา 2549
รายงานเฉพาะผลการดาเนิ นงานเกี่ ยวกับภารกิจที่กองฯดาเนิ นการ แต่ในปี การศึ กษา 2550 ต้องรายงานผลการดาเนิ นงานในภารกิจร่ วม
และภารกิจที่ขบั เคลื่อนตัวบ่งชี้ของมหาวิทยาลัย อีกทั้งกาหนดให้มีการรับรองผลการดาเนิ นงาน และประเมินผลการดาเนิ นงานแต่ละตัว
บ่งชี้เทียบเกณฑ์ เทียบแผน เช่นเดียวกับหน่วยงานจัดการเรี ยนการสอน ทาให้สามารถเปรี ยบเทียบผลการดาเนินงานของกองฯ ได้
3. มีการรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในต่ อหน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้ องและสาธารณชนภายในเวลาทีก่ าหนด
ปี การศึกษา 2550 กองฯได้จดั ทารายงานประจาปี การประเมินคุณภาพ ประจาปี การศึกษา 2549 แล้วเสร็ จเพื่อรายงานผล
การด าเนิ น งานต่ อ มหาวิท ยาลัย และรั บ การประเมิ น คุ ณ ภาพภายใน ในวัน ที่ 24 -25 กัน ยายน2550 และข้อมู ล ดังกล่ าวเผยแพร่ ต่ อ
สาธารณชนบนเว็บไซต์ของกองฯ (กนศ.1.14/1) และ link ข้อมูลกับสานักงานประกันตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
4. มีการนาผลการประเมินไปใช้ ในการปรับปรุงการดาเนินงานของกองฯ
จากผลการประเมิ นคุณภาพภายในประจาปี การศึ กษา 2549 และผลการประเมินกิ จกรรม/โครงการที่ กองฯ จัดขึ้ น ได้
นามาใช้ในการปรับปรุ งการดาเนินงานเพื่อขับเคลื่อนตามวงจรคุณภาพ PDCA-Par
5. มีนวัตกรรมด้ านการประกันคุณภาพทีก่ องฯได้ จดั ทาแนวปฏิบัตทิ ดี่ ี เพื่อการเป็ นแหล่ งอ้ างอิงให้ กบั คณะ/หน่ วยงาน/ และมหาวิทยาลัย
อื่น ๆ
รอบปี การศึ กษา 2550 กองฯได้พฒ
ั นานวัตกรรมด้านการประกันคุ ณภาพ โดยได้เลื อกทุ นการศึ กษาโครงการต้นกล้า
สงขลานคริ นทร์ เป็ นแนวปฏิบตั ิที่ดี (Good Practices) เป็ นการกระจายโอกาสทางการศึกษา มีกรอบแนวคิดเป็ นทุนการศึกษาให้เปล่า
กาหนดเงื่อนไข ข้อผูกพัน ด้านผลการเรี ยนและความประพฤติ นักศึกษาที่ได้รับทุนต้องศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์เท่านั้น และ
ชุมชนมีส่วนร่ วมจุนเจือสังคมโดยการระดมทุน (กนศ.1.14/2)
ผลการประเมินเทียบเกณฑ์เท่ากับ 3 คะแนน เทียบแผนเท่ากับ 1 คะแนน เทียบพัฒนาการเท่ากับ 0 คะแนน
รวมคะแนนตัวบ่ งชี้ 1.14 เท่ ากับ 5 คะแนน
เอกสารอ้างอิง :
1. กนศ.1.14/1 http://student.psu.ac.th/news/index.php?main=qarpt
2. กนศ.1.14/2 โครงการต้นกล้าสงขลานคริ นทร์

สรุปผลการวิเคราะห์ ตนเอง (SWOT Analysis) :
1. จุดอ่ อน
ขาดความต่อเนื่องการประชุมเพื่อดาเนินงานประกันคุณภาพ
2. จุดแข็ง
ได้พฒั นานวัตกรรมด้านการประกันคุณภาพและมีแนวปฏิบตั ิที่ดี ( Good Practices) เรื่ องทุนการศึกษาโครงการต้นกล้าสงขลา
นคริ นทร์
3. โอกาส
-
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ภารกิจที่ 1 ภารกิจร่ วมของหน่ วยงาน
ชื่ อตัวบ่ งชี้ : 1.14 ระดับความสาเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับ)**
4. อุปสรรค
5. กลยุทธ์ /แผนพัฒนา
พัฒ นาข้อเสนอแนะจากผลการประเมิ นคุณ ภาพภายใน และกิ จกรรมที่ เกี่ ยวข้องมาบู รณาการกับหลักการกลไกระบบประกัน
คุณภาพ การบริ หารความเสี่ ยงและควบคุมภายในตามหลักการสากลให้กลมกลืนในเนื้องานเสมือนงานประจาและสอดคล้องกับนโยบาย
ของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง

ภารกิจที่ 1 ตัวบ่ งชี้ร่วมของหน่ วยงาน
ชื่ อตัวบ่ งชี้ : 1.15 มีระบบรวบรวมข้ อมูลทีไ่ ด้ รับการตรวจสอบความถูกต้ องและทันเวลา (ระดับ)*
ผลการดาเนินงาน
ผลการประเมิน
ค่ า
แผน ผลการดาเนินงานปี การศึกษา
เกณฑ์ การให้ คะแนน
นา้ หนัก 2550
2548
2549
2550
1
2
3
เทียบ
เทียบ
เทยี บ
2.86

1

-

-

1

มีการ
ดาเนิน
การ 1-2
ข้อแรก

มีการ
ดาเนิน
การ 3-4
ข้อแรก

มีการ
ดาเนิน
การครบ
ทุกข้อ

เกณฑ์
1

แผน
1

พัฒนาการ
0

รวมคะแนน
2.33

ระดับคุณภาพ
1. มีการแต่งตั้งผูร้ ับผิดชอบรวบรวมข้อมูลพื้นฐานและตัวบ่งชี้
2. มีการรวบรวมข้อมูลอย่างเป็ นระบบทุกเดือน
3. มีการรายงานข้อมูลเพื่อติดตามผลการดาเนินงานในแต่ละตัวบ่งชี้ทุก 3 เดือนและรายงานต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
4. สามารถสรุ ปข้อมูลของแต่ละตัวบ่งชี้ที่ถูกต้องได้ภายใน 1 เดือนหลังกาหนดปิ ดข้อมูลในรอบปี
5. สามารถจัดทารายงานประจาปี การประเมินคุณภาพให้แล้วเสร็ จตามเวลาเมื่อสิ้ นสุ ดรอบปี

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
1. มีการแต่ งตั้งผู้รับผิดชอบรวบรวมข้ อมูลพื้นฐานและตัวบ่ งชี้
ปี การศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยได้ปรับเปลี่ยนรู ปแบบการรวบรวมข้อมูล ซึ่ งจากเดิมเป็ นการรวมรวบข้อมูลตามตัว
บ่งชี้ เปลี่ยนมาเป็ นการรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน (Common data set ) เนื่องจากได้มีการบูรณาการข้อมูลพื้นฐานของ สมศ., สกอ., ก.พ.ร.,
Ranking ฯลฯ เข้าด้วยกัน เพื่อเป็ นการง่ายและสะดวกในการติดตามข้อมูลในคราวเดียว ดังนั้น กองฯได้ดาเนิ นการเก็บรวบรวมข้อมูล
ตามแนวทางของมหาวิทยาลัย และได้มอบหมายแบ่งหน้าที่ผรู ้ ับผิดชอบรวบรวมข้อมูลประกอบการจัดทารายงานประจาปี การประเมิน
คุณภาพตามตัวบ่งชี้ต่าง ๆ กันอย่างชัดเจน
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ภารกิจที่ 1 ตัวบ่ งชี้ร่วมของหน่ วยงาน
ชื่ อตัวบ่ งชี้ : 1.15 มีระบบรวบรวมข้ อมูลทีไ่ ด้ รับการตรวจสอบความถูกต้ องและทันเวลา (ระดับ)*
2. มีการรวบรวมข้ อมูลอย่ างเป็ นระบบทุกเดือน
ปี การศึ กษา 2550 ได้มีการปรับ เปลี่ ยนรู ป แบบการรวบรวมข้อมูลเป็ นปี แรก และได้รับ ชี้ แจงการรวบรวมข้อมู ล
หลังจากวันที่ 19 – 22 กุมภาพันธ์ 2551 ซึ่ งเป็ นเวลาที่กระชั้นชิด จึงไม่ได้ดาเนิ นการในส่ วนของการรวบรวมข้อมูลทุกเดือน ซึ่ งคาด
ว่าในปี การศึกษาถัดไปจะมีการดาเนินการในส่วนนี้อย่างเป็ นรู ปธรรม
3. มีการรายงานข้ อมูลเพื่อติดตามผลการดาเนินงานในแต่ละตัวบ่ งชี้ทุก 3 เดือนและรายงานต่อคณะกรรมการทีเ่ กีย่ วข้ อง
จากการปรับเปลี่ยนรู ปแบบการรวบรวมข้อมูลที่ กล่าวไปแล้วนั้น ส่ งผลให้ยงั ไม่สามารถดาเนิ นการในส่ วนของการ
ติดตามผลการดาเนิ นงานในแต่ละตัวบ่ งชี้ ทุก 3 เดื อนและรายงานต่อที่ ป ระชุ มคณะกรรมการที่ เกี่ ยวข้องได้ เนื่ องจากใกล้สิ้น ปี
การศึกษา และเป็ นเวลาที่กระชั้นชิด
4. สามารถสรุปข้ อมูลของแต่ละตัวบ่ งชี้ทถี่ ูกต้ องได้ภายใน 1 เดือนหลังกาหนดปิ ดข้ อมูลในรอบปี
กองกิ จการนักศึ กษา ได้สรุ ปข้อมูลหลังกาหนดปิ ดข้อมูลในรอบปี การศึ กษา 2550 และกองฯได้ดาเนิ นการป้ อน
ข้อมูลพื้นฐาน (Common data set) ที่ตอ้ งรายงานไว้ที่เว็บไซต์สานักงานประกันคุณภาพ และแจ้ง ไปยังผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
5. สามารถจัดทารายงานประจาปี การประเมินคุณภาพให้ แล้ วเสร็จตามเวลาเมื่อสิ้นสุ ดรอบปี
กองกิ จการนักศึ กษา ได้จดั ทารายงานประจาปี การประเมินคุณภาพ แล้วเสร็ จภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2551 (กนศ
1.2/1) ผลการดาเนินงานมีระบบรวบรวมข้อมูลที่ได้รับการตรวจสอบความถูกต้องและทันเวลา มีการดาเนินงาน 1 ระดับ
ผลการประเมินเทียบเกณฑ์เท่ากับ 1 คะแนน เทียบแผนเท่ากับ 1 คะแนน เทียบพัฒนาการเท่ากับ 0 คะแนน
รวมคะแนนตัวบ่ งชี้ 1.15 เท่ ากับ 2.33 คะแนน
เอกสารอ้างอิง
กนศ.1.2/1

รายงานประจาปี การประเมินคุณภาพ กองกิจการนักศึกษาประจาปี การศึกษา 2550

สรุปผลการวิเคราะห์ ตนเอง (SWOT Analysis) :
1. จุดอ่ อน
1. ขาดความต่อเนื่องในการรวบรวมข้อมูล รายงานและติดตามผลอย่างเป็ นระบบ
2. ผูร้ ับผิดชอบบางตัวบ่งชี้ขาดความรู ้และทักษะระบบฐานข้อมูล
2. จุดแข็ง
3. โอกาส
4. อุปสรรค
5. กลยุทธ์ /แผนพัฒนา
1. กาหนดแผนการรายงานติดตามผล ข้อมูลประกันคุณภาพทุกเดือนอย่างเป็ นระบบ
2. ให้ความรู ้ระบบฐานข้อมูลให้กบั ผูท้ ี่รับผิดชอบตามตัวบ่งชี้ ตามภารกิจต่าง ๆ
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ภารกิจที่ 1 ทุนการศึกษา
ชื่ อตัวบ่ งชี้ : 1.1 ร้ อยละของนักศึกษาทีไ่ ด้ รับทุนการศึกษาของจานวนนักศึกษาทีส่ มัครขอรับทุนทั้งหมด
ผลการดาเนินงาน
ค่ า
แผน
นา้ หนัก
2550

1.72

73

ผลการดาเนินงาน
ปี การศึกษา
2548 2549 2550
-

-

75

เกณฑ์ การให้ คะแนน

ผลการประเมิน

1

2

3

70-74

75-79

≥80

เทียบ เทียบ เทียบ
เกณฑ์ แผน พัฒนาการ
2
1
0

รวม
คะแนน
3.66

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
กองกิจการนักศึกษา มีแผนการดาเนินงานทุนการศึกษาด้วยวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
ให้มีโอกาสศึกษาและพัฒนาตนเองได้สูงสุดตามศักยภาพเช่นเดียวกับนักศึกษาอื่นๆ ได้จดั สรรทุนการศึกษาให้เหมาะสมสอดคล้องตาม
ความจาเป็ นของนักศึกษาและเงื่อนไขทุนแต่ละประเภท คัดเลือกตามระเบียบและประกาศของมหาวิทยาลัย (กนศ.1.1/1) จัดสรร
ทุนการศึกษาจาแนกเป็ น 5 ประเภทคือ ประเภททุนยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ประเภททุนทัว่ ไป ประเภททุนงานแลกเปลี่ยน
ประเภททุนเรี ยนดี (ทุนสงขลานคริ นทร์) และทุน“โครงการต้นกล้าสงขลานคริ นทร์ ” (ทุนขยายโอกาสให้กบั นักเรี ยนในชั้นมัธยม
ปลาย) ทุน 3 ประเภทแรกเปิ ดรับสมัครนักศึกษา 2 ครั้งและตลอดปี การศึกษา (ตามที่เจ้าของทุนแจ้ง) นักศึกษาสมัครขอรับทุนได้ดว้ ย
ตนเองและผ่าน web Site (กนศ.1.1/2) มีคณะกรรมการจัดสรรทุนการศึกษาร่ วมกาหนดวิธีการและเกณฑ์การจัดสรรในแต่ละปี มี
กระบวนการคัดเลือกโดยการสัมภาษณ์ การประชุมพิจารณาของคณะกรรมการฯ ทั้ง 13 คณะเพื่อให้เกิดความโปร่ งใส ยุติธรรม
เป็ นไปตามเงื่อนไขที่แต่ละทุนกาหนด มีการติดตามผลการจัดสรรทุนโดยการเยีย่ มบ้านนักศึกษา (กนศ1.1/3) เพื่อตรวจสอบข้อมูล
และปรับปรุ งเกณฑ์การจัดสรรทุนให้มีความเหมาะสมทุกปี การศึกษาตลอดจนการจัดกิจกรรมส่งเสริ มสนับสนุนผูร้ ับทุนให้มีส่วนร่ วม
ในกิจกรรมจิตสานึกสาธารณ
1.1 ทุนการศึกษาประเภททุนยกเว้ นค่ าธรรมเนียมการศึกษา
ทุนการศึกษาประเภททุนยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา เป็ นทุนการศึกษาที่จดั สรรให้กบั นักศึกษาที่ขาดแคลนทุน
ทรั พ ย์ ผูร้ ั บ ทุ น จะได้รับการยกเว้น ค่าธรรมเนี ยมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ได้แก่ ค่ าหน่ วยกิ ต ค่ าบ ารุ งมหาวิท ยาลัย ค่า บารุ ง
ห้องสมุดและค่าธรรมเนี ยมพิเศษ มหาวิทยาลัยตั้งเป้ าหมายการจัดสรรทุนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของนักศึกษาเข้าใหม่ ปี การศึกษา
2550 มีผสู ้ มัครขอรับทุน ประเภททุนต่อเนื่องจานวน 253 คน คณะกรรมการฯ จัดสรรทุนมีมติให้ผไู ้ ด้รับทุนต่อเนื่องทุกคน
1.2 ทุนการศึกษาประเภททุนทัว่ ไป
ทุนการศึกษาประเภททุนทัว่ ไป เป็ นทุนที่จดั สรรให้เป็ นไปตามเงื่อนไขและวัตถุประสงค์ของเจ้าของแหล่งทุน
มีท้ งั ประเภททุนเรี ยนดีและขาดแคลนทุนทรัพย์ การจัดสรรทั้งประเภททุนรายปี และทุนที่ให้ต่อเนื่องจนสาเร็ จการศึกษา ปี การศึกษา
2550 มีผสู ้ มัครขอรับทุน จานวน 863 คน นักศึกษาได้รับการจัดสรรทุนการศึกษาตามคุณสมบัติและเงื่อนไขของแต่ละทุนได้รับทุน
จานวน 603 คน เป็ นเงิน 10,148,400 บาท
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ชื่ อตัวบ่ งชี้ : 1.1 ร้ อยละของนักศึกษาทีไ่ ด้ รับทุนการศึกษาของจานวนนักศึกษาทีส่ มัครขอรับทุนทั้งหมด
1.3 ทุนการศึกษาประเภททุนทางานแลกเปลีย่ น
ทุนการศึ กษาประเภททุนทางานแลกเปลี่ยนจัดให้นักศึ กษาทางานในหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ทางาน
ในช่วงที่วา่ งจากการเรี ยนโดยกาหนดค่าตอบแทนชัว่ โมงการทางาน ชัว่ โมงละ 25 บาท นักศึกษาสามารถสมัครขอรับทุน เลือก
หน่วยงาน และลงเวลาการปฏิบตั ิงานผ่านทาง web Site (กนศ.1.1/4) กาหนดให้การทางานในภาคการศึกษาปกติไม่เกิน 100 ชัว่ โมง
ต่อภาคการศึกษา และในภาคฤดูร้อนไม่เกิน 50 ชัว่ โมง ในปี การศึกษา 2550 มีผสู ้ มัครขอรับทุน จานวน 417 คน นักศึกษาทั้งหมด
ได้รับการจัดสรรทุนการศึกษา จานวนเงินทุนทั้งสิ้น 630,414 บาท
1.4 ทุนการศึกษาโครงการต้นกล้ าสงขลานครินทร์
ทุนการศึกษาดครงการต้นกล้าสงขลานคริ นทร์ เป็ นโครงการที่จดั ขึ้นตามนโยบายของคณะกรรมการส่งเสริ มกิจการ
มหาวิทยาลัย เพื่อช่วยเหลือนักเรี ยนที่ครอบครัวมีฐานะทางเศรษฐกิจขัดสน ให้ได้มีโอกาสศึกษาในระดับปริ ญญาตรี ทุนการศึกษา
โครงการต้นกล้าสงขลานคริ นทร์ แบ่งเป็ น 2 ระดับ สาหรับนักเรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับปริ ญญาตรี ในการ
ดาเนินงานได้เปิ ดรับสมัครและคัดเลือกนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จากโรงเรี ยนขยายโอกาสใน 14 จังหวัดภาคใต้เพื่อศึกษาต่อ
ในระดับมัธยมปลาย (ม.4-ม.6) ปี การศึกษา2550 มีผรู ้ ับทุนต่อเนื่อง จานวน 7 คน เป็ นเงิน 141,290 บาท และคัดเลือกผูข้ อรับทุนใหม่
จากจานวนผูส้ มัครขอรับทุน 102 คน จัดสรรทุนใหม่ จานวน 3 คน เป็ นเงิน 65,560 บาท จัดสรรทั้งประเภททุนต่อเนื่องและทุนใหม่
ทั้งสิ้น 10 คน เป็ นเงินทั้งสิ้น 206,850 บาท
1.5 ทุน "สงขลานครินทร์ ”
ทุน “สงขลานคริ นทร์ ” เป็ นทุนที่จดั ตั้งขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนก เจ้าฟ้ามหิ ดลอดุลยเดชฯที่
จะส่ งเสริ มให้มีผมู ้ ีการศึกษาสู ง และเพื่อสร้างนักวิชาการ (Scholar) ที่มีความสามารถสู งคัดเลือกผูร้ ับทุน จากนักเรี ยนใน 14 จังหวัด
ภาคใต้ ที่มีผลการเรี ยนดีเยีย่ ม(คะแนน 3.00) เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ เป็ นโครงการคัดเลือกนักเรี ยนมัธยมปลายใน
14 จัง หวัด ภาคใต้ การคัด เลือ กทุน ใหม่ ปี ละ 1 ทุน และพิจ ารณาคัด เลือ กผู ร้ ับ ทุน ต่อ เนื่ อ ง ปี การศึ กษา2550 มี ผูร้ ั บทุ น
ต่อเนื่ อง จานวน 3 คน เงินทุน 150,000 บาท ส่ วนการคัดเลือกผูข้ อรับทุนใหม่จากจานวนผูส้ มัครขอรับทุน จานวน 51 คน จัดสรร
ทุนใหม่ จานวน 2 ทุน เงินทุน 100,000บาท รวมจัดสรรทั้งสิ้น 5 ทุน รวมเป็ นเงินทั้งสิ้น 250,000 บาท
ผลประเมินเทียบเกณฑ์เท่ากับ 2 เทียบแผนเท่ากับ 1 คะแนน เทียบพัฒนาการเท่ากับ 0 คะแนน
รวมคะแนนตัวบ่ งชี้ที่ 1.1 เท่ ากับ 3.66 คะแนน
เอกสารอ้างอิง :
1. กนศ.1.1/1 หนังสื อประมวลระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวกับวินยั นักศึกษา เล่มที่ 2 หน้า 93 และ 97
2. กนศ 1.1/2 http://student.psu.ac.th/studaffairs /special/scholarship
3. กนศ 1.1/3 สรุ ปเยีย่ มบ้าน
4. กนศ. 1.1/4 http://student.psu.ac.th/studaffairs/fun_job

- 54 ภารกิจที่ 1 ทุนการศึกษา
ชื่ อตัวบ่ งชี้: 1.2 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาผู้ใช้ บริการ
ผลการดาเนินงาน
ค่ า
แผน
ผลการดาเนินงาน
นา้ หนัก
2550
ปี การศึกษา
2548 2549 2550
1.71

3.51

-

-

3.68

เกณฑ์ การให้ คะแนน
1

2

1.51-2.50 2.51-3.50

ผลการประเมิน
3

≥3.51

เทียบ เทียบ เทียบ
เกณฑ์ แผน พัฒนาการ
3
1
0

รวม
คะแนน
5

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
โดยภาพรวมความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การอยูใ่ นระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.68 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า การ Download ใบ
สมัครมีความเหมาะสม การรับเงินทุนผ่านธนาคารสะดวกและรวดเร็ ว การสัมภาษณ์คดั เลือกมีความเหมาะสม กระบวนการคัดเลือกผูร้ ับ
ทุนโปร่ งใสเป็ นไปตามเกณฑ์ การประชาสัมพันธ์ข่าวสารทุนการศึกษามีความชัดเจน เหมาะสม อยูใ่ นระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.91 3.83
3.72 3.69 3.51 ตามลาดับ และระยะเวลาการดาเนินการคัดเลือกเหมาะสม อยูใ่ นระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 3.48 (กนศ.1.2/1)
ผลประเมินเทียบเกณฑ์เท่ากับ 3 เทียบแผนเท่ากับ 1 คะแนน เทียบพัฒนาการเท่ากับ 0 คะแนน
รวมคะแนนตัวบ่ งชี้ที่ 1.2 เท่ ากับ 5 คะแนน
เอกสารอ้างอิง:
กนศ.1.2/1 ความคิดเห็นและความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการบริ การของงานแนะแนวและจัดหางาน มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
วิทยาเขตหาดใหญ่ ประจาปี การศึกษา 2550

สรุ ปผลการวิเคราะห์ ตนเอง (SWOT Analysis)
1. จุดอ่ อน
ค่าตอบแทนทุนทางานแลกเปลี่ยนน้อยเมื่อเทียบกับคณะ (25 บาท/ชัว่ โมง)
2. จุดแข็ง
1. นาระบบสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบตั ิงานทุนทุกประเภท
2. นักศึกษาที่ขอรับทุนประเภททุนทางานแลกเปลี่ยนได้ทางานทุกคน
3. โอกาส
มหาวิทยาลัยและรัฐบาลให้การสนับสนุนงบประมาณสาหรับให้นกั ศึกษาทางานประเภททุนทางานแลกเปลี่ยนเป็ นการสร้าง
เสริ มประสบการณ์ให้กบั นักศึกษา
4. อุปสรรค
เหตุการณ์ความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทาให้มีผลกระทบต่อรายได้ครอบครัวนักศึกษา
เป็ นผลให้นกั ศึกษาสมัครขอรับทุนการศึกษาเป็ นจานวนมาก
5. กลยุทธ์ /แผนพัฒนา
เสนอมหาวิทยาลัยเพื่อปรับเปลี่ยนค่าตอบแทนชัว่ โมงการทางานของนักศึกษา

- 55 ผลการดาเนินงานภารกิจเฉพาะของหน่ วยงาน
ภารกิจที่ 2 กองทุนเงินให้ ก้ ยู ืมเพื่อการศึกษา
ชื่ อตัวบ่ งชี้ : 2.1 ร้ อยละของผู้มสี ิทธิ์ก้ ยู ืมทีไ่ ด้ รับการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้ ก้ ยู ืมเพื่อการศึกษา
ผลการดาเนินงาน
ค่ า
นา้ หนัก

1.72

แผน
2550

100

ผลการดาเนินงาน
ปี การศึกษา
2548 2549 2550
-

100

100

เกณฑ์ การให้ คะแนน
1

2

98.00 – 99.00 98.99 99.99

3
100

ผลการประเมิน
เทียบ
เกณฑ์
3

เทียบ
แผน
1

เทียบ
พัฒนาการ
0

รวม
คะแนน
5

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
กองกิจการนักศึกษา มีแผนการดาเนินงานกองทุนเงินให้กยู้ มื เพื่อการศึกษาหรื อระบบกูย้ มื กยศ. และกูก้ รอ. (กนศ.2.1/1)
ดาเนินการเป็ นไปตามประกาศ / ระเบียบ และข้อบังคับของกองทุนฯ ตามที่กาหนดอย่างมีประสิ ทธิภาพ (กนศ.2.1/2) โดยมีคณะทางาน
กองทุนเงินให้กยู้ มื มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ (กนศ.2.1/3) ให้นกั ศึกษาสมัครกูย้ มื ได้ดว้ ยตนเองและกูย้ มื ผ่านทาง Web Site (กนศ.
2.1/4) ดาเนินการทุกปี การศึกษา การอนุมตั ิให้กยู้ มื จะพิจารณาคัดเลือกโดยการตรวจสอบเอกสาร การสัมภาษณ์และการประชุม
คณะกรรมการพิจารณาให้กยู้ มื เงินมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ มีคณะกรรมการผูแ้ ทน ทุกวิทยาเขต (กนศ.2.1/5) การทาสัญญากูย้ มื
สัญญาค้ าประกันเน้นความสะดวกของนักศึกษาและผูป้ กครอง คือนักศึกษาสามารถเลือกวันทาสัญญากูย้ มื ผ่านทาง Web Site (กนศ.2.1/4)
และสามารถเลือกทาสัญญาค้ าประกันได้ที่ภูมิลาเนาของบิดา - มารดา (กนศ.2.1/4) ปี การศึกษา 2550 ได้จดั สรรเงินกูย้ มื ดังนี้
กู้ กรอ.
207 คน
เป็ นเงิน 5,343,625 บาท
กู้ กรอ. แบบ กยศ.
943 คน
เป็ นเงิน 38,580,880 บาท
กู้ กยศ.ประเภทต่อเนื่องมัธยม/
ต่อเนื่องสถาบันอื่น
583 คน
เป็ นเงิน 30,393,390 บาท
กู้ กยศ.ประเภทต่อเนื่องมอ.
2,227 คน
เป็ นเงิน 94,775,482 บาท
กูใ้ หม่
497 คน
เป็ นเงิน 25,745,495 บาท
รวม 4,250 คน
เป็ นเงิน 194,838,872 บาท
ผลประเมินเทียบเกณฑ์เท่ากับ 3 เทียบแผนเท่ากับ 1 คะแนน เทียบพัฒนาการเท่ากับ 0 คะแนน
รวมคะแนนตัวบ่ งชี้ที่ 2.1 เท่ ากับ 5 คะแนน
เอกสารอ้างอิง :
1. กนศ.2.1/1
2. กนศ.2.1/2
3. กนศ.2.1/3
4. กนศ.2.1/4
5. กนศ.2.1/5

แผนการดาเนินงานกองทุนเงินให้กยู้ มื เพื่อการศึกษา
ข้อบังคับกองทุนกูย้ มื เพื่อการศึกษา
คาสั่งแต่งตั้งคณะทางานกองทุนเงินให้กยู้ มื มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
http:// Student.psu.ac.th
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนเงินให้กยู้ มื มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์

- 56 ภารกิจที่ 2 กองทุนเงินให้ ก้ ยู ืมเพื่อการศึกษา
ชื่ อตัวบ่ งชี้ : 2.2 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ บริการ
ผลการดาเนินงาน
ค่ า
แผน
ผลการดาเนินงาน
นา้ หนัก
2550
ปี การศึกษา
2548 2549 2550
1.71

3.51

-

-

3.78

เกณฑ์ การให้ คะแนน
1

2

1.51-2.50 2.51-3.50

ผลการประเมิน
3

≥3.51

เทียบ
เกณฑ์
3

เทียบ เทียบ
รวม
แผน พัฒนาการ คะแนน
1
0
5

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
โดยภาพรวมความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การมีค่าเฉลี่ย 3.78 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า การกรอกข้อมูลการสมัครผ่าน
web site เหมาะสม ค่าเฉลี่ย 4.01 การ Down load แบบคาขอกูเ้ หมาะสม ค่าเฉลี่ย 3.96 การส่งใบสมัครและการสัมภาษณ์เหมาะสม
ค่าเฉลี่ย 3.81 การทาสัญญากูย้ มื และค้ าประกันสะดวกเหมาะสม ค่าเฉลี่ย 3.70 การให้ความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกูย้ มื ชัดเจน
เหมาะสม ค่าเฉลี่ย 3.68 ตามลาดับ (กนศ.1.2/1)
ผลประเมินเทียบเกณฑ์เท่ากับ 3 เทียบแผนเท่ากับ 1 คะแนน เทียบพัฒนาการเท่ากับ 0 คะแนน
รวมคะแนนตัวบ่ งชี้ที่ 2.2 เท่ ากับ 5 คะแนน
เอกสารอ้างอิง :
กนศ.1.2/1 ความคิดเห็นและความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการบริ การของงานแนะแนวและจัดหางาน มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
วิทยาเขตหาดใหญ่ ประจาปี การศึกษา 2550

สรุปผลการวิเคราะห์ ตนเอง (SWOT Analysis)
1. จุดอ่ อน
เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบกองทุนเงินกูย้ มื เพื่อการศึกษาเพียง 1 คน เมื่อเทียบกับจานวนนักศึกษาที่ได้กยู้ มื จานวน 4,250 คน
2. จุดแข็ง
1. นาระบบสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบตั ิงาน
2. มีกระดานข่าวเพื่อประกาศข่าวสารและนักศึกษาสามารถสอบถามรายละเอียดผ่าน Web site
3. ผูป้ ฎิบตั ิงานทั้ง 5 วิทยาเขต ร่ วมกาหนดกระบวนการปฎิบตั ิงานที่ดี เพื่อให้งานในภาพรวมของมหาวิทยาลัยทันตาม
กาหนดเวลา
4. กองทุนฯ อนุมตั ิให้กเู้ พิ่มในกลุ่มผูก้ ใู้ หม่ ตามคาขอของมหาวิทยาลัยทั้ง 3 รอบ
3. โอกาส
ได้รับงบประมาณเพื่อใช้ในการบริ หารการดาเนินงานจาก กยศ.
4. อุปสรรค

สถานการณ์ปัญหาความไม่สงบ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้มีผลให้รายได้ของผูป้ กครองลดลง ทาให้มีผขู ้ อกูใ้ หม่เพิ่ม
มากขึ้น
5. กลยุทธ์ /แผนพัฒนา
1. จัดทาคู่มือการกูย้ ืม / กระดานข่าวสาหรับนักศึกษา
2. จัดตั้งชมรมกูย้ มื เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระเจ้าหน้าที่ และสนับสนุนจิตสานึกสาธารณะแก่นกั ศึกษา
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- 57 ภารกิจที่ 3 เงินยืมฉุกเฉิน
ชื่ อตัวบ่ งชี้ : 3.1 ร้ อยละของนักศึกษาทีข่ อยืมเงินฉุกเฉินและได้ รับการยืมเงิน
ผลการดาเนินงาน
ค่ า
แผน
ผลการดาเนินงาน
เกณฑ์ การให้ คะแนน
นา้ หนัก
2550
ปี การศึกษา
2548 2549 2550
1
2
3
1.71

100

-

100

100

98.00 –
98.99

99.00 99.99

100

ผลการประเมิน
เทียบ
เกณฑ์
3

เทียบ เทียบ
รวม
แผน พัฒนาการ คะแนน
1
0
5

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
กองกิ จการนักศึ กษา มีแผนการดาเนิ นงาน เงิ นยืมฉุ กเฉิ นด้วยวัตถุประสงค์ เพื่อเป็ นแหล่งเงิ นยืมโดยไม่คิดดอกเบี้ ย
สาหรับนักศึ กษาที่ ประสบปั ญหาด้านการเงิ นเร่ งด่วน กาหนดไว้ในประกาศมหาวิทยาลัย (กนศ.3.1/1) นักศึ กษาสามารถขอยืมเงิ น
ฉุกเฉิ นได้ตลอดปี การศึกษาโดยสามารถขอรับใบคาร้องเงินยืมฉุกเฉิ นได้ผา่ นทาง Web Site (กนศ.3.1/2) และขอรับเงินในวันถัดไปได้
ครั้งละไม่เกิน 1,000 บาท ปี การศึกษา 2550 นักศึกษายืมเงินฉุกเฉิ นจานวน 142 คน เป็ นเงิน 140,300 บาท
ผลประเมินเทียบเกณฑ์เท่ากับ 3 เทียบแผนเท่ากับ 1 คะแนน เทียบพัฒนาการเท่ากับ 0 คะแนน
รวมคะแนนตัวบ่ งชี้ที่ 3.1 เท่ ากับ 5 คะแนน
เอกสารอ้างอิง :
1. กนศ.3.1/1 ประกาศมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับเงินยืมฉุกเฉิน
2. กนศ.3.1/2 http://student.psu.ac.th/StudAffairsborrow/
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ภารกิจที่ 3 เงินยืมฉุกเฉิน
ชื่ อตัวบ่ งชี้: 3.2 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ผลการดาเนินงาน
ค่ า
นา้ หนัก

1.71

แผน
2550

3.51

ผลการดาเนินงาน
ปี การศึกษา
2548 2549 2550
-

-

เกณฑ์ การให้ คะแนน
1

2

ผลการประเมิน
3

3.71 1.51-2.50 2.51-3.50 ≥3.51

เทียบ เทียบ เทียบ รวม
เกณฑ์ แผน พัฒนาการ คะแนน
3
1
0
5

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
โดยภาพรวมความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การ มีค่าเฉลี่ย 3.71 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า Download
ใบคาร้องเงินยืมฉุกเฉิ นเหมาะสม ค่าเฉลี่ย 4.00 ความพึงพอใจโดยรวมของขั้นตอนต่างๆ ค่าเฉลี่ย 3.69 ระบบการติดตาม
ทวงคืนเงินยืมเหมาะสม ค่าเฉลี่ย 3.58 และความรวดเร็ วสะดวกในการยืมเงิน ค่าเฉลี่ย 3.58 อยูใ่ นระดับมาก ตามลาดับ
(กนศ.1.2/1)
ผลประเมินเทียบเกณฑ์เท่ากับ 3 เทียบแผนเท่ากับ 1 คะแนน เทียบพัฒนาการเท่ากับ 0 คะแนน
รวมคะแนนตัวบ่ งชี้ที่ 3.2 เท่ ากับ 5 คะแนน
ภารกิจที่ 3 เงินยืมฉุกเฉิน
ชื่ อตัวบ่ งชี้: 3.2 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
เอกสารอ้างอิง:
กนศ.1.2/1 ความคิดเห็นและความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการบริ การของงานแนะแนวและจัดหางาน มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
วิทยาเขตหาดใหญ่ ประจาปี การศึกษา 2550

สรุปผลการวิเคราะห์ ตนเอง (SWOT Analysis)
1. จุดอ่ อน
1. การยืมเงินฉุกเฉิ นมี 3 ขั้นตอน ทาให้นกั ศึกษาได้รับเงินล่าช้า
2. ขาดการติดตามทวงหนี้เงินยืมฉุกเฉิ นทั้งระบบ
2. จุดแข็ง
นาระบบสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบตั ิงานบางขั้นตอนที่ไม่ใช่ระบบการเงิน
3. โอกาส
4. อุปสรรค
5. กลยุทธ์ /แผนพัฒนา

ควรพัฒนาระบบงานเป็ น One Stop Service ให้รับเงินทันทีที่นกั ศึกษายื่นคาร้อง
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- 59 ภารกิจที่ 4 บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยา
ชื่ อตัวบ่ งชี้ : 4.1 ร้ อยละของนักศึกษาทีน่ ัดหมายและได้รับการปรึกษา
ผลการดาเนินงาน
ค่ า
แผน
นา้ หนัก
2550

1.72

100

ผลการดาเนินงาน
ปี การศึกษา
2548 2549 2550
-

100

100

เกณฑ์ การให้ คะแนน

ผลการประเมิน

1

2

3

98.00 –
98.99

99.00 99.99

100

เทียบ เทียบ เทียบ
รวม
เกณฑ์ แผน พัฒนาการ คะแนน
3
1
0
5

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
กองกิจการนักศึกษา มีแผนการจัดบริ การให้คาปรึ กษาแก่นกั ศึกษาให้มีความพร้อมในการเรี ยน ช่วยให้นกั ศึกษาค้นหา
และแก้ไขปั ญหาต่าง ๆ ด้านการเรี ยนและปั ญหาอื่น ๆ โดยจัดให้มี บุคคลและหน่วยงานเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่ขอรับการปรึ กษาเป็ น
รายบุ คคล พร้อมทั้งจัดอบรมให้ความรู ้แก่ อาจารย์ที่ปรึ กษาเรื่ องทักษะการสื่ อสารที่ สามารถช่ วยเหลือนักศึ กษาจัดให้แก่อาจารย์ที่
ปรึ กษาเป็ นช่องทางเพื่อช่วยเหลือนักศึกษา การดาเนินงานดังกล่าวมีคณะกรรมการที่ปรึ กษาเชิงจิตวิทยาของมหาวิทยาลัย (กนศ.4.1/1)
มีระบบการส่ งต่อปั ญหา ประสานงานระหว่างกองฯกับคณะ มีอาสาสมัครนักศึกษา “บ้านวัยใส” นักศึกษาขอใช้บริ การปรึ กษาได้ท้ งั
ในและนอกเวลาราชการ นักศึ กษาขอรับบริ การได้ดว้ ยตนเองและทางโทรศัพท์ (Hotline)(กนศ.4.1/2) มีการติดตามผลการปรึ กษา
รายบุคคล มีการประเมินผลการดาเนิ นงานเพื่อปรับปรุ งพัฒนา ปี การศึ กษา 2550 ได้จดั กิ จกรรมและให้บริ การปรึ กษานักศึ กษา
เกี่ยวกับปั ญหาการเรี ยน การปรับตัว และปั ญหาอื่น ๆ ดังนี้
ให้คาปรึ กษารายบุคคล (Walk in)
จานวน 115 คน
ให้คาปรึ กษาทางโทรศัพท์ (Hotline) โดยอาสาสมัคร
จานวน 320 คน
จัดกิจกรรมด้านการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ ยาเสพติด
จานวน 714 คน
จัดโครงการอบรมให้ความรู ้อาจารย์ที่ปรึ กษา
จานวน 27 คน
จัดโครงการอบรมให้ความรู ้อาสาสมัครบ้านวัยใส
จานวน 27 คน
จัดโครงการประชาสัมพันธ์บา้ นวัยใส
จานวน 357 คน
ผลประเมินเทียบเกณฑ์เท่ากับ 3 เทียบแผนเท่ากับ 1 คะแนน เทียบพัฒนาการเท่ากับ 0 คะแนน
รวมคะแนนตัวบ่ งชี้ที่ 4.1 เท่ ากับ 5 คะแนน
เอกสารอ้างอิง :
1. กนศ. 4.1/1 คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึ กษาเชิงจิตวิทยา ปี การศึกษา 2550
2. กนศ. 4.1/2 http://student.psu.ac.th/vaisai

- 60 ภารกิจที่ 4 บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยา
ชื่ อตัวบ่ งชี้ : 4.2 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ บริการ
ผลการดาเนินงาน
ค่ า
แผน
นา้ หนัก
2550

1.71

3.51

ผลการดาเนินงาน
ปี การศึกษา
2548 2549 2550
-

-

3.61

เกณฑ์ การให้ คะแนน
1

2

1.50-2.50 2.50-3.50

ผลการประเมิน
3

≥3.51

เทียบ เทียบ เทียบ
รวม
เกณฑ์ แผน พัฒนาการ คะแนน
3
1
0
5

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
โดยภาพรวมความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การมีค่าเฉลี่ย 3.61 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า รู ้สึกพอใจ สบายใจกับการ
ปรึ กษา ค่าเฉลี่ย 3.73 หลังปรึ กษาได้กระจ่างในปั ญหาของตนเอง ค่าเฉลี่ย 3.70 พบทางเลือกในการจัดการปั ญหา ค่าเฉลี่ย 3.66
สามารถติดต่อขอคาแนะนาช่วยเหลือได้สะดวกรวดเร็ ว ค่าเฉลี่ย 3.57 อยูใ่ นระดับมาก ส่วนการประชาสัมพันธ์รับรู ้ทวั่ ถึงในระดับ
ปานกลาง ค่าเฉลี่ย 3.38 (กนศ.1.2/1 )
ผลประเมินเทียบเกณฑ์เท่ากับ 3 เทียบแผนเท่ากับ 1 คะแนน เทียบพัฒนาการเท่ากับ 0 คะแนน
รวมคะแนนตัวบ่ งชี้ที่ 4.2 เท่ ากับ 5 คะแนน
เอกสารอ้างอิง:
กนศ.1.2/1 ความคิดเห็นและความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการบริ การของงานแนะแนวและจัดหางาน มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
วิทยาเขตหาดใหญ่ ประจาปี การศึกษา 2550

สรุปผลการวิเคราะห์ ตนเอง (SWOT Analysis) :
1. จุดอ่ อน
การประชาสัมพันธ์ให้นกั ศึกษาทราบเกี่ยวกับการให้บริ การการปรึ กษาไม่ทวั่ ถึงและหลากหลาย
2. จุดแข็ง
มีอาสาสมัครนักศึกษาและเจ้าหน้าที่ประจาหน่วยให้การปรึ กษา “บ้านวัยใส”
3. โอกาส
สกอ.สนับสนุนงบประมาณจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ ยาเสพติด
4. อุปสรรค
5. กลยุทธ์ /แผนพัฒนา
การประชาสัมพันธ์ในหลากหลายรู ปแบบและทางานในเชิงรุ กมากขึ้น
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- 61 ภารกิจที่ 5 บริการจัดหางานและข้ อมูลศึกษาต่ อ
ชื่ อตัวบ่ งชี้ : 5.1 จานวนนักศึกษาทีม่ าใช้ บริการ
ผลการดาเนินงาน
ค่ า
แผน
นา้ หนัก
2550

1.72

3,000

ผลการดาเนินงาน
ปี การศึกษา
2548 2549 2550
-

3,452

เกณฑ์ การให้ คะแนน
1

2

3,560 <3,000 3,0003,500

3

เทียบ
เกณฑ์
>3,500 3

ผลการประเมิน
เทียบ
แผน
1

เทียบ
พัฒนาการ
0

รวม
คะแนน
5

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
กองกิ จการนักศึ กษา มี แผนการดาเนิ น งานพัฒ นานักศึ กษาด้านบริ การจัดหางาน ข้อมูลอาชี พและศึ กษาต่อสาหรั บ
นักศึกษาที่กาลังศึกษาและนักศึกษาที่จะสาเร็ จการศึกษา เพื่อเตรี ยมความพร้อมก่อนเข้าสู่ ตลาดแรงงาน จัดบริ การข้อมูลการศึกษาต่อ
และการประกอบอาชีพอิสระ งานพิเศษ โครงการประกวดอบรม แข่งขันและจัดกิจกรรมโครงการ ได้รับความร่ วมมือจากคณะและ
วิทยาเขต เช่น โครงการวันนัดพบแรงงาน โครงการ PSU Job Search โครงการเสริ มสร้าง/พัฒนาด้านบุคลิกภาพ โครงการเสริ มสร้าง
สมรรถนะบัณ ฑิ ตให้สามารถประกอบธุ รกิ จเองได้ ฯลฯ ให้นักศึ กษาสามารถติ ดต่อแหล่งข้อมูลและแหล่งงานผ่านทาง Web site
ได้แ ก่ งานพิ เศษ (กนศ.5.1/1) อาชี พ อิ สระ (กนศ.5.1/2) ศึ ก ษาต่ อ (กนศ.5.1/3) จัด หางาน (กนศ.5.1/4) ปี การศึ กษา 2550
นักศึกษาเข้าร่ วมกิจกรรมจานวน 3,560 คน
ผลประเมินเทียบเกณฑ์เท่ากับ 3 เทียบแผนเท่ากับ 1 คะแนน เทียบพัฒนาการเท่ากับ 0 คะแนน
รวมคะแนนตัวบ่ งชี้ที่ 5.1 เท่ ากับ 3.66 คะแนน
เอกสารอ้างอิง :
1. กนศ.5.1/1
2. กนศ.5.1/2
3. กนศ.5.1/3
4. กนศ.5.1/4

http://student psu.ac.th/งานพิเศษ
http://student psu.ac.th/อาชีพอิสระ
http://student psu.ac.th/ศึกษาต่อ
http://student psu.ac.th/จัดหางาน

- 62 ภารกิจที่ 5 บริการจัดหางานและข้ อมูลศึกษาต่ อ
ชื่ อตัวบ่ งชี้: 5.2 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ผลการดาเนินงาน
ค่ า
แผน
ผลการดาเนินงาน
นา้ หนัก
2550
ปี การศึกษา
2548 2549 2550
1.71

3.51

-

-

3.66

เกณฑ์ การให้ คะแนน
1

2

1.51-2.50 2.51-3.50

ผลการประเมิน
3

≥3.51

เทียบ เทียบ เทียบ
เกณฑ์ แผน พัฒนาการ
3
1
0

รวม
คะแนน
5

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
โดยภาพรวมความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การอยูใ่ นระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.66 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่าวิธีสมัครทาง
Web site สะดวก/รวดเร็ ว ค่าเฉลี่ย 3.84 ข้อมูลศึกษาต่อครอบคลุมสอดคล้องกับคณะสาขาที่ตอ้ งการ ค่าเฉลี่ย 3.69ข้อมูลอาชีพอิสระ
ให้ช่องทางการประกอบอาชีพ ค่าเฉลี่ย 3.67 PSU Job Search ง่ายต่อการเข้าถึงแหล่งงาน ค่าเฉลี่ย 3.66 และข้อมูลศึกษาต่อทันสมัย
ครบถ้วน ค่าเฉลี่ย 3.64 อยูใ่ นระดับมาก ส่วนค่าตอบแทนการทางานพิเศษเหมาะสมอยูใ่ นระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 3.47 (กนศ.1.2/1 )
ผลประเมินเทียบเกณฑ์เท่ากับ 3 เทียบแผนเท่ากับ 1 คะแนน เทียบพัฒนาการเท่ากับ 0 คะแนน
รวมคะแนนตัวบ่ งชี้ที่ 5.2 เท่ ากับ 5 คะแนน
เอกสารอ้างอิง:
กนศ.1.2/1 ความคิดเห็นและความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการบริ การของงานแนะแนวและจัดหางาน มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
วิทยาเขตหาดใหญ่ ประจาปี การศึกษา 2550

สรุปผลการวิเคราะห์ ตนเอง (SWOT Analysis) :
1. จุดอ่ อน
การประชาสัมพันธ์ให้นกั ศึกษารู ้จกั http://student.psu.ac.th ไม่ทวั่ ถึงและนักศึกษาจากต่างวิทยาเขต/เขตการศึกษาใช้บริ การไม่
สะดวก
2. จุดแข็ง
การนาระบบสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบตั ิงาน
3. โอกาส
มหาวิทยาลัยร่ วมกับสานักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา จัดโครงการการนัดพบแรงงาน ทาให้ประชาชนและนักศึกษาจานวน
มากให้ความสนใจ
4. อุปสรรค
5. กลยุทธ์ /แผนพัฒนา
ประชาสัมพันธ์ในรู ปแบบหลากหลายให้นกั ศึกษารู ้จกั Web Site โดยเร่ งด่วน
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- 63 ภารกิจที่ 6 วินัยและพัฒนานักศึกษา
ชื่ อตัวบ่ งชี้ : 6.1 ร้ อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีทไี่ ม่ถูกลงโทษทางวินัย
ผลการดาเนินงาน
ค่ า
แผน
นา้ หนัก
2550

1.72

99.00

ผลการดาเนินงาน
ปี การศึกษา
2548 2549 2550
-

99.65

เกณฑ์ การให้ คะแนน
1

2

3

เทียบ
เกณฑ์
99.40 90.00 - 95.00 - 99.50 2
94.99 99.49 100

ผลการประเมิน
เทียบ
แผน
1

เทียบ
พัฒนาการ
0

รวม
คะแนน
3.66

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
กองกิ จ การนัก ศึ ก ษา มี แ ผนการด าเนิ น งานพัฒ นาวินัยนัก ศึ ก ษา ได้ก าหนดกฎระเบี ย บ/ข้อ บัง คับ และประกาศ
มหาวิทยาลัยเพื่อให้นกั ศึกษายึดถือปฏิบตั ิ กาหนดไว้เป็ นระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศของมหาวิทยาลัย (กนศ.6.1/1) ได้ดาเนินงานทาง
วินัยกับนักศึ กษาและการจัดกิ จกรรมเพื่อพัฒนานักศึ กษากระทาผิดวินยั นักศึกษา ดาเนิ นการความร่ วมมือกับองค์กรนักศึ กษา ให้
นักศึกษาตระหนักในปั ญหาการกระทาผิด เช่น การเสพสารเสพติด การแต่งกายที่ถูกระเบียบ การทุจริ ตการสอบ ฯลฯ สนับสนุนให้
องค์กรนักศึ กษามีส่วนร่ วมในการแสดงความคิดเห็ นและการรณรงค์ป้องกัน รวมทั้งหามาตรการแก้ปัญหาโดยการจัดประชุมให้
คณาจารย์มีส่วนร่ วมในการปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดปั ญหาของนักศึกษาที่กระทาผิดวินยั นักศึกษา ตลอดจนจัด
ให้มีการสัมมนา “การดาเนิ นการทางวินยั นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ”เพื่อให้การดาเนิ นการทางวินยั นักศึกษาเป็ นไปใน
แนวทางเดียวกันทั้ง 5 วิทยาเขต
ปี การศึ กษา 2550 ได้มีการดาเนิ นการลงโทษทางวินยั นักศึ กษากับนักศึกษาผูก้ ระทาผิดหรื อฝ่ าฝื นกฎ ระเบียบต่าง ๆ
จานวน 111 กรณี (ไม่นบั รวมความผิดฐานใช้รถภายในหอพัก) จากจานวนนักศึกษาทั้งหมด 18,523 คนนักศึกษาที่ถูกลงโทษทาง
วินยั นักศึกษาคิดเป็ นร้อยละ 0.60 ของจานวนนักศึกษาทั้งหมด (กนศ.6.1/2)
ผลประเมินเทียบเกณฑ์เท่ากับ 2 เทียบแผนเท่ากับ 1 คะแนน เทียบพัฒนาการเท่ากับ 0 คะแนน
รวมคะแนนตัวบ่ งชี้ที่ 6.1 เท่ ากับ 5 คะแนน
เอกสารอ้างอิง
1. กนศ.1.1/1 ประมวลระเบียบ/ ข้อบังคับ/ ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ที่เกี่ยวกับวินยั นักศึกษาเล่ม 1 และ 2
2. กนศ.6.1/2 ลักษณะความผิดวินยั นักศึกษา วิทยาเขตหาดใหญ่

- 64 ภารกิจที่ 6 วินัยและพัฒนานักศึกษา
ชื่ อตัวบ่ งชี้: 6.2 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ บริการ
ผลการดาเนินงาน
ค่ า
แผน
ผลการดาเนินงาน
นา้ หนัก
2550
ปี การศึกษา
2548 2549 2550
1.71

3.51

-

-

3.51

เกณฑ์ การให้ คะแนน
1

2

1.51-2.50 2.51-3.50

ผลการประเมิน
3

≥3.51

เทียบ เทียบ เทียบ รวมคะแนน
เกณฑ์ แผน พัฒนาการ
2
1
0
3.66

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
โดยภาพรวมความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การค่าเฉลี่ย 3.50 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า นักศึกษาทราบ เข้าใจการกระทาผิด
และโทษที่ได้รับค่าเฉลี่ย 3.59 นักศึกษารับรู ้ กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับว่าด้วยวินยั นักศึกษาอย่างทัว่ ถึง ค่าเฉลี่ย 3.50 อยูใ่ นระดับมาก ส่วน
ระยะเวลาการสอบสวนพิจารณาโทษเหมาะสมในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 3.46 และกระบวนการสอบสวนพิจารณาโทษโปร่ งใสเป็ นเกณฑ์
เดียวกันในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 3.49 (กนศ.1.2/1 )
ผลประเมินเทียบเกณฑ์เท่ากับ 2 เทียบแผนเท่ากับ 1 คะแนน เทียบพัฒนาการเท่ากับ 0 คะแนน
รวมคะแนนตัวบ่ งชี้ที่ 6.2 เท่ ากับ 3.66 คะแนน
เอกสารอ้างอิง:
กนศ.1.2/1 ความคิดเห็นและความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการบริ การของงานแนะแนวและจัดหางาน มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
วิทยาเขตหาดใหญ่ ประจาปี การศึกษา 2550

สรุปผลการวิเคราะห์ ตนเอง (SWOT Analysis) :
1. จุดอ่ อน
ภาระงานที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งการสอบสวนที่ตอ้ งดาเนินการในรู ปของคณะกรรมการเมื่อคณะกรรมการว่างไม่ตรงกัน ทาให้เกิดความล่าช้า
ในการดาเนินงาน
2. จุดแข็ง
คณะ/องค์กรนักศึกษาเข้ามามีส่วนร่ วมในการป้ องกันและดูแลกันเองให้ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ การบริ หารงานด้านวินยั นักศึกษาเสร็ จ
สิ้นที่วทิ ยาเขต/เขตการศึกษาทาให้มีการทางานเชิงพัฒนามากยิง่ ขึ้น ในส่วนของคณะจานวนหลายคณะมีการดาเนินการรณรงค์ป้องกันการ
กระทาความผิดวินยั นักศึกษาอย่างจริ งจังและมีแนวปฏิบตั ิ/มาตรฐานการพิจารณาลงโทษนักศึกษาที่กระทาความผิดวินยั ในแนวทางเดียวกัน
3. โอกาส
4. อุปสรรค
สังคมและค่านิยมที่เปลี่ยนไปทาให้นกั ศึกษาสับสนและมีส่วนยัว่ ยุในการกระทาผิดระเบียบของมหาวิทยาลัยมากขึ้น
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ชื่ อตัวบ่ งชี้: 6.2 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ บริการ
5. กลยุทธ์ /แผนพัฒนา
1. รณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิงรุ กร่ วมกับคณาจารย์และผูป้ กครองให้มีส่วนเสริ มสร้างให้นกั ศึกษามีจิตสานึกที่ดี ตระหนักถึงผลของการ
กระทาผิดอย่างทัว่ ถึงและสม่าเสมอ เพื่อป้ องปรามการกระทาผิด
2. เสนอมหาวิทยาลัยเพื่อแก้ไขวิธีดาเนินการเกี่ยวกับความผิดวินยั นักศึกษาในบางฐานความผิดให้มีความคล่องตัวและระยะเวลา
สั้นหรื อรวดเร็ วขึ้น
3. จัดทาคู่มือปฎิบตั ิงานวินยั นักศึกษา

- 66 ภารกิจที่ 7 ภารกิจหอพักนักศึกษา
ชื่ อตัวบ่ งชี้ : 7.1 จานวนครั้งความไม่ ปลอดภัย
ผลการดาเนินงาน
ค่า
แผน
ผลการดาเนินงานปี การศึกษา
นา้ หนัก
2550
2548
2549
2550

1.72

<20

8

9

14

เกณฑ์ การให้ คะแนน

1

2

3

เทียบ
เกณฑ์

>30

21-29

<20

3

ผลการประเมิน
เทียบ
เทียบ
แผน
พัฒนาการ

1

0

รวม
คะแนน

5

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
กองกิจการนักศึกษามีวตั ถุประสงค์จดั หอพักนักศึกษาเพื่อบริ การหอพักที่สะอาด สะดวก สบาย และปลอดภัย พร้อมจัดสิ่ งอานวยความสะดวก
ที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้ ส่ งเสริ มคุณภาพชี วิต บริ การให้คาปรึ กษา จัดโครงการกิจกรรมเสริ มสร้างประสบการณ์วิชาชีพ ทักษะชีวิต ภาวะผูน้ า จิตสานึกสาธารณะ
คุณธรรม จริ ยธรรม สมรรถนะสากลบนพื้นฐานความเป็ นไทย เพื่อสนับสนุนและพัฒนานักศึกษาตามมาตรฐานบริ การหอพักนักศึกษา (กนศ.7.1/1) มี
ระเบียบ ข้อปฏิบตั ิและแผนการดาเนิ นงาน มี เกณฑ์การจัดสรรที่พกั (กนศ.7.1/2) และได้จดั นักศึกษาเข้าพักตามเกณฑ์ โดยได้จดั สรรที่พกั ให้นกั ศึกษาชั้นปี
ที่ 1 ทุกคน นักศึกษามีปัญหาสุขภาพ นักศึกษาผูน้ ากิจกรรม เช่น กรรมการบริ หารองค์การนักศึกษา สภานักศึกษา ชมรม สโมสร คณะกรรมการนักศึกษา
ประจาหอพัก นักกีฬา นาฏศิลป์ ดนตรี ไทย ดูแลคอมพิวเตอร์หอพัก ชนะเลิศ 5 ส. โครงการพิเศษ และนักศึกษาชั้นปี ที่ 2 – 6 ที่มีความประสงค์เข้าพักใน
หอพัก
ปี การศึกษา 2550 ได้จดั นักศึกษาเข้าพักโดยการจองหอพักผ่านเว็บไซต์ http://student.psu.ac.th/dorm มีนกั ศึกษาในหอพักจานวนทั้งสิ้ น

3,313 คน (กนศ.7.1/3) จัดให้มีการควบคุมภายในบริ หารความเสี่ ยงโดยจัดอบรมโครงการนานาโอสถ (การจ่ายยาสามัญประจาบ้านในหอพัก) และการ
ปฐมพยาบาลฟื้ นคืนชีพเบื้องต้น และโครงการให้ความรู ้เชิ งปฏิบตั ิการเรื่ องการป้ องกันบรรเทาสาธารณภัยและการอพยพหลบภัยกรณี เกิดเหตุฉุกเฉิ นในหอพัก
นักศึกษา ให้แก่คณะกรรมการนักศึกษาประจาหอพัก (กนศ.7.1/4) มีบุคลากรหอพัก คณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึ กษาหอพัก (กนศ.7.1/5) และคณะกรรมการ
นักศึกษาประจาหอพัก (กนศ.7.1/6) ร่ วมดาเนินงานหอพัก จัดกิจกรรม ดูแล ให้คาปรึ กษา แนะนา หอพักมีสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ ในห้องพักและนอก
ห้องพัก เช่น เตียงนอน โต๊ะ เก้าอี้ ตูเ้ สื้ อผ้า เครื่ องรับโทรทัศน์ คอมพิวเตอร์ และระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ หนังสื อพิมพ์ โทรศัพท์ภายใน โทรศัพท์ชนิด
หยอดเหรี ยญ เครื่ องทาน้ าเย็น เครื่ องซักผ้าหยอดเหรี ยญ เครื่ องน้ าดื่มหยอดเหรี ยญ ยาสามัญประจาบ้าน ห้องอเนกประสงค์ ห้องอ่านหนังสื อ ห้องพระ ห้อง
ละหมาด บริ การไปรษณี ยภัณฑ์ มีสาส์นหอพัก/ข่าวกิจกรรมหอพักนักศึกษา (กนศ.7.1/7) สนับสนุนและจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในหอพัก (กนศ.

11.1/2) มีการประสานงานให้ขอ้ มูลหอพักเอกชนแก่นกั ศึกษาหรื อผูป้ กครองที่ตอ้ งการพักภายนอกมหาวิทยาลัย บริ หารจัดการดูแลความเรี ยบร้อยในหอพัก
และ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักศึกษา โดยมีมาตรการรักษาความปลอดภัยในหอพัก และบริ เวณหอพัก (กนศ.7.1/8) จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษา
ความปลอดภัยบริ เวณทางเข้าหอพักและประจาหอพักนักศึกษาทุกอาคาร จัดให้มีร้ ัว/ลารางแบ่งเขตหอพัก จัดให้มีสติกเกอร์ ผมู ้ ีสิทธิ์ พกั ในหอพัก (กนศ.7.1/9)
มีการตรวจสอบตลอด 24 ชัว่ โมง ทาให้ไม่มีกรณี ทรัพย์สินสู ญหายหรื อถูกทาร้ายร่ างกายโดยบุคคลภายนอก แต่มีจานวนครั้งความไม่ปลอดภัยในทรัพย์สิน
กรณี นกั ศึกษาขโมยกันเองภายในหอพัก จานวน 14 ครั้ง ต่ากว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้ มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทุกเดือน
(กนศ.7.1/10) และประเมินผลความพึงพอใจของนักศึกษาที่พกั ในหอพัก (กนศ.7.1/11) เพื่อนาผลมาปรับปรุ งพัฒนาการดาเนินงาน ผลการประเมินพบว่า
ในภาพรวมนักศึกษามีความพึงพอใจในการจัดระบบการให้ความปลอดภัย
ในหอพักที่ค่าเฉลี่ย 3.50 มากกว่าปี 2549

- 67 ภารกิจที่ 7 ภารกิจหอพักนักศึกษา
ชื่ อตัวบ่ งชี้ : 7.1 จานวนครั้งความไม่ ปลอดภัย
ผลประเมินเทียบเกณฑ์เท่ากับ 3 เทียบแผนเท่ากับ 1 คะแนน เทียบพัฒนาการเท่ากับ 0 คะแนน
รวมคะแนนตัวบ่ งชี้ที่ 7.1 เท่ ากับ 5 คะแนน

เอกสารอ้างอิง:
1. กนศ.7.1/1
2. กนศ.7.1/2
3. กนศ.7.1/3
4. กนศ.7.1/4

คู่มือหอพักนักศึกษา
ประกาศเกณฑ์การจัดสรรหอพักนักศึกษา
รายงานการจัดที่พกั นักศึกษา
โครงการให้ความรู ้เชิงปฏิบตั ิการเรื่ องการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในหอพักนักศึกษา
โครงการนานาโอสถและการปฐมพยาบาลช่วยฟื้ นคืนชีพเบื้องต้น
5. กนศ.7.1/5 คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึ กษาประจาหอพัก
6. กนศ.7.1/6 คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการนักศึกษาประจาหอพัก
7. กนศ.7.1/7 สาส์นหอพัก/ข่าวกิจกรรมหอพักนักศึกษา
8. กนศ.7.1/8 มาตรการรักษาความปลอดภัย
9. กนศ.7.1/9 ตัวอย่างสติกเกอร์ติดบัตรนักศึกษาผูม้ ีสิทธิ์พักในหอพัก
*10. กนศ.7.1/10 รายงานการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจาหอพัก
11. กนศ.7.1/11 รายงานการประเมินผลความพึงพอใจนักศึกษาที่พกั ในหอพัก
12 กนศ.11.1/2 โครงการพัฒนานักศึกษา

* เอกสารดูที่สานักงานหอพัก
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ชื่ อตัวบ่ งชี้ : 7.2 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ บริการ
ผลการดาเนินงาน
ค่า
แผน
ผลการดาเนินงานปี การศึกษา
นา้ หนัก
2550
2548
2549
2550

1.71

3.51

3.58

3.57

3.74

เกณฑ์ การให้ คะแนน

1

2

3

1.51-

2.513.50

>3.51

2.50

เทียบ
เกณฑ์
3

ผลการประเมิน
เทียบ
เทียบ
แผน
พัฒนาการ

1

1

รวม
คะแนน
5

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
กองกิ จการนัก ศึ ก ษาได้ป ระเมิ น ผลความพึ งพอใจของนัก ศึ ก ษาและบุ ค ลากรภายนอกที่ พ กั ในหอพัก เพื่ อน าผลมาปรั บ ปรุ งพัฒ นาการ
ดาเนิ นงานหอพัก ผลการประเมิ นพบว่ามี ความพึงพอใจในระดับ มาก โดยนักศึ กษาชายมี ความพึงพอใจที่ ค่าเฉลี่ ย 3.73 นักศึกษาหญิงมีค วามพึงพอใจที่
ค่าเฉลี่ ย 3.74 (กนศ.7.1/11) และบุคคลภายนอกที่พกั ในหอพักมีความพึงพอใจที่ค่าเฉลี่ ย 3.75 (กนศ.7.2/1) ผลการประเมินในภาพรวมที่ ค่าเฉลี่ ย 3.74
บรรลุวตั ถุประสงค์ที่กาหนดไว้ แต่มีขอ้ สังเกตบางด้านที่ นกั ศึกษาชายมี ความพึงพอใจในระดับปานกลาง คือ ด้านกรรมการหอพัก/อาจารย์ที่ปรึ กษาหอพัก
และด้านการพัฒนานักศึกษา ส่ วนนักศึกษาหญิ งมี ความพึงพอใจในระดับปานกลาง เฉพาะด้านกรรมการหอพัก/อาจารย์ที่ปรึ กษาหอพัก อันเนื่ องมาจากปี
การศึ ก ษา 25 50 ไม่ ไ ด้ รั บ การจัด สรรงบประมาณการพัฒ นานั ก ศึ ก ษาในหอพัก ตามแผน ช่ ว งปลายปี จึ ง ได้ จ ัด ท ามาตรฐานหอพัก นั ก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ (กนศ.7.2/2) นอกจากนี้ ได้ทาการประเมินผลความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปี ที่ 1 ผูจ้ องหอพักผ่าน Web Site พบว่านักศึกษา
มีความพึงพอใจที่ค่าเฉลี่ย 3.77 (กนศ.7.2/3)
ผลประเมินเทียบเกณฑ์เท่ากับ 3 เทียบแผนเท่ากับ 1 คะแนน เทียบพัฒนาการเท่ากับ 1 คะแนน
รวมคะแนนตัวบ่ งชี้ที่ 7.2 เท่ ากับ 5 คะแนน

เอกสารอ้างอิง:
1. กนศ.7.1/11
2. กนศ.7.2/1
3. กนศ.7.2/2
4. กนศ.7.2/3

รายงานการประเมินผลความพึงพอใจนักศึกษาที่พกั ในหอพัก
รายงานการประเมินผลความพึงพอใจบุคคลภายนอกที่พกั ในหอพัก
มาตรฐานหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
รายงานการประเมินการจองหอพักผ่าน Web Site ของนักศึกษาชั้นปี ที่ 1

- 69 ภารกิจที่ 7 หอพักนักศึกษา
สรุปผลการวิเคราะห์ ตนเอง (SWOT Analysis) :

1. จุดอ่อน
1. มีบุคลากรดูแลนักศึกษาต่ากว่าสัดส่วนนักศึกษาที่พกั ในหอพัก ปัจจุบนั นักกิจการนักศึกษา 1 คนต่อนักศึกษา 520 คน
2. สภาพแวดล้อมภายนอกอาคาร ซึ่งอยูใ่ นความรับผิดชอบของกองอาคารสถานที่ได้รับการปรับปรุ งน้อย
3. ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณตามแผนการพัฒนาและปรับปรุ งสิ่ งอานวยความสะดวกในหอพักนักศึกษา เช่น เครื่ องคอมพิวเตอร์ในหอพัก โทรทัศน์
วงจรปิ ด อาคารรับรองแขก อุปกรณ์ออกกาลังกายในหอพัก และห้องสันทนาการในหอพัก (ห้องคาราโอเกะ) ฯลฯ

2. จุดแข็ง
1 มีระบบการจองห้องพักผ่านเว็บไซต์ http://student.psu.ac.th/dorm ที่เอื้ออานวยความสะดวกในการจองหอพักของนักศึกษา โดยมีผลการ
ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา
2. มีอาคารที่ทาการสานักงานหอพักอยูใ่ นบริ เวณหอพักนักศึกษา ที่เอื้ออานวยความสะดวกในการติดต่อของนักศึกษา
3. มีอาจารย์ที่ปรึ กษาหอพัก และคณะกรรมการนักศึกษาประจาหอพักร่ วมให้คาปรึ กษา เสนอแนะ และพัฒนาการดาเนิ นงาน
4. บุคลากรมีที่พกั ใกล้หอพักที่เอื้ออานวยความสะดวกในการปฏิบตั ิงานทั้งในและนอกเวลาราชการ

5. มีระบบรักษาความปลอดภัยในหอพักได้แก่ มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และมีการตรวจเช็คบุคคลเข้า- ออกบริ เวณหอพักนักศึกษา โดยจัดทา
สติกเกอร์ หอพักติดบัตรนักศึกษา ทาให้มีความปลอดภัยในชี วิตและทรัพย์สินของนักศึกษาภายในหอพักมากขึ้น โดยไม่เกิดเหตุการณ์บุคคลภายนอกเข้าไป
ขโมยทรัพย์สินและทาร้ายร่ างกายนักศึกษาในหอพัก แต่มีทรัพย์สินสู ญหายในกรณี นกั ศึกษาขโมยกันเอง จานวน 14 ครั้ง ซึ่ งจานวนครั้งความไม่ปลอดภัยลด
ต่ากว่าแผนที่กาหนด
6. มีระบบการบริ หารจัดการหอพักเป็ นแบบอย่างแก่สถาบันอื่นที่มาศึกษาดูงาน เช่น South China Agriculture University (SCAU) มหาวิทยาลัย
ทักษิณ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยาเขตปั ตตานี สุ ราษฎร์ ธานี ภูเก็ต และตรัง

3. โอกาส
-

4. อุปสรรค
1. น้ าท่วมขังบริ เวณหอพักและใต้อาคารหอพักทาให้เป็ นแหล่งเพาะพันธุ์ยงุ มีกลิ่นน้ าเน่ าเสี ยจากน้ าขัง ใต้อาคารและคูรอบอาคารที่เครื่ องสู บน้ าเสี ย
บ่อยครั้ง มีผลให้หอพักบางอาคารไม่สะอาด เท่าที่ควรและเป็ นสาเหตุให้มีบรรยากาศที่ไม่ดี

2. มีสตั ว์ที่มีพิษและพาหะนาโรค ก่อให้เกิดความสกปรก ทาลายทรัพย์สินและทาร้ายร่ างกายนักศึกษา ได้แก่ งู แมว หนู ปลวก เป็ นต้น จานวน 11
ครั้ง

3. นักศึกษาหญิงจองหอพักเต็มจานวนตามแผน แต่หลังจากเข้าพักแล้วเป็ นเวลา 1 เดือน นักศึกษาสละสิ ทธิ์หอพัก เนื่องจากกระทรวงสาธารณสุขเปิ ดรับ
นักศึกษา โดยมีเงื่อนไขหลังจากสาเร็ จการศึกษา นักศึกษามีงานทาในภูมิลาเนาเดิม จึงเป็ นสาเหตุ ให้นกั ศึกษาลาออก และหอพักว่าง ส่ วนนักศึกษาชายมีที่พกั
ว่างเนื่องจากมีจานวนรับต่ากว่าแผน

5. กลยุทธ์ / แผนการพัฒนา
จัดให้มีอาคารรับรองแขก ติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิ ด และให้มีเจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภัยประจาหอพักนักศึ กษาทุกอาคารอย่างต่อเนื่ อง เพิ่ม
เครื่ องคอมพิวเตอร์ ในหอพัก อัตรานักศึกษา 40 คน : 1 เครื่ อง และเพิ่มบุคลากรให้สอดคล้องกับจานวนนักศึกษาตามสัดส่ วนที่สานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษากาหนดคือ บุคลากร 1 คน : นักศึกษา 300 คน ทาหน้าที่ดูแลด้านกายภาพและความเป็ นอยูข่ องนักศึกษาในหอพัก และบุคลากร 1 คน : นักศึกษา

100 คน ทาหน้าที่พฒั นาและให้คาปรึ กษานักศึกษาที่พกั ในหอพัก
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- 70 ภารกิจที่ 8 สุ ขาภิบาลอาหาร/ร้ านสวัสดิการและสิ่งอานวยความสะดวก
ชื่ อตัวบ่ งชี้ : 8.1 คุณภาพอาหาร-เครื่ องดื่มตามมาตรฐานฯ
ผลการดาเนินงาน
ค่ า
แผน ผลการดาเนินงานปี การศึกษา
เกณฑ์ การให้ คะแนน
นา้ หนัก 2550
2548
2549
2550
1
2
3
1.72

6

-

-

6

<5

5

6

เทียบ
เกณฑ์
3

ผลการประเมิน
เทียบ
เทียบ
แผน พัฒนาการ
1
0

รวม
คะแนน
5

ระดับคุณภาพ
1. มีการกาหนดเป้าหมาย
2. มีคณะกรรมการและกระบวนการดาเนินงาน
3. มีการควบคุมภายใน และควบคุมคุณภาพ
4. มีการกาหนดตัวบ่งชี้ของการดาเนินงาน
5. มีการดาเนินงานตามแผนตามทุกภารกิจ
6. มีการประเมิน วิเคราะห์และนาผลปรับปรุ งพัฒนาการดาเนินงาน

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
1. มีการกาหนดเป้าหมาย
กองกิ จการนักศึ กษา ได้จดั ให้มีบริ การสุ ขาภิบาลอาหารและสิ่ งอานวยความสะดวก โดยยึดมาตรฐาน เป้ าหมายของ
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการดาเนินงาน คือ นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยสามารถเลือกรับประทานอาหารที่
มีความหลากหลาย มีคุณภาพ ดี สะอาด ในราคายุติธรรม ได้รับบริ การที่รวดเร็ ว และมีอาหารเพียงพอกับความต้องการของนักศึกษา/
บุคลากร และมีสถานที่รับประทานที่มีความสะดวก สบาย และถูกหลักสุขาภิบาลอาหาร
(กนศ.8.1/1)
2. . มีคณะกรรมการและกระบวนการดาเนินงาน
มีระบบการรับสมัคร จัดให้มีผูป้ ระกอบการจาหน่ ายอาหารและเครื่ องดื่มอย่างหลากหลาย มีคุณภาพดี มีความสะอาด
ในราคายุติ ธ รรม จ านวน 62 ร้ า น และจัด ให้ มี ร้ า นค้า บริ ก ารสิ่ ง อ านวยความสะดวกต่ าง ๆ จ านวน 6 ร้ า น ได้แ ก่ ศู น ย์ห นั ง สื อ
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ตู ้ ATM ร้านบริ การคอมพิวเตอร์ เครื อข่าย ร้านถ่ายเอกสาร ร้านสะดวกซื้ อ เครื่ องรับโทรศัพท์ชนิ ด
หยอดเหรี ยญ ที่ศูนย์อาหารโรงช้าง และโรงอาหารของมหาวิท ยาลัย (กนศ.8.1/2) มีระบบการคัดเลือกควบคุมดูแลบริ หารจัดการโดย
คณะกรรมการประกอบด้วยบุคลากรและผูแ้ ทนนักศึกษา (กนศ.8.1/3)
3. มีการควบคุมภายใน และควบคุมคุณภาพ
มีการจัดการควบคุมภายใน บริ หารความเสี่ ยงโดยการจัดประชุมอบรมผูป้ ระกอบการ ให้ความรู ้เกี่ยวกับหลักสุ ขาภิบาล
อาหาร การป้ องกัน และบรรเทาสาธารณภัย (กนศ.8.1/4) มี การควบคุ ม คุ ณภาพโดยตรวจสอบการประกอบอาหาร การให้บริ การ
ผูป้ ระกอบการจาหน่ายอย่างสม่าเสมอ พร้อมทั้งตรวจเชื้อจุลินทรี ยใ์ นอาหาร-เครื่ องดื่ม จานวน 1 ครั้ง ตรวจหาสารเคมีในน้ าดื่ม จานวน
1 ครั้ง (กนศ.8.1/5) ผลการตรวจสอบในห้องทดลองพบว่า อาหารและเครื่ องดื่มได้มาตรฐาน แจ้งผูป้ ระกอบการ มีการตรวจสอบของ
สานักงานสาธารณสุขอาเภอหาดใหญ่ พบว่า อาหารและเครื่ องดื่มผ่านเกณฑ์ได้มาตรฐาน Clean Food Good Taste
4. มีการกาหนดตัวบ่ งชี้ของการดาเนินงาน
กาหนดตัวบ่งชี้ของการดาเนินงาน และเป้ าหมายของตัวบ่งชี้
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ชื่ อตัวบ่ งชี้ : 8.1 คุณภาพอาหาร-เครื่ องดื่มตามมาตรฐานฯ
5. มีการดาเนินงานตามแผนครบทุกภารกิจ
5.1 จัดให้มีอาหารจาหน่ายอย่างหลากหลาย และเพียงพอกับความต้องการของนักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัย
5.2 ให้ความรู ้ตามหลักสุ ขาภิ บาลอาหารแก่ผูป้ ระกอบการจาหน่ ายอาหาร และให้ความรู ้การป้ องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยแก่ผปู ้ ระกอบการจาหน่ายอาหาร และร้านค้าสวัสดิการสิ่ งอานวยความสะดวก
5.3 ตรวจสอบการประกอบอาหารของผูป้ ระกอบการอย่างสม่าเสมอ
5.4 ควบคุมให้มีการจาหน่ายอาหาร/สิ่ งอานวยความสะดวกในราคาที่กาหนดอย่างยุติธรรม
5.5 ให้มีการตรวจโรคผูป้ ระกอบการอาหาร
5.6 จัดสถานที่รับประทานอาหารให้มีความสะอาด สะดวก สบาย โดยมีแม่บา้ นทาความสะอาดทุกวันตั้งแต่เวลา 06.30
น. – 22.00 น. มีการติดตั้งพัดลมระบายอากาศ มีน้ าดื่ มที่ ได้มาตรฐานบริ การฟรี และมี ระบบล้าง/บาบัด ภายใต้ขอ้ จากัดของอาคาร
สถานที่
6. มีการประเมิน วิเคราะห์ และนาผลปรับปรุงพัฒนาการดาเนินงาน
มีการประเมิน วิเคราะห์ พร้อมแจ้งผูป้ ระกอบการและผูเ้ กี่ยวข้องปรับปรุ ง/พัฒนาการดาเนินงาน
ผลประเมินเทียบเกณฑ์เท่ากับ 3 เทียบแผนเท่ากับ 1 คะแนน เทียบพัฒนาการเท่ากับ 0 คะแนน
รวมคะแนนตัวบ่ งชี้ที่ 8.1 เท่ ากับ 5 คะแนน
เอกสารอ้างอิง :
*1. กนศ.8.1/1
2. กนศ.8.1/2
3. กนศ.8.1/3
4. กนศ.8.1/4
5. กนศ.8.1/5

มาตรฐานกิจการนักศึกษา
ประกาศรายชื่อผูผ้ า่ นการคัดเลือกเพื่อจาหน่ายอาหารและสิ นค้าในศูนย์อาหารโรงช้าง
คาสั่งแต่งตั้งกรรมการคัดเลือก ควบคุม ดูแลผูป้ ระกอบการ
โครงการจัดฝึ กอบรมให้ความรู ้หลักการสุ ขาภิบาลอาหารทันสมัย
หนังสื อขออนุญาตตรวจสอบสุ ขาภิบาลอาหารในศูนย์อาหารโรงช้าง/ผลการตรวจสอบคุณภาพจาก
ห้องปฏิบตั ิการ

* เอกสารดูที่สานักงานหอพัก
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ชื่ อตัวบ่ งชี้ : 8.2 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ บริการ
ผลการดาเนินงาน
ค่ า
แผน ผลการดาเนินงานปี การศึกษา
เกณฑ์ การให้ คะแนน
นา้ หนัก 2550
2548
2549
2550
1
2
3
1.71

3.51

3.39

2.56

3.38

1.512.50

2.513.50

≥3.51

เทียบ
เกณฑ์
2

ผลการประเมิน
เทียบ
เทียบ
แผน พัฒนาการ
0
0

รวม
คะแนน
2

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
กองกิ จ การนั ก ศึ ก ษาได้จัด ให้ มี ผู ้ป ระกอบการจ าหน่ า ยอาหารและเครื่ องดื่ ม อย่า งหลากหลาย (กนศ.8.1/2) มี
คณะกรรมการตรวจสอบการให้บริ การ โดยมีการประเมินผลความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การ จานวน 2 ครั้ง ผูใ้ ช้บริ การมีความพึงพอใจใน
ระดับปานกลาง ที่ค่าเฉลี่ย 3.43 และ 3.39 (กนศ.8.2/1) ต่ากว่าแผนที่กาหนด นอกจากนี้ได้ใช้วธิ ี สงั เกตและสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการฯ
แจ้งผลการประเมินให้ผปู ้ ระกอบการ และผูท้ ี่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อปรับปรุ งพัฒนาให้ดียงิ่ ขึ้น
ผลประเมินเทียบเกณฑ์เท่ากับ 2 เทียบแผนเท่ากับ 0 คะแนน เทียบพัฒนาการเท่ากับ 0 คะแนน
รวมคะแนนตัวบ่ งชี้ที่ 8.2 เท่ ากับ 2 คะแนน
เอกสารอ้างอิง :
1. กนศ.8.1/2 ประกาศรายชื่อผูผ้ า่ นการคัดเลือกเพื่อจาหน่ายอาหารและสิ นค้าในศูนย์อาหารโรงช้าง
2. กนศ.8.2/1 การประเมินผลความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การศูนย์อาหารโรงช้าง

สรุ ปผลการวิเคราะห์ ตนเอง (SWOT Analysis) :
1. จุดอ่ อน
1. สถานที่ไม่มีความเหมาะสม พื้นอาคารไม่ได้ยกระดับและเป็ นอาคารเปิ ดโล่งไม่มีฝาผนัง ฝนสาด แสงแดดส่ องถึง และ
มีสุนขั แมวจรจัด นก ก่อความสกปรก รบกวน กัดข่วน ผูบ้ ริ โภคและผูป้ ระกอบการ
2. ไม่มีเจ้าหน้าที่ผรู ้ ับผิดชอบโดยตรง เนื่องจากเจ้าหน้าที่เกษียณอายุ
3. สถานที่ ไม่เพี ยงพอ ทาให้ตอ้ งจัดสถานที่ ชั่วคราวโดยกางเต็นท์ในบริ เวณลานของศู นย์อาหารโรงช้างเป็ นสถานที่
จาหน่ายและที่นงั่ รับประทานอาหาร ก่อให้เกิดความแออัดโดยเฉพาะตอนเที่ยงอากาศร้อนอบอ้าวมาก บรรยากาศไม่ดี
2. จุดแข็ง
1. มีนกั ศึกษาร่ วมเป็ นคณะกรรมการกาหนดนโยบาย พิจารณาคัดเลือก ควบคุม ประเมินผูป้ ระกอบการ
2. มีระบบควบคุมดูแลด้านคุณภาพและราคาที่เหมาะสม
3. มีสถานที่บริ การอาหารอยู่ใกล้หอพักนักศึกษาและเปิ ดบริ การตั้งแต่เวลา 06.30 – 24.00 น. ทาให้นกั ศึ กษาได้รับความ
สะดวกในการใช้บริ การ
4. มีอาหารและเครื่ องดื่มบริ การที่หลากหลายได้มาตรฐาน
3. โอกาส
ได้รับความร่ วมมือจากคณะ หน่วยงานภายนอกร่ วมตรวจสอบคุณภาพอาหาร-เครื่ องดื่ม
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ชื่ อตัวบ่ งชี้ : 8.2 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ บริการ

4. อุปสรรค
1. การที่มหาวิทยาลัยมีนโยบายใช้โรงอาหาร ซึ่ งเป็ นอาคารถาวรใช้ประโยชน์ในราชการอื่น ทาให้นกั ศึกษาและบุคลากร
ต้องใช้บริ การในสถานที่ชวั่ คราว ช่วงที่มีแดดออกอากาศจะร้อนอบอ้าว ช่วงที่ฝนตกจะเปี ยกด้วยน้ าฝน
2. ผลกระทบจากพื้นที่รับประทานอาหารมีจากัด แต่จานวนผูใ้ ช้บริ การมากขึ้น
5. กลยุทธ์ / แผนการพัฒนา
1. อบรมให้ความรู ้หลักสุ ขาภิ บาลอาหารแก่ผูป้ ระกอบการ ตรวจสอบผลการดาเนิ นการให้ได้มาตรฐานจากกระทรวง
สาธารณสุ ขตามโครงการอาหารสะอาด รสชาติอร่ อย (Clean Food Good Taste) อย่างต่อเนื่อง
2. เสนอมหาวิทยาลัยทบทวนการสร้างสถานที่รับประทานอาหารให้เพียงพอได้มาตรฐาน
3. ควรพัฒนาเป็ นงานโภชนาการ และมีเจ้าหน้าที่โภชนาการรับผิดชอบโดยตรง

ภารกิจที่ 9 สุ ขภาพอนามัย
ชื่ อตัวบ่ งชี้ : 9.1 จานวนระบบบริการสุ ขภาพอนามัย
ผลการดาเนินงาน
ค่ า
แผน ผลการดาเนินงานปี การศึกษา
นา้ หนัก 2550
2548 2549
2550

เกณฑ์ การให้ คะแนน
1
2
3

เทียบ
เกณฑ์
3

ผลการประเมิน
เทียบ
เทียบ
แผน พัฒนาการ
1
0

รวม
คะแนน
4

1.72
3
3
3
3
≤3
4
5
รายละเอียดผลการดาเนินงาน
มีนโยบายให้บริ การสุขภาพอนามัยแก่นกั ศึกษา (กนศ.9.1/1) โดยจัดให้มีโครงการบริ การสุขภาพอนามัยนักศึกษารวม 5
ระบบ ได้แก่
1. โครงการประกันสุ ขภาพของมหาวิทยาลัย มีนกั ศึกษาผูใ้ ช้บริ การ จานวน 5,039 คน คิดเป็ นจานวน 10,992 ครั้ง (กน
ศ.9.1/2)
2. โครงการสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง) กับโรงพยาบาลสงขลานคริ นทร์
3. โครงการประกันภัยอุบตั ิ เหตุส่วนบุ คคล (กลุ่ม) ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ มี นักศึ กษา จานวน 17,142 คน และบุ คลากร
จานวน 1,750 คน (กนศ.9.1/3) มีผใู ้ ช้บริ การ จานวน 1,195 คน คิดเป็ นจานวน 2,559 ครั้ง
4. บริ การสร้างเสริ มสุขภาพนักศึกษาที่คลินิกสุขภาพ ณ หอพักหญิง (อาคาร 7) เฉลี่ย 40 คน/วัน
5. บริ การยาสามัญประจาบ้านที่หอ้ งยาในหอพักนักศึกษา มีนกั ศึกษา จานวน 3,313 คน
นอกจากนี้ ได้น านัก ศึ ก ษาป่ วยส่ ง โรงพยาบาลพร้ อ มติ ด ตามเยี่ย มเยีย นอาการ ประสานงานกับ โรงพยาบาล คณะ
ผูป้ กครอง รถฉุกเฉิ น โดยมีแพทย์ พยาบาล ผูช้ ่วยพยาบาล และนักศึกษาประจาคลินิกสร้างเสริ มสุขภาพนอกเวลาราชการ
มี การบริ ห ารความเสี่ ยงโดยการจัดอบรมให้ค วามรู ้ เกี่ ยวกับยาสามัญ ประจาบ้านและการปฐมพยาบาลช่ วยฟื้ นคื น ชี พ เบื้ องต้น แก่
กรรมการนักศึกษาประจาหอพัก ซึ่งเป็ นผูร้ ับผิดชอบห้องยาในหอพักและนักศึกษาในหอพัก มีเจ้าหน้าที่ประสานงาน รถฉุกเฉิ นและ
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ชื่ อตัวบ่ งชี้ : 9.1 จานวนระบบบริ การสุ ขภาพอนามัย
นำส่ งโรงพยำบำลทั้งในและนอกเวลำรำชกำร ประเมินผลควำมพึงพอใจจำกนักศึกษำที่เข้ำรับ บริ กำรที่โรงพยำบำลสงขลำนคริ นทร์ และที่คลินิกสร้ำงเสริ ม
สุ ขภำพอย่ำงไม่เป็ นทำงกำร โดยกำรสัมภำษณ์ ซึ่งนักศึกษำส่ วนใหญ่มีควำมสะดวกในกำรเข้ำรับบริ กำร และจำกกำรสัมภำษณ์พยำบำลประจำคลิ นิกสุ ขภำพ
นัก ศึ ก ษำ พบว่ำ นัก ศึ ก ษำชำย และนัก ศึ ก ษำที่ พ ัก นอกมหำวิ ท ยำลัย ขำดโอกำสในกำรเข้ำรั บ บริ ก ำร เนื่ อ งจำกในปี 2550 คลิ นิ ก ย้ำยจำกโรงอำหำร
มหำวิทยำลัยสงขลำนคริ นทร์ไปอยูท่ ี่หอพักนักศึกษำหญิง ทำให้ไม่มีควำมสะดวกในกำรเข้ำออกบริ เวณหอพัก
ผลประเมินเทียบเกณฑ์เท่ำกับ 3 เทียบแผนเท่ำกับ 1 คะแนน เทียบพัฒนำกำรเท่ำกับ 0 คะแนน
รวมคะแนนตัวบ่ งชี้ที่ 9.1 เท่ ากับ 4 คะแนน

เอกสารอ้างอิง :
1. กนศ.9.1/1 ประกำศกำรให้บริ กำรสุ ขภำพและกำรประกันภัยอุบตั ิเหตุ
2. กนศ.9.1/2 ข้อมูลนักศึกษำใช้บริ กำรสุ ขภำพอนำมัย Web Site กองกิจกำรนักศึกษำ
*3. กนศ.9.1/3 เอกสำรรำยชื่อนักศึกษำและบุคลำกรผูเ้ อำประกันภัย
* เอกสำรดูที่สำนักงำนหอพัก
ชื่ อตัวบ่ งชี้ : 9.2 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ บริ การ
ผลการดาเนินงาน
ค่า
แผน
ผลการดาเนินงานปี การศึกษา
นา้ หนัก
2550
2548
2549
2550

1.71

3.51

3.50

4.04

-

เกณฑ์ การให้ คะแนน

1

2

3

เทียบ
เกณฑ์

1.512.50

2.51-

≥3.51

1

ผลการประเมิน
เทียบ
เทียบ
แผน
พัฒนาการ

0

0

รวม
คะแนน

1

3.50

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
กองกิ จกำรนักศึก ษำ มีนโยบำยและจัดให้มีบริ ก ำรสุ ขภำพอนำมัยนัก ศึ กษำ (กนศ.9.1/1) และกำรประกัน ภัยอุ บตั ิ เหตุส่ วนบุค คล (กลุ่ ม )
นักศึกษำ และบุคลำกร (กนศ.9.2/1) มีกำรควบคุมภำยในบริ หำรควำมเสี่ ยง โดยจัดฝึ กอบรมให้ควำมรู้เรื่ องยำสำมัญประจำบ้ำน และกำรปฐมพยำบำลเบื้องต้น
แก่คณะกรรมกำรนักศึกษำประจำหอพัก (กนศ.7.1/4)โดยประเมินผลควำมพึงพอใจจำกนักศึกษำที่เข้ำรับบริ กำรที่โรงพยำบำลสงขลำนคริ นทร์ และที่คลินิก
สร้ำงเสริ มสุ ขภำพนักศึกษำอย่ำงไม่เป็ นทำงกำรโดยกำรสัมภำษณ์ ซึ่ งนักศึกษำส่วนใหญ่มีควำมพึงพอใจในระดับดี-ดีมำก
ผลประเมินเทียบเกณฑ์เท่ำกับ 1 เทียบแผนเท่ำกับ 0 คะแนน เทียบพัฒนำกำรเท่ำกับ 0 คะแนน
รวมคะแนนตัวบ่ งชี้ที่ 9.2 เท่ ากับ 1 คะแนน
เอกสารอ้างอิง :

1. กนศ.9.1/1 ประกำศกำรให้บริ กำรสุขภำพและกำรประกันภัยอุบตั ิเหตุ
* 2. กนศ.9.2/1 บันทึกข้อตกลง เรื่ อง กำรรับประกันภัยอุบตั ิเหตุส่วนบุคคล นักศึกษำ และบุคลำกร
มหำวิทยำลัยสงขลำนคริ นทร์ ประจำปี กำรศึกษำ 2550 (เอกสำรดูที่สำนักงำนหอพัก)
3. กนศ.7.1/4 โครงกำรนำนำโอสถและกำรปฐมพยำบำลฟื้ นคืนชี พเบื้องต้น

* เอกสำรดูที่สำนักงำนหอพัก

- 74 ภารกิจที่ 9 สุ ขภาพอนามัย
สรุปผลการวิเคราะห์ ตนเอง (SWOT Analysis) :

1. จุดอ่อน
ไม่มีเจ้ำหน้ำที่รับผิดชอบงำนบริ กำรสุขภำพอนำมัยนักศึกษำโดยตรง กำรติดตำม เยีย่ มเยียน นักศึกษำป่ วยหรื อประสบอุบตั ิเหตุ
ไม่สำมำรถดูแลได้อย่ำงทัว่ ถึ ง กำรตรวจสอบสิ ทธิ์ รำยกำรค่ำรักษำ จัดทำเอกสำรเคลม และเบิกจ่ำยเงินล่ำช้ำ และในปี 2550 ไม่ได้ทำกำรประเมินควำมพึง
พอใจของผูใ้ ช้บริ กำรอย่ำงเป็ นทำงกำร

2. จุดแข็ง
1. มีระบบบริ กำรสุขภำพอนำมัยนักศึกษำ 5 ระบบ ทำให้นกั ศึกษำได้รับควำมสะดวก ไม่ตอ้ งรับภำระชำระเงินส่ วนเกินสิ ทธิ์ และมีสิทธิ์ เข้ำรับบริ กำร
รักษำพยำบำลอุบตั ิเหตุในโรงพยำบำลของรัฐฯ เอกชน คลินิก และโพลีคลินิกที่มีใบอนุญำตประกอบโรคศิลป์ ทัว่ โลก
2. มีคลินิกบริ กำรสร้ำงเสริ มสุ ขภำพนักศึกษำอยูช่ ้ นั 1 หอพักนักศึกษำอำคำร 7 ทำให้นกั ศึกษำหญิงมีควำมสะดวกในกำรใช้บริ กำร
3. มีเจ้ำหน้ำที่ของโรงพยำบำลสงขลำนคริ นทร์ ให้บริ กำรที่คลินิกสร้ำงเสริ มสุขภำพ
4. ได้ขยำยเวลำกำรให้บริ กำรที่คลินิกเวลำ 12.30-20.30 น. และมีแพทย์ตรวจรักษำในวันจันทร์ -พฤหัสบดี เวลำ
17.00-20.00 น
5. มีเจ้ำหน้ำที่ประสำนงำนช่วยเหลือนักศึกษำป่ วยในยำมวิกำล พร้อมทั้งสำมำรถประสำนงำนรถฉุ กเฉิ นนำส่ ง
นักศึกษำเพื่อพบแพทย์ได้ทนั ที
6. มีเจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภัยประสำนรถรับ-ส่ งนักศึกษำเจ็บป่ วยยำมวิกำล

3. โอกาส
1. กำรทำประกันภัยอุบตั ิเหตุรวมทุกวิทยำเขต ผูเ้ อำประกันภัยได้รับควำมคุม้ ครองค่ำรักษำพยำบำลและสิ นไหมทดแทนเป็ นเงิ นจำนวนสู ง และได้รับ
ควำมคุ ม้ ครองภัยก่ อกำรร้ ำยเพิ่มเป็ นพิเ ศษ
2.บุคลำกรมีโอกำสได้เข้ำร่ วมโครงกำรประกันภัยอุบตั ิ เหตุกบั นักศึ กษำในอัตรำค่ำเบี้ยประกันภัยต่ำคนละ 100 บำทต่อปี
และได้รับควำม
คุม้ ครองสู งเช่นเดียวกับนักศึกษำ ทำให้มีควำมสะดวกในกำรเข้ำรับบริ กำรรักษำพยำบำลอุบตั ิเหตุ ใน โรงพยำบำล เอกชน คลินิก และโพลีคลินิก ที่มี
ใบอนุญำตประกอบโรคศิลป์ ทัว่ โลก ประหยัดเงินงบประมำณค่ำรักษำพยำบำลของรัฐ และมีสินไหมทดแทนแก่ครอบครัวกรณี บุคลำกรเสี ยชี วิต/ทุพลภำพ
3. โรงพยำบำลสงขลำนคริ นทร์ เปิ ดโอกำสให้นกั ศึกษำขึ้นทะเบียนบัตรประกันสุ ขภำพถ้วนหน้ำ(บัตรทอง)ได้ทุกวันทำกำร

4. อุปสรรค
กำรปรับปรุ งก่อสร้ำงคณะกำรแพทย์แผนไทยทำให้ตอ้ งย้ำยคลินิกสุ ขภำพจำกโรงอำหำรไปอยูท่ ี่ช้ นั 1 หอพักนักศึกษำหญิง (อำคำร 7) มีผลทำให้
นักศึกษำชำยและนักศึกษำที่พกั นอกมหำวิทยำลัยขำดโอกำสเข้ำรับบริ กำร เนื่ องจำกเข้ำเขตหอพักไม่สะดวก

5. กลยุทธ์ / แผนพัฒนา
1. ควรพัฒนำคลินิกสุขภำพนักศึกษำเป็ นศูนย์ยอ่ ยบริ กำรสุ ขภำพนักศึกษำของโรงพยำบำลสงขลำนคริ นทร์
2. ควรมีเจ้ำหน้ำที่รับผิดชอบงำนโดยตรง
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- 76 ภารกิจที่ 10 ไปรษณียภัณฑ์
ชื่ อตัวบ่ งชี้ : 10.1 ร้ อยละของนักศึกษาทีไ่ ด้ รับไปรษณียภัณฑ์ ประเภทธรรมดาและใบแจ้ ง ภายใน 1 วัน
ผลการดาเนินงาน
ค่ า
แผน ผลการดาเนินงานปี การศึกษา
เกณฑ์ การให้ คะแนน
ผลการประเมิน
นา้ หนัก 2550
2548
2549
2550
1
2
3
เทียบ เทียบ
เทียบ
รวม
เกณฑ์ แผน พัฒนาการ คะแนน
1.71
80.00 53.40 63.20 63.00
1-54 55-79 >80
2
0
1
3
รายละเอียดผลการดาเนินงาน
มีแผนงานการให้บริ การรับ–จ่ายไปรษณี ยภัณฑ์นกั ศึกษาที่พกั ในหอพัก ดาเนินงานโดยการเช่าตูไ้ ปรษณี ยภัณฑ์ รับ
ไปรษณี ยภัณฑ์จากที่ทาการไปรษณี ยแ์ ละจากบุรุษไปรษณี ย ์ จัดแยกประเภทไปรษณี ยภัณฑ์ประเภทธรรมดา ส่งให้นกั ศึกษาถึงห้องพัก
ประเภทลงทะเบียนและด่วนพิเศษ บันทึกรายการและทาใบแจ้ง แจ้งนักศึกษาถึงห้องพัก ภายใน 1 วัน ให้บริ การจ่ายไปรษณี ยภัณฑ์
ลงทะเบียนและด่วนพิเศษที่สานักงานหอพักระหว่างเวลา 08.00–21.00 น. ทุกวันราชการ และเวลา 08.30 – 16.30 น. ในวันหยุดราชการ
(กนศ.10.1/1) นักศึกษาที่ไม่ได้พกั ในหอพักจะแจ้งไปที่ภาควิชา ประเมินผลการให้บริ การโดยการสารวจความพึงพอใจจากนักศึกษา
ผูใ้ ช้บริ การ จานวน 341 คน พบว่าเจ้าหน้าที่นาไปรษณี ยภัณฑ์ประเภทธรรมดาและใบแจ้งไปติดไว้ให้ที่ประตูหอ้ งพักและสอดไว้ใน
ห้องพัก คิดเป็ นร้อยละ 98.30 มากกว่าปี 2549 (ร้อยละ 95.20) แต่นกั ศึกษาได้รับใบแจ้งไปรษณี ยภัณฑ์ประเภทลงทะเบียนภายในวันที่
ระบุในใบแจ้งเพียงจานวน 215 คน คิดเป็ นร้อยละ 63.00 (กนศ.10.1/2)
ผลประเมินเทียบเกณฑ์เท่ากับ 2 เทียบแผนเท่ากับ 0 คะแนน เทียบพัฒนาการเท่ากับ 1 คะแนน
รวมคะแนนตัวบ่ งชี้ที่ 10.1 เท่ ากับ 3 คะแนน
เอกสารอ้างอิง :
* 1. กนศ.10.1/1 ตารางเวรการปฏิบตั ิงาน
2. กนศ.10.1/2 รายงานการประเมินผลสารวจความพึงพอใจจากนักศึกษาผูใ้ ช้บริ การ
* เอกสารดูที่สานักงานหอพัก

- 77 ภารกิจที่ 10 ไปรษณียภัณฑ์
ชื่ อตัวบ่ งชี้ : 10.2 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา
ผลการดาเนินงาน
ค่ า
แผน ผลการดาเนินงานปี การศึกษา
นา้ หนัก 2550
2548
2549
2550
1.71

3.51

4.10

4.26

4.29

เกณฑ์ การให้ คะแนน
1
2
3
1.512.50

>2.513.50

>3.51

เทียบ
เกณฑ์
3

ผลการประเมิน
เทียบ
เทียบ
แผน พัฒนาการ
1
0

รวม
คะแนน
4

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
กองกิจการนักศึกษามีแผนงานการให้บริ การรับ–จ่ายไปรษณี ยภัณฑ์นกั ศึกษาที่พกั ในหอพักโดยกาหนดให้ไปรษณี ยภัณฑ์
ประเภทธรรมดาและใบบันทึกรายการแจ้งกรณี มีไปรษณี ยภัณฑ์ลงทะเบียน แจ้งนักศึกษาถึงห้องพัก ภายใน 1 วัน ให้บริ การจ่าย
ไปรษณี ยภัณฑ์ลงทะเบียนและด่วนพิเศษที่สานักงานหอพักระหว่างเวลา 08.00–21.00 น. ทุกวันราชการ และเวลา 08.30 – 16.30 น. ใน
วันหยุดราชการ (กนศ.10.1/1) นักศึกษาที่ไม่ได้พกั ในหอพักจะแจ้งไปที่ภาควิชา จัดทาโครงการพัฒนางาน ประเมินผลการให้บริ การโดย
การสารวจความพึงพอใจจากนักศึกษาผูใ้ ช้บริ การ จานวน 341 คน นักศึกษามีความพึงพอใจภาพรวมที่ค่าเฉลี่ย 4.29 บรรลุเป้ าหมายที่
กาหนดไว้ (กนศ.10.1 /2)
ผลประเมินเทียบเกณฑ์เท่ากับ 3 เทียบแผนเท่ากับ 1 คะแนน เทียบพัฒนาการเท่ากับ 0 คะแนน
รวมคะแนนตัวบ่ งชี้ที่ 10.2 เท่ ากับ 4 คะแนน
เอกสารอ้างอิง :
1. กนศ.10.1/1 ตารางเวรการปฏิบตั ิงาน
2. กนศ.10.2/1 รายงานการประเมินผลการสารวจความพึงพอใจจากนักศึกษาผูใ้ ช้บริ การ

สรุปผลการวิเคราะห์ ตนเอง (SWOT Analysis) :
1. จุดอ่ อน
ไม่มีระบบการตรวจสอบความปลอดภัย
2. จุดแข็ง
1. ที่ทาการอยูใ่ กล้หอพักนักศึกษา ดาเนินการจ่ายไปรษณี ยภัณฑ์ประเภทธรรมดาถึงห้องพักนักศึกษาภายใน 1 วัน และส่งใบแจ้ง
ไปรษณี ยภัณฑ์ลงทะเบียนและด่วนพิเศษที่หอ้ งพักภายใน 1 วัน ทาให้นกั ศึกษาได้รับการบริ การที่สะดวกรวดเร็ ว เป็ นที่พึงพอใจใน
ระดับมากที่สุด
2. มีเจ้าหน้าที่ให้ความร่ วมมืออยูบ่ ริ การรับ-จ่ายไปรษณี ยภัณฑ์นอกเวลาราชการ
3. โอกาส
บุรุษไปรษณี ยน์ าส่งไปรษณี ยภัณฑ์ประเภทลงทะเบียนทุกวัน ยกเว้นวันอาทิตย์ ทาให้ไปรษณี ยภัณฑ์นกั ศึกษาไม่ตกค้างและได้รับ
เร็ วขึ้น
4. อุปสรรค
มีความเสี่ ยงต่ออุบตั ิภยั ที่อาจจะเกิดจากบรรจุภณั ฑ์ที่มีผนู ้ าฝากให้นกั ศึกษา เพราะยังไม่มีเครื่ องมือตรวจจับวัตถุระเบิด
5. กลยุทธ์ / แผนการพัฒนา
นาผลการประเมินพร้อมประชุมชี้แจงขอความร่ วมมือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบ ทาให้มีการปรับปรุ งพัฒนามากขึ้น
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ภารกิจที่ 11 กิจกรรมเพื่อส่ งเสริมพัฒนานักศึกษา
ชื่ อตัวบ่ งชี้ :11.1. ร้ อยละของนักศึกษาทีเ่ ข้ าร่ วมโครงการ / กิจกรรมนักศึกษาต่ อจานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ผลการดาเนินงาน
ค่ า
แผน
ผลการดาเนินงานปี
เกณฑ์ การให้ คะแนน
ผลการประเมิน
นา้ หนัก 2550
การศึกษา
2548 2549 2550
1
2
3 เทียบ เทียบ
เทียบ
รวมคะแนน
เกณฑ์ แผน พัฒนาการ
1.72 80.00
86.29 1-39 40-59 ≥60 3
1
0
5
รายละเอียดผลการดาเนินงาน
กองกิจการนักศึกษา ได้จดั กิจกรรมและสนับสนุนส่ งเสริ มกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ตามนโยบายบ่มเพาะนักศึกษาและ
โครงสร้างกิจกรรมเสริ มหลักสูตร มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์กาหนดให้นกั ศึกษาระดับปริ ญญาตรี ที่เข้าศึกษาในปี การศึกษา 2550
เป็ นต้นไป ต้องเข้าร่ วมกิจกรรมเสริ มหลักสูตรเพื่อพัฒนานักศึกษาไม่นอ้ ยกว่า 17 กิจกรรม มีจานวนหน่วยชัว่ โมงที่เข้าร่ วมไม่นอ้ ย
กว่า 100 หน่วยชัว่ โมง เพื่อให้บณ
ั ฑิตมีความรู ้ ความสามารถ ดารงด้วยคุณธรรม บนพื้นฐานความเป็ นไทย มีทกั ษะชีวติ สานึก
สาธารณะ และสมรรถนะสากล โครงสร้างกิจกรรมเสริ มหลักสูตร จาแนกได้ 5 ประเภท ได้แก่ 1) กิจกรรมเสริ มสร้างจิตสานึก
สาธารณะ พัฒนาคุณธรรม จริ ยธรรม และความมีวินยั 2) กิจกรรมเสริ มสร้างทักษะทางสังคม วิชาการ วิชาชีพ และเสริ มสร้าง
สมรรถนะสากลบนพื้นฐานความเป็ นไทย 3) กิจกรรมเสริ มสร้างความภาคภูมิใจในสถาบัน ความเป็ นลูกพระบิดา เป็ นหนึ่งเดียวไม่
แยกวิทยาเขตหรื อเขตการศึกษา 4) กิจกรรมเสริ มสร้างความเข้าใจในพหุวฒั นธรรม และความเป็ นประชาธิปไตย โดยมี
พระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข 5) กิจกรรมเสริ มสร้างและพัฒนาสุขภาพ (กนศ. 11.1/1)
ปี การศึกษา 2550 ได้สนับสนุนส่งเสริ มให้กลุ่มองค์กรนักศึกษา ได้แก่ องค์การบริ หาร สภานักศึกษา ชมรมใน
สังกัดองค์การบริ หารและกรรมการหอพักเป็ นผูจ้ ดั โครงการ รวมทั้งโครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานในสังกัดกองกิจการนักศึกษาจัด
ขึ้นเพื่อพัฒนานักศึกษา รวมทั้งสิ้น 338 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 6,835,468 บาท จาแนกได้ดงั นี้
1. กิจกรรรมด้านบาเพ็ญประโยชน์ จานวน 71 โครงการ (กนศ.11.1/2) ซึ่งเป็ นโครงการบาเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชน
โดยได้ร่วมกันสร้าง ซ่อมแซมถาวรวัตถุ และเผยแพร่ ให้ความรู ้ที่ได้จากการศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะทางแก่ประชาชน / เยาวชน
โดยเฉพาะในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและสาขาสังคมศาสตร์ ซึ่งเป็ นการปลูกฝังจิตสานึกสาธารณะต่อสังคมได้แก่โครงการค่าย
ศรี ตรัง โครงการค่ายร่ วมฝ่ ายบาเพ็ญประโยชน์ เกลียวเชือกสัมพันธ์สานฝันบาเพ็ญฯ
โครงการจุดประกาย โครงการค่ายเยาวชนพิทกั ษ์สิ่งแวดล้อม และกิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์นอ้ งใหม่
2 กิจกรรมด้านวิชาการจานวน 72 โครงการ (กนศ.11.1/3) ซึ่งเป็ นโครงการนาความรู ้จากวิชาการ/วิชาชีพที่ศึกษาอยู่
ได้ฝึกปฏิบตั ิ/ถ่ายทอดแก่เยาวชน/นักเรี ยน ได้แก่โครงการวิเทศแคมป์ โครงการ English Camp เพื่อน้อง และได้จดั โครงการ
เพื่อให้นกั ศึกษาได้เพิ่มพูนความรู ้ต่างๆ เช่น ด้านภาษาได้แก่ โครงการหอพักสัญจร โครงการเตรี ยมความพร้อมภาษาอังกฤษ
โครงการบริ การวิชาการภาษาอังกฤษ โครงการเรี ยนเสริ มเพิ่มทักษะภาษาที่สาม (สนทนาภาษาจีน) โครงการเตรี ยมฟิ ตกับ
Chinese และด้านวิชาชีพ ได้แก่ อบรมด้านคอมพิวเตอร์ นอกจากนั้นงานกิจกรรมนักศึ กษาได้จดั โครงการที่เสริ มสร้างและ
เพิ่มพูนความรู ้ทางสังคมแก่ผนู ้ ากลุ่มกิ จกรรมนักศึ กษา ได้แก่ โครงการหลักสู ตรการบริ หารผูน้ ากลุ่มกิ จกรรมนักศึ กษา
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ภารกิจที่ 11 กิจกรรมเพื่อส่ งเสริมพัฒนานักศึกษา
ชื่ อตัวบ่ งชี้ :11.1. ร้ อยละของนักศึกษาทีเ่ ข้ าร่ วมโครงการ / กิจกรรมนักศึกษาต่ อจานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี
3 กิ จกรรมด้านกี ฬาจานวน 54 โครงการ (กนศ11.1/4)
3.1 กิจกรรมด้านกี ฬาเพื่อความเป็ นเลิศ กองฯ ได้ดาเนิ นการจัดโครงการส่ งเสริ มให้นกั ศึกษาเข้าร่ วมแข่งขันกีฬา
เช่น การเข้าร่ วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่ งประเทศไทย กีฬา IMT- GTvarsity carnival และเพื่อเป็ นการตอบสนองการพัฒนา
สู่ ความเป็ นเลิศ งานกิจกรรมนักศึกษาดาเนิ นการรับนักเรี ยนที่มีความสามารถพิเศษด้านกีฬาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยในปี การศึกษา
2550 จานวน 18 คน
3.2 สนับสนุนการจัดกิจกรรมด้านกีฬาของชมรมกีฬาในสังกัดองค์การบริ หารองค์การนักศึกษา จานวน 16 ชมรม โดยได้จดั กิจกรรม
จานวน 4 โครงการ เช่น โครงการแข่งขันกีฬาน้องใหม่ โครงการแข่งขันกีฬาระหว่างคณะ กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ การอบรมให้
ความรู ้พ้นื ฐานด้านกีฬา กีฬาในลักษณะ พี เอส ยู โอเพ่น
3.3 กิจกรรมกีฬาเพื่อสุขภาพ ได้ดาเนินการส่งเสริ มการจัดกิจกรรมโดยเน้นการส่งเสริ มให้นกั ศึกษา บุคลากร ออก
กาลังกายเพื่อสุขภาพ เช่น โครงการวิง่ สะสมระยะทางรอบอ่างน้ า มอ. โครงการวิง่ หาดใหญ่สู่ธรรมชาติ การจัดการแข่งขันเชื่อม
ความสัมพันธ์ฟตุ บอลภายใน
4. กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม จานวน 83 โครงการ (กนศ.11.1/5) ซึ่งดาเนินการโดยองค์กรนักศึกษาและหน่วยงาน
ของกองฯ ประกอบด้วย
- กิจกรรมโครงการที่ส่งเสริ มให้เกิดความเข้าใจและความภาคภูมิใจในวิถีชีวติ และภูมิปัญญาไทย เช่น โครงการ
เปิ ดตูแลใต้ โครงการสัมผัสวิถีชีวติ ชาวบ้าน
- กิจกรรม/โครงการที่ส่งเสริ มความภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณี ไทยท้องถิ่นและของชาติ เช่น
โครงการวันลอยกระทง โครงการอนุรักษ์ประเพณี ไทยถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ าฝน
- กิจกรรม/โครงการที่ส่งเสริ มให้เกิดความเข้าใจและศรัทธาในสถาบันทางศาสนา เช่น โครงการตักบาตรทุกวัน
พฤหัส ฯ โครงการบอกเล่าศรัทธา โครงการกลุ่มเซลสามัคคีธรรมนาชีวติ
- กิจกรรม/โครงการเพื่อก่อให้เกิดคุณค่าหรื อค่านิยมที่นบั ถือความดีงามคุณธรรมและจริ ยธรรม
เช่น โครงการปฏิบตั ิธรรมชมรมพุทธ โครงการอมรมศักยภาพเยาวชนต้นแบบ โครงการชุมชนสัมพันธ์คุณธรรมเพื่อพ่อ
- กิจกรรม/โครงการ แสดงศิลปวัฒนธรรมไทย เช่น โครงการเยาวชนรักษ์ดนตรี ไทย โครงการสานสัมพันธ์
ศิลปวัฒนธรรม 5 วิทยาเขต โครงการเปิ ปสี่ ภาคหลากหลายศิลป์ กินอยูอ่ ย่างไทย โครงการนาฏะนาฏยลินลา
- กิจกรรม/โครงการศิลปวัฒนธรรมสากลและของชาติอื่นๆ เช่นโครงการ PSU MUSIC AWARDS โครงการ
PSU DANCING COMPET เป็ นต้น
5. กิจกรรมด้านพิเศษอื่น ๆ จานวน 56 โครงการ (กนศ.11.1/6) นอกจากได้สนับสนุนการจัดกิจกรรมของกลุ่มกิจกรรม
ต่าง กองฯได้จดั กิจกรรมด้านเสริ มสร้างความเข้าใจด้านพหุวฒั นธรรม การนาวิถีประชาธิปไตยและปรัชญาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
มาใช้ในวิถีชีวติ ประจาวัน กิจกรรมเกี่ยวกับเยาวชนเด็กด้อยโอกาส นักเรี ยน เยาวชนที่มีผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบใน 3
จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยงบประมาณส่วนหนึ่งได้รับการสนับสนุนจากศูนย์อานวยการบริ หารจังหวัดชายแดนภาคใต้ การจัดอบรม
สัมมนาในลักษณะแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ ( KM Workshop) เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่และประชุมเชียร์เชิงสร้างสรรค์ โดยได้
จัดอบรมสัมมนาทั้งภายในวิทยาเขต ระหว่างวิทยาเขตและประสานการจัดร่ วมเครื อข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้

ผลประเมินเทียบเกณฑ์เท่ากับ 3 คะแนนเทียบแผนเท่ากับ 1 คะแนน เทียบพัฒนาการเท่ากับ 0 คะแนน
รวมคะแนนตัวบ่ งชี้ที่ 11.1 เท่ ากับ 5 คะแนน
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ภารกิจที่ 11 กิจกรรมเพื่อส่ งเสริมพัฒนานักศึกษา
ชื่ อตัวบ่ งชี้ :11.1. ร้ อยละของนักศึกษาทีเ่ ข้ าร่ วมโครงการ / กิจกรรมนักศึกษาต่ อจานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี
เอกสารอ้างอิง :
1. กนศ.11.1/1
2. กนศ.11.1/2
3. กนศ.11.1/3
4. กนศ.11.1/4
5. กนศ.11.1/5
6. กนศ.11.1/6

คู่มือปฏิบตั ิงานกิจกรรมเสริ มหลักสู ตรเพื่อพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
http://student.psu.ac.th/news/ทรานสคริ ปกิจกรรมนักศึกษา
http://student.psu.ac.th/news/ทรานสคริ ปกิจกรรมนักศึกษา
http://student.psu.ac.th/news/ทรานสคริ ปกิจกรรมนักศึกษา
http://student.psu.ac.th/news/ทรานสคริ ปกิจกรรมนักศึกษา
http://student.psu.ac.th/news/ทรานสคริ ปกิจกรรมนักศึกษา

ชื่ อตัวบ่ งชี้ :11.2: จานวนโครงการ/กิจกรรมนักศึกษาต่ อจานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ผลการดาเนินงาน
ค่ า
แผน ผลการดาเนินงานปี การศึกษา เกณฑ์ การให้ คะแนน
ผลการประเมิน
นา้ หนัก
2550
2548 2549 2550
1
2
3
เทียบ เทียบ
เทียบ รวมคะแนน
เกณฑ์ แผน พัฒนาการ
1.72
1:55
1:52 >1:65 >160- 1:55
3
1
0
5
1:65
รายละเอียดผลการดาเนินงาน
ปี การศึกษา 2550 กองกิจการนักศึกษาได้สนับสนุนการจัดและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา จานวน 238โครงการ
แบ่งเป็ นด้านบาเพ็ญประโยชน์ จานวน 71 โครงการ ด้านวิชาการ จานวน 74 โครงการ ด้านกีฬา จานวน 54 โครงการ ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม จานวน 83 โครงการ และด้านพิเศษอื่นๆ จานวน 56 โครงการ ผลการประเมินอยูใ่ นระดับดีมาก (กนศ.11.2/1)
ผลประเมินเทียบเกณฑ์เท่ากับ 3 เทียบแผนเท่ากับ 1 คะแนน เทียบพัฒนาการเท่ากับ 0 คะแนน
รวมคะแนนตัวบ่ งชี้ที่ 11.2 เท่ ากับ 5 คะแนน
เอกสารอ้างอิง:
กนศ. 11.2/1 http://student.psu.ac.th/news/ทรานสคริ ปกิจกรรมนักศึกษา

- 81 ชื่ อตัวบ่ งชี้ :11.3. ร้ อยละของงบประมาณทีไ่ ด้ รับการสนับสนุนส่ งเสริมกิจกรรมนักศึกษาต่ องบดาเนินการ (ปี งบประมาณ)
ผลการดาเนินงาน
ค่ า
แผน ผลการดาเนินงานปี การศึกษา เกณฑ์ การให้ คะแนน
ผลการประเมิน
นา้ หนัก 2550
2548 2549 2550
1
2
3
เทียบ
เทียบ
เทียบ
รวมคะแนน
เกณฑ์
แผน
พัฒนาการ
1.72
3.50
3.90 <2.00 2.00- >3.00
3
1
0
5
3.00
รายละเอียดผลการดาเนินงาน
ปี การศึ กษา 2550 กองกิจการนักศึ กษาได้รับการจัดสรรงบประมาณจากเงินรายได้ หมวดดาเนิ นการประเภทอุดหนุ น
กิ จกรรมนักศึ กษา เพื่ อสนับ สนุ น การจัดกิ จกรรมพัฒ นานักศึ กษา จานวน 5,415,000 บาท ต่องบหมวดดาเนิ น การโดยรวมทั้งสิ้ น
138,604,500 บาท (กนศ.11.3/1)
ผลประเมินเทียบเกณฑ์เท่ากับ 3 เทียบแผนเท่ากับ 1 คะแนน เทียบพัฒนาการเท่ากับ 0 คะแนน
รวมคะแนนตัวบ่ งชี้ที่ 11.3 เท่ ากับ 5 คะแนน
เอกสารอ้างอิง :
กนศ.11.3/1 แผนงบประมาณเงินรายได้ประจาปี งบประมาณ 2550-2551

ชื่ อตัวบ่ งชี้ :11.4 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดกิจกรรมนักศึกษา
ผลการดาเนินงาน
ค่ า
แผน ผลการดาเนินงานปี การศึกษา เกณฑ์ การให้ คะแนน
นา้ หนัก 2550
2548 2549 2550
1
2
3
1.71

3.51

-

-

3.96

1.512.50

2.513.50

≥3.51

เทียบ
เกณฑ์
3

ผลการประเมิน
เทียบ
เทียบ รวมคะแนน
แผน
พัฒนาการ
1
0
5

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
กองกิจการนักศึกษา ได้มีการประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมนักศึกษาตลอดปี การศึกษา 2550 โดยสอบถามจาก
ผูน้ าและกรรมการกลุ่มกิจกรรมนักศึกษาอันได้แก่ องค์การบริ หาร สภานักศึกษา สโมสรคณะ ชมรมในสังกัดองค์การบริ หารและ
กรรมการหอพัก ผลการประเมินอยูใ่ นระดับดีมาก ค่าเฉลี่ย 3.90 (กนศ.11.4/1)
ผลประเมินเทียบเกณฑ์เท่ากับ 3 เทียบแผนเท่ากับ 1 คะแนน เทียบพัฒนาการเท่ากับ 0 คะแนน
รวมคะแนนตัวบ่ งชี้ที่ 11.4 เท่ ากับ 5 คะแนน
เอกสารอ้างอิง
กนศ.11.4/1 สรุ ปผลความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดกิจกรรมนักศึกษา

- 82 ภารกิจที่ 11 กิจกรรมเพื่อส่ งเสริมพัฒนานักศึกษา
สรุปผลการวิเคราะห์ ตนเอง (SWOT Analysis)
1. จุดอ่ อน
1. การถ่ายทอดประสบการณ์ระหว่างผูท้ ากิจกรรมรุ่ นต่อรุ่ น ไม่เป็ นระบบ
2. บางกลุ่มกิจกรรมยังไม่ได้นาผลการประเมินโครงการมาพัฒนาปรับปรุ ง เพื่อเป็ นแนวทางปฏิบตั ิงานโครงการปี ต่อไป
2. จุดแข็ง
1. การมีโครงสร้างกิจกรรมเสริ มหลักสูตรเพื่อพัฒนานักศึกษา ในลักษณะบังคับเลือกและเลือกเข้าร่ วมอย่างหลากหลาย
2. การมีระบบบันทึกประมวลผลต่อการเข้าร่ วมกิจกรรมอย่างเป็ นระบบ และมีผลต่อการสาเร็ จการศึกษา ทาให้นกั ศึกษาให้
ความสาคัญและสนใจเข้าร่ วมกิจกรรมเพิ่มมากขึ้น
3. โอกาส
1. นโยบาย สกอ.ให้ความสาคัญต่อการพัฒนาบัณฑิต โดยยึดคุณธรรมนาความรู ้ ซึ่งสอดรับกับกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่เป็ นการ
ปลูกฝังคุณธรรม จริ ยธรรม การมีทกั ษะชีวติ และการเป็ นบัณฑิตที่เป็ นคนดีของสังคม
2. หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนซึ่งเป็ นนายจ้าง/ผูป้ ระกอบการให้ความสาคัญเป็ นพิเศษสาหรับนักศึกษาที่ผา่ นกระบวนการ
กิจกรรมนักศึกษาขณะที่ศึกษาอยูใ่ นมหาวิทยาลัย
3. มีโครงการความร่ วมมือกับหน่วยงาน / ต่างสถาบัน /ทั้งในและภายนอกเพื่อเปิ ดโอกาสให้ทากิจกรรมที่ดี เป็ นการสร้าง
ความภาคภูมิใจแก่นกั ศึกษาและผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
4. อุปสรรค
1. ระบบการเรี ยนการสอนยังไม่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมและเข้าร่ วมกิจกรรมของนักศึกษา
2. งบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษามีนอ้ ย ไม่สอดรับกับปริ มาณความสนใจในการเข้าร่ วม
กิจกรรมที่เพิ่มขึ้นเป็ นทวีคูณ
3. ปั จจัยเกื้อหนุนที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมของนักศึกษายังไม่เพียงพอ เช่น ยานพาหนะ สถานที่การจัดกิจกรรม
4. อาจารย์ที่ปรึ กษากิจกรรมนักศึกษา ขาดแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน เช่น การคิดภาระงาน / ค่าตอบแทน
5. กลยุทธ์ / แผนพัฒนา
1. จัดประชุมเชิงปฏิบตั ิการในลักษณะแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ระหว่างผูน้ านักศึกษา อาจารย์ที่ปรึ กษา และเจ้าหน้าที่กิจการนักศึกษา เพือ่
ระดมความคิดเห็นในเชิงพัฒนากิจกรรมนักศึกษา เสนอต่อมหาวิทยาลัยฯ เพื่อสนับสนุนส่งเสริ มกิจกรรมนักศึกษาอย่างบูรณาการ
2. เร่ งรัดการจัดซื้ออุปกรณ์และปรับปรุ งอาคารสถานที่ ซึ่งเป็ นปั จจัยเกื้อหนุนต่อการจัดกิจกรรมนักศึกษา
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ภารกิจที่ 12 วิชาทหาร
ชื่ อตัวบ่ งชี้ :12.1 จานวนนักศึกษาผู้ใช้ บริการ
ผลการดาเนินงาน
ค่ า
นา้ หนัก

แผน
2550

1.71

300

ผลการดาเนินงานปี การศึกษา

เกณฑ์ การให้ คะแนน

2548

2549

2550

1

-

-

489

≤200

2

3

>200- ≥300
299

ผลการประเมิน
เทียบ
เกณฑ์

เทียบ
แผน

3

1

เทียบ
รวม
พัฒนาการ คะแน
น
0
5

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
กองฯได้กำหนดแผนกำรดำเนินงำนด้ำนวิชำกำรทหำรสอดคล้องกับแผนงำนของกระทรวงกลำโหมและศูนย์กำรฝึ กวิชำ
ทหำร มณฑลทหำรบกที่ 42 โดยภำระงำนด้ำนวิชำทหำรตลอดปี กำรศึกษำ จะดำเนินกำรตั้งแต่ประสำนงำนรับสมัครนักศึกษำวิชำทหำร
กำรขอผ่อนผันกำรเรี ยกพลฯ กำรขอยกเว้นกำรตรวจเลือกเข้ำรับรำชกำรทหำร กำรประสำนงำนเข้ำร่ วมประชุมในโอกำสต่ำงๆ และงำน
ด้ำนธุรกำรที่เกี่ยวข้องกับวิชำทหำร
ผลกำรปฏิบตั ิงำน ปี กำรศึกษำ 2550 ได้ดำเนินกำรด้ำนเอกสำรรับสมัครนักศึกษำวิชำทหำร จำนวน 114 คน ขอผ่อนผันกำร
เรี ยกพลฯ จำนวน 14 คน กำรขอยกเว้นกำรขอผ่อนผันกำรตรวจเลือกเข้ำรับรำชกำรทหำร จำนวน 353 คน และดำเนินกำรเอกสำร
ธุรกำรเกี่ยวกับวิชำทหำร จำนวน 5 ฉบับ มีกำรประชุมร่ วมกับศูนย์กำรฝึ กฯ จำนวน 1ครั้ง เพื่อสรุ ปประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำนร่ วมกัน
มีกำรประเมินผลควำมพึงพอใจจำกนักศึกษำผูม้ ำใช้บริ กำรและข้อเสนอแนะจำกผลกำรประเมินมำพัฒนำปรับปรุ งกำรปฏิบตั ิงำนด้ำนวิชำ
ทหำรต่อไป ผลกำรประเมินอยูใ่ นระดับดีมำก (กนศ. 12.1/1)
ผลประเมินเทียบเกณฑ์เท่ำกับ 3 เทียบแผนเท่ำกับ 1 คะแนน เทียบพัฒนำกำรเท่ำกับ 0 คะแนน
รวมคะแนนตัวบ่ งชีท้ ี่ 12.1 เท่ ากับ 5 คะแนน
เอกสารอ้างอิง:
กนศ 12.1/1 เอกสำรขอบข่ำยภำระงำน / ระเบียบด้ำนวิชำทหำร

- 84 ชื่ อตัวบ่ งชี้ :12.2 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาผู้ใช้ บริการ
ผลการดาเนินงาน
ค่ า
แผน ผลการดาเนินงานปี การศึกษา เกณฑ์ การให้ คะแนน
นา้ หนัก
2550
2548 2549 2550
1
2
3
1.71

3.50

-

-

4.36

1-2.49

2.503.49

≥3.50

ผลการประเมิน
เทียบ
เกณฑ์
3

เทียบ
แผน
1

เทียบ
รวม
พัฒนาการ คะแนน
0
5

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
กองฯ ได้ดำเนินงำนวิชำทหำร มีกำรประเมินผลควำมพึงพอใจของนักศึกษำผูใ้ ช้บริ กำร ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจอยู่
ในระดับดีมำก (กนศ. 12.2/1)
ผลประเมินเทียบเกณฑ์เท่ำกับ 3 เทียบแผนเท่ำกับ 1 คะแนน เทียบพัฒนำกำรเท่ำกับ 0 คะแนน
รวมคะแนนตัวบ่ งชี้ที่ 12.2 เท่ ากับ 5 คะแนน
เอกสารอ้ างอิง:
กนศ.12.2/1 สรุ ปผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของนักศึกษำผูใ้ ช้บริ กำร
ภารกิจที่ 12 วิชาทหาร
สรุปผลการวิเคราะห์ ตนเอง (SWOT Analysis)
1. จุดอ่ อน
นักศึกษำที่เข้ำเกณฑ์กำรตรวจเลือกทหำรบำงส่วนยังขำดควำมสนใจมำดำเนินกำรขอผ่อนผันกำรเกณฑ์ทหำร
ตำมระเบียบของกระทรวงกลำโหม
2. จุดแข็ง
1. ขั้นตอนกำรดำเนินงำนด้ำนวิชำทหำรมีควำมชัดเจนทำให้ง่ำยต่อกำรปฏิบตั ิงำนของเจ้ำหน้ำที่ที่รับผิดชอบ
2. กำรตรวจสอบรำยชื่อนักศึกษำวิชำทหำรสำมำรถตรวจสอบผ่ำน WEB กองกิจกำรนักศึกษำ ได้
3. โอกาส
1. ศูนย์กำรฝึ กวิชำทหำร ได้เปิ ดโอกำสให้นกั ศึกษำวิชำทหำรเข้ำรับกำรฝึ กในช่วงปิ ดภำคกำรศึกษำและในช่วงวันหยุด
ทำให้นกั ศึกษำมีควำมสนใจเข้ำรับกำรฝึ กและกระทบต่อกำรเรี ยนน้อย
2. ผูท้ ี่สำเร็ จกำรศึกษำวิชำทหำร ชั้นปี ที่ 5 และสำเร็ จระดับปริ ญญำตรี ทุกสำขำวิชำ มีโอกำสได้รับกำรพิจำรณำเป็ นกรณี พิเศษในกำร
รับรำชกำรสังกัดกองทัพบก
4. อุปสรรค
แผนกำรฝึ กภำคสนำมของนักศึกษำวิชำทหำร ไม่สอดคล้องกับกำรเปิ ดภำคเรี ยนของมหำวิทยำลัย
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ภารกิจที่ 12 วิชาทหาร
5. กลยุทธ์ / แผนพัฒนา
1. กำรสมัครเรี ยนวิชำทหำร ดำเนินกำรประชำสัมพันธ์ ขั้นตอนกำรรับสมัครไว้ในคู่มือปฐมนิเทศนักศึกษำ
ใหม่และประชำสัมพันธ์ผำ่ น http://student.psu.ac.th/news/
2. กำรผ่อนผันตรวจเลือกเข้ำรับรำชกำรทหำร จัดทำแผ่นปลิวประชำสัมพันธ์และจัดส่ งตำมรำยชื่อนักศึกษำ
ที่จะต้องดำเนิ นที่ขอผ่อนผันไปยังคณะต่ำง ๆ รวมทั้งจัดทำป้ำยผ้ำประชำสัมพันธ์จดั ทำ HOME PAGE ข้อมูลนักศึกษำ
วิชำทหำร

- 86 ภารกิจที่ 13 ทะเบียนกิจกรรมนักศึกษา
ชื่ อตัวบ่ งชี้ :13.1. จานวนนักศึกษาผู้ขอรับบริการ
ผลการดาเนินงาน
ค่ า
แผน
ผลการดาเนินงานปี
นา้ หนัก 2550
การศึกษา
2548 2549 2550
1.72

1,200

-

-

เกณฑ์ การให้ คะแนน
1

1,323 <800

2

3

800- >1,000
1000

ผลการประเมิน
เทียบ
เกณฑ์
3

เทียบ
แผน
1

เทียบ
พัฒนาการ
0

รวม
คะแนน
5

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
กองกิจการนักศึกษา ได้จดั ทาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศกิจกรรมนักศึกษา เพื่อรองรับการบันทึกประวัติการทากิจกรรม
ของนักศึกษา ตามโครงสร้างหลักสูตรการพัฒนานักศึกษา ซึ่งเป็ นผลบังคับให้นกั ศึ กษาระดับปริ ญญาตรี ที่เข้าศึกษาในปี การศึกษา 2550
เป็ นต้นไป ต้องเข้าร่ วมกิจกรรมเสริ มหลักสู ตรเพื่อพัฒนานักศึกษาตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัย มีจานวนรวมทั้งสิ้น ไม่นอ้ ย
กว่า 17 กิจกรรม มีจานวนหน่วยชัว่ โมงที่เข้าร่ วมไม่นอ้ ยกว่า 100 หน่วยชัว่ โมง มีโครงสร้างกิจกรรมบังคับเลือก และเลือกเข้าร่ วมตาม
ประเภทกิจกรรม 5 ประเภท ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศกิจกรรมนักศึกษาที่จดั ทาขึ้น ได้รองรับการบันทึกข้อมูลการจัดกิจกรรมนักศึกษา
ของทั้งหน่วยงานมหาวิทยาลัยดาเนิ นการจัดและสนับสนุนให้กลุ่มองค์กรกิจกรรมนักศึกษาเป็ นผูจ้ ดั โครงการ ในปี การศึกษา 2550 กองกิจการนักศึกษามีการบันทึ กประวัติการเข้าร่ วมกิ จกรรมของนักศึ กษา จานวน 12, 900 คน ได้จดั ทาเกี ยรติบตั รมอบให้กลุ่มกิจกรรม
ได้แก่ องค์การบริ หาร สภานักศึ กษา สโมสรนักศึ กษา กรรมการชมรมในสังกัดองค์การบริ หาร กรรมการหอพัก นักกิ จกรรมดี เด่ น
นักกีฬา และนาฏศิลป์ มหาวิทยาลัย จานวน 1,047 ฉบับ มีการออกใบรับรองการทากิจกรรมให้แก่นกั ศึกษาทั้งที่จะสาเร็ จการศึกษาและ
ชั้นปี อื่นๆ จานวน 276 คน (กนศ.13.1/1)
ผลประเมินเทียบเกณฑ์เท่ากับ 3 เทียบแผนเท่ากับ 1 คะแนน เทียบพัฒนาการเท่ากับ 0 คะแนน
รวมคะแนนตัวบ่ งชี้ที่ 13.1 เท่ ากับ 5 คะแนน
เอกสารอ้างอิง:
กนศ.13.1/1 สรุ ปผลการปฏิบตั ิงานในรอบปี การศึกษา 2550

- 87 ภารกิจที่ 13 ทะเบียนกิจกรรมนักศึกษา
ชื่ อตัวบ่ งชี้ :13 .2 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาผู้ใช้ บริการ
ผลการดาเนินงาน
ค่ า
แผน
ผลการดาเนินงานปี
เกณฑ์ การให้ คะแนน
นา้ หนัก
2550
การศึกษา
2548 2549 2550
1
2
3
1.71

3.51

-

-

4.36

1.51- 2.51-3.50 ≥3.51
2.50

ผลการประเมิน
เทียบ
เกณฑ์
3

เทียบ
แผน
1

เทียบ
รวม
พัฒนาการ คะแนน
0
5

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
กองกิจการนักศึกษา ได้มีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาทากิจกรรมเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูล และขอใบรับรอง
การทากิจกรรมนักศึกษาทั้งที่จะสาเร็ จการศึกษาและนักศึกษาชั้นปี อื่นๆ เพื่อนาผลมาปรับปรุ งและพัฒนาการปฏิบตั ิงานของปี ต่อไป ผล
การประเมินอยูใ่ นระดับดีมาก (กนศ 13.2/1)
ผลประเมินเทียบเกณฑ์เท่ากับ 3 เทียบแผนเท่ากับ 1 คะแนน เทียบพัฒนาการเท่ากับ 0 คะแนน
รวมคะแนนตัวบ่ งชี้ที่ 13.2 เท่ ากับ 5 คะแนน
เอกสารอ้างอิง:
กนศ.13.2/1 สรุ ปผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริ การ

สรุปผลการวิเคราะห์ ตนเอง (SWOT Analysis) :
1. จุดอ่ อน
1. นักศึกษาผูร้ ับผิดชอบจัดกิจกรรมนักศึกษาไม่ส่งรายชื่อภายในเวลาที่กาหนด ทาให้การบันทึกล่าช้า
2. การกาหนดและบันทึกประเภทชัว่ โมงกิจกรรมผูร้ ับผิดชอบโครงการกาหนดแผน/รายละเอียดไม่ชดั เจนและไม่ได้มาตรฐาน
2. จุดแข็ง
การมีโครงสร้างกิจกรรมเสริ มหลักสูตรเพื่อพัฒนานักศึกษา ในลักษณะบังคับเลือก และเลือกเข้าร่ วมอย่างหลากหลาย
3. โอกาส
หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่ งเป็ นนายจ้าง/ ผูป้ ระกอบการให้ความสาคัญเป็ นพิเศษสาหรับนักศึกษา ที่ผ่านกระบวนการ
กิจกรรมนักศึกษา ขณะที่นกั ศึกษาอยูใ่ นมหาวิทยาลัย
4. อุปสรรค
5. กลยุทธ์ / แผนพัฒนา
1. จัดอบรมเชิงปฏิบตั ิการแก่นกั ศึกษาและบุคคลที่เกี่ยวข้อง
2. มีระบบการรายงานและติดตามผลการบันทึกกิจกรรมนักศึกษาเดือนละ 1 ครั้ง
3. พัฒนาระบบการขอใบรับรองการทากิจกรรม โดยนักศึกษาสามารถพิมพ์ได้ดว้ ยตนเอง
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ภารกิจที่ 14 กีฬา
ชื่ อตัวบ่ งชี้ :14 .1 การให้ บริการด้านกีฬา (ชั่วโมง / วันโดยเฉลีย่ 7 วัน / สัปดาห์ )
ผลการดาเนินงาน
ค่ า แผน ผลการดาเนินงานปี การศึกษา
นา้ หนัก 2550
2548 2549 2550
1.72

7

-

-

8

เกณฑ์ การให้ คะแนน

ผลการประเมิน

1

2

3

<4

4-6

>6

เทียบ
เกณฑ์
3

เทียบ
แผน
1

เทียบ
พัฒนาการ
0

รวม
คะแนน
5

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
กองกิ จการนักศึ กษา ได้รับมอบหมายนโยบายจากมหาวิทยาลัยให้รับผิดชอบกากับ ดู แลด้านการให้บริ การสนามกี ฬ า
อุป กรณ์ กีฬ าแก่ นักศึ กษา บุ คลากร และบริ การชุ มชน โดยในปี 2550 กองฯ มี แผนดำเนิ นงำนกี ฬำและปฏิ บัติตำมแผน โดยได้จัด
ให้บริ กำรสนำมกีฬำและอุปกรณ์กีฬำ ทั้งในนำมองค์กรเพื่อกำรฝึ กซ้อม / แข่งขัน และรำยบุคคลเพื่อออกกำลังกำย พร้อมมีกำรปรับปรุ ง
สระว่ำยน้ ำ ศูนย์บริ หำรร่ ำงกำย (กนศ 14.1/1)
ผลประเมินเทียบเกณฑ์เท่ำกับ 3 เทียบแผนเท่ำกับ 1 คะแนน เทียบพัฒนำกำรเท่ำกับ 0 คะแนน
รวมคะแนนตัวบ่ งชี้ที่ 14.1 เท่ ากับ 5 คะแนน
เอกสารอ้างอิง:
กนศ.14.1/1 รำยละเอียดระเบียบกำรเปิ ดให้บริ กำรสนำมกีฬำ

- 89 ภารกิจที่ 14 กีฬา
ชื่ อตัวบ่ งชี้ :14.2 จานวนครั้งทีใ่ ห้ บริการด้ านกีฬาแก่ หน่ วยงานหรื อกลุ่มองค์ กร
ผลการดาเนินงาน
ค่ า
แผน
นา้ หนัก
2550

ผลการดาเนินงานปี การศึกษา
2548

2549

2550

เกณฑ์ การให้ คะแนน
1

2

3

ผลการประเมิน
เทียบ
เกณฑ์
3

เทียบ
แผน
1

เทียบ
พัฒนาการ
0

รวม
คะแนน
5

1.71
500
695 <300 300-400 >400
รายละเอียดผลการดาเนินงาน
ปี กำรศึกษำ 2550 ได้บริ กำรสนำมกีฬำและอุปกรณ์กีฬำแก่หน่วยงำนทั้งภำยนอกและภำยในเพื่อกำรฝึ กซ้อม/แข่งขันกีฬำ
และจัดกิจกรรมอื่นๆ รวมทั้งสิ้น 695 ครั้ง/เดือน มีผใู ้ ช้บริ กำรเพื่อออกกำลังกำยเฉลี่ย 24,020 คนต่อเดือนผลกำรประเมินจำนวนครั้งของ
กำรให้บริ กำรอยูใ่ นระดับดีมำก (กนศ 14.2/1)
ผลประเมินเทียบเกณฑ์เท่ำกับ 3 เทียบแผนเท่ำกับ 1 คะแนน เทียบพัฒนำกำรเท่ำกับ 0 คะแนน
รวมคะแนนตัวบ่ งชี้ที่ 14.2 เท่ ากับ 5 คะแนน
เอกสารอ้ างอิง:
กนศ. 14.2/1 สรุ ปข้อมูลกำรให้บริ กำรสนำมกีฬำ และอุปกรณ์กีฬำรอบปี กำรศึกษำ 2550

ชื่ อตัวบ่ งชี้ :14.3 ระดับความพึงพอใจในการใช้ บริการ
ผลการดาเนินงาน
ค่ า
แผน ผลการดาเนินงานปี การศึกษา
นา้ หนัก
2550
2548 2549 2550
1.71

3.51

-

-

2.97

เกณฑ์ การให้ คะแนน
1

2

3

1.512.50

2.513.50

≥3.51

ผลการประเมิน
เทียบ
เกณฑ์
2

เทียบ
แผน
0

เทียบ
พัฒนาการ
0

รวม
คะแนน
2.33

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
กองกิจกำรนักศึกษำ ได้มีกำรประเมินควำมพึงพอใจในกำรใช้บริ กำรสนำมกีฬำได้แก่ สระว่ำยน้ ำ สนำมเทนนิส โรง
ยิมเนเซียม สนำมกีฬำกลำงแจ้ง สนำมฟุตบอล และศูนย์บริ หำรร่ ำงกำย เพื่อนำผลกำรประเมินมำปรับปรุ งและพัฒนำกำรปฏิบตั ิงำน ผล
กำรประเมินระยะเวลำกำรเปิ ดให้บริ กำรอยูใ่ นระดับดีมำก (กนศ.14.3/1)
ผลประเมินเทียบเกณฑ์เท่ำกับ 2 เทียบแผนเท่ำกับ 0 คะแนน เทียบพัฒนำกำรเท่ำกับ 0 คะแนน
รวมคะแนนตัวบ่ งชี้ที่ 14.3 เท่ ากับ 2.33 คะแนน

- 90 -

ภารกิจที่ 14 กีฬา
ชื่ อตัวบ่ งชี้ :14.3 ระดับความพึงพอใจในการใช้ บริการ
เอกสารอ้ างอิง:
กนศ. 14.3/1 ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจในกำรให้บริ กำร
สรุปผลการวิเคราะห์ ตนเอง (SWOT Analysis) :
1. จุดอ่ อน
2. จุดแข็ง
นักศึกษำและบุคลำกรให้ควำมสนใจต่อกำรออกกำลังกำยเพื่อสุขภำพมำกขึ้น
3. โอกาส
1. รัฐบำลมีนโยบำย สนับสนุนส่งเสริ มให้ประชำชนมีสุขภำพดีถว้ นหน้ำตำมแผนพัฒนำกีฬำแห่งชำติ ฉบับที่ 4 (2550 – 2554)
2. ได้รับควำมร่ วมมือกับหน่วยงำนทั้งภำยในและภำยนอก ในกำรส่งเสริ มกิจกรรมด้ำนกีฬำ
4. อุปสรรค
1. จำนวนสนำมกีฬำและอุปกรณ์กีฬำยังไม่เพียงพอกับจำนวนผูใ้ ช้บริ กำรที่เพิ่มขึ้นทุกปี
2. ช่วงเวลำกำรเรี ยนกำรสอน ส่งผลกระทบต่อกำรออกกำลังกำยของนักศึกษำ
3. กำรจัดกำรเรี ยนกำรสอน นอกเวลำรำชกำรส่งผลกระทบต่อกำรจัดกิจกรรมและกำรออกกำลังกำยของนักศึกษำ
4. กำรออกแบบปรับปรุ งอำคำรสนำมกีฬำล่ำช้ำไม่เป็ นไปตำมแผน
5. งบประมำณ สนับสนุน จำนวนจำกัด กำรพัฒนำด้ำนกีฬำจึงไม่เป็ นไปตำมแผน
5. กลยุทธ์ / แผนพัฒนา
1. ประสำนงำนกับฝ่ ำยที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนด เวลำใช้อำคำรสนำมกีฬำ ที่เอื้อต่อกำรเรี ยนกำรสอน
2. จัดทำแผนพัฒนำสนำมกีฬำ อุปกรณ์กีฬำ เสนอต่อมหำวิทยำลัย
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- 91 ภารกิจที่ 15 สารสนเทศกิจการนักศึกษา
ตัวบ่ งชี้ที่ 15.1 : จานวนระบบฐานข้ อมูลและสารสนเทศ
ผลการดาเนินงาน
ค่ า
แผน
นา้ หนัก
2550

1.71

10

ผลการดาเนินงาน
ปี การศึกษา
2548 2549 2550
-

-

10

เกณฑ์ การให้ คะแนน
1

2

3

<8

8-9

≥10

ผลการประเมิน
เทียบ
เกณฑ์
3

เทียบ
แผน
1

เทียบ
รวมคะแนน
พัฒนาการ
0
5

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
กองกิจการนักศึกษา มีแผนการดาเนินงานเพื่อพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศกิจการนักศึกษา โดยมุ่งเน้นให้มีระบบ
ข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัย มีการปรับปรุ งแก้ไขข้อมูลและนาข้อมูลไปใช้อย่างมีประสิ ทธิภาพ มีการจัดเก็บและเรี ยกใช้ขอ้ มูลอย่างเป็ น
ระบบ มีความแน่นอนและมีความปลอดภัยของข้อมูล ระบบสารสนเทศมีความยืดหยุน่ และสามารถปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องรองรับกับ
ภารกิจผูป้ ฏิบตั ิงานตามความต้องการของนักศึกษาได้ โดยมีนกั ศึกษาโครงการพิเศษ เป็ นผูร้ ่ วมพัฒนาระบบในปี การศึกษา 2550 ได้
จัดทาและให้บริ การระบบสารสนเทศ 10 ระบบ (กนศ.15.1/1) คือการบริ การจัดหางานโดยใช้โปรแกรม PSU Job Search สารสนเทศ
กิจกรรมนักศึกษา (Transcript กิจกรรมนักศึกษา) ข่าวสารกองกิจการนักศึกษา เงินกูย้ มื เพื่อการศึกษา (กยศ.และ กรอ.) ทุนการศึกษา
(ทุนทัว่ ไป) ทุนทางานแลกเปลี่ยน ประกันสุขภาพและอุบตั ิเหตุ งานพิเศษหารายได้ระหว่างเรี ยน โครงการประกวดอบรมแข่งขันต่าง
ๆ การจองหอพักและเงินยืมฉุกเฉิน นักศึกษาเข้าใช้งานทุกระบบรวมกัน 278,417 ครั้ง เฉลี่ย 23,201 ครั้ง/เดือน (กนศ.15.1/2) และอยูใ่ น
ระหว่างดาเนินการ 3 ระบบคือ วินยั นักศึกษา นักศึกษาวิชาทหารและระบบการเงิน ดูแลแก้ไขปั ญหาการใช้งานระบบ Software ของ
บุคลากรกองฯ การใช้งานบนระบบเครื อข่าย การใช้งานในระบบสารสนเทศ
ผลประเมินเทียบเกณฑ์เท่ากับ 3 เทียบแผนเท่ากับ 1 คะแนน เทียบพัฒนาการเท่ากับ 0 คะแนน
รวมคะแนนตัวบ่ งชี้ที่ 15.1 เท่ ากับ 5 คะแนน
เอกสารอ้างอิง:
1. กนศ.15.1/1 http://student.psu.ac.th
2. กนศ.15.1/2 สรุ ปผลการใช้งาน http://www.psu.ac.th/studaffairs

- 92 ตัวบ่ งชี้ 15.2 ระดับความพึงพอใจในการให้ บริการ
ผลการดาเนินงาน
ค่ า
แผน ผลการดาเนินงานปี การศึกษา
นา้ หนัก 2550
2548 2549 2550
1.71

3.51

-

-

3.33

เกณฑ์ การให้ คะแนน
1

2

3

1.512.50

2.513.50

≥3.51

ผลการประเมิน
เทียบ
เกณฑ์
2

เทียบ
แผน
0

เทียบ
พัฒนาการ
0

รวมคะแนน
2.33

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
การประเมินผลความพึงพอใจการให้บริ การผ่าน Web Site พบว่านักศึกษามีความพึงพอใจในการใช้ Web Site อยูใ่ น
ระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 3.33 สรุ ปได้ดงั นี้ (กนศ.15.2/1)
1. มีความเหมาะสมสวยงาม ระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 3.47
2. มีขอ้ มูลเหมาะสมกับภารกิจของหน่วยงาน ระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.63
3. การจัดข้อมูลเป็ นหมวดหมู่ง่ายต่อการใช้งาน ระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 3.30
4. ข้อมูลมีความถูกต้อง สมบูรณ์และชัดเจนทาให้อา่ นเข้าใจง่าย ระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 3.30
5. ข้อมูลมีการ Update อยูเ่ สมอ ระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 3.23
6. ความเร็ วในการแสดงผลของข้อมูล ระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 3.20
7. ความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลใน Web Site ระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.57
8. ข้อมูลมีประโยชน์ต่อผูใ้ ช้งาน ระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.57
9. สามารถสอบถามข้อมูลและรายละเอียดกับผูท้ ี่รับผิดชอบ ระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 3.30
10. มีความพึงพอใจในการใช้ Web Site ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 3.33
ผลประเมินเทียบเกณฑ์เท่ากับ 2 เทียบแผนเท่ากับ 0 คะแนน เทียบพัฒนาการเท่ากับ 0 คะแนน
รวมคะแนนตัวบ่ งชี้ที่ 15.2 เท่ ากับ 2.33 คะแนน
เอกสารอ้ างอิง:
กนศ.15.2/1 ประเมินผลความพึงพอใจของนักศึกษาผ่าน Web Site
สรุปผลการวิเคราะห์ ตนเอง (SWOT Analysis) :
1. จุดอ่ อน
มีนกั วิชาการคอมพิวเตอร์เพียง 1 คน ลูกจ้างชัว่ คราว จาเป็ นต้องให้นกั ศึกษาเป็ นผูพ้ ฒั นาระบบสารสนเทศ จึงทาให้การพัฒนาและ
การปรับปรุ งขาดความต่อเนื่อง
2. จุดแ ข็ง
1. นักศึกษาโครงงานพิเศษเป็ นผูร้ ่ วมพัฒนาระบบ
2. มหาวิทยาลัยให้ความสาคัญสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อ Server กองกิจการนักศึกษา
3. โอกาส
นักศึกษาและบุคลากรให้ความสนใจระบบสารสนเทศตามยุคกระแสโลกาภิวตั น์

- 93 ภารกิจที่ 15 สารสนเทศกิจการนักศึกษา
สรุปผลการวิเคราะห์ ตนเอง (SWOT Analysis) :
4. อุปสรรค
1. มีผไู ้ ม่ประสงค์ดี (Hacker) เข้ามาแก้ไขข้อมูลในระบบ
2. ระบบยังไม่สามารถรองรับผูใ้ ช้บริ การจานวนมากในเวลาเดียวกันได้
5. กลยุทธ์ /แผนการพัฒนา
1. ปรับปรุ งระบบรักษาความปลอดภัย
2. พัฒนาระบบสารสนเทศให้ทนั สมัย

- 98 ภารกิจในฐานะผู้ขบั เคลื่อนตัวบ่ งชี้ของมหาวิทยาลัย
ภารกิจที่ 3 ภารกิจในฐานะผู้ขบั เคลื่อนตัวบ่ งชี้ของมหาวิทยาลัย
ชื่ อตัวบ่ งชี้ : 3.1 มีการจัดบริการแก่ นักศึกษาและศิษย์ เก่ า
ผลการดาเนินงาน
ค่ า
แผน
ผลการดาเนินงานปี
เกณฑ์ การให้ คะแนน
นา้ หนัก 2550
การศึกษา
2548 2549 2550
1
2
3
เทียบ
เกณฑ์
5.00
7
8
มีการ
มีการ
มีการ
3
ดาเนินการ ดาเนินการ ดาเนินการ
ไม่ครบ 7 7 ข้อแรก ครบทุก
ข้อแรก
ข้อ

ผลการประเมิน
เทียบ
เทียบ
รวม
แผน พัฒนาการ คะแนน
1
0
5

ระดับคุณภาพ
1. มีการสารวจความต้องการจาเป็ นของนักศึกษาปี ที่ 1
2. มีการจัดบริ การด้านสิ่ งอานวยความสะดวกที่เอื้อต่อการพัฒนาการเรี ยนรู ้ของนักศึกษา
3. มีการจัดบริ การด้านกายภาพที่ส่งเสริ มคุณภาพชีวติ ของนักศึกษา
4. มีการจัดบริ การให้คาปรึ กษาแก่นกั ศึกษา
5. มีบริ การข้อมูลข่าวสารที่เป็ นประโยชน์ต่อนักศึกษาและศิษย์เก่า
6. มีการจัดโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาชีพแก่นกั ศึกษาและศิษย์เก่า
7. มีการประเมินคุณภาพของการให้บริ การทั้ง 5 เรื่ องข้างต้นเป็ นประจาทุกปี
8. นาผลการประเมินคุณภาพของการให้บริ การมาพัฒนาการจัดบริ การแก่นกั ศึกษาและศิษย์เก่า

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
1. มีการสารวจความต้ องการจาเป็ นของนักศึกษาชั้นปี ที่ 1
ในปี การศึกษา 2550 ฝ่ ายกิจการนักศึกษา มีการสารวจความต้องการจาเป็ น (Needs Assessment) ของนักศึกษาชั้น
ปี ที่ 1 ตั้งแต่ช่วงที่มีการปฐมนิเทศนักศึกษา รวมถึงนักศึกษาชั้นปี อื่น ๆ ตลอดปี การศึกษา และนาเสนอผลการสารวจประเมินต่อ
มหาวิทยาลัย เพื่อจัดทาแผนและปรับปรุ งพัฒนา เช่น
1.1 การสารวจความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการจัดปฐมนิเทศนักศึกษา นักศึกษามีความต้องการให้มหาวิทยาลัย
จัดให้ความรู ้เกี่ยวกับการลงทะเบียน และปรับปรุ งสถานที่จดั ปฐมนิเทศ (ม.อ.3.1/1) โดยในปี 2551 ดาเนินการให้ความรู ้ตามที่
นักศึกษาเสนอ
1.2 การสารวจประเมินผลความคิดเห็นต่อการให้บริ การจองห้องพัก หอพักนักศึกษา ผ่านเว็บไซต์ของนักศึกษา
ชั้นปี ที่ 1 จานวน 455 คน นักศึกษามีขอ้ เสนอแนะความต้องการในการจองหอพักผ่านเว็บไซต์ โดยต้องการให้ขยายเวลาในการ
ให้บริ การจองหอพัก ให้เพิ่มภาพหอพัก ห้องพัก บริ เวณรอบหอพัก รายละเอียดสิ่ งอานวยความสะดวกบริ เวณหอพัก และการ
ประชาสัมพันธ์กฎระเบียบหอพัก รายละเอียดค่าห้องพักรวม/แยก ต้องการให้ดูรายชื่อ/คณะเพื่อนร่ วมห้องพักได้ และมีภาพเจ้าหน้าที่
รักษาความปลอดภัย (ม.อ.3.1/2) โดยในปี การศึกษา 2551 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นาผลการประเมินปรับปรุ งรายละเอียดในการ
ให้บริ การนักศึกษาจองหอพักผ่านเว็บไซต์ให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น ตามที่นกั ศึกษาเสนอ

- 99 ภารกิจที่ 3 ด้ านภารกิจในฐานะผู้ขับเคลื่อนตัวบ่ งชีข้ องมหาวิทยาลัย
ชื่ อตัวบ่ งชี้ : 3.1 มีการจัดบริการแก่ นักศึกษาและศิษย์ เก่ า
1.3 การสารวจประเมินผลความคิดเห็น / ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การศูนย์อาหารโรงช้าง จานวน 2 ครั้ง โดย
นักศึกษาผูใ้ ช้บริ การ จานวน 311 คนและ 329 คน ได้ตอบแบบประเมิน และมีขอ้ เสนอแนะต้องการให้เพิ่มร้านอาหารมุสลิม เพิ่มร้าน
ไอศกรี ม เพิ่มจานวนที่นงั่ รับประทานอาหาร เพิ่มจานวนห้องน้ า ติดตั้งพัดลม และควรติดตั้งเครื่ องเสี ยงพร้อมลาโพงรอบ ๆ ศูนย์
อาหาร เปิ ดเพลงเบาๆ เพื่อสร้างบรรยากาศ และควรมีหอ้ งปรับอากาศไว้รับแขก และควรเพิ่มแสงสว่างในบางจุด (ม.อ.3.1/3) โดยใน
ปี การศึกษา 2551 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นาผลการสารวจประเมินมาปรับปรุ งพัฒนาการดาเนินงานให้บริ การแล้วดังนี้ เพิ่มจานวน
ร้านอาหารมุสลิม ร้านไอศกรี ม และติดตั้งพัดลม
1.4 สารวจประเมินผลความพึงพอใจของนักศึกษาที่พกั ในหอพัก โดยนักศึกษามีความต้องการให้เพิม่ เครื อข่าย
คอมพิวเตอร์ในห้องพัก ติดตั้งพัดลมเพดานในห้องพัก ติดตั้งราวตากผ้าที่ได้มาตรฐาน/เหมือนกัน ติดตั้งทีววี งจรปิ ด จัดระบบความ
ปลอดภัยที่น่าเชื่อถือและสร้างความอบอุ่นให้นกั ศึกษา ในช่วงวิกฤตควรสร้างหอพักราคาถูก เปลี่ยนฟูก และกวดขันบุคคลภายนอก
เข้าหอพัก ฯลฯ (ม.อ.3.1/4) โดยในปี การศึกษา 2551 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นาผลการสารวจประเมินมาปรับปรุ งพัฒนาการ
ดาเนินงานให้บริ การแล้วดังนี้ ติดตั้งเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ไร้สายในหอพักทุกชั้นทุกอาคาร มีสญ
ั ญาณทุกห้องในหอพัก-นอกหอพัก
ติดตั้งพัดลมในห้องพักทุกห้อง ได้รับงบประมาณติดตั้งราวตากผ้า ซึ่งอยูใ่ นระหว่างดาเนินการจัดจ้าง ติดตั้งกล้องวงจรปิ ดภายใน
มหาวิทยาลัยรวมทั้งที่บริ เวณทางเข้าหอพัก และห้ามบุคคลภายนอกเข้าในหอพัก
1.5 การสารวจประเมินผลความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การสนามกีฬาและอุปกรณ์กีฬา จานวน 310 คน มีความต้องการให้
เพิ่มสระว่ายน้ า ติดตั้งกระจกฝาผนังศูนย์บริ หารทางกาย เครื่ องทาน้ าดื่มเย็นบริ การหน้าอาคารกีฬาในร่ ม และต้องการให้จดั บริ การสื่ อ
สิ่ งพิมพ์ให้ความรู ้เกี่ยวกับการออกกาลังกายและการเล่นกีฬา (ม.อ.3.1/5) โดยนาผลการประเมินมาจัดทาคาของบประมาณ
1.6 การสารวจประเมินผลความคิดเห็นและความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการบริ การของงานแนะแนวและจัดหา-งาน
วิทยาเขตหาดใหญ่ นักศึกษามีความต้องการให้มีทุนประเภทต่างๆ เพิ่มมากขึ้น เพิ่มจานวนวงเงินกูย้ มื เพิ่มระยะเวลาทางานของทุน
ทางานแลกเปลี่ยนพร้อมเพิม่ ค่าตอบแทน เพิ่มงานพิเศษ และต้องการให้มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับทุนหลากหลายรู ปแบบ (ม.อ.
3.1/6) โดยได้ดาเนินการแล้วในบางรายการ
1.7 สารวจความพึงพอใจผูใ้ ช้บริ การห้องสมุด นักศึกษาต้องการให้เพิ่มจานวนคอมพิวเตอร์ และเพิ่มโต๊ะอ่านหนังสื อ
ช่วงสอบ (ม.อ.3.1/7)
2. มีการจัดบริการสิ่งอานวยความสะดวกทีเ่ อื้อต่ อการพัฒนาการเรียนรู้ ของนักศึกษา
มีการจัดบริ การแก่นกั ศึกษาให้ครอบคลุมความต้องการจาเป็ น ได้แก่ การบริ การด้านสิ่ งอานวยความสะดวกที่เอื้อต่อ
การพัฒนาการเรี ยนรู ้ คือ สื่ อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาค้นคว้า มีศูนย์คอมพิวเตอร์ ศูนย์ทรัพยากรแห่งการเรี ยนรู ้ ระบบการลงทะเบียน
ผ่านเว็บไซต์ที่รวดเร็ ว คล่องตัว การบริ การหอพักให้นกั ศึกษาต่างชาติ และการประสานงานโดยงานวิเทศสัมพันธ์ และจัดตั้งวิทยาลัย
นานาชาติดูแลอานวยความสะดวกแก่นกั ศึกษาต่างชาติโดยเฉพาะ
3. การบริการด้ านกายภาพทีส่ ่ งเสริมคุณภาพชีวติ ของนักศึกษา
มีการจัดบริ การด้านกายภาพที่ส่งเสริ มคุณภาพชีวติ ได้แก่ หอพักนักศึกษา มีหน่วยงานบริ หารจัดการให้หอพักมีความ
สะอาด สะดวก สบาย และปลอดภัย มีการประชุมประสานงานร่ วมกับพัฒนาสังคมและความมัน่ คงมนุษย์จงั หวัดและ
ผูป้ ระกอบการหอพักเอกชน มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจาหอพักและทางเข้าหอพัก มีหอ้ งเรี ยนที่มีสื่อเทคโนโลยีที่ทนั สมัย
เหมาะสม มีสถานที่ออกกาลังกายทั้งในร่ มและกลางแจ้ง มีอุปกรณ์กีฬา มีการจัดจาหน่ายอาหาร / ร้านค้าสิ่ งอานวยความสะดวกที่
หลากหลายเพียงเพียงพอ มีคุณภาพ สะอาด ถูกหลักสุขาภิบาลอาหารในราคาที่ยตุ ิธรรม มีธนาคาร ตูเ้ อทีเอ็ม มีบริ การรับ - ส่ง
ไปรษณี ยภัณฑ์ มีบริ การอนามัยที่นกั ศึกษามีความสะดวกในการเข้ารับบริ การ ทั้งที่คลินิกสร้างเสริ มสุขภาพนักศึกษา ห้องอนามัย

- 100 ภารกิจที่ 3 ด้ านภารกิจในฐานะผู้ขับเคลื่อนตัวบ่ งชีข้ องมหาวิทยาลัย
ชื่ อตัวบ่ งชี้ : 3.1 มีการจัดบริการแก่ นักศึกษาและศิษย์ เก่ า
ห้องยาในหอพัก โรงพยาบาลด้าน สุขภาพ ทันตกรรม และจิตเวช มีรถฉุกเฉิ นบริ การและมีเจ้าหน้าที่ประสนานงานกรณี มีเหตุฉุกเฉิน
นักศึกษาป่ วยในยามวิกาล
4. มีการจัดบริการให้ คาปรึกษาแก่ นักศึกษา
มีการจัดบริ การด้านการแนะแนวและการให้คาปรึ กษาแก่นกั ศึกษา โดยมีอาจารย์ที่ปรึ กษา มีหน่วยให้คาปรึ กษา
มีคณะกรรมการ มีเจ้าหน้าที่ประจา มีอาสาสมัครนักศึกษาเพื่อนช่วยเพื่อน และคณาจารย์จากคณะร่ วมให้คาปรึ กษาแก่นกั ศึกษาทั้งที่
เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกับวิชาการ ทั้งในระดับคณะ หอพัก และมหาวิทยาลัย
5. การบริการด้ านข้ อมูลข่ าวสารทีเ่ ป็ นประโยชน์ ต่อนักศึกษาและศิษย์ เก่ า
มีสานักงานศิษย์เก่า มีเจ้าหน้าที่และผูบ้ ริ หารมหาวิทยาลัยบริ หารจัดการสานักงาน จัดหน่วยบริ การข้อมูลข่าวสาร
ที่เป็ นประโยชน์แก่นกั ศึกษาและศิษย์เก่าทั้งในระดับคณะ และสถาบันมีระบบการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ที่ทาให้เข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารได้เร็ ว ทันสมัย และเข้าถึงได้ง่าย เกี่ยวกับทุนการศึกษา ทุนศิษย์กน้ กุฏิระดับปริ ญญาโทและปริ ญญาเอกสาหรับนักศึกษาคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ (ม.อ..3.1/8) ทั้งทุนกูย้ มื ทุนให้เปล่า ทุนทางานแลกเปลี่ยน แหล่งทุน การศึกษาต่อ การบริ การจัดหางาน ทั้งใน
เว็บไซต์ (ม.อ..3.1/9) ประกาศ แผ่นพับ Page จัดบอร์ด สารหอพัก ข่าวกิจกรรมหอพัก ข่าวกองกิจการนักศึกษา ข่าววิทยาเขต สาร
วิทยาเขต/คณะ/มหาวิทยาลัย มีการจัดตลาดนัดแรงงานให้นกั ศึกษาและศิษย์เก่า
6. มีการจัดโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณ์ ทางวิชาชีพแก่ นักศึกษาและศิษย์ เก่ า
มีการจัดโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาชีพแก่นกั ศึกษาและศิษย์เก่า โดยการจัดอบรมพัฒนาให้ความรู ้
การเขียนใบสมัครงาน โครงการเสริ มสร้างสมรรถนะบัณฑิตให้ประกอบธุรกิจเองได้ โครงการ Computer Literacy (ม.อ.3.1/10)
ติดต่อจัดหาแหล่งฝึ กประสบการณ์ ตามประเภทคณะ สาขาวิชา จัดงานนัดพบแรงงาน
7. มีการประเมินคุณภาพของการให้ บริการ ทั้ง 5 เรื่ องข้ างต้ นเป็ นประจาทุกปี
มีการประเมินคุณภาพของการให้บริ การหลักข้างต้นทุกปี โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทาการสารวจประเมินผล
ความพึงพอใจ/ทัศนคติในบริ การที่ได้รับ
8. นาผลการประเมินคุณภาพของการให้ บริการมาพัฒนาการจัดบริการแก่นักศึกษาและศิษย์ เก่ า
ได้นาผลการสารวจประเมินมาพัฒนาการจัดบริ การแก่นกั ศึกษาและศิษย์เก่าดังตัวอย่างตามข้อ 1
ผลการประเมินเทียบเกณฑ์เท่ากับ 3 คะแนน เทียบแผนเท่ากับ 1 คะแนน เทียบพัฒนาการเท่ากับ 0 คะแนน
รวมคะแนนตัวบ่ งชี้ 3.1 เท่ ากับ 5 คะแนน
เอกสารอ้างอิง:
1. ม.อ.3.1/1 รายงานการประเมินผลการจัดปฐมนิเทศนักศึกษา ปี การศึกษา 2550
2. ม.อ.3.1/2 รายงานการประเมินผลการจองห้องพัก หอพักนักศึกษาผ่านเว็บไซต์ของนักศึกษาชั้นปี ที่ 1 ปี การศึกษา 2550
3. ม.อ.3.1/3 รายงานการประเมินผลความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การศูนย์อาหารโรงช้าง
4. ม.อ.3.1/4 รายงานประเมินผลความพึงพอใจของนักศึกษาที่พกั ในหอพัก ปี การศึกษา 2550
5. ม.อ.3.1/5 รายงานความพึงพอใจของผูใ้ ช้สนามกีฬาและอุปกรณ์กีฬา
6. ม.อ.3.1/6 ความคิดเห็นและความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการบริ การของงานแนะแนวและจัดหางาน วิทยาเขตหาดใหญ่
7. ม.อ.3.1/7 สารวจความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การห้องสมุด
8. ม.อ.3.1/8 ประกาศรับสมัครทุนก้นกุฏิ
9. ม.อ.3.1/9 เว็บไซต์ http://student.psu.ac.th/
10. ม.อ.3.1/10 โครงการเสริ มสร้างสมรรถนะบัณฑิตให้ประกอบธุรกิจเองได้ และโครงการ Computer Literacy
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ภารกิจที่ 3 มาตรฐานด้ านภารกิจในฐานะผู้ขับเคลื่อนตัวบ่ งชีข้ องมหาวิทยาลัย
ชื่ อตัวบ่ งชี้ : 3.1 มีการจัดบริการแก่ นักศึกษาและศิษย์ เก่ า
1. จุดอ่ อน
สิ่ งอานวยความสะดวกมีไม่เพียงพอ ในบางรายการเมื่อเทียบกับจานวนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
2. จุดแข็ง
1. มหาวิทยาลัยจัดให้มีบริ การสิ่ งอานวยความสะดวกพื้นฐานแก่นกั ศึกษาครบทุกด้าน
2. นักศึกษามีส่วนร่ วมในการกาหนด เสนอแนะ และดาเนินงานการจัดบริ การสิ่ งอานวยความสะดวกต่างๆของมหาวิทยาลัย
3. โอกาส
มีหน่วยงานภายนอกให้การสนับสนุนการจัดบริ การสิ่ งอานวยความสะดวกและการจัดโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทาง
วิชาชีพแก่นกั ศึกษาและศิษย์เก่า
4. ปัจจัยคุกคาม
สถานการณ์ความไม่ปลอดภัยในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทาให้บริ ษทั หน่วยงานเอกชนบางรายยกเลิกการติดต่อจัดสิ่ งอานวย
ความสะดวกและบริ การบางอย่างแก่นกั ศึกษาและศิษย์เก่าทั้งที่วทิ ยาเขตปัตตานี และวิทยาเขตหาดใหญ่
5. กลยุทธ์ / แผนการพัฒนา
1. ควรเพิ่มสิ่ งอานวยความสะดวกในบางรายการที่ ยงั ไม่เพียงพอ เช่น เครื่ องไมโครคอมพิวเตอร์ ในหอพัก หอสมุด อุปกรณ์
กีฬา สนามกีฬาทั้งในร่ มและกลางแจ้ง อาคารนัดพบผูป้ กครอง และสถานที่รับประทานอาหาร โต๊ะอ่านหนังสื อ เพื่อให้นกั ศึกษามี
ความสะดวกมากขึ้น
2. ควรมีการสารวจประเมินผลความต้องการ ความคิ ดเห็น หรื อความพึงพอใจของนักศึกษาผูใ้ ช้บริ การให้ครบถ้วนทุกภารกิจ
หลัก
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ภารกิจที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา
ชื่ อตัวบ่ งชี้ :3.2 มีการส่ งเสริมกิจกรรมนักศึกษาที่ครบถ้ วนและสอดคล้ องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พงึ ประสงค์
ผลการดาเนินงาน
ค่ า
แผน
ผลการดาเนินงานปี
เกณฑ์ การให้ คะแนน
ผลการประเมิน
นา้ หนัก 2550
การศึกษา
2548 2549 2550
1
2
3
เทียบ เทียบ เทียบ
รวม
เกณฑ์ แผน พัฒนาการ คะแนน
5.00
4
4
มีการ
มีการ
มีการ
3
1
0
5
ดาเนินการ ดาเนินการ ดาเนินการ
ไม่ครบ 3 3 ข้อแรก ครบทุก
ข้อแรก
ข้อ
ระดับคุณภาพ
1. มีการจัดทาแนวทางส่ งเสริ มการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของสถาบันและคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
2. มีการส่ งเสริ มให้สถาบันและองค์การนักศึกษาจัดกิจกรรมนักศึกษาให้ครบทุกประเภทโดยอย่างน้อยต้องดาเนินการ 5 ประเภท ดังนี้
- กิจกรรมวิชาการ
- กิจกรรมกีฬาและการส่ งเสริ มสุ ขภาพ
- กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่ งแวดล้อม
- กิจกรรมนันทนาการ
- กิจกรรมส่ งเสริ มศิลปวัฒนธรรม
3. มีกระบวนการติดตามและประเมินผลโครงการหรื อกิจกรรม ทั้งที่จดั โดยสถาบันและองค์การนักศึกษาทุกสิ้ นปี การศึกษา
4. มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุ งการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาอย่างต่อเนื่อง

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
1. มีการจัดทาแนวทางส่ งเสริมการจัดกิจกรรมทีส่ อดคล้องกับวิสัยทัศน์ ของสถาบันและคุณลักษณะบัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค์ ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยได้สนับสนุนส่งเสริ มการจัดและจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ตามนโยบายการบ่มเพาะนักศึกษาและโครงสร้าง
กิจกรรมเสริ มหลักสูตรเพื่อพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ซึ่งกาหนดให้นกั ศึกษาระดับปริ ญญาตรี ที่เข้าศึกษาในปี การศึกษา 2550 เป็ นต้นไป ต้องเข้าร่ วมกิจกรรมเสริ มหลักสูตรเพือ่ พัฒนานักศึกษาตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัย มีจานวนรวม
ทั้งสิ้นไม่นอ้ ยกว่า 17 กิจกรรม มีจานวนหน่วยชัว่ โมงที่เข้าร่ วมไม่นอ้ ยกว่า 100 หน่วยชัว่ โมง มีโครงสร้างกิจกรรมเสริ มหลักสูตร
จาแนกได้ 5 ประเภท ได้แก่ 1) กิจกรรมเสริ มสร้างจิตสานึกสาธารณะ พัฒนาคุณธรรม จริ ยธรรม และความมีวนิ ยั 2) กิจกรรม
เสริ มสร้างทักษะทางสังคม วิชาการ วิชาชีพ และเสริ มสร้างสมรรถนะสากลบนฐานความเป็ นไทย 3) กิจกรรมเสริ มสร้างความภาคภูมิใจ
ในสถาบันความเป็ นลูกพระบิดา เป็ นหนึ่งเดียวไม่แยกวิทยาเขตหรื อเขตการศึกษา4) กิจกรรมเสริ มสร้างความเข้าใจในพหุ วฒ
ั นธรรม

และความเป็ นประชาธิ ปไตย โดยมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข 5) กิจกรรมเสริ มสร้างและพัฒนาสุ ขภาพ (ม.อ.3.2/1-2)
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2. มีการส่ งเสริมให้ สถาบันและองค์ การนักศึกษาจัดกิจกรรมนักศึกษาให้ ครบทุกประเภทโดยอย่ างน้ อยต้ องดาเนินการ 5
ประเภท ดังนี้
- กิจกรรมวิชาการ
- กิจกรรมกีฬาและการส่งเสริ มสุขภาพ
- กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่ งแวดล้อม
- กิจกรรมนันทนาการ
- กิจกรรมส่งเสริ มศิลปวัฒนธรรม
สาหรับปี การศึ กษา 2550 มหาวิทยาลัยได้สนับสนุ นส่ งเสริ มให้กลุ่มองค์กรนักศึกษา อันได้แก่ องค์การบริ หาร สภา
นักศึ กษา สโมสรนักศึ กษา ชมรมในสังกัดองค์การบริ หารและกรรมการหอพัก เป็ นผูจ้ ดั โครงการ รวมทั้งโครงการซึ่ งกองกิ จการ
นักศึกษาและหน่วยงานกิจการนักศึกษาของแต่ละคณะดาเนินการจัดขึ้นเพื่อพัฒนานักศึกษา รวมทั้งสิ้น 1,944 โครงการ ดังนี้
(1) กิจกรรรมด้านบาเพ็ญประโยชน์ จานวน 317 โครงการ ซึ่งเป็ นโครงการบาเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชน โดยได้
ร่ วมกันสร้าง ซ่อมแซมถาวรวัตถุ และเผยแพร่ ให้ความรู ้ที่ได้จากการศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะทางแก่ประชาชน/เยาวชน โดยเฉพาะ
ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สุขภาพและสาขาสังคมศาสตร์ อันเป็ นการปลูกฝังจิตสานึ กสาธารณะต่อสังคม ได้แก่ โครงการค่ายศรี ตรัง
โครงการค่ายร่ วมฝ่ ายบาเพ็ญ ประโยชน์ เกลี ยวเชื อกสัมพัน ธ์สานฝั นบ าเพ็ญ ฯ โครงการจุดประกาย โครงการค่ายเยาวชนพิทักษ์
สิ่ งแวดล้อม และกิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์นอ้ งใหม่ เป็ นต้น
(2) กิจกรรมด้านวิชาการจานวน 750 โครงการ ซึ่งเป็ นโครงการนาความรู ้จากวิชาการ/วิชาชีพ ที่ศึกษาอยูไ่ ด้ฝึกปฏิบตั ิ/
ถ่ายทอดแก่เยาวชน/นักเรี ยน ได้แก่โครงการวิเทศแคมป์ โครงการ English Camp เพื่อน้องเป็ นต้น และได้จ ัดโครงการเพื่อให้
นักศึกษาได้เพิ่มพูนความรู ้ต่างๆ เช่น ด้านภาษาได้แก่ โครงการหอพักสัญจร โครงการเตรี ยมความพร้อมภาษาอังกฤษ โครงการ
บริ การวิชาการภาษาอังกฤษ โครงการเรี ยนเสริ มเพิ่มทักษะภาษาที่สาม (สนทนาภาษาจีน) โครงการเตรี ยมฟิ ตกับ Chinese และด้าน
วิช าชีพ ได้แ ก่ อบรมด้า นคอมพิว เตอร์ นอกจากนั้น ได้จ ดั โครงการที่ เ สริ ม สร้า งและเพิ่ม พูน ความรู ้ ทางสัง คมแก่ผูน้ ากลุ่ม
กิ จกรรมนักศึ กษา ได้แก่ โครงการหลักสู ตรการบริ หารผูน้ ากลุ่มกิ จกรรมนักศึ กษา เป็ นต้น

(3) กิ จกรรมด้า นกี ฬา จานวน 232 โครงการ ซึ่ งเป็ น 1) กิ จกรรมด้านกี ฬาเพื่อความเป็ นเลิศ ซึ่ งได้
ดาเนิ น การจัด โครงการส่ งเสริ มให้นกั ศึกษาบุคลากรเข้าร่ วมแข่งขันกีฬ า เช่น การเข้าร่ วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่ ง
ประเทศไทย กีฬ า IMT – GT varsity carnival และเพื ่อ เป็ น การตอบสนองการพัฒ นาสู ่ ค วามเป็ น เลิศ งานกิจ กรรม
นักศึกษาดาเนิ นการรับนักเรี ยนที่มีความสามารถพิเศษด้านกีฬาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยในปี การศึกษา 2550 จานวน 18 คน
2) สนับสนุ นการจัดกิจกรรมด้านกี ฬาของชมรมกี ฬาในสังกัดองค์การบริ หารองค์การนักศึ กษา โดยได้จดั โครงการแข่งขัน
กี ฬ าน้องใหม่ โครงการแข่ งขันกี ฬาระหว่างคณะ กี ฬาเชื่ อมความสัมพันธ์ การอบรมให้ความรู ้ พ้ื นฐานด้านกี ฬ า กี ฬาใน
ลักษณะ พี เอส ยู โอเพ่น ฯลฯ 3) กิจกรรมกีฬาเพื่อสุ ขภาพ ได้ดาเนินการส่ งเสริ มการจัดกิจกรรมโดยเน้นการส่ งเสริ ม
ให้นกั ศึกษา บุคลากร ออกกาลังกายเพื่อสุ ขภาพ เช่น โครงการวิ่งสะสมระยะทางรอบอ่างน้ า มอ. โครงการวิ่งหาดใหญ่สู่ธรรมชาติ การจัดการแข่งขันเชื่อมความสัมพันธ์ฟุตบอลภายใน เป็ นต้น
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(4) กิ จกรรมด้านศิ ลปวัฒนธรรม จานวน 334 โครงการ ซึ่ งประกอบไปด้วย 1) โครงการที่ ส่งเสริ มให้เกิ ด
ความเข้าใจและความภาคภู มิ ใจในวิถี ชี วิตและภู มิ ปั ญ ญาไทย เช่ น โครงการเปิ ดตู แลใต้ โครงการสัม ผัส วิถี ชี วิต ชาวบ้าน 2)
โครงการที่ ส่งเสริ มความภาคภูมิใจในขนบธรรมเนี ยมประเพณี ไทย ทั้งของท้องถิ่ นและของชาติ เช่ น โครงการวัน ลอยกระทง
โครงการอนุรักษ์ประเพณี ไทยถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ าฝน 3) โครงการที่ส่งเสริ มให้เกิดความเข้าใจและศรัทธาในสถาบันทาง
ศาสนา เช่น โครงการตักบาตรทุกวันพฤหัส ฯ โครงการบอกเล่าศรัทธา โครงการกลุ่มเซลสามัคคีธรรมนาชีวิต 4) โครงการ เพื่อ
ก่อให้เกิดคุณค่าหรื อค่านิยมที่นบั ถือความดีงามคุณธรรมและจริ ยธรรม เช่น โครงการปฏิบตั ิธรรมชมรมพุทธ โครงการอมรมศักยภาพ
เยาวชนต้นแบบ โครงการชุมชนสัมพันธ์คุณธรรมเพื่อพ่อ 5) โครงการ แสดงศิลปวัฒนธรรมไทย เช่น โครงการเยาวชนรักษ์ดนตรี ไทย โครงการสานสัมพันธ์ศิลปวัฒนธรรม 5 วิทยาเขต โครงการเปิ ปสี่ ภาคหลากหลายศิ ลป์ กินอยูอ่ ย่างไทย โครงการนาฏะ นาฏย
ลินลา 6) โครงการศิลปวัฒนธรรมสากลและของชาติอื่นๆ เช่นโครงการ PSU MUSIC AWARDS โครงการ PSU DANCING
COMPET เป็ นต้น
(5) กิจกรรมด้านพิเศษอื่นๆ จานวน 311 โครงการ ได้จดั กิจกรรมด้านนันทนาการ การเสริ มสร้างความเข้าใจด้านพหุ วัฒนธรรม การนาวิถีประชาธิ ปไตยและปรัชญาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในวิถีชีวิตประจาวัน กิจกรรมเกี่ยวกับเยาวชนเด็กด้อย
โอกาส นักเรี ยน เยาวชนที่มีผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยงบประมาณส่ วนหนึ่ งได้รับการ
สนับสนุ นจากศูนย์อานวยการบริ หารจังหวัดชายแดนภาคใต้ การจัดอบรมสัมมนาในลักษณะแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ (KM Workshop)
เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่และประชุมเชียร์เชิงสร้างสรรค์ โดยได้จดั อบรมสัมมนาทั้งภายในวิทยาเขต ระหว่างวิทยาเขตและ
ประสานการจัดร่ วมเครื อข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ (ม.อ.3.2/3-4)
3. มีกระบวนการติดตามและประเมินผลโครงการหรื อกิจกรรม ทั้งทีจ่ ดั โดยสถาบันและองค์ การนักศึกษาทุกชั้นปี การศึกษา
การดาเนิ นการจัดโครงการกิ จกรรมนักศึ กษาทั้งที่ จดั โดยหน่ วยงานมหาวิทยาลัย และองค์กรนักศึกษา ได้มีการจัดทา
รายงานสรุ ปผลการปฏิบตั ิงานและประเมินผลทั้งรายโครงการและโดยภาพรวม เมื่อสิ้ นปี การศึกษา ซึ่ งลักษณะการประเมินจะเป็ นทั้ง
ในเชิ งคุณภาพโดยการสังเกต การสัมภาษณ์ การประชุมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ระหว่างผูป้ ฏิ บตั ิงานและผูร้ ับผิดชอบโครงการ และการ
ประเมินผลในเชิงปริ มาณโดยการสอบถามความคิดเห็นจากผูเ้ ข้าร่ วมโครงการนั้น ๆ (ม.อ.3.2/5-6)
4. มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาอย่ างต่ อเนื่อง
ผลจากการประชุมสรุ ปผลการปฏิบตั ิงานรายโครงการได้มีการนาไปปรับปรุ งพัฒนาการจัดกิจกรรมโครงการต่อไปและ
เมื่อสิ้ นปี การศึกษาจะมีการประชุมสัมมนากิจกรรมนักศึกษาประจาปี การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ระหว่างผูน้ ากิ จกรรม เจ้าหน้าที่
กิจการนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึ กษามีการประชุมสรุ ปปั ญหาอุปสรรคในการดาเนิ นกิจกรรมนักศึกษาโดยภาพรวมเพื่อนาผลไปพัฒนา
ปรับปรุ งการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาในปี ต่อไป (ม.อ.3.2/7)
ผลการประเมินเทียบเกณฑ์เท่ากับ 3 คะแนน เทียบแผนเท่ากับ 1 คะแนน เทียบพัฒนาการเท่ากับ 0 คะแนน
รวมคะแนนตัวบ่ งชี้ 3.2 เท่ ากับ 5 คะแนน

- 105 ภารกิจที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา
ชื่ อตัวบ่ งชี้ :3.2 มีการส่ งเสริมกิจกรรมนักศึกษาทีค่ รบถ้ วนและสอดคล้ องกับคุณลักษณะของบัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค์
เอกสารอ้างอิง :
1. ม.อ. 3.2/1
2. ม.อ. 3.2/2
3. ม.อ. 3.2/3
4. ม.อ. 3.2/4
5. ม.อ. 3.2/5
6. ม.อ. 3.2/6
7. ม.อ. 3.2/7

คู่มือกิจกรรมนักศึกษา
คู่มือปฎิบตั ิงานกิจกรรมเสริ มหลักสู ตรเพื่อพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
สรุ ปโครงการ / กิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา ประจาปี การศึกษา 2550 วิทยาเขตหาดใหญ่ ปัตตานี ตรัง และสุ ราษฎร์ ธานี
สรุ ปโครงการ / กิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา วิทยาเขตปัตตานี ประจาปี 2550
สรุ ปประเมินผลความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมนักศึกษารายโครงการ ประจาปี 2550
สรุ ปประเมินผลความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา โดยภาพรวมของวิทยาเขตหาดใหญ่
รายงานผลโครงการสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการการจัดการความรู ้ (KM Workshop) หัวข้อ แนวทางการจัดกิจกรรมนักศึกษาปี 51

สรุปผลการวิเคราะห์ ตนเอง (SWOT Analysis)
1. จุดอ่ อน
1. การถ่ายทอดประสบการณ์ระหว่างผูท้ ากิจกรรมรุ่ นต่อรุ่ น ยังไม่เป็ นระบบที่ดีพอ
2. บางกลุ่มกิจกรรมยังไม่ได้นาผลการประเมินโครงการมาพัฒนาปรับปรุ ง เพื่อเป็ นแนวทางปฏิบตั ิงานโครงการปี ต่อไป
2. จุดแข็ง
1. การมีโครงสร้างกิจกรรมเสริ มหลักสูตรเพื่อพัฒนานักศึกษา ในลักษณะบังคับเลือกและเลือกเข้าร่ วมอย่างหลากหลาย
2. การมีระบบบันทึกประมวลผลต่อการเข้าร่ วมกิจกรรมอย่างเป็ นระบบ และมีผลต่อการสาเร็ จการศึกษา ทาให้นกั ศึกษาให้ความ
สาคัญและสนใจเข้าร่ วมกิจกรรมเพิ่มมากขึ้น
3. โอกาส
1. นโยบาย สกอ. ให้ความสาคัญต่อการพัฒนาบัณฑิต โดยยึดคุณธรรมนาความรู ้ ซึ่ งสอดรับกับกิจกรรมพัฒนานักศึ กษาที่เป็ น
การปลูกฝังคุณธรรม จริ ยธรรม การมีทกั ษะชีวติ และการเป็ นบัณฑิตที่เป็ นคนดีของสังคม
2. หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนซึ่งเป็ นนายจ้าง/ผูป้ ระกอบการให้ความสาคัญเป็ นพิเศษสาหรับนักศึกษาที่ผา่ น
กระบวนการกิจกรรมนักศึกษาขณะที่ศึกษาอยูใ่ นมหาวิทยาลัย
3. มีโครงการความร่ วมมือกับหน่วยงาน / ต่างสถาบัน /ทั้งในและภายนอกเพื่อเปิ ดโอกาสให้ทากิจกรรมที่ดี เป็ นการ
สร้างความภาคภูมิใจแก่นกั ศึกษาและผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
4. อุปสรรค
1. ระบบการเรี ยนการสอนยังไม่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมและเข้าร่ วมกิจกรรมของนักศึกษา
2. งบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษามีนอ้ ย ไม่สอดรับกับปริ มาณความสนใจในการเข้าร่ วมกิจกรรมที่เพิ่มขึ้น
เป็ นทวีคูณ
3. ปั จจัยเกื้อหนุนที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมของนักศึกษายังไม่เพียงพอ เช่น ยานพาหนะ สถานที่การจัดกิจกรรม
4. อาจารย์ที่ปรึ กษากิจกรรมนักศึกษา ขาดแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน เช่น การคิดภาระงาน / ค่าตอบแทน
5. กลยุทธ์ / แผนพัฒนา
1. จัดประชุมเชิงปฏิบตั ิการในลักษณะแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ระหว่างผูน้ านักศึกษา อาจารย์ที่ปรึ กษา และเจ้าหน้าที่กิจการ
นักศึกษา เพื่อระดมความคิดเห็นในเชิงพัฒนากิจกรรมนักศึกษา เสนอต่อมหาวิทยาลัยฯ เพื่อสนับสนุนส่งเสริ ม
กิจกรรมนักศึกษาอย่างบูรณาการ
2. เร่ งรัดการจัดซื้ออุปกรณ์และปรับปรุ งอาคารสถานที่ ซึ่งเป็ นปั จจัยเกื้อหนุนต่อการจัดกิจกรรมนักศึกษา

- 106 ภารกิจที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ชื่ อตัวบ่ งชี้ : 9.2 มีระบบและกลไกการให้ ความรู้ และทักษะด้ านการประกันคุณภาพแก่ นักศึกษา
ผลการดาเนินงาน
ค่ า
แผน
ผลการดาเนินงานปี
เกณฑ์ การให้ คะแนน
นา้ หนัก 2550
การศึกษา
2548
2549 2550
1
2
3
เทียบ
เกณฑ์
5.00
5
5
มีการ
มีการ
มีการ
2
ดาเนินการไม่ ดาเนินการ 4- ดาเนินการ
ครบ 4 ข้อ 5 ข้อแรก อย่างน้อย 6
แรก
ข้อแรก

ผลการประเมิน
เทียบ
แผน
1

เทียบ
รวม
พัฒนาการ คะแนน
0
3.66

ระดับคุณภาพ
1. มีระบบการให้ความรู ้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นกั ศึกษา
2. มีระบบส่ งเสริ มให้นกั ศึกษานาความรู ้ดา้ นการประกันคุณภาพไปใช้กบั กิจกรรมนักศึกษา
3. มีกลไกให้นกั ศึกษามีส่วนร่ วมในการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
4. นักศึกษามีการใช้กระบวนการคุณภาพ ในการพัฒนาคุณภาพของกิจกรรมหรื อโครงการนักศึกษา
5. นักศึกษาสร้างเครื อข่ายการพัฒนาคุณภาพในสถาบันและระหว่างสถาบัน
6. มีระบบติดตามประเมินผลการประกันคุณภาพในกิจกรรมที่นกั ศึกษาดาเนินการ และในส่ วนที่นกั ศึกษามีส่วนร่ วมกับการ
ประกันคุณภาพของสถาบัน
7. มีการนาผลการประเมินไปพัฒนากระบวนการให้ความรู ้และกลไกการดาเนินงานประกันคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา
อย่างต่อเนื่อง

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
1. มีระบบการให้ ความรู้ และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่ นักศึกษา
มหาวิทยาลัยได้ประกาศนโยบายประกันคุณภาพ เพื่อเน้นให้ทุกองค์กรดาเนิ นการตามระบบและกลไกที่กาหนด เพื่อให้
สอดรับกับพันธกิจ / ภารกิจของมหาวิทยาลัย โดยระบบประกันคุณภาพภายในเป็ นระบบที่พฒั นาขึ้นโดยใช้วงจรคุณภาพ PDCA Par การ
ให้ความรู ้และทักษะการปฏิบตั ิงานโครงการของนักศึกษาจึงเน้นกระบวนการการบริ หารงานโดยใช้วงจรคุณภาพเช่นกัน (ม.อ.9.2/1)
2. มีระบบส่ งเสริมให้ นักศึกษานาความรู้ ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ กบั กิจกรรมนักศึกษา
การสนับ สนุ น ส่ งเสริ ม ให้นัก ศึ ก ษาน าความรู ้ ด้านการประกัน คุ ณ ภาพไปใช้กับ กิ จ กรรมนักศึ กษา ได้ดาเนิ น การโดย
สนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรม 5 ส. องค์กรนักศึกษา มีการพิจารณาคัดเลือกนักกิจกรรมดีเด่น และโครงการดีเด่นประจาปี โดย
กาหนดเงื่อนไขการเขียนรายงานนาเสนอโครงการ โดยเน้นกระบวนการ PDCA Par (ม.อ.9.2/2)
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ชื่ อตัวบ่ งชี้ : 9.2 มีระบบและกลไกการให้ ความรู้ และทักษะด้ านการประกันคุณภาพแก่ นักศึกษา
3. มีกลไกให้ นักศึกษามีส่วนร่ วมในการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยได้กาหนดนโยบายให้ความสาคัญต่อการดาเนินงานประกันคุณภาพ โดยกาหนดแนวปฏิบตั ิให้ทุกหน่วยงาน
นากระบวนการวงจรประกันคุณภาพมาใช้ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในหน่วยงาน มีการขับเคลื่อนการปฏิบตั ิงาน
ตามแผนที่กาหนด ตลอดจนมีการรายงานผลประจาปี ซึ่ งการพัฒนางานด้านพัฒนานักศึกษาก็เป็ นส่ วนหนึ่ งในกระบวนการปฏิบตั ิงาน
การจัดประชุมกลุ่มองค์กรนักศึกษา การจัดสัมมนาต่างๆ เกี่ยวกับงานด้านกิจการนักศึกษาก็จะมีการสอดแทรกความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ระบบประกันคุณภาพแก่นกั ศึกษาดังกล่าว (ม.อ.9.2/3)
4. นักศึกษามีการใช้ กระบวนการคุณภาพ ในการพัฒนาคุณภาพของกิจกรรมหรื อโครงการนักศึกษา
เพื่อให้การจัดกิจกรรมหรื อโครงการกิจกรรมนักศึกษามีประสิ ทธิ ภาพ ในการจัดกิจกรรมของหน่วยงานกิจการนักศึกษา
และองค์กรนักศึกษา จะยึดกระบวนการ PDCA Par เป็ นแนวทางในการควบคุมการดาเนินงาน โดยเริ่ มตั้งแต่การเขียนโครงการตามกรอบ
แนวทางที่ กาหนด มีการกากับติดตาม และกระบวนการมีส่วนร่ วมในการประชุมสรุ ปงาน และการประเมินผลทั้งรายโครงการและโดย
ภาพรวม (ม.อ.9.2/4)

5. นักศึกษาสร้ างเครื อข่ ายการพัฒนาคุณภาพในสถาบันและระหว่ างสถาบัน
มหาวิทยาลัยได้มีการเผยแพร่ ความรู ้ ความเข้าใจด้านประกันคุณภาพแก่นิสิตนักศึกษาเครื อข่ายสถาบันอุดมศึกษา
ภาคใต้ โดยผูช้ ่วยอธิ การบดีฝ่ายประกันคุณภาพเป็ นวิทยากรบรรยายให้ความรู ้ เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2551 ณ โรงแรมบีพี
แกรนด์ ทาวเวอร์ อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (ม.อ.9.2/5)
ผลการประเมินเทียบเกณฑ์เท่ากับ 2 คะแนน เทียบแผนเท่ากับ 1 คะแนน เทียบพัฒนาการเท่ากับ 0 คะแนน
รวมคะแนนตัวบ่ งชี้ 9.2 เท่ ากับ 3.66 คะแนน
เอกสารอ้างอิง ;
1. ม.อ. 9.2 /1
2. ม.อ. 9.2 /2
3. ม.อ. 9.2 /3
4. ม.อ. 9.2 /4
5. ม.อ. 9.2 /5

รายงานการประชุมกลุ่มกิจกรรม / แบบฟอร์มการเขียน –ประเมินผลโครงการ
หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกนักกิจกรรมตัวอย่าง โครงการดีเด่น ประจาปี การศึกษา 2550
รายงานผลการสัมมนากิจกรรมนักศึกษา ประจาปี 2550
สรุ ปประเมินผลความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมโครงการทั้งรายโครงการและโดยภาพรวม
เอกสารประกอบการบรรยายหัวข้อ การประกันคุณภาพกับกิจกรรมพัฒนานักศึกษา

สรุ ปผลการวิเคราะห์ ตนเอง (SWOT Analysis)
1. จุดอ่ อน
1. หน่วยงานกิจการนักศึกษายังไม่สามารถบูรณาการงานประกันคุณภาพเข้าสู่งานประจาได้ ทาให้บุคลากรบางส่วนมีความรู ้สึก
ว่าเป็ นภาระงานที่เพิ่มขึ้น
2. ข้อมูลสารสนเทศกิจกรรมนักศึกษายังไม่สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานระบบและกลไกการให้ความรู ้และทักษะด้าน
การประกันคุณภาพแก่นกั ศึกษา
2. จุดแข็ง
1. มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกการประกันคุณภาพที่ชดั เจน ง่ายต่อการนาไปประยุกต์ใช้กบั หน่วยงานกิจการนักศึกษา
2. มหาวิทยาลัยจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในเป็ นประจาทุกปี ผลการประเมินสามารถนาไปพัฒนาแก้ไขได้ในปี ถัดไป
3. บุคลากรด้านกิจการนักศึกษาส่วนใหญ่มีความรู ้และความเข้าใจด้านการประกันคุณภาพ
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สรุปผลการวิเคราะห์ ตนเอง (SWOT Analysis)
ชื่ อตัวบ่ งชี้ : 9.2 มีระบบและกลไกการให้ ความรู้ และทักษะด้ านการประกันคุณภาพแก่ นักศึกษา
3. โอกาส
การที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้กาหนดให้สถาบันอุดมศึกษามีระบบและกลไกการให้ความรู ้และทักษะด้านการ
ประกันคุณภาพแก่นกั ศึกษา โดยกาหนดเป็ นตัวบ่งชี้หนึ่งในการประกันคุณภาพ ส่งผลให้ทุกสถาบันต้องให้ความรู ้ดา้ นประกันคุณภาพแก่
นักศึกษา
4. อุปสรรค
5. กลยุทธ์ / แผนพัฒนา
1. มหาวิทยาลัยจะจัดอบรมให้ความรู ้แก่บุคลากรและผูน้ านักศึกษาเกี่ยวกับการบูรณาการประกันคุณภาพกับกิจกรรมนักศึกษา
2. พัฒนาระบบสารสนเทศกิจกรรมนักศึกษาให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานระบบและกลไกการให้ความรู ้ดา้ นประกันคุณภาพ
แก่นกั ศึกษา

- 98 ภารกิจในฐานะผู้ขบั เคลื่อนตัวบ่ งชี้ของมหาวิทยาลัย
ภารกิจที่ 3 ภารกิจในฐานะผู้ขบั เคลื่อนตัวบ่ งชี้ของมหาวิทยาลัย
ชื่ อตัวบ่ งชี้ : 3.1 มีการจัดบริการแก่ นักศึกษาและศิษย์ เก่ า
ผลการดาเนินงาน
ค่ า
แผน
ผลการดาเนินงานปี
เกณฑ์ การให้ คะแนน
นา้ หนัก 2550
การศึกษา
2548 2549 2550
1
2
3
เทียบ
เกณฑ์
5.00
7
8
มีการ
มีการ
มีการ
3
ดาเนินการ ดาเนินการ ดาเนินการ
ไม่ครบ 7 7 ข้อแรก ครบทุก
ข้อแรก
ข้อ

ผลการประเมิน
เทียบ
เทียบ
รวม
แผน พัฒนาการ คะแนน
1
0
5

ระดับคุณภาพ
1. มีการสารวจความต้องการจาเป็ นของนักศึกษาปี ที่ 1
2. มีการจัดบริ การด้านสิ่ งอานวยความสะดวกที่เอื้อต่อการพัฒนาการเรี ยนรู ้ของนักศึกษา
3. มีการจัดบริ การด้านกายภาพที่ส่งเสริ มคุณภาพชีวติ ของนักศึกษา
4. มีการจัดบริ การให้คาปรึ กษาแก่นกั ศึกษา
5. มีบริ การข้อมูลข่าวสารที่เป็ นประโยชน์ต่อนักศึกษาและศิษย์เก่า
6. มีการจัดโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาชีพแก่นกั ศึกษาและศิษย์เก่า
7. มีการประเมินคุณภาพของการให้บริ การทั้ง 5 เรื่ องข้างต้นเป็ นประจาทุกปี
8. นาผลการประเมินคุณภาพของการให้บริ การมาพัฒนาการจัดบริ การแก่นกั ศึกษาและศิษย์เก่า

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
1. มีการสารวจความต้ องการจาเป็ นของนักศึกษาชั้นปี ที่ 1
ในปี การศึกษา 2550 ฝ่ ายกิจการนักศึกษา มีการสารวจความต้องการจาเป็ น (Needs Assessment) ของนักศึกษาชั้น
ปี ที่ 1 ตั้งแต่ช่วงที่มีการปฐมนิเทศนักศึกษา รวมถึงนักศึกษาชั้นปี อื่น ๆ ตลอดปี การศึกษา และนาเสนอผลการสารวจประเมินต่อ
มหาวิทยาลัย เพื่อจัดทาแผนและปรับปรุ งพัฒนา เช่น
1.1 การสารวจความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการจัดปฐมนิเทศนักศึกษา นักศึกษามีความต้องการให้มหาวิทยาลัย
จัดให้ความรู ้เกี่ยวกับการลงทะเบียน และปรับปรุ งสถานที่จดั ปฐมนิเทศ (ม.อ.3.1/1) โดยในปี 2551 ดาเนินการให้ความรู ้ตามที่
นักศึกษาเสนอ
1.2 การสารวจประเมินผลความคิดเห็นต่อการให้บริ การจองห้องพัก หอพักนักศึกษา ผ่านเว็บไซต์ของนักศึกษา
ชั้นปี ที่ 1 จานวน 455 คน นักศึกษามีขอ้ เสนอแนะความต้องการในการจองหอพักผ่านเว็บไซต์ โดยต้องการให้ขยายเวลาในการ
ให้บริ การจองหอพัก ให้เพิ่มภาพหอพัก ห้องพัก บริ เวณรอบหอพัก รายละเอียดสิ่ งอานวยความสะดวกบริ เวณหอพัก และการ
ประชาสัมพันธ์กฎระเบียบหอพัก รายละเอียดค่าห้องพักรวม/แยก ต้องการให้ดูรายชื่อ/คณะเพื่อนร่ วมห้องพักได้ และมีภาพเจ้าหน้าที่
รักษาความปลอดภัย (ม.อ.3.1/2) โดยในปี การศึกษา 2551 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นาผลการประเมินปรับปรุ งรายละเอียดในการ
ให้บริ การนักศึกษาจองหอพักผ่านเว็บไซต์ให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น ตามที่นกั ศึกษาเสนอ

- 99 ภารกิจที่ 3 ด้ านภารกิจในฐานะผู้ขับเคลื่อนตัวบ่ งชีข้ องมหาวิทยาลัย
ชื่ อตัวบ่ งชี้ : 3.1 มีการจัดบริการแก่ นักศึกษาและศิษย์ เก่ า
1.3 การสารวจประเมินผลความคิดเห็น / ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การศูนย์อาหารโรงช้าง จานวน 2 ครั้ง โดย
นักศึกษาผูใ้ ช้บริ การ จานวน 311 คนและ 329 คน ได้ตอบแบบประเมิน และมีขอ้ เสนอแนะต้องการให้เพิ่มร้านอาหารมุสลิม เพิ่มร้าน
ไอศกรี ม เพิ่มจานวนที่นงั่ รับประทานอาหาร เพิ่มจานวนห้องน้ า ติดตั้งพัดลม และควรติดตั้งเครื่ องเสี ยงพร้อมลาโพงรอบ ๆ ศูนย์
อาหาร เปิ ดเพลงเบาๆ เพื่อสร้างบรรยากาศ และควรมีหอ้ งปรับอากาศไว้รับแขก และควรเพิ่มแสงสว่างในบางจุด (ม.อ.3.1/3) โดยใน
ปี การศึกษา 2551 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นาผลการสารวจประเมินมาปรับปรุ งพัฒนาการดาเนินงานให้บริ การแล้วดังนี้ เพิ่มจานวน
ร้านอาหารมุสลิม ร้านไอศกรี ม และติดตั้งพัดลม
1.4 สารวจประเมินผลความพึงพอใจของนักศึกษาที่พกั ในหอพัก โดยนักศึกษามีความต้องการให้เพิม่ เครื อข่าย
คอมพิวเตอร์ในห้องพัก ติดตั้งพัดลมเพดานในห้องพัก ติดตั้งราวตากผ้าที่ได้มาตรฐาน/เหมือนกัน ติดตั้งทีววี งจรปิ ด จัดระบบความ
ปลอดภัยที่น่าเชื่อถือและสร้างความอบอุ่นให้นกั ศึกษา ในช่วงวิกฤตควรสร้างหอพักราคาถูก เปลี่ยนฟูก และกวดขันบุคคลภายนอก
เข้าหอพัก ฯลฯ (ม.อ.3.1/4) โดยในปี การศึกษา 2551 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นาผลการสารวจประเมินมาปรับปรุ งพัฒนาการ
ดาเนินงานให้บริ การแล้วดังนี้ ติดตั้งเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ไร้สายในหอพักทุกชั้นทุกอาคาร มีสญ
ั ญาณทุกห้องในหอพัก-นอกหอพัก
ติดตั้งพัดลมในห้องพักทุกห้อง ได้รับงบประมาณติดตั้งราวตากผ้า ซึ่งอยูใ่ นระหว่างดาเนินการจัดจ้าง ติดตั้งกล้องวงจรปิ ดภายใน
มหาวิทยาลัยรวมทั้งที่บริ เวณทางเข้าหอพัก และห้ามบุคคลภายนอกเข้าในหอพัก
1.5 การสารวจประเมินผลความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การสนามกีฬาและอุปกรณ์กีฬา จานวน 310 คน มีความต้องการให้
เพิ่มสระว่ายน้ า ติดตั้งกระจกฝาผนังศูนย์บริ หารทางกาย เครื่ องทาน้ าดื่มเย็นบริ การหน้าอาคารกีฬาในร่ ม และต้องการให้จดั บริ การสื่ อ
สิ่ งพิมพ์ให้ความรู ้เกี่ยวกับการออกกาลังกายและการเล่นกีฬา (ม.อ.3.1/5) โดยนาผลการประเมินมาจัดทาคาของบประมาณ
1.6 การสารวจประเมินผลความคิดเห็นและความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการบริ การของงานแนะแนวและจัดหา-งาน
วิทยาเขตหาดใหญ่ นักศึกษามีความต้องการให้มีทุนประเภทต่างๆ เพิ่มมากขึ้น เพิ่มจานวนวงเงินกูย้ มื เพิ่มระยะเวลาทางานของทุน
ทางานแลกเปลี่ยนพร้อมเพิม่ ค่าตอบแทน เพิ่มงานพิเศษ และต้องการให้มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับทุนหลากหลายรู ปแบบ (ม.อ.
3.1/6) โดยได้ดาเนินการแล้วในบางรายการ
1.7 สารวจความพึงพอใจผูใ้ ช้บริ การห้องสมุด นักศึกษาต้องการให้เพิ่มจานวนคอมพิวเตอร์ และเพิ่มโต๊ะอ่านหนังสื อ
ช่วงสอบ (ม.อ.3.1/7)
2. มีการจัดบริการสิ่งอานวยความสะดวกทีเ่ อื้อต่ อการพัฒนาการเรียนรู้ ของนักศึกษา
มีการจัดบริ การแก่นกั ศึกษาให้ครอบคลุมความต้องการจาเป็ น ได้แก่ การบริ การด้านสิ่ งอานวยความสะดวกที่เอื้อต่อ
การพัฒนาการเรี ยนรู ้ คือ สื่ อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาค้นคว้า มีศูนย์คอมพิวเตอร์ ศูนย์ทรัพยากรแห่งการเรี ยนรู ้ ระบบการลงทะเบียน
ผ่านเว็บไซต์ที่รวดเร็ ว คล่องตัว การบริ การหอพักให้นกั ศึกษาต่างชาติ และการประสานงานโดยงานวิเทศสัมพันธ์ และจัดตั้งวิทยาลัย
นานาชาติดูแลอานวยความสะดวกแก่นกั ศึกษาต่างชาติโดยเฉพาะ
3. การบริการด้ านกายภาพทีส่ ่ งเสริมคุณภาพชีวติ ของนักศึกษา
มีการจัดบริ การด้านกายภาพที่ส่งเสริ มคุณภาพชีวติ ได้แก่ หอพักนักศึกษา มีหน่วยงานบริ หารจัดการให้หอพักมีความ
สะอาด สะดวก สบาย และปลอดภัย มีการประชุมประสานงานร่ วมกับพัฒนาสังคมและความมัน่ คงมนุษย์จงั หวัดและ
ผูป้ ระกอบการหอพักเอกชน มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจาหอพักและทางเข้าหอพัก มีหอ้ งเรี ยนที่มีสื่อเทคโนโลยีที่ทนั สมัย
เหมาะสม มีสถานที่ออกกาลังกายทั้งในร่ มและกลางแจ้ง มีอุปกรณ์กีฬา มีการจัดจาหน่ายอาหาร / ร้านค้าสิ่ งอานวยความสะดวกที่
หลากหลายเพียงเพียงพอ มีคุณภาพ สะอาด ถูกหลักสุขาภิบาลอาหารในราคาที่ยตุ ิธรรม มีธนาคาร ตูเ้ อทีเอ็ม มีบริ การรับ - ส่ง
ไปรษณี ยภัณฑ์ มีบริ การอนามัยที่นกั ศึกษามีความสะดวกในการเข้ารับบริ การ ทั้งที่คลินิกสร้างเสริ มสุขภาพนักศึกษา ห้องอนามัย

- 100 ภารกิจที่ 3 ด้ านภารกิจในฐานะผู้ขับเคลื่อนตัวบ่ งชีข้ องมหาวิทยาลัย
ชื่ อตัวบ่ งชี้ : 3.1 มีการจัดบริการแก่ นักศึกษาและศิษย์ เก่ า
ห้องยาในหอพัก โรงพยาบาลด้าน สุขภาพ ทันตกรรม และจิตเวช มีรถฉุกเฉิ นบริ การและมีเจ้าหน้าที่ประสนานงานกรณี มีเหตุฉุกเฉิน
นักศึกษาป่ วยในยามวิกาล
4. มีการจัดบริการให้ คาปรึกษาแก่ นักศึกษา
มีการจัดบริ การด้านการแนะแนวและการให้คาปรึ กษาแก่นกั ศึกษา โดยมีอาจารย์ที่ปรึ กษา มีหน่วยให้คาปรึ กษา
มีคณะกรรมการ มีเจ้าหน้าที่ประจา มีอาสาสมัครนักศึกษาเพื่อนช่วยเพื่อน และคณาจารย์จากคณะร่ วมให้คาปรึ กษาแก่นกั ศึกษาทั้งที่
เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกับวิชาการ ทั้งในระดับคณะ หอพัก และมหาวิทยาลัย
5. การบริการด้ านข้ อมูลข่ าวสารทีเ่ ป็ นประโยชน์ ต่อนักศึกษาและศิษย์ เก่ า
มีสานักงานศิษย์เก่า มีเจ้าหน้าที่และผูบ้ ริ หารมหาวิทยาลัยบริ หารจัดการสานักงาน จัดหน่วยบริ การข้อมูลข่าวสาร
ที่เป็ นประโยชน์แก่นกั ศึกษาและศิษย์เก่าทั้งในระดับคณะ และสถาบันมีระบบการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ที่ทาให้เข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารได้เร็ ว ทันสมัย และเข้าถึงได้ง่าย เกี่ยวกับทุนการศึกษา ทุนศิษย์กน้ กุฏิระดับปริ ญญาโทและปริ ญญาเอกสาหรับนักศึกษาคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ (ม.อ..3.1/8) ทั้งทุนกูย้ มื ทุนให้เปล่า ทุนทางานแลกเปลี่ยน แหล่งทุน การศึกษาต่อ การบริ การจัดหางาน ทั้งใน
เว็บไซต์ (ม.อ..3.1/9) ประกาศ แผ่นพับ Page จัดบอร์ด สารหอพัก ข่าวกิจกรรมหอพัก ข่าวกองกิจการนักศึกษา ข่าววิทยาเขต สาร
วิทยาเขต/คณะ/มหาวิทยาลัย มีการจัดตลาดนัดแรงงานให้นกั ศึกษาและศิษย์เก่า
6. มีการจัดโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณ์ ทางวิชาชีพแก่ นักศึกษาและศิษย์ เก่ า
มีการจัดโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาชีพแก่นกั ศึกษาและศิษย์เก่า โดยการจัดอบรมพัฒนาให้ความรู ้
การเขียนใบสมัครงาน โครงการเสริ มสร้างสมรรถนะบัณฑิตให้ประกอบธุรกิจเองได้ โครงการ Computer Literacy (ม.อ.3.1/10)
ติดต่อจัดหาแหล่งฝึ กประสบการณ์ ตามประเภทคณะ สาขาวิชา จัดงานนัดพบแรงงาน
7. มีการประเมินคุณภาพของการให้ บริการ ทั้ง 5 เรื่ องข้ างต้ นเป็ นประจาทุกปี
มีการประเมินคุณภาพของการให้บริ การหลักข้างต้นทุกปี โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทาการสารวจประเมินผล
ความพึงพอใจ/ทัศนคติในบริ การที่ได้รับ
8. นาผลการประเมินคุณภาพของการให้ บริการมาพัฒนาการจัดบริการแก่นักศึกษาและศิษย์ เก่ า
ได้นาผลการสารวจประเมินมาพัฒนาการจัดบริ การแก่นกั ศึกษาและศิษย์เก่าดังตัวอย่างตามข้อ 1
ผลการประเมินเทียบเกณฑ์เท่ากับ 3 คะแนน เทียบแผนเท่ากับ 1 คะแนน เทียบพัฒนาการเท่ากับ 0 คะแนน
รวมคะแนนตัวบ่ งชี้ 3.1 เท่ ากับ 5 คะแนน
เอกสารอ้างอิง:
1. ม.อ.3.1/1 รายงานการประเมินผลการจัดปฐมนิเทศนักศึกษา ปี การศึกษา 2550
2. ม.อ.3.1/2 รายงานการประเมินผลการจองห้องพัก หอพักนักศึกษาผ่านเว็บไซต์ของนักศึกษาชั้นปี ที่ 1 ปี การศึกษา 2550
3. ม.อ.3.1/3 รายงานการประเมินผลความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การศูนย์อาหารโรงช้าง
4. ม.อ.3.1/4 รายงานประเมินผลความพึงพอใจของนักศึกษาที่พกั ในหอพัก ปี การศึกษา 2550
5. ม.อ.3.1/5 รายงานความพึงพอใจของผูใ้ ช้สนามกีฬาและอุปกรณ์กีฬา
6. ม.อ.3.1/6 ความคิดเห็นและความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการบริ การของงานแนะแนวและจัดหางาน วิทยาเขตหาดใหญ่
7. ม.อ.3.1/7 สารวจความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การห้องสมุด
8. ม.อ.3.1/8 ประกาศรับสมัครทุนก้นกุฏิ
9. ม.อ.3.1/9 เว็บไซต์ http://student.psu.ac.th/
10. ม.อ.3.1/10 โครงการเสริ มสร้างสมรรถนะบัณฑิตให้ประกอบธุรกิจเองได้ และโครงการ Computer Literacy
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ภารกิจที่ 3 มาตรฐานด้ านภารกิจในฐานะผู้ขับเคลื่อนตัวบ่ งชีข้ องมหาวิทยาลัย
ชื่ อตัวบ่ งชี้ : 3.1 มีการจัดบริการแก่ นักศึกษาและศิษย์ เก่ า
1. จุดอ่ อน
สิ่ งอานวยความสะดวกมีไม่เพียงพอ ในบางรายการเมื่อเทียบกับจานวนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
2. จุดแข็ง
1. มหาวิทยาลัยจัดให้มีบริ การสิ่ งอานวยความสะดวกพื้นฐานแก่นกั ศึกษาครบทุกด้าน
2. นักศึกษามีส่วนร่ วมในการกาหนด เสนอแนะ และดาเนินงานการจัดบริ การสิ่ งอานวยความสะดวกต่างๆของมหาวิทยาลัย
3. โอกาส
มีหน่วยงานภายนอกให้การสนับสนุนการจัดบริ การสิ่ งอานวยความสะดวกและการจัดโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทาง
วิชาชีพแก่นกั ศึกษาและศิษย์เก่า
4. ปัจจัยคุกคาม
สถานการณ์ความไม่ปลอดภัยในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทาให้บริ ษทั หน่วยงานเอกชนบางรายยกเลิกการติดต่อจัดสิ่ งอานวย
ความสะดวกและบริ การบางอย่างแก่นกั ศึกษาและศิษย์เก่าทั้งที่วทิ ยาเขตปัตตานี และวิทยาเขตหาดใหญ่
5. กลยุทธ์ / แผนการพัฒนา
1. ควรเพิ่มสิ่ งอานวยความสะดวกในบางรายการที่ ยงั ไม่เพียงพอ เช่น เครื่ องไมโครคอมพิวเตอร์ ในหอพัก หอสมุด อุปกรณ์
กีฬา สนามกีฬาทั้งในร่ มและกลางแจ้ง อาคารนัดพบผูป้ กครอง และสถานที่รับประทานอาหาร โต๊ะอ่านหนังสื อ เพื่อให้นกั ศึกษามี
ความสะดวกมากขึ้น
2. ควรมีการสารวจประเมินผลความต้องการ ความคิ ดเห็น หรื อความพึงพอใจของนักศึกษาผูใ้ ช้บริ การให้ครบถ้วนทุกภารกิจ
หลัก
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ภารกิจที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา
ชื่ อตัวบ่ งชี้ :3.2 มีการส่ งเสริมกิจกรรมนักศึกษาทีค่ รบถ้ วนและสอดคล้ องกับคุณลักษณะของบัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค์
2. มีการส่ งเสริมให้ สถาบันและองค์ การนักศึกษาจัดกิจกรรมนักศึกษาให้ ครบทุกประเภทโดยอย่ างน้ อยต้ องดาเนินการ 5
ประเภท ดังนี้
- กิจกรรมวิชาการ
- กิจกรรมกีฬาและการส่งเสริ มสุขภาพ
- กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่ งแวดล้อม
- กิจกรรมนันทนาการ
- กิจกรรมส่งเสริ มศิลปวัฒนธรรม
สาหรับปี การศึ กษา 2550 มหาวิทยาลัยได้สนับสนุ นส่ งเสริ มให้กลุ่มองค์กรนักศึกษา อันได้แก่ องค์การบริ หาร สภา
นักศึ กษา สโมสรนักศึ กษา ชมรมในสังกัดองค์การบริ หารและกรรมการหอพัก เป็ นผูจ้ ดั โครงการ รวมทั้งโครงการซึ่ งกองกิ จการ
นักศึกษาและหน่วยงานกิจการนักศึกษาของแต่ละคณะดาเนินการจัดขึ้นเพื่อพัฒนานักศึกษา รวมทั้งสิ้น 1,944 โครงการ ดังนี้
(1) กิจกรรรมด้านบาเพ็ญประโยชน์ จานวน 317 โครงการ ซึ่งเป็ นโครงการบาเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชน โดยได้
ร่ วมกันสร้าง ซ่อมแซมถาวรวัตถุ และเผยแพร่ ให้ความรู ้ที่ได้จากการศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะทางแก่ประชาชน/เยาวชน โดยเฉพาะ
ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สุขภาพและสาขาสังคมศาสตร์ อันเป็ นการปลูกฝังจิตสานึ กสาธารณะต่อสังคม ได้แก่ โครงการค่ายศรี ตรัง
โครงการค่ายร่ วมฝ่ ายบาเพ็ญ ประโยชน์ เกลี ยวเชื อกสัมพัน ธ์สานฝั นบ าเพ็ญ ฯ โครงการจุดประกาย โครงการค่ายเยาวชนพิทักษ์
สิ่ งแวดล้อม และกิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์นอ้ งใหม่ เป็ นต้น
(2) กิจกรรมด้านวิชาการจานวน 750 โครงการ ซึ่งเป็ นโครงการนาความรู ้จากวิชาการ/วิชาชีพ ที่ศึกษาอยูไ่ ด้ฝึกปฏิบตั ิ/
ถ่ายทอดแก่เยาวชน/นักเรี ยน ได้แก่โครงการวิเทศแคมป์ โครงการ English Camp เพื่อน้องเป็ นต้น และได้จดั โครงการเพื่อให้
นักศึกษาได้เพิ่มพูนความรู ้ต่างๆ เช่น ด้านภาษาได้แก่ โครงการหอพักสัญจร โครงการเตรี ยมความพร้อมภาษาอังกฤษ โครงการ
บริ การวิชาการภาษาอังกฤษ โครงการเรี ยนเสริ มเพิ่มทักษะภาษาที่สาม (สนทนาภาษาจีน) โครงการเตรี ยมฟิ ตกับ Chinese และด้าน
วิช าชีพ ได้แ ก่ อบรมด้า นคอมพิว เตอร์ นอกจากนั้น ได้จ ดั โครงการที่ เ สริ ม สร้า งและเพิ่ม พูน ความรู ้ ทางสัง คมแก่ผูน้ ากลุ่ม
กิ จกรรมนักศึ กษา ได้แก่ โครงการหลักสู ตรการบริ หารผูน้ ากลุ่มกิ จกรรมนักศึ กษา เป็ นต้น

(3) กิ จกรรมด้า นกี ฬา จานวน 232 โครงการ ซึ่ งเป็ น 1) กิ จกรรมด้านกี ฬาเพื่อความเป็ นเลิศ ซึ่ งได้
ดาเนิ น การจัด โครงการส่ งเสริ มให้นกั ศึกษาบุคลากรเข้าร่ วมแข่งขันกีฬ า เช่น การเข้าร่ วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่ ง
ประเทศไทย กีฬ า IMT – GT varsity carnival และเพื ่อ เป็ นการตอบสนองการพัฒ นาสู ่ ค วามเป็ น เลิศ งานกิจ กรรม
นักศึกษาดาเนิ นการรับนักเรี ยนที่มีความสามารถพิเศษด้านกีฬาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยในปี การศึกษา 2550 จานวน 18 คน
2) สนับสนุ นการจัดกิจกรรมด้านกี ฬาของชมรมกี ฬาในสังกัดองค์การบริ หารองค์การนักศึ กษา โดยได้จดั โครงการแข่งขัน
กี ฬ าน้องใหม่ โครงการแข่ งขันกี ฬาระหว่างคณะ กี ฬาเชื่ อมความสัมพันธ์ การอบรมให้ความรู ้ พ้ื นฐานด้านกี ฬ า กี ฬาใน
ลักษณะ พี เอส ยู โอเพ่น ฯลฯ 3) กิจกรรมกีฬาเพื่อสุ ขภาพ ได้ดาเนินการส่ งเสริ มการจัดกิจกรรมโดยเน้นการส่ งเสริ ม
ให้นกั ศึกษา บุคลากร ออกกาลังกายเพื่อสุ ขภาพ เช่น โครงการวิ่งสะสมระยะทางรอบอ่างน้ า มอ. โครงการวิ่งหาดใหญ่สู่ธรรมชาติ การจัดการแข่งขันเชื่อมความสัมพันธ์ฟุตบอลภายใน เป็ นต้น
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ชื่ อตัวบ่ งชี้ :3.2 มีการส่ งเสริมกิจกรรมนักศึกษาทีค่ รบถ้ วนและสอดคล้ องกับคุณลักษณะของบัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค์
(4) กิ จกรรมด้านศิ ลปวัฒนธรรม จานวน 334 โครงการ ซึ่ งประกอบไปด้วย 1) โครงการที่ ส่งเสริ มให้เกิ ด
ความเข้าใจและความภาคภู มิ ใจในวิถี ชี วิตและภู มิ ปั ญ ญาไทย เช่ น โครงการเปิ ดตู แลใต้ โครงการสัม ผัสวิถี ชีวิต ชาวบ้าน 2)
โครงการที่ ส่งเสริ มความภาคภูมิใจในขนบธรรมเนี ยมประเพณี ไทย ทั้งของท้องถิ่ นและของชาติ เช่ น โครงการวัน ลอยกระทง
โครงการอนุรักษ์ประเพณี ไทยถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ าฝน 3) โครงการที่ส่งเสริ มให้เกิดความเข้าใจและศรัทธาในสถาบันทาง
ศาสนา เช่น โครงการตักบาตรทุกวันพฤหัส ฯ โครงการบอกเล่าศรัทธา โครงการกลุ่มเซลสามัคคีธรรมนาชีวิต 4) โครงการ เพื่อ
ก่อให้เกิดคุณค่าหรื อค่านิยมที่นบั ถือความดีงามคุณธรรมและจริ ยธรรม เช่น โครงการปฏิบตั ิธรรมชมรมพุทธ โครงการอมรมศักยภาพ
เยาวชนต้นแบบ โครงการชุมชนสัมพันธ์คุณธรรมเพื่อพ่อ 5) โครงการ แสดงศิลปวัฒนธรรมไทย เช่น โครงการเยาวชนรักษ์ดนตรี ไทย โครงการสานสัมพันธ์ศิลปวัฒนธรรม 5 วิทยาเขต โครงการเปิ ปสี่ ภาคหลากหลายศิ ลป์ กินอยูอ่ ย่างไทย โครงการนาฏะ นาฏย
ลินลา 6) โครงการศิลปวัฒนธรรมสากลและของชาติอื่นๆ เช่นโครงการ PSU MUSIC AWARDS โครงการ PSU DANCING
COMPET เป็ นต้น
(5) กิจกรรมด้านพิเศษอื่นๆ จานวน 311 โครงการ ได้จดั กิจกรรมด้านนันทนาการ การเสริ มสร้างความเข้าใจด้านพหุ วัฒนธรรม การนาวิถีประชาธิ ปไตยและปรัชญาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในวิถีชีวิตประจาวัน กิจกรรมเกี่ยวกับเยาวชนเด็กด้อย
โอกาส นักเรี ยน เยาวชนที่มีผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยงบประมาณส่ วนหนึ่ งได้รับการ
สนับสนุ นจากศูนย์อานวยการบริ หารจังหวัดชายแดนภาคใต้ การจัดอบรมสัมมนาในลักษณะแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ (KM Workshop)
เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่และประชุมเชียร์เชิงสร้างสรรค์ โดยได้จดั อบรมสัมมนาทั้งภายในวิทยาเขต ระหว่างวิทยาเขตและ
ประสานการจัดร่ วมเครื อข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ (ม.อ.3.2/3-4)
3. มีกระบวนการติดตามและประเมินผลโครงการหรื อกิจกรรม ทั้งทีจ่ ดั โดยสถาบันและองค์ การนักศึกษาทุกชั้นปี การศึกษา
การดาเนิ นการจัดโครงการกิ จกรรมนักศึ กษาทั้งที่ จดั โดยหน่ วยงานมหาวิทยาลัย และองค์กรนักศึกษา ได้มีการจัดทา
รายงานสรุ ปผลการปฏิบตั ิงานและประเมินผลทั้งรายโครงการและโดยภาพรวม เมื่อสิ้ นปี การศึกษา ซึ่ งลักษณะการประเมินจะเป็ นทั้ง
ในเชิ งคุณภาพโดยการสังเกต การสัมภาษณ์ การประชุมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ระหว่างผูป้ ฏิ บตั ิงานและผูร้ ับผิดชอบโครงการ และการ
ประเมินผลในเชิงปริ มาณโดยการสอบถามความคิดเห็นจากผูเ้ ข้าร่ วมโครงการนั้น ๆ (ม.อ.3.2/5-6)
4. มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาอย่ างต่ อเนื่อง
ผลจากการประชุมสรุ ปผลการปฏิบตั ิงานรายโครงการได้มีการนาไปปรับปรุ งพัฒนาการจัดกิจกรรมโครงการต่อไปและ
เมื่อสิ้ นปี การศึกษาจะมีการประชุมสัมมนากิจกรรมนักศึกษาประจาปี การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ระหว่างผูน้ ากิ จกรรม เจ้าหน้าที่
กิจการนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึ กษามีการประชุมสรุ ปปั ญหาอุปสรรคในการดาเนิ นกิจกรรมนักศึกษาโดยภาพรวมเพื่อนาผลไปพัฒนา
ปรับปรุ งการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาในปี ต่อไป (ม.อ.3.2/7)
ผลการประเมินเทียบเกณฑ์เท่ากับ 3 คะแนน เทียบแผนเท่ากับ 1 คะแนน เทียบพัฒนาการเท่ากับ 0 คะแนน
รวมคะแนนตัวบ่ งชี้ 3.2 เท่ ากับ 5 คะแนน

- 104 ภารกิจที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา
ชื่ อตัวบ่ งชี้ :3.2 มีการส่ งเสริมกิจกรรมนักศึกษาทีค่ รบถ้ วนและสอดคล้ องกับคุณลักษณะของบัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค์
เอกสารอ้างอิง :
1. ม.อ. 3.2/1
2. ม.อ. 3.2/2
3. ม.อ. 3.2/3
4. ม.อ. 3.2/4
5. ม.อ. 3.2/5
6. ม.อ. 3.2/6
7. ม.อ. 3.2/7

คู่มือกิจกรรมนักศึกษา
คู่มือปฎิบตั ิงานกิจกรรมเสริ มหลักสู ตรเพื่อพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
สรุ ปโครงการ / กิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา ประจาปี การศึกษา 2550 วิทยาเขตหาดใหญ่ ปัตตานี ตรัง และสุ ราษฎร์ ธานี
สรุ ปโครงการ / กิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา วิทยาเขตปัตตานี ประจาปี 2550
สรุ ปประเมินผลความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมนักศึกษารายโครงการ ประจาปี 2550
สรุ ปประเมินผลความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา โดยภาพรวมของวิทยาเขตหาดใหญ่
รายงานผลโครงการสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการการจัดการความรู ้ (KM Workshop) หัวข้อ แนวทางการจัดกิจกรรมนักศึกษาปี 51

สรุปผลการวิเคราะห์ ตนเอง (SWOT Analysis)
1. จุดอ่ อน
1. การถ่ายทอดประสบการณ์ระหว่างผูท้ ากิจกรรมรุ่ นต่อรุ่ น ยังไม่เป็ นระบบที่ดีพอ
2. บางกลุ่มกิจกรรมยังไม่ได้นาผลการประเมินโครงการมาพัฒนาปรับปรุ ง เพื่อเป็ นแนวทางปฏิบตั ิงานโครงการปี ต่อไป
2. จุดแข็ง
1. การมีโครงสร้างกิจกรรมเสริ มหลักสูตรเพื่อพัฒนานักศึกษา ในลักษณะบังคับเลือกและเลือกเข้าร่ วมอย่างหลากหลาย
2. การมีระบบบันทึกประมวลผลต่อการเข้าร่ วมกิจกรรมอย่างเป็ นระบบ และมีผลต่อการสาเร็ จการศึกษา ทาให้นกั ศึกษาให้ความ
สาคัญและสนใจเข้าร่ วมกิจกรรมเพิ่มมากขึ้น
3. โอกาส
1. นโยบาย สกอ. ให้ความสาคัญต่อการพัฒนาบัณฑิต โดยยึดคุณธรรมนาความรู ้ ซึ่ งสอดรับกับกิจกรรมพัฒนานักศึ กษาที่เป็ น
การปลูกฝังคุณธรรม จริ ยธรรม การมีทกั ษะชีวติ และการเป็ นบัณฑิตที่เป็ นคนดีของสังคม
2. หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนซึ่งเป็ นนายจ้าง/ผูป้ ระกอบการให้ความสาคัญเป็ นพิเศษสาหรับนักศึกษาที่ผา่ น
กระบวนการกิจกรรมนักศึกษาขณะที่ศึกษาอยูใ่ นมหาวิทยาลัย
3. มีโครงการความร่ วมมือกับหน่วยงาน / ต่างสถาบัน /ทั้งในและภายนอกเพื่อเปิ ดโอกาสให้ทากิจกรรมที่ดี เป็ นการ
สร้างความภาคภูมิใจแก่นกั ศึกษาและผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
4. อุปสรรค
1. ระบบการเรี ยนการสอนยังไม่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมและเข้าร่ วมกิจกรรมของนักศึกษา
2. งบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษามีนอ้ ย ไม่สอดรับกับปริ มาณความสนใจในการเข้าร่ วมกิจกรรมที่เพิ่มขึ้น
เป็ นทวีคูณ
3. ปั จจัยเกื้อหนุนที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมของนักศึกษายังไม่เพียงพอ เช่น ยานพาหนะ สถานที่การจัดกิจกรรม
4. อาจารย์ที่ปรึ กษากิจกรรมนักศึกษา ขาดแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน เช่น การคิดภาระงาน / ค่าตอบแทน
5. กลยุทธ์ / แผนพัฒนา
1. จัดประชุมเชิงปฏิบตั ิการในลักษณะแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ระหว่างผูน้ านักศึกษา อาจารย์ที่ปรึ กษา และเจ้าหน้าที่กิจการ
นักศึกษา เพื่อระดมความคิดเห็นในเชิงพัฒนากิจกรรมนักศึกษา เสนอต่อมหาวิทยาลัยฯ เพื่อสนับสนุนส่งเสริ ม
กิจกรรมนักศึกษาอย่างบูรณาการ
2. เร่ งรัดการจัดซื้ออุปกรณ์และปรับปรุ งอาคารสถานที่ ซึ่งเป็ นปั จจัยเกื้อหนุนต่อการจัดกิจกรรมนักศึกษา

- 106 ภารกิจในฐานะผู้ขบั เคลื่อนตัวบ่ งชี้ของมหาวิทยาลัย
ภารกิจที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ชื่ อตัวบ่ งชี้ : 9.2 มีระบบและกลไกการให้ ความรู้ และทักษะด้ านการประกันคุณภาพแก่ นักศึกษา
ผลการดาเนินงาน
ค่ า
แผน
ผลการดาเนินงานปี
เกณฑ์ การให้ คะแนน
นา้ หนัก 2550
การศึกษา
2548
2549 2550
1
2
3
เทียบ
เกณฑ์
5.00
5
5
มีการ
มีการ
มีการ
2
ดาเนินการไม่ ดาเนินการ 4- ดาเนินการ
ครบ 4 ข้อ 5 ข้อแรก อย่างน้อย 6
แรก
ข้อแรก

ผลการประเมิน
เทียบ
แผน
1

เทียบ
รวม
พัฒนาการ คะแนน
0
3.66

ระดับคุณภาพ
1. มีระบบการให้ความรู ้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นกั ศึกษา
2. มีระบบส่ งเสริ มให้นกั ศึกษานาความรู ้ดา้ นการประกันคุณภาพไปใช้กบั กิจกรรมนักศึกษา
3. มีกลไกให้นกั ศึกษามีส่วนร่ วมในการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
4. นักศึกษามีการใช้กระบวนการคุณภาพ ในการพัฒนาคุณภาพของกิจกรรมหรื อโครงการนักศึกษา
5. นักศึกษาสร้างเครื อข่ายการพัฒนาคุณภาพในสถาบันและระหว่างสถาบัน
6. มีระบบติดตามประเมินผลการประกันคุณภาพในกิจกรรมที่นกั ศึกษาดาเนินการ และในส่ วนที่นกั ศึกษามีส่วนร่ วมกับการ
ประกันคุณภาพของสถาบัน
7. มีการนาผลการประเมินไปพัฒนากระบวนการให้ความรู ้และกลไกการดาเนินงานประกันคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา
อย่างต่อเนื่อง

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
1. มีระบบการให้ ความรู้ และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่ นักศึกษา
มหาวิทยาลัยได้ประกาศนโยบายประกันคุณภาพ เพื่อเน้นให้ทุกองค์กรดาเนิ นการตามระบบและกลไกที่กาหนด เพื่อให้
สอดรับกับพันธกิจ / ภารกิจของมหาวิทยาลัย โดยระบบประกันคุณภาพภายในเป็ นระบบที่พฒั นาขึ้นโดยใช้วงจรคุณภาพ PDCA Par การ
ให้ความรู ้และทักษะการปฏิบตั ิงานโครงการของนักศึกษาจึงเน้นกระบวนการการบริ หารงานโดยใช้วงจรคุณภาพเช่นกัน (ม.อ.9.2/1)
2. มีระบบส่ งเสริมให้ นักศึกษานาความรู้ ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ กบั กิจกรรมนักศึกษา
การสนับ สนุ น ส่ งเสริ ม ให้นัก ศึ ก ษาน าความรู ้ ด้านการประกัน คุ ณ ภาพไปใช้กับ กิ จ กรรมนัก ศึ ก ษา ได้ดาเนิ น การโดย
สนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรม 5 ส. องค์กรนักศึกษา มีการพิจารณาคัดเลือกนักกิจกรรมดีเด่น และโครงการดีเด่นประจาปี โดย
กาหนดเงื่อนไขการเขียนรายงานนาเสนอโครงการ โดยเน้นกระบวนการ PDCA Par (ม.อ.9.2/2)

- 107 ภารกิจที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ชื่ อตัวบ่ งชี้ : 9.2 มีระบบและกลไกการให้ ความรู้ และทักษะด้ านการประกันคุณภาพแก่ นักศึกษา
3. มีกลไกให้ นักศึกษามีส่วนร่ วมในการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยได้กาหนดนโยบายให้ความสาคัญต่อการดาเนินงานประกันคุณภาพ โดยกาหนดแนวปฏิบตั ิให้ทุกหน่วยงาน
นากระบวนการวงจรประกันคุณภาพมาใช้ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในหน่วยงาน มีการขับเคลื่อนการปฏิบตั ิงาน
ตามแผนที่กาหนด ตลอดจนมีการรายงานผลประจาปี ซึ่ งการพัฒนางานด้านพัฒนานักศึกษาก็เป็ นส่ วนหนึ่ งในกระบวนการปฏิบตั ิงาน
การจัดประชุมกลุ่มองค์กรนักศึกษา การจัดสัมมนาต่างๆ เกี่ยวกับงานด้านกิจการนักศึกษาก็จะมีการสอดแทรกความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ระบบประกันคุณภาพแก่นกั ศึกษาดังกล่าว (ม.อ.9.2/3)
4. นักศึกษามีการใช้ กระบวนการคุณภาพ ในการพัฒนาคุณภาพของกิจกรรมหรื อโครงการนักศึกษา
เพื่อให้การจัดกิจกรรมหรื อโครงการกิจกรรมนักศึกษามีประสิ ทธิ ภาพ ในการจัดกิจกรรมของหน่วยงานกิจการนักศึกษา
และองค์กรนักศึกษา จะยึดกระบวนการ PDCA Par เป็ นแนวทางในการควบคุมการดาเนินงาน โดยเริ่ มตั้งแต่การเขียนโครงการตามกรอบ
แนวทางที่ กาหนด มีการกากับติดตาม และกระบวนการมีส่วนร่ วมในการประชุมสรุ ปงาน และการประเมินผลทั้งรายโครงการและโดย
ภาพรวม (ม.อ.9.2/4)

5. นักศึกษาสร้ างเครื อข่ ายการพัฒนาคุณภาพในสถาบันและระหว่ างสถาบัน
มหาวิทยาลัยได้มีการเผยแพร่ ความรู ้ ความเข้าใจด้านประกันคุณภาพแก่นิสิตนักศึกษาเครื อข่ายสถาบันอุดมศึกษา
ภาคใต้ โดยผูช้ ่วยอธิ การบดีฝ่ายประกันคุณภาพเป็ นวิทยากรบรรยายให้ความรู ้ เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2551 ณ โรงแรมบีพี
แกรนด์ ทาวเวอร์ อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (ม.อ.9.2/5)
ผลการประเมินเทียบเกณฑ์เท่ากับ 2 คะแนน เทียบแผนเท่ากับ 1 คะแนน เทียบพัฒนาการเท่ากับ 0 คะแนน
รวมคะแนนตัวบ่ งชี้ 9.2 เท่ ากับ 3.66 คะแนน
เอกสารอ้างอิง ;
1. ม.อ. 9.2 /1
2. ม.อ. 9.2 /2
3. ม.อ. 9.2 /3
4. ม.อ. 9.2 /4
5. ม.อ. 9.2 /5

รายงานการประชุมกลุ่มกิจกรรม / แบบฟอร์มการเขียน –ประเมินผลโครงการ
หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกนักกิจกรรมตัวอย่าง โครงการดีเด่น ประจาปี การศึกษา 2550
รายงานผลการสัมมนากิจกรรมนักศึกษา ประจาปี 2550
สรุ ปประเมินผลความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมโครงการทั้งรายโครงการและโดยภาพรวม
เอกสารประกอบการบรรยายหัวข้อ การประกันคุณภาพกับกิจกรรมพัฒนานักศึกษา

สรุ ปผลการวิเคราะห์ ตนเอง (SWOT Analysis)
1. จุดอ่ อน
1. หน่วยงานกิจการนักศึกษายังไม่สามารถบูรณาการงานประกันคุณภาพเข้าสู่งานประจาได้ ทาให้บุคลากรบางส่วนมีความรู ้สึก
ว่าเป็ นภาระงานที่เพิ่มขึ้น
2. ข้อมูลสารสนเทศกิจกรรมนักศึกษายังไม่สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานระบบและกลไกการให้ความรู ้และทักษะด้าน
การประกันคุณภาพแก่นกั ศึกษา
2. จุดแข็ง
1. มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกการประกันคุณภาพที่ชดั เจน ง่ายต่อการนาไปประยุกต์ใช้กบั หน่วยงานกิจการนักศึกษา
2. มหาวิทยาลัยจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในเป็ นประจาทุกปี ผลการประเมินสามารถนาไปพัฒนาแก้ไขได้ในปี ถัดไป
3. บุคลากรด้านกิจการนักศึกษาส่วนใหญ่มีความรู ้และความเข้าใจด้านการประกันคุณภาพ
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สรุปผลการวิเคราะห์ ตนเอง (SWOT Analysis)
ชื่ อตัวบ่ งชี้ : 9.2 มีระบบและกลไกการให้ ความรู้ และทักษะด้ านการประกันคุณภาพแก่ นักศึกษา
3. โอกาส
การที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้กาหนดให้สถาบันอุดมศึกษามีระบบและกลไกการให้ความรู ้และทักษะด้านการ
ประกันคุณภาพแก่นกั ศึกษา โดยกาหนดเป็ นตัวบ่งชี้หนึ่งในการประกันคุณภาพ ส่งผลให้ทุกสถาบันต้องให้ความรู ้ดา้ นประกันคุณภาพแก่
นักศึกษา
4. อุปสรรค
5. กลยุทธ์ / แผนพัฒนา
1. มหาวิทยาลัยจะจัดอบรมให้ความรู ้แก่บุคลากรและผูน้ านักศึกษาเกี่ยวกับการบูรณาการประกันคุณภาพกับกิจกรรมนักศึกษา
2. พัฒนาระบบสารสนเทศกิจกรรมนักศึกษาให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานระบบและกลไกการให้ความรู ้ดา้ นประกันคุณภาพ
แก่นกั ศึกษา
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รายงานประจาปี การประเมินคุณภาพ ปี การศึกษา 2550
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
-----------------------------------จัดพิมพ์และรู ปเล่ม
ผูจ้ ดั ทา

งานธุรการ กองกิจการนักศึกษา
คณะกรรมการประกันคุณภาพกองกิจการนักศึกษา ดังรายนามต่อไปนี้
1. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษากีฬาและวัฒนธรรม
2. ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกีฬา วิทยาเขตหาดใหญ่
3. ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา วิทยาเขตหาดใหญ่
4. ผูอ้ านวยการกองกิจการนักศึกษา
5. หัวหน้างานบริ การและสวัสดิการนักศึกษา
6. หัวหน้างานแนะแนวและจัดหางาน
7. หัวหน้างานกิจกรรมนักศึกษา
8. นางอัมพร อรุ ณศรี
9. นายประวัติ เวทย์ประสิ ทธิ์
10. นางนันทวัน ชนะสิ ทธิ์
11. นางเกตุวดี ทองร้อยชัง่
12. นายคมกริ ช ชนะศรี
13. หัวหน้างานธุรการ
14. นางวิลยั อินทร์สุวรรณ์

ปี ที่พิมพ์

กันยายน 2551

ที่ปรึ กษา
ที่ปรึ กษา
ที่ปรึ กษา
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและ
ผูช้ ่วยเลขานุการ
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ภาคผนวก ก
ข้ อมูลพืน้ ฐานสาหรับการประเมินคุณภาพภายในหน่ วยงานสนับสนุน (SAR-12)
ปี การศึกษา (ผลทีเ่ กิดขึน้ จริง)
ข้ อมูล

2548
แผน

2549
ผล

แผน

1. จำนวนบุคลำกรสำยสนับสนุนทั้งหมด(รวมนักวิจยั )

2550
ผล

แผน

62

62

ผล
62

1.1 ข้ำรำชกำร

22

22

1.2 พนักงำน

13

13

2.1 ปริ ญญำเอกหรื อเทียบเท่ำ

1

1

2.2 ปริ ญญำโทหรื อเทียบเท่ำ

10

10

1.3 สัญญำจ้ำง (ตั้งแต่ 9 เดือนขึ้นไป)
2. วุฒิกำรศึกษำของบุคลำกรสำยสนับสนุนทั้งหมด (รวมนักวิจยั )

2.3 ปริ ญญำตรี หรื อเทียบเท่ำ
2.4 ต่ำกว่ำปริ ญญำตรี
3. จำนวนบุคลำกรสำยสนับสนุนที่ปฏิบตั ิงำนจริ ง

62

62

62

62

4. จำนวนนักวิจยั
4.1 ข้ำรำชกำร
4.2 พนักงำน
4.3 สัญญำจ้ำง (ตั้งแต่ 9 เดือนขึ้นไป)
5. วุฒิกำรศึกษำของนักวิจยั ทั้งหมด
5.1 ปริ ญญำเอกหรื อเทียบเท่ำ
5.2 ปริ ญญำโทหรื อเทียบเท่ำ
5.3 ปริ ญญำตรี หรื อเทียบเท่ำ
5.4 ต่ำกว่ำปริ ญญำตรี
6. จำนวนนักวิจยั ที่ปฏิบตั ิงำนจริ ง
7. จำนวนนักวิจยั ที่ลำศึกษำต่อ
8. จำนวนตัวบ่งชี้ที่บรรลุเป้ ำหมำย

49

9. จำนวนตัวบ่งชี้ของกำรปฏิบตั ิงำนทั้งหมด

53

10. จำนวนงำนวิจยั และงำนสร้ำงสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ และ/หรื อ
นำไปใช้ประโยชน์ของบุคลำกรสำยสนับสนุน
11. จำนวนเงินสนับสนุนงำนวิจยั และงำนสร้ำงสรรค์ภำยในสถำบัน
ของบุคลำกรสำยสนับสนุน

3
45,100

- 128 ปี การศึกษา (ผลทีเ่ กิดขึน้ จริง)
ข้ อมูล

2548
แผน

12. จำนวนเงินสนับสนุนงำนวิจยั และงำนสร้ำงสรรค์จำกภำยนอก
สถำบันของบุคลำกรสำยสนับสนุน
13. จำนวนบุคลำกรสำยสนับสนุนที่ได้รับทุนทำวิจยั และงำน
สร้ำงสรรค์
14. จำนวนบุคลำกรสำยสนับสนุนที่ได้รับทุนทำวิจยั และงำน
สร้ำงสรรค์จำกภำยในสถำบัน
15. จำนวนบุคลำกรสำยสนับสนุนที่ได้รับทุนทำวิจยั และงำน
สร้ำงสรรค์จำกภำยนอกสถำบัน
16. จำนวนงำนวิจยั ของบุคลำกรสำยสนับสนุน

2549
ผล

แผน

2550
ผล

แผน

ผล

2

3

16.1 จำนวนงำนวิจยั ที่ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติ
16.2 จำนวนงำนวิจยั ที่ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับนำนำชำติ
17. จำนวนโครงกำรวิจยั ที่เบิกจ่ำยจำกเงินสะสมของกองทุนวิจยั
18. จำนวนเงินที่เบิกจ่ำยจำกเงินสะสมของกองทุนวิจยั
19. จำนวนบทควำมวิจยั ที่ได้รับกำรอ้ำงอิง(Citation) ใน Refereed
Journal หรื อในฐำนข้อมูลระดับชำติหรื อระดับนำนำชำติ ของ
บุคลำกรสำยสนับสนุนทั้งหมด
20. จำนวนผลงำนวิจยั และงำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรจดทะเบียน
ทรัพย์สินทำงปัญญำ(สิ ทธิบตั ร/ อนุสิทธิบตั ร/ลิขสิ ทธิ์)ในรอบ 5 ปี ที่
ผ่ำนมำ (ชิ้นงำน)
21. จำนวนกิจกรรม/โครงกำรบริ กำรวิชำกำรและวิชำชีพที่ตอบสนอง
ควำมต้องกำรของสังคม ชุมชน ประเทศชำติ และนำนำชำติ
22. ค่ำใช้จ่ำย และมูลค่ำของสถำบันในกำรบริ กำรวิชำกำรและวิชำชีพ
เพื่อสังคม
23. จำนวนแหล่งให้บริ กำรวิชำกำรและวิชำชีพที่ได้รับกำรยอมรับใน
ระดับชำติหรื อนำนำชำติ
24. รำยรับของสถำบันในกำรให้บริ กำรวิชำกำร และวิชำชีพในนำม
สถำบัน
25. ค่ำใช้จ่ำยและมูลค่ำที่บริ กำรวิชำกำรผูด้ อ้ ยโอกำส (ไม่รวม
โรงพยำบำลและโรงพยำบำลทันตกรรม)
26. จำนวนบุคลำกรสำยสนับสนุนที่พิจำรณำบทควำมวิชำกำร/เลื่อน
ระดับ
27. จำนวนกิจกรรมในกำรอนุรักษ์ พัฒนำ และสร้ำงเสริ มเอกลักษณ์
ศิลปะและวัฒนธรรม

60

- 129 ปี การศึกษา (ผลทีเ่ กิดขึน้ จริง)
ข้ อมูล

2548
แผน

2549
ผล

แผน

2550
ผล

แผน

28. ค่ำใช้จ่ำย และมูลค่ำที่ใช้ในกำรอนุรักษ์พฒั นำและสร้ำงเสริ ม
เอกลักษณ์ ศิลปะและวัฒนธรรม
29. จำนวนบุคลำกรประจำสำยสนับสนุนที่ได้รับกำรพัฒนำควำมรู ้
และทักษะในวิชำชีพ ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ
30. จำนวนครั้งควำมไม่ปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน (ภำยใน
มหำวิทยำลัย)

ผล

59
26

31. ค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด
32. งบดำเนินกำรที่ใช้จ่ำยไปทั้งหมด

33,173,400

33. เงินเหลือจ่ำยสุทธิ
34. เงินรำยรับทั้งหมด (งบดำเนินกำรที่รับมำทั้งหมด)

4.27

35. จำนวนเงินที่ใช้ในระบบประกันคุณภำพ
36. คะแนนเฉลี่ยผลกำรประเมินตนเองในภำพรวมทุกภำรกิจ
37. จำนวนโครงกำรที่คณะ/หน่วยงำนร่ วมมือกับหน่วยงำนต่ำงๆหรื อ
กับสังคมและชุมชนเพื่อพัฒนำสังคมและชุมชนภำคใต้
38. จำนวนชำวต่ำงประเทศที่มำเยือนหรื อปฏิบตั ิงำนที่มหำวิทยำลัย
39. จำนวนบุคลำกร/นักศึกษำของมหำวิทยำลัยที่ไปต่ำงประเทศ
40. จำนวนโครงกำร/กิจกรรมที่ทำร่ วมกับต่ำงประเทศ
41. จำนวนโครงกำรและผูเ้ ข้ำร่ วมโครงกำรพัฒนำสมรรถนะสำกลของ
นักศึกษำและบุคลำกร
หมายเหตุ : 2550 หมำยถึง ปี กำรศึกษำปั จจุบนั

248

248

1

1

4/248

4/248

ภาคผนวก ข
การกาหนดแผน / เป้ าหมายการดาเนินงานตามภารกิจและตัวบ่ งชี้
ค่ า

ภารกิจ / ตัวบ่ งชี้

แผน ผลการดาเนินงานประจาปี

นา้ หนัก ผล

1. ภารกิจร่ วมของหน่ วยงาน
1.1 มีการกาหนดปรัชญาหรื อปณิธาน ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ์ แผนดาเนินงาน
และมีการกาหนดตัวบ่งชี้เพือ่ วัดความสาเร็ จของการดาเนินงานตาม
แผนให้ครบทุกภารกิจ (ระดับ)***
1.2 ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้ของการปฏิบตั ิงานที่กาหนด***

2547

2548

2549

40.00
2.86 แผน
ผล
2.86

1.3 มีการกาหนดแผนกลยุทธ์ที่เชื่อมโยงกับแผนคณะ/หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย (ระดับ) ****

2.86

1.4 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การ***

2.86

1.5 ภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หารหน่วยงานทุกระดับของกองกิจการนักศึกษา (ระดับ)***

2.85

1.6 มีการพัฒนาหน่วยงานสู่ องค์การเรี ยนรู้ (ระดับ)**

2.85

1.7 มีการนาระบบบริ หารความเสี่ ยงมาใช้ในกระบวนการบริ หารการศึกษา (ระดับ)***

2.85

1.8 ระดับความสาเร็ จของการถ่ายทอดตัวบ่งชี้และเป้าหมายของระดับองค์กรสู่
ระดับบุคคล (ระดับ)***
1.9 ร้อยละของบุคลากรกองกิจการนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะใน
วิชาชีพทั้งในประเทศและต่างประเทศ****

2.85
2.86
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แผน
ผล
แผน
ผล
แผน
ผล
แผน
ผล
แผน
ผล
แผน
ผล
แผน
ผล
แผน
ผล

80

90

แผนการดาเนินงานประจาปี การศึกษา
2550

2551

2552

2553

2554

5
5

7

7

7

7

80
92.45
4
5
80
71.14
3
3
3
3
1
2
3
3
85
95

85

90

95

100

4

5

5

5

80

80

80

80

4

4

4

4

5

5

5

5

4

5

5

5

7

7

8

8

100

100

100

100

ค่ า

ภารกิจ / ตัวบ่ งชี้

แผน ผลการดาเนินงานประจาปี

นา้ หนัก ผล

1.10 กิจกรรม 5 ส/กิจกรรมคุณภาพอื่น ๆ (ระดับ)*

2.86

1.11 จานวนครั้งความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (ภายในหน่วยงาน)*

-

1.12 มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย การตรวจสอบ
การเงินและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ (ระดับ)***
1.13 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เป็ นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
บริ หารการศึกษา (ระดับ)**
1.14 ระดับความสาเร็ จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับ)**

2.86

1.15 มีระบบการรวบรวมข้อมูลที่ได้รับการตรวจสอบความถูกต้องและทันเวลา (ระดับ)*

2.86

2.86

2.86

2. ภารกิจเฉพาะของหน่ วยงาน
ภารกิจที่ 1 ทุนการศึกษา (A)
ตัวบ่งชี้
1.1 ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับทุนของจานวนนักศึกษาที่สมัครขอรับทุนทั้งหมด

แผน
ผล
แผน
ผล
แผน
ผล
แผน
ผล
แผน
ผล
แผน
ผล

2547

2548

5

2549

5

แผนการดาเนินงานประจาปี การศึกษา
2550

2551

2552

2553

2554

3
3
0
0
7
7
5
5
5
5
1
1

3

3

3

3

-

-

-

-

7

7

7

7

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

73
75
3.51
3.68

75

75

80

80

3.70

3.70

4.00

4.00

60.00

แผน
ผล
แผน
ผล

1.2 ระดับความพึงพอใจขอนักศึกษาผูใ้ ช้บริ การ
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ค่ า

ภารกิจ / ตัวบ่ งชี้

แผน ผลการดาเนินงานประจาปี

นา้ หนัก ผล

ภารกิจที่ 2 กองทุนเงินให้ ก้ ยู ืมเพื่อการศึกษา
ตัวบ่งชี้
2.1 ร้อยละของผูม้ ีสิทธิ์กยู้ มื ที่ได้รับการกูย้ มื เงินกองทุนเงินให้กยู้ มื เพือ่ การศึกษา
2.2 ระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การ
ภารกิจที่ 3 เงินยืมฉุกเฉิน
ตัวบ่ งชี้
3.1 ร้อยละของนักศึกษาที่ขอยืมเงินฉุกเฉินและได้รับการยืมเงิน
3.2 ระดับความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การ

2547

2548

2549

แผนการดาเนินงานประจาปี การศึกษา
2550

2551

2552

2553

2554

แผน
ผล
แผน
ผล

100
100
3.51
3.78

100

100

100

100

3.80

3.80

4.00

4.00

แผน
ผล
แผน

100
100
3.51

100

100

100

100

3.80

3.80

4.00

4.00

ผล

3.71

แผน

100

100

100

100

100

ผล

100

แผน

3.51

3.70

3.70

4.00

4.00

ผล

3.61

แผน
ผล

3,000
3,452 3,560

3,600

3,800

4,800

4,200

ภารกิจที่ 4 บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยา
ตัวบ่ งชี้
4.1 ร้อยละของนักศึกษาที่นดั หมายและได้รับการปรึ กษา
4.2 ระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การ
ภารกิจที่ 5 บริการจัดหางานและศึกษาต่ อ
ตัวบ่ งชี้
5.1 จานวนนักศึกษาที่มาใช้บริ การ
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ค่ า

ภารกิจ / ตัวบ่ งชี้

แผน ผลการดาเนินงานประจาปี

นา้ หนัก ผล

5.2 ระดับความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การ

2547

2548

2549

แผนการดาเนินงานประจาปี การศึกษา
2550

2551

2552

2553

2554

แผน

3.51

3.10

3.70

4.00

4.00

ผล

3.66

แผน

99.00

99.50

99.50

99.50

99.50

3.50

3.50

3.60

3.60

≤20

≤20

≤20

≤20

3.75

3.76

3.77

3.78

6

6

6

7

3.51

3.51

3.51

3.51

ภารกิจที่ 6 วินัยและพัฒนานักศึกษา
ตัวบ่ งชี้
6.1 ร้อยละของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ที่ไม่ถูกลงโทษทางวินยั

ผล
6.2 ระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การ

99.65

99.40

แผน

3.51

ผล

3.51

แผน

≤20

ภารกิจที่ 7 หอพักนักศึกษา
ตัวบ่ งชี้
7.1 จานวนครั้งความไม่ปลอดภัย

ผล
7.2 ระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การ

8

9

แผน
ผล

14
3.51

3.58

3.57

3.74

ภารกิจที่ 8 สุ ขาภิบาลอาหาร/ สวัสดิการ และสิ่ งอานวยความสะดวก
ตัวบ่ งชี้
8.1 คุณภาพอาหาร - เครื่ องดื่มตามมาตรฐานฯ
8.2 ระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การ
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แผน

6

ผล

6

แผน

3.51

ผล

3.38

ค่ า

ภารกิจ / ตัวบ่ งชี้

แผน ผลการดาเนินงานประจาปี

นา้ หนัก ผล

2547

2548

2549

แผนการดาเนินงานประจาปี การศึกษา
2550

2551

2552

2553

2554

3

3

3

3

3

4.00

4.00

4.00

4.00

4.00

80.00

80.00

80.00

80.00

80.00

4.25

4.25

4.25

4.25

80.00

85.00

85.00

90.00

1:55

1:55

1:55

1:55

3.51

4.00

4.00

4.00

ภารกิจที่ 9 สุ ขภาพอนามัย
ตัวบ่ งชี้
9.1 จานวนระบบบริ การสุขภาพอนามัย

แผน
ผล

9.2 ระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การ

3

3

แผน
ผล

3.80

3.50

3

4.04

ภารกิจที่ 10 ไปรษณียภัณฑ์
ตัวบ่งชี้
10.1 ร้อยละของนักศึกษาได้รับไปรษณียภัณฑ์ประเภทธรรมดาและ ใบแจ้งภายใน 1 วัน

แผน
ผล

10.2 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา

53.40

63.20

แผน
ผล

63.00
3.51

4.16

4.10

4.26

4.29

ภารกิจที่ 11 กิจกรรมเพื่อส่ งเสริมพัฒนานักศึกษา
ตัวบ่งชี้
11.1 ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่ วมโครงการ/กิจกรรมนักศึกษาต่อจานวนนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี
11.2 จานวนโครงการ/กิจกรรมนักศึกษาต่อจานวนนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี
11.3 ร้อยละของงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนส่งเสริ มกิจกรรมนักศึกษาต่องบดาเนินการ
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แผน

80.00

ผล

86.29

แผน

1:55

ผล

1:52

แผน

3.51

ผล

3.90

ค่ า

ภารกิจ / ตัวบ่ งชี้

แผน ผลการดาเนินงานประจาปี

นา้ หนัก ผล

11.4 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดกิจกรรมนักศึกษา

2547

2548

2549

แผนการดาเนินงานประจาปี การศึกษา
2550

2551

2552

2553

2554

แผน

3.51

3.51

3.51

3.51

3.51

ผล

3.96

แผน

300

350

400

400

400

ผล

489

แผน

3.51

3.51

3.51

3.51

3.51

ผล

4.36

แผน

1,200

1,500

2,000

2,500

3,000

ผล

1323

แผน

3.51

3.51

3.51

3.51

3.51

ผล

4.36

แผน

7

7

7

7

7

ผล

8

-

-

-

-

แผน

500

500

550

550

550

ผล

695

ภารกิจที่ 12 วิชาทหาร
ตัวบ่ งชี้
12.1 จานวนนักศึกษาผูใ้ ช้บริ การ
12.2 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาผูใ้ ช้บริ การ
ภารกิจที่ 13 ทะเบียนกิจกรรมนักศึกษา
ตัวบ่งชี้
13.1 จานวนนักศึกษาที่ขอรับบริ การ
13.2 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาผูใ้ ช้บริ การ
ภารกิจที่ 14 กีฬา
ตัวบ่งชี้
14.1 การให้บริ การด้านกีฬา(ชม/วันโดยเฉลี่ย 7 วัน/สัปดาห์)
14.2 จานวนครั้งที่ให้บริ การด้านกีฬาแก่หน่วยงานหรื อกลุ่มองค์กร
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ภารกิจ / ตัวบ่ งชี้
14.3 ระดับความพึงพอใจในการใช้บริ การ

ค่ า

แผน ผลการดาเนินงานประจาปี

นา้ หนัก ผล

2547

2548

2549

แผนการดาเนินงานประจาปี การศึกษา
2550

2551

2552

2553

2554

แผน

3.51

3.51

3.51

3.51

3.51

ผล

2.97

แผน

10

11

12

13

14

ผล

10

แผน

3.51

3.51

3.51

3.60

3.70

ผล

3.33

แผน

480

480

480

480

480

ผล

480

7

7

7

7

ภารกิจที่ 15 สารสนเทศกิจการนักศึกษา
ตัวบ่งชี้
15.1 จานวนระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ
15.2 ระดับความพึงพอใจของผูใ้ ห้บริ การ
ภารกิจที่ 16 ส่ งเสริมกิจกรรมนานาชาติ
ตัวบ่งชี้
16.1 จานวนครั้งของการส่งแสริ มและประสานงาน
ภารกิจที่ 17 การพัฒนาองค์ กร
ตัวบ่งชี้
17.1 จานวนผลงานวิจยั /โครงการพัฒนา งาน

แผน
ผล

ค่าเฉลี่ยถ่ วงนา้ หนัก
3. ภารกิจในฐานะผู้ขับเคลื่อนตัวบ่ งชี้ของมหาวิทยาลัย
3.1 มีการจัดบริ การแก่นกั ศึกษาและศิษย์เก่า
3.2 มีการส่งเสริ มกิจกรรมนักศึกษาที่ครบถ้วนและสอดคล้องกับคุณลักษณ์บณั ฑิตที่พึงประสงค์
9.2 มีระบบและกลไกการให้ความรู้และทักษะด้านประกันคุณภาพแก่นกั ศึกษา
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5

7

7
7

ค่ า

ภารกิจ / ตัวบ่ งชี้

แผน ผลการดาเนินงานประจาปี

นา้ หนัก ผล
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2547

2548

2549

แผนการดาเนินงานประจาปี การศึกษา
2550

2551

2552

2553

2554

-137 ภาคผนวก ค
เกณฑ์ การประเมินระดับตัวบ่ งชี้ร่วมของหน่ วยงานสนับสนุน
ภารกิจและตัวบ่ งชี้
1.1 มีการกาหนดปรัชญาหรื อปณิ ธาน ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ์
แผนดาเนิ นงานและมีการกาหนดตัวบ่งชี้ เพื่อวัดความสาเร็ จของการดาเนินงานตาม
แผนให้ครบทุกภารกิจ (ระดับ) ***
เกณฑ์ มาตรฐาน : ระดับ
1. มีการกาหนดปรัชญาหรื อปณิ ธาน
2. มีกระบวนการพัฒนากลยุทธ์ แผนการดาเนิ นงานและแผนปฏิบตั ิการประจาปี ให้
สอดคล้องกันและกันและสอดคล้องกับภารกิจหลักของคณะ/หน่วยงาน/
มหาวิทยาลัย
3. มีการกาหนดตัวบ่งชี้ ของการดาเนินงาน และกาหนดเป้ าหมายของแต่ละ
ตัวบ่งชี้ เพื่อวัดความสาเร็ จของการดาเนิ นงาน
4. มีการดาเนิ นการตามแผนครบทุกภารกิจ
5. มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ อย่างน้อย
ปี ละ 2 ครั้งและรายงานผลต่อผูบ้ ริ หาร
6. มีการวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างกลยุทธ์ แผนการดาเนิ นงาน
เป้าประสงค์ เป้าหมายกับยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาของคณะ/หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย
ตลอดจนสภาพการณ์ปัจจุบนั และแนวโน้มในอนาคตอย่างสม่าเสมอ
7. มีการนาผลการประเมินและผลการวิเคราะห์มาปรับปรุ งกลยุทธ์และ
แผนการดาเนินงานอย่างต่อเนื่ อง

เกณฑ์การประเมิน
ค่า
1
2
นา้ หนัก
2.86 มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
ไม่ครบ 5 ข้อแรก 5 - 6 ข้อแรก

√

1.2 ร้อยละของการบรรลุเป้ าหมายตามตัวบ่งชี้ ของการปฏิบตั ิงานที่กาหนด***

2.86

บรรลุเป้าหมาย
ร้อยละ 60-74

บรรลุเป้ าหมาย
ร้อยละ 75-89

1.3 มีการกาหนดแผนกลยุทธ์ที่เชื่อมโยงกับแผนคณะ/หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย(ระดับ)****
เกณฑ์ มาตรฐาน : ระดับ
1. มีคณะกรรมการ/คณะทางานกาหนดแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน
2. มีแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน
3. มีการวิเคราะห์ความสอดคล้องของแผนกลยุทธ์กบั แผนพัฒนาคณะ/หน่วยงาน/
มหาวิทยาลัย
4. แผนกลยุทธ์มีความสอดคล้องกับแผนคณะ/หน่วยงาน/มหาวิทยาลัยน้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของแผน
5. แผนกลยุทธ์มีความสอดคล้องกับแผนคณะ/หน่วยงาน/มหาวิทยาลัยตั้งแต่
ร้อยละ 80 ของแผน

2.86

มีการดาเนิน
1-2 ข้อแรก

มีการดาเนิน
3 ข้อแรก

1.4 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การ***
กรณี สารวจความพึงพอใจของหน่วยงานในภาพรวม

2.86

√
ร้อยละ 65-74

ร้อยละ 75-84

กรณี สารวจความพึงพอใจเป็ นรายโครงการ/กิจกรรม

ค่าเฉลี่ ย 1.51 -2.50ค่าเฉลี่ ย 2.51 - 3.50

-1381.5 ภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หารหน่วยงาน (ระดับ)***
เกณฑ์ มาตรฐาน : ระดับ
1. มีกระบวนการสรรหาผูบ้ ริ หารที่เป็ นระบบ โปร่ งใส ตรวจสอบได้
2. ผูบ้ ริ หารดาเนินการบริ หารด้วยหลักธรรมาภิบาลและใช้ศกั ยภาพภาวะผูน้ าที่มี
อยู่โดยคานึงถึงประโยชน์ของคณะ/หน่วยงาน/มหาวิทยาลัยและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
3. มีกระบวนการประเมินศักยภาพและผลการปฏิบตั ิงานของผูบ้ ริ หารที่ชดั เจนและ
เป็ นที่ยอมรับในมหาวิทยาลัย
4. มีการจัดทาแผนและกลไกการพัฒนาศักยภาพของผูบ้ ริ หารตามผลการประเมิน
และดาเนินการตามแผนอย่างครบถ้วน

2.85

1.6 มีการพัฒนาหน่วยงานสู่ องค์การเรี ยนรู้ (ระดับ)**
เกณฑ์ มาตรฐาน : ระดับ
1. มีการทบทวนและจัดทาแผนการจัดการความรู ้ เพื่อมุ่งสู่ องค์กรแห่งการเรี ยนรู ้
และประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ให้ประชาคมของหน่วยงานรับทราบ
2. มีการดาเนิ นการตามแผนจัดการความรู้ และประสบความสาเร็ จตามเป้ าหมาย
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50
3. มีการดาเนิ นการตามแผนจัดการความรู้ และประสบความสาเร็ จตามเป้ าหมาย
ร้อยละ 100
4. มีการติดตามประเมินผลความสาเร็ จของการจัดการความรู ้
5. มีการนาผลการประเมินไปปรับใช้ในการพัฒนากระบวนการจัดการความรู้ให้
เป็ นส่วนหนึ่ งของกระบวนงานปกติและปรับปรุ งแผนการจัดการความรู้

2.85

1.7 มีการนาระบบบริ หารความเสี่ ยงมาใช้ในกระบวนการบริ หารการศึกษา (ระดับ)***
เกณฑ์ มาตรฐาน : ระดับ
1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรื อคณะทางานบริ หารความเสี่ ยง โดยมีผบู้ ริ หาร
ระดับสูงและตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของหน่วยงานร่ วมเป็ นคณะกรรมการ
หรื อคณะทางาน โดยผูบ้ ริ หารระดับสูงต้องมีบทบาทสาคัญในการกาหนดนโยบาย
หรื อแนวทางในการบริ หารความเสี่ ยง
2. มีการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ ยงที่ส่งผลกระทบหรื อสร้างความเสี ยหาย
หรื อความล้มเหลวหรื อลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายในการบริ หารงาน
และจัดลาดับความสาคัญของปั จจัยเสี่ ยง
3. มีการจัดทาแผนบริ หารความเสี่ ยง โดยแผนดังกล่าวต้องกาหนดมาตรการหรื อ
แผนปฏิบตั ิการในการสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กบั บุคลากรทุกระดับในด้าน
การบริ หารความเสี่ ยงและการดาเนินการแก้ไข ลด หรื อป้ องกันความเสี่ ยง
ที่จะเกิดขึ้นอย่างเป็ นรู ปธรรม
4. มีการดาเนิ นการตามแผนบริ หารความเสี่ ยง
5. มีการสรุ ปผลการดาเนิ นงานตามแผนบริ หารความเสี่ ยง ตลอดจนมีการกาหนด
แนวทางและข้อเสนอแนะในการปรับปรุ งแผนบริ หารความเสี่ ยงโดยได้รับ
ความเห็นชอบจากผูบ้ ริ หารสู งสุ ดของหน่วยงาน

2.85

มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
ไม่ครบ 3 ข้อแรก
3 ข้อแรก

√

มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
ไม่ครบ 3 ข้อแรก
3 ข้อแรก

√

มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
ไม่ครบ 3 ข้อแรก 3-4 ข้อแรก

√

-1391.8 ระดับความสาเร็ จของการถ่ายทอดตัวบ่งชี้และเป้ าหมายของระดับองค์กรสู่
ระดับบุคคล (ระดับ)***
เกณฑ์ มาตรฐาน : ระดับ
1. มีการกาหนดแนวทางการดาเนินการในการประเมินผลภายในหน่วยงาน
2. มีแผนงานการประเมินผลภายในหน่วยงาน
3. มีการกาหนดตัวบ่งชี้ และเป้าหมายตามพันธกิจและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
4. มีการจัดทา Strategy Map ของหน่วยงาน โดยกาหนดเป้าประสงค์ของแต่ละ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานให้เชื่ อมโยงกับเป้าประสงค์และ
ประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะ/หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย
5. มีการยืนยันวิสยั ทัศน์และประเด็นยุทธศาสตร์ ของหน่วยงาน
6. มีระบบในการติดตามผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ และเป้ าหมายตามคารับรอง
ของผูบ้ ริ หารระดับต่าง ๆ
7. มีการประเมินผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายตามคารับรอง
8. มีการนาผลการประเมินผลการดาเนินงานของผูบ้ ริ หาร ไปเชื่อมโยงกับระบบการ
สร้างแรงจูงใจ
1.9 ร้อยละของบุคลากรประจาสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะใน
วิชาชีพทั้งในประเทศและต่างประเทศ****

2.85

มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
ไม่ครบ 5 ข้อแรก 5-7 ข้อแรก

√

2.86

ร้อยละ 1-54

ร้อยละ 55 -79

1.10 กิจกรรม 5 ส/กิจกรรมคุณภาพอื่น ๆ (ระดับ)*
เกณฑ์ มาตรฐาน : ระดับ
1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ 5ส, มีแผนการจัดกิจกรรม 5ส ประจาปี ,
และมาตรฐาน 5ส/มาตรฐานคุณภาพอื่น ๆ
2. มีการดาเนิ นงานตามแผนน้อยกว่าร้อยละ 80
3. มีการดาเนิ นงานตามแผนมากกว่าหรื อเท่ากับ ร้อยละ 80 และมีการประเมินผล
การจัดกิจกรรม 5ส เพื่อใช้เป็ นแนวทางพัฒนาปี ต่อไป

2.86

มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
1 ข้อแรก
2 ข้อแรก

1.11 จานวนครั้งความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (ภายในหน่วยงาน)*
1.12 มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย การตรวจสอบ
การเงินและงบประมาณอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ (ระดับ)***
เกณฑ์ มาตรฐาน : ระดับ
1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของคณะ/หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย
ให้เป็ นไปตามเป้ าหมาย
2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน แผนการจัดสรร และการวางแผน
การใช้เงินอย่างมีประสิ ทธิภาพโปร่ งใส ตรวจสอบได้
3. มีการจัดทาระบบฐานข้อมูลทางการเงินที่ผบู ้ ริ หารสามารถนาไปใช้ใน
การตัดสิ นใจและวิเคราะห์สถานะทางการเงิน
4. มีการจัดทารายงานทางการเงินอย่างเป็ นระบบ อย่างน้อยปี ละ 2 ครั้ง
5. มีการนาข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์
สถานะทางการเงินและความมัน่ คงขององค์การอย่างต่อเนื่ อง
6. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทาหน้าที่ตรวจ ติดตามการใช้เงินให้
เป็ นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ที่สถาบันกาหนด
7. ผูบ้ ริ หารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็ นไปตามเป้ าหมาย และนา

2.86

มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
ไม่ครบ 5 ข้อแรก 5-6 ข้อแรก

ข้อมูลจากรายงานทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสิ นใจ

-1401.13 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เป็ นส่วนหนึ่ งของกระบวนการ
บริ หารการศึกษา (ระดับ)**
เกณฑ์ มาตรฐาน : ระดับ
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมกับระดับ
การพัฒนาของหน่วยงาน
2. มีการกาหนดนโยบายและให้ความสาคัญเรื่ องการประกันคุณภาพจากคณะ
กรรมการระดับนโยบายและผูบ้ ริ หารสูงสุดของหน่วยงาน ภายใต้การมีส่วนร่ วมจาก
ภาคีท้ งั ภายในและภายนอกสถาบัน
3. มีการกาหนดมาตรฐานตัวบ่งชี้ และเกณฑ์คุณภาพที่สอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาระดับอุดมศึกษา เอกลักษณ์ของหน่วยงานและมาตรฐานอื่น ๆ ที่เกี่ ยวข้อง
และสอดคล้องกับการประเมินคุณภาพภายนอก
4. มีการดาเนิ นงานด้านการประกันคุณภาพที่ครบถ้วน ทั้งการควบคุมคุณภาพ
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพอย่างต่อเนื่ องเป็ นประจาทุกปี
5. มีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในเป็ นส่ วนหนึ่ งของกระบวนการบริ หาร
การศึกษา ที่เหมาะสมสอดคล้องกับแนวทางการจัดการศึกษาของสถาบัน โดยได้รับ
การสนับสนุนจากต้นสังกัด และมีการนาผลการประเมินคุณภาพภายในมาพัฒนา
ปรับปรุ งผลการดาเนินงานตามพันธกิจให้เกิดผลดี
6. มีระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศที่สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาและ
ใช้ร่วมกันทั้งระดับบุคคล ภาควิชา คณะ หน่วยงานและมหาวิทยาลัย
7. มีระบบส่งเสริ มการสร้างเครื อข่ายด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่าง
หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสถาบัน โดยเฉพาะการมีส่วนร่ วมของชุมชน

2.86

มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
ไม่ครบ 4 ข้อแรก
4 ข้อแรก

1.14 ระดับความสาเร็ จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับ)**
เกณฑ์ มาตรฐาน : ระดับ
1. มีการดาเนิ นการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
หน่วยงาน และสถาบันอย่างต่อเนื่ อง
2. มีการปรับปรุ งระบบประกันคุณภาพภายในโดยสอดคล้องกับพันธกิจและ
พัฒนาการของหน่วยงาน และสถาบัน
3. มีการรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในต่อหน่วยงานที่เกี่ ยวข้อง
และสาธารณชนภายในเวลาที่กาหนด
4. มีการนาผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุ งการดาเนิ นงานของหน่วยงาน
อย่างต่อเนื่ อง
5. มีนวัตกรรมด้านการประกันคุณภาพที่หน่วยงานพัฒนาขึ้น หรื อมีการจัดทา
แนวปฏิบตั ิที่ดี เพื่อการเป็ นแหล่งอ้างอิงให้กบั คณะ/หน่วยงาน/กลุ่มสาขาวิชา
และมหาวิทยาลัยอื่น ๆ

2.86

มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
ไม่ครบ 3 ข้อแรก
3 ข้อแรก

1.15 มีระบบการรวบรวมข้อมูลที่ได้รับการตรวจสอบความถูกต้องและทันเวลา (ระดับ)*
เกณฑ์ มาตรฐาน : ระดับ
1. มีการแต่งตั้งผูร้ ับผิดชอบรวบรวมข้อมูลพื้นฐานและตัวบ่งชี้
2. มีการรวบรวมข้อมูลอย่างเป็ นระบบทุกเดือน
3. มีการรายงานข้อมูลเพื่อติดตามผลการดาเนิ นงานในแต่ละตัวบ่งชี้ ทุก 3 เดือน
และรายงานต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
4. สามารถสรุ ปข้อมูลของแต่ละตัวบ่งชี้ที่ถูกต้องได้ภายใน 1 เดือนหลังกาหนด
ปิ ดข้อมูลในรอบปี

2.86

มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
1-2 ข้อแรก
3-4 ข้อแรก
√

-1415. สามารถจัดทารายงานประจาปี การประเมินคุณภาพให้แล้วตามเวลา
เมื่อสิ้ นสุ ดรอบปี
5.1 ระดับภาควิชาแล้วเสร็ จภายใน 1 เดือน หลังสิ้ นสุ ดรอบปี
5.2 ระดับคณะ/หน่วยงานแล้วเสร็ จภายใน 2 เดือน หลังสิ้ นสุ ดรอบปี
5.3 ระดับกลุ่มสาขาวิชาแล้วเสร็ จภายใน 3 เดือน หลังสิ้ นสุ ดรอบปี
5.4 ระดับมหาวิทยาลัยแล้วเสร็ จภายใน 4 เดือน หลังสิ้ นสุดรอบปี
อธิ บายสัญลักษณ์
* หมายถึง องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ ที่เป็ นเอกลักษณ์เฉพาะของมหาวิทยาลัย
*** หมายถึง ตัวบ่งชี้ ที่กาหนดโดย สกอ.

**
หมายถึง ตัวบ่งชี้ที่สอดคล้องกันระหว่าง สกอ. และสมศ
**** หมายถึง ตัวบ่งชี้ของ สมศ.

เกณฑ์การประเมิน
3
มีการดาเนินการ
ครบทุกข้อ

บรรลุเป้ าหมาย
ร้อยละ 90-100
√
มีการดาเนิน
อย่างน้อย 4 ข้อแรก

√

มากกว่าหรื อเท่ากับ
ร้อยละ 85
ค่าเฉลี่ ยมากกว่าหรื อ
เท่ากับ 3.51

มีการดาเนินการ
ครบทุกข้อ

มีการดาเนินการ
อย่างน้อย 4 ข้อแรก

มีการดาเนินการ
ครบทุกข้อ

มีการดาเนินการ
ครบทุกข้อ

มากกว่าหรื อ
เท่ากับร้อยละ 80
√
มีการดาเนินการ
ครบทุกข้อ

√

มีการดาเนินการ
ครบทุกข้อ

√

มีการดาเนินการ
อย่างน้อย 5 ข้อแรก

√

มีการดาเนินการ
อย่างน้อย 4 ข้อแรก

√

มีการดาเนินการ
ครบทุกข้อ

บ่งชี้ที่สอดคล้องกันระหว่าง สกอ. และสมศ.

ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก
รายการเอกสารหน่ วยงานสนับสนุน
หมายเลขเอกสาร
กนศ.1.1/1
กนศ.1.1/2
กนศ.1.2/1
กนศ.1.3/1
กนศ.1.3/2
กนศ.1.1/2
กนศ.1.4/1
กนศ.1.4/2
****กนศ.1.5/1

ชื่ อเอกสาร

**กนศ. 1.9/1
**กนศ. 1.9/2
**กนศ. 1.10/1

http://student.psu.ac.th/
บันทึก/รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพกองกิจการนักศึกษา
รายงานประจาปี การประเมินคุณภาพ ประจาปี การศึกษา 2550
คาสัง่ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนกลยุทธ์กองกิจการนักศึกษา
แผนกลยุทธ์กองกิจการนักศึกษา 2550 - 2554
http://student.psu.ac.th/
รายงานสรุ ปผลการดาเนินงานโครงการสายใจเดียวเกลียวสัมพันธ์ ปี 2550
สรุ ปแบบสอบถามผูเ้ ข้าร่ วมงานมหกรรมอาชีพการจัดงานนัดพบแรงงานจังหวัดสงขลาและมหกรรมอาชีพ
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรื อนในมหาวิทยาลัย พ.ศ.2507 และหนังสื อทบวงมหาวิทยาลัย
ที่ ทม.0202/ว 5 ลงวันที่ 23 กันยายน 2530
คาสัง่ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนกลยุทธ์กองกิจการนักศึกษา
http://student.psu.ac.th/
หนังสื อทบวงมหาวิทยาลัย ที่ ทม.0202.6 (9) /ว 6 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2543
วิสยั ทัศน์ กลยุทธ์ พันธกิจและวัตถุประสงค์การดาเนินงานตามแนวทางพัฒนาบัณฑิตที่พึงประสงค์ของ มอ.
http://student.psu.ac.th
บัตรประจาตัวผูท้ าหน้าที่นกั จิตวิทยาหรื อนักสังคมสงเคราะห์ที่ได้ข้ ึนทะเบียนกับกระทรวงยุติธรรม
นางอัมพร อรุ ณศรี ที่ http://share.ac.th/profile/amporn.a และ http://gotoknow.ore/profile/amporn.a
นางอาภรณ์ อุ่นธวัชนัดดา ที่ http://share.ac.th/profile/arporm.o
แผนกลยุทธ์ / แผนการดาเนินงาน และแผนปฏิบตั ิการประจาปี กองกิจการนักศึกษา
http://tudent.psu.ac.th
แฟ้มรายการเข้าอบรม/ประชุม สัมมนาต่าง ๆ ของกองกิจการนักศึกษา
ฐานข้อมูลบุคลากร ของสานักงานอธิการบดี
คาสัง่ ตัวแทนที่เป็ นคณะกรรมการ 5 ส.

กนศ.7.1/8

มาตรการรักษาความปลอดภัย

กนศ. 1.1/2
**กนศ. 1.12/2-3

http/student.psu.ac.th/
หนังสื อจัดทาคาของบประมาณเงินรายได้ / งบประมาณปี 2550

กนศ.1.3/1
กนศ.1.1/2
****กนศ.1.5/4
กนศ. 1.1/1
กนศ. 1.6/ 1
กนศ. 1.6/2
กนศ. 1.1/2

- 123 -

หมายเลขเอกสาร
**กนศ. 1.12/4
**กนศ. 1.12/5
**กนศ. 1.12/6
**กนศ. 1.12/7
**กนศ. 1.12/8
กนศ. 1.13/1

กนศ. 1.1/3
กนศ. 1.14/1
กนศ. 1.14/2
กนศ. 1.2/1

กนศ. 1.1/1
กนศ. 1.1/2
กนศ. 1.1/3
กนศ. 1.1/4
กนศ. 1.2/1
กนศ. 2.1/1
กนศ. 2.1/2
กนศ. 2.1/3
กนศ. 2.1/4
กนศ. 2.1/5
กนศ. 1.2/1
กนศ. 3.1/1
กนศ. 3.1/2
กนศ. 1.2/1
กนศ. 4.1/1
กนศ. 4.1/2

ชื่ อเอกสาร
ภารกิจร่ วมของหน่ วยงาน
หนังสื อแจ้งผลการจัดสรรเงินรายได้ส่วนกลางและงบรายได้ สนอ.ประจาปี งบประมาณ 2550
หนังสื อแจ้งผลการจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปี 2550
บัญชีการดาเนินงานตามภารกิจกองฯ ประจาปี งบประมาณ 2550
บัญชีการรับ – จ่ายเงินประเภทต่าง ๆ
สรุ ปผลการดาเนินงานการเงินและงบประมาณกองกิจการนักศึกษา ประจาปี งบประมาณ 2550
คู่มือการจัดทารายงานประจาปี การประเมินคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ฉบับปรับปรุ งครั้งที่ 4
และคู่มือการจัดทารายงานประจาปี การประเมินคุณภาพของหน่วยงานสนับสนุน มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
(http://www.qa.psu.ac.th/manual.html)
รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพกองฯ
http://student.psu.ac.th/news/index.php?main=qarpt
โครงการต้นกล้าสงขลานคริ นทร์
รายงานประจาปี การประเมินคุณภาพ กองกิจการนักศึกษา ปี การศึกษา 2550
ภารกิจเฉพาะของหน่ วยงาน
หนังสื อประมวลระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวกับวินยั นักศึกษา เล่มที่ 2 หน้า 93 และ 97
http://student.psu.ac.th/studaffairs/special/scholarship
สรุ ปเยีย่ มบ้าน
http://student.psu.ac.th/studaffairs/fun_job
ความคิดเห็นและความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการบริ การของงานแนะแนวและจัดหางาน
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ประจาปี การศึกษา 2550
แผนการดาเนินงานกองทุนเงินให้กยู้ มื เพื่อการศึกษา
ข้อบังคับกองทุนกูย้ มื เพื่อการศึกษา
คาสัง่ แต่งตั้งคณะทางานกองทุนเงินให้กยู้ มื มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
http://sudent.psu.ac.th/
คาสัง่ แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนเงินให้กยู้ มื มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
ความคิดเห็นและความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการบริ การของงานแนะแนวและจัดหางาน
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ประจาปี การศึกษา 2550
ประกาศมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับเงินยืมฉุกเฉิ น
http://student.psu.ac.th/studaffairsborrow/
ความคิดเห็นและความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการบริ การของงานแนะแนวและจัดหางาน
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ประจาปี การศึกษา 2550
คาสัง่ แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึ กษาเชิงจิตวิทยา ปี การศึกษา 2550
http://student.psu.ac.th/vaisai
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หมายเลขเอกสาร
กนศ. 1.2/1
กนศ. 5.1/1
กนศ. 5.1/2
กนศ. 5.1/3
กนศ. 5.1/4
กนศ. 1.2/1
กนศ. 61/1
กนศ. 6.1/1
กนศ. 1.2/1
กนศ.7.1/1
กนศ.7.1/2
กนศ.7.1/3
กนศ.7.1/4
กนศ.7.1/5
กนศ.7.1/6
กนศ.7.1/7
กนศ.7.1/8
กนศ.7.1/9
*กนศ.7.1/10
กนศ.7.1/11
กนศ.11.1/2
กนศ.7.1/11
กนศ.7.2/1
กนศ.7.2/2
กนศ.7.2/3
*กนศ.8.1/1
กนศ.8.1/2
กนศ.8.1/3
กนศ.8.1/4

ชื่ อเอกสาร
ความคิดเห็นและความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการบริ การของงานแนะแนวและจัดหางาน
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ประจาปี การศึกษา 2550
http://student.psu.ac.th/งานพิเศษ
http://student.psu.ac.th/อาชีพอิสระ
http://student.psu.ac.th/ศึกษาต่อ
http://student.psu.ac.th/จัดหางาน
ความคิดเห็นและความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการบริ การของงานแนะแนวและจัดหางาน
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ประจาปี การศึกษา 2550
ประมวลระเบียบ/ ข้อบังคับ / ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ที่เกี่ยวกับวินยั นักศึกษาเล่ม 1 และ 2
ลักษณะความผิดวินยั นักศึกษา วิทยาเขตหาดใหญ่
ความคิดเห็นและความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการบริ การของงานแนะแนวและจัดหางาน
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ประจาปี การศึกษา 2550
คู่มือหอพักนักศึกษา
ประกาศเกณฑ์การจัดสรรหอพักนักศึกษา
รายงานการจัดที่พกั นักศึกษา
โครงการให้ความรู ้เชิงปฏิบตั ิการเรื่ องการป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยในหอพักนักศึกษา
โครงการนานาโอสถและการปฐมพยาบาลช่วยฟื้ อคืนชีพเบื้องต้น
คาสัง่ แต่งตั้งคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึ กษาหอพัก
คาสัง่ แต่งตั้งคณะกรรมการนักศึกษาประจาหอพัก
สาส์นหอพัก / ข่าวกองกิจการนักศึกษา
มาตรการรักษาความปลอดภัย
ตัวอย่างสติกเกอร์ติดบัตรนักศึกษาผุม้ ีสิทธิ์พกั ในหอพัก
รายงานการประเมินผลความพึงพอใจนักศึกษาที่พกั ในหอพัก
รายงานการประเมินผลความพึงพอใจนักศึกษาที่พกั ในหอพัก
โครงการพัฒนานักศึกษา
รายงานการประเมินผลความพึงพอใจนักศึกษาที่พกั ในหอพัก
รายงานการประเมินผลความพึงพอใจบุคคลภายนอกที่พกั ในหอพัก
มาตรฐานหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
รายงานการประเมินการจองหอพักผ่าน Web Site ของนักศึกษาชั้นปี ที่ 1
มาตรฐานกิจการนักศึกษา
ประกาศรายชื่อผูผ้ า่ นการคัดเลือกเพื่อจาหน่ายอาหารและสิ นค้าในศูนย์อาหารโรงช้าง
คาสัง่ แต่งตั้งกรรมการคัดเลือก ควบคุม ดูแลผูป้ ระกอบการ
โครงการจัดฝึ กอบรมให้ความรู ้หลักการสุขาภิบาลอาหารทันสมัย
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หมายเลขเอกสาร
กนศ.8.1/5
กนศ.8.1/2
กนศ.8.2/1
กนศ.9.1/1
กนศ.9.1/2
*กนศ.9.1/3
กนศ.9.1/1
*กนศ.9.2/1
กนศ.7.1/4
*กนศ.10.1/1
กนศ.10.1/2
*กนศ.10.1/1
กนศ.10.2/1
กนศ.11.1/1
กนศ.11.1/1-6
กนศ.11.2/1
กนศ.11.3/1
กนศ.11.4/1
กนศ.12.1/1
กนศ.12.2/1
กนศ.13.1/1
กนศ.13.2/1
กนศ.14.1/1
กนศ.14.2/1
กนศ.14.3/1
กนศ.15.1/1
กนศ.15.1/1
กนศ.15.2/1
กนศ.16.1/1
กนศ.16.1/1
กนศ.16.1/3
***กนศ.17.1/1

ชื่ อเอกสาร
หนังสื อขออนุญาตตรวจสอบสุขาภิบาลอาหารในศูนย์อาหารโรงช้าง/ผลการตรวจสอบคุณภาพจาก
ห้องปฏิบตั ิการ
ประกาศรายชื่อผูผ้ า่ นการคัดเลือกเพื่อจาหน่ายอาหารและสิ นค้าในศูนย์อาหารโรงช้าง
การประเมินผลความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การศูนย์อาหารโรงช้าง
ประกาศการให้บริ การสุขภาพและการประกันภัยอุบตั ิเหตุ
ข้อมูลนักศึกษาใช้บริ การสุขภาพอนามัย Web Site กองกิจการนักศึกษา
เอกสารรายชื่อนักศึกษาและบุคลากรผูเ้ อาประกันภัย
ประกาศการให้บริ การสุขภาพและการประกันภัยอุบตั ิเหตุ
บันทึกข้อตกลงเรื่ องการรับประกันภัยอุบตั ิเหตุส่วนบุคคล นักศึกษาและบุคลากร
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ประจาปี การศึกษา 2550
โครงการนานาโอสถและการปฐมพยาบาลฟื้ นคืนชีพเบื้องต้น
ตารางเวรการปฏิบตั ิงาน
รายงานการประเมินผลการสารวจความพึงพอใจจากนักศึกษาผูใ้ ช้บริ การ
ตารางเวรการปฏิบตั ิงาน
รายงานการประเมินผลการสารวจความพึงพอใจจากนักศึกษาผูใ้ ช้บริ การ
คู่มือปฏิบตั ิงานกิจกรรมเสริ มหลักสูตรเพื่อพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
http://student.psu.ac.th/news/ทรานสคริ ปกิจกรรมนักศึกษา
http://student.psu.ac.th/news/ทรานสคริ ปกิจกรรมนักศึกษา
แผนงบประมาณเงินรายได้ประจาปี งบประมาณ 2550-2551
สรุ ปความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดกิจกรรมนักศึกษา
เอกสารขอบข่ายภาระงาน / ระเบียบด้านวิชาทหาร
สรุ ปผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาผูใ้ ช้บริ การ
สรุ ปผลการปฏิบตั ิงานในรอบปี การศึกษา 2550
สรุ ปผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริ การ
รายละเอียดระเบียบการเปิ ดให้บริ การสนามกีฬา
สรุ ปข้อมูลการให้บริ การสนามกีฬาและอุปกรณ์กีฬารอบปี การศึกษา 2550
ผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริ การ
http://student.psu.ac.th
สรุ ปผลการใช้งาน http://student.psu.ac.th/studaffairs
ประเมินผลความพึงพอใจของนักศึกษาผ่าน Web Site
โครงการหลักสูตรการบริ หารสาหรับผูน้ ากลุ่มกิจกรรมนักศึกษา ครั้งที่ 1 ประจาปี การศึกษา 2550
โครงการหลักสูตรการบริ หารสาหรับผูน้ ากลุ่มกิจกรรมนักศึกษา ครั้งที่ 2 ประจาปี การศึกษา 2550
โครงการเปิ ดโลกทัศน์นกั ศึกษาสู่สากล ครั้งที่ 2 ประจาปี การศึกษา 2550
ฐานข้อมูลและคู่มือการใช้งานโปรแกรมวินยั นักศึกษาชั้นอุทธรณ์
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หมายเลขเอกสาร
***กนศ.17.1/2
***กนศ.17.1/3
***กนศ.17.1/4
*กนศ. 17.1/5
*กนศ. 17.1/6

ชื่ อเอกสาร

**กนศ.17.1.7

โปรกแกรมช่วยจัดทาข่าวสารกองกิจการนักศึกษา
คู่มือปฏิบตั ิงานวินยั นักศึกษา
รายงานการวิจยั เรื่ อง ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการบริ การของงานแนะแนวและจัดหางาน
โครงการพัฒนาการให้บริ การไปรษณี ยภัณฑ์ในหอพักนักศึกษา
รายงานวิจยั เรื่ องความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
วิทยาเขตหาใหญ่
รายงานวิจยั เรื่ องผลกระทบการมีส่วนร่ วมกิจกรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์

ม.อ.3.1/1-10
ม.อ.3.2/1-7
ม.อ.9.2/1-5

ภารกิจขับเคลื่อนตัวบ่ งชีข้ องมหาวิทยาลัย
http://student.psu.ac.th/nes/index.php?main=qa
http://student.psu.ac.th/nes/index.php?main=qa
http://student.psu.ac.th/nes/index.php?main=qa

* ดูเอกสารที่งานบริ การและสวัสดิการนักศึกษา
** ดูเอกสารที่งานธุรการ
*** ดูเอกสารที่งานแนะแนวและจัดหางาน
**** ดูเอกสารที่ผอู ้ านวยการกองกิจการนักศึกษา

