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บทสรุปสําหรบัผูบริหาร 
  

  รายงานการประเมินคุณภาพกองกิจการนักศึกษาประจําปการศึกษา  2551 ไดจัดทําขึ้นมีวัตถุประสงคเพ่ือ
รายงานผลการดําเนินงานตามภารกิจและตัวบงชี้การประเมินคุณภาพภายในกองกิจการนักศึกษา  ซ่ึงกําหนดโดยสํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแหงชาติ  (สกอ.) 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (มอ.)  และกองกิจการนักศึกษา โดยรายงานผลการดําเนินงานระหวางวันที่  1  มิถุนายน  2551  
จนถึงวันที่  31  พฤษภาคม  2552  เกณฑการใหคะแนนภารกิจและตัวบงชี้รวมของหนวยงานและภารกิจในฐานะผูขับเคลื่อน
ตัวบงชี้ของมหาวิทยาลัยใชเกณฑของมหาวิทยาลัย  สําหรับภารกิจตัวบงชี้เฉพาะของหนวยงานใชเกณฑการประเมินของกอง
ฯที่ไดกําหนดใหม  จึงทําใหไมสามารถรายงานผลการดําเนินงานเมื่อเทียบพัฒนาการของปการศึกษา 2549 - 2550ได  
เน่ืองจากปรับเกณฑตัวบงชี้ใหม 
  ผลการดําเนินงานประจําปการศึกษา  2551  ตามภารกิจ  2  ภารกิจ  คือ  ภารกิจรวมของหนวยงานและ 
ภารกิจเฉพาะของหนวยงาน ในภาพรวมพบวาผลการประเมินตนเองรับรองไดมาตรฐานอยูในระดับดีท่ีคาเฉล่ีย 4.16 คะแนน 
และเมื่อพิจารณาในรายภารกิจและตัวบงชี้ดังนี้ 

1. ภารกิจตัวบงชี้รวมของหนวยงาน  จํานวน  15  ตัวบงชี้  พบวา มีผลการประเมินตนเองในภาพรวม 
อยูในระดับดีที่คาเฉลี่ย  3. 50  คะแนน และเพื่อพิจารณารายตัวบงชี้ พบวา 

    ผลการประเมินอยูในระดับดีมาก  ได 5 คะแนนเต็ม ไดแก 
                                   -  ตัวบงชี้  1.3   มีการกําหนดแผนกลยุทธท่ีเชื่อมโยงกับแผนหนวยงาน/มหาวิทยาลัย 
                                   -  ตัวบงชี้  1.4  รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ 
                                   -  ตัวบงชี้  1.9  รอยละของบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาความรู และ 
                                                            ทักษะในวิชาชีพทั้งในประเทศและตางประเทศ 
                                   -  ตัวบงชี้  1.10 กิจกรรม 5 ส/กิจกรรมคุณภาพอื่น ๆ  
                                   -   ตัวบงชี้ 1.12 มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะหคาใชจาย การตรวจสอบ 
                                                             การเงินและงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ  
                                   -   ตัวบงชี้ 1.13 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เปนสวนหนึ่งของ  
                                                            กระบวนการบริหารการศึกษา              
                                   -  ตัวบงชี้ 1.14 ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  

    ผลการประเมินอยูในระดับดี  ได 3.66 คะแนน ไดแก 
                                   -   ตัวบงชี้ 1.1  มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ  
                                                           แผนดําเนินงาน 
                                    ผลการประเมินอยูในระดับพอใช  ได  2.66 คะแนน  ไดแก 
     -  ตัวบงชี้ 1.15  มีระบบการรวบรวมขอมูลที่ไดรับการตรวจสอบความถูกตองและทันเวลา 
                                    ผลการประเมินอยูในระดับควรปรับปรุง  ได  2.33 คะแนน ไดแก 
                                   -  ตวับงชี้  1.2  รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของการปฏิบัติงานที่กําหนด 
                                   -  ตัวบงชี้  1.5  ภาวะผูนําของผูบริหารหนวยงาน ทุกระดับของกองฯ  
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                                    ผลการประเมินที่ตัองปรับปรุง  ได 1 คะแนน ไดแก 
      -  ตัวบงชี้  1.6  มีการพัฒนาหนวยงานสูองคการเรียนรู  
                                   -  ตัวบงชี้  1.7  มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในกระบวนการบริหารการศึกษา  
                                   -  ตัวบงชี้  1.8  ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวบงชี้และเปาหมายของระดับองคกร 
                                                           สูระดับบุคคล  
                        2. ภารกิจเฉพาะของหนวยงาน  จํานวน 17 ภารกิจ พบวามีผลการประเมินตนเองในภาพรวม  อยูในระดับ
ดีมากท่ีคาเฉล่ีย ได 4.83  คะแนน และเมื่อพิจารณารายภารกิจพบวา 
                                   ผลการประเมินอยูในระดับดีมาก  ได  5 คะแนนเต็ม  ไดแก 

ภารกิจที่ 5  บริการจัดหางานและศึกษาตอ     
ภารกิจที่ 6  วินัยและพัฒนานักศึกษา       
ภารกิจที่ 7  หอพักนักศึกษา       
ภารกิจที่ 8  สุขาภิบาลอาหาร/ สวัสดิการ และสิ่งอํานวยความสะดวก    
ภารกิจที่ 9  สุขภาพอนามัย       
ภารกิจที่ 10  ไปรษณียภัณฑ     
ภารกิจที่ 11  กิจกรรมเพื่อสงเสริมพัฒนานักศึกษา       
ภารกิจที่ 12  วิชาทหาร     
ภารกิจที่ 13  ทะเบียนกิจกรรมนักศึกษา       
ภารกิจที่ 14  กีฬา      
ภารกิจที่ 15  สารสนเทศกิจการนักศึกษา        
ภารกิจที่ 16  สงเสริมกิจกรรมนานาชาติ    

                    ผลการประเมินอยูในระดับที่ควรปรับปรุง ได 2 คะแนน ไดแก 
                                     ภารกิจที่ 17  การพัฒนาองคกร 

          3.  ภารกิจในฐานะผูขับเคลื่อนรายงานตัวบงชี้ของมหาวิทยาลัย   จํานวน  7  ตัวบงชี้ ไมสามารถรายงาน
ผลการดําเนินงานและประเมินตนเองไดเน่ืองจากตองรอการปดขอมูลจากคณะชึ่งจะมีการรายงานในรายงานประจําปของ
มหาวิทยาลัยในภายหลังชึ่งมีตัวบงชี้ คือ 
                                   -   ตัวบงชี้  2.12   รอยละของนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ป ที่ผานมาที่ได 

                รับประกาศเกียรติคุณยกยองดานวิชาการ  วิชาชีพ คุณธรรม  จริยธรรม กีฬา  สุขภาพ 
                ศิลปและวัฒนธรรมดานสิ่งแวดลอมและอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของกับคุณภาพบัณฑิตในระดับ 

                                                               ชาติหรือนานาชาติ                
         

ภารกิจที่ 1  ทุนการศึกษา         
ภารกิจที่  2  กองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา       
ภารกิจที่  3  เงินยืมฉุกเฉิน          
ภารกิจที่  4  บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยา      
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                                   -  ตัวบงชี้ 2.16   จํานวนวิทยานิพนธและงานวิชาการของนักศึกษาที่ไดรับรางวัลในระดับชาติ   
                                                             หรือระดับนานาชาติ 
                                   -  ตัวบงชี้  3.1   มีการจัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา    
                                   -  ตัวบงชี้  3.2   มีการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษาที่ครบถวนและสอดคลองกับคุณลักษณ 
                                                            บัณฑิตที่พึงประสงค 
                                   -  ตัวบงชี้  3.3   รอยละของนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม/โครงการพัฒนานักศึกษาตอ  

             จํานวนนักศึกษา  
                                   -  ตัวบงชี้  3.4   ประสิทธิผลของการปฏิบัติตามคุณธรรมจริยธรรมและวินัยนักศึกษา 
                                   -  ตัวบงชี้  9.2   มีระบบและกลไกการใหความรูและทักษะดานประกันคุณภาพแก                                  
   

สรุปผลการดําเนินงานและการประเมินตนเองตามภารกิจและตัวบงชี้ดังกลาวขางตนในภาพรวม พบวา 
ภารกิจและตัวบงชี้รวมของหนวยงาน มีผลการประเมินตนเองอยูในระดับดี พอใช  ควรปรับปรุง  และท่ีตองปรับปรุงเปนตัว
บงชี้ท่ีเกี่ยวของกับการบริหารจัดการการดําเนินงานภารกิจในภาพรวมของกองฯ  ซ่ึงเกิดจากกองฯไมไดดําเนินการครบทุกขอ
ตามเกณฑประเมินที่มหาวิทยาลัยกําหนดไวในหลาย ๆ เรื่อง เชน ไมมีแผนกลยุทธการดําเนินงานหรือมีแตไมชัดเจน  ขาดการ
ขับเคลื่อน และไมมีการดําเนินงานตอเน่ืองครบวงจร  PDCA  และไมมีผูรับผิดชอบโดยตรง  ฯลฯ  
                            ภารกิจและตัวบงชี้เฉพาะของหนวยงาน มีผลการประเมินตนเองอยูในระดับดีมาก และควรปรับปรุงพบวายังมี
จุดออนในแตละภารกิจดังนี้คือ 
                               - ทุนการศึกษา  เจาหนาที่มีไมสอดคลองกับภาระงานที่เพิ่มมากขึ้น 
                               - หอพัก  ท่ีพักยังไมเพียงพอกับความตองการของนักศึกษาป  1  ขาดการประสานงานในเชิงนโยบาย 
เจาหนาที่มีไมสอดคลองกับภาระงาน/ต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน ไมไดรับงบประมาณที่สนับสนุนท่ีเพียงพอในการพัฒนาหรือ
ปรับปรุงการใหบริการสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆแกนักศึกษาที่พักในหอพัก เชนโตะ-เกาอ้ี เครื่องคอมพิวเตอร โทรทัศน
วงจรปด อาคารรับรองแขก อุปกรณออกกําลังกาย หองสันทนาการ เครื่องทําน้ําเย็น-รอน ระบบบําบัดนํ้าเสีย การซอมแซม 
บํารุงหอพัก สภาพแวดลอมภายนอกและในอาคารมีคุณภาพต่ํา 
                               -  รานอาหาร สถานที่ไมเหมาะสมและไมเพียงพอ สภาพแออัด ไมถูกหลักสุขาภิบาล ไมมีเจาหนาที่ท่ีดูแล
รับผิดชอบโดยตรง 
                               - สุขภาพอนามัยและประกันภัยอุบัติเหตุ ไมมีเจาหนาที่ดูแลรับผิดชอบโดยตรง  สถานที่ตั้งคลินิกสุขภาพ
ไมเหมาะสม เมื่อฝนตกมีนํ้าทวมขังและ มีกลิ่นอับชื้น 
                               - กิจกรรมพัฒนานักศึกษา งบประมาณไมสอดคลองกับจํานวนนักศึกษาที่ตองจัดกิจกรรมพัฒนาบางกลุม
กิจกรรมยังไมไดนําผลประเมินมาปรับปรุงและพัฒนา  การบันทึกขอมูลการเขารวมกิจกรรมลาชา 
                               -  ดานกีฬา จํานวนสนามกีฬาและอุปกรณยังไมเพียงพอกับจํานวนผูใชบริการที่เพ่ิมมากขึ้น 
                               -  สารสนเทศกิจการนักศึกษา  เจาหนาที่มีไมสอดคลองกับภาระงาน และเปนตําแหนงชั่วคราว  
ทําใหการทํางานขาดความตอนื่อง 
                               -  การพัฒนาองคกร ขาดการสงเสริมและสนับสนุนการทําผลงานที่เปนระบบ 
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ตั้ง/หาร ตั้ง/หาร ตั้ง/หาร
ตาม
เกณฑ์

เทียบ
แผน

พฒันา
การ

รวม 5

2549 2550 2551 (1,2,3) (1,0) (1,0) คะแนน
1. ภารกจิร่วมของหน่วยงาน  (15  ตวับ่งช้ี) 40 3.50 140.03

1.1 มีการก าหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนมีกระบวนการพฒันากลยทุธ ์แผนด าเนินงานและ 2.86  - 5 5 7 2 1 0 3.66 10.47
มีการก าหนดตวับง่ช้ีเพ่ือวดัความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนใหค้รบทกุภารกิจ(ระดบั)***

1.2 ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตวับง่ช้ีของการปฏิบติังานท่ีก าหนด*** 2.86  - 49/53 92.45  75.76 85 2 1 0 2.33 6.66
1.3 มีการก าหนดแผนกลยทุธท่ี์เช่ือมโยงกบัแผนคณะ/หน่วยงาน/มหาวิทยาลยั(ระดบั) *** 2.86  - 5 5 4 3 1 0 5 14.30
1.4 ร้อยละของระดบัความพึงพอใจของผูรั้บบริการ*** 2.86  - 85.30 92.70 80 3 1 0 5 14.30
1.5 ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารหน่วยงานทกุระดบัของกองกิจการนกัศึกษา (ระดบั)*** 2.85  - 3 3 4 2 0 0 2.33 6.64
1.6 มีการพฒันาหน่วยงานสู่องคก์ารเรียนรู้ (ระดบั)** 2.85  - 3 1 5 1 0 0 1 2.85
1.7 มีการน าระบบบริหารความเส่ียงมาใชใ้นกระบวนการบริหารการศึกษา (ระดบั)*** 2.85  - 2 2 4 1 0 0 1 2.85
1.8 ระดบัความส าเร็จของการถ่ายทอดตวับง่ช้ีและเป้าหมายของระดบัองคก์รสู่ระดบับคุคล (ระดบั)*** 2.85  - 3 3 7 1 0 0 1 2.85
1.9 ร้อยละของบคุลากรกองกิจการนกัศึกษาท่ีไดรั้บการพฒันาความรู้ และทกัษะใน 2.86 90 95 100 100 3 1 1 5 14.30

วิชาชีพทั้งในประเทศและต่างประเทศ****  
1.10 กิจกรรม 5 ส/กิจกรรมคุณภาพอ่ืน ๆ (ระดบั)* 2.86 3  - 3 3 3 1 0 5 14.30
1.11 จ านวนคร้ังความไมป่ลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น (ภายในหน่วยงาน)* - 26  - 5  -  -  -  -  -  -
1.12 มีระบบและกลไกในการจดัสรร การวิเคราะห์คา่ใชจ่้าย การตรวจสอบ 2.86  - 7  - 7 7 3 1 0 5 14.30

การเงินและงบประมาณอยา่งมีประสิทธิภาพ (ระดบั)***
1.13 มีระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในท่ีเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการ 2.86 5 5 5 5 3 1 1 5 14.30

บริหารการศึกษา (ระดบั)**  -
1.14 ระดบัความส าเร็จของการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดบั)** 2.86  - 5 5 5 3 1 0 5 14.30
1.15 มีระบบการรวบรวมขอ้มลูท่ีไดรั้บการตรวจสอบความถูกตอ้งและทนัเวลา (ระดบั)* 2.86  - 1 2 5 2 1 0 2.66 7.61

คะแนน
ถ่วง

น ้าหนกั
ปี 2549 ปี 2550 ปี 2551

ตารางแสดงผลการด าเนินงาน และผลการประเมนิตามภารกจิและตวับ่งช้ี

ภารกิจ / ตวับง่ช้ี
คา่

น ้าหนกั

ผลด าเนินงาน เป้า 
หมาย
2551

ผลการประเมินตนเอง (คะแนน)
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ตั้ง/หาร ตั้ง/หาร ตั้ง/หาร
ตาม
เกณฑ์

เทียบ
แผน

พฒันา
การ

รวม 5

2549 2550 2551 (1,2,3) (1,0) (1,0) คะแนน

คะแนน
ถ่วง

น ้าหนกั
ปี 2549 ปี 2550 ปี 2551

ภารกิจ / ตวับง่ช้ี
คา่

น ้าหนกั

ผลด าเนินงาน เป้า 
หมาย
2551

ผลการประเมินตนเอง (คะแนน)

2. ภารกจิเฉพาะของหน่วยงาน  (18  ตวับ่งช้ี) 60 4.83 289.71
ภารกจิที ่1  ทุนการศึกษา

1.1 มีการจดับริการทนุการศึกษาแก่นกัศึกษา 3.33  -  - 7 7 3 1 0 5 16.65
ภารกจิที ่ 2   กองทุนเงนิให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา

2.1 มีการจดับริการกองทนุเงินใหกู้ย้มืเพ่ือการศึกษาแก่นกัศึกษา 3.33  -  - 7 7 3 1 0 5 16.65
ภารกจิที ่ 3  เงนิยืมฉุกเฉิน  

3.1 มีการจดับริการเงินยมืฉุกเฉิน 3.33  -  - 6 6 3 1 0 5 16.65
ภารกจิที ่4  บริการปรึกษาเชิงจติวทิยา

4.1 มีการจดับริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแก่นกัศึกษา 3.33  -  - 6 6 3 1 0 5 16.65
ภารกจิที ่5  บริการจดัหางานและศึกษาต่อ

5.1 มีการจดับริการจดัหางานและขอ้มลูศึกษาต่อแก่นกัศึกษา 3.33  -  - 5 5 3 1 0 5 16.65
ภารกจิที ่6  วนิยัและพฒันานกัศึกษา

6.1 มีการด าเนินงานวินยันกัศึกษาและพฒันานกัศึกษา 3.33  -  - 6 6 3 1 0 5 16.65
ภารกจิที ่7  หอพกันกัศึกษา

7.1 จดับริการหอพกันกัศึกษาใหไ้ดม้าตรฐาน 3.33  -  - 8 8 3 1 0 5 16.65
ภารกจิที ่ 8  สุขาภบิาลอาหาร/ สวสัดกิาร และส่ิงอ านวยความสะดวก

8.1 คุณภาพอาหาร - เคร่ืองด่ืมตามมาตรฐานฯ 3.33  -  - 5 5 3 1 0 5 16.65
ภารกจิที ่9  สุขภาพอนามยั

9.1  มีบริการสุขภาพอนามยัและประกนัภยัอุบติัเหตุนกัศึกษา 3.33  -  - 6 6 3 1 0 5 16.65
ภารกจิที ่10  ไปรษณียภณัฑ์

10.1 ร้อยละของระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ 3.33 85.20 84.60 86.20 80.00 3 1 1 5 16.65
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ตั้ง/หาร ตั้ง/หาร ตั้ง/หาร
ตาม
เกณฑ์

เทียบ
แผน

พฒันา
การ

รวม 5

2549 2550 2551 (1,2,3) (1,0) (1,0) คะแนน

คะแนน
ถ่วง

น ้าหนกั
ปี 2549 ปี 2550 ปี 2551

ภารกิจ / ตวับง่ช้ี
คา่

น ้าหนกั

ผลด าเนินงาน เป้า 
หมาย
2551

ผลการประเมินตนเอง (คะแนน)

ภารกจิที ่11  กจิกรรมเพ่ือส่งเสริมพฒันานกัศึกษา

11.1 มีการส่งเสริมกิจกรรมนกัศึกษาท่ีครบถว้นและสอดคลอ้งกบัคุณลกัษณะของบณัฑิตท่ีพึงประสงค์ 3.33  -  - 4 4 3 1 0 5 16.65

11.2 ร้อยละของนกัศึกษาท่ีเขา้ร่วมกิจกรรม/โครงการพฒันานกัศึกษาต่อจ านวนนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี 3.33  - 86.29 93.37 80.00 3 1 0 5 16.65
ทั้งหมด
ภารกจิที ่12  วชิาทหาร

12.1 จ านวนนกัศึกษาท่ีใชบ้ริการวิชาทหารต่อปีการศึกษา 3.33  - 489 615 350 3 1 0 5 16.65
ภารกจิที ่13 ทะเบียนกจิกรรมนกัศึกษา

13.1 จ านวนนกัศึกษาท่ีใชบ้ริการทะเบียนกิจกรรมนกัศึกษาต่อปีการศึกษา 3.33  - 1,323      2,164     1,500 3 1 0 5 16.65
ภารกจิที ่14  กฬีา

14.1 จ านวนคร้ังท่ีใหบ้ริการดา้นกีฬาแก่นกัศึกษา หน่วยงาน หรือกลุ่มองคก์รต่อเดือน 3.33  - 600 600 650 3 1 0 5 16.65
ภารกจิที ่15  สารสนเทศกจิการนกัศึกษา

15.1 มีการจดับริการสารสนเทศกิจกรรมนกัศึกษา 3.33  -  - 5 5 3 1 0 5 16.65
ภารกจิที ่16   ส่งเสริมกจิกรรมนานาชาติ

16.1 จ านวนคร้ังของการส่งแสริมและประสานงาน 3.33  -  - 480 480 3 1 0 5 16.65
ภารกจิที ่17   การพฒันาองค์กร

17.1  จ  านวนโครงการพฒันางาน / ผลงานวิชาการ 3.33 5 7 5 7 2 0 0 2 6.66
ค่าเฉลีย่ถ่วงน า้หนกั 100

3. ภารกจิในฐานะผู้ขบัเคล่ือนตวับ่งช้ีของมหาวทิยาลยั (  7  ตวับ่งช้ี) 28.34
2.12 ร้อยละของนกัศึกษาปัจจุบนัและศิษยเ์ก่าท่ีส าเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปี ท่ีผา่นมา ท่ีไดรั้บ 1.67

ประกาศเกียรติคุณยกยอ่งดา้นวิชาการ  วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม กีฬา  สุขภาพ ศิลปและวฒันธรรม
ดา้นส่ิงแวดลอ้มและอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัคุณภาพบณัฑิตในระดบัชาติหรือนานาชาติ

2.16 จ านวนวิทยานิพนธแ์ละงานวิชาการของนกัศึกษาท่ีไดรั้บรางวลัในระดบัชาติหรือระดบันานาชาติ 1.67

- 20 -

- 21 -

- 24 -



ตั้ง/หาร ตั้ง/หาร ตั้ง/หาร
ตาม
เกณฑ์

เทียบ
แผน

พฒันา
การ

รวม 5

2549 2550 2551 (1,2,3) (1,0) (1,0) คะแนน

คะแนน
ถ่วง

น ้าหนกั
ปี 2549 ปี 2550 ปี 2551

ภารกิจ / ตวับง่ช้ี
คา่

น ้าหนกั

ผลด าเนินงาน เป้า 
หมาย
2551

ผลการประเมินตนเอง (คะแนน)

3.1 มีการจดับริการแก่นกัศึกษาและศิษยเ์ก่า 5.00
3.2 มีการส่งเสริมกิจกรรมนกัศึกษาท่ีครบถว้นและสอดคลอ้งกบัคุณลกัษณ์บณัฑิตท่ีพึงประสงค์ 5.00
3.3  ร้อยละของนกัศึกษาท่ีเขา้ร่วมกิจกรรม/โครงการพฒันานกัศึกษาต่อจ านวนนกัศึกษา 5.00
3.4 ประสิทธิผลของการปฏิบติัตามคุณธรรมจริยธรรมและวินยันกัศึกษา 5.00
9.2 มีระบบและกลไกการใหค้วามรู้และทกัษะดา้นประกนัคุณภาพแก่นกัศึกษา 5.00

ค่าเฉลีย่ถ่วงน า้หนกั 3 ภารกจิ 128.34

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

หมายเหตุ.    ภาระกิจในฐานะผูข้บัเคล่ือน (จ านวน 7 ตวับง่ช้ี) ยงัไมมี่ขอ้มลูรายงานเน่ืองจากรอขอ้มลูจากคณะ

อธิบายสัญลกัษณ์

- 25 -



ตั้ง/หาร ตั้ง/หาร ตั้ง/หาร
ตาม
เกณฑ์

เทียบ
แผน

พฒันา
การ

รวม 5

2549 2550 2551 (1,2,3) (1,0) (1,0) คะแนน

คะแนน
ถ่วง

น ้าหนกั
ปี 2549 ปี 2550 ปี 2551

ภารกิจ / ตวับง่ช้ี
คา่

น ้าหนกั

ผลด าเนินงาน เป้า 
หมาย
2551

ผลการประเมินตนเอง (คะแนน)
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ตั้ง/หาร ตั้ง/หาร ตั้ง/หาร
ตาม
เกณฑ์

เทียบ
แผน

พฒันา
การ

รวม 5

2549 2550 2551 (1,2,3) (1,0) (1,0) คะแนน
1. ภารกจิร่วมของหน่วยงาน  (15  ตวับ่งช้ี) 40 3.50 140.03

1.1 มีการก าหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนมีกระบวนการพฒันากลยทุธ ์แผนด าเนินงานและ 2.86  - 5 5 7 2 1 0 3.66 10.47
มีการก าหนดตวับง่ช้ีเพ่ือวดัความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนใหค้รบทกุภารกิจ(ระดบั)***

1.2 ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตวับง่ช้ีของการปฏิบติังานท่ีก าหนด*** 2.86  - 49/53 92.45  75.76 85 2 1 0 2.33 6.66
1.3 มีการก าหนดแผนกลยทุธท่ี์เช่ือมโยงกบัแผนคณะ/หน่วยงาน/มหาวิทยาลยั(ระดบั) *** 2.86  - 5 5 4 3 1 0 5 14.30
1.4 ร้อยละของระดบัความพึงพอใจของผูรั้บบริการ*** 2.86  - 85.30 92.70 80 3 1 0 5 14.30
1.5 ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารหน่วยงานทกุระดบัของกองกิจการนกัศึกษา (ระดบั)*** 2.85  - 3 3 4 2 0 0 2.33 6.64
1.6 มีการพฒันาหน่วยงานสู่องคก์ารเรียนรู้ (ระดบั)** 2.85  - 3 1 5 1 0 0 1 2.85
1.7 มีการน าระบบบริหารความเส่ียงมาใชใ้นกระบวนการบริหารการศึกษา (ระดบั)*** 2.85  - 2 2 4 1 0 0 1 2.85
1.8 ระดบัความส าเร็จของการถ่ายทอดตวับง่ช้ีและเป้าหมายของระดบัองคก์รสู่ระดบับคุคล (ระดบั)*** 2.85  - 3 3 7 1 0 0 1 2.85
1.9 ร้อยละของบคุลากรกองกิจการนกัศึกษาท่ีไดรั้บการพฒันาความรู้ และทกัษะใน 2.86 90 95 100 100 3 1 1 5 14.30

วิชาชีพทั้งในประเทศและต่างประเทศ****  
1.10 กิจกรรม 5 ส/กิจกรรมคุณภาพอ่ืน ๆ (ระดบั)* 2.86 3  - 3 3 3 1 0 5 14.30
1.11 จ านวนคร้ังความไมป่ลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น (ภายในหน่วยงาน)* - 26  - 5  -  -  -  -  -  -
1.12 มีระบบและกลไกในการจดัสรร การวิเคราะห์คา่ใชจ่้าย การตรวจสอบ 2.86  - 7  - 7 7 3 1 0 5 14.30

การเงินและงบประมาณอยา่งมีประสิทธิภาพ (ระดบั)***
1.13 มีระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในท่ีเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการ 2.86 5 5 5 5 3 1 1 5 14.30

บริหารการศึกษา (ระดบั)**  -
1.14 ระดบัความส าเร็จของการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดบั)** 2.86  - 5 5 5 3 1 0 5 14.30
1.15 มีระบบการรวบรวมขอ้มลูท่ีไดรั้บการตรวจสอบความถูกตอ้งและทนัเวลา (ระดบั)* 2.86  - 1 2 5 2 1 0 2.66 7.61

คะแนน
ถ่วง

น ้าหนกั
ปี 2549 ปี 2550 ปี 2551

ตารางแสดงผลการด าเนินงาน และผลการประเมนิตามภารกจิและตวับ่งช้ี

ภารกิจ / ตวับง่ช้ี
คา่

น ้าหนกั

ผลด าเนินงาน เป้า 
หมาย
2551

ผลการประเมินตนเอง (คะแนน)
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ตั้ง/หาร ตั้ง/หาร ตั้ง/หาร
ตาม
เกณฑ์

เทียบ
แผน

พฒันา
การ

รวม 5

2549 2550 2551 (1,2,3) (1,0) (1,0) คะแนน

คะแนน
ถ่วง

น ้าหนกั
ปี 2549 ปี 2550 ปี 2551

ภารกิจ / ตวับง่ช้ี
คา่

น ้าหนกั

ผลด าเนินงาน เป้า 
หมาย
2551

ผลการประเมินตนเอง (คะแนน)

2. ภารกจิเฉพาะของหน่วยงาน  (18  ตวับ่งช้ี) 60 4.83 289.71
ภารกจิที ่1  ทุนการศึกษา

1.1 มีการจดับริการทนุการศึกษาแก่นกัศึกษา 3.33  -  - 7 7 3 1 0 5 16.65
ภารกจิที ่ 2   กองทุนเงนิให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา

2.1 มีการจดับริการกองทนุเงินใหกู้ย้มืเพ่ือการศึกษาแก่นกัศึกษา 3.33  -  - 7 7 3 1 0 5 16.65
ภารกจิที ่ 3  เงนิยืมฉุกเฉิน  

3.1 มีการจดับริการเงินยมืฉุกเฉิน 3.33  -  - 6 6 3 1 0 5 16.65
ภารกจิที ่4  บริการปรึกษาเชิงจติวทิยา

4.1 มีการจดับริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแก่นกัศึกษา 3.33  -  - 6 6 3 1 0 5 16.65
ภารกจิที ่5  บริการจดัหางานและศึกษาต่อ

5.1 มีการจดับริการจดัหางานและขอ้มลูศึกษาต่อแก่นกัศึกษา 3.33  -  - 5 5 3 1 0 5 16.65
ภารกจิที ่6  วนิยัและพฒันานกัศึกษา

6.1 มีการด าเนินงานวินยันกัศึกษาและพฒันานกัศึกษา 3.33  -  - 6 6 3 1 0 5 16.65
ภารกจิที ่7  หอพกันกัศึกษา

7.1 จดับริการหอพกันกัศึกษาใหไ้ดม้าตรฐาน 3.33  -  - 8 8 3 1 0 5 16.65
ภารกจิที ่ 8  สุขาภบิาลอาหาร/ สวสัดกิาร และส่ิงอ านวยความสะดวก

8.1 คุณภาพอาหาร - เคร่ืองด่ืมตามมาตรฐานฯ 3.33  -  - 5 5 3 1 0 5 16.65
ภารกจิที ่9  สุขภาพอนามยั

9.1  มีบริการสุขภาพอนามยัและประกนัภยัอุบติัเหตุนกัศึกษา 3.33  -  - 6 6 3 1 0 5 16.65
ภารกจิที ่10  ไปรษณียภณัฑ์

10.1 ร้อยละของระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ 3.33 85.20 84.60 86.20 80.00 3 1 1 5 16.65
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ตั้ง/หาร ตั้ง/หาร ตั้ง/หาร
ตาม
เกณฑ์

เทียบ
แผน

พฒันา
การ

รวม 5

2549 2550 2551 (1,2,3) (1,0) (1,0) คะแนน

คะแนน
ถ่วง

น ้าหนกั
ปี 2549 ปี 2550 ปี 2551

ภารกิจ / ตวับง่ช้ี
คา่

น ้าหนกั

ผลด าเนินงาน เป้า 
หมาย
2551

ผลการประเมินตนเอง (คะแนน)

ภารกจิที ่11  กจิกรรมเพ่ือส่งเสริมพฒันานกัศึกษา

11.1 มีการส่งเสริมกิจกรรมนกัศึกษาท่ีครบถว้นและสอดคลอ้งกบัคุณลกัษณะของบณัฑิตท่ีพึงประสงค์ 3.33  -  - 4 4 3 1 0 5 16.65

11.2 ร้อยละของนกัศึกษาท่ีเขา้ร่วมกิจกรรม/โครงการพฒันานกัศึกษาต่อจ านวนนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี 3.33  - 86.29 93.37 80.00 3 1 0 5 16.65
ทั้งหมด
ภารกจิที ่12  วชิาทหาร

12.1 จ านวนนกัศึกษาท่ีใชบ้ริการวิชาทหารต่อปีการศึกษา 3.33  - 489 615 350 3 1 0 5 16.65
ภารกจิที ่13 ทะเบียนกจิกรรมนกัศึกษา

13.1 จ านวนนกัศึกษาท่ีใชบ้ริการทะเบียนกิจกรรมนกัศึกษาต่อปีการศึกษา 3.33  - 1,323      2,164     1,500 3 1 0 5 16.65
ภารกจิที ่14  กฬีา

14.1 จ านวนคร้ังท่ีใหบ้ริการดา้นกีฬาแก่นกัศึกษา หน่วยงาน หรือกลุ่มองคก์รต่อเดือน 3.33  - 600 600 650 3 1 0 5 16.65
ภารกจิที ่15  สารสนเทศกจิการนกัศึกษา

15.1 มีการจดับริการสารสนเทศกิจกรรมนกัศึกษา 3.33  -  - 5 5 3 1 0 5 16.65
ภารกจิที ่16   ส่งเสริมกจิกรรมนานาชาติ

16.1 จ านวนคร้ังของการส่งแสริมและประสานงาน 3.33  -  - 480 480 3 1 0 5 16.65
ภารกจิที ่17   การพฒันาองค์กร

17.1  จ  านวนโครงการพฒันางาน / ผลงานวิชาการ 3.33 5 7 5 7 2 0 0 2 6.66
ค่าเฉลีย่ถ่วงน า้หนกั 100

3. ภารกจิในฐานะผู้ขบัเคล่ือนตวับ่งช้ีของมหาวทิยาลยั (  7  ตวับ่งช้ี) 28.34
2.12 ร้อยละของนกัศึกษาปัจจุบนัและศิษยเ์ก่าท่ีส าเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปี ท่ีผา่นมา ท่ีไดรั้บ 1.67

ประกาศเกียรติคุณยกยอ่งดา้นวิชาการ  วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม กีฬา  สุขภาพ ศิลปและวฒันธรรม
ดา้นส่ิงแวดลอ้มและอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัคุณภาพบณัฑิตในระดบัชาติหรือนานาชาติ

2.16 จ านวนวิทยานิพนธแ์ละงานวิชาการของนกัศึกษาท่ีไดรั้บรางวลัในระดบัชาติหรือระดบันานาชาติ 1.67

- 20 -

- 21 -

- 24 -



ตั้ง/หาร ตั้ง/หาร ตั้ง/หาร
ตาม
เกณฑ์

เทียบ
แผน

พฒันา
การ

รวม 5

2549 2550 2551 (1,2,3) (1,0) (1,0) คะแนน

คะแนน
ถ่วง

น ้าหนกั
ปี 2549 ปี 2550 ปี 2551

ภารกิจ / ตวับง่ช้ี
คา่

น ้าหนกั

ผลด าเนินงาน เป้า 
หมาย
2551

ผลการประเมินตนเอง (คะแนน)

3.1 มีการจดับริการแก่นกัศึกษาและศิษยเ์ก่า 5.00
3.2 มีการส่งเสริมกิจกรรมนกัศึกษาท่ีครบถว้นและสอดคลอ้งกบัคุณลกัษณ์บณัฑิตท่ีพึงประสงค์ 5.00
3.3  ร้อยละของนกัศึกษาท่ีเขา้ร่วมกิจกรรม/โครงการพฒันานกัศึกษาต่อจ านวนนกัศึกษา 5.00
3.4 ประสิทธิผลของการปฏิบติัตามคุณธรรมจริยธรรมและวินยันกัศึกษา 5.00
9.2 มีระบบและกลไกการใหค้วามรู้และทกัษะดา้นประกนัคุณภาพแก่นกัศึกษา 5.00

ค่าเฉลีย่ถ่วงน า้หนกั 3 ภารกจิ 128.34

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

หมายเหตุ.    ภาระกิจในฐานะผูข้บัเคล่ือน (จ านวน 7 ตวับง่ช้ี) ยงัไมมี่ขอ้มลูรายงานเน่ืองจากรอขอ้มลูจากคณะ

อธิบายสัญลกัษณ์
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ตั้ง/หาร ตั้ง/หาร ตั้ง/หาร
ตาม
เกณฑ์

เทียบ
แผน

พฒันา
การ

รวม 5

2549 2550 2551 (1,2,3) (1,0) (1,0) คะแนน

คะแนน
ถ่วง

น ้าหนกั
ปี 2549 ปี 2550 ปี 2551

ภารกิจ / ตวับง่ช้ี
คา่

น ้าหนกั

ผลด าเนินงาน เป้า 
หมาย
2551

ผลการประเมินตนเอง (คะแนน)
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                        ส่วนที่ 6 
                       ผลการด าเนินงานกองกจิการนักศึกษา 

                      ภารกจิเฉพาะของหน่วยงาน 
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   2.  ภารกจิเฉพาะของหน่วยงาน 
 

ภารกจิที ่1  ทุนการศึกษา 

ตวับ่งช้ี : 1.1 มกีารจดับริการทุนการศึกษาแก่นักศึกษา 

ผลการด าเนินงาน 

ค่า     
น า้หนัก 

แผน 
2551 

ผลการด าเนินงาน 
ปีการศึกษา 

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการประเมนิ 

2549 2550 2551 1 2 3 เทยีบ 
เกณฑ์ 

เทยีบ 
แผน  

เทยีบ 
พฒันาการ 
  

รวม 
คะแนน 

3.33 
 

7 - - 7 ด ำเนิน 
กำรไม่
ครบ 6ขอ้ 

ด ำเนิน 
กำรครบ  
6 ขอ้ 

ด ำเนิน 
กำรครบ
ทุกขอ้ 

3 1 0 5 

ระดบัคุณภาพ  
1. มีแผนกำรปฏิบติังำน  
2. มีกำรจดัสรรเงินทุนกำรศึกษำตำมเกณฑท่ี์มหำวทิยำลยัก ำหนด 
3. มีคณะท ำงำนและคณะกรรมกำรพิจำรณำทุนกำรศึกษำ 
4. มีระบบสำรสนเทศใหบ้ริกำรกบันกัศึกษำและผูป้ฏิบติังำน 
5. มีกระบวนกำรส่งเสริมใหน้กัศึกษำตระหนกัถึงกำรใชเ้งิน 
6. นกัศึกษำไดรั้บเงินทุนกำรศึกษำตำมระยะเวลำท่ีก ำหนด 
7.  มีกำรติดตำม  ประเมินผล  และน ำผลมำปรับปรุง 
รายละเอยีดผลการด าเนินงาน  
1. มแีผนการปฏิบตังิาน 

  กองฯ มีแผนกำรด ำเนินงำนทุนกำรศึกษำดว้ยวตัถุประสงคเ์พ่ือช่วยเหลือนกัศึกษำท่ีขำดแคลนทุนทรัพย ์ให้มี 
โอกำสศึกษำและพฒันำตนเองได้สูงสุดตำมศักยภำพเช่นเดียวกับนักศึกษำอื่นๆได้จ ัดสรรทุนกำรศึกษำให้ให้
เหมำะสมสอดคลอ้งตำมควำมจ ำเป็นของนักศึกษำและเงื่อนไขทุนแต่ละประเภท คดัเลือกตำมระเบียบและ
ประกำศของมหำวิทยำลยั (กนศ.1.1/1) จ ัดสรรทุนกำรศึ กษำจ ำแนกเป็น  5 ประเภทคือ ประเภททุนยกเวน้
ค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ ประเภททุนทั่วไป ประเภททุนงำนแลกเปล่ียน  ประเภททุนเรียนดี  (ทุนสงขลำนครินทร์)       
และทุน“โครงกำรตน้กลำ้สงขลำนครินทร์”   (ทุนขยำยโอกำสให้กับนักเรียนในชั้นมธัยมปลำย)  ทุน 3 ประเภทแรก
เปิดรับสมคัรนกัศึกษำ ปีกำรศึกษำละ  2 คร้ัง  
2. มกีารจดัสรรเงนิทุนการศึกษาตามเกณฑ์ทีม่หาวทิยาลยัก าหนด 
     2.1  ทุนการศึกษาประเภททุนยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา 
                 ทุนกำรศึกษำท่ีจดัสรรใหก้บันกัศึกษำท่ีขำดแคลนทุนทรัพย ์   ผูรั้บทุนจะไดรั้บกำรยกเวน้ค่ำธรรมเนียมต่ำง ๆ 
ของมหำวิทยำลยั ไดแ้ก่ ค่ำหน่วยกิต  ค่ำบ ำรุงมหำวิทยำลยั ค่ำบ ำรุงห้องสมุด    เดิมมหำวิทยำลยัตั้งเป้ำหมำยกำรจดัสรร
ทุนไม่นอ้ยกวำ่ ร้อยละ 5 ของนกัศึกษำเขำ้ใหม่  แต่ภำยหลงัเม่ือรัฐบำลมีกองทุนใหกู้ย้มืเพ่ือกำรศึกษำ  มหำวทิยำลยั 
ก็ไม่จดัสรรนกัศึกษำเพ่ิมเติม คงเหลือนกัศึกษำท่ีรับทุนต่อเน่ืองจ ำนวน 139 คน 
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ภารกจิที ่1  ทุนการศึกษา 

ตวับ่งช้ี : 1.1 มกีารจดับริการทุนการศึกษาแก่นักศึกษา 
  2.2  ทุนการศึกษาประเภททุนทัว่ไป 
 เป็นทุนกำรศึกษำท่ีจดัสรรใหเ้ป็นไปตำมเง่ือนไขและวตัถุประสงคข์องเจำ้ของแหล่งทุน มีทั้งประเภททุนเรียน
ดีและประเภทขำดแคลนทุนทรัพย ์มีทั้ งประเภททุนรำยปีและทุนต่อเน่ืองจนส ำเร็จกำรศึกษำ ในปีกำรศึกษำ 2551  มี
ผูส้มคัรขอรับทุน จ ำนวน 694 คน นกัศึกษำไดรั้บกำรจดัสรรทุนกำรศึกษำตำมคุณสมบติัและเง่ือนไขของแต่ละทุน  จ ำนวน 
378 คน  เป็นเงิน 7,229,275  บำท    
    2.3  ทุนการศึกษาประเภททุนท างานแลกเปลีย่น 
                  เป็นทุนกำรศึกษำท่ีจัดให้นักศึกษำท ำงำนในหน่วยงำนต่ำงๆ ของมหำวิทยำลยัในช่วง เวลำวำ่งจำกกำรเรียน
โดยนกัศึกษำไดรั้บค่ำตอบแทน ชัว่โมงละ 25 บำท นักศึกษำสำมำรถสมคัรขอรับทุน เลือกหน่วยงำน และลงเวลำกำร
ปฏิบัติงำนผ่ำนทำง  web Site  (กนศ.1.1/2)  ก ำหนดให้กำรท ำงำนในภำคกำรศึกษำปกติไม่เกิน  100  ชัว่โมง และใน     
ภำคฤดูร้อนไม่เกิน 50 ชัว่โมง   ในปีกำรศึกษำ  2551 มีผูส้มคัรขอรับทุน จ ำนวน  325    คน ไดรั้บกำรจดัสรรทุนกำรศึกษำ
ทั้ง 325 คน  จ ำนวนเงินทุนทั้งส้ิน   687,192  บำท   
    2.4  ทุนการศึกษา “โครงการต้นกล้าสงขลานครินทร์” 
                 โครงกำรต้นกล้ำสงขลำนครินทร์  เป็นโครงกำรท่ีจัดข้ึนตำมนโยบำยของคณะกรรมกำรส่งเสริมกิจกำร
มหำวิทยำลัย  เพ่ือช่วยเหลือน ักเรียนท่ีครอบครัวมีฐำนะยำกจน ให้ได้มีโอกำสศึกษำในระดับปริญญำตรี  จัดสรร
ทุนกำรศึกษำ แบ่งเป็น 2 ระดบั คือระดบัมธัยมศึกษำตอนปลำยและระดบัปริญญำตรี ในกำรด ำเนินงำนประเภททุนใหม่
ไดเ้ปิดรับสมคัรและคดัเลือกนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษำตอนตน้ จำกโรงเรียนขยำยโอกำสใน 14 จงัหวดัภำคใตเ้พ่ือศึกษำต่อ
ในระดบัมธัยมปลำย (ม.4-ม.6) ปีกำรศึกษำ2551 มีผูส้มคัรขอรับทุนจ ำนวน 106 คน จดัสรรทุน จ ำนวน 3 คน เป็นเงิน 
64,180 บำท    และมีผูไ้ดรั้บทุนต่อเน่ือง จ ำนวน 9 คน   เป็นเงิน 252,130 บำท   รวมกำรจดัสรรทั้งประเภททุนต่อเน่ือง
และทุนใหม่ทั้งส้ิน12  คน  เป็นเงินทั้งส้ิน 316,310 บำท   
   2.5  ทุน  "สงขลานครินทร์”   
                  เป็นทุนท่ีจดัตั้งข้ึนเพ่ือเทิดพระเกียรติสมเด็จพระบรมรำชชนก เจำ้ฟ้ำมหิดลอดุลยเดชฯ ท่ีจะส่งเสริมให้มีผูมี้
กำรศึกษำสูง และเพื่อสร้ำงนกัวิชำกำร (Scholar) ท่ีมีควำมสำมำรถสูงคดัเลือกผูรั้บทุนจำกนกัเรียนใน 14 จงัหวดัภำคใต ้
ท่ีมีผลกำรเรียนดีเยี่ยม (คะแนน 3.00 ข้ึนไป) เขำ้ศึกษำต่อในสถำบนัอุดมศึกษำภำคใต ้   คดัเลือกทุนใหม่ ปีละ  1  ทุน   
และพิจำรณำคดัเลือกผูร้ับทุนต่อเน่ือง   ปีกำรศึกษำ2551 มีผูรั้บทุนต่อเน่ือง จ ำนวน 5 คน   เงินทุน  250,000  บำท    
ส่วนกำรคดัเลือกผูข้อรับทุนใหม่จำกจ ำนวนผูส้มคัรขอรับทุน  จ ำนวน 14 คน จัดสรรทุนใหม่ จ ำนวน  1 ทุน เงินทุน 
50,000 บำท  รวมจดัสรรทั้งส้ิน 6 ทุน รวมเป็นเงิน 300,000 บำท  
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ภารกจิที ่1  ทุนการศึกษา 

ตวับ่งช้ี : 1.1 มกีารจดับริการทุนการศึกษาแก่นักศึกษา 
3. มคีณะท างานและคณะกรรมการจดัสรรทุนการศึกษา 
                  มีคณะกรรมกำรจดัสรรทุนกำรศึกษำร่วมก ำหนดวธีิกำรและเกณฑก์ำรจดัสรรในแต่ละปี มีกระบวนกำรคดัเลือก
โดยกำรสัมภำษณ์ กำรประชุมพิจำรณำของคณะกรรมกำรฯ ผูแ้ทนทั้ง 13 คณะเพ่ือให้เกิดควำมโปร่งใส ยติุธรรม เป็นไป
ตำมเง่ือนไขท่ีแต่ละทุนก ำหนด  (กนศ. 1.1/3)  และมีคณะท ำงำนเยีย่มบำ้น   โรงเรียนผูส้มคัรขอรับทุน 
4. มรีะบบสารสนเทศให้บริการกบันักศึกษาและผู้ปฏิบัตงิาน 
                 ผูป้ฏิบัติงำนสำมำรถปฏิบัติงำนผ่ำน Web  และนักศึกษำสมัครขอรับทุนได้ด้วยตนเอง และผ่ำน web Site         
(กนศ.1.1/4)   
5. มกีระบวนการส่งเสริมให้นักศึกษาตระหนักถึงการใช้เงนิ 
                  มีกำรปฐมนิเทศนักศึกษำทุนโดยเน้นย  ้ำเร่ืองกำรใช้จ่ำยเงินทุนอย่ำงมีคุณค่ำและมีกำรจัดกิจกรรมส่งเสริม
สนบัสนุนผูรั้บทุนให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้ำงจิตส ำนึกสำธำรณะ  เช่น  จดัโครงกำรห้องสมุดตน้กลำ้สงขลำ
นครินทร์ ฯลฯ  (กนศ. 1.1/5) 
6. นักศึกษาได้รับเงนิทุนการศึกษาตามระยะเวลาทีก่ าหนด 
                 นกัศึกษำทุนฯไดรั้บเงินตำมเวลำท่ีเจำ้ของทุนและตำมระยะเวลำท่ีกองคลงัก ำหนด 
7. มกีารตดิตามประเมนิผลและน าผลมาปรับปรุง 
                  มีกำรติดตำมผลกำรจดัสรรทุนโดยกำรเยีย่มบำ้นนกัศึกษำ (กนศ.1.1/6) เพื่อตรวจสอบขอ้มูล และปรับปรุง
เกณฑก์ำรจดัสรรทุนใหมี้ควำมเหมำะสมทุกปีกำรศึกษำ และมีกำรประเมินผลควำมพึงพอใจ ผลกำรประเมินในระดบัมำกท่ี
ค่ำเฉล่ีย  (4.08)  (กนศ. 1.1/7) 
                      ผลกำรประเมินเทียบเกณฑเ์ท่ำกบั  3  คะแนน เทียบแผนเท่ำกบั  1 คะแนน เทียบพฒันำกำรเท่ำกบั  0  คะแนน 
                   รวมคะแนนตวับ่งช้ี  1.1 เท่ากบั  5   คะแนน 
เอกสารอ้างองิ :   
1. กนศ.1.1/1  หนงัสือประมวลระเบียบ ขอ้บงัคบั ประกำศมหำวทิยำลยัท่ีเก่ียวกบัวนิยันกัศึกษำ เล่มท่ี 2 หนำ้ 93 และ 97 
2. กนศ 1.1/2   http://student.psu.ac.th/StudAffairs/fund_job/contact/contact.asp 
3. กนศ. 1.1/3  รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรจดัสรรทุนกำรศึกษำ ปี 2551 
4. กนศ 1.1/4   http://student.psu.ac.th/StudAffairs/Special/scholarship/ 
5. กนศ 1.1/5   สรุปกำรจดัโครงกำรหอ้งสมุดตน้กลำ้สงขลำนครินทร์   
6. กนศ 1.1/6   รำยงำนสรุปกำรเยีย่มบำ้นนกัศึกษำทุน ปี 2551 
7. กนศ.1.1/7   สรุปประเมินผลควำมพึงพอใจ 
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ภารกจิที ่1  ทุนการศึกษา 

ตวับ่งช้ี :  1.1 มกีารจดับริการทุนการศึกษาแก่นักศึกษา 
สรุปผลการวเิคราะห์ตนเอง (SWOT Analysis) 

1. จุดอ่อน 
    1. อตัรำเงินค่ำตอบแทนทุนท ำงำนแลกเปล่ียน (25 บำท/ชัว่โมง) น้อยเม่ือเทียบกบัคณะ (คณะวิทยำศำสตร์ 30 บำท/
ชม.) ฯลฯ 
    2. กระบวนกำรด ำเนินงำนเพ่ือกำรคดัเลือกทุนบำงประเภท เช่น ทุนตน้กลำ้สงขลำนครินทร์ ทุนสงขลำนครินทร์ มีกำร
เยีย่มบำ้นนกัศึกษำผูส้มคัรขอรับทุนตอ้งใชเ้วลำติดต่อหลำยวนั และใชก้ ำลงัคนค่อนขำ้งมำก 
2. จุดแข็ง 
     น ำระบบสำรสนเทศมำใชใ้นกำรปฏิบติังำนทุนทุกประเภท 
3. โอกาส 
         - 
4. อุปสรรค 
    1. เหตุกำรณ์ควำมไม่สงบใน 3 จงัหวดัชำยแดนภำคใต ้ท ำใหมี้ผลกระทบต่อรำยไดค้รอบครัวนกัศึกษำ เป็นผลให ้
 นกัศึกษำสมคัรขอรับทุนกำรศึกษำเป็นจ ำนวนมำก และคณะท ำงำนฯ ไม่สำมำรถเดินทำงไปเยีย่มบำ้นในบำงพ้ืนท่ีได ้
    2. งบประมำณแผน่ดินในส่วนของทุนท ำงำนแลกเปล่ียนไม่ไดรั้บกำรจดัสรรใน ปี 2551 
5. กลยุทธ์ /แผนพฒันา 
    1. เสนอมหำวทิยำลยัเพ่ือของบประมำณเงินรำยไดม้ำทดแทนงบประมำณแผน่ดิน 

       2. ควรมีแผนปรับปรุงอตัรำก ำลงัใหส้อดคลอ้งกบัลกัษณะงำนท่ีเปล่ียนแปลงและจ ำนวนผูรั้บบริกำร 
 
 



 - 63 - 

ภารกจิที ่2    กองทุนเงนิให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 

ตวับ่งช้ี  : 2.1 มกีารจดับริการกองทุนเงนิให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาแก่นักศึกษา 

ผลการด าเนินงาน 

ค่า     
น า้หนัก 

แผน 
2551 

ผลการด าเนินงาน 
ปีการศึกษา 

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการประเมนิ 

2549 2550 2551 1 2 3 เทยีบ 
เกณฑ์ 

เทยีบ 
แผน  

เทยีบ 
พฒันาการ 

รวม
คะแนน 

3.33 
 

7 - ร้อยละ 
100 

7 ด ำเนิน 
กำรไม่

ครบ 6 ขอ้ 

ด ำเนิน 
กำรครบ 
 6 ขอ้ 

ด ำเนิน 
กำรครบ
ทุกขอ้ 

3 1 0 5 

ระดบัคุณภาพ 
1. มีแผนกำรปฏิบติังำน 
2. มีกำรจดัสรรวงเงินกูย้มืตำมเกณฑท่ี์กองทุน กยศ. ก ำหนด 
3. มีคณะท ำงำนและคณะกรรมกำรกองทุนเงินใหกู้ย้มื 5 วทิยำเขต 
4. มีระบบสำรสนเทศใหบ้ริกำรกบันกัศึกษำและผูป้ฏิบติังำน 
5. มีกระบวนกำรส่งเสริมใหน้กัศึกษำตระหนกัถึงกำรใชเ้งินและช ำระเงินคืน 
6. นกัศึกษำไดรั้บเงินกูต้ำมระยะเวลำท่ีก ำหนด 
7. มีกำรติดตำมประเมินผลและน ำผลมำปรับปรุง 
รายละเอยีดผลการด าเนินงาน  
1. มแีผนการปฏิบตังิาน 
                 กองฯ  มีแผนกำรด ำเนินงำนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำหรือระบบกู้ยืมกยศ. และกู้กรอ. (กนศ.2.1/1) 
ด ำเนินกำรเป็นไปตำมประกำศ / ระเบียบ  และขอ้บงัคบัของกองทุนฯ ตำมท่ีก ำหนดอยำ่งมีประสิทธิภำพ  (กนศ.2.1/2)  
2. มกีารจดัสรรเงนิกู้ตามเกณฑ์ที ่กยศ. ก าหนด 
                 กำรศึกษำ  2551 วทิยำเขตหำดใหญ่ไดจ้ดัสรรเงินกูต้ำมเกณฑท่ี์ก ำหนด (กนศ. 2.1/3) มีผูไ้ดรั้บกำรจดัสรร ดงัน้ี 
                 ผูกู้ ้ กรอ.                         171  คน             เป็นเงิน          4,495,381    บำท 
                 ผูกู้ ้ กรอ.รำยใหม่                                          33  คน            เป็นเงิน           1,278,000    บำท 
                 ผูกู้ ้ กยศ. รำยเก่ำ                                             4,050  คน            เป็นเงิน       199,086,896    บำท 
                 ผูกู้ ้ กยศ.รำยใหม่                                               173  คน            เป็นเงิน           8,826,000    บำท 
                                                     รวม    4,427   คน            เป็นเงนิ        213,686,277    บาท 
 
3. มคีณะท างานและคณะกรรมการกองทุนเงนิให้กู้ยืมร่วมกนัทั้ง 5 วทิยาเขต 
                  มีคณะท ำงำนกองทุนเงินใหกู้ย้มืมหำวทิยำลยัสงขลำนครินทร์ (กนศ. 2.1/4) พิจำรณำคดัเลือกโดยกำรตรวจสอบ
เอกสำร กำรสมัภำษณ์ผูข้อกูย้มื  ส ำหรับกำรอนุมติัวงเงินให้กูย้ืมจะและกำรพิจำรณำท่ีเก่ียวขอ้งมีคณะกรรมกำรกองทุนเงิน
ใหกู้ย้มืมหำวทิยำลยัสงขลำนครินทร์พิจำรณำ ซ่ึงประกอบดว้ย ผูแ้ทน จำกทุกวทิยำเขตและผูแ้ทนชุมชน  (กนศ. 2.1/5) 
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ภารกจิที ่2    กองทุนเงนิให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 

ตวับ่งช้ี :  2.1 มกีารจดับริการกองทุนเงนิให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาแก่นักศึกษา 

4. มรีะบบสารสนเทศให้บริการกบันักศึกษาและผู้ปฏิบัตงิาน 
                 นกัศึกษำสำมำรถกูย้ืมไดด้ว้ยตนเองสมคัรผ่ำนทำง Web Site มหำวิทยำลยัและกำรเช่ือมโยง Web Site กองทุนฯ 
กำรท ำสัญญำกูย้ืม สัญญำค ้ ำประกนัเน้นควำมสะดวกของนักศึกษำและผูป้กครอง คือนกัศึกษำสำมำรถเลือกวนัท ำสัญญำ
กูย้มืผำ่นทำง Web Site  และสำมำรถเลือกท ำสญัญำค ้ำประกนัไดท่ี้ภูมิล ำเนำของบิดำ – มำรดำ   (กนศ. 2.1/6)   
5. มกีระบวนการส่งเสริมให้นักศึกษาตระหนักถึงการใช้เงนิและช าระเงนิคืน 
                  มีกำรจดัประชุมนกัศึกษำกูย้มืเพ่ือช้ีแจงรำยละเอียดและปลูกฝังใหน้กัศึกษำตระหนกัถึงกำรใชเ้งินและช ำระเงินคืน   

6. นักศึกษาได้รับเงนิกู้ตามระยะเวลาทีก่ าหนด 

                 นกัศึกษำไดรั้บเงินกูต้ำมขั้นตอนและระยะเวลำท่ีกองทุน กยศ. ก ำหนด 

7. มกีารตดิตามประเมนิผลและน าผลมาปรับปรุง 

                  มีกำรตรวจทำนกำรบนัทึกขอ้มูลของนกัศึกษำและมีกำรทบทวนกำรด ำเนินงำนร่วมทั้ง 5 วิทยำเขตเพ่ือปรับปรุง
ให้กำรปฏิบติังำนทันตำมก ำหนดในภำพรวมของมหำวิทยำลยั     และมีกำรประเมินผลควำมพึงพอใจของผูกู้ย้ืม พบว่ำ
นกัศึกษำมีควำมพึงพอใจในระดบัมำกท่ีค่ำเฉล่ีย   3.70   (กนศ. 1.1/7) 

                      ผลกำรประเมินเทียบเกณฑเ์ท่ำกบั  3  คะแนน เทียบแผนเท่ำกบั  1  คะแนน เทียบพฒันำกำรเท่ำกบั 0  คะแนน 
                  รวมคะแนนตวับ่งช้ี  2.1 เท่ากบั  5 คะแนน 

เอกสารอ้างองิ :   
1. กนศ.2.1/1    แผนกำรด ำเนินงำนกองทุนเงินใหกู้ย้มืเพ่ือกำรศึกษำ 
2. กนศ.2.1/2    ขอ้บงัคบักองทุนกูย้มืเพ่ือกำรศึกษำ 
3. กนศ.2.1/3    คุณสมบติัผูมี้สิทธิกูย้มืเงิน 
4. กนศ.2.1/4    ค  ำสัง่แต่งตั้งคณะท ำงำนกองทุนเงินใหกู้ย้มื มหำวทิยำลยัสงขลำนครินทร์ 
5. กนศ.2.1/5    ค ำสัง่แต่งตั้งคณะกรรมกำรกองทุนเงินใหกู้ย้มื มหำวทิยำลยัสงขลำนครินทร์ 
6. กนศ.2.1/6    http://student.psu.ac.th/psuloan/index.  
7. กนศ.1.1/7    สรุปประเมินผลควำมพึงพอใจ 
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ภารกจิที ่2    กองทุนเงนิให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 

ตวับ่งช้ี  : 2.1 มกีารจดับริการกองทุนเงนิให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาแก่นักศึกษา 

สรุปผลการวเิคราะห์ตนเอง  (SWOT Analysis) 

1. จุดอ่อน 
    เจำ้หนำ้ท่ีท่ีรับผดิชอบโดยตรงดำ้นกองทุนเงินใหกู้ย้มืเพ่ือกำรศึกษำมีเพียง 2 คน เม่ือเทียบกบัจ ำนวนนกัศึกษำท่ีไดกู้ย้มื 
จ ำนวน 4,427  คน ซ่ึงหน่วยงำนตอ้งจดัผูป้ฏิบติังำนของงำนแนะแนวฯ และนกัศึกษำช่วยปฏิบติังำนในกำรรับเอกสำรกำร
สมคัร/สญัญำกูย้มื ฯลฯ ทุกคร้ังท่ีนกัศึกษำมำติดต่อพร้อมกนัมำกกวำ่ 100 คน สดัส่วนผูป้ฏิบติังำนกบันกัศึกษำ 1 : 2,000 
2. จุดแข็ง 
    1. น ำระบบสำรสนเทศมำใชใ้นกำรปฏิบติังำน 
    2. มีกระดำนข่ำวเพ่ือประกำศขำ่วสำรและนกัศึกษำสำมำรถสอบถำมรำยละเอียดผำ่น Web site และทำงโทรศพัท ์
    3. ผูป้ฏิบติังำนทั้ง 5 วทิยำเขต  ร่วมก ำหนดกระบวนกำรปฏิบติังำนท่ีดี  เพ่ือใหง้ำนในภำพรวมของมหำวทิยำลยัทนัตำม
ก ำหนดเวลำ 
3. โอกาส 
    ไดรั้บงบประมำณเพื่อใชใ้นกำรบริหำรกำรด ำเนินงำนจำกกองทุน กยศ. 
4. อุปสรรค 
    1. สถำนกำรณ์ปัญหำควำมไม่สงบ 3 จงัหวดัชำยแดนภำคใตมี้ผลใหร้ำยไดข้องผูป้กครองลดลง ท ำใหมี้ผูข้อกูใ้หม่เพ่ิม
มำกข้ึน 
    2. กองฯ ไม่มีสถำนท่ีขนำดใหญ่ท่ีรองรับนกัศึกษำจ ำนวนมำกกวำ่ 100 คน ตอ้งติดตั้งและจดัเก็บอุปกรณ์ทุกคร้ังท่ีมีกำร
ด ำเนินงำนร่วมกบันกัศึกษำจ ำนวนมำก 
5. กลยุทธ์ /แผนพฒันา 
    1. จดัท ำคู่มือกำรกูย้มื / กระดำนข่ำวส ำหรับนกัศึกษำ 
    2. จดัตั้งชมรมนกัศึกษำกูย้มืเพ่ือช่วยแบ่งเบำภำระเจำ้หนำ้ท่ี และสร้ำงเสริมจิตส ำนึกสำธำรณะแก่นกัศึกษำ 
    3. เสนอมหำวทิยำลยัวเิครำะห์/ ทบทวนแผนอตัรำก ำลงัสดัส่วนผูป้ฏิบติังำนกบัจ ำนวนนกัศึกษำท่ีใชบ้ริกำร 
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  ภารกจิที ่3  เงนิยืมฉุกเฉิน 

ตวับ่งช้ี : 3.1 มกีารจดับริการเงนิยืมฉุกเฉิน 

ผลการด าเนินงาน 

ค่า     
น า้หนัก 

แผน 
2551 

ผลการด าเนินงาน 
ปีการศึกษา 

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการประเมนิ 

2549 2550 2551 1 2 3 เทยีบ 
เกณฑ์ 

เทยีบ 
แผน  

เทยีบ 
พฒันาการ 

รวม 
คะแนน 

3.33 
 

 

6 - - 6 ด ำเนินกำร
ไม่ครบ 5 

ขอ้ 

ด ำเนินกำร
ครบ 5 ขอ้ 

ด ำเนินกำร
ครบ ทุกขอ้ 

3 1 0 5 

ระดบัคุณภาพ 
1.  มีแผนกำรปฏิบติังำน 
2.  มีกำรจดัสรรเงินยมืฉุกเฉินตำมเกณฑท่ี์ก ำหนด 
3. มีระบบสำรสนเทศใหบ้ริกำรกบันกัศึกษำและผูป้ฏิบติังำน 
4. นกัศึกษำไดรั้บเงินยมืฉุกเฉินตำมระยะเวลำท่ีก ำหนด 
5. มีกระบวนกำรติดตำม  ทวงหน้ีเงินยมืฉุกเฉิน 
6. มีกำรติดตำมประเมินผลและน ำผลมำปรับปรุง        
รายละเอยีดผลการด าเนินงาน  
1.  มแีผนการปฏิบัตงิาน 
                 กองฯ มีแผนกำรด ำเนินงำน เงินยืมฉุกเฉินด้วยวตัถุประสงค์ เพ่ือเป็นแหล่งเงินยืมโดยส ำหรับนักศึกษำท่ี
ประสบปัญหำดำ้นกำรเงินเร่งด่วน  ไม่คิดดอกเบ้ีย ก ำหนดไวใ้นประกำศของมหำวทิยำลยั (กนศ.3.1/1)  
2.  มกีารจดัสรรเงนิยืมฉุกเฉินตามเกณฑ์ทีก่ าหนด 
                 ใหบ้ริกำรเงินยมืฉุกเฉินโดย นกัศึกษำสำมำรถขอยมืเงินฉุกเฉินไดต้ลอดปีกำรศึกษำ ยมืไดค้ร้ังละไม่เกิน  1,000  
บำท ปีกำรศึกษำ 2551  นกัศึกษำยมืเงินฉุกเฉินจ ำนวน 89  คน   เป็นเงิน 88,700 บำท   (กนศ.3.1/2) 
3. มรีะบบสารสนเทศให้บริการกบันักศึกษาและผู้ปฏิบัตงิาน 
                 นักศึกษำสำมำรถขอรับใบค ำร้องเงินยืมฉุกเฉินได้ผ่ำนทำง Web  Site และผูป้ฏิบัติงำนสำมำรถตรวจสอบ
ขอ้มูลกำรยมื-  คืนเงิน  ผลกำรอนุมติั  และแกไ้ขขอ้มูลของนกัศึกษำผำ่นทำง Web  Site (กนศ.3.1/3) 
4. นักศึกษาได้รับเงนิยืมฉุกเฉินตามระยะเวลาทีก่ าหนด 
                  นักศึกษำน ำแบบค ำขอกูย้ืมเงินฉุกเฉินมำยื่นท่ีงำนแนะแนวและจดัหำงำนเพ่ือผูป้ฏิบติังำนไดซ้ักถำมควำม
จ ำเป็นในกำรยืม  ตรวจสอบควำมถูกตอ้งของสญัญำ และใหง้ำนธุรกำรเสนออนุมติัและจ่ำยเงินเงินยมืฉุกเฉินแก่นกัศึกษำ  
นักศึกษำจะไดรั้บเงินในวนัถดัไป ซ่ึงในปีกำรศึกษำ2551สำมำรถจดัสรรเงินให้กบันักศึกษำภำยในวนัถดัไปไดทุ้กคน 
(100 %) 
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  ภารกจิที ่3  เงนิยืมฉุกเฉิน 

ตวับ่งช้ี :  3.1 มกีารจดับริการเงนิยืมฉุกเฉิน 

5. มกีระบวนการตดิตาม  ทวงหนีเ้งนิยืมฉุกเฉิน 
                  มีกำรติดตำม ทวงหน้ีนกัศึกษำท่ีคำ้งช ำระเงินยมืฉุกเฉินโดยใชว้ธีิกำรต่ำง ๆ อำทิเช่น ส่ง E-mail ถึงนกัศึกษำ 
ประสำนกบัคณะเพ่ือช่วยติดตำม ส่งหนงัสือถึงผูป้กครอง และประสำนกบัทะเบียนกลำงระงบักำรออกใบรับรองท่ีส ำเร็จ
กำรศึกษำ  
6. มกีารตดิตามประเมนิผลและน าผลมาปรับปรุง 
                  มีกำรติดตำมผลผูกู้ย้มืเงินฉุกเฉินท่ีผูย้มืติดต่อกนั เพ่ือส่งต่อปัญหำไปยงัฝ่ำยทุนกำรศึกษำและมีกำรประเมินผล
ควำมพึงพอใจของนกัศึกษำท่ีใชบ้ริกำรยมืเงินฉุกเฉิน  ผลกำรประเมินในระดบัมำกท่ีสุดท่ีค่ำเฉล่ีย 4.64 
(กนศ.1.1/7) 

                      ผลกำรประเมินเทียบเกณฑเ์ท่ำกบั 3    คะแนน เทียบแผนเท่ำกบั  1   คะแนน เทียบพฒันำกำรเท่ำกบั  0  คะแนน 
                  รวมคะแนนตวับ่งช้ี  3.1   เท่ากบั  5  คะแนน 

เอกสารอ้างองิ :   
1. กนศ.3.1/1    ประกำศมหำวทิยำลยัเก่ียวกบัเงินยมืฉุกเฉิน 
2. กนศ.3.1/2    รำยงำนสรุปจ ำนวนนกัศึกษำยมืเงินยมืฉุกเฉินเพื่อกำรศึกษำประจ ำปี 2551 
3. กนศ.3.1/3    http://student.psu.ac.th/StudAffairsborrow/ 
4. กนศ.1.1/7    สรุปประเมินผลควำมพึงพอใจ 
สรุปผลการวเิคราะห์ตนเอง  (SWOT Analysis) 

1. จุดอ่อน 
    กำรยมืเงินฉุกเฉินมี 3  ขั้นตอน  ท ำใหน้กัศึกษำไดรั้บเงินล่ำชำ้ 
2. จุดแข็ง 
    น ำระบบสำรสนเทศมำใชใ้นกำรปฏิบติังำนบำงขั้นตอนท่ีไม่ใช่ระบบกำรเงิน 
3. โอกาส 
           -                       
4. อุปสรรค 
           -                       
5. กลยุทธ์ /แผนพฒันา 
          - 
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ภารกจิที ่ 4  บริการปรึกษาเชิงจติวทิยา 

ตวับ่งช้ี :  4.1 มกีารจดับริการปรึกษาเชิงจติวทิยาแก่นักศึกษา 

 ผลการด าเนินงาน 

ค่า     
น า้หนัก 

แผน 
2551 

ผลการด าเนินงาน 
ปีการศึกษา 

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการประเมนิ 

2549 2550  2551 2551 1 2 3 เทยีบ 
เกณฑ์ 

เทยีบ 
แผน  

เทียบ   
พฒันาการ 

รวม
คะแนน 

3.33 6 - - 6 ด ำเนินกำร 
ไม่ครบ 5 ขอ้ 

ด ำเนินกำร
ครบ 5 ขอ้ 

ด ำเนินกำร
ครบทุกขอ้ 

3 1 0 5 

ระดบัคุณภาพ 
1.  มีแผนกำรปฏิบติังำน 
2. มีคณะกรรมกำรท่ีปรึกษำเชิงจิตวทิยำ 
3. มีนกัศึกษำกลุ่มเพ่ือนช่วยเพ่ือน (อำสำสมคัรบำ้นวยัใส) 
4. มีกำรใหก้ำรปรึกษำและพฒันำทกัษะชีวติแก่นกัศึกษำ    
5. มีระบบส่งต่อปัญหำไปยงัผูเ้ช่ียวชำญ 
6. มีกำรติดตำมประเมินผลและน ำผลมำปรับปรุง 

รายละเอยีดผลการด าเนินงาน  
1.  มแีผนการปฏิบัตงิาน 
                  กองฯ  มีแผนกำรจดับริกำรกำรปรึกษำแก่นักศึกษำให้มีควำมพร้อมในกำรเรียน ช่วยให้นักศึกษำคน้หำและ
แกไ้ขปัญหำต่ำง ๆ ทั้งดำ้นกำรเรียนและปัญหำอ่ืน ๆ โดยจดัให้มีบุคคลและหน่วยงำนเพ่ือช่วยเหลือนกัศึกษำท่ีขอรับกำร
ปรึกษำเป็นรำยบุคคล  พร้อมทั้งใหค้  ำแนะน ำปรึกษำแก่อำจำรยท่ี์ปรึกษำเร่ืองหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งท่ีตอ้งกำรช่วยเหลือนกัศึกษำ  
2. มคีณะกรรมการทีป่รึกษาเชิงจติวทิยา 
                  มีคณะกรรมกำรท่ีปรึกษำเชิงจิตวิทยำของมหำวทิยำลยั  (กนศ.4.1/1)  มีหนำ้ท่ีใหก้ำรปรึกษำแก่ผูป้ฏิบติังำนดำ้น
กำรปรึกษำเชิงจิตวทิยำในระดบัคณะและกำรส่งต่อปัญหำไปยงัผูเ้ช่ียวชำญ 
3. มนีักศึกษากลุ่มเพ่ือนช่วยเพ่ือน (อาสาสมคัรบ้านวยัใส) 
                  มีอำสำสมคัรนกัศึกษำ  “บำ้นวยัใส” และเจำ้หนำ้ท่ีใหบ้ริกำรใหก้ำรปรึกษำ เพื่อรองรับกำรให ้ บริกำรปรึกษำได้
ทั้งในและนอกเวลำรำชกำร  ในปีกำรศึกษำ2551 มีอำสำสมคัรบำ้นวยัใสช่วยงำน จ ำนวน  15 คน 
4. มกีารให้การปรึกษาและพฒันาทกัษะชีวติแก่นักศึกษา 
                  ปีกำรศึกษำ  2551  ได้จดักิจกรรมและให้บริกำรปรึกษำนักศึกษำเก่ียวกบัปัญหำกำรเรียน  กำรปรับตวั  และ
ปัญหำอ่ืน ๆ  ผูป้ฏิบัติงำนไดใ้ห้กำรปรึกษำนักศึกษำรำยบุคคล   (walk in)จ ำนวน 116  คน   ให้ค  ำปรึกษำทำงโทรศัพท ์ 
(Hotline) โดยอำสำสมคัรบำ้นวยัใส จ ำนวน  220  คน  รวมทั้งกองฯ ไดจ้ดักิจกรรมดำ้นกำรรณรงค์ป้องกนัโรคเอดส์  ยำ
เสพติด มีผูเ้ขำ้ร่วมโครงกำร/กิจกรรม จ ำนวน  478  คน 
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ภารกจิที ่ 4  บริการปรึกษาเชิงจติวทิยา 

ตวับ่งช้ี :  4.1 มกีารจดับริการปรึกษาเชิงจติวทิยาแก่นักศึกษา 

5. มรีะบบส่งต่อปัญหาไปยงัผู้เช่ียวชาญ 
                 ระบบกำรส่งต่อปัญหำ  โดยกำรประสำนงำนระหวำ่งกองฯกบัคณะ  และผูเ้ช่ียวชำญเฉพำะ  
6. มกีารตดิตามประเมนิผลและน าผลมาปรับปรุง 
                  มีกำรน ำผลกำรประเมินปรับปรุงรูปแบบกำรประชำสมัพนัธ์ท่ีหลำกหลำยและมีกำรประเมินผลควำมพึงพอใจ
ของนกัศึกษำท่ีขอใชบ้ริกำรปรึกษำ ผลกำรประเมินในระดบัมำก  (4.08)   (กนศ. 1.1/7) 

                      ผลกำรประเมินเทียบเกณฑเ์ท่ำกบั  3   คะแนน เทียบแผนเท่ำกบั  1   คะแนน เทียบพฒันำกำรเท่ำกบั  0  คะแนน 
                   รวมคะแนนตวับ่งช้ี  4.1   เท่ากบั  5  คะแนน 

เอกสารอ้างองิ :   
1. กนศ. 4.1/1     ค  ำสัง่แต่งตั้งคณะกรรมกำรท่ีปรึกษำเชิงจิตวทิยำ ปีกำรศึกษำ 2551 
2. กนศ. 1.1/7     สรุปประเมินผลควำมพึงพอใจ 
สรุปผลการวเิคราะห์ตนเอง  (SWOT Analysis) : 

1. จุดอ่อน 
     กำรใหบ้ริกำรกำรปรึกษำยงัขำดกำรประชำสมัพนัธ์ท่ีมีควำมหลำกหลำยรูปแบบ 
2. จุดแข็ง 
     มีอำสำสมคัรนกัศึกษำและเจำ้หนำ้ท่ีประจ ำหน่วยใหก้ำรปรึกษำ “บำ้นวยัใส” 
3. โอกาส 
     สกอ.สนบัสนุนงบประมำณจดักิจกรรมรณรงคป้์องกนัโรคเอดส์   และสำรเสพติด 
4.  อุปสรรค 
         -  
5.  กลยุทธ์ /แผนพฒันา 
     กำรประชำสมัพนัธ์ในหลำกหลำยรูปแบบและกำรท ำงำนในเชิงรุกมำกข้ึน 
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ตวับ่งช้ีที ่5  บริการจดัหางานและข้อมูลศึกษาต่อ 
 

  ตวับ่งช้ีที ่ 5.1  มกีารจดับริการจดัหางานและข้อมูลศึกษาต่อแก่นกัศึกษา 

ผลการด าเนินงาน 

ค่า     
น า้หนัก 

แผน 
2551 

ผลการด าเนินงาน 
ปีการศึกษา 

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการประเมนิ 

2549 2550 2551 1 2 3 เทยีบ 
เกณฑ์ 

เทยีบ 
แผน  

เทยีบ 
พฒันาการ 

รวม 
คะแนน 

3.33 
 

5 - - 5 ด ำเนิน 
กำรไม่ 

ครบ 4 ขอ้ 

ด ำเนิน 
กำรครบ  

4 ขอ้ 

ด ำเนิน 
กำรครบ 
ทุกขอ้ 

3 1 0 5 

ระดบัคุณภาพ 
 1. มีแผนกำรบริกำรจดัหำงำนและขอ้มูลศึกษำต่อ 
2. มีระบบสำรสนเทศกำรบริกำรจดัหำงำนและขอ้มูลศึกษำต่อใหบ้ริกำรนกัศึกษำและผูป้ฏิบติังำน 
3. มีกระบวนกำรเตรียมควำมพร้อมใหน้กัศึกษำก่อนเขำ้สู่ตลำดแรงงำน 
4. มีกำรจดังำนวนันดัพบแรงงำน 
5. มีกำรติดตำมประเมินผลและน ำผลมำปรับปรุง 
รายละเอยีดผลการด าเนินงาน  
1. มแีผนการบริการจดัหางานและข้อมูลศึกษาต่อ 

กองฯ  มีแผนกำรด ำเนินงำนพฒันำนกัศึกษำดำ้นบริกำรจดัหำงำน ขอ้มูลอำชีพและศึกษำต่อส ำหรับนกัศึกษำท่ี
ก ำลงัศึกษำ นักศึกษำทุกวิชำเขตสำมำรถใชง้ำน Psu.Job search และเพ่ือเตรียมควำมพร้อมก่อนเขำ้สู่ตลำดแรงงำน  เช่น 
กำรจัดสอบ TOEIC (กนศ.5.1/1) ตลอดปีกำรศึกษำ 2551 สำมำรถจัดสอบจ ำนวน 13 คร้ัง จ ำนวนนักศึกษำ 421 คน 
บุคลำกรภำยนอก 114 คน จดับริกำรขอ้มูลกำรศึกษำต่อและกำรประกอบอำชีพอิสระ  งำนพิเศษและจดักิจกรรมโครงกำร
ต่ำง ๆ  
 2. มรีะบบสารสนเทศการบริการจดัหางานและข้อมูลศึกษาต่อให้บริการนักศึกษาและผู้ปฏิบัตงิาน                                           

นกัศึกษำสำมำรถติดต่อแหล่งขอ้มูลและแหล่งงำนผำ่นทำง Web site ไดแ้ก่ งำนพิเศษ (กนศ.5.1/2)อำชีพอิสระ 
(กนศ.5.1/3) ศึกษำต่อ (กนศ.5.1/4) จดัหำงำน    (กนศ.5.1/5)  
3. มกีระบวนการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน 

มีกำรบรรยำยใหค้วำมรู้เก่ียวกบักำรสมคัรงำนจดัโครงกำรสร้ำงเสริมสมรรถภำพบณัฑิตใหส้ำมำรถประกอบ
ธุรกิจเองได ้

- กำรจดัอบรมและสอบ TOEIC  เพื่อกำรสมคัรงำน/ท ำงำน 
4. มกีารจดังานวนันดัพบแรงงาน 

มีกำรจดังำนวนันัดพบแรงงำน กำรจดักิจกรรมร่วมกบัส ำนักงำนจดัหำงำน จ.สงขลำ มีนำยจำ้งหรือสถำน
ประกอบกำรเขำ้ร่วม 113 รำย ต ำแหน่งงำน 200 ต ำแหน่ง จ ำนวน  5,955 อตัรำ มีผูล้งทะเบียนสมคัรงำนทั้งส้ิน 2,571 คน 
(กนศ.1.4/2) 
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ภารกจิที ่  5  บริการจดัหางานและข้อมูลศึกษาต่อ 

ตวับ่งช้ี : 5.1 มกีารจดับริการจดัหางานและข้อมูลศึกษาต่อแก่นกัศึกษา 

 5. มกีารตดิตามประเมนิผลและน าผลมาปรับปรุง 
                 มีกำรสอบถำมควำมตอ้งกำรของนกัศึกษำท่ีใชบ้ริกำรเร่ืองจ ำนวนคร้ังของสอบภำษำองักฤษ TOEIC  และได้เพ่ิม
จ ำนวนคร้ังสอดคลอ้งกบัควำมตอ้งกำรของนกัศึกษำและมีกำรประเมินผลควำมพึงพอใจผูใ้ชบ้ริกำร ผลกำรประเมินระดบั
มำกท่ีค่ำเฉล่ีย  3.75   (กนศ.1.1/7)  

                      ผลกำรประเมินเทียบเกณฑเ์ท่ำกบั 3   คะแนน เทียบแผนเท่ำกบั  1   คะแนน เทียบพฒันำกำรเท่ำกบั  0  คะแนน 
                   รวมคะแนนตวับ่งช้ี  5.1   เท่ากบั  5  คะแนน 

เอกสารอ้างองิ :   
1.  กนศ.5.1/1    สรุปกำรจดัสอบ TOEIC ปี 2551 
2.  กนศ.5.1/2    http://student. psu.ac.th/studaffairs/special/extra-job/extra-job.asp 
3.  กนศ.5.1/3    http://student. psu.ac.th/ studaffairs/carrey/52.htm 
4.  กนศ.5.1/4    http://www2.psu.ac.th/president office/stud 
5.  กนศ.5.1/5    http://student psu.ac.th/ jobssearch.affair/mdegree/education.htm 

  6.  กนศ.1.4/2    รำยงำนผลกำรจดังำนวนันดัพบแรงงำนและมหกรรมอำชีพ จ.สงขลำ 2552 
  7.  กนศ.1.1/7    สรุปประเมินผลควำมพึงพอใจ 

สรุปผลการวเิคราะห์ตนเอง  (SWOT Analysis) : 

1. จุดอ่อน 
     นกัศึกษำจำกวิทยำเขตสุรำษฎร์ธำนีใชบ้ริกำร http://student.psu.ac.th ไม่สะดวก เน่ืองจำกควำมกวำ้งของช่องสัญญำณ 
(Ban Wide) ต ่ำ 
2. จุดแข็ง 
    น ำระบบสำรสนเทศมำใชใ้นกำรปฏิบติังำน 
3.  โอกาส 
      1. มหำวทิยำลยัร่วมกบัส ำนกังำนจดัหำงำนจงัหวดัสงขลำ จดัโครงกำรกำรนดัพบแรงงำน ท ำใหป้ระชำชนและนกัศึกษำ
จ ำนวนมำกใหค้วำมสนใจ 
      2. บริษทัซีพีออลล ์ไดเ้พ่ิมจ ำนวนสำขำใหน้กัศึกษำไดฝึ้กปฏิบติังำนอำชีพอิสระไดม้ำกกวำ่ปีก่อน ๆ  
4.  อุปสรรค 
          - 
5.  กลยุทธ์ /แผนพฒันา 
     เพ่ิมกำรประชำสมัพนัธ์ในหลำกหลำยรูปแบบใหน้กัศึกษำรู้จกั  Web Site    

 
 

http://student/
http://student/
http://www2.psu.ac.th/president
http://student/


 

 

- 72 - 

 
 
 

ภารกจิที ่  6   วนิัยและพฒันานักศึกษา 

ตวับ่งช้ี : 6.1 มกีารด าเนินงานวนิยันักศึกษาและพฒันานักศึกษา 
ค่า     

น า้หนัก 
แผน 
2551 

ผลการด าเนินงาน 
ปีการศึกษา 

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการประเมนิ 

2549 2550 2551 1 2 3 เทยีบ 
เกณฑ์ 

เทยีบ 
แผน  

เทยีบ 
พฒันาการ 

รวม 
คะแนน 

3.33 6 - - 6 ด ำเนินกำร
ไม่ครบ  
5 ขอ้ 

ด ำเนิน 
กำรครบ  
5 ขอ้ 

ด ำเนิน 
กำรครบ
ทุกขอ้ 

3 1 0 5 

ระดบัคุณภาพ 
1. มีแผนกำรปฏิบติังำน 
2. มีคณะกรรมกำรสอบสวนและคณะกรรมกำรด ำเนินงำนวนิยันกัศึกษำ 
3. กำรด ำเนินงำนวนิยัเป็นไปตำมระเบียบ/ ขอ้บงัคบั / ประกำศของมหำวทิยำลยั 
4. ใหก้ำรปรึกษำ แนะแนวและกรณีท่ีตอ้งดูแล  ปรับเปล่ียนพฤติกรรมนกัศึกษำท่ีมหำวทิยำลยัสัง่ลงโทษทำงวนิยั 
    นกัศึกษำ 
5. จ ำนวนนกัศึกษำท่ีถูกลงโทษไม่เกินร้อยละ 0.5  ของนกัศึกษำทั้งหมด 
6. มีกำรติดตำมประเมินผลและน ำผลมำปรับปรุง 
รายละเอยีดผลการด าเนินงาน  
1. มแีผนการปฏิบัตงิาน 
                 กองฯ มีแผนกำรด ำเนินงำนพฒันำวนิยันกัศึกษำ มีระเบียบ/ขอ้บงัคบัและประกำศมหำวิทยำลยัเพื่อให้นกัศึกษำ
และผูป้ฏิบติังำนยดึถือปฏิบติั ก ำหนดไว ้ (กนศ.1.1/1) 
2. มคีณะกรรมการสอบสวนและคณะกรรมการด าเนินงานวนิัยนักศึกษา 
                 มีคณะกรรมกำรสอบสวนด ำเนินงำนวินัยนักศึกษำ (กนศ. 6.1/1) ท่ีมีหน้ำท่ีสอบสวนรวบรวมพยำนหลกัฐำน 
และพิจำรณำโทษและกำรด ำเนินงำนวนิยันกัศึกษำ 
3. การด าเนินงานวนิัยเป็นไปตามระเบียบ / ข้อบังคบั / ประกาศของมหาวทิยาลยั  
                 ปีกำรศึกษำ 2551 ได้มีกำรด ำเนินกำรทำงวินัยนักศึกษำกับนักศึกษำผูก้ระท ำผิดหรือฝ่ำฝืนกฎ ระเบียบ / 
ขอ้บงัคบัประกำศต่ำง ๆ   จ ำนวน 30 กรณี  (ไม่นบัรวมควำมผิดฐำนใชร้ถภำยในหอพกั) จ ำนวนนกัศึกษำท่ีมหำวิทยำลยั
สัง่ลงโทษจ ำนวนทั้งหมด 62 คน ส่วนกำรด ำเนินงำนชั้นอุทธรณ์ของวทิยำเขตอ่ืนจ ำนวน 5 คน  
4. ให้การปรึกษา แนะแนวและกรณีทีต้่องดูแลปรับเปลีย่นพฤตกิรรมนักศึกษาทีม่หาวทิยาลยัส่ังลงโทษทางวนิัย 
    นักศึกษา 
                 ใหก้ำรปรึกษำและแนะแนวนกัศึกษำทุกคนท่ีมหำวทิยำลยัสัง่ลงโทษ เพ่ือใหน้กัศึกษำตระหนกัถึงกำร 
กระท ำและผลท่ีตำมมำ มีกำรจดักิจกรรมเพ่ือพฒันำนกัศึกษำกระท ำผิดวนิยันกัศึกษำตำมมำตรกำรรอกำรลงโทษ  
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ภารกจิที ่  6   วนิัยและพฒันานักศึกษา 
ตวับ่งช้ี : 6.1 มกีารด าเนินงานวนิยันักศึกษาและพฒันานักศึกษา 
40 คน   ด ำเนินกำรควำมร่วมมือกบัองคก์รนกัศึกษำใหน้กัศึกษำตระหนกัในปัญหำกำรกระท ำผิด เช่น กำรเสพสำรเสพติด  
กำรแต่งกำยท่ีถูกระเบียบ กำรทุจริตกำรสอบ ฯลฯ  สนบัสนุนใหอ้งคก์รนกัศึกษำมีส่วนร่วมในกำรแสดงควำมคิดเห็นและ
กำรรณรงคป้์องกนั รวมทั้งหำมำตรกำรแกปั้ญหำให้คณำจำรยมี์ส่วนร่วมในกำรปรับเปล่ียนทศันคติและพฤติกรรมท่ี
ก่อใหเ้กิดปัญหำกบันกัศึกษำท่ีกระท ำผิดวนิยันกัศึกษำ ตลอดจนจดัใหมี้กำรสมัมนำ “กำรด ำเนินกำรทำงวนิยันกัศึกษำ
มหำวิทยำลยัสงขลำนครินทร์” เพื่อซกัซอ้มกำรปฏิบติัรำชกำรทำงวินัยนักศึกษาและให้กำรด ำเนินกำรทำงวินยันกัศึกษำ
เป็นไปในแนวทำงเดียวกนัทั้ง 5  วทิยำเขต/เขตกำรศึกษำ 
5. จ านวนนักศึกษาทีถู่กลงโทษไม่เกนิร้อยละ 0.5 ของนักศึกษาทั้งหมด 
                  ในปีกำรศึกษำ 2551 มีนกัศึกษำท่ีมหำวทิยำลยัสัง่ลงโทษทำงวนิยันกัศึกษำ จ ำนวน 63 คน (กนศ.6.1/2)  จำก
ทั้งหมด 15,192 คน คิดเป็นร้อยละ 0.41 
6. มกีารตดิตามประเมนิผลและน าผลมาปรับปรุง 
                  มีกำรรำยงำนผลผูก้ระท ำผิดเพื่อคณะกรรมกำรด ำเนินงำนวนิยัหำมำตรกำรร่วมในกำรป้องกนัปัญหำทำงวนิยั 
และมีกำรประเมินผลควำมพึงพอใจของนกัศึกษำ ผลกำรประเมินในระดบัมำกท่ีค่ำเฉล่ีย 3.62  (กนศ.1.1/7)  

                     ผลกำรประเมินเทียบเกณฑเ์ท่ำกบั 3  คะแนน เทียบแผนเท่ำกบั  1   คะแนน เทียบพฒันำกำรเท่ำกบั  0  คะแนน 
                  รวมคะแนนตวับ่งช้ี  6.1   เท่ากบั  5  คะแนน 
เอกสารอ้างองิ 
1. กนศ.1.1/1     ประมวลระเบียบ/ ขอ้บงัคบั/ ประกำศมหำวทิยำลยัสงขลำนครินทร์ท่ีเก่ียวกบัวนิยันกัศึกษำ เล่ม 1 และ 2 
2. กนศ.6.1/1     ค  ำสัง่แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนวนิยันกัศึกษำวทิยำเขตหำดใหญ่ ปี 2551 
3. กนศ.6.1/2     สรุปกำรปฏิบติังำนวนิยันกัศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2551 
4. กนศ.1.1/7     สรุปประเมินผลควำมพึงพอใจ 
สรุปผลการวเิคราะห์ตนเอง    (SWOT Analysis): 

1. จุดอ่อน 
     มีปัญหำควำมล่ำชำ้ในกำรด ำเนินงำนเน่ืองจำกองคป์ระกอบของคณะกรรมกำรสอบสวนและคณะกรรมกำรด ำเนินงำน
วนิยันกัศึกษำตอ้งมีองคป์ระชุมไม่นอ้ยกวำ่ 2 ใน 3  เม่ือคณะกรรมกำรวำ่งไม่ตรงกนั  ท ำใหเ้กิดควำมลำ้ชำ้ในกำรด ำเนินงำน 
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ภารกจิที ่  6   วนิัยและพฒันานักศึกษา 

ตวับ่งช้ี : 6.1 มกีารด าเนินงานวนิยันักศึกษาและพฒันานักศึกษา 

2. จุดแข็ง 
     1.  สโมสรนกัศึกษำ/องคก์ำรนกัศึกษำ  มีส่วนร่วมในกำรดูแลป้องกนัใหน้กัศึกษำปฏิบติัตำมระเบียบ / 
ขอ้บงัคบั /ประกำศของมหำวทิยำลยั 
     2.  ฝ่ำยกิจกำรนกัศึกษำคณะหลำยคณะมีส่วนร่วมรณรงคป้์องกนักำรกระท ำควำมผิดวนิยันกัศึกษำเร่ือง 
ทุจริตวนิยัในแนวทำงเดียวกนั 
3. โอกาส 
        -       
4.  อุปสรรค               
        - 
5.  กลยุทธ์ /แผนพฒันา 
     1. รณรงคป์ระชำสมัพนัธ์เชิงรุกร่วมกบัคณำจำรยแ์ละผูป้กครองใหมี้ส่วนเสริมสร้ำงใหน้กัศึกษำมีจิตส ำนึกท่ีดี ตระหนกั
ถึงผลของกำรกระท ำผิดอยำ่งทัว่ถึงและสม ่ำเสมอ เพ่ือป้องปรำมกำรกระท ำผิด 
     2. เสนอมหำวทิยำลยัเพ่ือแกไ้ขวธีิด ำเนินกำรเก่ียวกบัควำมผดิวนิยันกัศึกษำในบำงฐำนควำมผิดใหมี้ควำมคล่องตวัและ
ระยะเวลำสั้นหรือรวดเร็วข้ึน 
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ภารกจิที ่ 7  หอพกันกัศึกษา 

ตวับ่งช้ี : 7.1 จดับริการหอพกันกัศึกษาให้ได้มาตรฐาน 

ผลการด าเนินงาน 

ค่า 
น า้หนัก 

แผน 
2551 

ผลการด าเนินงานปี
การศึกษา 

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการประเมนิ 

2549 2550 2551 1 2 3 เทยีบ 
เกณฑ์ 

เทยีบ 
แผน 

เทยีบ 
พฒันา 
การ 

รวม 
คะแนน 

3.33 8  - -  8  

มีการ 
ด าเนินการ
ไม่ครบ7 
ขอ้แรก 

มีการ
ด าเนิน 
การครบ 

7 ขอ้  

มีการ
ด าเนินการ 
ครบทุกขอ้ 

3 1 0 5 

ระดบัคุณภาพ 
1. มีเป้าประสงค ์
2. มีนโยบายและแผนงาน 
3. มีระบบบริหารจดัการแบบมีส่วนร่วม 
4. จดับริการส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีจ าเป็นไดม้าตรฐาน 
5. จดัสนบัสนุนและส่งเสริมพฒันานกัศึกษาในหอพกั 
6. มีระบบและเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยั 
7. มีการควบคุมภายใน และการบริหารความเส่ียง 
8. มีการประเมินผล 
รายละเอยีดผลการด าเนินงาน  
1.  มเีป้าประสงค์                           
                   กองฯ  มีเป้าประสงคจ์ดัหอพกันกัศึกษาเพ่ือเป็นแหล่งพกัอาศยัท่ีมีบริการและสวสัดิการท่ีไดคุ้ณภาพ มีบรรยากาศ 
และส่ิงแวดลอ้ม ท่ีเอ้ือต่อการศึกษาเล่าเรียน และเพ่ือเป็นแหล่งบ่มเพาะนกัศึกษาใหเ้ป็นบณัฑิตท่ีพึงประสงค ์มีทกัษะวชิาการ 
สะทอ้นภาวะผูน้ า ทกัษะชีวติ คุณธรรม  จริยธรรม จิตส านึกสาธารณะ สมรรถนะสากล และ  การอยูร่่วมกนัไดอ้ยา่งดี และมี
ความสุข ตามมาตรฐานหอพกันกัศึกษามหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์   (กนศ.7.1/1)   
2.  มนีโยบายและแผนงาน 
                    เพ่ือบริการหอพกัท่ีสะอาด สะดวก สบาย และปลอดภยั พร้อมจดัส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต บริการให้ค  าปรึกษา จัดโครงการกิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์วิชาชีพ ทักษะชีวิต ภาวะผูน้ า 
จิตส านึกสาธารณะ คุณธรรม จริยธรรม สมรรถนะสากลบนพ้ืนฐานความเป็นไทย เพ่ือสนบัสนุนและพฒันานกัศึกษาตาม
มาตรฐานหอพกันกัศึกษามหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์   เกณฑก์ารจดัสรรท่ีพกัและแผนการจดัท่ีพกันกัศึกษา (กนศ.7.1/2)  
จดัสรรท่ีพกัให้นักศึกษาชั้นปีท่ี 1 นกัศึกษามีปัญหาสุขภาพ นกัศึกษาผูน้ ากิจกรรม เช่น กรรมการบริหารองคก์ารนักศึกษา 
สภานักศึกษา ชมรม สโมสร คณะกรรมการนักศึกษาประจ าหอพกั  นักกีฬา  นาฏศิลป์  ดนตรีไทย       ดูแลคอมพิวเตอร์
หอพกั ชนะเลิศ 5 ส. โครงการพิเศษ และนกัศึกษาชั้นปีท่ี 2 – 6 ท่ีมีความประสงคเ์ขา้พกัในหอพกั      ในปีการศึกษา 2551 
จ านวน 3,520 คน (กนศ.7.1/3) 
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ภารกจิที ่ 7  หอพกันกัศึกษา 

ช่ือตวับ่งช้ี : 7.1 จดับริการหอพกันักศึกษาให้ได้มาตรฐาน 

3.  มรีะบบบริหารจดัการแบบมส่ีวนร่วม 
                  -  คณะกรรมการด าเนินงานกิจการนกัศึกษา ซ่ึงประกอบดว้ย รองอธิการบดีฝ่ายพฒันานกัศึกษา กีฬาและ 
วฒันธรรม ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายกิจกรรมนกัศึกษาและกีฬา ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายพฒันานกัศึกษา รองคณบดีหรือผูช่้วยคณบดี
ฝ่ายกิจการนกัศึกษา/พฒันานกัศึกษาทุกคณะ   ประธานสภานกัศึกษา   และนายกองคก์ารบริหารองคก์ารนกัศึกษาเป็นกรรมการ 
                  -  คณะกรรมการอาจารยท่ี์ปรึกษาหอพกั    (กนศ.7.1/4) มีหนา้ท่ีเป็นท่ีปรึกษาของคณะกรรมการนกัศึกษาประจ า
หอพกั ใหข้อ้เสนอแนะ ขอ้คิดเห็นในการปรับปรุงพฒันาหอพกั และปฏิบติัเวรอาจารยท่ี์ปรึกษา ใหค้  าปรึกษา เยีย่มเยยีนดูแล
ความเป็นอยูข่องนกัศึกษาในหอพกั   
                  -   มีบุคลากรปฏิบติังานประจ าท่ีมีหนา้ท่ีดูแลดา้นกายภาพของอาคารหอพกั และดูแลดา้นการพฒันาบุคลิกภาพ 
คุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนใหค้  าปรึกษาผูเ้ขา้พกัในอตัราส่วนบุคลากร 1 คนต่อผูเ้ขา้พกั 520 คน   
                  -   คณะกรรมการนกัศึกษาประจ าหอพกั (กนศ.7.1/5) ร่วมด าเนินงานหอพกัจดักิจกรรม ดูแล ใหค้  าปรึกษา แนะน า 
เสนอแนะ ปรับปรุง และพฒันาหอพกั 
4.    จดับริการส่ิงอ านวยความสะดวกทีจ่ าเป็นได้มาตรฐาน   
                 -  มีส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีเอ้ือต่อการพกัอาศยัอยา่งมีคุณภาพ ไดแ้ก่ พ้ืนท่ีหอ้งเฉล่ียคนละไม่นอ้ยกวา่ 6 ตาราง
เมตร มีเตียงนอนพร้อมท่ีนอนท่ีสะอาดถูกสุขลกัษณะ ตูเ้ส้ือผา้ และสถานท่ีเก็บเอกสาร และส่ิงของใชส่้วนตวัท่ีเป็นสดัส่วน 
                  - มีส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ไดแ้ก่ จุดเช่ือมต่อหรือมีสญัญาณเพ่ือการเขา้ถึงระบบอินเตอร์เน็ต 
โตะ๊-เกา้อ้ี หรือสถานท่ีท่ีเหมาะสมและเอ้ือต่อการปฏิบติักิจกรรมการเรียนรู้ไดอ้ยา่งมีคุณภาพ โดยมีเคร่ืองคอมพิวเตอร์
ส่วนกลางภายในหอพกั อยา่งนอ้ย 1 เคร่ืองต่อนกัศึกษา 40 คน และหอพกัจะตอ้งจดัใหผู้เ้ขา้พกัสามารถเขา้ถึงระบบ
อินเตอร์เน็ตไดพ้ร้อมกนั เพ่ือใชเ้ป็นแหล่งศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลได ้
                  - มีหอ้งหรือมุมเอกสารท่ีใหบ้ริการหนงัสือพิมพ ์ ส่ิงพิมพท่ี์จ าเป็น และมีการจดับริการอยา่งเป็นระบบจดัส่ิง
อ านวยความสะดวก  เช่น เคร่ืองรับโทรทศัน์ คอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หนงัสือพิมพ ์ โทรศพัทภ์ายใน 
โทรศพัทช์นิดหยอดเหรียญ เคร่ืองซกัผา้หยอดเหรียญ ยาสามญัประจ าบา้น หอ้งอเนกประสงค ์ หอ้งอ่านหนงัสือ หอ้งพระ 
และหอ้งละหมาด  
                  -   มีเคร่ืองท าน ้ าด่ืมน ้ าเยน็ผา่นระบบเคร่ืองกรองน ้ า บริการนกัศึกษาหอพกัทุกอาคาร โดยมีการท าความสะอาดตู ้
ทุกสปัดาห์และเปล่ียนสารเคมีปีละ 1 คร้ัง 
5. จดัสนับสนุนและส่งเสริมพฒันานักศึกษาในหอพกั 
                  - จดัสนบัสนุน ส่งเสริม และพฒันานกัศึกษาใหมี้ทกัษะวชิาการ สะทอ้นภาวะผูน้ า ทกัษะชีวติ คุณธรรม  
จริยธรรม จิตส านึกสาธารณะ สมรรถนะสากล และการอยูร่่วมกนัไดอ้ยา่งดี โดยไดจ้ดักิจกรรมรวม  87  โครงการ  
ใชเ้งินงบประมาณในการด าเนินการไปทั้งส้ิน 787,575 บาท โดยแบ่งการด าเนินการดงัน้ี 
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ภารกจิที ่ 7  หอพกันกัศึกษา 

ตวับ่งช้ี : 7.1 จดับริการหอพกันกัศึกษาให้ได้มาตรฐาน 
                  - โครงการท่ีงานบริการและสวสัดิการนกัศึกษาจดั จ านวน  12  โครงการ มีผูเ้ขา้ร่วมโครงการ  792  คน เป็นเงิน
งบประมาณจ านวน  437,275  บาท  
                 - งบสนบัสนุนอ่ืนจากหอพกัในก ากบัฯ จ านวน 15 โครงการ  จ านวนผูเ้ขา้ร่วม  21,769  คน  จ านวนเงิน  72,319  
บาท   
                 - โครงการท่ีคณะกรรมการนกัศึกษาประจ าหอพกัจดั จ านวน  60  โครงการ มีผูเ้ขา้ร่วม 28,149  คน จ านวนเงิน 
277,981 บาท  โดยจ าแนกเป็นดา้นวชิาการ  45  โครงการ ดา้นบ าเพญ็ประโยชน์ 6 โครงการ โครงการดา้นกีฬา 3  โครงการ 
ดา้นศิลปวฒันธรรม  5  โครงการ ดา้นนนัทนาการ  7  โครงการ และโครงการดา้นอ่ืน ๆ  21  โครงการ (กนศ.7.1/6)  
                  - เป็นแหล่งบ่มเพาะและส่งเสริมการเรียนรู้ มีแผนการส่งเสริมและพฒันาบุคลิกภาพและจริยธรรมผูเ้ขา้พกัท่ี 
สอดคลอ้งกบัปณิธานของสถาบนัอุดมศึกษา หรือวตัถุประสงคข์องหอพกั สร้างความเขา้ใจเก่ียวกบัเป้าหมายและ
วตัถุประสงคข์องการจดับริการหอพกัใหผู้เ้ขา้พกัไดเ้ขา้ใจและร่วมมือ โดยจดัท าคู่มือ สาสน์หอพกั ข่าวกิจกรรมหอพกั
นกัศึกษา  โปสเตอร์อ่ืน ๆ   และประชาสมัพนัธ์ผา่นทางเวบ็ไซต ์  http://student.psu.ac.th/dorm   (กนศ.7.1/7)  
6.  มรีะบบและเจ้าหน้าทีรั่กษาความปลอดภัย 
                  บริหารจดัการดูแลความเรียบร้อยในหอพกัและความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์นของนกัศึกษา โดยมีมาตรการ
รักษาความปลอดภยัในหอพกัและบริเวณหอพกั (กนศ.7.1/8) จดัใหมี้เจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยับริเวณทางเขา้หอพกั
และประจ าหอพกันกัศึกษาทุกอาคาร จดัใหมี้ร้ัว/ล ารางแบ่งเขตหอพกั จดัใหมี้สติกเกอร์ผูมี้สิทธ์ิพกัในหอพกั (กนศ.7.1/9)    
มีการตรวจสอบตลอด 24 ชัว่โมง ท าใหไ้ม่มีกรณีทรัพยสิ์นสูญหายหรือถูกท าร้ายร่างกายโดยบุคคลภายนอก แต่มีจ านวนคร้ัง
ความไม่ปลอดภยัในทรัพยสิ์นกรณีนกัศึกษาขโมยกนัเองภายในหอพกัชาย จ านวน  1  คร้ัง หอพกัหญิง จ านวน 4 คร้ัง มีการ
ประเมินผลการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัทุกวนั ติดตั้งถงัเคมีดบัเพลิงและตรวจสอบสภาพถงัเคมีดบัเพลิง
ใหมี้สภาพพร้อมใชง้านไดต้ลอดเวลา และเปล่ียนสารเคมีดบัเพลิงทุกปี  มีโครงสร้างและความปลอดภยัอาคาหอพกั ดงัน้ี 
                 - มีระบบดบัเพลิงท่ีมีประสิทธิภาพพร้อมใชง้าน โดยมีถงัเคร่ืองดบัเพลิงแบบมือถือไม่นอ้ยกวา่ 1 ชุดต่อพ้ืนท่ี 
1,000 ตารางเมตร และติดตั้งทุกระยะห่างกนัไม่เกิน 45 เมตร   
                 - มีการติดตั้งไฟส่องสวา่งฉุกเฉินในกรณีกระแสไฟฟ้าขดัขอ้งอยา่งนอ้ย 1 ชุดต่อพ้ืนท่ี 1,000 ตารางเมตร และ
ติดตั้งทุกระยะห่างกนัไม่เกิน 45 เมตร 
                 - มีระบบบ าบดัน ้ าเสียและระบบระบายน ้ าเสียของหอพกัท่ีมีคุณภาพท่ีเป็นไปตามมาตรฐานของหน่วยงานท่ีมี
หนา้ท่ีก ากบัดูแล 
                - มีการด าเนินการจดัใหมี้แผนการซอ้มอพยพกรณีเกิดอคัคีภยัอยา่งนอ้ยปีละหน่ึงคร้ัง 
                - มีระบบโทรทศัน์วงจรปิด เพื่อการรักษาความปลอดภยั ท่ีป้อมยามทางเขา้บริเวณหอพกั แต่ไม่มีในหอพกั 
                 - มีเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัปฏิบติังานตลอด 24 ชัว่โมง แต่ไม่มีระบบเตือนภยักรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน และเพลิง
ไหมท่ี้สามารถส่งสญัญาณถึงผูเ้ขา้พกัใหไ้ดรั้บทราบอยา่งทัว่ถึง รวดเร็วพร้อม ๆ กนัได ้  
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ภารกจิที ่ 7  หอพกันกัศึกษา 

ตวับ่งช้ี : 7.1 จดับริการหอพกันกัศึกษาให้ได้มาตรฐาน 

7.  มกีารควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียง 
                  จดัใหมี้การควบคุมภายในบริหารความเส่ียงโดยจดัอบรมโครงการนานาโอสถ ใหค้วามรู้เก่ียวกบัการจ่ายยาสามญั
ประจ าบา้น และการปฐมพยาบาลฟ้ืนคืนชีพเบ้ืองตน้ (กนศ.7.1/10) และใหค้วามรู้เชิงปฏิบติัการเร่ืองการป้องกนับรรเทาสา
ธารณภยัและการอพยพหลบภยักรณีเกิดเหตฉุุกเฉินในหอพกันกัศึกษาโดยงานรักษาความปลอดภยั กองอาคาร-สถานท่ี  
8.  มกีารประเมนิผล 
                   ประเมินผลความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีพกัในหอพกั (กนศ.7.1/11) น าผลมาปรับปรุงพฒันาการด าเนินงาน ผล
การประเมินพบวา่ ในภาพรวมนกัศึกษาชายและหญิง มีความพึงพอใจในการจดับริการหอพกันกัศึกษาระดบัมาก  ท่ีค่าเฉล่ีย 
3.88 และ 3.74 พร้อมทั้งประเมินความพึงพอใจของบุคคลภายนอกท่ีพกัในหอพกั ในภาพรวมมีความพึงพอใจในระดบัมาก 
ท่ีค่าเฉล่ีย 3.99   (กนศ.7.1/12)   
                   ผลการประเมิน เทียบเกณฑเ์ท่ากบั 3 คะแนน เทียบแผนเท่ากบั 1 คะแนน เทียบพฒันาการเท่ากบั 0 คะแนน 
                   รวมคะแนนตวับ่งช้ี  7.1  เท่ากบั  5  คะแนน  

เอกสารอ้างองิ: 
1. กนศ.7.1/1     คู่มือมาตรฐานหอพกันกัศึกษามหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์     
2. กนศ.7.1/2     ประกาศเกณฑก์ารจดัสรรหอพกันกัศึกษาและแผนการจดัสรรท่ีพกันกัศึกษา 
3. กนศ.7.1/3     รายงานการจดัท่ีพกันกัศึกษา  
4. กนศ.7.1/4     ค  าสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการอาจารยท่ี์ปรึกษาประจ าหอพกั 
5. กนศ.7.1/5     ค  าสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการนกัศึกษาประจ าหอพกั 
6. กนศ.7.1/6     รายงานสรุปผลการจดักิจกรรมพฒันานกัศึกษา  
7. กนศ.7.1/7     คู่มือหอพกั สาสน์หอพกั ข่าวกิจกรรมหอพกันกัศึกษา และเวบ็ไซตห์อพกันกัศึกษา  
                           http://student.psu.ac.th/dorm 
8. กนศ.7.1/8      มาตรการรักษาความปลอดภยั 
9. กนศ.7.1/9      ตวัอยา่งสติกเกอร์ติดบตัรนกัศึกษาผูมี้สิทธ์ิพกัในหอพกั 
10. กนศ.7.1/10  โครงการจดัฝึกอบรม 
11. กนศ.7.1/11  รายงานการประเมินผลความพึงพอใจนกัศึกษาท่ีพกัในหอพกั 
12. กนศ.7.1/12  รายงานการประเมินผลความพึงพอใจบุคคลภายนอกท่ีพกัในหอพกั 
สรุปผลการวเิคราะห์ตนเอง (SWOT Analysis) : 

1. จุดอ่อน 
    1. มีสดัส่วนบุคลากรบริหารจดัการ ดูแล และพฒันานกัศึกษาในหอพกัต ่ากวา่เกณฑม์าตรฐาน ปัจจุบนันกักิจการนกัศึกษา 
1 คนต่อนกัศึกษา 520 คน  (เกณฑม์าตรฐานนกัศึกษา 1 คน:300 คน) 
    2. มีท่ีพกัใหน้กัศึกษาชั้นปีท่ี 1 ไม่เพียงพอตามความตอ้งการ เน่ืองจากหอพกัในก ากบัมหาวทิยาลยัจดับริการหอพกั 
ไม่สอดคลอ้งตามแผนท่ีก าหนด 
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ภารกจิที ่ 7    หอพกันักศึกษา 

ตวับ่งช้ี : 7.1 จดับริการหอพกันกัศึกษาให้ได้มาตรฐาน 
      3. ไม่ไดรั้บจดัสรรงบประมาณตามแผนการพฒันาและปรับปรุงส่ิงอ านวยความสะดวกในหอพกันกัศึกษา เช่น โตะ๊-เกา้อ้ี  
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ในหอพกั  โทรทศัน์วงจรปิด อาคารรับรองแขก  อุปกรณ์ออกก าลงักายในหอพกั  หอ้งสนัทนาการใน
หอพกั (หอ้งคาราโอเกะ) เคร่ืองท าน ้ าด่ืมน ้ าร้อน ระบบบ าบดัน ้ าเสีย และการซ่อมปรับปรุงอาคาร 
     4 . สภาพแวดลอ้มภายนอกอาคาร การบ ารุงซ่อมแซมอาคารหอพกั ดา้นงานระบบประปา ซ่ึงอยูใ่นความรับผิดชอบของ
กองอาคารสถานท่ีไดรั้บการปรับปรุงนอ้ย วสัดุซ่อมแซมมีคุณภาพต ่า 
    5.  เ คร่ืองคอมพิวเตอร์อยูใ่นสภาพไม่พร้อมใชง้าน 
    6. ไม่มีส านกับริหารจดัการหอพกันกัศึกษาท่ีบริหารงานเป็นอิสระ และไม่มีผูช่้วยอธิการบดีท่ีรับผิดชอบดา้นหอพกั
นกัศึกษา   ขาดการประสานงานในระดบันโยบาย และหอพกัไม่ไดรั้บการพฒันา 
     7 .ไม่ไดรั้บการจดัสรรงบประมาณเพ่ือการพฒันานกัศึกษา ร้อยละ 20 ของเงินรายไดค้่าหอพกันกัศึกษา  
2. จุดแข็ง 
    1. มีมาตรฐานหอพกันกัศึกษามหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
    2.  มีคู่มือหอพกันกัศึกษา 
    3. มีระบบการจองหอ้งพกัผา่นเวบ็ไซต ์ http://student.psu.ac.th/dorm ท่ีเอ้ืออ านวยความสะดวกในการจองหอพกัของ
นกัศึกษา  
    4. มีอาคารท่ีท าการส านกังานหอพกัอยูใ่นบริเวณหอพกันกัศึกษา ท่ีเอ้ืออ านวยความสะดวกในการติดต่อของ 
นกัศึกษา  
     5. มีอาจารยท่ี์ปรึกษาหอพกัและคณะกรรมการนกัศึกษาประจ าหอพกัร่วมใหค้  าปรึกษา เสนอแนะ และพฒันาการ
ด าเนินงาน  
     6.  บุคลากรมีท่ีพกัใกลห้อพกัท่ีเอ้ืออ านวยความสะดวกในการปฏิบติังานทั้งในและนอกเวลาราชการ    
     7.  มีระบบรักษาความปลอดภยัในหอพกัไดแ้ก่ มีเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยั และมีการตรวจเช็คบุคคลเขา้- ออก
บริเวณหอพกันกัศึกษา โดยจดัท าสติกเกอร์หอพกัติดบตัรนกัศึกษา  ท าใหมี้ความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์นของ
นกัศึกษาภายในหอพกัมากข้ึน โดยไม่เกิดเหตุการณ์บุคคลภายนอกเขา้ไปขโมยทรัพยสิ์นและท าร้ายร่างกายนกัศึกษาใน
หอพกั  
    8.  มีระบบการบริหารจดัการหอพกัเป็นแบบอยา่งแก่สถาบนัอ่ืนท่ีมาศึกษาดูงาน 
    9.  มีบริการจดัท่ีพกับุคลากรภายนอกช่วงปิดภาคการศึกษา   
3.  โอกาส  
       -    
4. อุปสรรค 
     1.   น ้ าท่วมขงับริเวณหอพกัและใตอ้าคารหอพกัท าใหเ้ป็นแหล่งเพาะพนัธ์ุยงุ มีกล่ินน ้ าเน่าเสียจากน ้ าขงัใตอ้าคารและ 
คูรอบอาคารท่ีเคร่ืองสูบน ้ าเสียบ่อยคร้ัง มีผลใหห้อพกับางอาคารไม่สะอาด  เท่าท่ีควรและเป็นสาเหตุใหมี้บรรยากาศท่ีไม่ดี 
     2. มีสตัวท่ี์มีพิษและพาหะน าโรค  ก่อใหเ้กิดความสกปรก   ท าลายทรัพยสิ์นและท าร้ายร่างกายนกัศึกษา ไดแ้ก่ งู   แมว  
หนู  ปลวก    
     3. ไม่มีโปรแกรมเมอร์หรือนกัวชิาการคอมพิวเตอร์รับผิดชอบดูแลระบบ Website ระบบเครือข่าย (Sever/Hub)  และ
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ในหอพกัทุกอาคาร จ านวน 11 อาคาร จ านวน 68 เคร่ือง ซ่ึงตามแผนงานในหอพกัมีจ านวน 90 เคร่ือง 
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ภารกจิที ่ 7   หอพกันักศึกษา 

ตวับ่งช้ี : 7.1 จดับริการหอพกันกัศึกษาให้ได้มาตรฐาน 
    4. หอพกันกัศึกษาในก ากบัมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์จดัสรรหอ้งพกันกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 มีจ านวนต ่ากวา่แผนท่ีก าหนด
ไว ้ท าใหมี้ท่ีพกัไม่เพียงพอ นกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 ตอ้งพกันอกมหาวทิยาลยั 
5. กลยุทธ์ / แผนการพฒันา 
    1. จดัใหมี้อาคารรับรองแขก ติดตั้งระบบโทรทศัน์วงจรปิด ระบบเตือนภยักรณีเหตุฉุกเฉิน และใหมี้เจา้หนา้ท่ีรักษาความ
ปลอดภยัประจ าหอพกันกัศึกษาทุกอาคารอยา่งต่อเน่ือง  เพ่ิมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ในหอพกั อตัรานกัศึกษา 40 คน : 1 เคร่ือง 
และเพ่ิมบุคลากรใหส้อดคลอ้งกบัจ านวนนกัศึกษาตามสดัส่วนท่ีส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนดคือ บุคลากร 
1 คน : นกัศึกษา 300 คน ท าหนา้ท่ีดูแลดา้นกายภาพและความเป็นอยูข่องนกัศึกษาในหอพกั  และบุคลากร 1 คน : นกัศึกษา 
100 คน ท าหนา้ท่ีพฒันาและใหค้ าปรึกษานกัศึกษาท่ีพกัในหอพกั  
    2. มีการจดัองคก์รภายในเป็นสองแผนก คือ แผนกบริการ และแผนกท่ีปรึกษาหอพกัหรือพฒันานกัศึกษา โดยบุคลากร
ของแผนกบริการ ตอ้งเป็นผูมี้วฒิุการศึกษาไม่ต ่ากวา่ระดบัปริญญาตรี สดัส่วนบุคลากร 1:300 หรือ 1 คน ต่อ 1 อาคารหอพกั 
และบุคลากรของแผนกท่ีปรึกษาหอพกัหรือพฒันานกัศึกษา ตอ้งเป็นผูมี้วฒิุการศึกษาไม่ต ่ากวา่ระดบัปริญญาตรี สาขา
พฤติกรรมศาสตร์ สงัคมศาสตร์ จิตวทิยา สดัส่วนบุคลากร 1:300 หรือ 1 คน ต่อ 1 อาคารหอพกั 
    3.  มีผูช่้วยอธิการบดีรับผิดชอบงานบริหารจดัการหอพกั    
    4.  ใหมี้การบริหารงานอิสระ 
    5.   มีนกัวชิาการคอมพิวเตอร์รับผิดชอบดูแลระบบ Website ระบบเครือข่าย (Sever/Hub)  เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ในหอพกั
ทุกอาคาร  และพฒันาระบบโดยตรงจ านวน 1 คน 
    6.  มีการพฒันาบุคลากรหอพกั สนบัสนุนเขา้ร่วมประชุม อบรม สมัมนา ศึกษาดูงานต่างสถาบนั 
    7.  มีการพฒันาบุคลากรหอพกั โดยสนบัสนุนเขา้ร่วมประชุม อบรม สมัมนา ศึกษาดูงานทุกปี 
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ภารกจิที ่ 8   สุขาภิบาลอาหาร/ร้านสวสัดกิารและส่ิงอ านวยความสะดวก 

ตวับ่งช้ี : 8.1  คุณภาพอาหาร-เคร่ืองด่ืมตามมาตรฐาน 

ผลการด าเนินงาน 

ค่า 
น า้หนัก 

แผน 
2551 

ผลการด าเนินงานปี
การศึกษา 

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการประเมนิ 

2549 2550 2551 1 2 3 เทยีบ 
เกณฑ์ 

เทยีบ 
แผน 

เทยีบ 
พฒันาการ 

รวม 
 คะแนน 

3.33 5  - - -  

มีการ
ด าเนิน 
การไม่
ครบ 
4 ขอ้ 

มีการ
ด าเนิน 
การครบ 

4 ขอ้ 

มีการ
ด าเนิน
การ
ครบ
ทุกขอ้ 

3 1 0 5 

ระดบัคุณภาพ 
1. มีมาตรฐาน/เป้าหมาย 
2. มีกระบวนการด าเนินงาน 
3. มีการควบคุมภายใน และควบคุมคุณภาพ 
4. มีการด าเนินงานตามแผนไดม้าตรฐาน 
5. มีการประเมินผล 

รายละเอยีดผลการด าเนินงาน 
1. มกีารก าหนดเป้าหมาย 
                   กองฯ ไดจ้ดัใหมี้บริการสุขาภิบาลอาหารและส่ิงอ านวยความสะดวก โดยยดึมาตรฐาน/เป้าหมายของส านกังาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการด าเนินงาน คือ จดัใหมี้บริการอาหาร-เคร่ืองด่ืมท่ีมีความหลากหลายเพียงพอ มีคุณภาพ
ดี สะอาด ในราคาท่ียติุธรรม ไดรั้บบริการท่ีรวดเร็ว มีสถานท่ีรับประทานท่ีมีความสะดวก สบาย ถูกหลกัสุขาภิบาลอาหาร 
(กนศ.8.1/1) และจดัใหมี้ร้านสวสัดิการส่ิงอ านวยความสะดวก 
2.   มกีระบวนการด าเนินงานและปฏิบัตกิารให้สอดคล้องกบัมาตรฐานการจดับริการของส านักงานคณะกรรมการการ 
     อุดมศึกษา  
                   มีระบบการรับสมคัร   (กนศ.8.1/2)   และระบบการคดัเลือกควบคุมดูแลบริหารจดัการประกอบดว้ยบุคลากรและ
ผูแ้ทนนักศึกษา   (กนศ.8.1/3)   จดัให้มีผูป้ระกอบการจ าหน่ายอาหารและเคร่ืองด่ืมอยา่งหลากหลาย   มีคุณภาพดี  มีความ
สะอาด ในราคายุติธรรม จ านวน 59 ร้าน และจดัให้มีร้านคา้บริการส่ิงอ านวยความสะดวกต่าง ๆ จ านวน 17 บริการ ไดแ้ก่ 
อุปกรณ์ส่ือสาร ร้านถ่ายรูป ร้านก๊ิฟชอป ร้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ร้านให้เช่าหนงัสือ ร้าน SME บ่มเพาะนกัศึกษา ร้านขาย
ของท่ีระลึกของสหกรณ์บริการ ศูนยห์นงัสือมหาวทิยาลยัสงขลา-นครินทร์  ตู ้ATM  ร้านบริการคอมพิวเตอร์เครือข่าย  ร้าน
ถ่ายเอกสาร  ร้านสะดวกซ้ือ เคร่ืองซักผา้ชนิดหยอดเหรียญ ทั้ งท่ีศูนยอ์าหารโรงชา้ง โรงอาหารของมหาวิทยาลยั อาคาร
กิจกรรมนกัศึกษา และบริเวณหอพกันกัศึกษา 
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ภารกจิที ่ 8   สุขาภิบาลอาหาร/ร้านสวสัดกิารและส่ิงอ านวยความสะดวก 

ตวับ่งช้ี :  8.1 คุณภาพอาหาร-เคร่ืองด่ืมตามมาตรฐาน 

3. มกีารควบคุมภายใน และควบคุมคุณภาพ 
                   มีการจดัการควบคุมภายใน บริหารความเส่ียงโดยการจดัประชุมผูป้ระกอบการ ติดตามผลเก่ียวกบัการ
สุขาภิบาลอาหาร ปัญหาอุปสรรคแนวทางการพฒันาต่อเน่ือง มีการควบคุมคุณภาพโดยตรวจสอบการประกอบอาหาร การ
ใหบ้ริการผูป้ระกอบการจ าหน่ายอยา่งสม ่าเสมอ พร้อมทั้งตรวจเช้ือจุลินทรียใ์นอาหาร - เคร่ืองด่ืม จ านวน 2 คร้ัง ตรวจหา
สารเคมีในน ้ าด่ืม จ านวน 1 คร้ัง (กนศ.8.1/4) ผลการตรวจสอบในหอ้งทดลองพบวา่ อาหารและเคร่ืองด่ืมไดม้าตรฐาน แจง้
ผูป้ระกอบการ มีการตรวจสอบของส านกังานสาธารณสุขอ าเภอหาดใหญ่ พบวา่ อาหารและเคร่ืองด่ืมผา่นเกณฑไ์ด้
มาตรฐาน Clean  Food Good  Taste  (กนศ.8.1/5) 
4.  มกีารด าเนินงานตามแผนครบทุกภารกจิ 
                   4.1   จดัใหมี้อาหารจ าหน่ายอยา่งหลากหลาย และเพียงพอกบัความตอ้งการของนกัศึกษา และบุคลากรของ
มหาวทิยาลยั 
                   4.2   ใหค้วามรู้ตามหลกัสุขาภิบาลอาหารแก่ผูป้ระกอบการจ าหน่ายอาหาร และใหค้วามรู้การป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภยัแก่ผูป้ระกอบการจ าหน่ายอาหาร และร้านสวสัดิการส่ิงอ านวยความสะดวก 
                   4.3   ตรวจสอบการประกอบอาหารของผูป้ระกอบการอยา่งสม ่าเสมอ 
                   4.4   ควบคุมใหมี้การจ าหน่ายอาหาร/ส่ิงอ านวยความสะดวกในราคาท่ีก าหนดอยา่งยติุธรรม 
                   4.5   ใหมี้การตรวจโรคผูป้ระกอบการอาหาร 
                   4.6    จดัสถานท่ีรับประทานอาหารใหมี้ความสะอาด สะดวก สบาย โดยมีแม่บา้นท าความสะอาดทุกวนัตั้งแต่
เวลา 06.30 น. – 22.00 น. มีการติดตั้งพดัลมระบายอากาศ มีน ้ าด่ืมท่ีไดม้าตรฐานบริการฟรี และมีระบบลา้ง/บ าบดั ภายใต้
ขอ้จ ากดัของอาคารสถานท่ี พร้อมทั้งติดป้ายรณรงคไ์ม่สูบบุหร่ีในท่ีสาธารณะบริเวณโรงชา้งและจดับอร์ดตา้นสารเสพติด 
5.  มกีารประเมนิผล 
                   การประเมินผลความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ จ านวน 1  คร้ัง  ผูใ้ชบ้ริการมีความพงึพอใจในระดบัปานกลางท่ี
ค่าเฉล่ีย  3.49  คิดเป็นร้อยละ 69.8 (กนศ.8.1/6)  นอกจากน้ีไดใ้ชว้ธีิสงัเกตและสมัภาษณ์โดยคณะกรรมการฯ แจง้ผลการ
ประเมินใหผู้ป้ระกอบการ และผูท่ี้เก่ียวขอ้งทราบ เพ่ือปรับปรุงพฒันาใหดี้ยิง่ข้ึน  
                   ผลการประเมิน เทียบเกณฑเ์ท่ากบั 3 คะแนน เทียบแผนเท่ากบั 1 คะแนน เทียบพฒันาการเท่ากบั  0  คะแนน 
                   รวมคะแนนตวับ่งช้ี 8.1  เท่ากบั 5 คะแนน  
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ภารกจิที ่ 8   สุขาภิบาลอาหาร/ร้านสวสัดกิารและส่ิงอ านวยความสะดวก 

ตวับ่งช้ี :  8.1 คุณภาพอาหาร-เคร่ืองด่ืมตามมาตรฐาน 

เอกสารอ้างองิ :  
1.* กนศ.8.1./1   มาตรฐานกิจการนกัศึกษา (ท่ีส านกังานหอพกั) 
2. กนศ.8.1/2        ประกาศรับสมคัรและประกาศรายช่ือผูผ้า่นการคดัเลือกเพ่ือจ าหน่ายอาหารและสินคา้ในศูนยอ์าหารโรงชา้ง 
3. กนศ.8.1/3      ค  าสัง่แต่งตั้งกรรมการคดัเลือก ควบคุม ดูแลผูป้ระกอบการ 
4. กนศ.8.1/4      โครงการจดัฝึกอบรม 
5. กนศ.8.1/5      หนงัสือขออนุญาตตรวจสอบสุขาภิบาลอาหารในศูนยอ์าหารโรงชา้ง/ผลการตรวจสอบคุณภาพจาก 
                           หอ้งปฏิบติัการ  
6. กนศ.8.1/6      การประเมินผลความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ 
1. จุดอ่อน 
    1.  สถานท่ี พ้ืนอาคารไม่ไดย้กระดบัและเป็นอาคารเปิดโล่งไม่มีฝาผนงั ฝนสาด แสงแดดส่องถึง และมีสุนขั แมวจรจดั 
นก ก่อความสกปรก รบกวน กดัข่วน ผูบ้ริโภคและผูป้ระกอบการ 
    2. ไม่มีเจา้หนา้ท่ีผูรั้บผิดชอบโดยตรง  เน่ืองจากเจา้หนา้ท่ีเกษียณอาย ุ 
    3.  สถานท่ีนัง่รับประทานอาหารมีไม่เพียงพอ ท าใหต้อ้งจดัท่ีนัง่ชัว่คราวโดยกางเตน็ทใ์นบริเวณลานของศูนยอ์าหารโรง
ชา้ง ก่อใหเ้กิดความแออดัโดยเฉพาะตอนเท่ียงอากาศร้อนอบอา้วมาก บรรยากาศไม่ดี   
2. จุดแข็ง 
    1.  มีนกัศึกษาร่วมเป็นคณะกรรมการก าหนดนโยบายพิจารณาคดัเลือก ควบคุม ประเมินผูป้ระกอบการ 
    2.  มีระบบควบคุมดูแลดา้นคุณภาพและราคาท่ีเหมาะสม 
    3. มีสถานท่ีบริการอาหารอยูใ่กลห้อพกันกัศึกษาและเปิดบริการตั้งแต่เวลา 06.30 – 24.00 น. ท าใหน้กัศึกษาไดรั้บความ
สะดวกในการใชบ้ริการ 
    4. นกัศึกษาและบุคลากรของมหาวทิยาลยัสามารถเลือกรับประทานอาหาร-เคร่ืองด่ืมบริการท่ีหลากหลายไดม้าตรฐาน 
และเพียงพอกบัความตอ้งการ  
3. โอกาส 
    สนบัสนุนใหน้กัศึกษาไดฝึ้กท าธุรกิจตามรายวชิาการเรียนการสอน และสนบัสนุนนกัศึกษาท่ีมีปัญหาทางเศรษฐกิจ และ
นกัศึกษาตามโครงการบ่มเพาะนกัศึกษาสู่ความเป็นผูป้ระกอบการอิสระ และไดรั้บการสนบัสนุนงบประมาณในการจดั
อบรมใหค้วามรู้ผูป้ระกอบการจากโครงการสงขลานครินทร์ มหาวทิยาลยัสุขภาพ   
4. อุปสรรค 
     การท่ีมหาวทิยาลยัมีนโยบายใชโ้รงอาหาร ซ่ึงเป็นอาคารถาวรใชป้ระโยชน์ในราชการอ่ืน ท าใหน้กัศึกษาและบุคลากร
ตอ้งใชบ้ริการในสถานท่ีชัว่คราว  ช่วงท่ีมีแดดออกอากาศจะร้อนอบอา้ว ช่วงท่ีฝนตกจะเปียกน ้ าฝน และสถานท่ีนัง่
รับประทานอาหารมีไม่เพียงพอ 
5. กลยุทธ์ / แผนการพฒันา 
    1.  อบรมใหค้วามรู้หลกัสุขาภิบาลอาหารแก่ผูป้ระกอบการ ตรวจสอบผลการด าเนินการใหไ้ดม้าตรฐานกระทรวง
สาธารณสุขตามโครงการอาหารสะอาด รสชาติอร่อย (Clean  Food Good  Taste) อยา่งต่อเน่ือง 
    2 . เสนอมหาวทิยาลยัสนบัสนุนจดัสร้างสถานท่ีรับประทานอาหารใหเ้พียงพอไดม้าตรฐาน 
    3.  ควรพฒันาเป็นงานโภชนาการ และมีเจา้หนา้ท่ีโภชนาการรับผิดชอบโดยตรง 
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ภารกจิที ่ 9   สุขภาพอนามยั 

ช่ือตวับ่งช้ี :  9.1 มบีริการสุขภาพอนามยัและประกนัภัยอบุัตเิหตุนกัศึกษา 

ผลการด าเนินงาน 

ค่า 
น า้หนัก 

แผน 
2551 

ผลการด าเนินงานปี
การศึกษา 

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการประเมนิ 

2549 2550 2551 1 2 3 เทยีบ 
เกณฑ์ 

เทยีบ 
แผน 

เทยีบ 
พฒันาการ 

รวม
คะแนน 

3.33 6  - - - 

มีการ
ด าเนินการ
ไม่ครบ 
 5 ขอ้ 

มีการ
ด าเนินการ
ครบ 5 ขอ้ 

มีการ
ด าเนินการ
ครบทุก
ขอ้ 

3 1 0 5 

ระดบัคุณภาพ 
1. มีนโยบาย 
2. มีระบบการใหบ้ริการสุขภาพอนามยัและประกนัภยัอุบติัเหตุ  
3. มีเจา้หนา้ท่ีประสานงานตลอด 24 ชัว่โมง 
4. มีบริการแจง้เหตดุ่วน มีบริการสายด่วน และรถฉุกเฉิน 
5. มีการควบคุมภายใน 
6. มีการประเมินผล 
รายละเอยีดผลการด าเนินงาน 
1. มนีโยบาย 
                   มีประกาศการใหบ้ริการสุขภาพอนามยัและประกนัภยัอุบติัเหตุนกัศึกษา (กศน.9.1/1) 
2.  มรีะบบการให้บริการสุขภาพอนามยัและประกนัภัยอบุัตเิหตุ   
                   จดัใหมี้โครงการบริการสุขภาพอนามยัและประกนัภยัอุบติัเหตุนกัศึกษา รวม 5 ระบบ ไดแ้ก่  
    2.1   โครงการประกนัสุขภาพของมหาวทิยาลยั  โดยนกัศึกษาสามารถเขา้รับบริการท่ีโรงพยาบาลสงขลา-นครินทร์ 
ไดต้ลอด 24  ชัว่โมง รวมเป็นเงินไม่เกิน 10,000 บาท ต่อปีการศึกษา มีนกัศึกษาผูใ้ชบ้ริการ จ านวน  4,869 คน คิดเป็นจ านวน 
10,797  คร้ัง (กนศ.9.1/2) 
                   2.2  โครงการสุขภาพถว้นหนา้ (บตัรทอง) กบัโรงพยาบาลสงขลานครินทร์  โดยนกัศึกษาสามารถเขา้รับบริการท่ี
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ไดต้ลอด 24 ชัว่โมง โดยไม่จ ากดัวงเงิน  
                   2.3   โครงการประกนัภยัอุบติัเหตุส่วนบุคคล (กลุ่ม) โดยนกัศึกษาสามารถเขา้รับบริการท่ีโรงพยาบาลของรัฐบาล 
เอกชน คลินิก และโพลีคลินิก ท่ีมีใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์ทัว่โลก ไดต้ลอด 24 ชัว่โมง ไดรั้บประโยชน์คุม้ครองทั้งค่า
รักษาพยาบาลและค่าชดเชย (กนศ.9.1/3) มีผูเ้ขา้ร่วมโครงการ นกัศึกษา จ านวน 18,512  คน และบุคลากร จ านวน 1,943 คน  
(กนศ.9.1/4)  มีผูใ้ชบ้ริการ จ านวน  1,202 คน คิดเป็นจ านวน   2,970 คร้ัง 
 (กนศ.9.1/5) 
                   2.4   บริการสร้างเสริมสุขภาพนกัศึกษาท่ีคลินิกสุขภาพ มีพยาบาล และผูช่้วยพยาบาลจากโรงพยาบาลสงขลา-
นครินทร์ มาใหบ้ริการท่ีคลินิกตั้งแต่เวลา 12.30-20.30 น. และมีแพทยต์รวจรักษาในวนัจนัทร์-พฤหสับดี เวลา 17.00 - 20.00 น. มี
นกัศึกษาเขา้รับบริการรวมทั้งหมด 6,655  คน (กนศ.9.1/6) 
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ภารกจิที ่ 9   สุขภาพอนามยั 

ช่ือตวับ่งช้ี :  9.1 มบีริการสุขภาพอนามยัและประกนัภัยอบุัตเิหตุนกัศึกษา 
                   2.5  บริการยาสามญัประจ าบา้นท่ีหอ้งยาในหอพกันกัศึกษาทุกอาคาร โดยมีกรรมการนกัศึกษาประจ าหอพกั
เป็นผูใ้หบ้ริการ และมีนกัศึกษารับบริการ จ านวน 834  คน (กนศ.7.1/7) 
3.  มเีจ้าหน้าทีป่ระสานงานตลอด 24 ช่ัวโมง 
                    -  มีเจา้หนา้ท่ีประสานงานช่วยเหลือนกัศึกษาป่วยในยามวกิาล  
                    -  มีเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัประสานรถรับ-ส่งนกัศึกษาเจบ็ป่วยยามวกิาล 
                    -  มีการน านกัศึกษาป่วยส่งโรงพยาบาลพร้อมติดตามเยีย่มเยยีนอาการ ประสานงานกบัโรงพยาบาล คณะ 
ผูป้กครอง 
4.  มบีริการแจ้งเหตุด่วน มบีริการสายด่วน และรถฉุกเฉิน 
                    -   มีบริการแจง้เหตุด่วน โทร.2191 
                    -   มีบริการรถฉุกเฉิน โทร.1669 
5. มกีารควบคุมภายใน 
                   มีการควบคุมภายในบริหารความเส่ียง โดยจดัฝึกอบรมใหค้วามรู้เร่ืองยาสามญัประจ าบา้น และการปฐม
พยาบาลเบ้ืองตน้แก่คณะกรรมการนกัศึกษาประจ าหอพกั (กนศ.7.1/8) จดัอบรมใหค้วามรู้เก่ียวกบัสารเสพติดแก่นกัศึกษา
พร้อมจดักิจกรรมรณรงคต์า้นสารเสพติด  จดัป้ายรณรงคท่ี์ศูนยอ์าหารโรงชา้ง 
6.  มกีารประเมนิผล 
                   ประเมินผลความพึงพอใจจากนกัศึกษาท่ีเขา้รับบริการท่ีโรงพยาบาลสงขลานครินทร์และท่ีคลินิกสร้างเสริม
สุขภาพนกัศึกษา นกัศึกษามีความสะดวกในการเขา้รับบริการ มีความพึงพอใจในระดบัปานกลาง ท่ีค่าเฉล่ีย 3.69 คิดเป็น
ร้อยละ 73.80  (กนศ.9.1/7)  
                   ผลการประเมิน เทียบเกณฑเ์ท่ากบั 3 คะแนน เทียบแผนเท่ากบั 1 คะแนน เทียบพฒันาการเท่ากบั 0 คะแนน 
                   รวมคะแนนตวับ่งช้ี 9.1  เท่ากบั 5 คะแนน  

เอกสารอ้างองิ :  
1.  กนศ.9.1/1      ประกาศการใหบ้ริการสุขภาพและการประกนัภยัอุบติัเหต ุ
2. *กนศ.9.1/2     ขอ้มูลนกัศึกษาใชบ้ริการสุขภาพอนามยั (ในเวบ็ไซต)์ 
3.* กนศ.9.1/3     บนัทึกขอ้ตกลง เร่ือง การรับประกนัภยัอุบติัเหตสุ่วนบุคคล นกัศึกษา และบุคลากรมหาวทิยาลยัสงขลา- 
                            นครินทร์  ประจ าปีการศึกษา  2551  (ท่ีส านกังานหอพกั) 
4. *กนศ.9.1/4     เอกสารรายช่ือนกัศึกษาและบุคลากรผูเ้อาประกนัภยั (ท่ีส านกังานหอพกั) 
5. *กนศ.9.1/5     ขอ้มูลการใชบ้ริการรักษาพยาบาลอุบติัเหตใุนเวบ็ไซต ์และสมุดเคลมท่ีส านกังานหอพกั 
                           (ท่ีส านกังานหอพกั)  
6. กนศ.9.1/6      ขอ้มูลนกัศึกษาใชบ้ริการคลินิกสุขภาพ 
7. กนศ.7.1/7      คู่มือหอพกั (หอ้งยาในหอพกั) และรายงานขอ้มูลผูใ้ชบ้ริการหอ้งยาในหอพกั 
8. กนศ.9.1/10    โครงการอบรมใหค้วามรู้เร่ืองยาสามญัประจ าบา้นและการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ 
9. กนศ.9.1/7      รายงานการประเมินผลความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ 
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ภารกจิที ่ 9   สุขภาพอนามยั 

ช่ือตวับ่งช้ี :  9.1 มบีริการสุขภาพอนามยัและประกนัภัยอบุัตเิหตุนกัศึกษา 

สรุปผลการวเิคราะห์ตนเอง (SWOT Analysis) : 

1. จุดอ่อน 
    ไม่มีเจา้หนา้ท่ีรับผิดชอบงานบริการสุขภาพอนามยันกัศึกษาโดยตรง การติดตาม เยีย่มเยยีน นกัศึกษาป่วยหรือประสบ
อุบติัเหตุไม่สามารถดูแลไดอ้ยา่งทัว่ถึง การตรวจสอบสิทธ์ิ รายการค่ารักษา จดัท าเอกสารเคลม และเบิกจ่ายเงินล่าชา้   
2. จุดแข็ง 
    1.  มีระบบบริการสุขภาพอนามยันกัศึกษา 5 ระบบ  ท าใหน้กัศึกษาไดรั้บความสะดวกในการเขา้รับบริการ  ไม่ตอ้ง
รับภาระช าระเงินส่วนเกินสิทธ์ิ และมีสิทธ์ิเขา้รับบริการรักษาพยาบาลอุบติัเหตุ ใน โรงพยาบาลของรัฐบาล เอกชน คลินิก 
และโพลีคลินิกท่ีมีใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์ทัว่โลก 
    2. มีคลินิกบริการสร้างเสริมสุขภาพนกัศึกษา อยูใ่กลชุ้มชนนกัศึกษา ท าใหน้กัศึกษามีความสะดวกในการใชบ้ริการ 
นกัศึกษาไม่เสียเวลาเดินทางและรอคิวตรวจท่ีโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ซ่ึงมีผูป่้วยเป็นจ านวนมาก 
    3.  มีแพทย ์พยาบาล และผูช่้วยพยาบาลจากโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ใหบ้ริการท่ีคลินิกสร้างเสริมสุขภาพ  
    4.  มีเจา้หนา้ท่ีประสานงานช่วยเหลือนกัศึกษาป่วยในยามวกิาล  พร้อมทั้งสามารถประสานงานรถฉุกเฉินน าส่ง 
นกัศึกษาเพื่อพบแพทยไ์ดท้นัที 
    5. มีกรรมการนกัศึกษาประจ าหอพกัและเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัประสานรถรับ-ส่งนกัศึกษาเจบ็ป่วยยามวกิาล 
    6. มีการจดัอบรมเชิงปฏิบติัการใหค้วามรู้เร่ืองยาสามญัประจ าบา้นพร้อมการพยาบาลฟ้ืนคืนชีพเบ้ืองตน้แก่คณะกรรมการ
นกัศึกษาประจ าหอพกั 
     7. มีการรณรงคใ์หค้วามรู้  ส่งเสริมสุขภาพนกัศึกษาเก่ียวกบัเพศศึกษา  และสารเสพติด โดยมีการจดัอบรม   จดับอร์ด
และส่งเสริมกิจกรรมนกัศึกษา 
3. โอกาส 
     1. การท าประกนัภยัอุบติัเหตุรวมทุกวทิยาเขต ผูเ้อาประกนัภยัไดรั้บความคุม้ครองค่ารักษาพยาบาลและสินไหม
ทดแทนเป็นเงินจ านวนสูง และได้รับความคุม้ครองภยัก่อการร้ายเพ่ิมเป็นพิเศษ 
     2. บุคลากรมีโอกาสไดเ้ขา้ร่วมโครงการประกนัภยัอุบติัเหตุกบันักศึกษาในอตัราค่าเบ้ียประกนัภยัต ่าคนละ 100 
บาทต่อปี  และไดรั้บความคุม้ครองสูงเช่นเดียวกบันกัศึกษา ท าใหมี้ความสะดวกในการเขา้รับบริการรักษาพยาบาล
อุบติัเหตุ ใน โรงพยาบาล เอกชน คลินิก และโพลีคลินิก ท่ีมีใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์ทัว่โลก ประหยดัเงินงบประมาณ
ค่ารักษาพยาบาลของรัฐ และมีสินไหมทดแทนแก่ครอบครัวกรณีบุคลากรเสียชีวติ/ทุพลภาพ 
     3. โรงพยาบาลสงขลานครินทร์เปิดโอกาสใหน้กัศึกษาข้ึนทะเบียนบตัรประกนัสุขภาพถว้นหนา้ (บตัรทอง) ไดทุ้กวนัท าการ 
4. อุปสรรค 
    สถานท่ีตั้งคลินิกเสริมสร้างสุขภาพนกัศึกษาไม่เหมาะสม เน่ืองจากเม่ือฝนตกจะมีน ้ าท่วมขงั มีกล่ินเหมน็อบัและเช้ือรา 
5. กลยุทธ์ / แผนพฒันา 
    1.  ควรพฒันาคลินิกสุขภาพนกัศึกษาเป็นศูนยย์อ่ยบริการสุขภาพนกัศึกษาของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 
และพฒันาสถานท่ีใหมี้ความเหมาะสมมากข้ึน 
    2.  ควรพฒันาเป็นงานอนามยันกัศึกษา และมีเจา้หนา้ท่ีงานอนามยันกัศึกษาโดยตรง 
                  *  ดูเอกสารท่ีงานบริการและสวสัดิการนกัศึกษา 
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ภารกจิที ่ 10   ไปรษณียภณัฑ์ 

ตวับ่งช้ี :  10.1 ร้อยละของความพงึพอใจของผู้ใช้บริการ 

ผลการด าเนินงาน 

ค่า 
น า้หนัก 

แผน 
2551 

ผลการด าเนินงานปีการศึกษา เกณฑ์การให้คะแนน ผลการประเมนิ 

2549 2550 2551 1 2 3 เทยีบ 
เกณฑ์ 

เทยีบ 
แผน 

เทยีบ 
พฒันาการ 

รวม 
คะแนน 

 3.33 80% 85.20% 84.60% 86.20% 1-54 55-79 >80 3 1 1 5 
รายละเอยีดผลการด าเนินงาน 
 กองกิจการนกัศึกษา มีแผนงานการใหบ้ริการรับ–จ่ายไปรษณียภณัฑน์กัศึกษาท่ีพกัในหอพกั โดยการเช่าตู ้
ไปรษณีย ์จ านวน 1 ตู ้ ไวท่ี้ท าการไปรษณียเ์ขต 9 คอหงส์ มีเจา้หนา้ท่ีรับผิดชอบรับไปรษณียภณัฑจ์ากท่ีท าการไปรษณียแ์ละ
จากบุรุษไปรษณีย ์ จดัแยกไปรษณียภณัฑป์ระเภทธรรมดา ส่งใหน้กัศึกษาถึงหอ้งพกั ภายใน 1 วนั  ประเภทลงทะเบียนและ
ด่วนพิเศษ บนัทึกรายการและท าใบแจง้ แจง้นกัศึกษาถึงหอ้งพกั ภายใน 1 วนั มีบริการจ่ายไปรษณียภณัฑล์งทะเบียนและด่วน
พิเศษท่ี งานบริการและสวสัดิการนกัศึกษา ณ อาคารส านกังานหอพกั ระหวา่งเวลา 08.30–21.00 น. ทุกวนัราชการ และเวลา 
08.30 – 16.30 น. ในวนัหยดุราชการ   (กนศ.10.1/1) มีการประเมินผลความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ จ านวน 294 คน พบวา่ 
เจา้หนา้ท่ีหอพกัน าไปรษณียภณัฑป์ระเภทธรรมดาติดไวท่ี้ประตหูอ้งพกัและสอดไวใ้นหอ้งพกัร้อยละ 92.5 และทราบวา่มี
ไปรษณียภณัฑล์งทะเบียน  โดยเจา้หนา้ท่ีหอพกัติดใบแจง้ไวใ้หท่ี้ประตหูอ้งพกั และสอดไวใ้นหอ้งพกั คิดเป็นร้อยละ 94.9 
และนกัศึกษามีความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุดท่ีค่าเฉล่ีย 4.31 คิดเป็นร้อยละ 86.20 (กนศ.10.1/2)  น าผลการประเมิน
ปรับปรุงพฒันาการด าเนินงาน  
                   ผลการประเมิน เทียบเกณฑเ์ท่ากบั 3 คะแนน เทียบแผนเท่ากบั 1 คะแนน เทียบพฒันาการเท่ากบั 1 คะแนน 
                   รวมคะแนนตวับ่งช้ี 10.1   เท่ากบั 5 คะแนน 

เอกสารอ้างองิ :  
1. *กนศ.10.1/1    ตารางเวรการปฏิบติังาน (ท่ีส านกังานหอพกั) 
2.   กนศ.10.1/2    รายงานการประเมินผลการใหบ้ริการโดยการส ารวจความพึงพอใจจากนกัศึกษาผูใ้ชบ้ริการ 
สรุปผลการวเิคราะห์ตนเอง (SWOT Analysis) : 

1.  จุดอ่อน 
     ไปรษณียภณัฑ/์ใบแจง้ถึงนกัศึกษาในวนัหยดุราชการมีนกัศึกษาบางคนไดรั้บล่าชา้ เน่ืองจากช่วงบ่ายของวนัหยดุราชการ
ไม่มีเจา้หนา้ท่ีของมหาวทิยาลยัอยูป่ฏิบติังานในหอพกันกัศึกษา มีเฉพาะพนกังานท าความสะอาดของบริษทั ไม่ถือปฏิบติั
ตามท่ีก าหนดไว ้
2. จุดแข็ง 
     1. ท่ีท าการอยูใ่กลห้อพกันกัศึกษา ด าเนินการจ่ายไปรษณียภณัฑป์ระเภทธรรมดาถึงหอ้งพกันกัศึกษาภายใน  1  วนั และส่ง
ใบแจง้ไปรษณียภณัฑล์งทะเบียนและด่วนพิเศษท่ีหอ้งพกัภายใน 1 วนั เช่นกนั ท าใหน้กัศึกษาไดรั้บการบริการท่ีสะดวก
รวดเร็ว เป็นท่ีพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุด 
     2.  มีเจา้หนา้ท่ีใหค้วามร่วมมืออยูบ่ริการรับ-จ่ายไปรษณียภณัฑน์อกเวลาราชการ 
 

 



  

 

- 88 - 

 

ภารกจิที ่ 10   ไปรษณียภณัฑ์ 

ตวับ่งช้ี :  ร้อยละของความพงึพอใจของผู้ใช้บริการ 

3. โอกาส 
     บุรุษไปรษณียน์ าส่งไปรษณียภณัฑป์ระเภทลงทะเบียนทุกวนั ยกเวน้วนัอาทิตย ์ท าใหไ้ปรษณียภณัฑน์กัศึกษาไม่ตกคา้ง
และไดรั้บเร็วข้ึน  
4. อุปสรรค 
    มีความเส่ียงต่ออุบติัภยัท่ีอาจจะเกิดจากบรรจุภณัฑท่ี์มีผูน้ าฝากใหน้กัศึกษา  เพราะยงัไม่มีเคร่ืองมือตรวจจบัวตัถุระเบิด 
5. กลยุทธ์ / แผนการพฒันา 
    ไดท้ าการประเมินผลจากผูใ้ชบ้ริการ น าผลการประเมินแจง้เจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งทราบ และน าผลการจดัท าโครงการ
พฒันางานปี 2550 มาปฏิบติั ประชุมช้ีแจงขอความร่วมมือเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง ท าใหมี้การปรับปรุงพฒันาการใหบ้ริการ
มากข้ึน 
 

                         
                          * ดูเอกสารท่ีงานบริการและสวสัดิการนกัศึกษา 
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ภารกจิที ่11  กจิกรรมเพ่ือส่งเสริมพฒันานักศึกษา 

ช่ือตวับ่งช้ี :11.1 มกีารส่งเสริมกจิกรรมนักศึกษาทีค่รบถ้วนและสอดคล้องกบัคุณลกัษณะของบัณฑิตทีพ่งึประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 

ค่า     
น า้หนัก 

แผน 
2551 

2551 

ผลการด าเนินงานปี
การศึกษา 

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการประเมนิ 

2549 2550 2551 1 2 3 เทยีบ 
เกณฑ์ 

เทยีบ 
แผน  

เทยีบ 
พฒันาการ 
       

รวม
คะแนน 

3.33 4 - - 4 มีการ
ด าเนินการ
ไม่ครบ  
3 ขอ้แรก 

มีการ
ด าเนินการ 
3 ขอ้แรก 

มีการ
ด าเนินการ
ครบทุกขอ้ 

3 1  -- 0 
 

5 

ระดบัคุณภาพ 
1. มีการจดัท าแนวทางส่งเสริมการจดักิจกรรมท่ีสอดคลอ้งกบัวสิยัทศันข์องสถาบนัและคุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงคต์าม 
    กรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอดุมศึกษา 
2. มีการส่งเสริมใหส้ถาบนัและองคก์ารนกัศึกษาจดักิจกรรมนกัศึกษาใหค้รบทุกประเภทโดยอยา่งนอ้ยตอ้งด าเนินการ 5  
    ประเภท  ดงัน้ี 
     - กิจกรรมวชิาการ 
     - กิจกรรมกีฬาและการส่งเสริมสุขภาพ 
     - กิจกรรมบ าเพญ็ประโยชน์และรักษาส่ิงแวดลอ้ม 
     - กิจกรรมนนัทนาการ 
     - กิจกรรมส่งเสริมศิลปวฒันธรรม 
3.  มีกระบวนการติดตามและประเมินผลโครงการหรือกิจกรรม ทั้งท่ีจดัโดยสถาบนัและองคก์ารนกัศึกษาทุกส้ิน 
     ปีการศึกษา 
4.  มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการจดักิจกรรมเพ่ือพฒันานกัศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 
รายละเอยีดผลการด าเนินงาน 
1. มกีารจดัท าแนวทางส่งเสริมการจดักจิกรรมทีส่อดคล้องกบัวสัิยทศัน์ของสถาบนัและคุณลกัษณะบัณฑิตทีพ่งึประสงค์ตาม 
    กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอดุมศึกษา 
                     กองฯ ไดส้นบัสนุนส่งเสริมการจดัและจดักิจกรรมพฒันานกัศึกษา ตามนโยบายการบ่มเพาะนกัศึกษาและโครงสร้าง
กิจกรรมเสริมหลกัสูตรเพ่ือพฒันานกัศึกษา มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ ซ่ึงก าหนดใหน้กัศึกษาระดบัปริญญาตรีท่ีเขา้ศึกษา
ในปีการศึกษา 2550 เป็นตน้ไป ตอ้งเขา้ร่วมกิจกรรมเสริมหลกัสูตรเพื่อพฒันานกัศึกษาตลอดระยะเวลาท่ีศึกษาใน
มหาวทิยาลยั มีจ านวนรวมทั้งส้ินไม่นอ้ยกวา่  17  กิจกรรม มีจ านวนหน่วยชัว่โมงท่ีเขา้ร่วมไม่นอ้ยกวา่  100 หน่วยชัว่โมง  มี
โครงสร้างกิจกรรมเสริมหลกัสูตร จ าแนกได ้  5 ประเภท  ไดแ้ก่ 1)  กิจกรรมเสริมสร้างจิตส านึกสาธารณะ พฒันาคุณธรรม 
จริยธรรม และความมีวนิยั  2)  กิจกรรมเสริมสร้างทกัษะทางสงัคม วชิาการ วชิาชีพและเสริมสร้างสมรรถนะสากลบน
พ้ืนฐานความ  
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ภารกจิที ่11  กจิกรรมเพ่ือส่งเสริมพฒันานักศึกษา 

ช่ือตวับ่งช้ี :11.1 มกีารส่งเสริมกจิกรรมนักศึกษาทีค่รบถ้วนและสอดคล้องกบัคุณลกัษณะของบัณฑิตทีพ่งึประสงค์ 
เป็นไทย  3)  กิจกรรมเสริมสร้างความภาคภูมิใจในสถาบนั ความเป็นลูกพระบิดา เป็นหน่ึงเดียวไม่แยกวิทยาเขตหรือเขต
การศึกษา 4)  กิจกรรมเสริมสร้างความเขา้ใจในพหุวฒันธรรม และความเป็นประชาธิปไตย โดยมีพระมหากษตัริยท์รงเป็น
ประมุข  5)  กิจกรรมเสริมสร้างและพฒันาสุขภาพ ( กนศ. 11.1/1 )  
2.  มกีารส่งเสริมให้สถาบันและองค์การนักศึกษาจดักจิกรรมนกัศึกษาให้ครบทุกประเภทโดยอย่างน้อยต้อง 
     ด าเนินการ  5  ประเภท  ดงันี ้

      -  กิจกรรมบ าเพญ็ประโยชน์และรักษาส่ิงแวดลอ้ม 
      -  กิจกรรมดา้นวชิาการ 
      -  กิจกรรมกีฬาและการส่งเสริมสุขภาพ 
      -  กิจกรรมดา้นศิลปวฒันธรรม 
      -  กิจกรรมดา้นพิเศษอ่ืน ๆ (กิจกรรมนนัทนาการ)  

                    ส าหรับปีการศึกษา 2551  กองกิจการนักศึกษาได้สนับสนุนส่งเสริมให้กลุ่มองค์กรนักศึกษา  อันได้แก่  
องคก์ารบริหาร สภานกัศึกษา    ชมรมในสังกดัองคก์ารบริหารและกรรมการหอพกั เป็นผูจ้ดัโครงการ รวมทั้งโครงการซ่ึง
กองกิจการนักศึกษา ด าเนินการจัดข้ึนเพ่ือพัฒนานักศึกษา รวมทั้ งส้ิน  627  โครงการ/กิจกรรม  โดยได้จ าแนกตาม
ฐานขอ้มูลสารสนเทศกิจกรรมนกัศึกษา รวม 5 ดา้น ดงัน้ี 
                    (1)   กิจกรรรมด้านบ าเพ็ญประโยชน์และรักษาส่ิงแวดลอ้ม   จ านวน     87   โครงการ/กิจกรรม    ซ่ึงเป็น
โครงการบ าเพญ็ประโยชน์ต่อชุมชน  เพ่ือปลูกฝังและเสริมสร้างจิตส านึกสาธารณะ  และฝึกการเห็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
มาก่อนประโยชน์ส่วนตน  โดยมีกิจกรรรมร่วมกนัสร้าง   ซ่อมแซมถาวรวตัถุ และเผยแพร่ให้ความรู้ท่ีไดจ้ากการศึกษาใน
สาขาวิชาเฉพาะทางแก่ประชาชน/เยาวชน    โดยเฉพาะในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและสาขาสังคมศาสตร์   ไดแ้ก่ 
โครงการค่ายศรีตรังสมัพนัธ์ โครงการค่ายตุลาโครงการค่ายลูกสงขลา ฯ  เรียนรู้คู่พฒันา โครงการค่ายโรตาแรคท์สมัพนัธ์  
และโครงการค่ายร่วมฝ่ายบ าเพญ็ฯ  เป็นตน้  
                    (2)  กิจกรรมดา้นวิชาการ  จ านวน  53   โครงการ ซ่ึงเป็นโครงการน าความรู้จากวชิาการ/วชิาชีพ  ท่ีศึกษาอยูไ่ป
ฝึกปฏิบติั/ถ่ายทอดแก่เยาวชน/นักเรียน  ไดแ้ก่โครงการวิเทศสอนสานต่อ  โครงการวิเทศแคมป์  โครงการออมสินเพื่อ
นอ้งโครงการ  English  Camp  เพื่อนอ้ง  และจดัโครงการเพื่อให้นกัศึกษาไดเ้พิ่มพูนความรู้ดา้นต่างๆ เช่น ดา้นภาษา
ไดแ้ก่ โครงการเตรียมฟิตกบั  Chinese I,II   โครงการอบรมภาษาองักฤษเพื่อการสมคัรงาน/เพื่อ การสัมภาษณ์งาน   และ
โครงการอบรมดา้นคอมพิวเตอร์   นอกจากนั้นไดจ้ดัโครงการท่ีเสริมสร้างและเพิ่มพูนความรู้  ทางสังคมแก่ผูน้ ากลุ่ม
กิจกรรมนักศึกษา  ได้แก่  โครงการหลกัสูตรการบริหารผูน้ ากลุ่มกิจกรรมนักศึกษา  เป็นตน้    
                   (3)  กิจกรรมด้านกีฬาและส่งเสริมสุขภาพ  จ านวน  67  โครงการ/กิจกรรม  ประกอบดว้ย  1) กิจกรรม
กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ  ซ่ึงไดด้ าเนินการจดัโครงการส่งเสริมให้นกัศึกษาเขา้ร่วมแข่งขนักีฬา/กิจกรรม เช่น  การเขา้ร่วม
แข่งขนักีฬามหาวิทยาลยัแห่งประเทศไทย  โครงการ IMT – GT varsity  carnival  และเพื่อเป็นการตอบสนองการพฒันา
สู่ความเป็นเลิศ  กองฯไดด้ าเนินการรับนกัเรียนที่มีความสามารถพิเศษดา้นกีฬาเขา้ศึกษาในมหาวิทยาลยัในปีการศึกษา  
2551  จ านวน  46  คน    2)  สนบัสนุนการจดักิจกรรมของชมรมดา้นกีฬาในสงักดัองคก์ารบริหาร  องคก์ารนกัศึกษา  ซ่ึงได้
ด าเนินการจดักิจกรรมโครงการแข่งขนักีฬานอ้งใหม่ โครงการแข่งขนักีฬาระหวา่งคณะ กีฬาเช่ือมความสมัพนัธ์  การอบรม 



 

                                                                                                                                                                             

- 91 - 

 

ภารกจิที ่11  กจิกรรมเพ่ือส่งเสริมพฒันานักศึกษา 
ช่ือตวับ่งช้ี :11.1 มกีารส่งเสริมกจิกรรมนักศึกษาทีค่รบถ้วนและสอดคล้องกบัคุณลกัษณะของบัณฑิตทีพ่งึประสงค์ 
ใหค้วามรู้พ้ืนฐานดา้นกีฬา  กีฬาในลกัษณะ พี เอส  ย ู โอเพน่ ฯลฯ  3)  กิจกรรมกีฬาเพ่ือสุขภาพ  ไดด้ าเนินการส่งเสริมการ
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ภารกจิที ่11  กจิกรรมเพ่ือส่งเสริมพฒันานักศึกษา 

จดักิจกรรมโดยเนน้การส่งเสริมใหน้กัศึกษาออกก าลงักายเพ่ือสุขภาพ  เช่น  โครงการวิง่สะสมระยะทางรอบอ่างน ้ า  ม.อ. 
โครงการวิง่หาดใหญ่สู่ธรรมชาติ  โครงการกีฬาเช่ือมความสมัพนัธ์ 5 วทิยาเขต  โครงการ Walk Rally (เดิน-วิง่เพ่ือสุขภาพ)   
เป็นตน้ 
                    (4)   กิจกรรมดา้นศิลปวฒันธรรม   จ านวน   210  โครงการ ซ่ึงประกอบไปดว้ย  1)  โครงการท่ีส่งเสริมใหเ้กิด
ความเขา้ใจและความภาคภูมิใจในวถีิชีวติและภูมิปัญญาไทย  เช่น  โครงการแบ่งฝันปันรอยยิม้แด่นอ้ง  โครงการสืบศิลป์
สานสามคัคี  และโครงการดนตรีไทยเพื่อนอ้ง     2)  โครงการท่ีส่งเสริมความภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 
ทั้งของทอ้งถ่ินและของชาติ    เช่น  โครงการวนัลอยกระทง   โครงการอนุรักษป์ระเพณีไทยถวายเทียนพรรษาและผา้อาบ
น ้ าฝน    3)  โครงการท่ีส่งเสริมใหเ้กิดความเขา้ใจและศรัทธาในสถาบนัทางศาสนา  เช่น  โครงการตกับาตรทุกวนัพฤหสั ฯ  
โครงการบอกเล่าศรัทธา  โครงการค่าย More Love    4)  โครงการ  เพ่ือก่อใหเ้กิดคุณค่าหรือค่านิยมท่ีนบัถือความดีงาม
คุณธรรมและจริยธรรม เช่น  โครงการปฏิบติัธรรมชมรมพทุธ  โครงการอมรมศกัยภาพเยาวชนตน้แบบ  โครงการฟ้ืนฟู
ศีลธรรมเยาวชน  โครงการค่ายอบรมจริยธรรม   5)  โครงการแสดงศิลปวฒันธรรมไทย  เช่น  โครงการเยาวชนรักษด์นตรี
ไทย  โครงการสานสมัพนัธ์ศิลปวฒันธรรม 5 วทิยาเขต  โครงการส่งเสริมศิลปวฒันธรรมอุดมศึกษา  โครงการนาฏะ    
นาฏยลินลา    กิจกรรมแลกเปล่ียนศิลปวฒันธรรมในโครงการ IMT – GT  varsity   carnival     6)  โครงการ
ศิลปวฒันธรรมสากลและของชาติอ่ืนๆ  เช่นโครงการ PSU  MUSIC  AWARDS  โครงการ  PSU  DANCING  SHOW  
โครงการ  MUSIC  FESTIVAL  2008  เป็นตน้      
                    (5)  กิจกรรมดา้นพิเศษอ่ืนๆ  จ านวน   210 โครงการ/กิจกรรม  ไดจ้ดักิจกรรมเสริมสร้างความเขา้ใจดา้นพหุ
วฒันธรรม  การน าวถีิประชาธิปไตยและปรัชญาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใ้นวถีิชีวติประจ าวนั  ไดแ้ก่ โครงการค่าย
เรียนรู้คุณธรรม  น าชีวติพอเพียง  โครงการน าเยาวชน นกัเรียนท่ีขาดโอกาสเดินทางไปทศันศึกษาแหล่งประวติัศาสตร์และ
ศิลปวฒันธรรม    โครงการบณัฑิต – นกัศึกษาร่วมส่งเสริมองคก์รพฒันาชุมชนในชนบท  การจดัประชุมสมัมนาใน
ลกัษณะแลกเปล่ียนเรียนรู้( KM Workshop) เก่ียวกบัการจดักิจกรรมรับนอ้งใหม่และประชุมเชียร์  กิจกรรมเยาวชนจิตอาสา  
พฒันาคุณธรรม  น าชีวติพอเพียง  ซ่ึงเป็นการจดัประชุมเชิงปฏิบติัการทั้งภายในวทิยาเขต  ระหวา่งวทิยาเขต  และเครือข่าย
สถาบนัอุดมศึกษาภาคใต ้ (กนศ.11.1/2) 

3. มกีระบวนการตดิตามและประเมนิผลโครงการหรือกจิกรรม ทั้งทีจ่ดัโดยสถาบันและองค์การนกัศึกษาทุกปีการศึกษา 
                       การด าเนินการจดัโครงการกิจกรรมนกัศึกษาทั้งท่ีจดัโดยกองกิจการนกัศึกษา และองคก์รนกัศึกษา ไดมี้การ
จดัท ารายงานสรุปผลการปฏิบติังานและประเมินผลทั้งรายโครงการและโดยภาพรวม เม่ือส้ินปีการศึกษา ซ่ึงลกัษณะการ
ประเมินจะเป็นทั้งในเชิงคุณภาพโดยการสังเกต การสัมภาษณ์  การประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างผูป้ฏิบติังานและ
ผูรั้บผดิชอบโครงการ และการประเมินผลในเชิงปริมาณโดยการสอบถามความคิดเห็นจากผูเ้ขา้ร่วมโครงการนั้น ๆ  (กนศ. 
11.1/3) 
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ช่ือตวับ่งช้ี :11.1 มกีารส่งเสริมกจิกรรมนักศึกษาทีค่รบถ้วนและสอดคล้องกบัคุณลกัษณะของบัณฑิตทีพ่งึประสงค์ 

4.  มกีารน าผลการประเมนิไปปรับปรุงการจดักจิกรรมเพ่ือพฒันานักศึกษาอย่างต่อเน่ือง 
                    ผลจากการประชุมสรุปผลการปฏิบติังานรายโครงการไดมี้การน าไปปรับปรุงพฒันาการจดักิจกรรมโครงการ
ต่อไปและเม่ือส้ินปีการศึกษาจะมีการประชุมสัมมนากิจกรรมนักศึกษาประจ าปี การแลกเปล่ียนประสบการณ์ระหว่างผูน้ า
กิจกรรม  เจา้หนา้ท่ีกิจการนกัศึกษาและอาจารยท่ี์ปรึกษามีการประชุมสรุปปัญหาอุปสรรคในการด าเนินกิจกรรมนกัศึกษาโดย
ภาพรวมเพ่ือน าผลไปพฒันาปรับปรุงการจดักิจกรรมเพ่ือพฒันานกัศึกษาในปีต่อไป (กนศ.11.1/4) 
                   ผลการประเมิน เทียบเกณฑเ์ท่ากบั 3 คะแนน เทียบแผนเท่ากบั 1 คะแนน เทียบพฒันาการเท่ากบั 0 คะแนน 
                   รวมคะแนนตวับ่งช้ี  11.1   เท่ากบั 5 คะแนน 

เอกสารอ้างองิ : 
1. กนศ. 11.1 /1     คู่มือปฏิบติังานกิจกรรมเสริมหลกัสูตรเพ่ือพฒันานกัศึกษา มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
2. กนศ. 11.1 /2     http://student.psu.ac.th/transcript/ 
3. กนศ. 11.1 /3     สรุปประเมินผลความพึงพอใจในการจดักิจกรรมพฒันานกัศึกษา โดยภาพรวมของวทิยาเขต 
                               หาดใหญ่  ประจ าปี  2551  
4. กนศ. 11.1 /4     รายงานผลการสมัมนากิจกรรมนกัศึกษา  ประจ าปี  2551 
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ตวับ่งช้ี :11.2  ร้อยละของนักศึกษาทีเ่ข้าร่วมกจิกรรม/โครงการพฒันานักศึกษาต่อจ านวนนกัศึกษาระดบั 
                       ปริญญาตรีทั้งหมด 
ผลการด าเนินงาน 

ค่า     
น า้หนัก 

แผน 
2551 

ผลการด าเนินงานปีการศึกษา เกณฑ์การให้คะแนน ผลการประเมนิ 

2549 2550 2551 1 2 3 เทยีบ 
เกณฑ์ 

เทยีบ 
แผน  

เทยีบ 
พฒันา 
การ 

รวม
คะแนน 

3.33 80 - 86.29 93.37 ร้อยละ 
 1-39  

ร้อยละ 
40-59 

มากกวา่
หรือเท่ากบั
ร้อยละ 60 

3 1 0 5 

 รายละเอยีดผลการด าเนินงาน 
                    กองฯ   มีแผนงานและโครงการเพ่ือส่งเสริมและพฒันานกัศึกษา โดยเน้นกิจกรรมดา้นต่างๆ ทั้ง  5 ดา้น  
คือ ดา้นบ าเพ็ญประโยชน์   ดา้นกีฬา   ดา้นวิชาการ   ดา้นศิลปวฒันธรรม  และดา้นกิจกรรมพิเศษอ่ืนๆ เพ่ือส่งเสริม
การเรียนรู้จากประสบการณ์จริง การอยูร่่วมกบัผูอ่ื้น การท างานเป็นทีม  การพฒันาภาวการณ์เป็นผูน้ าและอ่ืนๆ โดย
ตลอดปีการศึกษา 2551  ไดส้นบัสนุนให้องคก์รนกัศึกษาจดักิจกรรม และด าเนินการจดัโดยงานต่าง ๆ ในกองกิจการ
นกัศึกษาในลกัษณะกิจกรรมพฒันานักศึกษา รวมทั้งส้ิน    627   โครงการ / กิจกรรม  โดยจ าแนกเป็นโครงการดา้น
บ าเพ็ญประโยชน์ รวมทั้งส้ิน  87 โครงการ/กิจกรรม  ดา้นกีฬา จ านวน   67   โครงการ/กิจกรรม  ดา้นวิชาการ จ านวน   
53  โครงการ ดา้นศิลปวฒันธรรม  จ านวน 210  โครงการ/กิจกรรม  และกิจกรรมพิเศษอ่ืนๆ จ านวน  210  โครงการ/
กิจกรรม  (กนศ.11.1/2) 
                   จ านวนนกัศึกษา ระดบัปริญญาตรี ทั้งหมด  จ านวน  15,084   คน  เขา้ร่วมโครงการกิจกรรมตลอดปีการศึกษา   
จ านวน  14,685   คน  คิดเป็นร้อยละ   93.37   (กนศ.11.1/2) 
                 การติดตามและประเมินผลการเขา้ร่วมกิจกรรมของนักศึกษา กองฯไดมี้การประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้
เรียนรู้ระหวา่งผูน้ านักศึกษาและเจา้หน้าท่ีดา้นกิจกรรมนักศึกษา  เพ่ือร่วมประเมินภาพรวมโครงการ  การพฒันา
ปรับปรุงและคิดคน้กิจกรรมเชิงสร้างสรรคใ์นรูปแบบท่ีหลากหลาย โดยเนน้ประเภทกิจกรรมท่ีองค์กรนักศึกษามี
จ านวนการจดันอ้ย  ไดแ้ก่ดา้นเสริมสร้างความภาคภูมิใจในสถาบนั และเสริมสร้างความเขา้ใจในพหุวฒันธรรม ฯลฯ  
(กนศ.11.2/1) 
                   ผลการประเมิน เทียบเกณฑเ์ท่ากบั 3 คะแนน เทียบแผนเท่ากบั 1 คะแนน เทียบพฒันาการเท่ากบั 0 คะแนน 
                   รวมคะแนนตวับ่งช้ี  11.2   เท่ากบั 5 คะแนน  
เอกสารอา้งอิง : 
1. กนศ. 11.1/2   http://student.psu.ac.th/transcript/ 
2.  กนศ. 11.2/1  สรุปผลประชุมเชิงปฏิบติัการโครงสร้างกิจกรรมเสริมหลกัสูตรเพ่ือพฒันานกัศึกษา 
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ภารกจิที ่11    กจิกรรมเพ่ือส่งเสริมพฒันานักศึกษา 
ตวับ่งช้ี :11.2  ร้อยละของนักศึกษาทีเ่ข้าร่วมกจิกรรม/โครงการพฒันานักศึกษาต่อจ านวนนกัศึกษาระดบั 
                        ปริญญาตรีทั้งหมด 

สรุปผลการวเิคราะห์ตนเอง  (SWOT Analysis) 

1. จุดอ่อน 
    1.  ขาดระบบการถ่ายทอดประสบการณ์ระหวา่งรุ่นต่อรุ่นท่ีดีพอ   
    2.  บางกลุ่มกิจกรรมยงัไม่ไดน้ าผลการประเมินโครงการมาพฒันาปรับปรุง เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบติังานปีต่อไป 
2. จุดแข็ง 
    1.   มีโครงสร้างกิจกรรมเสริมหลกัสูตรเพ่ือพฒันานกัศึกษา ในลกัษณะบงัคบัเลือกและเลือกเขา้ร่วมอยา่งหลากหลาย 
    2.   มีระบบบนัทึกประมวลผลการเขา้ร่วมกิจกรรมอยา่งเป็นระบบ และมีผลต่อการส าเร็จการศึกษา ท าใหน้กัศึกษาให้
ความส าคญัและสนใจเขา้ร่วมกิจกรรมเพ่ิมมากข้ึน 
3. โอกาส 
    1.   นโยบาย สกอ. ให้ความส าคญัต่อการพฒันาบัณฑิต โดยยึดคุณธรรมน าความรู้ ซ่ึงสอดรับกับกิจกรรมพฒันา
นกัศึกษาท่ีเป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม การมีทกัษะชีวติ และการเป็นบณัฑิตท่ีเป็นคนดีของสงัคม 
    2.   หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนซ่ึงเป็นนายจา้ง/ผูป้ระกอบการใหค้วามส าคญัเป็นพิเศษส าหรับนกัศึกษาท่ีผา่น
กระบวนการกิจกรรมนกัศึกษาขณะท่ีศึกษาอยูใ่นมหาวทิยาลยั 
    3.   มีโครงการความร่วมมือกบัหน่วยงาน / ต่างสถาบนั /ทั้งในและภายนอกเพ่ือเปิดโอกาสให้ท ากิจกรรมท่ีดี เป็นการ
สร้างความภาคภูมิใจแก่นกัศึกษาและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
4. อุปสรรค 
    1. ระบบการเรียนการสอนยงัไม่เอ้ือต่อการจดักิจกรรมและเขา้ร่วมกิจกรรมของนกัศึกษา 
    2..อาจารยท่ี์ปรึกษากิจกรรมนกัศึกษา ขาดแรงจูงใจในการปฏิบติังาน เช่น การคิดภาระงาน / ค่าตอบแทน 
    3.  ปัจจยัเก้ือหนุนท่ีเอ้ือต่อการจดักิจกรรมของนกัศึกษายงัไม่เพียงพอ เช่น ยานพาหนะ สถานท่ีการจดักิจกรรม                   
    4.  งบประมาณสนับสนุนการจดักิจกรรมพฒันานักศึกษามีน้อย ไม่สอดรับกับปริมาณความสนใจในการเขา้ร่วม
กิจกรรมท่ีเพ่ิมข้ึนเป็นทวคูีณ           
5. กลยุทธ์ / แผนพฒันา 
    1. จดัประชุมเชิงปฏิบติัการในลกัษณะแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งผูน้ านกัศึกษา อาจารยท่ี์ปรึกษา และเจา้หนา้ท่ีกิจการ
นกัศึกษา เพ่ือระดมความคิดเห็นในเชิงพฒันากิจกรรมนกัศึกษา  เสนอต่อมหาวทิยาลยัฯ เพ่ือสนบัสนุนส่งเสริมกิจกรรม
นกัศึกษาอยา่งบูรณาการ 
     2. เร่งรัดการจดัซ้ืออุปกรณ์และปรับปรุงอาคารสถานท่ี ซ่ึงเป็นปัจจยัเก้ือหนุนต่อการจดักิจกรรมนกัศึกษา 
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ภารกจิที ่  12  วชิาทหาร 

ตวับ่งช้ี :12.1 จ านวนนกัศึกษาทีใ่ช้บริการวชิาทหารต่อปีการศึกษา  

ผลการด าเนินงาน 

ค่า     
น า้หนัก 

แผน 
2551 

ผลการด าเนินงานปี
การศึกษา 

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการประเมนิ 

2549 2550 2551 1 2 3 เทยีบ 
เกณฑ์ 

เทยีบ 
แผน  

เทยีบ 
พฒันาการ 

รวม
คะแนน 

 3.33 350 - 489 615 ≤200 >200-
299 

≥300 3  1 0 5 

รายละเอยีดผลการด าเนินงาน 
 กองฯ ไดก้ าหนดแผนการด าเนินงานดา้นวิชาการทหารสอดคลอ้งกบัแผนงานของกระทรวงกลาโหมและ
ศูนยก์ารฝึกนกัศึกษาวิชาทหาร   มณฑลทหารบกท่ี 42 โดยมีภาระงานดา้นวิชาทหารตลอดปีการศึกษา มีการด าเนินงาน
ตั้งแต่ประสานงานรับสมคัรนักศึกษาวิชาทหาร    การขอผ่อนผนัการเรียกพลฯ  การขอยกเวน้การตรวจเลือกเขา้รับ
ราชการทหาร     การประสานงานเขา้ร่วมประชุมในโอกาสต่างๆ และงานธุรการท่ีเก่ียวขอ้งกบัวชิาทหาร 
    ผลการปฏิบติังาน  ปีการศึกษา 2551 ไดด้ าเนินการดา้นเอกสารรับสมคัรนกัศึกษาวชิาทหาร จ านวน  123  คน  
จดัให้มีรถบริการนักศึกษาในการเดินทางไปเรียนวิชาทหารในภาคปกติ  ณ  ศูนยก์ารฝึกนักศึกษาวิชาทหาร  มณฑล
ทหารบกท่ี 42  จงัหวดัสงขลา  ทั้งน้ีไดป้ระสานงานกบัศูนยก์ารฝึกนกัศึกษาวิชาทหารเขาชนไก่ จงัหวดักาญจนบุรี   ใน
การน านักศึกษาวิชาทหารชั้นปีท่ี  4  และ 5  จ านวน  116  คน   เขา้ร่วมการฝึกภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหาร  ได้
ด าเนินการขอผอ่นผนัการเรียกพล  จ านวน 1 คน   การขอผอ่นผนัการตรวจเลือกเขา้รับราชการทหาร   จ านวน  375  คน  
และด าเนินการเอกสารธุรการเก่ียวกบัวิชาทหาร  จ านวน  30   ฉบบั  มีการประชุมร่วมกบัศูนยก์ารฝึกฯ จ านวน    1 คร้ัง  
(กนศ.12.1/1)  เพ่ือสรุปประเมินผลการปฏิบติังานร่วมกนัตลอดปีการศึกษา  และไดมี้การประเมินผลความพึงพอใจการ
ให้บริการดา้นวชิาทหาร เพ่ือน าผลการประเมินมาปรับปรุงพฒันาการด าเนินงาน ผลการประเมินพบวา่ในภาพรวมของ
นกัศึกษามีความพึงพอใจในระดบัดีมาก  และยงัมีการประชุมนกัศึกษาวิชาทหารอยา่งต่อเน่ืองเพ่ือให้เกิดความเขา้ใจใน
การปฏิบติังานร่วมกนั    
                   ผลการประเมิน เทียบเกณฑเ์ท่ากบั 3 คะแนน เทียบแผนเท่ากบั 1 คะแนน เทียบพฒันาการเท่ากบั 0 คะแนน 
                   รวมคะแนนตวับ่งช้ี  12.1   เท่ากบั 5 คะแนน  
เอกสารอ้างองิ : 
กนศ. 12.1/1     เอกสารขอบข่ายภาระงาน/ระเบียบวชิาทหารและสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของนกัศึกษา  
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ภารกจิที ่  12  วชิาทหาร 

ตวับ่งช้ี :12.1 จ านวนนกัศึกษาทีใ่ช้บริการวชิาทหารต่อปีการศึกษา 
สรุปผลการวเิคราะห์ตนเอง (SWOT Analysis) 

1. จุดอ่อน  
            นกัศึกษาท่ีเขา้เกณฑก์ารตรวจเลือกทหารบางส่วนยงัขาดความสนใจมาด าเนินการขอผอ่นผนัการเกณฑท์หาร 

ตามระเบียบของกระทรวงกลาโหม 
2. จุดแข็ง 
    1. ขั้นตอนการด าเนินงานดา้นวชิาทหารมีความชดัเจนท าใหง่้ายต่อการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีท่ีรับผิดชอบ 
    2. การตรวจสอบรายช่ือนกัศึกษาวชิาทหารสามารถตรวจสอบผา่น Web กองกิจการนกัศึกษาได ้
3. โอกาส 
1.  ศูนยก์ารฝึกวชิาทหาร  ไดเ้ปิดโอกาสใหน้กัศึกษาวชิาทหารเขา้รับการฝึกในช่วงปิดภาคการศึกษาและในวนัหยดุ ท า

ใหน้กัศึกษามีความสนใจเขา้รับการฝึกและกระทบต่อการเรียนนอ้ย 
    2. ผูท่ี้ส าเร็จการศึกษาวชิาทหาร  ชั้นปีท่ี 5 และส าเร็จระดบัปริญญาตรีทุกสาขาวชิา มีโอกาสไดรั้บการพิจารณา 
เป็นกรณีพิเศษในการรับราชการทหารสงักดักองทพับก 
4. อุปสรรค 
   แผนการฝึกภาคสนามของนกัศึกษาวชิาทหาร  ไม่สอดคลอ้งกบัการเปิดภาคเรียนของมหาวทิยาลยั    

5. กลยุทธ์ / แผนพฒันา 
    1.  การสมคัรเรียนวชิาทหาร  ด าเนินการประชาสมัพนัธ์ขั้นตอนการรับสมคัรไวใ้นคู่มือปฐมนิเทศนกัศึกษาใหม่และ
ประชาสมัพนัธ์  http://student.psu.ac.th/news/ 
    2.  จดัท าแผน่ปลิวประชาสมัพนัธ์การขอผอ่นผนัตรวจเลือกเขา้รับราชการทหาร  ส่งตามรายช่ือนกัศึกษาท่ี ขอผอ่นผนั
แจง้ไปยงัคณะต่าง ๆ รวมทั้งจดัท าป้ายผา้ประชาสมัพนัธ์ จดัท า Home Page  ขอ้มูลนกัศึกษาวชิาทหาร 
 

http://student.psu.ac.th/news/
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ภารกจิที ่13   ทะเบียนกจิกรรมนกัศึกษา 

ตวับ่งช้ี : 13.1  จ านวนนักศึกษาทีใ่ช้บริการทะเบียนกจิกรรมนักศึกษาต่อปีการศึกษา  

ผลการด าเนินงาน 

ค่า     
น า้หนัก 

แผน 
2551 

ผลการด าเนินงานปี
การศึกษา 

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการประเมนิ 

2549 2550 2551 1 2 3 เทยีบ 
เกณฑ์ 

เทยีบ 
แผน  

เทยีบ 
พฒันาการ 

รวม
คะแนน 

3.33  1,500 - 1323 2,164 <800 800-
1,000 

>1,000 3 1  0 5 

รายละเอยีดผลการด าเนินงาน 
                  มหาวิทยาลยัไดก้ าหนดนโยบายให้นักศึกษามหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ระดับปริญญาตรีท่ีเขา้ศึกษาตั้งแต่      
ปีการศึกษา  2550 เป็นตน้ไป ทุกคณะ วิทยาเขต และเขตการศึกษา  ตอ้งเขา้ร่วมกิจกรรมเสริมหลกัสูตรเพ่ือพฒันานกัศึกษา  
ตามท่ีมหาวิทยาลยัก าหนด จึงจะไดรั้บการเสนอช่ือเพ่ือเขา้รับพระราชทานปริญญาบตัร  ดงันั้น กองฯ จึงไดจ้ดัท าระบบ
ฐานขอ้มูลสารสนเทศกิจกรรมนักศึกษา เพ่ือรองรับการบนัทึกประวติัการเขา้ร่วมกิจกรรมของนักศึกษา  ตามโครงสร้าง
หลกัสูตรการพฒันานกัศึกษา ซ่ึงเป็นผลบงัคบัให้นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี  ตอ้งเขา้ร่วมกิจกรรมเสริมหลกัสูตรเพ่ือพฒันา
นกัศึกษาตลอดระยะเวลาท่ีศึกษาในมหาวิทยาลยั  มีจ านวนรวมทั้งส้ิน ไม่นอ้ยกวา่  17  กิจกรรม มีจ านวนหน่วยชัว่โมงท่ี
เขา้ร่วมไม่นอ้ยกวา่  100  หน่วยชัว่โมง มีโครงสร้างกิจกรรมบงัคบัเลือก และเลือกเขา้ร่วมตามประเภทกิจกรรม 5 ประเภท 
(กนศ.11.1/1)  ระบบฐานขอ้มูลสารสนเทศกิจกรรมนักศึกษาท่ีจัดท าข้ึน ได้รองรับการบันทึกข้อมูลการจัดกิจกรรม
นักศึกษาของทั้งหน่วยงานมหาวิทยาลยัด าเนินการจดัและสนับสนุนให้กลุ่มองค์กรกิจกรรมนักศึกษาเป็นผูจ้ดัโครงการ   
โดยในปีการศึกษา  2551  กอง ฯ ไดมี้การบนัทึกประวติัการเขา้ร่วมกิจกรรมของนกัศึกษา  จ านวน   14,685  คน ไดจ้ดัท า
เกียรติบตัรมอบให้กลุ่มกิจกรรม  ไดแ้ก่  องคก์ารบริหาร สภานกัศึกษา สโมสรนกัศึกษา กรรมการชมรมในสังกดัองคก์าร
บริหาร  กรรมการหอพกั นักกิจกรรมดีเด่น  นกักีฬา  และนาฏศิลป์มหาวิทยาลยั  จ านวน 1,261 ฉบบั (กนศ.1.6/4) มีการ
ออกใบรับรองการท ากิจกรรมให้แก่นักศึกษาทั้ งท่ีจะส าเร็จการศึกษาและชั้นปีอ่ืนๆ จ านวน  903  คน  มีการประชุม
ปรึกษาหารือและประเมินผลเก่ียวกบัความเหมาะสมของโครงสร้างกิจกรรมเสริมหลกัสูตรเป็นระยะๆ เพื่อให้มีความ
สมบูรณ์และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักศึกษา  และผลจากการประชุมในกรณีของนักศึกษาหลกัสูตรปริญญาตรีต่อเน่ือง
หรือหลกัสูตรปริญญาตรีพิเศษอ่ืนๆ  เขา้ร่วมกิจกรรมเสริมหลกัสูตรเพ่ือพฒันานกัศึกษาตลอดระยะเวลาท่ีศึกษา  ไดมี้การ
ปรับลดจากเดิมเป็นจ านวนไม่น้อยกวา่ 8 กิจกรรม   มีจ านวนหน่วยชัว่โมง  ไม่น้อยกวา่ 30 หน่วยชั่วโมง  โดยแบ่งเป็น
กิจกรรมบงัคบัเลือกไม่นอ้ยกวา่ 3 กิจกรรม  มีจ านวนหน่วยชัว่โมงการเขา้ร่วมไม่นอ้ยกวา่ 15  หน่วยชัว่โมง  กิจกรรมเลือก
เขา้ร่วมไม่นอ้ยกวา่       5  กิจกรรม    มีจ านวนหน่วยชัว่โมงการเขา้ร่วมไม่นอ้ยกวา่ 15  หน่วยชัว่โมง  ตามประเภทกิจกรรม
ท่ีก าหนดไว ้    5  ประเภท  โดยตอ้งเขา้ร่วมไดป้ระเภทละไม่นอ้ยกวา่  1  กิจกรรม  3  หน่วยชัว่โมง  มีการประเมินความพึง
พอใจจากนกัศึกษาผูม้าติดต่อใชบ้ริการขอรับใบรับรองการท ากิจกรรม  เพ่ือน าผลมาปรับปรุงพฒันาการด าเนินงาน  ซ่ึงผล
การประเมินอยูใ่นระดบัดีมาก ท่ีค่าเฉล่ีย  4.22   (กนศ.13.1/1) 
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ภารกจิที ่  13  ทะเบียนกจิกรรมนักศึกษา 
ตวับ่งช้ี :13.1 จ านวนนกัศึกษาทีใ่ช้บริการทะเบียนกจิกรรมนักศึกษาต่อปีการศึกษา 
                   ผลการประเมิน เทียบเกณฑเ์ท่ากบั 3 คะแนน เทียบแผนเท่ากบั 1 คะแนน เทียบพฒันาการเท่ากบั 0 คะแนน 
                   รวมคะแนนตวับ่งช้ี  13.1   เท่ากบั 5 คะแนน  

เอกสารอ้างองิ : 
1. กนศ.11.1/1    คู่มือกิจกรรมเสริมหลกัสูตร 
2. กนศ.1.6/4      ค  ากล่าวรายงานพิธีมอบโล่เกียรติยศ แก่นกักิจกรรมดีเด่น  
3. กนศ.13.1/1    สรุปประเมินผลความพึงพอใจในการขอรับทรานสคริปตกิ์จกรรมนกัศึกษา 
สรุปผลการวเิคราะห์ตนเอง (SWOT Analysis) 

 1. จุดอ่อน  
     นกัศึกษาผูรั้บผิดชอบจดักิจกรรมนกัศึกษาไม่ส่งรายช่ือผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมในเวลาท่ีก าหนด ท าใหก้ารบนัทึกขอ้มูลล่าชา้ 
2. จุดแข็ง 
    มีโครงสร้างกิจกรรมเสริมหลกัสูตรเพ่ือพฒันานกัศึกษา ในลกัษณะของบงัคบัเลือก และเลือกเขา้ร่วมอยา่ง 
หลากหลาย 
3. โอกาส 
     นายจา้ง / ผูป้ระกอบการหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ซ่ึงเป็นใหค้วามส าคญัเป็นพิเศษกบันกัศึกษาท่ีผา่น
กระบวนกิจกรรมนกัศึกษา   
4. อุปสรรค 
        -  
5. กลยุทธ์ / แผนพฒันา 

      1. จดัอบรมเชิงปฏิบติัการแก่นกัศึกษาและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 
       2. มีระบบการรายงานและติดตามผลการบนัทึกกิจกรรมนกัศึกษาเดือนละ  1 คร้ัง 
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ภารกจิที ่  14  กฬีา  

ตวับ่งช้ี :14.1 จ านวนคร้ังทีใ่ห้บริการด้านกฬีาแก่นักศึกษา หน่วยงาน หรือกลุ่มองค์กรต่อเดือน  
ผลการด าเนินงาน 

ค่า     
น า้หนัก 

แผน 
2551 

ผลการด าเนินงานปีการศึกษา เกณฑ์การให้คะแนน ผลการประเมนิ 

2549 2550 2551 1 2 3 เทยีบ 
เกณฑ์ 

เทยีบ 
แผน  

เทยีบ 
พฒันาการ 

รวมคะแนน 

 3.33 650 - 600 600 <300 300-400 >400 3  1 0 5 
รายละเอยีดผลการด าเนินงาน  

 กองฯ  ไดรั้บมอบหมายใหรั้บผิดชอบก ากบัดูแลดา้นการให้บริการดา้นการกีฬา   มีแผนพฒันาดา้นกีฬาทั้งระยะสั้น
และระยะยาวเพ่ือใหบ้ริการแก่นกัศึกษา บุคลากรและประชาชนทัว่ไปตามเป้าหมายของมหาวทิยาลยั   (กนศ.14.1/1) 

 ในปีการศึกษา 2551  กองฯ  ไดจ้ดัให้บริการดา้นสนามกีฬา  และอุปกรณ์กีฬาทั้งภายในนามองค์กรเพ่ือฝึกซ้อม 
แข่งขนั และรายบุคคลเพ่ือออกก าลงักายทั้งภายในและภายนอก และจดัใหบ้ริการสถานท่ีในการจดักิจกรรมอ่ืนๆ    รวมทั้งส้ิน  
700  คร้ัง/เดือน มีผูใ้ชบ้ริการเพ่ือออกก าลงักาย เฉล่ีย  24,120  คน/เดือน พร้อมทั้งมีการปรับปรุงศูนยบ์ริหารร่างกาย  สนามกีฬา
ต่าง ๆ และก่อสร้างเพ่ิมเติม ไดแ้ก่ สนามฟุตซอล   สนามเปตอง  และมีการประเมินความ พึงพอใจในการใชส้นามกีฬาต่างๆ   
ไดมี้การประเมินผลความพึงพอใจในการให้บริการอยูใ่นระดบัดีมาก ท่ีค่าเฉล่ีย 3.65 และจดัประชุมเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการ  เพื่อ
พฒันาปรับปรุงจิตส านึกในการใหบ้ริการอยา่งต่อเน่ือง  (กนศ.12.1/2)  
                   ผลการประเมิน เทียบเกณฑเ์ท่ากบั 3 คะแนน เทียบแผนเท่ากบั 1 คะแนน เทียบพฒันาการเท่ากบั 0 คะแนน 

  รวมคะแนนตวับ่งช้ี  14.1   เท่ากบั 5 คะแนน  
เอกสารอ้างองิ : 
 1. กนศ.14.1/1   แผนพฒันาศูนยกี์ฬาและนนัทนาการ  วทิยาเขตหาดใหญ่ 
 2. กนศ.12.1/2   สรุปการประเมินผลความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ 

สรุปผลการวเิคราะห์ตนเอง 

1. 1. จุดอ่อน  
                   จ านวนสนามกีฬาและอุปกรณ์การกีฬายงัไม่เพียงพอกบัจ านวนผูใ้ชบ้ริการท่ีเพ่ิมข้ึนทุกปี 

  2. จุดแข็ง  
    นกัศึกษาและบุคลากรและบุคคลทัว่ไปใหค้วามสนใจต่อการออกก าลงักายเพ่ือสุขภาพมากข้ึน 
3. โอกาส 

      1.  รัฐบาลมีนโนบายสนบัสนุนส่งเสริมใหป้ระชาชนมีสุขภาพดีถว้นหนา้ตามแผนพฒันากีฬาแห่งชาติ                  
ฉบบัท่ี  4  (2550 – 2554 ) 

                 2. ไดรั้บความร่วมมือกบัหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก ในการส่งเสริมกิจกรรมดา้นกีฬา 
4. อุปสรรค 
      การจดัการเรียนการสอนนอกเวลาราชการ ส่งผลกระทบต่อการจดักิจกรรมและออกก าลงักายของนกัศึกษา 
5. กลยุทธ์ / แผนพฒันา 
      1. ประสานงานกบัฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือก าหนดเวลาใชอ้าคารสนามกีฬา    

   2. จดั        2. จดัท าแผนพฒันาสนามกีฬา อุปกรณ์กีฬา เสนอต่อมหาวทิยาลยั 
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ภารกจิที ่15   สารสนเทศกจิการนักศึกษา 

ตวับ่งช้ี   : 15.1  มกีารจดัสารสนเทศกจิการนักศึกษา 
ผลการด าเนินงาน 

ค่า 
น า้หนัก 

แผน 
2551 

ผลการด าเนินงาน 
ปีการศึกษา 

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการประเมนิ 

2549 2550 2551 1 2 3 
เทยีบ 
เกณฑ์ 

เทยีบ 
แผน 

เทยีบ 
พฒันาการ 

รวม 
คะแนน 

3.33 
 

5 - - 5 ด ำเนิน 
กำรไม่
ครบ 4 
ขอ้ 

ด ำเนิน 
กำรครบ 
4 ขอ้ 

ด ำเนิน 
กำรครบ
ทุกขอ้ 

3 1 0 5 

ระดบัคุณภาพ 
1. มีแผนกำรปฏิบติังำนสำรสนเทศกิจกำรนกัศึกษำ 
2. ขอ้มูลเป็นปัจจุบนั มีควำมถูกตอ้ง และมีควำมปลอดภยั 
3. มีกำรประชุมช้ีแจง ฝึกปฏิบติั และสรุปผลกำรปฏิบติังำนกบัผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
4. มีระบบสำรสนเทศรองรับกำรปฏิบติังำนของกองกิจกำรนกัศึกษำ 11 ระบบ 
5. มีกำรประเมินผล 
รายละเอยีดผลการด าเนินงาน 
1. มแีผนการปฏิบัตงิานสารสนเทศกจิการนักศึกษา 

กองฯ   มีแผนกำรด ำเนินงำนเพ่ือพฒันำระบบขอ้มูลและสำรสนเทศกิจกำรนกัศึกษำ  
2. ข้อมูลเป็นปัจจุบนั มคีวามถูกต้องและมคีวามปลอดภัย 

มีระบบขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและทนัสมยั มีกำรปรับปรุงแกไ้ขขอ้มูลและน ำขอ้มูลไปใชอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ มีกำร
จดัเก็บและเรียกใชข้อ้มูลอยำ่งเป็นระบบ มีควำมแน่นอนและมีควำมปลอดภยัของขอ้มูล ระบบสำรสนเทศมีควำมยดืหยุน่
และสำมำรถปรับเปล่ียนใหส้อดคลอ้งรองรับกบัภำรกิจผูป้ฏิบติังำนตำมควำมตอ้งกำรของนกัศึกษำได ้                        
3. มกีารประชุมช้ีแจง ฝึกปฏิบัตแิละสรุปผลการปฏิบัตงิานกบัผู้ทีเ่กีย่วข้อง 

มีกำรประชุมช้ีแจงเก่ียวกบักำรใชโ้ปรแกรมกองทุนเงินใหกู้ย้มื  2  คร้ัง  กำรใชท้รำนสคริปตกิ์จกำรนกัศึกษำ       
1 คร้ัง 
4. มรีะบบสารสนเทศรองรับการปฏิบัตงิานของกจิการนักศึกษา 11 ระบบ 
                  ในกำรศึกษำ  2551  ไดจ้ดัท ำและใหบ้ริกำรระบบสำรสนเทศ 11 ระบบ (กนศ.15.1/1)  คือ  1) กำรบริกำร
จดัหำงำนโดยใชโ้ปรแกรม PSU Job Search     2)  สำรสนเทศกิจกรรม (Transcript กิจกรรมนกัศึกษำ)   3) ข่ำวสำรกองฯ  
4)  เงินกูย้มืเพ่ือกำรศึกษำ (กยศ.และกรอ.)    5) ทุนกำรศึกษำ  (ทุนทัว่ไป)  6)ทุนท ำงำนแลกเปล่ียน 7) ประกนัสุขภำพ
และอุบติัเหตุ   8) งำนพิเศษหำรำยไดร้ะหวำ่งเรียน    9) โครงกำรประกวดอบรมแข่งขนัต่ำง ๆ   10) กำรจองหอพกัและ
เงินยมืฉุกเฉิน  นกัศึกษำเขำ้ใชง้ำนทุกระบบรวมกนัในเดือนมิถุนำยน 2552 (วนัท่ี 1 มิ.ย.52 -30 มิ.ย.52)   มีผูใ้ชจ้  ำนวน  
11,314  คร้ัง  (กนศ.15.1/2) และอยูใ่นระหวำ่งด ำเนินกำร 3 ระบบคือ  วนิยันกัศึกษำ  นกัศึกษำวชิำทหำรและระบบ
กำรเงิน  ดูแลแกไ้ขปัญหำกำรใชง้ำนระบบ Software  ของบุคลำกรกองฯ กำรใชง้ำนบนระบบเครือข่ำยกำรใชง้ำนใน
ระบบสำรสนเทศ 
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ภารกจิที ่15   สารสนเทศกจิการนักศึกษา 

ตวับ่งช้ี   : 15.1  มีกำรจดัสำรสนเทศกิจกำรนกัศึกษำ 

 5. มกีารประเมนิผล 
 มีกำรประเมินควำมพึงพอใจของผูใ้ช ้มีกำรประเมินท่ีระดบั ปำนกลำง (3.37)    (กนศ.15.1/3) 

                    ผลกำรประเมิน เทียบเกณฑเ์ท่ำกบั 3 คะแนน เทียบแผนเท่ำกบั 1 คะแนน เทียบพฒันำกำรเท่ำกบั 0 คะแนน 
                    รวมคะแนนตวับ่งช้ี  15.1   เท่ากบั 5 คะแนน  

เอกสารอ้างองิ: 
       1.  กนศ.15.1/1     http://student.psu.ac.th/report 
       2.  กนศ.15.1/2     สรุปผลกำรใชง้ำน http://www.psu.ac.th/studaffairs 
       3.  กนศ.15.1/3     สรุปประเมินผลกำรใชง้ำน http://student.psu.ac.th/data/assessment/student/report 
สรุปผลการวเิคราะห์ตนเอง (SWOT Analysis) : 

1. จุดอ่อน 
    1. มีผูป้ฏิบติังำน (นกัวชิำกำรคอมพิวเตอร์) ต ำแหน่งลูกจำ้งชัว่ครำวเพียง 1 คน ไม่สอดคลอ้งกบัภำระงำนของกองฯ  
ท่ีดูแล 11 ระบบ 
     2. กำรปรับเปล่ียนนกัวชิำกำรคอมพิวเตอร์ ท ำใหข้ำดควำมต่อเน่ือง 
2. จุดแข็ง 
    มีนกัศึกษำโครงงำนพิเศษและนกัศึกษำฝึกงำนเป็นผูร่้วมพฒันำระบบ 
3. โอกาส 
        - 
4. อุปสรรค 
    Server กองกิจกำรนกัศึกษำไม่สำมำรถรองรับผูใ้ชบ้ริกำรจ ำนวนมำกในเวลำเดียวกนัได ้
5.  กลยุทธ์/แผนการพฒันา 
     1. ก ำหนดต ำแหน่งอตัรำประจ ำต ำแหน่งนกัวชิำกำรคอมพิวเตอร์ 
     2. ก ำหนดต ำแหน่งนกัวชิำกำรคอมพิวเตอร์เพ่ิม 
     3. ปรึกษำศูนยค์อมพิวเตอร์เพ่ือแกปั้ญหำ Server 

 

http://www.psu.ac.th/studaffairs
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ภารกจิที ่16    ส่งเสริมกจิกรรมนานาชาติ 

ตวับ่งช้ีที ่  :  16.1  จ านวนคร้ังของการส่งเสริมและประสานงาน 

ผลการด าเนินงาน 

ค่า     
น า้หนัก 

แผน 
2551 

ผลการด าเนินงาน 
ปีการศึกษา 

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการประเมนิ 

2549 2550 2551 1 2 3 เทยีบ 
เกณฑ์ 

เทยีบ 
แผน  

เทยีบ 
พฒันาการ 

รวม
คะแนน 

3.33 480 - - 480 <300 300-400 >400 3 1 0 5 

รายละเอยีดผลการด าเนินงาน 
หน่วยกิจกรรมนานาชาติมีภารกิจหลกัในการส่งเสริมและประสานการด าเนินงานดา้นกิจกรรมนกัศึกษา

ในส่วนของกองฯ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัต่างประเทศตามนโยบายของมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ท่ีมุ่งเนน้ใหทุ้กวทิยาเขต 
/ เขตการศึกษามีแผนการพฒันาความร่วมมือกบัต่างประเทศ หน่วยกิจกรรมนานาชาติท าหนา้ท่ีประสานงาน
กิจกรรมต่างประเทศใหก้บัหน่วยงานยอ่ยต่างๆในกองฯ 

ปีการศึกษา 2551 หน่วยกิจกรรมนานาชาติมีผลการด าเนินงานโครงการต่างๆทั้งส้ิน 4 โครงการอนัเกิด
จากความร่วมมือกบัมหาวทิยาลยัในประเทศใกลเ้คียงไดแ้ก่ ประเทศมาเลเซีย ประเทศสิงคโปร์ และ ประเทศ
อินโดนีเซียไดแ้ก่กิจกรรม  1)โครงการหลกัสูตรการบริหารส าหรับผูน้ ากลุ่มกิจกรรมนกัศึกษา คร้ังท่ี 1 ประจ าปี
การศึกษา 2551   (กนศ.16.1/1)  2)โครงการหลกัสูตรการบริหารส าหรับผูน้ ากลุ่มกิจกรรมนกัศึกษาคร้ังท่ี 2 ประจ าปี
การศึกษา 2551  3) โครงการเปิดโลกทศัน์นกัศึกษาสู่สากลคร้ังท่ี 2 ประจ าปีการศึกษา 2551 (กนศ.16.1/2) โดย
ในปี 2551 มีนกัศึกษามหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์เขา้ร่วมกิจกรรมทั้ง 3 โครงการจ านวนประมาณ 130 คน 
โดยจ านวนคร้ังของการติดต่อประสานงานตลอดระยะการด าเนินโครงการต่าง ๆ โดยเฉล่ียปีละประมาณ  480   
คร้ัง 

 ผลประเมิน เทียบเกณฑเ์ท่ากบั 3 คะแนน เทียบแผนเท่ากบั 1 คะแนน เทียบพฒันาการเท่ากบั 0   คะแนน 
    รวมคะแนนตวับ่งช้ีที ่16.1  เท่ากบั  5   คะแนน           

เอกสารอ้างองิ: 
1. กนศ. 16.1/1   โครงการหลกัสูตรการบริหารส าหรับผูน้ ากลุ่มกิจกรรมนกัศึกษา คร้ังท่ี 1 ประจ าปีการศึกษา 2551 
2. กนศ. 16.1/2   โครงการเปิดโลกทศัน์นกัศึกษาสู่สากลคร้ังท่ี 2 ประจ าปีการศึกษา 2551 
สรุปผลการวเิคราะห์ตนเอง (SWOT Analysis): 

1.    จุดอ่อน 
      ขาดเครือข่ายนานาชาติ 
2.    จุดแข็ง 
      1. มีบุคลากรท่ีมีความสามารถท าใหก้องกิจการนกัศึกษาสามารถประสานงานกิจกรรมนกัศึกษา เป็นไปดว้ย
ความรวดเร็วทนักบัเวลา เง่ือนไขของกิจกรรม 
      2. สามารถเผยแพร่ผลงานบางส่วนของกองกิจการนกัศึกษาไปสู่นานาชาติใหเ้ป็นท่ีรู้จกัในระดบันานาชาติ 
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ภารกจิที ่16    ส่งเสริมกจิกรรมนานาชาติ 

ตวับ่งช้ีที ่  :  16.1  จ านวนคร้ังของการส่งเสริมและประสานงาน 

3.  โอกาส 
      สถานท่ีตั้งมหาวทิยาลยัฯ  อยูใ่กลช้ายแดน ท าใหมี้โอกาสติดตอ่ส่ือสารกบัประเทศใกลเ้คียง และเดินทางไปศึกษาดู
งานกบัมหาวทิยาลยัต่างประเทศไดส้ะดวกและหลากหลายวฒันธรรม 
4.  อุปสรรค 
      - 
5.  กลยุทธ์/แผนพฒันา 
     1. จดัแปลเอกสาร กฎระเบียบ กิจกรรมนกัศึกษาใหน้กัศึกษาต่างชาติท่ีมีจ านวนมากข้ึนทราบและถือปฏิบติัได้
ถูกตอ้ง 
     2. สร้างเครือข่ายกิจกรรมนกัศึกษานานาชาติกบัมหาวทิยาลยัต่างประเทศ  
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ภารกจิที ่ 17  การพฒันาองค์กร 

ตวับ่งช้ี : 17.1  จ านวน โครงการพฒันางาน / ผลงานวชิาการ 
ผลการด าเนินงาน 

ค่า     
น ้าหนัก 

แผน 
2551 

ผลการด าเนินงาน 
ปีการศึกษา 

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการประเมิน 

2549 2550 2551 1 2 3 เทียบ 
เกณฑ์ 

เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พฒันาการ 

รวม 
คะแนน 

 3.33 7 5  7  5 < 4  4 – 6 >6 2  0  0  2 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน  
  กองฯ มีนโยบายการพฒันา   เพื่อใหเ้ป็นองคก์รท่ีมีการเรียนรู้และพฒันาปรับปรุงการด าเนินงานอยา่งสม ่าเสมอ

มีคณะกรรมการต่างๆ เช่น คณะกรรรมการด าเนินงานกิจการนกัศึกษาคณะกรรมการจดัสรรทุนการศึกษา คณะกรรมการ
ด าเนินงานวินัยนักศึกษา คณะกรรมการท่ีปรึกษาเชิงจิตวทิยา คณะกรรมการท่ีปรึกษาหอพกัฯลฯ ท่ีบริหารจดัการการ
ด าเนินงานในเชิงนโยบาย และกองฯยงัมีคณะท างานการจดัการความรู้ คณะกรรมการประกนัคุณภาพ คณะกรรมการ
จดัท าแผน คณะกรรมการประเมินผลบุคลากรท่ีมีการท างานร่วมกนัเพื่อพฒันาและปรับปรุงการด าเนินงานกองฯ ใหมี้
คุณภาพและประสิทธิภาพ ผลการด าเนินงานปีการศึกษา 2551 มีดงัน้ี  
                     โครงการพฒันางาน / ผลงานวชิาการจ านวน   5 โครงการ  ดงัน้ี 

                        1.   คู่มือหอพกันกัศึกษา  (กนศ.7.1/7) 
                        2.   คู่มือปฏิบติังานโครงสร้างกิจกรรมเสริมหลกัสูตรกิจกรรมนกัศึกษา  (กนศ.11.1/1) 
                        3.   คู่มือเทคนิคการท าผลงานทางวชิาการ  (กนศ.1.6/2) 
                          4.   รายงานการวจิยัเร่ือง ความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อการบริการของงานแนะแนวและจดัหางาน (กนศ.1.1/7)   
                        5.  โครงการพฒันาระบบการจองหอพกันกัศึกษา 
                      ผลการประเมิน เทียบเกณฑเ์ท่ากบั 2  คะแนน เทียบแผนเท่ากบั 0 คะแนน  เทียบพฒันาการเท่ากบั 0 คะแนน 
                      รวมคะแนนตวับ่งช้ี    17.1  เท่ากบั   2  คะแนน 
เอกสารอ้างองิ: 

        1.  กนศ.  7.1/7      คู่มือหอพกันกัศึกษา 
        2.  กนศ. 11.1/1     คู่มือปฏิบติังานโครงสร้างกิจกรรมเสริมหลกัสูตรกิจกรรมนกัศึกษา 
        3.  กนศ. 1.6/2       คู่มือเทคนิคการท าผลงานทางวชิาการ 
        4.  กนศ. 1.1/7       รายงานการวจิยัเร่ือง ความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อการบริการของงานแนะแนวและจดัหางาน   
        5.  กนศ. 17.1/1    โครงการพฒันาระบบการจองหอพกันกัศึกษา (http://student.psu.ac.th/dorm/freshy/user/freshy/doc.doc 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

- 105 - 

ภารกจิที ่ 17  การพฒันาองค์กร 
ตวับ่งช้ี : 17.1  จ านวน โครงการพฒันางาน / ผลงานวชิาการ 

สรุปผลการวเิคราะห์ตนเอง (SWOT Analysis): 

1. จุดอ่อน 
     ขาดการส่งเสริมและสนนัสนุนการท าผลงานท่ีเป็นระบบ 
2. จุดแข็ง  
     มีโครงการพฒันางานหลายเร่ืองท่ีเป็นประโยชน์ในการน ามาพฒันางานประจ าท่ีส่งผลใหก้ารด าเนินงานท่ีมี
ประสิทธิภาพ 
3.  อุปสรรค 
     ภาระงานเพ่ิมมากข้ึน ท าใหไ้ม่เอ้ือต่อการจดัท าผลงานวชิาการ  
4.  โอกาส 
     มหาวทิยาลยัฯ ส่งเสริมและสนบัสนุนโครงการพฒันางานและการท าผลงานวชิาการ 
5.  กลยุทธ์และแผนการพฒันา 
    1.  ควรมีระบบสร้างขวญั  แรงจูงใจและใหร้างวลัแก่บุคคลากรท่ีมีผลงาน(โครงการพฒันางาน/ การท าผลงานวชิาการ) 
    2.  ควรมีแผนโครงการพฒันางานและผลงานวชิาการ ท่ีชดัเจนและเป็นระบบ 
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2%���$+345/�.����
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�����,�3 2549     
1. ���	�
����������
������������ PSU 
Job Search 

$%&'�(� 
2549 

	�,-
.�/0�������1����213451��
(6��.�5����.7����8����29�����/0
���:�.��(6��.�5������/8����  �;
(6���8�<�3452351=� 

<�>���	�
���?;4 http:/Student.psu. 
ac.th/Jobssearch  �H��I	��(6��?;4 
11 �(.51) ���L9�&�?;4M��N�5�=/
:6� 3,232 (� �;	�
&�??;41��(�<�Q�
1���
� 164 	�
&�?1��(� �;
.7����8����?;4��0��L:��/�6 
6,470 .7����8���� �;U=����	�
���
<V/;4�<35�/0 2,738 (� 

���(���
�  ��0L�; 
�5��
�������L9�&� 
1�5. 

2. (=8�35���1��(���� $%&'�(�  (=8�35?;4�;<�3X5����0�5	�6���� �U�<$�8?�� http://Student.psu.  ���(���
�  ��0L�; 
17����	���L9�&����6
?�� 2549 <.�;��.�61��(���� 6
Y;���1��(�  ac.th/Jobssearch �5��
�������L9�&� 
/��1�N/��(�
�?�Z    ��� ���<N;���������0�7���35   

6
?��<N.����[8  �����5��	1��(� ���<N;��   

  ��06�.
�85���15	1��'�&,Z �/0   

  15	N�5<N;�� ���15		���I<�Q�   

  $/<�35��/0����?�L�0���   

  	�,-
.�I8�$;4����������?7�   

�����,�3 2550     

1. \��N�5�=/�/0(=8�35 <�&��� <�Q�\��N�5�=/?;4U=��]
	�.
���6
���  ���������H��I	�����=��		 ���5���  L�;1����� 
    ����������������  2550 ���L9�&���?I�6
?��<N./ <N.��� <5�1��.;$
�$Z�/0	�������� ������   $����; 
   6
������L9�&���X�5I?�,Z  L9�&�1����2���13	(��	�  (5�$
6<.5�Z �����.�;  �01��� 
  �������(5�$
6<.5�Z?;4<�345����   �1.<	[���L 
  ?I�6
?��<N. / <N.���L9�&�                         </
L	6� 
     1����2����86�����/0���13	(��  �5��
�������L9�&�                   

  ���=�</8�<5�1��   

2.��������86���?7� $%L�
���� ��������17�<�^��=��7�N8�61��?;4 ���������H��I	�� 1����2.;$
�$Z  ���(���
�  ��0L�; 
N8�61���5��
����-  2550 :���0��LU8�� Web Site :��/�6  10 V	�	 �����.�;    �01��� 
���L9�&�   �5��
�������L9�&���?7�  ��86�1��1�<?L 

   .;$
�$Z<�Q��=��/8�  �5��
�������L9�&� 

 
 



 

 

- 113 - 

 
 


����������� ������#$%��� &'$($��)*�
����������� 

���(�+$),-� 

�.�/�)*�
�����������0�

�1&&'��� 


2%���$+345/�.����

�+$��* 

3. (=8�35�]
	�.
���6
��� 
    ���L9�&� 

<�&��� 
2551 

<�Q�(6���=��]
	�.
���6
��� 
���L9�&�</8����?;4U=��]
	�.
���  

�������/0<U��$�8?I�(,0/6
?��<N./
<N.���L9�&�  

���5���  L�;1����� 
�5��
�������L9�&� 

  6
������L9�&��/0U=�<�;4�6N�5�  �6�29�12�	��5I�L9�&�  
  1����2���L9�&�5���5
��/0<�Q� '�(�.�  
      ��5	��6?������]
	�.
���     

  6
������L9�&�?;4<�;4�6N�5���	(,0   
  �/06
?��<N.   

4.���������6
���<�345�  $%&'�(� �1��(��1���� N5	N8��'���
� �51�I6
?��<N.����[8 ���5���  L�;1����� 
   (6��$9�$5��N5�  2551 �����0��65�8��/0<5;� N�5(
 �H..��; �/0(,0 
   ���L9�&�.85���	�
���  <�^�N5����L9�&�    ?;4�0<�Q�  �5��
�������L9�&� 
   N5������0��6�/0  ��0����Z17����	U=�L9�&�6
���/��35   
   �������  �5��
����-  U=�1���<�345�	�
����/016�1
���   
   ���L9�&�  ?;4<�;4�6N�5���	���L9�&�:�L9�&�    

  (��(6��   

5. ������6
���<�345�  ?7����U/(6��$9�$5���������� .;$
�$Z<U��$�8��6��1�� ���5��$�  5�I,L�; 
    (6��$9�$5��N5�  	�
���N5����L9�&�.85�5$���� 1�N/��(�
�?�Z �a?;413V	�	?;41  
   ���L9�&�.85�5$��  ���.8�� b �����<N��U/:����	-    
   ���L9�&����6
?��/��  ��I�$�c�����7�<�
����   
   1�N/��(�
�?�Z 6
?��-     
   <N.����[8     

6. ������6
���<�345� 
  U/��0?	����;186� 
 �86��
�����N5� 

���d�(�- 
  ������� 
     2551 

?7����U/��0?	������;186��86� 
�
�����N5����L9�&����6
?��/�� 
?;4���6
?��/��e �7�U/:����	��I�/ 

.;$
�$Z<U��$�8��6��1�� 
1�N/��(�
�?�Z�a?;41 V	�	?;43   

���5�'�,Z 5I8�Y6��
��� �/0 
���5��$� 5�I,L�; 

 ���L9�&����6
?��/��-   $�c�����<N���86��
�����N5�     
 1�N/��(�
�?�Z   ���L9�&� ���;����7���   

      �/��1=.�������
�����?;4$�c��   
    N9X�   
      
     

 
 



 
 

 
รายงานประจ าปีการประเมินคุณภาพ 

ปีการศึกษา  2551 
 
 

จดัพมิพ์  งานธุรการ      กองกิจการนกัศึกษา 
  มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
  อ.หาดใหญ่   จ.สงขลา   90110 
  โทรศพัท ์: 074 282201  , 074 282206 
  Homepage : http://student.psu.ac.th/news/ 
 
 
ทีป่รึกษา  คณะกรรมการประกนัคุณภาพ  กองกิจการนกัศึกษา 
 
 
ผู้จดัท า / รูปเล่ม อาภรณ์      อุ่นธวชันดัดา 
  วลิยั      อินทร์สุวรรณ์ 
  ไตรลดา      พงษช์าตรี 

  
 
 

http://student.psu.ac.th/news/


 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             ส่วนที่  9 
              ภาคผนวก  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

- 115 -  

 
 

                   ภาคผนวก  ก 
                   ข้อมูลพืน้ฐานส าหรับการประเมินคุณภาพภายในหน่วยงานสนับสนุน (SAR-12) 

ข้อมูล 

ปีการศึกษา (ผลทีเ่กดิขึน้จริง) 

2549 2550 2551 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล 
1. จ ำนวนบุคลำกรสำยสนบัสนุนทั้งหมด(รวมนกัวจิยั)         62  62  62 
    1.1 ขำ้รำชกำร        22        21  
    1.2 พนกังำน (เงินงบประมำณ/เงินรำยได)้       5    6 
    1.3 สญัญำจำ้ง (ตั้งแต่ 9 เดือนข้ึนไป)       9    9  
    1.4  ลูกจำ้งประจ ำ    23  23 
    1.5  ลูกจำ้งโครงกำร (คนงำน)        3 
2. วฒิุกำรศึกษำของบุคลำกรสำยสนบัสนุนทั้งหมด (รวมนกัวจิยั)             
    2.1 ปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ       1    0  
    2.2 ปริญญำโทหรือเทียบเท่ำ       12    12 
    2.3 ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ       25   25  
    2.4 ต ่ำกวำ่ปริญญำตรี       22   22  
3. จ ำนวนบุคลำกรสำยสนบัสนุนท่ีปฏิบติังำนจริง   62 62 62 62 
4. จ ำนวนนกัวจิยั      0 
    4.1 ขำ้รำชกำร            0  
    4.2 พนกังำน           0  
    4.3 สญัญำจำ้ง (ตั้งแต่ 9 เดือนข้ึนไป)           0 
5. วฒิุกำรศึกษำของนกัวจิยัทั้งหมด           0 
    5.1 ปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ           0 
    5.2 ปริญญำโทหรือเทียบเท่ำ           0 
    5.3 ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ           0 
    5.4  ต ่ำกวำ่ปริญญำตรี            0 
6. จ ำนวนนกัวจิยัท่ีปฏิบติังำนจริง      0 
7. จ ำนวนนกัวจิยัท่ีลำศึกษำต่อ      0 
8. จ ำนวนตวับ่งช้ีท่ีบรรลุเป้ำหมำย      25 
9. จ ำนวนตวับ่งช้ีของกำรปฏิบติังำนทั้งหมด      33 
10. จ ำนวนงำนวจิยั และงำนสร้ำงสรรคท่ี์ตีพิมพเ์ผยแพร่ และ/หรือ 
      น ำไปใชป้ระโยชนข์องบุคลำกรสำยสนบัสนุน          

 
  1 

11. จ ำนวนเงินสนบัสนุนงำนวจิยัและงำนสร้ำงสรรคภ์ำยใน 
      สถำบนัของบุคลำกรสำยสนบัสนุน           0 
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ข้อมูล 

ปีการศึกษา (ผลทีเ่กดิขึน้จริง) 
2549 2550 2551 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล 
12. จ ำนวนเงินสนบัสนุนงำนวจิยัและงำนสร้ำงสรรคจ์ำกภำยนอก 
      สถำบนัของบุคลำกรสำยสนบัสนุน            0 
       
13. จ ำนวนบุคลำกรสำยสนบัสนุนท่ีไดรั้บทุนท ำวจิยัและงำน 
      สร้ำงสรรค ์           0  
14. จ ำนวนบุคลำกรสำยสนบัสนุนท่ีไดรั้บทุนท ำวจิยัและงำน 
      สร้ำงสรรคจ์ำกภำยในสถำบนั           0  
15. จ ำนวนบุคลำกรสำยสนบัสนุนท่ีไดรั้บทุนท ำวจิยัและงำน 
      สร้ำงสรรคจ์ำกภำยนอกสถำบนั            0 
16. จ ำนวนงำนวจิยัของบุคลำกรสำยสนบัสนุน            0  
     16.1  จ ำนวนงำนวจิยัท่ีตีพิมพใ์นวำรสำรระดบัชำติ            1  
     16.2 จ ำนวนงำนวจิยัท่ีตีพิมพใ์นวำรสำรระดบันำนำชำติ           0  
17. จ ำนวนโครงกำรวจิยัท่ีเบิกจ่ำยจำกเงินสะสมของกองทุนวจิยั      0 
18. จ ำนวนเงินท่ีเบิกจ่ำยจำกเงินสะสมของกองทุนวจิยั      0 
19. จ ำนวนบทควำมวจิยัท่ีไดรั้บกำรอำ้งอิง(Citation) ใน Refereed  
      Journal หรือในฐำนขอ้มูลระดบัชำติหรือระดบันำนำชำติของ 
      บุคลำกรสำยสนบัสนุนทั้งหมด           0  
20. จ ำนวนผลงำนวจิยัและงำนสร้ำงสรรคท่ี์ไดรั้บกำรจดทะเบียน 
      ทรัพยสิ์นทำงปัญญำ(สิทธิบตัร/ อนุสิทธิบตัร/ลิขสิทธ์ิ)ในรอบ  
      5 ปีท่ีผำ่นมำ (ช้ินงำน)               0  
21. จ ำนวนกิจกรรม/โครงกำรบริกำรวชิำกำรและวชิำชีพท่ี 
      ตอบสนองควำมตอ้งกำรของสงัคม ชุมชน ประเทศชำติ และ 
      นำนำชำติ                13 
22. ค่ำใชจ่้ำย และมูลค่ำของสถำบนัในกำรบริกำรวชิำกำรและ 
      วชิำชีพเพื่อสงัคม             766,051.85 

23. จ ำนวนแหล่งใหบ้ริกำรวชิำกำรและวชิำชีพท่ีไดรั้บกำรยอมรับ 
      ในระดบัชำติหรือนำนำชำติ            0 
24. รำยรับของสถำบนัในกำรใหบ้ริกำรวชิำกำร และวิชำชีพใน 
      นำมสถำบนั           0  
25. ค่ำใชจ่้ำยและมูลค่ำท่ีบริกำรวชิำกำรผูด้อ้ยโอกำส (ไม่รวม 
      โรงพยำบำลและโรงพยำบำลทนัตกรรม)      99,703.50 

26. จ ำนวนบุคลำกรสำยสนบัสนุนท่ีพิจำรณำบทควำมวชิำกำร/ 
      เล่ือนระดบั      3 
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ข้อมูล 

ปีการศึกษา (ผลทีเ่กดิขึน้จริง) 
2549 2550 2551 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

27. จ ำนวนกิจกรรมในกำรอนุรักษ ์พฒันำ และสร้ำงเสริม 
      เอกลกัษณ์  ศิลปะและวฒันธรรม            7  
28. ค่ำใชจ่้ำย และมูลค่ำท่ีใชใ้นกำรอนุรักษพ์ฒันำและสร้ำงเสริม 
      เอกลกัษณ์  ศิลปะและวฒันธรรม             34,323 

29. จ ำนวนบุคลำกรประจ ำสำยสนบัสนุนท่ีไดรั้บกำรพฒันำควำมรู้  
      และทกัษะในวชิำชีพ ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ                    62  
30  จ ำนวนคร้ังควำมไม่ปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น (ภำยใน 
      มหำวทิยำลยั)      5 

31. ค่ำใชจ่้ำยทั้งหมด             36,909,700  

32. งบด ำเนินกำรท่ีใชจ่้ำยไปทั้งหมด            36,909,700 
33. เงินเหลือจ่ำยสุทธิ            669,800  

34. เงินรำยรับทั้งหมด (งบด ำเนินกำรท่ีรับมำทั้งหมด)           0  
35. จ ำนวนเงินท่ีใชใ้นระบบประกนัคุณภำพ      5,000 
36. คะแนนเฉล่ียผลกำรประเมินตนเองในภำพรวมทุกภำรกิจ      4.30 
37. จ ำนวนโครงกำรท่ีคณะ/หน่วยงำนร่วมมือกบัหน่วยงำนต่ำงๆ  
      หรือกบัสงัคมและชุมชนเพ่ือพฒันำสงัคมและชุมชนภำคใต ้      4 
38. จ ำนวนชำวต่ำงประเทศท่ีมำเยอืนหรือปฏิบติังำนท่ี 
      มหำวทิยำลยั            0 
39. จ ำนวนบุคลำกร/นกัศึกษำของมหำวทิยำลยัท่ีไปต่ำงประเทศ                   272  272 
40. จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมท่ีท ำร่วมกบัต่ำงประเทศ                      1  1 
41. จ ำนวนโครงกำรและผูเ้ขำ้ร่วมโครงกำรพฒันำสมรรถนะสำกล 
      ของนกัศึกษำและบุคลำกร                     3/130  3/130 

 



ค่า แผน
น า้หนัก ผล 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554

1. ภารกจิร่วมของหน่วยงาน 40.00
1.1 มีการก าหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนมีกระบวนการพฒันากลยทุธ์ แผนด าเนินงาน 2.86 แผน 5 7 7 7 7

และมีการก าหนดตวับ่งช้ีเพ่ือวดัความส าเร็จของการด าเนินงานตาม ผล 5 5
แผนใหค้รบทุกภารกิจ (ระดบั)***

1.2 ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตวับ่งช้ีของการปฏิบติังานท่ีก าหนด*** 2.86 แผน 80 80 90 95 100
ผล 92.45 75.76

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

1.4 ร้อยละของระดบัความพึงพอใจของผูรั้บบริการ*** 2.86 แผน 80 80 80 80 80
ผล 71.14 92.70

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

1.6 มีการพฒันาหน่วยงานสู่องคก์ารเรียนรู้ (ระดบั)** 2.85 แผน 3 5 5 5 5
ผล 3 1

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

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

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

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

ภาคผนวก ข

ภารกจิ / ตวับ่งช้ี
ผลการด าเนินงานประจ าปี แผนการด าเนินงานประจ าปีการศึกษา

การก าหนดแผน / เป้าหมายการด าเนินงานตามภารกจิและตวับ่งช้ี
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ค่า แผน
น า้หนัก ผล 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554

ภารกจิ / ตวับ่งช้ี
ผลการด าเนินงานประจ าปี แผนการด าเนินงานประจ าปีการศึกษา

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

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

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

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

1.15 มีระบบการรวบรวมขอ้มลูท่ีไดรั้บการตรวจสอบความถูกตอ้งและทนัเวลา (ระดบั)* 2.86 แผน 1 5 5 5 5
ผล 1 2

2. ภารกจิเฉพาะของหน่วยงาน 60.00
ภารกจิที่ 1  ทุนการศึกษา

1.1 มีการจดับริการทุนการศึกษาแก่นกัศึกษา 3.33 แผน  - 7 7 7 7
ผล  - 7

ภารกจิที่  2   กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา
2.1 มีการจดับริการกองทุนเงินใหกู้ย้ืมเพ่ือการศึกษาแก่นกัศึกษา 3.33 แผน  - 7 7 7 7

ผล  - 7

ภารกจิที่  3  เงินยืมฉุกเฉิน
3.1 มีการจดับริการเงินยืมฉุกเฉิน 3.33 แผน  - 6 6 6 6

ผล  - 6

ภารกจิที่ 4  บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยา
4.1 มีการจดับริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแก่นกัศึกษา 3.33 แผน  - 6 6 6 6

ผล  - 6

-119-



ค่า แผน
น า้หนัก ผล 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554

ภารกจิ / ตวับ่งช้ี
ผลการด าเนินงานประจ าปี แผนการด าเนินงานประจ าปีการศึกษา

ภารกจิที่ 5  บริการจัดหางานและศึกษาต่อ
5.1 มีการจดับริการจดัหางานและขอ้มลูศึกษาต่อแก่นกัศึกษา 3.33 แผน  - 5                        5 5            5            

ผล  - 5

ภารกจิที่ 6  วินัยและพฒันานักศึกษา
6.1 มีการด าเนินงานวินยันกัศึกษาและพฒันานกัศึกษา 3.33 แผน  - 6 6 6 6

ผล  - 6

ภารกจิที่ 7  หอพกันักศึกษา
7.1 จดับริการหอพกันกัศึกษาใหไ้ดม้าตรฐาน 3.33 แผน 8 8 8 8

ผล 8

ภารกจิที่  8  สุขาภบิาลอาหาร/ สวัสดกิาร และส่ิงอ านวยความสะดวก
8.1 คุณภาพอาหาร-เคร่ืองด่ืมตามมาตรฐาน 3.33 แผน 5 5 5 5

ผล 5

ภารกจิที่ 9  สุขภาพอนามยั
9.1 มีบริการสุขภาพอนามยัและประกนัภยัอุบติัเหตุนกัศึกษา 3.33 แผน  6 6 6 6

ผล 3 3 6

ภารกจิที่ 10  ไปรษณียภณัฑ์
10.1 :  ร้อยละของระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ 3.33 แผน 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00

ผล 53.40 63.20 63.00 86.20

ภารกจิที่ 11  กจิกรรมเพ่ือส่งเสริมพฒันานักศึกษา
11.1 มีการส่งเสริมกิจกรรมนกัศึกษาท่ีครบถว้นและสอดคลอ้งกบัคุณลกัษณะของบณัฑิตท่ี 3.33 แผน 4 4 4 4 4

พึงประสงค์ ผล

11.2 ร้อยละของนกัศึกษาท่ีเขา้ร่วมกิจกรรม/โครงการพฒันานกัศึกษาต่อจ านวนนกัศึกษาระดบั 3.33 แผน 80.00 80.00 80.00 80.00
ปริญญาตรี ผล 93.37
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ค่า แผน
น า้หนัก ผล 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554

ภารกจิ / ตวับ่งช้ี
ผลการด าเนินงานประจ าปี แผนการด าเนินงานประจ าปีการศึกษา

ภารกจิที่ 12  วิชาทหาร
12.1 จ านวนนกัศึกษาท่ีใชบ้ริการวิชาทหารต่อปีการศึกษา 3.33 แผน 300 350 400 400 400

ผล 489 615

ภารกจิที่ 13 ทะเบียนกจิกรรมนักศึกษา
13.1 จ านวนนกัศึกษาท่ีใชบ้ริการทะเบียนกิจกรรมนกัศึกษาต่อปีการศึกษา 3.33 แผน 1,200     1,500     2,000     2,500     3,000     

ผล 1,323 2,164     

ภารกจิที่ 14  กฬีา
14.1 จ านวนคร้ังท่ีใหบ้ริการดา้นกีฬาแก่นกัศึกษา หน่วยงาน หรือกลุ่มองคก์รต่อเดือน 3.33 แผน 600 650 650 650 650

ผล 600      -      -      -

ภารกจิที่ 15  สารสนเทศกจิการนักศึกษา
15.1  มีการจดับริการสารสนเทศกิจการนกัศึกษา 3.33 แผน 5 5 5 5

ผล 10 5

ภารกจิที่ 16   ส่งเสริมกจิกรรมนานาชาติ
16.1 จ านวนคร้ังของการส่งแสริมและประสานงาน 3.33 แผน 480 480 480 480 480

ผล 480 480

ภารกจิที่ 17   การพฒันาองค์กร
17.1  จ  านวนโครงกาพฒันา งาน/ผลงานวิชาการ แผน 5 7 7 7 7 7 7

ผล 7 5

ค่าเฉลีย่ถ่วงน า้หนัก 100.00
3. ภารกิจในฐานะผูข้บัเคล่ือนตวับ่งช้ีของมหาวิทยาลยั

2.12 ร้อยละของนกัศึกษาปัจจุบนัและศิษยเ์ก่าท่ีส าเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปี ท่ีผา่นมา ท่ีไดรั้บ 1.67 แผน 0.31 0.31
ประกาศเกียรติคุณยกยอ่งดา้นวิชาการ  วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม กีฬา  สุขภาพ ศิลปและวฒันธรรม ผล
ดา้นส่ิงแวดลอ้มและอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัคุณภาพบณัฑิตในระดบัชาติหรือนานาชาติ
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ค่า แผน
น า้หนัก ผล 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554

ภารกจิ / ตวับ่งช้ี
ผลการด าเนินงานประจ าปี แผนการด าเนินงานประจ าปีการศึกษา

2.16 จ านวนวิทยานิพนธ์และงานวิชาการของนกัศึกษาท่ีไดรั้บรางวลัในระดบัชาติหรือระดบันานาชาติ 1.67 แผน 75 78
ผล

3.1 มีการจดับริการแก่นกัศึกษาและศิษยเ์ก่า 5.00 แผน 7 7 8 8 8
ผล

3.2 มีการส่งเสริมกิจกรรมนกัศึกษาท่ีครบถว้นและสอดคลอ้งกบัคุณลกัษณ์บณัฑิตท่ีพึงประสงค์ 5.00 แผน 3 4 4 4 4
ผล

3.3  ร้อยละของนกัศึกษาท่ีเขา้ร่วมกิจกรรม/โครงการพฒันานกัศึกษาต่อจ านวนนกัศึกษา 5.00 แผน
ผล

3.4 ประสิทธิผลของการปฏิบติัตามคุณธรรมจริยธรรมและวินยันกัศึกษา 5.00 แผน 99.5 99.55 99.55 99.6 99.6
ผล

9.2 มีระบบและกลไกการใหค้วามรู้และทกัษะดา้นประกนัคุณภาพแก่นกัศึกษา 5.00 แผน 5 6 7 7 7
ผล
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1 2 3

1.1 มีการก าหนดปรัชญาหรือปณธิาน ตลอดจนมีกระบวนการพฒันากลยุทธ์ 2.86 มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ
แผนด าเนินงานและมีการก าหนดตัวบ่งช้ีเพ่ือวดัความส าเร็จของการด าเนินงาน ไม่ครบ 5 ขอ้แรก 5 - 6 ขอ้แรก ครบทุกขอ้
ตามแผนให้ครบทุกภารกจิ (ระดบั) ***

ระดบัคุณภาพ

1. มีการก าหนดปรัชญาหรือปณิธาน
2. มีกระบวนการพฒันากลยทุธ์ แผนการด าเนินงานและแผนปฏิบติัการประจ าปีให้
   สอดคลอ้งกนัและกนัและสอดคลอ้งกบัภารกิจหลกัของคณะ/หน่วยงาน/
   มหาวิทยาลยั
3. มีการก าหนดตวับ่งช้ีของการด าเนินงาน และก าหนดเป้าหมายของแต่ละ
   ตวับ่งช้ีเพ่ือวดัความส าเร็จของการด าเนินงาน
4. มีการด าเนินการตามแผนครบทุกภารกิจ √

5. มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานตามตวับ่งช้ี อยา่งนอ้ย
   ปีละ 2 คร้ังและรายงานผลต่อผูบ้ริหาร
6. มีการวิเคราะห์ความสอดคลอ้งระหวา่งกลยทุธ์ แผนการด าเนินงาน 
   เป้าประสงค ์เป้าหมายกบัยทุธศาสตร์และแผนพฒันาของคณะ/หน่วยงาน/ 
   มหาวิทยาลยั ตลอดจนสภาพการณ์ปัจจุบนัและแนวโนม้ในอนาคตอยา่ง
   สม ่าเสมอ
7. มีการน าผลการประเมินและผลการวิเคราะห์มาปรับปรุงกลยทุธ์และ
   แผนการด าเนินงานอยา่งต่อเน่ือง

1.2 ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งช้ีของการปฏิบัติงานที่ก าหนด*** 2.86 บรรลุเป้าหมาย บรรลุเป้าหมาย บรรลุเป้าหมาย
ร้อยละ 60-74 ร้อยละ 75-89 ร้อยละ 90-100

√

1.3 มีการก าหนดแผนกลยุทธ์ที่เช่ือมโยงกบัแผนคณะ/หน่วยงาน/มหาวทิยาลยั 2.86 มีการด าเนิน มีการด าเนิน มีการด าเนิน
(ระดบั)*** 1-2 ขอ้แรก 3 ขอ้แรก อยา่งนอ้ย 4 ขอ้แรก
ระดบัคุณภาพ

1. มีคณะกรรมการ/คณะท างานก าหนดแผนกลยทุธ์ของหน่วยงาน
2. มีแผนกลยทุธ์ของหน่วยงาน
3. มีการวิเคราะห์ความสอดคลอ้งของแผนกลยทุธ์กบัแผนพฒันาคณะ/ √

   หน่วยงาน/มหาวิทยาลยั
4. แผนกลยทุธ์มีความสอดคลอ้งกบัแผนคณะ/หน่วยงาน/มหาวิทยาลยั
   นอ้ยกวา่ร้อยละ  80 ของแผน
5. แผนกลยทุธ์มีความสอดคลอ้งกบัแผนคณะ/หน่วยงาน/มหาวิทยาลยัตั้งแต่
   ร้อยละ  80 ของแผน

1.4 ร้อยละของระดบัความพงึพอใจของผู้รับบริการ*** 2.86 √

กรณีส ารวจความพึงพอใจของหน่วยงานในภาพรวม ร้อยละ 65-74 ร้อยละ 75-84 มากกวา่หรือเท่ากบั
ร้อยละ 85

กรณีส ารวจความพึงพอใจเป็นรายโครงการ/กิจกรรม ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ียมากกวา่หรือ
1.51 -2.50 2.51 - 3.50 เท่ากบั 3.51

เกณฑ์การประเมิน

ภาคผนวก ค

เกณฑ์การประเมนิตัวบ่งช้ีร่วมของหน่วยงาน
ค่า

น า้หนัก
ภารกจิและตัวบ่งช้ี
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1 2 3

เกณฑ์การประเมินค่า

น า้หนัก
ภารกจิและตัวบ่งช้ี

1.5 ภาวะผู้น าของผู้บริหารหน่วยงาน (ระดบั)*** 2.85 มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ
ระดบัคุณภาพ ไม่ครบ 3 ขอ้แรก 3 ขอ้แรก ครบทุกขอ้
1. มีกระบวนการสรรหาผูบ้ริหารท่ีเป็นระบบ โปร่งใส ตรวจสอบได้
2. ผูบ้ริหารด าเนินการบริหารดว้ยหลกัธรรมาภิบาลและใชศ้กัยภาพภาวะผูน้ า
   ท่ีมีอยูโ่ดยค านึงถึงประโยชน์ของคณะ/หน่วยงาน/มหาวิทยาลยัและ √

   ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย
3. มีกระบวนการประเมินศกัยภาพและผลการปฏิบติังานของผูบ้ริหารท่ีชดัเจน
   และเป็นท่ียอมรับในมหาวิทยาลยั
4. มีการจดัท าแผนและกลไกการพฒันาศกัยภาพของผูบ้ริหารตามผลการ
   ประเมินและด าเนินการตามแผนอยา่งครบถว้น

1.6 มีการพฒันาหน่วยงานสู่องค์การเรียนรู้ (ระดบั)** 2.85 มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ
ระดบัคุณภาพ ไม่ครบ 3 ขอ้แรก 3 ขอ้แรก อยา่งนอ้ย 4 ขอ้แรก
1. มีการทบทวนและจดัท าแผนการจดัการความรู้ เพ่ือมุ่งสู่องคก์รแห่งการ
   เรียนรู้และประชาสมัพนัธ์เผยแพร่ให้ประชาคมของหน่วยงานรับทราบ
2. มีการด าเนินการตามแผนจดัการความรู้และประสบความส าเร็จตาม √

   เป้าหมายไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 50
3. มีการด าเนินการตามแผนจดัการความรู้และประสบความส าเร็จตาม
    เป้าหมายร้อยละ 100
4. มีการติดตามประเมินผลความส าเร็จของการจดัการความรู้
5. มีการน าผลการประเมินไปปรับใชใ้นการพฒันากระบวนการจดัการความรู้
   ให้เป็นส่วนหน่ึงของกระบวนงานปกติและปรับปรุงแผนการจดัการความรู้

1.7 มีการน าระบบบริหารความเส่ียงมาใช้ในกระบวนการบริหารการศึกษา (ระดบั)*** 2.85 มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ
ระดบัคุณภาพ ไม่ครบ 3 ขอ้แรก 3-4 ขอ้แรก ครบทุกขอ้
1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานบริหารความเส่ียง โดยมีผูบ้ริหาร
   ระดบัสูงและตวัแทนท่ีรับผิดชอบพนัธกิจหลกัของหน่วยงานร่วมเป็น
   คณะกรรมการหรือคณะท างาน โดยผูบ้ริหารระดบัสูงตอ้งมีบทบาทส าคญัใน
   การก าหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเส่ียง
2. มีการวิเคราะห์และระบุปัจจยัเส่ียงท่ีส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย
   หรือความลม้เหลวหรือลดโอกาสท่ีจะบรรลุเป้าหมายในการบริหารงาน √

   และจดัล าดบัความส าคญัของปัจจยัเส่ียง
3. มีการจดัท าแผนบริหารความเส่ียง โดยแผนดงักล่าวตอ้งก าหนดมาตรการ
  หรือ แผนปฏิบติัการในการสร้างความรู้ ความเขา้ใจให้กบับุคลากรทุกระดบั
   ในดา้นการบริหารความเส่ียงและการด าเนินการแกไ้ข ลด หรือป้องกนั
   ความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึนอยา่งเป็นรูปธรรม
4. มีการด าเนินการตามแผนบริหารความเส่ียง
5. มีการสรุปผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียง ตลอดจนมีการ
   ก  าหนดแนวทางและขอ้เสนอแนะในการปรับปรุงแผนบริหารความเส่ียง
   โดยไดรั้บความเห็นชอบจากผูบ้ริหารสูงสุดของหน่วยงาน
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1.8 ระดบัความส าเร็จของการถ่ายทอดตัวบ่งช้ีและเป้าหมายของระดบัองค์กรสู่ 2.85 มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ
ระดบับุคคล (ระดบั)*** ไม่ครบ 5 ขอ้แรก 5-7 ขอ้แรก ครบทุกขอ้
ระดบัคุณภาพ

1. มีการก าหนดแนวทางการด าเนินการในการประเมินผลภายในหน่วยงาน
2. มีแผนงานการประเมินผลภายในหน่วยงาน
3. มีการก าหนดตวับ่งช้ีและเป้าหมายตามพนัธกิจและยทุธศาสตร์ของหน่วยงาน
4. มีการจดัท า Strategy Map ของหน่วยงาน โดยก าหนดเป้าประสงคข์องแต่ละ √

   ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัหน่วยงานให้เช่ือมโยงกบัเป้าประสงคแ์ละ
   ประเด็นยทุธศาสตร์ของคณะ/หน่วยงาน/มหาวิทยาลยั
5. มีการยนืยนัวิสยัทศัน์และประเด็นยทุธศาสตร์ของหน่วยงาน
6. มีระบบในการติดตามผลการด าเนินงานตามตวับ่งช้ีและเป้าหมายตาม
    ค  ารับรองของผูบ้ริหารระดบัต่าง ๆ
7. มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตวับ่งช้ีและเป้าหมายตามค ารับรอง
8. มีการน าผลการประเมินผลการด าเนินงานของผูบ้ริหาร ไปเช่ือมโยงกบั
   ระบบการสร้างแรงจูงใจ

1.9 ร้อยละของบุคลากรประจ าสายสนับสนุนที่ได้รับการพฒันาความรู้ และทักษะ 2.86 ร้อยละ 1-54 ร้อยละ 55 -79 มากกวา่หรือ
ในวชิาชีพทั้งในประเทศและต่างประเทศ**** เท่ากบัร้อยละ 80

√

1.10 กจิกรรม 5 ส/กจิกรรมคุณภาพอ่ืน ๆ (ระดบั)* 2.86 มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ
ระดบัคุณภาพ  1 ขอ้แรก 2 ขอ้แรก ครบทุกขอ้
1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ 5ส, มีแผนการจดักิจกรรม 5ส ประจ าปี,  
   และมาตรฐาน 5ส/มาตรฐานคุณภาพอ่ืน ๆ 
2. มีการด าเนินงานตามแผนนอ้ยกวา่ร้อยละ 80 √

3. มีการด าเนินงานตามแผนมากกวา่หรือเท่ากบั ร้อยละ 80 และมีการประเมินผล 
   การจดักิจกรรม 5ส เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางพฒันาปีต่อไป

1.11 จ านวนคร้ังความไม่ปลอดภยัในชีวติและทรัพย์สิน (ภายในหน่วยงาน)* - - - -
1.12 มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวเิคราะห์ค่าใช้จ่าย การตรวจสอบ 2.86 มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ

การเงนิและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ (ระดบั)*** ไม่ครบ 5 ขอ้แรก 5-6 ขอ้แรก ครบทุกขอ้
ระดบัคุณภาพ

1. มีแผนกลยทุธ์ทางการเงินท่ีสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์ของคณะ/หน่วยงาน/
    มหาวิทยาลยัให้เป็นไปตามเป้าหมาย
2. มีแนวทางจดัหาทรัพยากรทางดา้นการเงิน แผนการจดัสรร และการวางแผน
    การใชเ้งินอยา่งมีประสิทธิภาพโปร่งใส ตรวจสอบได้
3. มีการจดัท าระบบฐานขอ้มูลทางการเงินท่ีผูบ้ริหารสามารถน าไปใชใ้น
    การตดัสินใจและวิเคราะห์สถานะทางการเงิน
4. มีการจดัท ารายงานทางการเงินอยา่งเป็นระบบ อยา่งนอ้ยปีละ 2 คร้ัง √

5. มีการน าขอ้มูลทางการเงินไปใชใ้นการวิเคราะห์ค่าใชจ่้าย และวิเคราะห์
   สถานะทางการเงินและความมัน่คงขององคก์ารอยา่งต่อเน่ือง
6. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ท าหนา้ท่ีตรวจ ติดตามการใช้
   เงินให้เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑท่ี์สถาบนัก าหนด
7. ผูบ้ริหารระดบัสูงมีการติดตามผลการใชเ้งินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และน า

   ขอ้มูลจากรายงานทางการเงินไปใชใ้นการวางแผนและการตดัสินใจ
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1.13 มีระบบและกลไกการประกนัคุณภาพภายในที่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ 2.86 มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ
บริหารการศึกษา (ระดบั)** ไม่ครบ 4 ขอ้แรก 4 ขอ้แรก อยา่งนอ้ย 5 ขอ้แรก
ระดบัคุณภาพ

1. มีระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในท่ีเหมาะสมกบัระดบั
    การพฒันาของหน่วยงาน
2. มีการก าหนดนโยบายและให้ความส าคญัเร่ืองการประกนัคุณภาพจากคณะ
    กรรมการระดบันโยบายและผูบ้ริหารสูงสุดของหน่วยงาน ภายใตก้ารมี
    ส่วนร่วม จากภาคีทั้งภายในและภายนอกสถาบนั
3. มีการก าหนดมาตรฐานตวับ่งช้ี และเกณฑคุ์ณภาพท่ีสอดคลอ้งกบัมาตรฐาน
   การศึกษาระดบัอุดมศึกษา เอกลกัษณ์ของหน่วยงานและมาตรฐานอ่ืนๆ ท่ี
   เก่ียวขอ้ง และสอดคลอ้งกบัการประเมินคุณภาพภายนอก √

4. มีการด าเนินงานดา้นการประกนัคุณภาพท่ีครบถว้น ทั้งการควบคุมคุณภาพ 
    การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพอยา่งต่อเน่ืองเป็นประจ าทุกปี
5. มีการพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหาร
    การศึกษา ท่ีเหมาะสมสอดคลอ้งกบัแนวทางการจดัการศึกษาของสถาบนั 
   โดยไดรั้บการสนบัสนุนจากตน้สงักดั  และมีการน าผลการประเมินคุณภาพ
    ภายในมา พฒันาปรับปรุงผลการด าเนินงานตามพนัธกิจให้เกิดผลดี
6. มีระบบฐานขอ้มูลและสารสนเทศท่ีสนบัสนุนการประกนัคุณภาพการศึกษา
   และใชร่้วมกนัทั้งระดบับุคคล ภาควิชา คณะ หน่วยงานและมหาวิทยาลยั
7. มีระบบส่งเสริมการสร้างเครือข่ายดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษาระหวา่ง
   หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสถาบนั โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมของชุมชน

1.14 ระดบัความส าเร็จของการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดบั)** 2.86 มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ
ระดบัคุณภาพ ไม่ครบ 3 ขอ้แรก 3 ขอ้แรก อยา่งนอ้ย 4 ขอ้แรก
1. มีการด าเนินการตามระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน
   ระดบัหน่วยงาน และสถาบนัอยา่งต่อเน่ือง
2. มีการปรับปรุงระบบประกนัคุณภาพภายในโดยสอดคลอ้งกบัพนัธกิจและ
   พฒันาการของหน่วยงาน และสถาบนั √

3. มีการรายงานผลการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง
   และสาธารณชนภายในเวลาท่ีก าหนด
4. มีการน าผลการประเมินไปใชใ้นการปรับปรุงการด าเนินงานของหน่วยงาน
    อยา่งต่อเน่ือง
5. มีนวตักรรมดา้นการประกนัคุณภาพท่ีหน่วยงานพฒันาข้ึน หรือมีการจดัท า
   แนวปฏิบติัท่ีดี เพ่ือการเป็นแหล่งอา้งอิงให้กบัคณะ/หน่วยงาน/กลุ่มสาขาวิชา 
   และมหาวิทยาลยัอ่ืน ๆ

1.15 มีระบบการรวบรวมข้อมูลที่ได้รับการตรวจสอบความถูกต้องและทันเวลา 2.86 มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ
(ระดบั)* 1-2 ขอ้แรก 3-4 ขอ้แรก ครบทุกขอ้
ระดบัคุณภาพ

1. มีการแต่งตั้งผูรั้บผิดชอบรวบรวมขอ้มูลพ้ืนฐานและตวับ่งช้ี
2. มีการรวบรวมขอ้มูลอยา่งเป็นระบบทุกเดือน √

3. มีการรายงานขอ้มูลเพ่ือติดตามผลการด าเนินงานในแต่ละตวับ่งช้ีทุก 3 เดือน 
   และรายงานต่อคณะกรรมการท่ีเก่ียวขอ้ง
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4. สามารถสรุปขอ้มูลของแต่ละตวับ่งช้ีท่ีถูกตอ้งไดภ้ายใน 1 เดือนหลงัก าหนด
   ปิดขอ้มูลในรอบปี
5. สามารถจดัท ารายงานประจ าปีการประเมินคุณภาพให้แลว้ตามเวลา
   เม่ือส้ินสุดรอบปี

ภารกจิที่ 1  ทุนการศึกษา

1.1 มีการจัดบริการทุนการศึกษาแก่นักศึกษา 3.33 ด าเนิน ด าเนิน ด าเนิน
ระดบัคุณภาพ การไม่ครบ 6ขอ้ การครบ 6 ขอ้ การครบทุกขอ้
1. มีแผนการปฏิบติังาน 
2. มีการจดัสรรเงินทุนการศึกษาตามเกณฑท่ี์มหาวิทยาลยัก าหนด
3. มีคณะท างานและคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา
4. มีระบบสารสนเทศให้บริการกบันกัศึกษาและผูป้ฏิบติังาน
5. มีกระบวนการส่งเสริมให้นกัศึกษาตระหนกัถึงการใชเ้งิน √

6. นกัศึกษาไดรั้บเงินทุนการศึกษาตามระยะเวลาท่ีก าหนด
7.  มีการติดตาม  ประเมินผล  และน าผลมาปรับปรุง
ภารกจิที่ 2 กองทุนเงนิให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา

2.1 มีการจัดบริการกองทุนเงนิให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาแก่นักศึกษา 3.33 ด าเนิน ด าเนินการ ด าเนินการ
ระดบัคุณภาพ การไม่ครบ 6 ขอ้ ครบ 6 ขอ้ ครบทุกขอ้
1. มีแผนการปฏิบติังาน
2. มีการจดัสรรวงเงินกูย้มืตามเกณฑท่ี์กองทุน กยศ. ก าหนด
3. มีคณะท างานและคณะกรรมการกองทุนเงินให้กูย้มื 5 วิทยาเขต √

4. มีระบบสารสนเทศให้บริการกบันกัศึกษาและผูป้ฏิบติังาน
5. มีกระบวนการส่งเสริมให้นกัศึกษาตระหนกัถึงการใชเ้งินและช าระเงินคืน
6. นกัศึกษาไดรั้บเงินกูต้ามระยะเวลาท่ีก าหนด

7. มีการติดตามประเมินผลและน าผลมาปรับปรุง
ภารกจิที่ 3 เงนิยืมฉุกเฉิน

3.1  มีการจัดบริการเงนิยืมฉุกเฉิน 3.33 ด าเนินการ ด าเนินการ ด าเนินการ
ระดบัคุณภาพ ไม่ครบ 5 ขอ้ ครบ 5 ขอ้ ครบ ทุกขอ้
1.  มีแผนการปฏิบติังาน
2.  มีการจดัสรรเงินยมืฉุกเฉินตามเกณฑท่ี์ก าหนด
3. มีระบบสารสนเทศให้บริการกบันกัศึกษาและผูป้ฏิบติังาน
4. นกัศึกษาไดรั้บเงินยมืฉุกเฉินตามระยะเวลาท่ีก าหนด √

5. มีกระบวนการติดตาม  ทวงหน้ีเงินยมืฉุกเฉิน
6. มีการติดตามประเมินผลและน าผลมาปรับปรุง
ภารกจิที่ 4 บริการปรึกษาเชิงจิตวทิยา

4.1  มีการจัดบริการปรึกษาเชิงจิตวทิยาแก่นักศึกษา 3.33 ด าเนินการ ด าเนินการ ด าเนินการ
ระดบัคุณภาพ ไม่ครบ 5 ขอ้ ครบ 5 ขอ้ ครบทุกขอ้
1.  มีแผนการปฏิบติังาน
2. มีคณะกรรมการท่ีปรึกษาเชิงจิตวิทยา √

3. มีนกัศึกษากลุ่มเพ่ือนช่วยเพ่ือน (อาสาสมคัรบา้นวยัใส)
4. มีการให้การปรึกษาและพฒันาทกัษะชีวิตแก่นกัศึกษา

เกณฑ์การประเมนิตัวบ่งช้ีเฉพาะของหน่วยงาน
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5. มีระบบส่งต่อปัญหาไปยงัผูเ้ช่ียวชาญ
6. มีการติดตามประเมินผลและน าผลมาปรับปรุง
ภารกจิที่ 5 บริการจัดหางานและข้อมูลศึกษาต่อ

5.1  มีการจัดบริการจัดหางานและข้อมูลศึกษาต่อแก่นักศึกษา 3.33 ด าเนิน ด าเนิน ด าเนิน

 ระดบัคุณภาพ การไม่ การครบ 4 ขอ้ การครบทุกขอ้

1. มีแผนการบริการจดัหางานและขอ้มูลศึกษาต่อ ครบ4 ขอ้

2. มีระบบสารสนเทศการบริการจดัหางานและขอ้มูลศึกษาต่อให้บริการนกัศึกษา
   และผูป้ฏิบติังาน √

3. มีกระบวนการเตรียมความพร้อมให้นกัศึกษาก่อนเขา้สู่ตลาดแรงงาน
4. มีการจดังานวนันดัพบแรงงาน
5. มีการติดตามประเมินผลและน าผลมาปรับปรุง
ภารกจิที่ 6 วนิัยและพฒันานักศึกษา

6.1 มีการด าเนินงานวนิัยนักศึกษาและพฒันานักศึกษา 3.33 ด าเนินการ ด าเนินการ ด าเนิน

ระดบัคุณภาพ ไม่ครบ 5 ขอ้ ครบ 5 ขอ้ การครบทุกขอ้

1. มีแผนการปฏิบติังาน
2. มีคณะกรรมการสอบสวนและคณะกรรมการด าเนินงานวินยันกัศึกษา
3. การด าเนินงานวินยัเป็นไปตามระเบียบ/ ขอ้บงัคบั / ประกาศของมหาวิทยาลยั

4. ให้การปรึกษา แนะแนวและกรณีท่ีตอ้งดูแล  ปรับเปล่ียนพฤติกรรมนกัศึกษาท่ี
    มหาวิทยาลยัสัง่ลงโทษทางวินยันกัศึกษา √

5. จ านวนนกัศึกษาท่ีถูกลงโทษไม่เกินร้อยละ 0.5  ของนกัศึกษาทั้งหมด
6. มีการติดตามประเมินผลและน าผลมาปรับปรุง
ภารกจิที่ 7  หอพกันักศึกษา

7.1 จัดบริการหอพกันักศึกษาให้ได้มาตรฐาน 3.33 มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ

ระดบัคุณภาพ ไม่ครบ7 ขอ้แรก ครบ 7 ขอ้  ครบทุกขอ้

1. มีเป้าประสงค์
2. มีนโยบายและแผนงาน
3. มีระบบบริหารจดัการแบบมีส่วนร่วม
4. จดับริการส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีจ าเป็นไดม้าตรฐาน √

5 จดัสนบัสนุนและส่งเสริมพฒันานกัศึกษาในหอพกั
6. มีระบบและเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยั 
7. มีการควบคุมภายใน และการบริหารความเส่ียง
8. มีการประเมินผล 
ภารกจิที่ 8 สุขาภบิาลอาหาร/ร้านสวสัดกิารและส่ิงอ านวยความสะดวก

8.1  คุณภาพอาหาร-เคร่ืองด่ืมตามมาตรฐาน 3.33 มีการด าเนิน มีการด าเนิน มีการด าเนินการ

 ระดบัคุณภาพ การไม่ครบ การครบ 4 ขอ้ ครบทุกขอ้

1. มีมาตรฐาน/เป้าหมาย 4 ขอ้

2. มีกระบวนการด าเนินงาน
3. มีการควบคุมภายใน และควบคุมคุณภาพ √

4. มีการด าเนินงานตามแผนไดม้าตรฐาน
5. มีการประเมินผล
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ภารกจิที่ 9  สุขภาพอนามัย

9.1  มีบริการสุขภาพอนามัยและประกนัภยัอุบัติเหตุนักศึกษา 3.33 มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ

 ระดบัคุณภาพ ไม่ครบ 5 ขอ้ ครบ 5 ขอ้ ครบทุกขอ้

1. มีนโยบาย
2. มีระบบการให้บริการสุขภาพอนามยัและประกนัภยัอุบติัเหตุ
3. มีเจา้หนา้ท่ีประสานงานตลอด 24 ชัว่โมง √

4. มีบริการแจง้เหตุด่วน มีบริการสายด่วน และรถฉุกเฉิน
5. มีการควบคุมภายใน
6.มีการประเมินผล
ภารกจิที่ 10  ไปรษณยีภณัฑ์

10.1  ร้อยละของความพงึพอใจของผู้ใช้บริการ 3.33  1-54 55-79 >80

√

ภารกจิที่ 11 กจิกรรมเพ่ือส่งเสริมพฒันานักศึกษา

11.1  มีการส่งเสริมกจิกรรมนักศึกษาที่ครบถ้วนและสอดคล้องกบัคุณลกัษณะของ 3.33 มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ
บณัฑิตท่ีพึงประสงค์ ไม่ครบ 3 ขอ้แรก 3 ขอ้แรก ครบทุกขอ้

ระดบัคุณภาพ

1.มีการจดัท าแนวทางส่งเสริมการจดักิจกรรมท่ีสอดคลอ้งกบัวิสยัทศัน์ของ
  สถาบนัและคุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงคต์ามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุ
  ระดบัอุดมศึกษา

2.มีการส่งเสริมให้สถาบนัและองคก์ารนกัศึกษาจดักิจกรรมนกัศึกษาให้ครบทุก

  ประเภทโดยอยา่งนอ้ยตอ้งด าเนินการ 5 ประเภท  ดงัน้ี
       - กิจกรรมวิชาการ
       - กิจกรรมกีฬาและการส่งเสริมสุขภาพ √

       - กิจกรรมบ าเพญ็ประโยชน์และรักษาส่ิงแวดลอ้ม
       - กิจกรรมนนัทนาการ
       - กิจกรรมส่งเสริมศิลปวฒันธรรม
3.มีกระบวนการติดตามและประเมินผลโครงการหรือกิจกรรม ทั้งท่ีจดัโดย
   สถาบนัและองคก์ารนกัศึกษาทุกส้ินปีการศึกษา
4. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการจดักิจกรรมเพ่ือพฒันานกัศึกษา
   อยา่งต่อเน่ือง

11.2  ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมกจิกรรม/โครงการพฒันานักศึกษาต่อจ านวน 3.33 ร้อยละ ร้อยละ 40-59 มากกวา่หรือ
นักศึกษาระดบัปริญญาตรีทั้งหมด  1-39 เท่ากบัร้อยละ 60

√

ภารกจิที่ 12 วชิาทหาร

12.1  จ านวนนักศึกษาที่ใช้บริการวชิาทหารต่อปีการศึกษา 3.33 ≤200 >200-299 ≥300

√

ภารกจิที่ 13 ทะเบียนกจิกรรมนักศึกษา

13.1  จ านวนนักศึกษาที่ใช้บริการทะเบียนกจิกรรมนักศึกษาต่อปีการศึกษา 3.33 <800 800-1,000 >1,000
√
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ภารกจิที่ 14  กฬีา

14.1 จ านวนคร้ังที่ให้บริการด้านกฬีาแก่นักศึกษา หน่วยงาน หรือกลุ่มองค์กรต่อ 3.33 <300 300-400 >400
เดือน √

ภารกจิที่ 15  สารสนเทศกจิการนักศึกษา

15.1   มีการจัดสารสนเทศกจิการนักศึกษา 3.33 ด าเนิน ด าเนิน ด าเนิน

ระดบัคุณภาพ การไม่ครบ 4 ขอ้ การครบ 4 ขอ้ การครบทุกขอ้

1. มีแผนการปฏิบติังานสารสนเทศกิจการนกัศึกษา
2. ขอ้มูลเป็นปัจจุบนั มีความถูกตอ้ง และมีความปลอดภยั
3. มีการประชุมช้ีแจง ฝึกปฏิบติั และสรุปผลการปฏิบติังานกบัผูท่ี้เก่ียวขอ้ง √

4. มีระบบสารสนเทศรองรับการปฏิบติังานของกองกิจการนกัศึกษา 11 ระบบ
5. มีการประเมินผล
ภารกจิที่ 16 ส่งเสริมกจิกรรมนานาชาติ

16.1  จ านวนคร้ังของการส่งเสริมและประสานงาน 3.33 <300 300-400 >400

√

ภารกจิที่ 17  การพฒันาองค์กร

17.1 จ านวนโครงการพฒันางาน / ผลงานวิชาการ 3.33 <4 4-มิ.ย. >6

√

2.12 ร้อยละของนกัศึกษาปัจจุบนัและศิษยเ์ก่าท่ีส าเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปีท่ีผา่นมา ร้อยละ ร้อยละ 1. มากกวา่หรือ

ท่ีไดรั้บการประกาศเกียรติคุณยกยอ่งในดา้นวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม 0.003-0.015  0.016-0.029 เท่ากบัร้อยละ0.030

จริยธรรม กีฬา สุขภาพ ศิลปะและวฒันธรรมและดา้นส่ิงแวดลอ้มในระดบัชาติ 2. นกัศึกษาบณัฑิต

หรือระดบันานาชาติ (2.12) ศึกษาและศิษยเ์ก่า

 ท่ีไดรั้บรางวลัจาก

 ผลงานวิจยัและหรือ
วิทยานิพนธ์มากกวา่
หรือเท่ากบั 0.060
หมายเหตุ
กรณีไดต้ามขอ้ 1 แต่
ไม่ไดข้อ้ 2 ถือวา่
ไดค้ะแนน 2

2.16 จ านวนวิทยานิพนธ์และงานวิชาการของนกัศึกษาท่ีไดรั้บรางวลัในระดบัชาติ ระดบัมหาวิทยาลยัหรือหน่วยงาน

หรือระดบันานาชาติ  (ช้ินงาน)*** จ านวน  จ  านวน  มากกวา่หรือ
1-5 ช้ินงาน  6-8 ช้ินงาน เท่ากบั 9 ช้ินงาน

ระดบัภาควิชา
จ านวน 0 ช้ินงาน  จ  านวน 1 ช้ินงาน มากกวา่หรือ

เท่ากบั 2 ช้ินงาน

เกณฑ์การประเมนิภารกิจในฐานะผู้ขับเคล่ือน / รายงานตัวบ่งช้ีของมหาวทิยาลัย
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3.1 มีการจดับริการแก่นกัศึกษาและศิษยเ์ก่า (ระดบั)*** 5.00 มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ

ระดบัคุณภาพ ไม่ครบ 7 ขอ้แรก 7 ขอ้แรก ครบทุกขอ้

1. มีการส ารวจควรมตอ้งการจ าเป็นของนกัศึกษาปีท่ี 1
2. มีการจดับริการดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีเอ้ือต่อการพฒันาการเรียนรู้ของ

   นกัศึกษา
3. มีการจดับริการดา้นกายภาพท่ีส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนกัศึกษา
4. มีการจดับริการให้ค  าปรึกษาแก่นกัศึกษา
5. มีบริการขอ้มูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อนกัศึกษาและศิษยเ์ก่า
6. มีการจดัโครงการเพ่ือพฒันาประสบการณ์ทางวิชาชีพแก่นกัศึกษาและศิษยเ์ก่า

7. มีการประเมินคุณภาพของการให้บริการทั้ง 5 เร่ืองขา้งตน้เป็นประจ าทุกปี

8. น าผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการมาพฒันาการจดับริการแก่นกัศึกษา
และศิษยเ์ก่า   นกัศึกษาและศิษยเ์ก่า

3.2 มีการส่งเสริมกิจกรรมนกัศึกษาท่ีครบถว้นและสอดคลอ้งกบัคุณลกัษณะของ มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ

บณัฑิตท่ีพึงประสงค ์(ระดบั)*** ไม่ครบ 3 ขอ้แรก 3 ขอ้แรก ครบทุกขอ้ 

ระดบัคุณภาพ

1= มีการจดัท าแนวทางส่งเสริมการจดักิจกรรมท่ีสอดคลอ้งกบัวิสยัทศัน์ของ
สถาบนัและคุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงคต์ามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุ
ระดบัอุดมศึกษา
2 = มีการส่งเสริมให้สถาบนัและองคก์ารนกัศึกษาจดักิจกรรมนกัศึกษาให้
ครบทุกประเภทโดยอยา่งนอ้ยตอ้งด าเนินการใน 5 ประเภท ดงัน้ี
- กิจกรรมวิชาการ
- กิจกรรมกีฬาและการส่งเสริมสุขภาพ
- กิจกรรมบ าเพญ็ประโยชน์และรักษาส่ิงแวดลอ้ม
- กิจกรรมนนัทนาการ
- กิจกรรมส่งเสริมศิลปวฒันธรรม
3 = มีกระบวนการติดตามและประเมินผลโครงการหรือกิจกรรม ทั้งท่ีจดัโดย
สถาบนัและองคก์ารนกัศึกษาทุกส้ินปีการศึกษา
4 = มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการจดักิจกรรมเพ่ือพฒันานกัศึกษา
อยา่งต่อเน่ือง

3.3 ร้อยละของนกัศึกษาท่ีเขา้ร่วมกิจกรรม/โครงการพฒันานกัศึกษาต่อ ร้อยละ 1-39  ร้อยละ 40-59 มากกวา่หรือ

จ านวนนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีทั้งหมด**** เท่ากบัร้อยละ 60

3.4 ประสิทธิผลของการปฏิบติัตามคุณธรรม จริยธรรมและวินยันกัศึกษา* มีนกัศึกษาท่ี มีนกัศึกษาท่ี มีนกัศึกษาท่ี
ไม่ถูกลงโทษทาง ไม่ถูกลงโทษทาง ไม่ถูกลงโทษทาง

วินยัร้อยละ วินยัร้อยละ วินยัร้อยละ 
 90.00-94.99 95.00-99.49 99.50-100
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เกณฑ์การประเมินค่า

น า้หนัก
ภารกจิและตัวบ่งช้ี

ภารกจิที่ 9  ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ

9.2  มีระบบและกลไกการให้ความรู้และทักษะด้านการประกนัคุณภาพแก่นักศึกษา 5 มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ

ระดบัคุณภาพ ไม่ครบ 4 ขอ้แรก  4-5 ขอ้แรก อยา่งนอ้ย 6 ขอ้แรก

1. มีระบบการใหค้วามรู้และทกัษะการประกนัคุณภาพการศึกษาแก่นกัศึกษา
2. มีระบบส่งเสริมใหน้กัศึกษาน าความรู้ดา้นการประกนัคุณภาพไปใชก้บั
    กิจกรรมนกัศึกษา
3. มีกลไกใหน้กัศึกษามีส่วนร่วมในการประกนัคุณภาพการศึกษาของ
   มหาวิทยาลยั
4. นกัศึกษามีการใชก้ระบวนการคุณภาพ ในการพฒันาคุณภาพของ
    กิจกรรมหรือโครงการนกัศึกษา
5. นกัศึกษาสร้างเครือขา่ยการพฒันาคุณภาพในสถาบนัและระหว่างสถาบนั
6. มีระบบติดตามประเมินผลการประกนัคุณภาพในกิจกรรมท่ีนกัศึกษา

    ด าเนินการ และในส่วนท่ีนกัศึกษามีส่วนร่วมกบัการประกนัคุณภาพ
    ของสถาบนั
7. มีการน าผลการประเมินไปพฒันากระบวนการใหค้วามรู้และกลไก
    การด าเนินงานประกนัคุณภาพท่ีเก่ียวขอ้งกบันกัศึกษาอยา่งต่อเน่ือง

* หมายถึง องคป์ระกอบ/ตวับ่งช้ีท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะของมหาวิทยาลยั   ** หมายถึง ตวับ่งช้ีท่ีสอดคลอ้งกนัระหวา่ง สกอ. และสมศ.
*** หมายถึง ตวับ่งช้ีท่ีก  าหนดโดย สกอ.   **** หมายถึง ตวับ่งช้ีของ สมศ.

อธิบายสญัลกัษณ์
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ภาคผนวก ก 
รายการเอกสารหน่วยงานสนับสนุน 

 
หมายเลข
เอกสาร 

ช่ือเอกสาร 

 ภารกจิร่วมของหน่วยงาน 
กนศ.1.1/1       http//Student.psu.ac.th/ 
กนศ.1.1/2       แผนปฏิบติัการประจ าปีกองกิจการนกัศึกษา 
กนศ.1.1/3       บนัทึก/ รายงานการประชุมคณะกรรมการประกนัคุณภาพกองกิจการนกัศึกษา 
กนศ.1.2/1   รายงานประจ าปีการประเมินคุณภาพประจ าปีการศึกษา 2551 
กนศ.1.3/1   ค าสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการจดัท าแผนกลยทุธ์กองกิจการนกัศึกษา   
กนศ.1.3/2   แผนกลยทุธ์กองกิจการนกัศึกษา 2550-2554 
กนศ.1.4/1   รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการสายใจเดียวเกลียวสมัพนัธ์ ปี2551   
กนศ.1.4/2   รายงานผลการจดังานวนันดัพบแรงงานและมหกรรมอาชีพ ปี 2552   
****กนศ. 1.5/2       หนงัสือทบวงมหาวทิยาลยั ท่ี ทม.0202.6 (9) /ว 6 ลงวนัท่ี 21  มิถุนายน  2543 
กนศ. 1.6/1    บตัรประจ าตวัผูท้  าหนา้ท่ีนกัจิตวทิยาหรือนกัสงัคมสงเคราะห์ท่ีไดข้ึ้นทะเบียนกบักระทรวงยติุธรรม  
กนศ. 1.6/2    คู่มือประกอบการบรรยายเทคนิคการท าผลงานทางวชิาการส านกังานอธิการบดี คณะวทิยาศาสตร์ 

และวทิยาเขตภูเก็ต 
กนศ.1.6/3     ประกาศมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์  เร่ือง   ผลการคดัเลือกนกักิจกรรมดีเด่น วทิยาเขตหาดใหญ่ 

ประจ าปีการศึกษา  2551 
กนศ.1.6/4      ค ากล่าวรายงาน         
กนศ.1.6/5      โครงการกิจกรรมดีเด่น / โครงการคดัเลือกนกัศึกษาแต่งกายตามระเบียบมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
กนศ.1.7/1     ค าสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียง กองกิจการนกัศึกษา 
กนศ.1.7/2     แบบแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในกองกิจการนกัศึกษา 
กนศ. 1.2/1       รายงานประจ าปีการประเมินคุณภาพปี 2551  หนา้....................... 
กนศ. 1.9/1      แฟ้มรายการเขา้อบรม / ประชุม สมัมนาต่างๆ ของกองกิจการนกัศึกษา       
**กนศ. 1.9/ 2     ฐานขอ้มูลบุคลากร ของส านกังานอธิการบดี 
กนศ.1.10/1     หลกัเกณฑต์ามนโยบายกิจกรรม 5 ส.              
**กนศ. 7.1/8      มาตรการรักษาความปลอดภยั 
*กนศ. 1.12/1-2   หนงัสือจดัท าค าของบประมาณเงินรายได/้งบประมาณ ปี 2551       
*กนศ. 1.12/3      หนงัสือแจง้ผลการจดัสรรเงินรายไดส่้วนกลางและงบรายไดส้นอ.ประจ าปีงบประมาณ 2551  
*กนศ. 1.12/4      หนงัสือแจง้ผลการจดัสรรเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 2551 
*กนศ. 1.12/5      บญัชีการด าเนินงานตามภารกิจกองฯ ประจ าปีงบประมาณ 2551 

 

 

 

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

ช่ือเอกสาร 

กนศ.1.13/1     คู่มือการจดัท ารายงานประจ าปีการประเมินคุณภาพ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ ฉบบั    
ปรับปรุงคร้ังท่ี 4  และคู่มือการจดัท ารายงานประจ าปีการประเมินคุณภาพของหน่วยงานสนบั 
สนุนมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ (http://www.qa.psu.ac.th/manual.html)  

กนศ.1.1/3     รายงานการประชุมคณะกรรมการประกนัคุณภาพกองกิจการนกัศึกษา 
กนศ.1.14/1 http://student.psu.ac.th/news/index.php?main=qarpt 
กนศ.1.15/1      ค าสั่งแต่งตั้ งคณะกรรมการรวบรวมข้อมูลประกอบการจัดท ารายงานประจ าปีการประเมินคุณภาพ

มหาวทิยาลยั ปีการศึกษา 2551   
 ภารกจิเฉพาะของหน่วยงาน 
กนศ.1.1/1   หนงัสือประมวลระเบียบ ขอ้บงัคบั ประกาศมหาวทิยาลยัท่ีเก่ียวกบัวนิยันกัศึกษา เล่มท่ี 2 หนา้ 93 และ 97 
กนศ 1.1/2    http://student.psu.ac.th/StudAffairs/fund_job/contact/contact.asp 
กนศ. 1.1/3   รายงานการประชุมคณะกรรมการจดัสรรทุนการศึกษา ปี 2551 
กนศ 1.1/4    http://student.psu.ac.th/StudAffairs/Special/scholarship/ 
กนศ 1.1/5    สรุปการจดัโครงการหอ้งสมุดตน้กลา้สงขลานครินทร์   
กนศ 1.1/6    รายงานสรุปการเยีย่มบา้นนกัศึกษาทุน ปี 2551 
กนศ 1.1/7    สรุปประเมินผลความพงึพอใจ 
กนศ.2.1/1     แผนการด าเนินงานกองทุนเงินใหกู้ย้มืเพ่ือการศึกษา 
กนศ.2.1/2     ขอ้บงัคบักองทุนกูย้มืเพ่ือการศึกษา 
กนศ.2.1/3      คุณสมบติัผูมี้สิทธิกูย้มืเงิน 
กนศ.2.1/4     ค าสัง่แต่งตั้งคณะท างานกองทุนเงินใหกู้ย้มื มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
กนศ.2.1/5     ค าสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนเงินใหกู้ย้มื มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
กนศ.2.1/6     http://student.psu.ac.th/psuloan/index. 
กนศ.1.1/7   สรุปประเมินผลความพึงพอใจ 
กนศ.3.1/1 ประกาศมหาวทิยาลยัเก่ียวกบัเงินยมืฉุกเฉิน    
กนศ.3.1/2     รายงานสรุปจ านวนนกัศึกษายมืเงินยมืฉุกเฉินเพื่อการศึกษาประจ าปี 2551 
กนศ.3.1/3      http://student.psu.ac.th/StudAffairsborrow/ 
กนศ.1.1/7      สรุปประเมินผลความพึงพอใจ 
กนศ. 4.1/1      ค าสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการท่ีปรึกษาเชิงจิตวทิยา ปีการศึกษา 2551      
กนศ. 1.1/7       สรุปประเมินผลความพึงพอใจ 
กนศ.5.1/1     สรุปการจดัสอบ TOEIC ปี 2551 

 
 
 
 
 

http://www.qa.psu.ac.th/manual.html)%20คู่มือ
http://student.psu.ac.th/StudAffairs/fund_job/contact/contact.asp
http://student.psu.ac.th/StudAffairs/Special/scholarship/
http://student/
http://student.psu.ac.th/StudAffairsborrow/
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หมายเลข
เอกสาร 

ช่ือเอกสาร 

กนศ.5.1/2     http://student. psu.ac.th/studaffairs/special/extra-job/extra-job.asp       
กนศ.5.1/3     http://student. psu.ac.th/ studaffairs/carrey/52.htm             
กนศ.5.1/4     http://www2.psu.ac.th/president office/stud 
กนศ.5.1/5     http://student psu.ac.th/ jobssearch.affair/mdegree/education.htm 
กนศ.1.4/2     รายงานผลการจดังานวนันดัพบแรงงานและมหกรรมอาชีพ จ.สงขลา 2552 
กนศ.1.1/7    สรุปประเมินผลความพึงพอใจ 
กนศ.1.1/1         ประมวลระเบียบ/ ขอ้บงัคบั/ ประกาศมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ท่ีเก่ียวกบัวนิยันกัศึกษา   เล่ม 1 และ 2  
กนศ.6.1/1         ค าสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานวนิยันกัศึกษาวทิยาเขตหาดใหญ่ ปี 2551 
กนศ.6.1/2        สรุปการปฏิบติังานวนิยันกัศึกษา ปีการศึกษา 2551 
กนศ.1.1/7        สรุปประเมินผลความพึงพอใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://student/
http://student/
http://www2.psu.ac.th/president
http://student/
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กนศ.7.1/1      คู่มือมาตรฐานหอพกันกัศึกษามหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์     
กนศ.7.1/2         ประกาศเกณฑก์ารจดัสรรหอพกันกัศึกษาและแผนการจดัสรรท่ีพกันกัศึกษา 
กนศ.7.1/3        รายงานการจดัท่ีพกันกัศึกษา 
กนศ.7.1/4         ค าสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการอาจารยท่ี์ปรึกษาประจ าหอพกั 
กนศ.7.1/5         ค าสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการนกัศึกษาประจ าหอพกั 
กนศ.7.1/6        รายงานสรุปผลการจดักิจกรรมพฒันานกัศึกษา 
กนศ.7.1/7         คู่มือหอพกั สาสน์หอพกั ข่าวกิจกรรมหอพกันกัศึกษา และเวบ็ไซตห์อพกันกัศึกษา http://student.psu.ac.th/dorm 
กนศ.7.1/8         มาตรการรักษาความปลอดภยั 
กนศ.7.1/9        ตวัอยา่งสติกเกอร์ติดบตัรนกัศึกษาผูมี้สิทธ์ิพกัในหอพกั 
กนศ.7.1/10         โครงการจดัฝึกอบรม 
กนศ.7.1/11       รายงานการประเมินผลความพึงพอใจนกัศึกษาท่ีพกัในหอพกั 
กนศ.7.1/12     รายงานการประเมินผลความพึงพอใจบุคคลภายนอกท่ีพกัในหอพกั 
*กนศ.8.1./1    มาตรฐานกิจการนกัศึกษา (ท่ีส านกังานหอพกั) 
กนศ.8.1/2     ประกาศรับสมคัรและประกาศรายช่ือผูผ้า่นการคดัเลือกเพ่ือจ าหน่ายอาหารและสินคา้ในศูนยอ์าหารโรงชา้ง 
กนศ.8.1/3      ค าสัง่แต่งตั้งกรรมการคดัเลือก ควบคุม ดูแลผูป้ระกอบการ 
กนศ.8.1/4      โครงการจดัฝึกอบรม 
กนศ.8.1/5     หนงัสือขออนุญาตตรวจสอบสุขาภิบาลอาหารในศูนยอ์าหารโรงชา้ง/ผลการตรวจสอบคุณภาพจาก

หอ้งปฏิบติัการ 
กนศ.8.1/6      การประเมินผลความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ 
กนศ.9.1/1       ประกาศการใหบ้ริการสุขภาพและการประกนัภยัอุบติัเหต ุ
*กนศ.9.1/2       ขอ้มูลนกัศึกษาใชบ้ริการสุขภาพอนามยั (ในเวบ็ไซต)์ 
*กนศ.9.1/3       บนัทึกขอ้ตกลง เร่ือง การรับประกนัภยัอุบติัเหตุส่วนบุคคล นกัศึกษา และบุคลากร  มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์  

ประจ าปีการศึกษา  2551 
*กนศ.9.1/4       เอกสารรายช่ือนกัศึกษาและบุคลากรผูเ้อาประกนัภยั (ท่ีส านกังานหอพกั) 
*กนศ.9.1/5       ขอ้มูลการใชบ้ริการรักษาพยาบาลอุบติัเหตุในเวบ็ไซต ์และสมุดเคลมท่ีส านกังานหอพกั 
กนศ.9.1/6       ขอ้มูลนกัศึกษาใชบ้ริการคลินิกสุขภาพ 
กนศ.7.1/7       คู่มือหอพกั (หอ้งยาในหอพกั) และรายงานขอ้มูลผูใ้ชบ้ริการหอ้งยาในหอพกั 
กนศ.7.1/10       โครงการอบรมใหค้วามรู้เร่ืองยาสามญัประจ าบา้นและการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ 
กนศ.9.1/7       รายงานการประเมินผลความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ 
*กนศ.10.1/1 ตารางเวรการปฏิบติังาน (ท่ีส านกังานหอพกั) 
กนศ.10.1/2 รายงานการประเมินผลการใหบ้ริการโดยการส ารวจความพึงพอใจจากนกัศึกษาผูใ้ชบ้ริการ 
กนศ. 11.1/1      คู่มือปฏิบติังานกิจกรรมเสริมหลกัสูตรเพ่ือพฒันานกัศึกษา มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
กนศ. 11.1/2      http://student.psu.ac.th/transcript/ 
กนศ. 11.1/3     
 

สรุปประเมินผลความพึงพอใจในการจดักิจกรรมพฒันานกัศึกษา โดยภาพรวมของ   วทิยาเขตหาดใหญ่   
ประจ าปี  2551 

กนศ. 11.1/4     รายงานผลการสมัมนากิจกรรมนกัศึกษา ประจ าปี  2551 

http://student.psu.ac.th/dorm
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กนศ. 11.1/2    http://student.psu.ac.th/transcript/ 
กนศ. 11.2/1   สรุปผลประชุมเชิงปฏิบติัการโครงสร้างกิจกรรมเสริมหลกัสูตรเพือ่พฒันานกัศึกษา 
กนศ. 12.1/1    เอกสารขอบข่ายภาระงาน/ระเบียบวชิาทหาร/สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของนกัศึกษาผูใ้ชบ้ริการ 
กนศ.1.6/1  ค ากล่าวรายงานพิธีมอบโล่เกียรติยศ แก่นกักิจกรรมดีเด่น 
กนศ.13.1/1   สรุปประเมินผลความพึงพอใจในการขอรับทรานสคริปตกิ์จกรรมนกัศึกษา 
กนศ.12.1/2    แผนพฒันาศูนยกี์ฬาและนนัทนาการ  วทิยาเขตหาดใหญ่ 
กนศ.14.1/2    สรุปการประเมินผลความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ 
กนศ.15.1/1      http://student.psu.ac.th/report  
กนศ.15.1/2      สรุปผลการใชง้าน http://www.psu.ac.th/studaffairs 
กนศ.15.1/3      สรุปประเมินผลการใชง้าน http://student.psu.ac.th/data/assessment/student/report 
กนศ. 16.1/1    โครงการหลกัสูตรการบริหารส าหรับผูน้ ากลุ่มกิจกรรมนกัศึกษา คร้ังท่ี 1 ประจ าปีการศึกษา 2551 
กนศ. 16.1/2    โครงการเปิดโลกทศัน์นกัศึกษาสู่สากลคร้ังท่ี 2 ประจ าปีการศึกษา 2551 
กนศ.7.1/7      คู่มือหอพกันกัศึกษา         
กนศ.1.1/1      คู่มือปฏิบติังานโครงสร้างกิจกรรมเสริมหลกัสูตรกิจกรรมนกัศึกษา 
กนศ.1.6/2      คู่มือเทคนิคการท าผลงานทางวชิาการ 
กนศ.1.1/7      รายงานการวจิยัเร่ือง ความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อการบริการของงานแนะแนวและจดัหางาน   
กนศ.17.1/1      โครงการพฒันาระบบการจองหอพกันกัศึกษา (http://student.psu.c.th/dorm/freshy/user/fershy/doc.doc) 

 

 

*      ดูเอกสารท่ีงานบริการและสวสัดิการนกัศึกษา 
**    ดูเอกสารท่ีงานธุรการ 
**** ดูเอกสารท่ีผูอ้  านวยการกองกิจการนกัศึกษา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.psu.ac.th/studaffairs
http://student.psu.c.th/dorm/freshy/user/fershy/doc.doc
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ภาคผนวก ก 
รายการเอกสารหน่วยงานสนับสนุน 

 
หมายเลขเอกสาร 

 
กนศ.1.1/1       
กนศ.1.1/2       
กนศ.1.1/3       
กนศ.1.2/1   
กนศ.1.3/1   
กนศ.1.3/2   
กนศ.1.4/1   
กนศ.1.4/2   

****กนศ. 1.5/2     
กนศ. 1.6/1    
กนศ. 1.6/2    
กนศ.1.6/3     
กนศ.1.6/4      
กนศ.1.6/5      
กนศ.1.7/1     
กนศ.1.7/2     
กนศ. 1.2/1       
กนศ. 1.9/1      

**กนศ. 1.9/ 2     
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กนศ.1.10/1     
**กนศ. 7.1/8      

*กนศ. 1.12/1-2   
*กนศ. 1.12/3      
*กนศ. 1.12/4      
*กนศ. 1.12/5      

 

 

หมายเลขเอกสาร 
กนศ.1.13/1     
กนศ.1.1/3     
กนศ.1.14/1 
กนศ.1.15/1      

 
กนศ.1.1/1   
กนศ 1.1/2    
กนศ. 1.1/3   
กนศ 1.1/4    
กนศ 1.1/5    
กนศ 1.1/6    
กนศ 1.1/7    
กนศ.2.1/1     
กนศ.2.1/2     
กนศ.2.1/3      
กนศ.2.1/4     
กนศ.2.1/5     
กนศ.2.1/6     
กนศ.1.1/7   
กนศ.3.1/1 
กนศ.3.1/2     
กนศ.3.1/3      
กนศ.1.1/7      
กนศ. 4.1/1      
กนศ. 1.1/7       
กนศ.5.1/1     

 



  

 

- 129 -              

หมายเลขเอกสาร 
กนศ.5.1/2     
กนศ.5.1/3     
กนศ.5.1/4     
กนศ.5.1/5     
กนศ.1.4/2     
กนศ.1.1/7    
กนศ.1.1/1         
กนศ.6.1/1         
กนศ.6.1/2        
กนศ.1.1/7        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กนศ.7.1/1      
กนศ.7.1/2         
กนศ.7.1/3        



  

 

- 130 -              

กนศ.7.1/4         
กนศ.7.1/5         
กนศ.7.1/6        
กนศ.7.1/7         
กนศ.7.1/8         
กนศ.7.1/10         
กนศ.7.1/11       
กนศ.7.1/12     
กนศ.7.1/11     
*กนศ.8.1./1    
กนศ.8.1/2     
กนศ.8.1/3      
กนศ.8.1/4      
กนศ.8.1/5     
กนศ.8.1/6      
กนศ.9.1/1       
*กนศ.9.1/2       
*กนศ.9.1/3       
*กนศ.9.1/4       
*กนศ.9.1/5       
กนศ.9.1/6       
กนศ.7.1/7       
กนศ.7.1/9      
กนศ.7.1/10       
กนศ.9.1/7       

*กนศ.10.1/1 
กนศ.10.1/2 
กนศ. 11.1/1      
กนศ. 11.1/2      
กนศ. 11.1/3     
กนศ. 11.1/4     
กนศ. 11.1/2    
กนศ. 11.2/1   
กนศ. 12.1/1    
กนศ. 12.1/1    
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กนศ.11.1/1   
กนศ.1.6/1  
กนศ.13.1/1   
กนศ.12.1/2    
กนศ.14.1/2    
กนศ.15.1/1      
กนศ.15.1/2      
กนศ.15.1/3      
กนศ. 16.1/1    
กนศ. 16.1/2    
กนศ.7.1/7      
กนศ.1.1/1      
กนศ.1.6/2      
กนศ.1.1/7      
กนศ.17.1/1      

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ภารกจิขบัเคล่ือนตวับ่งช้ีของมหาวทิยาลยั 
ม.อ.2.12-01 http://student.psu.ac.th/news/index.php?main=qa 
ม.อ.2.12-02 สารสนเทศส าหรับการประกนัคุณภาพ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2550 (ตวับ่งช้ี 2.12) 
ม.อ.2.16-01 สารสนเทศส าหรับการประกนัคุณภาพ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2550 (ตวับ่งช้ีท่ี 2.16) 
 ม.อ.3.1-01 รายงานการประเมินผลการจดัปฐมนิเทศนกัศึกษา ปีการศึกษา 2550  
ม.อ.3.1-02 รายงานการประเมินผลการจองหอ้งพกั หอพกันกัศึกษาผา่นเวบ็ไซตข์องนกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2550 
ม.อ.3.1-03 รายงานการประเมินผลความพึงพอใจของผูรั้บบริการศูนยอ์าหารโรงชา้ง 
ม.อ.3.1-04 รายงานประเมินผลความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีพกัในหอพกั ปีการศึกษา 2550 

http://student.psu.ac.th/news/index.php?main=qa
http://www.qa.psu.ac.th/info%20QA/2550/องค์ประกอบ%202.xls
http://www.qa.psu.ac.th/info%20QA/2550/องค์ประกอบ%202.xls
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ม.อ.3.1-05 รายงานความพึงพอใจของผูใ้ชส้นามกีฬาและอุปกรณ์กีฬา 
ม.อ.3.1-06 ความคิดเห็นและความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อการบริการของงานแนะแนวและจดัหางาน 

วทิยาเขตหาดใหญ่ 
ม.อ.3.1-07 ส ารวจความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการหอ้งสมุด 
ม.อ.3.1-08 ประกาศรับสมคัรทุนกน้กฏิุ 
 ม.อ.3.1-09 เวบ็ไซต ์http://student.psu.ac.th/ 
 ม.อ.3.1-10 โครงการเสริมสร้างสมรรถนะบณัฑิตใหป้ระกอบธุรกิจเองได ้และโครงการ Computer  Literacy 
ม.อ.3.2-01 คู่มือกิจกรรมนกัศึกษา 
ม.อ.3.2-02 คู่มือปฏิบติังานกิจกรรมเสริมหลกัสูตรเพ่ือพฒันานกัศึกษา มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
ม.อ.3.2-03 สรุปโครงการ/กิจกรรมเพ่ือพฒันานกัศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2550 วทิยาเขตหาดใหญ่   ภูเก็ต  ตรัง        

และสุราษฎร์ธานี 
ม.อ.3.2-04 สรุปโครงการ/กิจกรรมเพ่ือพฒันานกัศึกษา วทิยาเขตปัตตานี  ประจ าปี 2550  
ม.อ.3.2-05 สรุปประเมินผลความพึงพอใจในการจดักิจกรรมนกัศึกษารายโครงการ ประจ าปี 2550 
ม.อ.3.2-06 สรุปประเมินผลความพึงพอใจในการจดักิจกรรมพฒันานกัศึกษา โดยภาพรวมของวทิยาเขตหาดใหญ่  
ม.อ.3.2-07 รายงานผลโครงการสมัมนาเชิงปฏิบติัการการจดัการความรู้ (KM Workshop) หวัขอ้ แนวทางการจดั

กิจกรรมนกัศึกษา ปี  2551 
ม.อ.3.2-08 สารสนเทศส าหรับการประกนัคุณภาพ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2550 (ตวับ่งช้ี 3.2) 
ม.อ.3.3-01 แผนพฒันานกัศึกษา  มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์  วทิยาเขตหาดใหญ่    
ม.อ.3.3-02 จ านวนโครงการและนกัศึกษาเขา้ร่วมโครงการ/กิจกรรมพฒันานกัศึกษา ปีการศึกษา 2550 

 

 

 

หมายเลข
เอกสาร 

ช่ือเอกสาร 

ม.อ.3.3-03 จ านวนนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีทั้งหมดในปีการศึกษา 2550 
ม.อ.3.3-04 สารสนเทศส าหรับการประกนัคุณภาพ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2550 (ตวับ่งช้ี 3.3) 

ม.อ.3.4-01 เอกสารลบั 
ม.อ.3.4-02 สารสนเทศส าหรับการประกนัคุณภาพ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2550 (ตวับ่งช้ี 3.4) 
ม.อ.9.2-01 รายงานการประชุมกลุ่มกิจกรรม/แบบฟอร์มการเขียน-ประเมินผลโครงการ 
ม.อ.9.2-02 หลกัเกณฑก์ารพิจารณาคดัเลือกนกักิจกรรมตวัอยา่ง โครงการดีเด่น  ประจ าปีการศึกษา 2550 
ม.อ.9.2-03 ก าหนดการสมัมนาเชิงปฏิบติัการการจดัการความรู้ (KM Workshop) ปี 2550 

ม.อ.9.2-04 สรุปประเมินผลความพึงพอใจในการจดักิจกรรมโครงการทั้งรายโครงการและโดยภาพรวม 
ม.อ.9.2-05 เอกสารประกอบการบรรยายหวัขอ้ การประกนัคุณภาพกบักิจกรรมพฒันานกัศึกษา 

ม.อ.9.2-06 สารสนเทศส าหรับการประกนัคุณภาพ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2550 (ตวับ่งช้ี 9.2) 

  
*      ดูเอกสารท่ีงานบริการและสวสัดิการนกัศึกษา 

http://student/
http://student.psu.ac.th/qa/act50/3.2-1.zip
http://student.psu.ac.th/qa/act50/3.2-2.zip
http://student.psu.ac.th/qa/act50/3.2-3.zip
http://student.psu.ac.th/qa/act50/3.2-3.zip
http://student.psu.ac.th/qa/act50/3.2-4.zip
http://student.psu.ac.th/qa/act50/3.2-5.zip
http://student.psu.ac.th/qa/act50/3.2-6.zip
http://student.psu.ac.th/qa/act50/3.2-7.zip
http://student.psu.ac.th/qa/act50/3.2-7.zip
http://www.qa.psu.ac.th/info%20QA/2550/องค์ประกอบ%203.xls
http://student.psu.ac.th/qa/act50/3.3-1.zip
http://student.psu.ac.th/qa/act50/3.3-2.zip
http://student.psu.ac.th/qa/act50/3.3-3.zip
http://www.qa.psu.ac.th/info%20QA/2550/องค์ประกอบ%203.xls
http://www.qa.psu.ac.th/info%20QA/2550/องค์ประกอบ%203.xls
http://student.psu.ac.th/qa/act50/9.2-1.zip
http://student.psu.ac.th/qa/act50/9.2-2.zip
http://student.psu.ac.th/qa/act50/9.2-3.zip
http://student.psu.ac.th/qa/act50/9.2-4.zip
http://student.psu.ac.th/qa/act50/9.2-5.zip
http://www.qa.psu.ac.th/info%20QA/2550/องค์ประกอบ%209.xls
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**    ดูเอกสารท่ีงานธุรการ 
**** ดูเอกสารท่ีผูอ้  านวยการกองกิจการนกัศึกษา 


