- กคํานํา
รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ ปการศึกษา 2552 กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
ไดจัดทําขึ้น เพือ่ เผยแพรผลการดําเนินงานในรอบปการศึกษาที่ผานมาแกหนวยงานที่เกี่ยวของและตอสาธารณชนผูสนใจ รวมถึง
เพื่อใชเปนขอมูลสําหรับการตรวจสอบประเมินคุณภาพการดําเนินงานภายในระดับหนวยงานและระดับมหาวิทยาลัย
แนวทางการจัดทํารายงานฉบับนี้ ไดจดั ทําตามแนวทางของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร โดยในปการศึกษา 2552
กองฯ ไดรายงานผลการดําเนินงานและผลการประเมินตามภารกิจและตัวบงชีจ้ ํานวน 42 ตัวบงชี้ คือ ภารกิจรวมของหนวยงาน
15 ตัวบงชี้ ภารกิจเฉพาะของหนวยงาน 18 ตัวบงชี้ และภารกิจในฐานะผูข ับเคลือ่ นตัวบงชี้ของมหาวิทยาลัย 9 ตัวบงชี้ ระยะเวลา
ที่รายงานตามปการศึกษา 2552 (1 มิถุนายน 2552 – 31 พฤษภาคม 2553) ยกเวนในตัวบงชีท้ ี่สัมพันธกับการใชจายงบประมาณ
โดยตรง จะรายงานตามกรอบปงบประมาณ 2552
ขอมูลในรายงานฉบับนี้ เปนการแสดงผลจากการดําเนินงาน ทั้งสวนของตัวปอน กระบวนการทํางาน
ผลลัพธและผลสําเร็จที่เกิดขึ้น ซึง่ ถือวาเปนสิง่ ทีแ่ สดงใหเห็นถึงความกาวหนาและพัฒนาการของกองกิจการนักศึกษาจากการ
พัฒนากระบวนการทํางานของปการศึกษา 2552
ขอขอบคุณคณะกรรมการประกันคุณภาพและบุคลากรกองกิจการนักศึกษา ที่ไดใหความรวมมือในการทํางาน
และมีความมุง มัน่ ทีจ่ ะรวมกันพัฒนาคุณภาพการดําเนินงาน จนทําใหการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาของกอง
กิจการนักศึกษา ที่ผานมาสําเร็จไปไดดวยดี

คณะกรรมการประกันคุณภาพ
กองกิจการนักศึกษา
กรกฎาคม 2553
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สารบัญ

คานา
สารบัญ
ส่ วนที่ 1
ส่ วนที่ 2
ส่ วนที่ 3
ส่ วนที่ 4
ส่ วนที่ 5

ข้ อมูลเบือ้ งต้ นของกองกิจการนักศึกษา
บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
ตารางสรุปคะแนนและผลการประเมินตามภารกิจ
ตารางสรุปคะแนนผลการดาเนินงานและผลการประเมินตามภารกิจและตัวบ่ งชี้
ผลการดาเนินงานกองกิจการนักศึกษา ประจาปี การศึกษา 2552
1. ภารกิจตัวบ่ งชี้ร่วมของหน่ วยงาน
1.1 มีการกาหนดปรัชญาหรื อปณิ ธาน ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ์แผนการดาเนินงานและ
มีการกาหนดตัวบ่งชี้ เพื่อวัดความสาเร็ จของการดาเนินงานตามแผนให้ครบทุกภารกิจ
1.2 ร้อยละของการบรรลุเป้ าหมายตามตัวบ่งชี้ของการปฏิบตั ิงานที่กาหนด
1.3 มีการกาหนดแผนกลยุทธ์ที่เชื่อมโยงกับแผนคณะ/หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย
1.4 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การ
1.5 ภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หารหน่วยงานทุกระดับของกองกิจการนักศึกษา
1.6 มีการพัฒนาหน่วยงานสู่องค์การเรี ยนรู ้
1.7 มีการนาระบบบริ หารความเสี่ ยงมาใช้ในกระบวนการบริ หารการศึกษา
1.8 ระดับความสาเร็ จของการถ่ายทอดตัวบ่งชี้และเป้ าหมายของระดับองค์กรสู่ระดับบุคคล
1.9 ร้อยละของบุคลากรกองกิจการนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาความรู ้ และทักษะในวิชาชีพทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ
1.10 กิจกรรม 5 ส/กิจกรรมคุณภาพอื่น ๆ
1.11 จานวนครั้งความไม่ปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน (ภายในหน่วยงาน)
1.12 มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย การตรวจสอบการเงินและงบประมาณ
อย่างมีประสิ ทธิภาพ
1.13 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เป็ นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริ หาร
การศึกษา
1.14 ระดับความสาเร็ จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
1.15 มีระบบการรวบรวมข้อมูลที่ได้รับการตรวจสอบความถูกต้องและทันเวลา
ส่ วนที่ 6 ผลการดาเนินงานกองกิจการนักศึกษา ประจาปี การศึกษา 2552
2. ภารกิจเฉพาะของหน่ วยงาน
ภารกิจที่ 1 ทุนการศึกษา
ภารกิจที่ 2 กองทุนเงินให้กยู้ มื เพื่อการศึกษา
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ภารกิจที่ 3 เงินยืมฉุกเฉิ น
ภารกิจที่ 4 บริ การปรึ กษาเชิงจิตวิทยา
ภารกิจที่ 5 บริ การจัดหางานและศึกษาต่อ
ภารกิจที่ 6 วินยั และพัฒนานักศึกษา
ภารกิจที่ 7 หอพักนักศึกษา
ภารกิจที่ 8 สุขาภิบาลอาหาร / ร้านสวัสดิการ และสิ่ งอานวยความสะดวก
ภารกิจที่ 9 สุขภาพอนามัย
ภารกิจที่ 10 ไปรษณี ยภัณฑ์
ภารกิจที่ 11 กิจกรรมเพื่อส่งเสริ มพัฒนานักศึกษา
ภารกิจที่ 12 วิชาทหาร
ภารกิจที่ 13 ทะเบียนกิจกรรมนักศึกษา
ภารกิจที่ 14 กีฬา
ภารกิจที่ 15 สารสนเทศกิจการนักศึกษา
ภารกิจที่ 16 กิจกรรมนานาชาติ
ภารกิจที่ 17 การพัฒนาองค์กร

67
69
71
73
75
80
83
85
87
93
95
97
99
101
103

3. ภารกิจในฐานะผู้ขับเคลือ่ น / รายงานตัวบ่ งชี้ของมหาวิทยาลัย
2.12 ร้อยละของนักศึกษาปั จจุบนั และศิษย์เก่าที่สาเร็ จการศึกษาในรอบ 5 ปี ที่ผา่ นมา ที่ได้รับ
ประกาศเกียรติคุณยกย่องด้านวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริ ยธรรม กีฬา สุขภาพ ศิลปและ
วัฒนธรรมด้านสิ่ งแวดล้อมและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพบัณฑิตในระดับชาติหรื อนานาชาติ
2.16 จานวนวิทยานิพนธ์และงานวิชาการของนักศึกษาที่ได้รับรางวัลในระดับชาติหรื อระดับนานาชาติ
3.1 มีการจัดบริ การแก่นกั ศึกษาและศิษย์เก่า
3.2 มีการส่งเสริ มกิจกรรมนักศึกษาที่ครบถ้วนและสอดคล้องกับคุณลักษณ์บณ
ั ฑิตที่พึงประสงค์
3.3 ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่ วมกิจกรรม/โครงการพัฒนานักศึกษาต่อจานวนนักศึกษา
3.4 ประสิ ทธิผลของการปฏิบตั ิตามคุณธรรมจริ ยธรรมและวินยั นักศึกษา
9.2 มีระบบและกลไกการให้ความรู ้และทักษะด้านประกันคุณภาพแก่นกั ศึกษา
ส่ วนที่ 7 แนวทางการพัฒนาและผลการพัฒนาตามรายงานผลการประเมินคุณภาพของปี ทีผ่ ่านมา
ส่ วนที่ 8 ผลงานนวัตกรรมระหว่ างปี การศึกษา 2552
ส่ วนที่ 9 ภาคผนวก
ภาคผนวก ก ข้อมูลพื้นฐานสาหรับการประเมินภายในหน่วยงานสนับสนุน (SAR-12)
ภาคผนวก ข ตาราง การกาหนดแผน/เป้ าหมายการดาเนินงานตามภารกิจและตัวบ่งชี้
ภาคผนวก ค เกณฑ์การประเมินระดับตัวบ่งชี้ร่วม ตัวบ่งชี้เฉพาะของหน่วยงาน
และตัวบ่งชี้ในฐานะ ผูข้ บั เคลื่อน / รายงานตัวบ่งชี้ของมหาวิทยาลัยฯ
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ข้ อมูลเบือ้ งต้ นกองกิจการนักศึกษา
ความเป็ นมา
กองกิจการนักศึกษาเป็ นส่วนราชการหนึ่ง ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัยเรื่ องการแบ่งส่วนราชการใน
สํานักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ลงวันที่ 20 เมษายน 2522 ในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 1 พฤษภาคม
2522 และตามหนังสื อทบวงมหาวิทยาลัยที่ ทม 0202/7959 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2542 มีโครงสร้าง การแบ่งงานเป็ น 3
งาน 1 หน่วย คือ งานแนะแนวและจัดหางาน งานบริ การและสวัสดิการนักศึกษา งานกิจกรรมนักศึกษา และหน่วยธุรการ
ปี 2531ได้ปรับปรุ งงานใหม่ตามหนังสื อทบวงมหาวิทยาลัยที่ ทม 0202/24594 ลงวันที่ 20 กันยายน 2531 เป็ น 4 งาน
คือ งานแนะแนวและจัดหางาน งานบริ การและสวัสดิการนักศึกษา งานกิจกรรมนักศึกษา และงานธุรการ และเมื่อวันที่
3 ธันวาคม 2547 ได้เพิ่มหน่วยงานใหม่อีกจํานวน 2 หน่วยงาน คือ หน่วยสารสนเทศ และหน่วยกิจกรรมนานาชาติ
ปี
2552 ได้มีการปรับปรุ งแบ่งโครงสร้างงานใหม่เป็ นการภายใน ตั้งแต่วนั ที่ 15 พฤศจิกายน 2552 เป็ นต้นมา
ตามหนังสื อที่ มอ.052/289 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2552เป็ น 9 งานคือ งานแนะแนวและจัดหางาน งานวินยั และพัฒนานักศึกษา งานกองทุนเงินให้กยู้ มื เพื่อการศึกษา งานบริ การและสวัสดิการนักศึกษา งานหอพักนักศึกษา งานกิจกรรมนักศึกษา งานพัฒนากีฬา งานสารสนเทศและนวัตกรรม และงานธุรการ
วิสัยทัศน์ กองกิจการนักศึกษาเป็ นหน่วยงานที่ร่วมสร้างบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย โดยมุ่งเน้นการดําเนินงาน
ที่ส่งเสริ มการเรี ยนรู ้และพัฒนานักศึกษา
พันธกิจ สนับสนุนและจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาพร้อมจัดบริ การและสวัสดิการที่หลากหลาย เพื่อให้บณ
ั ฑิตมี
ความรู ้ ความสามารถ ดํารงด้วยคุณธรรม บนพื้นฐานความเป็ นไทย มีทกั ษะชีวติ สํานึกสาธารณะ และสมรรถนะสากล

เป้ าประสงค์ / วัตถุประสงค์ / กลยุทธ์
เป้าประสงค์ 1.บัณฑิตมีภาวะผู้นา มีทักษะชีวติ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้บณั ฑิตมีจิตสํานึกสาธารณะ
มีคุณธรรมจริ ยธรรม และมีวินยั
ถือ ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็ น
กิจที่หนึ่งตามพระราชปณิ ธานของ
สมเด็จพระบรมราชชนกฯ

มีคุณธรรม มีสานึกสาธารณะและสมรรถนะสากล และอยู่ร่วมกับผู้อนื่ ได้ ดี
กลยุทธ์
1. เผยแพร่ พระราชปณิ ธานของสมเด็จพระบรมราชชนกฯ
2. ขยายกิจกรรมให้นกั ศึกษารู ้จกั ชุมชน และสังคม
3. สร้างบรรยากาศและสิ่ งแวดล้อมด้านคุณธรรม จริ ยธรรม ส่ งเสริ มบุคลากร และนักศึกษาที่มี
ความดีเด่นเป็ นแบบอย่างที่ดี
4. จัดและส่ งเสริ มกิจกรรมให้นกั ศึกษาเรี ยนรู ้การแก้ไขพฤติกรรมที่ขดั กับวินยั นักศึกษา
5. จัดและส่ งเสริ มกิจกรรมพัฒนาจิตสํานึ กสาธารณะ คุณธรรมจริ ยธรรม และวินยั

2. เพื่อให้บณั ฑิตมีภาวะผูน้ าํ มีทกั ษะ
ชีวิต มีทกั ษะทางสังคม วิชาการ
และเสริ มสร้างสมรรถนะสากลบน
พื้นฐานความเป็ นไทย

1. จัดและส่ งเสริ มกิจกรรมที่เสริ มสร้างภาวะผูน้ าํ สมรรถนะสากลบนพื้นฐานความเป็ นไทย
2. ส่ งเสริ มและพัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรนักศึกษาและสร้างเครื อข่าย ในการพัฒนาผูน้ าํ
ของนักศึกษา
3. จัดและส่ งเสริ มกิจกรรมเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา
4. จัดและส่ งเสริ มกิจกรรมเสริ มสร้างบัณฑิตให้มีทกั ษะชี วิตและคุณภาพชี วิตที่ดีตระหนักใน
ศักดิ์ศรี และความมีคุณค่าในตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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กลยุทธ์
5. จัดและส่ งเสริ มกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา ให้มีความพร้อมเข้าสู่ ตลาดงานสนับสนุนให้
นักศึกษาประกอบอาชี พมีรายได้ระหว่างเรี ยน และสร้างงานด้วยตนเอง
6. ส่ งเสริ มศักยภาพบริ การปรึ กษา

3. เพื่อให้บณั ฑิตมีความภาคภูมิใจในสถาบัน จัดและส่งเสริ มกิจกรรมความภาคภูมิใจในสถาบันเป็ นหนึ่ งเดียวไม่แยกคณะ วิทยาเขต
ความเป็ นลูกพระบิดาเป็ นหนึ่ งเดียวไม่
แยก คณะ วิทยาเขต
4. เพื่อให้บณั ฑิตมีความเข้าใจใน
พหุวฒั นธรรมและความเป็ น
ประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริ ย ์
ทรงเป็ นประมุข

1. จัดและส่ งเสริ มกิจกรรมให้เกิดการเรี ยนรู้และเข้าใจวัฒนธรรมไทยและ
วัฒนธรรมต่างชาติ เพื่อการอยูร่ ่ วมกันในสังคมพหุ วฒั นธรรม
2. รณรงค์ส่งเสริ มกิจกรรมความเป็ นประชาธิ ปไตยโดยมีพระมหากษัตริ ยท์ รง
เป็ นประมุข

5. เพื่อให้บณั ฑิตมีสุขภาพ พลานามัย
แข็งแรงสมบูรณ์

1. จัดกิจกรรมที่ส่งเสริ มให้นกั ศึกษา เป็ นผูม้ ีสุขภาพดีท้ งั ร่ างกายและจิตใจ
2. จัดกิจกรรมที่ส่งเสริ มให้นกั ศึกษาปราศจากยาเสพติด การพนันอบายมุข
และพฤติกรรมเสี่ ยงต่างๆ

เป้าประสงค์ 2. นักศึกษามีความพร้ อมในการศึกษาเพือ่ พัฒนาวิชาการและกระจายโอกาสทางการศึกษา
วัตถุประสงค์
กลยุทธ์
1. เพื่อจัดบริ การและสวัสดิการที่หลากหลาย 1. มุ่งพัฒนาหอพักตามมาตรฐานหอพักนักศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ตรงตามความต้องการของนักศึกษา
และของมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
2. ตรวจเยีย่ มนักศึกษา และรับรองมาตรฐานที่พกั เอกชน
3. จัดให้มีอาหารเครื่ องดื่มจําหน่ายที่หลากหลายได้มาตรฐาน
4. จัดให้มีร้านสวัสดิการต่าง ๆ ที่เอื้อต่อการพัฒนาการเรี ยนรู ้และส่ งเสริ มคุณภาพชี วิตแก่
นักศึกษา
5 จัดให้มีระบบบริ การสุขภาพอนามัยนักศึกษาที่หลากหลาย
6. จัดสรรทุนการศึกษาประเภททุนขาดแคลนหรื อทุนเรี ยนดี ตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยและ
เงื่อนไขของแหล่งทุนทุกคน
7. จัดสรรเงินให้กยู้ มื ตามเกณฑ์ของกองทุนเงินให้กยู้ มื เพื่อการศึกษา
8. จัดอบรมและเผยแพร่ ขอ้ มูลอาชี พ อาชีพอิสระ การศึกษาต่อและสมัครงาน
9. จัดบริ การวิชาทหารตามระเบียบการศึกษา
10. จัดให้มีอาคาร สนามกีฬา และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมกีฬาให้ได้มาตรฐาน
และเพียงพอ
11. จัดให้มีอาคารกิจกรรม และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมนักศึกษาให้ได้
มาตรฐานและเพียงพอ
12. จัดให้มีการสํารวจความต้องการความจําเป็ นของนักศึกษา จัดให้มีอาคารกิจกรรมนักศึกษา
สนามกีฬา อุปกรณ์กีฬา และอุปกรณ์อื่น ๆ
2. เพื่อกระจายโอกาสทางการศึกษาใน
รู ปแบบทุนการศึกษาและ
ความสามารถ พิเศษสําหรับนักเรี ยน
ในระดับมัธยมศึกษา

1. จัดให้มีทุนการศึกษาและแสวงหาแหล่งทุนเพิ่มมากขึ้นสําหรับนักเรี ยนและนักศึกษาด้อย
โอกาส
2. จัดให้มีโครงการรับนักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษด้านกีฬาให้เข้าเรี ยนในมหาวิทยาลัย

-4เป้าประสงค์ 3. กองฯ มีการบริหารจัดการเชิงรุ ก ที่มีประสิ ทธิภาพ โปร่ งใสตรวจสอบได้ ตามหลักธรรมาภิบาล และสอดรับกับการบริหาร
มหาวิทยาลัยหลายวิทยาเขต
วัตถุประสงค์
1. เพื่อบูรณาการงานกิจการนักศึกษา
กับคณะ และวิทยาเขต อย่างเป็ นระบบ

กลยุทธ์
1. จัดตั้งคณะกรรมการดําเนินงานหรื อคณะทํางานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานกิจการนักศึกษา
2. กําหนดแผนการปฏิบตั ิงานร่ วมกับคณะและวิทยาเขต

2. เพื่อให้การบริ หารจัดการมีประสิ ทธิภาพ
ตามหลักธรรมาภิบาล

1. จัดอบรมให้ความรู้ กระตุน้ และสร้างจิตสํานึกให้บุคลากรปฏิบตั ิงานโดยยึด
หลักธรรมาภิบาล
2. ปรับและวางระบบบริ หารจัดการให้มีความโปร่ งใสและตรวจสอบได้

3. เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าของบุคลากร
อย่าง เป็ นระบบทั้งด้านระดับความรู้ และ
ระดับความสามารถทางวิชาการ

1. พัฒนาบุคลากรเข้าสู่ ตาํ แหน่งชํานาญการ/เชี่ยวชาญ/เชี่ยวชาญพิเศษ
2. มีระบบกลไกเสริ มสร้างและจูงใจให้บุคลากรทําผลงานทางวิชาการ
3. มีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่ อง
4. จัดหางบประมาณสนับสนุนให้เพียงพอในการพัฒนาบุคลากร เช่นเรื่ องการ ฝึ กอบรม
ศึกษาดูงาน หรื อการทําวิจยั

4. เพื่อพัฒนาระบบการจัดการ
ฐานข้อมูล และการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างมีประสิ ทธิภาพ

1. จัดให้มีฐานข้อมูลที่เชื่อถือได้ ทันสมัยสําหรับการบริ หารจัดการ
2. จัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และอื่น ๆ ให้เพียงพอกับความต้องการในทุกภารกิจของกองฯ
3. จัดอบรมให้ความรู้บุคลากรเรื่ องเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่ อง

เป้าประสงค์ 4. เพือ่ เสริมสร้ างสมรรถนะและปรับวัฒนธรรมองค์ กรสู่ การเป็ นองค์ กรแห่ งการเรียนรู้ ที่มีการจัดการความรู้ เพือ่ ให้ เกิดการ
พัฒนาอย่างยัง่ ยืน
วัตถุประสงค์
กลยุทธ์
1. เพื่อพัฒนาการทํางานเป็ นทีม
1. ให้บุคลากรทํางานเป็ นทีมเพื่อพัฒนาองค์กร โดยแต่งตั้งคณะทํางานชุด
มีจิตสํานึกแห่งการเรี ยนรู ้
ต่าง ๆ
2. เพื่อพัฒนา KPIs ให้สอดคล้องกับ
1. มีคณะกรรมการประกันคุณภาพของกองฯ
ระบบการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย 2. จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้เพื่อพัฒนา KPIs ให้สอดคล้องกับระบบการประกันคุณภาพ
ของมหาวิทยาลัย
3. เพื่อสร้างระบบ Knowledge Management
และสร้าง/จัดเก็บองค์ความรู้อย่างเป็ น
ระบบ เพื่อให้เกิดเป็ นขุมความรู้ดา้ น
กิจการนักศึกษา

1. ส่ งเสริ มให้บุคลากรแลกเปลี่ยนถ่ายทอดและเผยแพร่ ความรู ้
2. สร้าง/ประมวลองค์ความรู ้ดา้ นกิจการ นักศึกษา

-5อธิการบดี
- คณะกรรมการดําเนินงานกิจการนักศึกษา
- คณะกรรมการจัดสรรทุนการศึกษา
- คณะกรรมการดําเนินงานวินยั นักศึกษา
- คณะกรรมการที่ปรึ กษาเชิงจิตวิทยา
- คณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึ กษาหอพัก
- คณะกรรมการกองทุนเงินให้กยู้ มื เพื่อการศึกษา

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา กีฬาและวัฒนธรรม

ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกีฬา

ผูช้ ่วยอธิ การบดีฝ่ายบริ การและสวัสดิการนักศึกษา
- คณะกรรมการชุดต่างๆ
(ประกันคุณภาพ/ความเสี่ ยง การจัดการความรู ้ แผนและพัฒนา
5 ส. กิจกรรมสันทนาการสานสัมพันธ์)

ผู้อานวยการกองกิจการนักศึกษา

งานกิจกรรม
นักศึกษา (1)
- หน่วยกิจกรรมบําเพ็ญ
ประโยชน์
- หน่วยกิจกรรมวิชาการ
- หน่วยกิจกรรม
ศิลปวัฒนธรรม
-หน่วยกิจกรรมนานาชาติ
-หน่วยกิจกรรมพิเศษ
-หน่วยทะเบียนกิจกรรม
นักศึกษา
-หน่วยอาคารกิจกรรมและ
พัสดุ

งานพัฒนากีฬา
(2)
- หน่วยส่งเสริ มและ
กิจกรรมกีฬา
- หน่วยส่งเสริ มการกีฬา
เพื่อสุ ขภาพ
- หน่วยส่งเสริ มและพัฒนากีฬา
-หน่วยวิทยาศาสตร์การกีฬา
-หน่วยอาคารสถานที่และพัสดุ
อุปกรณ์กีฬา
-หน่วยธุ รการและการเงิน

งานวินัยและพัฒนา
นักศึกษา(3)

งานแนะแนวและจัดหางาน
( 4)

งานกองทุนเงินให้ ก้ ยู มื
เพือ่ การศึกษา (5)
- หน่วยปฏิบตั ิการเงินกูย้ ืม
กยศ./กรอ.
- หน่วยส่งเสริ มพัฒนา
นักศึกษากูย้ ืม

- หน่วยทุนการศึกษา
- หน่วยวินยั นักศึกษา
- หน่วยพัฒนาวินยั นักศึกษา - หน่วยบริ การปรึ กษาเชิง
จิตวิทยาและพัฒนาตน
- หน่วยพัฒนาและ
- หน่วยรับเรื่ องราวร้องทุกข์
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
- หน่วยพัฒนาอาชีพ
นักศึกษา
/

งานหอพัก
นักศึกษา (6)
-หน่วยหอพักชาย
-หน่วยหอพักหญิง
-หน่วยพัฒนานักศึกษา
ในหอพัก
-หน่วยอาคารสถานที่
และพัสดุ
-หน่วยไปรษณี ยภัณฑ์
-หน่วยธุ รการ
-หน่วยประสานงาน
หอพักเอกชน

งานบริการและ
สวัสดิการนักศึกษา (7)
สุ พตั รา
-หน่วยสุ ขาภิบาลอาหาร
-หน่วยอนามัยนักศึกษา
-หน่วยประกันภัยอุบตั ิเหตุ
นักศึกษาและบุคลากร
-หน่วยสวัสดิการต่างๆ
-หน่วยวิชาทหาร
-หน่วยอาคารสถานที่
และพัสดุ

งานธุรการ
(8)
- หน่วยบริ หารงาน
ทัว่ ไป
- หน่วยสารบรรณ
- หน่วยการเงิน
และบัญชี
- หน่วยงบประมาณ
- หน่วยผลิตเอกสาร
- หน่วยพัสดุ
- หน่วยบุคลากร

งานสารสนเทศและ
นวัตกรรม (9)
- หน่วยสารสนเทศ
- หน่วยประกันคุณภาพ
- หน่วยการจัดการความรู ้
- หน่วยการบริ หารความเสี่ ยง
- หน่วยแผนและพัฒนา
- หน่วยประชาสัมพันธ์และ
ชุมชนสัมพันธ์
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ผู้อานวยการกองกิจการนักศึกษา
นายวิชา เพชรขาว
น.วิชาการศึกษา 8

หัวหน้ างานกิจกรรม
นักศึกษา
สุ กรี เมฆทันต์
น.วิชาการศึกษาช.8

หัวหน้ างานพัฒนากีฬา
วรรณโน สนธิพพิ ฒ
ั น์
น.วิชาการศึกษา 6
(2)

(1)

- วิลาสิ นี เพชรขาว
น.วิชาการ ช.8
- เกตุวดี สิ ทธิ ชยั
น.วิชาการ 6
- สัตญา แสงสุ วรรณ
น.วิชาการศึกษา*
- เยาวลักษณ์ คุณาวรกุล
น.วิชาการอุดมศึกษา***
- ปรเมศวร์ สาขุน
ช่างอิเลคทรอนิ คส์ *
- ลูกจ้างประจํา 2 คน
- พนง.บ.เอกชน 2 คน

- วรัญญู ขวัญวิชา
น.วิชาการอุดม***
- พิศิษฐ์ เรื องน้อย
น.วิชาการศึกษา*
- ลูกจ้างประจํา 2 คน
- ลูกจ้างโครงการ 3 คน
- พนง.บ.เอกชน 2 คน

หัวหน้ างานวินัยและพัฒนา
นักศึกษา
มนา พรหมมี
น.วิชาการอุดม***
( 3)
- อัตราว่าง
น.วิชาการศึกษา*

หัวหน้ างานแนะแนวและ
จัดหางาน
อมรา ศรีสัจจัง
น.แนะแนวฯ ช. 8
( 4)
- วันวิสาข์ โยพิทกั ษ์
น.วิชาการอุดม***
- จีรนันท์ ยอดมณี
น.วิชาการอุดม***

หัวหน้ างานกองทุนเงินให้
กู้ยมื เพือ่ การศึกษา
จุรี เจริญผล
น.แนะแนวฯ 6
(5)

- เบญจมาศ เลิศบวร
น.แนะแนวฯ*

- คณะกรรมการชุดต่างๆ
(ประกันคุณภาพ/ความเสี่ยง การจัดการความรู้ แผนและ
พัฒนา 5 ส. กิจกรรมสันทนาการและสานสัมพันธ์ )
หัวหน้ างานหอพัก
นักศึกษา
อัมพร อรุณศรี
น.วิชาการฯ ช. 8
(6)

หัวหน้ างานบริการและ
สวัสดิการนักศึกษา
สุ พตั รา วิจิตรโสภา
น.วิชาการฯ ช.8
(7)

- นพดล ภูมิสมบัติ
- นุกลู กุลสิ รวิชย์
น.วิชาการศึกษา 6
น.วิชาการ 6
- นันทวัน ชนะสิ ทธิ์
- พนง.บ.เอกชน 24 คน
น.วิชาการศึกษา 6
- ธนภร ไชยทอง
น.วิชาการศึกษา 6
- พรผุสดี หล่อตระกูล
ผูป้ ฏิบตั ิงานบริ หาร 4
- อุไรวรรณ ปฏิญญา
น.วิชาการอุดมศึกษา**
- นันทวี ภักดีจิตต์
แม่บา้ น
- แม่บา้ น 12 คน
- พนง.บ.เอกชน 40 คน

หัวหน้ างานธุรการ
อาภรณ์ อุ่นธวัชนัดดา
จ.บริหารฯ ช. 8
(8)
- วิรภรณ์ ถาวรสุ ข
น.วิชาการ6
- พรทิพย์ อรัญดร
น.วิชาการเงินและบช.6
- จารุ ณี สิ งขรัตน์
ผูป้ ฏิบตั ิงานบริ หาร 6
- วิลยั อินทร์สุวรรณ์
ผูป้ ฏิบตั ิงานบริ หาร 6
- อนันต์ อินคีรี
ผูป้ ฏิบตั ิงานบริ หาร 5
- ละออง สุ ขโสภา
ผูป้ ฏิบตั ิงานบริ หาร*
- ทิพวัลย์ เตชะศรี
ผูป้ ฏิบตั ิงานบริ หาร *
- ไตรลดา พงษ์ชาตรี
ผูป้ ฏิบตั ิงานบริ หาร*
- นายพิชิต พลายดัด
แม่บา้ น

หัวหน้ างาน
สารสนเทศและ
นวัตกรรม
คมกริช ชนะศรี
น.แนะแนวฯ ช. 8
(9)

- ชุลีพร สะสม
น.วิชาการคอมพิวเตอร์
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หน้ าที่รับผิดชอบของงานต่ าง ๆ กองกิจการนักศึกษา มีดงั นี้
1. งานกิจกรรมนักศึกษา
มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการจัด และสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา โดยจะกํากับดูแลการจัด
กิจกรรมด้านต่างๆ ของกลุ่มกิจกรรมนักศึกษา ได้แก่ องค์การบริ หาร สภานักศึกษา ชมรมในสังกัดองค์การบริ หาร และ
กลุ่มอิสระต่างๆ โดยแบ่งหน่วยความรับผิดชอบ ดังนี้
1. หน่ วยบาเพ็ญประโยชน์ มีหน้าที่กาํ กับดูแลให้การปรึ กษาชมรมด้านบําเพ็ญประโยชน์ พิจารณากําหนด
ระเบียบ หลักเกณฑ์การจัดทําโครงการให้ตอบสนองวัตถุประสงค์ กลยุทธ์และแผนงานพัฒนานักศึกษา พิจารณาวิเคราะห์
โครงการงบประมาณ ตลอดจนประสานอํานวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมนักศึกษาด้านบําเพ็ญประโยชน์ ได้แก่ ด้าน
การเงิน อาคารสถานที่ ยานพาหนะ กําลังคน และติดตามประเมินผล
2.
หน่ วยวิชาการ มีหน้าที่กาํ กับดูแลให้คาํ ปรึ กษาชมรมด้านวิชาการ พิจารณากําหนดระเบียบ หลักเกณฑ์การ
จัดทําโครงการให้ตอบสนองวัตถุประสงค์ กลยุทธ์ และแผนงานพัฒนานักศึกษา วิเคราะห์โครงการ งบประมาณ
ตลอดจนอํานวยความสะดวกด้านต่างๆ ในการจัดกิจกรรมนักศึกษาด้านวิชาการ ได้แก่ ด้านการเงิน สถานที่ ยานพาหนะ
กําลังคน และติดตามประเมินผล
3.
หน่ วยศิลปวัฒนธรรม มีหน้าที่กาํ กับดูแลให้คาํ ปรึ กษาชมรมด้านศิลปวัฒนธรรม พิจารณากําหนดระเบียบ
หลักเกณฑ์การจัดทําโครงการให้ตอบสนองวัตถุประสงค์ กลยุทธ์ และแผนงานพัฒนานักศึกษา วิเคราะห์โครงการ
งบประมาณ ตลอดจนอํานวยความสะดวกด้านต่างๆ ในการจัดกิจกรรมนักศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม ได้แก่ ด้านการเงิน
สถานที่ ยานพาหนะ กําลังคน และติดตามประเมินผล
4.
หน่ วยกิจกรรมพิเศษ มีหน้าที่กาํ กับดูแลให้คาํ ปรึ กษาการจัดกิจกรรมพิเศษอื่นๆ พิจารณาวิเคราะห์โครงการ
งบประมาณ ตลอดจนอํานวยความสะดวกด้านต่างๆ ในการจัดกิจกรรมพิเศษที่องค์กรกิจกรรมเสนอ โดยเน้นกิจกรรมที่
สอดคล้องกับเป้ าประสงค์หลักการบ่มเพาะนักศึกษา
5.
หน่ วยกิจกรรมนานาชาติ มีหน้าที่กาํ กับดูแลการจัดกิจกรรมของนักศึกษาต่างชาติ การดําเนินงานและประสาน
ภารกิจของนักศึกษาต่างชาติ การดําเนินงาน และประสานภารกิจของกองกิจการนักศึกษาที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมนานาชาติ
ได้แก่ การติดต่อประสานงานกับมหาวิทยาลัย หน่วยงานต่างประเทศ ในลักษณะ E – mail จดหมาย โทรสาร โทรศัพท์
การประสานต้อนรับ บรรยายสรุ ป การบันทึกการประชุม และงานเอกสารต่างประเทศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา และ
บุคลากรกองกิจการนักศึกษา
6.
หน่ วยทะเบียนกิจกรรม มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดเก็บข้อมูลนักศึกษาเข้าร่ วมกิจกรรมแต่ละโครงการ
ดําเนินการเทียบค่าหน่วยชัว่ โมง และเทียบโอนประสบการณ์เข้าร่ วมกิจกรรมของนักศึกษา ตรวจสอบคุณภาพพร้อมออก
ใบรับรองการทํากิจกรรมของนักศึกษา
7. หน่ วยอาคารกิจกรรมและพัสดุ มีหน้าที่ควบคุมดูแลอาคารกิจกรรมนักศึกษา และจัดให้บริ การด้านพัสดุ
สนับสนุนการจัดกิจกรรมนักศึกษา ได้แก่ พัสดุโสตฯ โครงงาน งานครัว และพัสดุสาํ นักงานต่างๆ
2. งานพัฒนากีฬา
มีหน้าที่ ส่งเสริ มการจัดกิจกรรมทางด้านกีฬา ทั้งในส่วนของกิจกรรมกีฬา กีฬาเพื่อความเป็ นเลิศ กีฬาเพื่อสุขภาพ
วิทยาศาสตร์การกีฬา และสิ่ งอํานวยความสะดวกด้านกีฬา ตลอดจนสนับสนุนให้นกั นักศึกษาได้เรี ยนวิชาทหาร โดยแบ่ง
หน่วยงานดังนี้

-82.1 หน่ วยส่ งเสริมและกิจกรรมกีฬา มีหน้าที่กาํ กับดูแลให้คาํ ปรึ กษาชมรมด้านศิลปวัฒนธรรมในสังกัด
องค์การบริ หาร องค์การนักศึกษา พิจารณากําหนดระเบียบ หลักเกณฑ์การจัดทําโครงการให้ตอบสนองวัตถุประสงค์
กลยุทธ์ และแผนงานพัฒนานักศึกษา วิเคราะห์โครงการ งบประมาณ ตลอดจนอํานวยความสะดวกด้านต่างๆ ในการ
จัดกิจกรรมนักศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม ได้แก่ ด้านการเงิน สถานที่ ยานพาหนะ กําลังคน และการติดตามประเมินผล
2.2 หน่ วยส่ งเสริมกีฬาเพือ่ สุ ขภาพ มีหน้าที่จดั และส่งเสริ มกิจกรรมการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพแก่
นักศึกษาบุคลากร บุคคลภายนอกและหน่วยงานชุมชนต่างๆในพื้นที่ใกล้มหาวิทยาลัย เพื่อให้สามารถได้ออกกําลังกายและ
เล่นกีฬาอย่างน้อย 3 วัน/สัปดาห์ มีความเข้าใจหลักการออกกําลังกายที่ถูกต้องเหมาะกับสภาพของร่ างกายตนเองและเลือก
ชนิดกีฬาที่ออกกําลังกายได้เหมาะสม จัดบอร์ดนิทรรศการเผยแพร่ ความรู ้ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และรองรับการเป็ น
มหาวิทยาลัยสุขภาพตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ได้แก่อบรมแอโรบิค อบรมโยคะ เทวันโด
2.3 หน่ วยส่ งเสริมและพัฒนากีฬา มีหน้าที่ดาํ เนินการ รับนักเรี ยนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬาเข้า
ศึกษาในมหาวิทยาลัย จัดเตรี ยมเอกสาร สนับสนุนส่งเสริ ม/อํานวยความสะดวก และจัดส่งนักกีฬาเข้าร่ วมการแข่งขันกีฬา
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยตั้งแต่การคัดเลือกระหว่างวิทยาเขต รอบคัดเลือกโซนภาคใต้และรอบมหกรรม ดําเนินการ
จัดการแข่งขันและจัดส่งนักกีฬาเข้าร่ วมการแข่งขันกีฬารายการต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ จัดประชุม สัมมนา
และฝึ กอบรมให้กบั ผูจ้ ดั การทีม ผูฝ้ ึ กสอน ผูช้ ่วยผูฝ้ ึ กสอน เกี่ยวกับ แนวทางการพัฒนากีฬาของมหาวิทยาลัยให้สู่ความเป็ น
เลิศ พร้อมทั้งสนับสนุนกิจกรรมในด้านต่างๆได้แก่การเงิน สถานที่ ยานพาหนะ กําลังคน และการติดตามประเมินผล
2.4 หน่ วยวิทยาศาสตร์ การกีฬา มีหน้าที่ประสานและดําเนินการส่งเสริ มให้ความรู ้ทางด้านวิทยาศาสตร์การ
กีฬาแก่นกั ศึกษา บุคลากรบุคคลภายนอกให้มีความรู ้ที่ถูกต้องในการออกกําลังกายตลอดจนการนําวิทยาศาสตร์การกีฬามา
ใช้อย่างแพร่ หลายในมหาวิทยาลัย อีกทั้งเพื่อป้ องกันการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา และให้ความร่ วมมือกับสถาบันอุดมศึกษา
และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์การกีฬา ดังนี้ จัดทํามุมหนังสื อ จัดบอร์ด นิทรรศการ จัดสัมมนา การกีฬา
จัดทดสอบสมรรถภาพทางกายแก่นกั ศึกษา บุคลากรและบุคคลภายนอก
2.5 หน่ วยสถานทีแ่ ละอุปกรณ์ กฬ
ี า มีหน้าที่บริ หารจัดการด้านสถานกีฬาอุปกรณ์กีฬาและสิ่ งอํานวยความ
สะดวกทางการกีฬา สนับสนุนงานในส่วนต่างๆที่เกี่ยวของกับการกีฬาและกิจกรรมอื่นๆของนักศึกษาและบุคลากรของ
วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยมี อาคารกีฬา พื้นที่สนามกีฬา ได้แก่ สระว่ายนํ้า ขนาด 25 เมตร โรงยิมเนเซี่ยม 1 หลังสนาม
ฟุตบอล สนาม 1 สนาม 2 สนามเทนนิส 5 คอร์ท สนามบาสเกตบอลกลางแจ้ง 2 สนาม สนามซอฟท์บอลและเบสบอล
1 สนาม สนามเปตอง 5 สนาม สนามยิงปื น ระยะ 10 เมตร 17 ช่องยิง สนามวอลเลย์บอลชายหาด 1 สนาม อาคารกีฬา
เอนกประสงค์ ประกอบด้วย สนามตะกร้อ 2 สนาม สนามบาสเกตบอลและวอลเลย์บอล อาคารกีฬาในร่ ม 1 หลัง
ประกอบด้วย ศูนย์บริ หารร่ างกาย ห้องทดสอบสมรรถภาพ ห้องฝึ กซ้อมกีฬาเทเบิลเทนนิส ห้องฝึ กซ้อมกีฬาศิลปะ
ป้ องกันตัว ห้องฝึ กซ้อมกีฬาในร่ ม
2.6 หน่ วยธุรการและการเงิน มีหน้าที่ดา้ นธุรการ ได้แก่ จัดทําทะเบียนพัสดุ ครุ ภณั ฑ์ต่าง ๆ รับ – ส่งเอกสาร
จัดจําหน่ายค่าบริ การสนามกีฬา จัดหาวัสดุ รวบรวมเงินรายได้จากการให้บริ การสนามกีฬาส่งมหาวิทยาลัย และประสาน
และดําเนินการจัดทําบัตรสมาชิกผูม้ าใช้สนามกีฬา และสรุ ปข้อมูลทางด้านการให้บริ การเสนอผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้อง
2.7 หน่ วยวิชาทหาร มีหน้าที่ ประสานศูนย์การฝึ กนักศึกษาวิชาทหาร เกี่ยวกับการรับสมัครนักศึกษาวิชา
ทหารใหม่กบั การายงานตัวนักศึกษาวิชาทหารเก่าเพื่อเรี ยนวิชาทหารในปี ชั้นต่อไปทุกปี การศึกษา ประสาน ด้านการเรี ยน
การสอนและการฝึ กวิชาทหารร่ วมกับศูนย์การฝึ กนักศึกษาวิชาทหาร ดําเนินการขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการ
ทหารให้แก่นกั ศึกษาที่ไม่เรี ยนวิชาทหาร ดําเนินการขอถอนการผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารแก่นกั ศึกษาที่
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การเรี ยกพล และงานด้านธุรการต่างๆ
3. งานวินัยและพัฒนานักศึกษา
มีหน้าที่ดูแลความประพฤติ ปลูกฝังคุณธรรม จริ ยธรรมและสร้างเสริ มวินยั นักศึกษา รวมทั้งปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักศึกษา
1. หน่ วยงานวินัยนักศึกษา มีหน้าที่ดาํ เนินการสอบสวนผูถ้ ูกกล่าวหาว่ากระทําความผิดทางวินยั นักศึกษา และ
ลงโทษนักศึกษาผูก้ ระทําความผิด ดังนี้
1.1 รับเรื่ องกล่าวหาร้องทุกข์ จัดทําแฟ้ มประวัตินกั ศึกษาและลงข้อมูลการกระทําความผิด
1.2 สอบสวน/สื บสวน โดยรวบรวมข้อมูลของนักศึกษาที่ถูกกล่าวหา แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ดําเนินการสอบสวนเพื่อหาข้อเท็จจริ ง และเสนอโทษหากนักศึกษากระทําความผิดจริ ง
1.3 ลงโทษผูก้ ระทําความผิดทางวินยั นักศึกษา เมื่อมีการสอบสวนหรื อคณะกรรมการดําเนินงานวินยั
นักศึกษา ฯ พิจารณารายงานผลการสอบสวน จัดทําความเห็นและจัดทําคําสัง่ ลงโทษนักศึกษา
2. หน่ วยปรับเปลีย่ นพฤติกรรม มีหน้าที่ดาํ เนินการภายหลังมหาวิทยาลัยฯ มีคาํ สัง่ ลงโทษนักศึกษาในการ
ปรับเปลี่ยน แนวคิด พฤติกรรมของนักศึกษาซึ่งถูกลงโทษทางวินยั นักศึกษา เพื่อให้นกั ศึกษาสามารถใช้ชีวติ ร่ วมกับผูอ้ ื่น
ในสังคมด้วยแนวคิด ทัศนคติ ที่ได้รับการบ่มเพาะให้เป็ นบัณฑิตที่พึงประสงค์ต่อไป ดังนี้
2.1 แจ้งให้นกั ศึกษาลงนามรับทราบความผิดและโทษ ให้คาํ ปรึ กษาเบื้องต้นเพื่อให้ทราบถึงสาเหตุที่มา
ของการกระทําความผิด และผลที่นกั ศึกษาจะได้รับ
2.2 หารู ปแบบกิจกรรมเพื่อใช้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม แนวคิดของนักศึกษา โดยหาสาเหตุ ความ
จําเป็ น และแนวคิดของนักศึกษาที่ส่งผลให้เกิดการกระทําความผิด เพื่อจัดกิจกรรมที่ทาํ ให้นกั ศึกษารู ้สาํ นึก หรื อขัดเกลา
จิตใจของนักศึกษา
2.3 จัดหรื อให้นกั ศึกษาเข้าร่ วมกิจกรรม ตามที่ได้หารู ปแบบกิจกรรม และควบคุม ดูแล กํากับ การเข้า
ร่ วมกิจกรรมต่าง ๆ
2.4 ประเมินผล / สรุ ปผลการปฏิบตั ิงาน และประเมินผลส่งนักศึกษาได้ปฏิบตั ิงานตามเงื่อนไขในคําสัง่
ลงโทษนักศึกษาหรื อไม่
3. หน่ วยพัฒนาวินัย ดําเนินการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริ มให้นกั ศึกษาปฏิบตั ิตามกฎ ระเบียบ
ข้อบังคับ ปลูกฝังคุณธรรม จริ ยธรรม ให้แก่นกั ศึกษาโดยการจัดกิจกรรม /โครงการต่างๆ จัดทํางบประมาณ
ประชาสัมพันธ์ และติดตามประเมินผล
4. งานแนะแนวและจัดหางาน
มีหน้าที่เตรี ยมความพร้อมในการศึกษาและร่ วมส่งเสริ มการพัฒนาความสามารถและคุณภาพนักศึกษา
ให้โอกาสทางการศึกษากับนักศึกษาทุกกลุ่มฐานะทางเศรษฐกิจการเตรี ยมนักศึกษาให้ได้เรี ยนรู ้ที่หลากหลาย การจัดหา
โอกาสสําหรับการมีปฏิสมั พันธ์ในพหุวฒั นธรรม การจัดหาประสบการณ์เพื่อเสริ มพัฒนาการส่วนบุคคล สนับสนุนและให้
ความช่วยเหลือในช่วงต่อของการปรับตัวในกระแสการเปลี่ยนแปลง ตลอดจนจัดหาโอกาสที่จะช่วยให้นกั ศึกษาประสบ
ความสําเร็ จในการหางานทํา มีบุคลิกภาพที่พึงพอใจของนายจ้างหรื อผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต
4.1 จัดสรรทุนการศึกษาแก่ ผ้ดู ้ อยโอกาสให้ ได้ เรียนจนสาเร็จอุดมศึกษาที่ มอ.
เพื่อให้โอกาสทางการ
ศึกษาแก่นกั เรี ยนในเขตยากจนชนบท 14 จังหวัดภาคใต้ ในโครงการทุนการศึกษาต้นกล้าสงขลานคริ นทร์
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4.2.1 ทุนช่วยเหลือผูข้ าดแคลนทุนทรัพย์ประเภททุนทัว่ ไป ทุนรายปี และต่อเนื่องจนสําเร็ จการศึกษา
4.2.2 ทุนเรี ยนดีในโครงการ
“ทุนสงขลานคริ นทร์”
4.3 จัดสรรทุนและการดูแลช่ วยเหลือนักศึกษาทีป่ ระสบภาวะวิกฤตในสถานการณ์ ต่าง ๆ
4.3.1 การช่วยเหลือด้วยการให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ทั้งการดูแลนักศึกษาด้านจิตใจและ
กิจกรรมเสริ มต่าง ๆ กับกลุ่มนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
4.3.2 ทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้และโครงการทุนการศึกษาเพื่อท้องถิ่น
(โครงการ 1 อําเภอ 1 ทุน)
4.4 บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาที่ให้ความช่วยเหลือและการปรึ กษาแก่นกั ศึกษาทัว่ ไปทั้งในภาวะวิกฤต
หรื อเพื่อการพัฒนาตนเอง
4.4.1 ให้การปรึ กษาเป็ นรายบุคคลในปั ญหาการเรี ยน การปรับตัว ปั ญหาทาง อารมณ์ ฯลฯ ในส่วนที่
นักศึกษามาพบด้วยตนเอง หรื อโดยการส่งต่อของอาจารย์ที่ปรึ กษา/รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ฯลฯ
4.4.2 การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา เช่น พัฒนาทักษะชีวติ ส่งเสริ มพัฒนาการการเรี ยนรู ้ที่
หลากหลาย สร้างภูมิคุม้ กันทางร่ างกายและจิตใจ ฯลฯ
4.4.3 การดูแลช่วยเหลือนักศึกษาเรี ยนอ่อนเฉพาะกลุ่ม (นักศึกษาทุนการศึกษาและนักศึกษาที่ประสบ
ปั ญหาวินยั นักศึกษา) และหรื อนักศึกษาทัว่ ไป
4.5 บริการจัดหางานและข้ อมูลอาชีพเพือ่ การเตรียมความพร้ อมการหางานทาและเพือ่ เสริม
ประสบการณ์ อาชีพ
4.5.1 จัดหาแหล่งงานพิเศษ (
Part-time) และทุนช่วยเหลือโดยการทํางานแลกเปลี่ยน
4.5.2 เป็ นศูนย์สอบภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน
TOEIC ของภาคใต้
4.5.3 จัดทําข้อมูลแหล่งงานและข้อมูลศึกษาต่อ
web site “PSU job Search” เพื่อให้สอดคล้องกับ
ภาวการณ์และทันสมัย
4.5.4 จัดและส่งเสริ มประสบการณ์ในธุรกิจค้าปลีก การพัฒนาบุคลิกภาพ ฯลฯ
4.5.5 จัดงานวันนัดพบแรงงาน และกิจกรรมความรู ้เพื่อการสมัครงาน
4.6 การดูแลพัฒนานักศึกษาภาวะวิกฤตทางจิตใจ
4.6.1 ออกแบบกิจกรรมหรื อโปรแกรมการดําเนินงานพัฒนานักศึกษารายบุคคลตามแต่กรณี
4.6.2 จัดกิจกรรมและประเมินผลการพัฒนานักศึกษา
4.7 หน่ วยรับเรื่องราวร้ องทุกข์ที่จะเป็ นช่องทางให้นกั ศึกษา ผูป้ กครองหรื อบุคคลทัว่ ไปสามารถร้อง
ทุกข์มายังหน่วยงานได้โดยตรง เพื่อความรวดเร็ วในการรับทราบปั ญหาทั้งจากผูป้ กครอง หรื อจากนักศึกษา สามารถ
ดําเนินการและติดตามในการแก้ปัญหานักศึกษา หรื อเพื่อป้ องกันปั ญหาที่อาจรุ นแรงหรื อลุกลามในวงกว้าง
ภารกิจข้างต้น งานแนะแนวฯ ได้ขยายขอบเขตความรับผิดชอบที่ได้สอดรับกับกระแสการเปลี่ยนแปลง
ของโลกโลกาภิวฒั น์ และการบ่มเพาะนักศึกษาดําเนินงานตามตัวชี้วดั ในระบบประกันคุณภาพบัณฑิต และการมุ่งพัฒนา
ศักยภาพของนักศึกษาเพื่อให้เกิดการพัฒนารอบด้านทั้งส่วนที่นกั ศึกษายังขาดอยู่ หรื อที่บกพร่ อง และเติมเต็มส่วนที่
นักศึกษาจะพัฒนาตนเองผ่านกระบวนการกิจกรรมพัฒนาที่บุคลากรงานงานแนะแนวฯได้เตรี ยมหรื อจัดหาให้นกั ศึกษา
ได้รับประสบการณ์ตามแต่กรณี
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(กยศ. และ กรอ.) เป็ นกองทุนที่รัฐบาลจัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้มีโอกาส
ศึกษาจนสําเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ผูม้ ีสิทธิ์กยู้ มื ต้องมีคุณสมบัติตามที่กองทุนฯ และมหาวิทยาลัยกําหนด กองทุน
กยศ. เป็ นเงินให้กยู้ มื ค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าใช้จ่ายรายเดือน ตามเงื่อนไขของแต่ละประเภท ผูก้ ยู้ มื ต้องชําระเงินคืน
กองทุนฯให้เสร็ จสิ้น ภายในระยะเวลา 15 ปี โดย เริ่ มชําระหนี้หลังสําเร็ จการศึกษาหรื อเลิกการศึกษา แล้ว 2 ปี ดอกเบี้ยร้อย
ละ 1 ต่อปี
5.1 หน่ วยบริหารและแผนงาน มีหน้าที่ประชาสัมพันธ์และประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กยศ.
สกอ. ธนาคารกรุ งไทยฯ วิทยาเขต คณะ จัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาการให้กยู้ มื ประจํามหาวิทยาลัย คณะทํางาน
ดําเนินการจัดประชุม จัดทําฐานข้อมูลผูก้ ู้ จัดทําแผนการปฏิบตั ิงานร่ วม 5 วิทยาเขต ประเมินผลการดําเนินงาน บริ หาร
จัดการเงินบริ หารกองทุนฯ
5.2 หน่ วยปฏิบัตกิ ารเงินกู้ยมื กยศ./กรอ. มีหน้าที่ดาํ เนินการให้กยู้ มื ตามเกณฑ์ที่กองทุนกําหนด ดําเนินการ
รับสมัคร คัดเลือก ทําสัญญา รับโอน-เบิกจ่าย เงินกูย้ มื ส่งคืนเงิน
5.3 หน่ วยส่ งเสริมพัฒนานักศึกษากู้ยมื มีหน้าที่ส่งเสริ มสนับสนุน พัฒนานักศึกษากูย้ มื ให้มีความรู ้ความ
เข้าใจ ระเบียบกฎเกณฑ์ การกูย้ มื ปฐมนิเทศ - ปั จฉิ มนักศึกษากูย้ มื จัดกิจกรรมปลูกฝังจิตสํานึกการชําระหนี้ เยีย่ มบ้าน
นักศึกษากูย้ มื แก้ไขปั ญหานักศึกษากูย้ มื โดยตรง และผ่าน web site
6. งานหอพักนักศึกษา
งานหอพักนักศึกษา บริ หารจัดการหอพักตามมาตรฐานหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยฯโดยมีคณะกรรมการ
ควบคุมมาตรฐานหอพักและมีมาตรฐานครุ ภณั ฑ์หอพักที่สอดคล้องกับมาตรฐานสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อ
เตรี ยมความพร้อมในการเรี ยน การปรับตัว และพัฒนานักศึกษาโดยคํานึงผลประโยชน์ของผูใ้ ช้บริ การสูงสุด มีหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องดังนี้
6.1 หน่ วยหอพักชาย วางแผนการจัดนักศึกษาร่ วมกับหอพักในกํากับเครื อข่าย Website หอพักกิจการ
นักศึกษา/หอพักในกํากับ 5 วิทยาเขต ปกครองนักศึกษา ทบทวน/กําหนด เผยแพร่ และควบคุมดูแลให้นกั ศึกษาปฏิบตั ิ
ตามกฎ ระเบียบ ข้อปฏิบตั ิขอ้ ห้ามสําหรับนักศึกษา มีระบบสื บสวน สอบสวน พิจารณาโทษนักศึกษาในกรณี ที่กระทําผิด
กฎ ระเบียบ ข้อปฏิบตั ิขอ้ ห้าม เก็บรวบรวมสถิติการกระทําความผิดและความประพฤติไม่เหมาะสมของนักศึกษา ให้
คําปรึ กษา/เยีย่ มเยียน/ไกล่เกลี่ย จัดระบบควบคุมภายในบริ หารความเสี่ ยงและจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่เอื้อต่อการ
เรี ยนรู ้ตาม เป้ าประสงค์ของมหาวิทยาลัย เพื่อให้นกั ศึกษาพักในหอพักอย่างมีความสุข จัดประชุมและ
ประสานงาน
คณะกรรมการนักศึกษาประจําหอพัก อาจารย์ที่ปรึ กษาหอพักคํให้
าแนะนํา ปรึ กษาช่วยเหลือนักศึกษา จัดให้นกั ศึกษาพักอาศัย
ในหอพักที่สะอาด สะดวก สบาย และปลอดภัยโดยให้นกั ศึกษาจองหอพักผ่าน http://student.psu.ac.th/dorm จัดทําแผน
และคําของบประมาณวัสดุครุ ภณั ฑ์ใน/นอกห้องพัก แจ้งซ่อม ติดตามผล ควบคุม ดูแลการปฏิบตั ิงานเจ้าหน้าที่หอพักและ
พนักงานบริ ษทั จ้างเหมาความสะอาดใน หอพัก จัดระบบดูแลนักศึกษาเจ็บป่ วยในหอพัก 24 ชัว่ โมง มีระบบประกัน
คุณภาพภายในและประเมินผลความพึงพอใจผูใ้ ช้บริ การ
6.2 หน่ วยหอพักหญิง ลักษณะงานเหมือน 5.1 หน่วยหอพักชาย และขับเคลื่อนการประชุมร่ วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับหอพัก เช่นกองทะเบียนฯ งานรับนักศึกษา ศูนย์คอมพิวเตอร์ กองคลัง ฯลฯ
6.3 หน่ วยพัฒนานักศึกษา จัดสนับสนุน ส่งเสริ ม และพัฒนานักศึกษาให้มีทกั ษะวิชาการ สะท้อนภาวะผูน้ าํ
ทักษะชีวติ คุณธรรม จริ ยธรรม จิตสํานึกสาธารณะ สมรรถนะสากล และการอยูร่ ่ วมกันได้อย่างดี ท่ามกลางพหุวฒั นธรรมที่
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พัฒนานักศึกษา 5 วิทยาเขต ห้องยาประจําหอพัก
6.4 หน่ วยอาคารสถานทีแ่ ละพัสดุ จัดทํางบประมาณ ประสานงานซ่อมแซม - บํารุ งอาคาร วัสดุงานบ้าน
งานครัว วัสดุสาํ นักงาน โดยสํารวจ จัดหา ติดตามผลการจัดหา ลงบัญชี จ่าย เช็คสต็อก และงานครุ ภณั ฑ์ ของหอพัก เช่น
สํารวจรายการ กําหนดรู ปแบบ ประสานการจัดซื้อจัดจ้าง เบิกจ่าย ทําทะเบียน ควบคุม ตรวจสอบ ประสานงานซ่อมแซม
จําหน่าย งานพื้นที่และสนามบริ เวณหอพัก ประสานงานกองอาคารสถานที่เกี่ยวกับการซ่อมแซม ขับเคลื่อนการประชุม
ร่ วมกับกองอาคารสถานที่ ปรับปรุ งพัฒนาอาคารหอพักและบริ เวณรอบหอพัก ประสานงานกําหนดรู ปแบบรายการและ
ราคากลางกับกองคลังเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ดูแลงานรักษาความปลอดภัยบริ เวณหอพักนักศึกษา
6.5 หน่ วยไปรษณียภัณฑ์ รับไปรษณี ยภัณฑ์จากที่ทาํ การไปรษณี ย ์ และจากบุรุษไปรษณี ย ์ แยกประเภท
(ธรรมดาส่งให้หอพักทุกอาคาร ลงทะเบียนเขียนใบแจ้งส่งให้หอพัก)แจ้งให้นกั ศึกษา รับ – จ่ายไปรษณี ยภัณฑ์ให้นกั ศึกษา
ส่วนไปรษณี ยภัณฑ์ของนักศึกษาที่ไม่ได้พกั ในหอพักจัดแยกส่งให้คณะที่เกี่ยวข้อง ประเมินผลความพึงพอใจผูใ้ ช้บริ การ
6.6 หน่ วยธุรการ รับ -ส่งหนังสื อ เสนอ เวียน ทําสําเนา จัดเก็บ ดําเนินการเกี่ยวกับบุคลากรของงาน
ให้บริ การจองและจัดที่พกั สําหรับผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรมต่าง ๆ สรุ ปรายงานการจัดที่พกั และรายรับ – จ่ายประจําปี รับ จัดแยกหนังสื อพิมพ์ บริ การรับคําร้อง
6.7 หน่ วยประสานงานหอพักเอกชน ประสานงานขอข้อมูลหอพัก ประชุมผูป้ ระกอบการ กําหนดมาตรฐาน
หอพักเอกชน โดยจัดส่งนักศึกษาเข้าพัก ติดตามตรวจเยีย่ มนักศึกษา ออกใบรับรองสุดยอดหอพัก ประชาสัมพันธ์ให้
ผูป้ กครอง/นักศึกษาใช้บริ การ ประเมินความพึงพอใจผูใ้ ช้บริ การ
7. งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา
7.1 หน่ วยบริการสุ ขภาพอนามัยนักศึกษา จัดให้มีบริ การสุขภาพอนามัยนักศึกษา ตามมาตรฐานบริ การ
อนามัยของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีการตรวจรักษาที่มีคุณภาพ มีความสะดวกในการเข้ารับบริ การ ทั้งที่
โรงพยาบาลสงขลานคริ นทร์ และที่คลินิกสุขภาพนักศึกษา จัดกิจกรรม ประชุม อบรม เผยแพร่ ให้ความรู ้ รณรงค์สร้าง
เสริ มป้ องกันโรค สนับสนุนนักศึกษาจัดกิจกรรมเผยแพร่ ให้ความรู ้ ประชาสัมพันธ์ ให้คาํ แนะนําสิ ทธิประโยชน์ในการเข้า
รับบริ การสุขภาพจากโครงการประกันสุขภาพของมหาวิทยาลัยและบัตรประกันสุขภาพ(บัตรทอง) เยีย่ มนักศึกษา
ประสานงานหน่วยงาน ผูป้ กครอง เบิกจ่ายเงินให้โรงพยาบาลและนักศึกษาที่ได้ทดรองจ่าย ตรวจสอบข้อมูล แจ้งหนี้และ
ติดตามผลการชําระเงินของผุม้ ีค่ารักษาพยาบาลเกินสิ ทธิ์ ประเมินผลความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การ
7.2 หน่ วยประกันภัยอุบัตเิ หตุนักศึกษาและบุคลากร จัดให้มีประกันภัยอุบตั ิเหตุส่วนบุคคล (กลุ่ม) นักศึกษา
และบุคลากรของมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ 5 วิทยาเขต ประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์ รับสมัครบุคลากรเข้าร่ วม
โครงการ ทําบันทึกข้อตกลงกับบริ ษทั ประกันภัย จัดส่งรายชื่อนักศึกษาให้โรงพยาบาล จัดส่งรายชื่อพร้อมเบิกจ่ายเงินค่า
เบี้ยประกันภัยนักศึกษาและบุคลากรให้บริ ษทั ประกันภัย เยีย่ มนักศึกษา ประสานงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบรายการและเบิก
จ่ายเงินให้โรงพยาบาล /ผูเ้ อาประกันภัยที่ทดรองจ่ายเงินไปก่อนแล้ว ตรวจสอบเอกสารใบเคลมส่งเบิกเงินกับบริ ษทั
ประกันภัย ติดตามผลการจ่ายเงิน บันทึกข้อมูลการเคลม การจ่ายเงินของบริ ษทั บันทึกหนี้สินส่วนเกินสิ ทธิ์ / เบิกไม่ได้
ติดตามการจ่ายเงินและเบิกจ่ายเงินค่าหนี้สินนักศึกษา วิเคราะห์ขอ้ มูล รายงานผล
7.3 หน่ วยสุ ขาภิบาลอาหาร จัดให้มีผปู ้ ระกอบการจําหน่ายอาหารและเครื่ องดื่มที่มีความหลากหลาย มี
คุณภาพ สะอาด เพียงพอในราคาที่ยตุ ิธรรมแก่นกั ศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยตามมาตรฐานการบริ การของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและกระทรวงสาธารณสุข จัดทําสัญญาเช่าสถานที่ ควบคุมคุณภาพ โดยการจัด
อบรมให้ความรู ้ผปู ้ ระกอบการ ตรวจสอบสถานที่ปรุ ง เครื่ องปรุ ง การจําหน่าย การให้บริ การ สุ่มตรวจอาหาร - เครื่ องดื่ม

- 13 ติดตาม / บันทึกการชําระเงินค่าเช่าสถานที่ ค่าไฟฟ้ า ค่านํ้าประปารายเดือน บริ หารจัดการให้มีพนักงานทําความสะอาด /
เก็บภาชนะทุกวัน ตรวจสอบ/รายงานผลการปฏิบตั ิงานพร้อมเบิกจ่ายเงินให้บริ ษทั ผูร้ ับเหมาเป็ นรายเดือน ตรวจสอบหนี้สิน
และจัดทําเอกสารเบิกจ่ายเงินค่าประกันสัญญาเช่าคืนให้ผปู ้ ระกอบการ รายงานรายรับ ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และประเมินความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การ
7.4 หน่ วยสวัสดิการต่ าง ๆ จัดให้มีผปู ้ ระกอบการร้านสวัสดิการต่างๆ จัดทําสัญญาเช่า ควบคุมบริ หารจัดการ
ให้มีบริ การที่มีคุณภาพในราคายุติธรรม การบริ การจองเช่าชุดครุ ย – เสื้ อราชปะแตนบัณฑิต ทําหน้าที่เป็ นเจ้าของบ้านและ
ประสานงานการโอนย้ายทะเบียนบ้านนักศึกษา ประสานงานการจัดบริ การขนส่งในมหาวิทยาลัย ควบคุมคุณภาพราคา
และการให้บริ การ ติดตาม / บันทึกการชําระเงินค่าเช่า ค่าไฟฟ้ า ค่านํ้าประปา (ถ้ามี) ตรวจสอบหนี้สินและจัดทําเอกสาร
เบิกจ่ายเงินค่าประกันสัญญาคืนให้ผปู ้ ระกอบการ สรุ ปรายจ่ายรายรับ
7.5 หน่ วยอาคารสถานทีแ่ ละพัสดุ จัดเตรี ยมวัสดุ ครุ ภณั ฑ์ สํารวจ จัดหา ลงบัญชี ควบคุมการเบิกจ่าย
จําหน่าย แจ้ง/ ติดตามผลการซ่อมบํารุ งอาคาร วัสดุ ครุ ภณั ฑ์ ไฟฟ้ า ประปา การกําจัดสิ่ งปฏิกลู บ่อดักไขมัน ประสาน
และติดตามงานกับกองคลัง กองอาคารสถานที่ ตรวจสอบ/เบิกจ่ายการใช้งานโทรศัพท์ภายนอก การใช้งานระบบสัญญาณ
เคเบิ้ลทีวี ยูบีซี ทําเอกสารเบิกจ่ายเงินให้ผทู ้ ี่เกี่ยวข้อง ประชาสัมพันธ์พร้อมรณรงค์ให้นกั ศึกษาไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง
ประสานงานโครงการวิจยั ของมหาวิทยาลัย การลดโลกร้อนรี ไซเคิลขยะ การขอใช้ลานเอนกประสงค์บริ เวณศูนย์อาหารและ
หน้าอาคารกิจกรรมนักศึกษา จัดทําคําของบประมาณ เป็ นกรรมการจัดจ้าง กรรมการตรวจรับ กรรมการประเมินผล
8. งานธุรการ
งานธุรการ ทําหน้าที่เป็ นหน่วยงานกลางในการดําเนินงานด้านธุรการในภาพรวมของกองฯได้แก่ งาน
บริ หารทัว่ ไป งานสารบรรณ งานการเงินและบัญชี งานงบประมาณ งานผลิตเอกสาร งานพัสดุและงานบุคลากร ในการ
ให้บริ การและสนับสนุนการดําเนินงานแก่ทุกงานของกองฯ นักศึกษากลุ่มกิจกรรมส่วนกลาง เช่น องค์การบริ หาร องค์การ
นักศึกษา สภานักศึกษา ชมรมต่าง ๆและคณะกรรมการนักศึกษาประจําหอพักตลอดจนให้บริ การแก่บุคลากรทัว่ ไปตาม
ภาระงาน ดังนี้
8.1. หน่ วยบริหารงานทัว่ ไป มีหน้าที่ดาํ เนินการเกี่ยวกับ งานประชุมต่าง ๆ เช่น ประชุมพบอธิการบดี
ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานกิจการนักศึกษา ประชุมทีมผูบ้ ริ หารกองฯ ประชุมหัวหน้างาน ประชุมเจ้าหน้าที่กองฯ
ประชุมเจ้าหน้าที่ของงานฯ ประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ประชุมพิจารณาเรื่ องต่าง ๆ ภาพรวมของกองฯ ของกองฯ งาน
เลขานุการ ประสานงานหน่วยงานภายในและภายนอก งานข้อมูลต่างๆ งานปฐมนิเทศนักศึกษา งานประกันคุณภาพของ
กองฯและมหาวิทยาลัย รับรองการดูงาน และงานอื่น ๆทัว่ ไป ของกองฯ
8.2. หน่ วยสารบรรณ มีหน้าที่รับ - ส่ง นําเสนอ ตรวจสอบ ติดตาม จัดทําสําเนา แจกจ่าย แจ้งเวียน
หนังสื อต่างๆ ของกองและหน่วยงาน ถ่ายเอกสาร ร่ าง -โต้ตอบหนังสื อ เกษียนหนังสื อต่าง ๆ ของกองฯ จัดเก็บ - ค้นหา
เอกสาร รับ - ส่งไปรษณี ยภัณฑ์ พัสดุภณั ฑ์ให้แก่ทุกงาน นักศึกษากลุ่มกิจกรรมและนักศึกษาที่พกั ในหอพัก ให้บริ การ
การขอใช้หอ้ งประชุมกองฯ ดูแลความสะอาดสํานักงานกองฯ ฯลฯ
8.3 หน่ วยการเงินและบัญชี มีหน้าที่ดาํ เนินการเกี่ยวกับการเงินต่าง ๆ ของกองฯ เช่น เงินยืมทดรองจ่าย
ในการดําเนินงานของกองฯ นักศึกษากลุ่มกิจกรรมส่วนกลาง เช่น องค์การบริ หาร องค์การนักศึกษา สภานักศึกษา ชมรม
และคณะกรรมการประจําหอพักนักศึกษา ควบคุม รับ - จ่ายเงินทุนการศึกษา เงินยืมฉุกเฉิ น เงินค่าบํารุ งสุขภาพและ
ประกันอุบตั ิเหตุ เงินค่าบํารุ งกิจกรรมนักศึกษา รับและควบคุม เงินรายได้ค่าใช้บริ การสนามกีฬาต่าง ๆ นําเงินรายได้ส่งกอง
คลัง รับ-จ่ายเงินทุกประเภททั้งตัวเงินสดและสัง่ จ่ายด้วยเช็ค นําเงินฝาก ถอน ควบคุม ตรวจสอบ จัดเก็บรักษา เก็บ
หลักฐานการเงิน ทําบัญชีและรายงาน สํารวจและติตามหนี้สิน

- 14 8.4 หน่ วยงบประมาณ มีหน้าที่ดาํ เนินการเกี่ยวกับงบประมาณต่างฯของกองฯ และกลุ่มกิจกรรม
นักศึกษา เช่น เงินรายได้มหาวิทยาลัย เงินงบประมาณแผ่นดิน เงินค่าบํารุ งกิจกรรมนักศึกษา เงินอุดหนุนกิจกรรมนักศึกษา
เงินรายได้กรมการศาสนา และเงินอื่น ๆ จัดทําคําของบประมาณประจําปี บริ หารและวางแผน การใช้เงินให้เป็ นไปตาม
แผนงาน จัดทําทะเบียนควบคุมการใช้เงิน ให้คาํ แนะนํา/ความรู ้การใช้เงินและหลักฐานการเบิกจ่าย วิเคราะห์ ตรวจสอบ
จัดทํารายงานการใช้เงิน พร้อมขออนุมตั ิและเบิกจ่าย
8.5 หน่ วยผลิตเอกสาร มีหน้าที่พิมพ์หนังสื อ/เอกสารและบันทึกข้อมูลของกองฯ ให้แก่งานต่างๆ เช่น
ข้อมูลนักศึกษาที่พกั หอพัก กิจกรรม วิชาทหาร ค่าประกัน/ ค่าบํารุ งสุขภาพนักศึกษา วินยั ทุนฯลฯ
8.6 หน่ วยพัสดุ ดําเนินการเกี่ยวกับ วัสดุสาํ นักงานและครุ ภณั ฑ์ของกองฯ ใบเสร็ จรับเงิน และตัว๋ ค่าใช้
สนามกีฬาต่าง ๆ สํารวจ จัดหา ติดตามผล กําหนดรู ปแบบ ประสานทะเบียนควบคุม รับ
-จ่ายวัสดุสาํ นักงานและ
ใบเสร็ จรับเงินให้แก่เจ้าหน้าที่ของกองฯ ประสานงานซ่อมแซมครุ ภณั ฑ์ จําหน่าย ควบคุมดูแลการซ่อมบํารุ ง ควบคุมและ
เบิกจ่ายค่าโทรศัพท์/โทรสารของสํานักงานกองฯ
8.7 หน่ วยบุคลากร ดําเนินการเกี่ยวกับงานบุคลากรกองฯเช่น ประเมินผลการดําเนินงาน การเลื่อน
ขั้นเงินเดือน/เพิ่มค่าจ้าง เงินรางวัล การลา ประวัติ ข้อมูลต่างๆของบุคคลากรกองฯ เงินค่าสวัสดิการต่าง ๆ หนังสื อรับรอง
สิ ทธิ์ ตําแหน่งว่าง การสอบคัดเลือก บรรจุแต่งตั้ง โอนย้าย ลาออก เกษียณอายุ ทําสัญญาจ้าง และจัดกิจกรรมต่างๆให้แก่
บุคลากรกองฯ เช่น งานเลี้ยงในโอกาสต่างๆของบุคคลากรกองฯ
9. งานสารสนเทศและนวัตกรรม
งานสารสนเทศและนวัตกรรม เป็ นหน่วยงานที่ดาํ เนินงานเกี่ยวกับสารสนเทศ ประกันคุณภาพ การจัดการ
ความรู ้ บริ หารความเสี่ ยง งานแผนและพัฒนา การประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ของกองฯ ดังนี้
9.1 หน่ วยสารสนเทศ
มีหน้าที่พฒั นาระบบข้อมูลสารสนเทศ ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ เครื อข่ายและ Server ของกองกิจการนักศึกษา
9.2 หน่ วยประกันคุณภาพ
มีหน้าทีป่ ระสานและส่งเสริ มให้มีการนํานโยบาย/แผนกลยุทธ์ดา้ นคุณภาพของมหาวิทยาลัยมาสู่การปฏิบตั ิ
ด้วยการสื่ อสารสร้างความเข้าใจ ผ่านกระบวนการ การมีส่วนร่ วม เพื่อนําระบบประกันคุณภาพมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม
กับภารกิจ/กระบวนการ/กิจกรรม ของแต่ละหน่วยงาน ภายในกองกิจการนักศึกษา
9.3 หน่ วยการจัดการความรู้
มีหน้าที่
นําแนวคิดเรื่ องกระบวนการจัดการความรู ้ (Knowledge Management Process) และกระบวนการ
บริ หารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process) มาประยุกต์ใช้ในการจัดทําแผนการจัดการความรู ้ (KM
Action Plan) และนําไปสู่การปฏิบตั ิให้เกิดขึ้นจริ งๆ
9.4 หน่ วยการบริหารความเสี่ยง
มีหน้าที่วเิ คราะห์ ระบุความเสี่ ยงและสาเหตุในแต่ละขั้นตอนและจัดทําแผนบริ หารความเสี่ ยง ครอบคลุม
ความ
เสี่ ยงเชิงยุทธศาสตร์ ความเสี่ ยงด้านธรรมาภิบาล ความเสี่ ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ความเสี่ ยงด้านกระบวนงาน ติดตาม
ตรวจสอบการดําเนินการตามแผนจัดการความเสี่ ยง
9.5 หน่ วยแผนและพัฒนา
มีหน้าที่
ประสานความร่ วมมือ จัดทํา ติดตาม ดูแล ประเมินผล แผนต่าง ๆ ของกองกิจการนักศึกษาเช่น
แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบตั ิการ แผนบริ หารความเสี่ ยง แผนการจัดการความรู ้แผนพัฒนาบุคลากร เป็ นต้น

- 15 9.6 หน่ วยประชาสัมพันธ์ และชุมชนสัมพันธ์
มีหน้าที่ประสัมพันธ์ เพื่อเพิ่มโอกาสให้นกั ศึกษาเข้าถึงข้อมูลข่าวสารมากขึ้น เพื่อเกิดความรู ้ ความเข้าใจ
สามารถใช้ขอ้ มูลข่าวสารของกองกิจการนักศึกษาในการรับบริ การและสวัสดิการตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวติ และมีส่วน
ร่ วมในการทํากิจกรรมกับกองกิจการนักศึกษาและมหาวิทยาลัยตลอดจนสร้างความเข้าใจและ ความร่ วมมือระหว่างภารกิจ
ของกองกิจการนักศึกษากับนักศึกษา บุคลากร ประชาชนและประชาคมทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย
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บทสรุปสําหรับผูบริหาร
กองกิจการนักศึกษา เปนหนวยงานกลางที่ทําหนาที่สนับสนุนภารกิจดานกิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัย มีการ
ปรับปรุงแบงโครงสรางงานใหมเปนการภายใน ตั้งแตวันที่ 15 พฤษภาคม 2552 แบงงานเปน 9 งานคือ งานกิจกรรม
นักศึกษา งานพัฒนากีฬา งานวินัยและพัฒนานักศึกษา งานแนะแนวและจัดหางาน งานกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา
งานหอพักนักศึกษา งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา งานธุรการ และงานสารสนเทศและนวัตกรรม มีบุคลากรรวม
ทั้งสิ้น 57 คน มีรองอธิการบดี/ ผูชวยอธิการบดีกํากับดูแล และพัฒนาการดําเนินงานในระดับนโยบาย โดยมีผูอํานวยการ
กองกิจการนักศึกษา และหัวหนางานเปนผูประสานงานนโยบายและกํากับดูแลการปฏิบัติงานของทุกงาน กองกิจการนักศึกษา ไดจัดทํารายงานประเมินคุณภาพตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาที่มหาวิทยาลัยกําหนดและ
ดําเนินการปฏิบัติงานภายใตวงจรคุณภาพ PDCA–PaR รายงานผลการดําเนินงานตามแนวทางและเกณฑของมหาวิทยาลัย
มีการดําเนินงาน 2 ภารกิจ 42 ตัวบงชี้
ผลการดํ าเนิ น งานประจํ าป การศึ กษา 2552 ตามภารกิจ 2 ภารกิ จ คือ ภารกิ จ ร ว มและภารกิจ เฉพาะของ
หนวยงาน ในภาพรวมพบวาผลการประเมินตนเองรับรองไดมาตรฐานอยูในระดับดี ที่คาเฉลี่ย 4.37 คะแนน ดังนี้
1. ภารกิจตัวบงชี้รวมของหนวยงาน จํานวน 15 ตัวบงชี้ ผลการประเมินไดคะแนนเทากับ 3.43 อยูในระดับ
พอใช มีผลการดําเนินงาน 14 ตัวบงชี้และรายงานผลการดําเนินงานโดยไมมีการประเมิน 1 ตัวบงชี้คือ ตัวบงชี้ที่ 1.11
จํานวนครั้งความไมปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ผลการดําเนินงานตามภารกิจรวมบรรลุเปาหมาย 9 ตัวบงชี้ ไมบรรลุ
เปาหมาย 5 ตัวบงชี้
ตัวบงชี้รวมที่บรรลุเปาหมาย 7 ตัวบงชี้ไดแก
ตัวบงชี้ 1.3 มีการกําหนดแผนกลยุทธที่เชื่อมโยงกับแผนหนวยงาน/มหาวิทยาลัย
ตัวบงชี้ 1.5 ภาวะผูนําของผูบริหารหนวยงาน ทุกระดับของกองฯ
ตัวบงชี้ 1.9 รอยละของบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาความรู และทักษะในวิชาชีพทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ
ตัวบงชี้ 1.10 กิจกรรม 5 ส/กิจกรรมคุณภาพอื่น ๆ
ตัวบงชี้ 1.12 มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะหคาใชจาย การตรวจสอบการเงินและงบประมาณ
อยางมีประสิทธิภาพ
ตัวบงชี้ 1.13 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา
ตัวบงชี้ 1.14 ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ตัวบงชี้ที่ไมบรรลุเปาหมาย 7 ตัวบงชี้ไดแก
ตัวบงชี้ 1.1 มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากลยุทธแผนดําเนินงานและมีการ
กําหนดตัวบงชี้เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนใหครบทุกภารกิจ ไดคะแนน 3.00
ระดับพอใช
ตัวบงชี้ 1.2 รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของการปฏิบัติงานที่กําหนด ไดคะแนน 2 ควรปรับปรุง
ตัวบงชี้ 1.4 รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ ไดคะแนน 2 ควรปรับปรุง
ตัวบงชี้ 1.6 มีการพัฒนาหนวยงานสูองคการเรียนรู ไดคะแนน 1 ตองปรับปรุง

- 18 ตัวบงชี้ 1.7 มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในกระบวนการบริหารการศึกษา ไดคะแนน 1 ตองปรับปรุง
ตัวบงชี้ 1.8 ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวบงชี้และเปาหมายของระดับองคกรสูระดับบุคคล ไดคะแนน
1 ตองปรับปรุง
ตัวบงชี้ 1.15 มีระบบการรวบรวมขอมูลที่ไดรับการตรวจสอบความถูกตองและทันเวลา ไดคะแนน 3 พอใช
2. ภารกิจเฉพาะของหนวยงาน ตัวบงชี้เฉพาะหนวยงาน จํานวน 18 ภารกิจ ผลประเมินไดคะแนนเต็ม 5 อยูระดับดี
มากทุกตัวบงชี้
3. ภารกิจในฐานะผูขับเคลื่อนรายงานตัวบงชี้ของมหาวิทยาลัย จํานวน 9 ตัวบงชี้ ไมสามารถรายงานผลการ
ดําเนินงานและประเมินตนเองไดเนื่องจากตองรอการปดขอมูลจากคณะ ซึ่งจะมีการรายงานในรายงานประจําปของ
มหาวิทยาลัยในภายหลัง ซึ่งมีตัวบงชี้ คือ
ตัวบงชี้ 2.12 รอยละของนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ป ที่ผานมาที่ไดรับประกาศ
เกียรติคุณยกยองดานวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม กีฬา สุขภาพศิลปะและวัฒนธรรม
ดานสิ่งแวดลอมและอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับคุณภาพบัณฑิตในระดับชาติหรือนานาชาติ
ตัวบงชี้ 2.16 จํานวนวิทยานิพนธและงานวิชาการของนักศึกษาที่ไดรับรางวัลในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
ตัวบงชี้ 3.1 มีการจัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา
ตัวบงชี้ 3.2 มีการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษาที่ครบถวนและสอดคลองกับคุณลักษณบัณฑิตที่พึงประสงค
ตัวบงชี้ 3.3 รอยละของนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม/โครงการพัฒนานักศึกษาตอจํานวนนักศึกษา
ตัวบงชี้ 3.4 ประสิทธิผลของการปฏิบัติตามคุณธรรมจริยธรรมและวินัยนักศึกษา
ตัวบงชี้ 9.2 มีระบบและกลไกการใหความรูและทักษะดานประกันคุณภาพแก
ตัวบงชี้ 10.1 การบริหารจัดการสถานศึกษา 3 ดี (3 D)
ตัวบงชี้ 10.2 ผลที่เกิดกับผูเรียนตามนโยบาย 3 ดี (3 D) มีความรู เจตนคติที่ดี ตลอดจนเกิดพฤติกรรม

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

สวนที่ 3
ตารางสรุปคะแนนและผลการประเมินตามภารกิจ
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ตารางสรุปคะแนนและผลการประเมินตามภารกิจ
ตารางสรุปคะแนนและผลการประเมินตามภารกิจ
ลําดับที่

ภารกิจ

1
ภารกิจรวมของหนวยงาน
2
ภารกิจเฉพาะของหนวยงาน
คาเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
ผลการประเมินคุณภาพระดับหนวยงาน ( 2 ภารกิจ)
*3
ภารกิจในฐานะผูขับเคลื่อนตัวบงชี้ของมหาวิทยาลัย
รวม 3 ภารกิจ

จํานวน
ตัวบงชี้
15
18
33
9
42

น้ําหนัก

คะแนน ผลการ
ที่ ได
ประเมิน
40
3.43
พอใช
60
5.00
ดีมาก
100
4.37
ดี
รับรองไดมาตรฐานระดับดีมาก
-

* หมายเหตุ ภารกิจในฐานะผูขับเคลื่อนตัวบงชี้ของมหาวิทยาลัย จํานวน 9 ตัวบงชี้ ไมสามารถรายงานผลการ
ดําเนินงานและประเมินตนเองได เนื่องจากตองรอการปดขอมูลจากคณะชึ่งจะมีการรายงานในรายงานประจําปของ
มหาวิทยาลัยในภายหลัง

ตารางสรุปคะแนนผลการดําเนินงาน และผลการประเมินตามภารกิจและตัวบงชี้
ผลดําเนินงาน
ภารกิจ / ตัวบงชี้

คา ตั้ง/หาร ป 2550
น้ําหนัก 2550
40
1. ภารกิจรวมของหนวยงาน (15 ตัวบงชี้)
1.1 มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ แผนดําเนินงานและ 2.86
5
มีการกําหนดตัวบงชี้เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนใหครบทุกภารกิจ(ระดับ)***
1.2 รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของการปฏิบัติงานที่กําหนด***
2.86 49/53 92.45
ว
ยงาน/มหาวิ
ท
ยาลั
ย
(ระดั
บ
)
***
มี
ก
ารกํ
า
หนดแผนกลยุ
ท
ธ
ท
เ
่
ี
ชื
อ
่
มโยงกั
บ
แผนคณะ/หน
2.86
5
1.3
1.4 รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ***
2.86
85.30
1.5 ภาวะผูนําของผูบริหารหนวยงานทุกระดับของกองกิจการนักศึกษา (ระดับ)***
2.85
3
1.6 มีการพัฒนาหนวยงานสูองคการเรียนรู (ระดับ)**
2.85
3
1.7 มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในกระบวนการบริหารการศึกษา (ระดับ)***
2.85
2
1.8 ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวบงชี้และเปาหมายของระดับองคกรสูระดับบุคคล (ระดับ)* 2.85
3
1.9 รอยละของบุคลากรกองกิจการนักศึกษาที่ไดรับการพัฒนาความรู และทักษะใน
2.86
95
วิชาชีพทั้งในประเทศและตางประเทศ****
1.10 กิจกรรม 5 ส/กิจกรรมคุุณภาพอื่น ๆ (ระดั
( บ))*
2.86
3
1.11 จํานวนครั้งความไมปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน (ภายในหนวยงาน)*
26
1.12 มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะหคาใชจาย การตรวจสอบ
2.86
7
การเงินและงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ (ระดับ)***
1.13 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เปนสวนหนึ่งของกระบวนการ
2.86
5
บริหารการศึกษา (ระดับ)**
1.14 ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับ)**
2.86
5
1.15 มีระบบการรวบรวมขอมูลที่ไดรับการตรวจสอบความถูกตองและทันเวลา (ระดับ)*
2.86
1
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ตั้ง/หาร
2551

ป 2551

5

-

ตั้ง/หาร
2552

ผลการประเมินตนเอง (คะแนน) คะแนน
เปา
ตาม เทียบ พัฒนา
หมาย
รวม 5 ถวง
ป 2552
เกณฑ แผน การ
2552
น้ําหนัก
(1,2,3) (1,0) (1,0) คะแนน
3.43 137.20
6
7
2
0
1
3
8.58

77.42
5
92.70
3
1
2
3
100

78.13
5
79.13
4
2
2
3
100

90
5
80
4
5
5
7
100

2
3
2
3
1
1
1
3

0
1
0
1
0
0
0
1

0
1
0
1
0
0
0
1

2
5
2
5
1
1
1
5

5.72
14.30
5.72
14.25
2.85
2.85
2.85
14.30

3
5
7

3
13
7

3
7

3
3

1
1

1
1

5
5

14.30
14.30

5

5

5

3

1

1

5

5
2

5
3

5
5

3
2

1
0

1
1

5
3

14.30
14.30
8.58

ผลดําเนินงาน
ภารกิจ / ตัวบงชี้

2. ภารกิจเฉพาะของหนวยงาน (18 ตัวบงชี้)
ภารกิจที่ 1 ทุนการศึกษา
1.1 มีการจัดบริการทุนการศึกษาแกนักศึกษา
ภารกิจที่ 2 กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา
2.1 มีการจัดบริการกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษาแกนักศึกษา
ภารกิจที่ 3 เงินยืมฉุกเฉิน
3.1 มีการจัดบริการเงินยืมฉุกเฉิน
ภารกิจที่ 4 บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยา
4.1 มีการจัดบริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแกนักศึกษา

คา ตั้ง/หาร ป 2550
น้ําหนัก 2550
60

ตั้ง/หาร
2551

ป 2551

ตั้ง/หาร
2552

ผลการประเมินตนเอง (คะแนน) คะแนน
เปา
ตาม เทียบ พัฒนา
หมาย
รวม 5 ถวง
ป 2552
เกณฑ แผน การ
2552
น้ําหนัก
(1,2,3) (1,0) (1,0) คะแนน
5.00
300

3.33

-

7

7

7

3

1

-

5

16.65

3.33

-

7

7

7

3

1

-

5

16.65

3.33

-

6

6

6

3

1

-

5

16.65

3.33

-

6

6

6

3

1

-

5

16.65

3.33

-

5

5

5

3

1

-

5

16.65

3.33

-

6

6

6

3

1

-

5

16.65

3.33

-

8

8

8

3

1

-

5

16.65

3.33

-

5

5

5

3

1

-

5

16.65

3.33

-

6

6

6

3

1

-

5

16.65

3.33

84.60

86.20

3

1

1

5

16.65

ภารกิจที่ 5 บริการจัดหางานและศึกษาตอ
5.1 มีการจัดบริการจัดหางานและขอมูลศึกษาตอแกนักศึกษา
ภารกิจที่ 6 วินัยและพัฒนานักศึกษา
6.1 มีการดําเนินงานวินัยนักศึกษาและพัฒนานักศึกษา
ภารกิจที่ 7 หอพักนักศึกษา
7.1 จัดบริการหอพักนักศึกษาใหไดมาตรฐาน
ภารกิจที่ 8 สุขาภิบาลอาหาร/ รานสวัสดิการ และสิ่งอํานวยความสะดวก
8.1 คุณภาพอาหาร - เครื่องดื่มตามมาตรฐาน
ภารกิจที่ 9 สุขภาพอนามัย
9.1 มีบริการสุขภาพอนามัยและประกันภัยอุบัติเหตุนักศึกษา
ภารกิจที่ 10 ไปรษณียภัณฑ
10.1 รอยละของระดับความพึงพอใจของผูใชบริการ
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86.8 80.00

ผลดําเนินงาน
ภารกิจ / ตัวบงชี้

คา ตั้ง/หาร ป 2550
น้ําหนัก 2550

ตั้ง/หาร
2551

ป 2551

ตั้ง/หาร
2552

ผลการประเมินตนเอง (คะแนน) คะแนน
เปา
ตาม เทียบ พัฒนา
หมาย
รวม 5 ถวง
ป 2552
เกณฑ แผน การ
2552
น้ําหนัก
(1,2,3) (1,0) (1,0) คะแนน

ภารกิจที่ 11 กิจกรรมเพื่อสงเสริมพัฒนานักศึกษา
11.1 มีการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษาที่ครบถวนและสอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง

4

4

11.2 รอยละของนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม/โครงการพัฒนานักศึกษาตอจํานวนนักศึกษาระดับปริญญ 3.33
ทั้งหมด
ภารกิจที่ 12 วิชาทหาร

86.29

93.37

12.1 จํานวนนักศึกษาที่ใชบริการวิชาทหารตอปการศึกษา

3.33

489

615

3.33

1,323

2,164

3.33

600

3.33
3.33

3.33

4

4

3

1

-

5

16.65

96.34 80.00

3

1

-

5

16.65

715

400

3

1

1

5

16.65

-

2,000

3

1

1

5

16.65

600

700

650

3

1

1

5

16.65

-

5

5

5

3

1

-

5

16.65

480

480

5

5

3

1

-

5

16.65

7

5

7

7

3

1

1

5
4.37

16.65
436.90

ภารกิจที่ 13 ทะเบียนกิจกรรมนักศึกษา
13.1 จํานวนนักศึกษาที่ใชบริการทะเบียนกิจกรรมนักศึกษาตอปการศึกษา
ภารกิจที่ 14 กีฬา
14.1 จํานวนครั้งที่ใหบริการดานกีฬาแกนักศึกษา หนวยงาน หรือกลุมองคกรตอเดือน
ภารกิจที่ 15 สารสนเทศกิจการนักศึกษา
15.1 มีการจัดบริการสารสนเทศกิจการนักศึกษา
ภารกิจที่ 16 กิจกรรมนานาชาติ
16.1 มีการจัดและสงเสริมกิจกรรมนานาชาติ
ภารกิจที่ 17 การพัฒนาองคกร
17.1 จํานวนโครงการพัฒนางาน / ผลงานวิชาการ

3.33
100
คาเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
28.34
3. ภารกิจในฐานะผูขับเคลื่อนตัวบงชี้ของมหาวิทยาลัย ( 7 ตัวบงชี้)
1.67
2.12 รอยละของนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ป ที่ผานมา ที่ไดรับ
ประกาศเกียรติคุณยกยองดานวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม กีฬา สุขภาพ ศิลปและวัฒนธรรม
ดานสิ่งแวดลอมและอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับคุณภาพบัณฑิตในระดับชาติหรือนานาชาติ
2.16 จํานวนวิทยานิพนธและงานวิชาการของนักศึกษาที่ไดรับรางวัลในระดับชาติหรือระดับนานาชา 1.67
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ผลดําเนินงาน
ภารกิจ / ตัวบงชี้

คา ตั้ง/หาร ป 2550
น้ําหนัก 2550
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00

3.1 มีการจัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา
3.2 มีการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษาที่ครบถวนและสอดคลองกับคุณลักษณบัณฑิตที่พึงประสงค
3.3 รอยละของนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม/โครงการพัฒนานักศึกษาตอจํานวนนักศึกษา
3.4 ประสิทธิผลของการปฏิบัติตามคุณธรรมจริยธรรมและวินัยนักศึกษา
9.2 มีระบบและกลไกการใหความรูและทักษะดานประกันคุณภาพแกนักศึกษา
10. ภารกิจองคประกอบตามนโยบายรัฐบาล "สถานศึกษา 3 ดี (3 D 2 ตัวบงชี้)
10.1 การบริหารจัดการสถานศึกษา 3 ดี (3D)
10.2 ผลที่เกิดกับผูเรียนตามนโยบาย 3ดี (3D) มีความรู เจตนคติที่ดี ตลอดจนเกิดพฤติกรรม
128.34
คาเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 3 ภารกิจ
อธิบายสัญลักษณ
*
หมายถึง ตัวบงชี้ที่เปนเอกลักษณเฉพาะของมหาวิทยาลัย
** หมายถึง ตัวบงชี้ที่สอดคลองกันระหวาง สกอ. และสมศ.
*** หมายถึง ตัวบงชี้ที่กําหนดโดย สกอ.
**** หมายถึง ตัวบงชี้ของ สมศ.
มายเหตุ.ภาระกิจในฐานะผูขับเคลื่อน (จํานวน 9 ตัวบงชี้) ยังไมมีขอมูลรายงานเนื่องจากรอขอมูลจากคณ
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ตั้ง/หาร
2551

ป 2551

ตั้ง/หาร
2552

ผลการประเมินตนเอง (คะแนน) คะแนน
เปา
ตาม เทียบ พัฒนา
หมาย
รวม 5 ถวง
ป 2552
เกณฑ แผน การ
2552
น้ําหนัก
(1,2,3) (1,0) (1,0) คะแนน

ส่ วนที่ 5
ผลการดาเนินงานกองกิจการนักศึกษา
ประจาปี การศึกษา 2552
ภารกิจ / ตัวบ่ งชี้ร่วมของหน่ วยงาน

- 27 1. ภารกิจตัวบ่ งชี้ร่วมของหน่ วยงาน
ภารกิจที่ 1 ตัวบ่ งชี้ร่วมของหน่ วยงาน
ตัวบ่ งชี้ : 1.1 มีการกาหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ์ แผนการดาเนินงานและมี
การกาหนดตัวบ่ งชี้ เพือ่ วัดความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผนให้ ครบทุกภารกิจ (ระดับ)***
ผลการดาเนินงาน
ค่ า แผน ผลการดาเนินงานปี
เกณฑ์ การให้ คะแนน
ผลการประเมิน
นา้ หนัก 2552
การศึกษา
2550 2551 2552
1
2
3
เทียบ
เทียบ
เทียบ รวม
เกณฑ์
แผน พัฒนาการ คะแนน
2.86
7
5
5
6
ดาเนินการ ดาเนินการ ดาเนินการ 2
0
1
3
ไม่ครบ
5-6 ครบทุก
5 ข้อแรก ข้อแรก
ข้อ
ระดับคุณภาพ
1. มีการกาหนดปรัชญาหรื อปณิ ธาน
2. มีกระบวนการพัฒนากลยุทธ์ /แผนการดาเนินงานและแผนปฏิบตั ิการกองฯประจาปี ให้สอดคล้อง
กันและกันและสอดคล้องกับภารกิจหลักของคณะ / หน่วยงาน / มหาวิทยาลัย
3. มีการกาหนดตัวบ่งชี้ของการดาเนินงาน และกาหนดเป้ าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ เพื่อวัดความสาเร็ จของการ
ดาเนินงาน
4. มีการดาเนินการตามแผนครบทุกภารกิจ
5. มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ อย่างน้อย ปี ละ 2 ครั้ง และรายงานผลต่อ
ผูบ้ ริ หาร
6. มีการวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างกลยุทธ์ แผนการดาเนินงานเป้ าประสงค์ เป้ าหมายกับกลยุทธ์และ
แผนพัฒนาของคณะ/หน่วยงาน / มหาวิทยาลัยตลอดจนสภาพการณ์ปัจจุบนั และแนวโน้มในอนาคตสม่าเสมอ
7. มีการนาผลการประเมินผลการวิเคราะห์มาปรับปรุ งกลยุทธ์และแผนการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง
รายละเอียดผลการดาเนินงาน
1. มีการกาหนดปรัชญาหรือปณิธาน
กองฯ ได้กาหนดปรัชญาหรื อปณิ ธาน ตามพระปณิ ธานในสมเด็จพระมหิ ตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรมพระบรมราช
ชนก มาเป็ นปณิ ธานขององค์กร คือ “ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตัวเป็ นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็ นกิจที่หนึ่ง
ลาภทรัพย์และเกียรติยศจะตกมาแก่ท่านเอง ถ้าท่านทรงธรรมะแห่งอาชีพไว้ให้บริ สุทธิ์ ” เป็ นหลักในการดาเนินงานตาม
ภารกิจหลักที่ได้รับมอบหมาย มีการกาหนดและทบทวนวิสยั ทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ในการดาเนินงานตามแนว
ทางการพัฒนาบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย ในปี การศึกษา 2552 ได้ยนื ยันวิสยั ทัศน์ พันธกิจ คือ

- 28 ภารกิจที่ 1 ตัวบ่ งชี้ร่วมของหน่ วยงาน
ตัวบ่ งชี้ : 1.1 มีการกาหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ์ แผนการดาเนินงานและมี
การกาหนดตัวบ่ งชี้ เพือ่ วัดความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผนให้ ครบทุกภารกิจ (ระดับ)***
วิสัยทัศน์
“กองกิจการนักศึกษาเป็ นหน่วยงานที่ร่วมสร้างบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย โดยมุ่งเน้นการดาเนินงาน
ที่ส่งเสริ มการเรี ยนรู ้และพัฒนานักศึกษา”
พันธกิจ
สนับสนุนและจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาพร้อมจัดบริ การและสวัสดิการที่หลากหลาย เพื่อให้บณ
ั ฑิตมีความรู ้
ความสามารถ ดารงด้วยคุณธรรม บนพื้นฐานความเป็ นไทย มีทกั ษะชีวติ สานึกสาธารณะ และสมรรถนะสากล
โดยเผยแพร่ ทางเว็บไซต์ เพื่อให้ให้บุคลากรและสาธารณะทราบโดยทัว่ กัน (กนศ.1.1/1)
2. มีกระบวนการพัฒนากลยุทธ์ แผนการกลยุทธ์ แผนดาเนินงานและแผนปฏิบัตกิ ารกองฯประจาปี ให้ สอดคล้ องกันและกัน
และสอดคล้ องกับภารกิจหลักของคณะ / หน่ วยงาน / มหาวิทยาลัย
ในรอบปี ที่ผา่ นมามีการทบทวนวิสยั ทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ในการดาเนินงาน โดยให้ความสาคัญกับ
การ มีส่วนร่ วมของผูเ้ กี่ยวข้องทั้งระดับผูบ้ ริ หาร และระดับปฏิบตั ิการ มีการประชุม เพื่อกาหนดภารกิจหลักของงาน
จัดทาตัวบ่งชี้ (KPIs) ตามภารกิจหลัก กาหนดเป้ าหมายและเกณฑ์วดั ความสาเร็ จของภารกิจ ทบทวนแผนปฏิบตั ิงาน
ประจาปี ให้สอดคล้องกับภารกิจหลัก จัดทาแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบตั ิการให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบนั (กนศ.1.1/2)
3. มีการกาหนดตัวบ่ งชี้ของการดาเนินงาน
มีการกาหนดตัวบ่งชี้ของการดาเนินงานโดยคณะกรรมการประกันคุณภาพได้ทบทวนภารกิจ ตัวบ่งชี้ร่วมในการ
ปฏิบตั ิงาน พร้อมกาหนดเป้ าหมายเพื่อวัดความสาเร็ จของการดาเนินงานในรอบปี (กนศ.1.1/3)
4. มีการดาเนินการตามแผนครบทุกภารกิจ
มีการดาเนินการตามแผนครบทุกภารกิจ มีการพัฒนาในเชิงคุณภาพและประสิ ทธิภาพของการทางานเพื่อให้
บรรลุผลสาเร็ จตามแผนทุกภารกิจ ในรอบปี การศึกษา 2552 ได้มีการดาเนินงานทุกภารกิจ และบรรลุตามแผนที่วางไว้
5 มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดาเนินการตามตัวบ่ งชี้ อย่ างน้ อยปี ละ 2 ครั้ง และรายงานต่ อผู้บริหาร
กองฯ มีระบบการรายงานผลการปฏิบตั ิงานภายในของบุคลากรเป็ นรายบุคคลเป็ นประจาปี ละ 2 ครั
(กนศ.1.1/4)
้ง
โดยทุกงานในกองฯ ได้จดั ทาแผนปฏิบตั ิงานประจาปี และปฏิบตั ิงานตามแผนได้อย่างครบถ้วนมีการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลการดาเนินงานโดยคณะกรรมการประกันคุณภาพของกองฯ
6. มีการวิเคราะห์ ความสอดคล้ องระหว่ างกลยุทธ์ แผนการดาเนินงานเป้ าประสงค์ เป้ าหมายกับกลยุทธ์ และแผนพัฒนา
ของคณะ/หน่ วยงาน / มหาวิทยาลัยตลอดจนสภาพการณ์ ปัจจุบันและแนวโน้ มในอนาคตสมา่ เสมอ
กองฯ เป็ นหน่วยงานสนับสนุนกลาง ได้ดาเนินการวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างกลยุทธ์เป้ าประสงค์
ยุทธศาสตร์แผนพัฒนามหาวิทยาลัย โดยกาหนดออกมาในรู ปของ เป้ าประสงค์ วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ และตัวบ่งชี้ที่แสดง
ให้เห็นถึงกระบวนการทางานของกอง ฯ ในทุกปี การศึกษา

- 29 ภารกิจที่ 1 ตัวบ่ งชี้ร่วมของหน่ วยงาน
ตัวบ่ งชี้ : 1.1 มีการกาหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ์ แผนการดาเนินงานและมี
การกาหนดตัวบ่ งชี้ เพือ่ วัดความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผนให้ ครบทุกภารกิจ (ระดับ)***
7. มีการนาผลการประเมินผลการวิเคราะห์ มาปรับปรุงกลยุทธ์ และแผนการดาเนินงานอย่ างต่ อเนื่อง
กองฯ ได้วเิ คราะห์ ปรับปรุ งกลยุทธ์ และแผนการดาเนินงานอย่างต่อเนื่องโดยนาข้อมูลจากส่วนต่างๆประกอบด้วย
ข้อมูลการประเมินความพึงพอใจต่อการปฏิบตั ิงานในภารกิจของกอง ฯ ข้อมูลจากการทบทวนตนเองจากข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการประเมินการปฏิบตั ิงานประจาปี
ข้อมูลจากนโยบายของฝ่ ายบริ หาร
ข้อมูลจากคณะกรรมการ
คณะอนุกรรมการฝ่ ายต่าง ๆ ข้อมูลจากการประชุม สัมมนา
ผลการประเมินเทียบเกณฑ์เท่ากับ 2 คะแนน เทียบแผนเท่ากับ 0 คะแนน เทียบพัฒนาการเท่ากับ 1 คะแนน
รวมคะแนนตัวบ่ งชี้ 1.1 เท่ ากับ 3 คะแนน
เอกสารอ้ างอิง :
1. กนศ.1.1/1
http://student.psu.ac.th
2. กนศ.1.1/2
แผนปฏิบตั ิการกองกิจการนักศึกษา ปี 2552
3. กนศ.1.1/3
บันทึก/ รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพกองฯ
*4. กนศ.1.1/4
รายงานผลการปฏิบตั ิงานทุก 6 เดือนของแต่ละงาน (tor)
สรุปผลการวิเคราะห์ ตนเอง (SWOT Analysis) :
1. จุดอ่ อน
นาผลการประเมินมาวิเคราะห์และปรับปรุ งการทางาน แต่ไม่ได้ดาเนินการให้เป็ นระบบ และไม่มีการบันทึกเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษร
2. จุดแข็ง
3. โอกาส
มหาวิทยาลัยมีนโยบายที่ชดั เจนเกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพ
4. อุปสรรค
5. กลยุทธ์ /แผนพัฒนา
นาผลการประเมินมาปรับปรุ งการทางานอย่างเป็ นระบบ และมีการบันทึกเป็ นลายลักษณ์อกั ษร

* เอกสารอยูท่ ี่ หน.งานธุรการ

- 30 ภารกิจที่ 1 ตัวบ่ งชี้ร่วมของหน่ วยงาน
ตัวบ่ งชี้ : 1.2 ร้ อยละของการบรรลุเป้ าหมายตามตัวบ่ งชี้ของการปฏิบัตงิ านทีก่ าหนด ***
ผลการดาเนินงาน
ค่ า
แผน
นา้ หนัก 2552

2.86

ผลการดาเนินงานปี
การศึกษา
2550 2551 2552

90.00 92.45 77.42 84.85

เกณฑ์ การให้ คะแนน
1

2

ผลการประเมิน
3

บรรลุ
บรรลุ
บรรลุ
เป้ าหมาย เป้ าหมาย เป้ าหมาย
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
60-74
75-89 90-100

เทียบ
เกณฑ์
2

เทียบ
เทียบ
รวม
แผน พัฒนาการ คะแนน
0
0
2

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
กองฯ ได้กาหนดการบรรลุเป้ าหมายตามตัวบ่งชี้ของการปฏิบตั ิงาน
ปี การศึกษา 2552 ร้อยละ 90 โดยมีตวั บ่งชี้
ทั้งหมด 33 ตัวบ่งชี้ จาแนกเป็ นตัวบ่งชี้ร่วม 15 ตัวบ่งชี้ (มีตวั บ่งชี้ที่ตอ้ งรายงานโดยไม่ตอ้ งนามารายงาน จานวน 1 ตัวบ่งชี้)
และตัวบ่งชี้เฉพาะงาน 18 ตัวบ่งชี้ ผลการดาเนินงานพบว่ามีตวั บ่งชี้ที่บรรลุเป้ าหมายจานวน 28 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ที่ไม่
บรรลุเป้ าหมาย จานวน 5 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ ตัวบ่งชี้ที่ 1.1, 1.2 , 1.4, 1.7 และ 1.15 ดังนั้นการบรรลุเป้ าหมายตัวบ่งชี้ของการ
ปฏิบตั ิงานที่กาหนดคิดเป็ นร้อยละ 84.85 (กนศ.1.2/1)
ผลการประเมินเทียบเกณฑ์เท่ากับ 2 คะแนน เทียบแผนเท่ากับ 0 คะแนน
รวมคะแนนตัวบ่ งชี้ 1.2 เท่ ากับ 2 คะแนน
เอกสารอ้ างอิง :
1. กนศ.1.2/1 รายงานประจาปี การประเมินคุณภาพประจาปี การศึกษา 2552
สรุปผลการวิเคราะห์ ตนเอง (SWOT Analysis) :
1. จุดอ่ อน
การปฏิบตั ิงานของกองฯ ยังมีตวั บ่งชี้ที่ยงั ไม่บรรลุเป้ าหมาย จานวน 4 ตัวบ่งชี้
2. จุดแข็ง
มีคณะกรรมการประกันคุณภาพกองฯ ที่รับผิดชอบและขับเคลื่อนภารกิจเฉพาะของหน่วยงาน
3. โอกาส
4. อุปสรรค
5. กลยุทธ์ /แผนพัฒนา
พัฒนาตัวบ่งชี้ที่ไม่บรรลุเป้ าหมาย และจัดทาแผนการปฏิบตั ิงานให้ครอบคลุม
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ภารกิจที่ 1 ตัวบ่ งชี้ร่วมของหน่ วยงาน
ตัวบ่ งชี้ 1.3 มีการกาหนดแผนกลยุทธ์ ทเี่ ชื่อมโยงกับแผนคณะ/หน่ วยงาน/มหาวิทยาลัย (ระดับ)****
ผลการดาเนินงาน
ค่ า
แผน
นา้ หนัก 2552

2.86

5

ผลการดาเนินงานปี
การศึกษา
2550 2551 2552
5

5

5

เกณฑ์ การให้ คะแนน
1

2

ผลการประเมิน
3

ดาเนิน ดาเนิน ดาเนิน
การ 1-2 การ การอย่าง
ข้อแรก 3 ข้อแรก น้อย 4 ข้อ
แรก

เทียบ
เกณฑ์
3

เทียบ เทียบ รวม
แผน พัฒนาการ คะแนน
1
1
5

ระดับคุณภาพ
1. มีคณะกรรมการ/คณะทางานกาหนดแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน
2. มีแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน
3. มีการวิเคราะห์ความสอดคล้องของแผนกลยุทธ์กบั แผนพัฒนาคณะ/หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย
4. แผนกลยุทธ์มีความสอดคล้องกับแผนคณะ/หน่วยงาน/มหาวิทยาลัยน้อยกว่าร้อยละ 80 ของแผน
5. แผนกลยุทธ์มีความสอดคล้องกับแผนคณะ/หน่วยงาน/มหาวิทยาลัยตั้งแต่ร้อยละ 80 ของแผน
รายละเอียดผลการดาเนินงาน
1. มีคณะกรรมการ/คณะทางานกาหนดแผนกลยุทธ์ ของหน่ วยงาน
กองฯ มีคณะกรรมการ จัดทาแผนกลยุทธ์ ซึ่งประกอบด้วย ผูบ้ ริ หารและบุคลากร (กนศ. 1.3/1) โดยคานึงถึง
หลักการมีส่วนร่ วม มีการจัดทาแผนกลยุทธ์ และกาหนดข้อตกลงร่ วมกันในการนาแผนไปปฏิบตั ิงาน เพื่อนาไปพัฒนา
และปรับปรุ งให้เหมาะสมกับบริ บทของมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ และนาไปปฏิบตั ิ
2. มีแผนกลยุทธ์ ของหน่ วยงาน
กองฯ มีแผนกลยุทธ์ 2550-2554 (กนศ.1.3/2) เพื่อกาหนดแนวทางและควบคุมการปฏิบตั ิงานด้านกิจการ
นักศึกษาให้มีประสิ ทธิภาพและมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ (พ.ศ. 2550-2554)
3. มีการวิเคราะห์ ความสอดคล้ องของแผนกลยุทธ์ กบั แผนพัฒนาคณะ/หน่ วยงาน/มหาวิทยาลัย
กองฯ ได้จดั ทาแผนกลยุทธ์ โดยมีคณะกรรมการจัดทาแผน (กนศ.1.3/1) เพื่อวิเคราะห์ความสอดคล้องแผน กลยุทธ์ของกองฯ กับของมหาวิทยาลัย
4. และ 5. แผนกลยุทธ์ มคี วามสอดคล้ องกับแผนคณะ/หน่ วยงาน/มหาวิทยาลัยน้ อยกว่ าร้ อยละ 80 ของแผน หรือ ตั้งแต่
ร้ อยละ 80 ของแผน
กองฯ ได้จดั ทาแผนกลยุทธ์ที่มีความสอดคล้องกับแผนมหาวิทยาลัย 100%
ผลการประเมินเทียบเกณฑ์เท่ากับ 3 คะแนน เทียบแผนเท่ากับ 1 คะแนน เทียบพัฒนาการเท่ากับ 1 คะแนน
รวมคะแนนตัวบ่ งชี้ 1.3 เท่ ากับ 5 คะแนน

- 32 ภารกิจที่ 1 ตัวบ่ งชี้ร่วมของหน่ วยงาน
ตัวบ่ งชี้ 1.3 มีการกาหนดแผนกลยุทธ์ ทเี่ ชื่อมโยงกับแผนคณะ/หน่ วยงาน/มหาวิทยาลัย (ระดับ)****
เอกสารอ้ างอิง :
1. กนศ.1.3/1 คาสัง่ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนกลยุทธ์กองฯ
2. กนศ.1.3/2 แผนกลยุทธ์กองฯ 2550-2554
สรุปผลการวิเคราะห์ ตนเอง (SWOT Analysis)
1. จุดอ่ อน
2. จุดแข็ง
ได้จดั ทาแผนกลยุทธ์ที่มีความสอดคล้องกับแผนมหาวิทยาลัย 100%
3. โอกาส
4. อุปสรรค
5. กลยุทธ์ / แผนพัฒนา
จัดอบรมให้ความรู ้ ความเข้าใจเรื่ องการจัดทาแผนกลยุทธ์แก่บุคลากรกองฯ และให้สนับสนุนให้บุคลากรทุกคน
มีส่วนร่ วมในการรับรู ้

- 33 ภารกิจที่ 1 ภารกิจร่ วมของหน่ วยงาน
ตัวบ่ งชี้ : 1.4 ร้ อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ***
ผลการดาเนินงาน
ค่ า
แผน
ผลการดาเนินงานปี
เกณฑ์ การให้ คะแนน
นา้ หนัก 2552
การศึกษา
2550 2551 2552
1
2
3

ผลการประเมิน
เทียบ
เกณฑ์
2

เทียบ
แผน
0

เทียบ
รวม
พัฒนาการ คะแนน
0
2

2.86
80 85.30 92.70 79.13 65-74 75-84 >85
รายละเอียดผลการดาเนินงาน
ปี การศึกษา 2552 กองฯ ได้สารวจความพึงพอใจผูใ้ ช้บริ การ (กนศ.1.4/1) พบว่า มีระดับความพึงพอใจภารกิจ
เฉพาะของหน่วยงานดังนี้
1. ทุนการศึกษามีระดับความพึงพอใจระดับมาก ทุนทางานแลกเปลี่ยน ที่ค่าเฉลี่ย 4.19 (83.80%) ทุนทัว่ ไป
ระดับมากที่ค่าเฉลี่ย 4.03 (80.6%)
2. กองทุนเงินให้กยู้ มื เพื่อการศึกษาระดับความพึงพอใจระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย 4.00 (80%)
3. เงินยืมฉุกเฉิ นระดับความพึงพอใจระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย 4.16 (83.20%)
4. บริ การปรึ กษาเชิงจิตวิทยาระดับความพึงพอใจระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย 4.04 (80.80%)
5. บริ การจัดหางานและศึกษาต่อระดับความพึงพอใจระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย 4.17 (83.40%)
6. วินยั และพัฒนานักศึกษา ระดับความพึงพอใจระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย 4.13 (82.60%)
7. หอพักนักศึกษาชาย/หญิง ระดับความพึงพอใจระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย 4.07 (81.40%)
8. สุขาภิบาลอาหาร/ สวัสดิการและสิ่ งอานวยความสะดวก ระดับความพึงพอใจระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย 3.54
(70.80%)
9. สุขภาพอนามัย ระดับความพึงพอใจระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย 4.07 (81.40%)
10. ไปรษณี ยภัณฑ์ ระดับความพึงพอใจระดับมากที่สุด ที่ค่าเฉลี่ย 4.34 (86.80%)
11. กิจกรรมเพื่อส่งเสริ มพัฒนานักศึกษา ระดับความพึงพอใจมากที่สุด 96.34%
12. วิชาทหาร ระดับความพึงพอใจระดับปานกลาง ที่ค่าเฉลี่ย 3.00 (60%)
13. กีฬา ระดับความพึงพอใจ ระดับปานกลาง ที่ค่าเฉลี่ย 3.00 (60%)
14. สารสนเทศกิจการนักศึกษา ระดับความพึงพอใจระดับปานกลาง ที่ค่าเฉลี่ย 3.37 (67.40%)
15. ส่งเสริ มกิจกรรมนานาชาติ ระดับความพึงพอใจระดับมากที่สุด ที่ค่าเฉลี่ย 4.45 (89.00%)

ผลการประเมิน เทียบเกณฑ์เท่ากับ 2 คะแนน เทียบแผนเท่ากับ 0 คะแนน เทียบพัฒนาการเท่ากับ 0 คะแนน
รวมคะแนนตัวบ่ งชี้ 1.4 เท่ ากับ 2 คะแนน
เอกสารอ้ างอิง:
1. กนศ.1.4/1 รายงานความพึงพอใจของนักศึกษาต่อบริ การทุนการศึกษา กองทุนเงินให้กยู้ มื เพื่อการศึกษา เงินยืม
ฉุกเฉิ น บริ การปรึ กษาเชิงจิตวิทยา บริ การจัดหางานและศึกษาต่อ วินยั และพัฒนานักศึกษา และ
สารสนเทศกิจการนักศึกษา

- 34 ภารกิจที่ 1 ภารกิจร่ วมของหน่ วยงาน
ตัวบ่ งชี้ : 1.4 ร้ อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ***
สรุปผลการวิเคราะห์ ตนเอง (SWOT Analysis) :
1. จุดอ่ อน
ไม่มีผรู ้ ับผิดชอบในการดาเนินการประเมินความพึงพอใจผูใ้ ช้บริ การกองกิจการนักศึกษา โดยภาพรวม
2. จุดแข็ง
3. โอกาส
4. อุปสรรค
5. กลยุทธ์ / แผนการพัฒนา
มอบหมายผูร้ ับผิดชอบในการดาเนินการประเมินความพึงพอใจผูใ้ ช้บริ การในภาพรวม เพื่อนาผลมาปรับปรุ ง
และพัฒนางาน

- 35 ภารกิจที่ 1 ภารกิจร่ วมของหน่ วยงาน
ตัวบ่ งชี้ : 1.5 ภาวะผู้นาของผู้บริหารทุกระดับของกองกิจการนักศึกษา (ระดับ)***
ผลการดาเนินงาน
ค่แผ
า
แผน ผลการดาเนินงานปี
เกณฑ์ การให้ คะแนน
นา้ หนั
25ก 2552
การศึกษา
2550 2551 2552
1
2
3
2.85

4

3

3

4

เทียบ
เกณฑ์
ดาเนินการ ดาเนินการ ดาเนินการ
3
ไม่ครบ 3 3 ข้อแรก ครบทุกข้อ
ข้อแรก

ผลการประเมิน
เทียบ เทียบ
รวม
แผน พัฒนาการ คะแนน
1
1
5

ระดับคุณภาพ
1. มีกระบวนการสรรหาผูบ้ ริ หารที่เป็ นระบบ โปร่ งใส ตรวจสอบได้
2. ผูบ้ ริ หารดาเนินการบริ หารด้วยหลักธรรมาภิบาลและใช้ศกั ยภาพภาวะผูน้ าที่มีอยูโ่ ดยคานึงถึงประโยชน์ของ
คณะ/หน่วยงาน/มหาวิทยาลัยและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
3. มีกระบวนการประเมินศักยภาพและผลการปฏิบตั ิงานของผูบ้ ริ หารที่ชดั เจนและเป็ นที่ยอมรับในมหาวิทยาลัย
4. มีการจัดทาแผนและกลไกการพัฒนาศักยภาพของผูบ้ ริ หารตามผลการประเมินและดาเนินการตามแผนอย่างครบถ้วน
รายละเอียดผลการดาเนินงาน
1. มีกระบวนการสรรหาผู้บริหารทีเ่ ป็ นระบบ โปร่ งใส ตรวจสอบได้
กองฯ มีรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา กีฬาและวัฒนธรรม ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกีฬา ผูช้ ่วย
อธิการบดีฝ่ายบริ การและสวัสดิการนักศึกษา ผูอ้ านวยการกองฯ และหัวหน้างานเป็ นผูก้ ากับ ดูแลและบังคับบัญชาบุคลากร
ให้ปฏิบตั ิงานให้เป็ นไปตามนโยบายและเป้ าหมายการดาเนินงานด้านกิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ตามคาสัง่ มอบหมาย
มอบอานาจและตามโครงสร้างการแบ่งงานตามสายบังคับบัญชาประกาศให้ทราบโดยทัว่ กัน(กนศ.1.1/ 1 ) ที่มีความโปร่ งใส
และตรวจสอบได้
2. ผู้บริหารดาเนินการบริหารด้ วยหลักธรรมาภิบาลและใช้ ศักยภาพภาวะผู้นาทีม่ อี ยู่โดยคานึงถึงประโยชน์ ของ
คณะ/หน่ วยงาน/มหาวิทยาลัยและผู้มสี ่ วนได้ ส่วนเสีย
ผูบ้ ริ หารกองฯ ได้บริ หารงานตามหลักธรรมมาภิบาลแบบมีส่วนร่ วม มีคณะกรรมการฝ่ ายต่างๆ เช่น
คณะกรรมการดาเนินงานกิจการนักศึกษา คณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึ กษาหอพัก คณะกรรมการนักศึกษาประจาหอพัก
คณะกรรมการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยและกองฯ คณะกรรมการการจัดการความรู ้ คณะกรรมการ 5 ส.สานักงาน
อธิการบดี ฯลฯ และนาระบบสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบตั ิงานพัฒนาฐานข้อมูลตามภารกิจในเรื่ องต่างๆ เช่นหอพัก
ทุนการศึกษาและกิจกรรมนักศึกษา และมีการให้บริ การผ่านระบบ Internet (กนศ1.1/1) มีการปฏิบตั ิงานตามกฎระเบียบ
มีความโปร่ งใส ตรวจสอบได้ และการมีส่วนร่ วมจากทุกฝ่ าย

- 36 ภารกิจที่ 1 ภารกิจร่ วมของหน่ วยงาน
ตัวบ่ งชี้ : 1.5 ภาวะผู้นาของผู้บริหารทุกระดับของกองฯ (ระดับ)***
3. มีกระบวนการประเมินศักยภาพและผลการปฏิบัตงิ านของผู้บริหารทีช่ ัดเจนและเป็ นทีย่ อมรับในมหาวิทยาลัย
มีการประเมินศักยภาพและผลการปฏิบตั ิงานของผูบ้ ริ หาร(ผูอ้ านวยการกองและหัวหน้างาน)ตามระเบียบที่
มหาวิทยาลัยกาหนดและตามรอบปี งบประมาณ ปี ละ 2 ครั้ง เพื่อติดตามและประเมินผลการปฏิบตั ิงานในรู ปของ
คณะกรรมการ(กนศ.1.5/ 2 ) โดยการจัดทาข้อตกลงปฏิบตั ิราชการ ( TOR) ตามแนวทางการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
ที่ สกอ. กาหนดว่าด้วย “การใช้ระบบเปิ ดในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ” ตามหนังสื อ ที่ ทม. 0202.6(9)/ว 6 ลงวันที่
21 มิถุนายน 2543 (กนศ. 1.5/3) ซึ่งในรอบปี การศึกษา 2552 ได้มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน 2 ครั้ง ในรอบเดือน
กันยายน 2552 และเดือนมีนาคม 2552
4. มีการจัดทาแผนและกลไกการพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารตามผลการประเมินและดาเนินการตามแผนอย่ าง
ครบถ้ วน
กองฯ มี แผนและนโยบายส่งเสริ มสนับสนุนให้ผบู ้ ริ หารเข้ารับการพัฒนาในโครงการตามแผนที่มหาวิทยาลัย
กาหนดและตามภารกิจที่เกี่ยวข้องทั้งหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก ซึ่งปี การศึกษา 2552 ผูอ้ านวยการกองฯและ
หัวหน้างานได้รับการพัฒนา ตามข้อมูลในตัวบ่งชี้ 1.9
ผลการประเมินเทียบเกณฑ์เท่ากับ 3 คะแนน เทียบแผนเท่ากับ 1 คะแนน เทียบพัฒนาการเท่ากับ 1 คะแนน
รวมคะแนนตัวบ่ งชี้ 1.5 เท่ ากับ 5 คะแนน
เอกสารอ้ างอิง:
1. กนศ. 1.1/1 http//student.psu.ac.th
2. กนศ. 1.5/2 ผลการประเมินการปฏิบตั ิงานประจาปี
3. กนศ. 1.5/3 หนังสื อทบวงมหาวิทยาลัย ที่ ทม.0202.6 (9) /ว 6 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2543
สรุปผลการวิเคราะห์ ตนเอง (SWOT Analysis) :
1. จุดอ่ อน
ไม่มีงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพผูบ้ ริ หารของหน่วยงานอย่างชัดเจนที่สอดคล้องกับแผนการพัฒนา
บุคลากรของกองฯ
2. จุดแข็ง
3. โอกาส
4. อุปสรรค
ช่วงเวลาการจัดโครงการพัฒนาบุคลากรของกองการเจ้าหน้าที่ ไม่สอดคล้องกับแผนปฏิบตั ิงานกองฯ
5. กลยุทธ์ /แผนพัฒนา
เสนอมหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพผูบ้ ริ หารกองฯ

- 37 ภารกิจที่ 1 ตัวบ่ งชี้ร่วมของหน่ วยงาน
ตัวบ่ งชี้ 1.6 มีการพัฒนาหน่ วยงานสู่ องค์ การเรียนรู้ (ระดับ)**
ผลการดาเนินงาน
ค่ า
แผน
นา้ หนัก 2552

2.85

5

ผลการดาเนินงานปี
การศึกษา
2550 2551 2552
3

1

5

เกณฑ์ การให้ คะแนน
1

2

ผลการประเมิน
3

เทียบ เทียบ
เกณฑ์ แผน
ดาเนินการ ดาเนินการ ดาเนินการ 3
1
ไม่ครบ 3 ข้อแรก อย่างน้อย
3ข้อแรก
4 ข้อแรก

เทียบ รวม
พัฒนาการ คะแนน
1
5

ระดับคุณภาพ
1. มีการทบทวนและจัดทาแผนจัดการความรู ้เพื่อมุ่งสู่องค์กรแห่งการเรี ยนรู ้และเผยแพร่ ให้ประชาคมของสถาบันรับทราบ
2. มีการดาเนินการตามแผนจัดการความรู ้และประสบความสาเร็ จตามเป้ าหมายไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50
3. มีการดาเนินการตามแผนจัดการความรู ้และประสบความสาเร็ จตามเป้ าหมายไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 100
4. มีการติดตามประเมินผลความสาเร็ จของการจัดการความรู ้
5. มีการนาผลการประเมินไปปรับใช้ในการพัฒนากระบวนการจัดการความรู ้ให้เป็ นส่วนหนึ่งของกระบวนงาน
ปกติ และปรับปรุ งแผนการจัดการความรู ้
รายละเอียดผลการดาเนินงาน
1. มีการทบทวนและจัดทาแผนจัดการความรู้ เพือ่ มุ่งสู่ องค์ กรแห่ งการเรียนรู้ และเผยแพร่ ให้ ประชาคมของสถาบันรับทราบ
กองฯ ดาเนินการพัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ ตามนโยบายและแนวทางของมหาวิทยาลัย มีการทบทวนและ
จัดทาแผนจัดการความรู ้เพื่อมุ่งสู่องค์กรแห่งการเรี ยนรู ้และเผยแพร่ ให้บุคลากรรับทราบ
2. มีการดาเนินการตามแผนจัดการความรู้ และประสบความสาเร็จตามเป้ าหมายไม่ น้อยกว่ าร้ อยละ 50
3. มีการดาเนินการตามแผนจัดการความรู้ และประสบความสาเร็จตามเป้ าหมายไม่ น้อยกว่ าร้ อยละ 100
กองฯ ได้ดาเนินการตามแผนการจัดการความรูโดยการจั
้
ดประชุมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ภายในกองฯ เรื่ องการศึกษาดูงาน
ต่างสถาบัน เรื่ องจิตบริ การงานกิจการนักศึกษา และขั้นตอนการปฏิบตั ิงานกิจการนักศึกษา
นอกจากนี้ได้จดั แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ 5 วิทยาเขต โดยจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้กองทุนเงินให้กยู้ มื เพื่อการศึกษา
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้หอพักนักศึกษา ประชุมเชิงปฏิบตั ิการการจัดการความรู ้แนวทางโครงสร้างกิจกรรมเสริ มหลักสูตรเพื่อ
พัฒนานักศึกษาและแนวทางการปฏิบตั ิการใช้จ่ายเงินบารุ งกิจกรรมนักศึกษา และมีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ระหว่างสถาบันใน
ประเทศและต่างประเทศ เช่น มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตตรัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เทคโนโลยีสรนารี
ุ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหาร ลาดกระบังมหาวิทยาลัยอุตตระ

- 38 ภารกิจที่ 1 ตัวบ่ งชี้ร่วมของหน่ วยงาน
ตัวบ่ งชี้ 1.6 มีการพัฒนาหน่ วยงานสู่ องค์ การเรียนรู้ (ระดับ)**
ได้นำาการจัดการความรู ้สู่องค์กรนักศึกษา มีแนวปฏิบตั ิการจัดกิจกรรมนักศึกษาที่แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้สานต่อรุ่ น
ต่อรุ่ น เครื อข่ายต่างสถาบัน ชุมชน และต่างประเทศ เช่น โครงการ พัฒนารู ปแบบกิจกรรมรับน้องและประชุมเชียร์ กล
ยุทธ์รณรงค์การแต่งกายของนักศึกษา เสริ มสร้างความสัมพันธ์นกั ศึกษาชั้นปี ที่ 1 หอพักสัญจร กีฬาสานสัมพันธ์
ศิลปวัฒนธรรม 5 วิทยาเขต รณรงค์ตา้ นสารเสพติด เยาวชนจิตอาสาพัฒนาคุณธรรมนาชีวติ พอเพียง ได้แลกเปลี่ยน
เรี ยนรู ้ดา้ นวิชาการ ศิลปวัฒนธรรมและกีฬาระหว่าง 3 ประเทศ จานวน 10 สถาบัน โครงการมินิ IMT- GT VARSITY
CARNIVAL (กยศ.1.6/1-3)
4 และ 5 มีการติดตามประเมินผลความสาเร็จของการจัดการความรู้ มีการนาผลการประเมินไปปรับใช้ ในการพัฒนา
กระบวนการจัดการความรู้ ให้ เป็ นส่ วนหนึ่งของกระบวนงานปกติ และปรับปรุงแผนการจัดการความรู้
มีการติดตามประเมินผลความสาเร็ จของการจัดการความรู ้ เพื่อนามาปรับปรุ งและพัฒนา
ผลการประเมินเทียบเกณฑ์เท่ากับ 3 คะแนน เทียบแผนเท่ากับ 1 คะแนน เทียบพัฒนาการเท่ากับ 1 คะแนน
รวมคะแนนตัวบ่ งชี้ 1.6 เท่ ากับ 5 คะแนน
เอกสารอ้ างอิง:
1. กนศ. 1.6/1 เอกสารดูงานของสถาบันต่าง ๆ
2. กนศ. 1.6/2 บันทึกการประชุมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้บุคลากรกองฯ
3. กนศ.1.6/3 สรุ ปผลการสัมมนาบุคลากรกองฯ
สรุปผลการวิเคราะห์ ตนเอง (SWOT Analysis):
1. จุดอ่ อน
กองฯ ไม่มีแผนการจัดการความรู ้ของบุคลากร
2. จุดแข็ง
มีแผนการจัดการความรู ้ในการพัฒนานักศึกษา
3. โอกาส
4. อุปสรรค
5. กลยุทธ์ /แผนพัฒนา
จัดทาแผนการจัดการความรู ้ พัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ของบุคลากร ให้มีคุณภาพและให้มีการพัฒนาตาม
แผนอย่างต่อเนื่อง

- 39 ภารกิจที่ 1 ตัวบ่ งชี้ร่วมของหน่ วยงาน
ตัวบ่ งชี้ : 1.7 มีการนาระบบบริหารความเสี่ยงมาใช้ ในกระบวนการบริหารการศึกษา (ระดับ)***
ผลการดาเนินงาน
ค่ า
นา้ หนัก

2.85

แผน ผลการดาเนินงานปี
2552
การศึกษา
2550 2551 2552
5

2

2

เกณฑ์ การให้ คะแนน
1

2

ผลการประเมิน
3

เทียบ เทียบ เทียบ
รวม
เกณฑ์ แผน พัฒนาการ คะแนน
2 ดาเนินการ ดาเนินการ ดาเนินการ 2
0
0
2
ไม่ครบ 3 3-4 ข้อ ครบทุกข้อ
ข้อแรก
แรก

ระดับคุณภาพ
1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรื อคณะทางานบริ หารความเสี่ ยง โดยมีผบู ้ ริ หาร ระดับสูงและตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจ
หลักของหน่วยงานร่ วมเป็ นคณะกรรมการหรื อคณะทางาน โดยผูบ้ ริ หารระดับสูงมีบทบาทสาคัญในการกาหนด
นโยบายหรื อแนวทางในการบริ หารความเสี่ ยง
2. มีการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ ยงที่ส่งผลกระทบหรื อสร้างความเสี ยหายหรื อความล้มเหลวหรื อลดโอกาสที่จะบรรลุ
เป้ าหมายในการบริ หารงาน และจัดลาดับความสาคัญของปั จจัยเสี่ ยง
3. มีการจัดทาแผนบริ หารความเสี่ ยง โดยแผนดังกล่าวต้องกาหนดมาตรการหรื อแผนปฏิบตั ิการในการสร้างความรู ้
ความเข้าใจให้กบั บุคลากรทุกระดับในด้านการบริ หารความเสี่ ยง และการดาเนินการแก้ไข ลด หรื อป้ องกันความเสี่ ยง
ที่จะเกิดขึ้นอย่างเป็ นรู ปธรรม
4. มีการดาเนินการตามแผนบริ หารความเสี่ ยง
5. มีการสรุ ปผลการดาเนินงานตามแผนบริ หารความเสี่ ยง ตลอดจนมีการกาหนดแนวทางและข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุ งแผนบริ หารความเสี่ ยงโดยได้รับความเห็นชอบจากผูบ้ ริ หารสูงสุดของหน่วยงาน
รายละเอียดผลการดาเนินงาน
1. มีการแต่ งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผ้บู ริหาร ระดับสู งและตัวแทนทีร่ ับผิดชอบพันธกิจ
หลักของหน่ วยงานร่ วมเป็ นคณะกรรมการหรือคณะทางาน โดยผู้บริหารระดับสู งมีบทบาทสาคัญในการกาหนด
นโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยง
กองฯ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง โดยมีผอู ้ านวยการกองฯเป็ น ประธาน หัวหน้างานและ
ผูแ้ ทนเจ้าหน้าที่ทุกงาน เป็ นกรรมการ ซึ่งเป็ นกรรมการชุดเดียวกับคณะกรรมการประกันคุณภาพ (กนศ. 1.7/1)
2. มีการวิเคราะห์ และระบุปัจจัยเสี่ยงทีส่ ่ งผลกระทบหรือสร้ างความเสียหายหรือความล้ มเหลวหรือลดโอกาสทีจ่ ะบรรลุ
เป้ าหมายในการบริหารงาน และจัดลาดับความสาคัญของปัจจัยเสี่ยง
ปี การศึกษา 2552 กองฯ มีการดาเนินการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ ยงด้านกีฬา และด้านพัฒนาบุคลิกภาพ

- 40 ภารกิจที่ 1 ตัวบ่ งชี้ร่วมของหน่ วยงาน
ตัวบ่ งชี้ : 1.7 มีการนาระบบบริหารความเสี่ยงมาใช้ ในกระบวนการบริหารการศึกษา (ระดับ)***
3. มีการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยง โดยแผนดังกล่ าวต้ องกาหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัตกิ ารในการสร้ างความรู้
ความเข้ าใจให้ กบั บุคลากรทุกระดับในด้ านการบริหารความเสี่ยง และการดาเนินการแก้ ไข ลด หรือป้ องกันความเสี่ยง
ทีจ่ ะเกิดขึน้ อย่ างเป็ นรู ปธรรม
มีการจัดทาแผนบริ หารความเสี่ ยงของงานกีฬาตามแผนประกันคุณภาพกองฯ (กนศ.1.7/2)
4. มีการดาเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง
กองฯ ได้มีการดาเนินการตามแผนบริ หารความเสี่ ยง โดยนาผลการวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ ยงด้านกีฬามา
ดาเนินการบริ หารความเสี่ ยง นอกจากนี้ได้วางระบบในการรับมือกับความเสี่ ยงหรื อผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นใน
หลากหลายรู ปแบบตามภารกิจ เช่น ระบบรักษาความปลอดภัยในสระว่ายน้ าและศูนย์บริ หารร่ างกาย
5. มีการสรุปผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ตลอดจนมีการกาหนดแนวทางและข้ อเสนอแนะในการ
ปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงโดยได้ รับความเห็นชอบจากผู้บริหารสู งสุ ดของหน่ วยงาน
มีการสรุ ปผลการดาเนินงานบริ หารความเสี่ ยง ตลอดจนมีการกาหนดแนวทางและข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุ งการบริ หารความเสี่ ยงโดยได้รับความเห็นชอบจากผูบ้ ริ หารสูงสุดของหน่วยงาน (กนศ.1.7/2)
ผลการประเมินเทียบเกณฑ์เท่ากับ 2 คะแนน เทียบแผนเท่ากับ 0 คะแนน เทียบพัฒนาการเท่ากับ 0 คะแนน
รวมคะแนนตัวบ่ งชี้ 1.7 เท่ ากับ 2 คะแนน
เอกสารอ้ างอิง:
1. กนศ.1.7/1 คาสัง่ แต่งตั้งคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง กองฯ
2. กนศ.1.7/2 แผนการบริ หารความเสี่ ยงงานพัฒนากีฬา
สรุปผลการวิเคราะห์ ตนเอง (SWOT Analysis):
1. จุดอ่ อน
บุคลากรส่วนหนึ่งยังขาดความรู ้ความเข้าใจในเรื่ องการบริ หารความเสี่ ยง
2. จุดแข็ง
3. โอกาส
4. อุปสรรค
5. กลยุทธ์ /แผนพัฒนา
จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้เกี่ยวกับการบริ หารความเสี่ ยง

- 41 ภารกิจที่ 1 ตัวบ่ งชี้ร่วมของหน่ วยงาน
ตัวบ่ งชี้ 1.8 ระดับความสาเร็จของการถ่ ายทอดตัวบ่ งชี้และเป้ าหมายของระดับองค์ กรสู่ระดับบุคคล (ระดับ)***
ผลการดาเนินงาน
ค่ า
นา้ หนัก

แผน
2552

2.85

7

ผลการดาเนินงานปี
การศึกษา
2550 2551
3

3

2552
7

เกณฑ์ การให้ คะแนน

ผลการประเมิน

เทียบ เทียบ เทียบ รวม
เกณฑ์ แผน พัฒนาการ คะแนน
ดาเนินการ ดาเนินการ ดาเนิน
2
1
1
4
ไม่ครบ 5 5-7 ข้อแรก การครบ
ข้อแรก
ทุกข้อ
1

2

3

ระดับคุณภาพ
1. มีการกาหนดแนวทางการดาเนินการในการประเมินผลภายในหน่วยงาน
2. มีแผนงานการประเมินผลภายในหน่วยงาน
3. มีการกาหนดตัวบ่งชี้และเป้ าหมายตามพันธกิจและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
4. มีการจัดทา Strategy Map ของหน่วยงาน โดยกาหนดเป้ าประสงค์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับ
หน่วยงานให้เชื่อมโยงกับเป้ าประสงค์และประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะ/หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย
5. มีการยืนยันวิสยั ทัศน์และประเด็นยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
6. มีระบบในการติดตามผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้และเป้ าหมายตามคารับรองของผูบ้ ริ หารระดับต่าง ๆ
7. มีการประเมินผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้และเป้ าหมายตามคารับรอง
8. มีการนาผลการประเมินผลการดาเนินงานของผูบ้ ริ หาร ไปเชื่อมโยงกับระบบการสร้างแรงจูงใจ
รายละเอียดผลการดาเนินงาน
1. และ 2. มีการกาหนดแนวทางการดาเนินการและแผนการประเมินผลภายในหน่ วยงาน
กองฯ มีการกาหนดแนวทางการดาเนินการและแผนการประเมินผลภายในหน่วยงาน ตามแนวทางการ
ประเมินผลการปฏิบตั ิงาน เพื่อการพัฒนาและเลื่อนขั้นเงินเดือนของมหาวิทยาลัย ปี ละ 2 ครั้ง นอกจากนี้ได้นาผลจากการ
ประชุมต่างๆ เช่น การประชุมอธิการบดีพบ ทีมบริ หารกองฯ การประชุมทีมบริ หารกองฯ การประชุมเจ้าหน้าที่กองฯ
การประชุมคณะกรรมการในการดาเนินงานต่างๆ เพื่อนาผลมาปรับปรุ งและพัฒนางาน (กนศ1.8/1 )
3. มีการกาหนดตัวบ่ งชี้และเป้ าหมายตามพันธกิจและยุทธศาสตร์ ของหน่ วยงาน
มีการกาหนดตัวบ่งชี้และเป้ าหมายตามพันธกิจและยุทธศาสตร์ของกองฯ 2 ระดับ ได้แก่ ในระดับกลยุทธ์
แผนปฏิบตั ิงาน 5 ปี และแผนปฏิบตั ิงาน 1 ปี หรื อระดับโครงการ/กิจกรรม มีการวิเคราะห์ความสอดคล้องกับแผนและ
เป้ าหมายการดาเนินงานตามภารกิจปี (2550 -2554) (กนศ.1.8/2)
4. มีการจัดทา Strategy Map ของหน่ วยงาน โดยกาหนดเป้ าประสงค์ ของแต่ ละประเด็นยุทธศาสตร์ ทเี่ กีย่ วข้ องกับ
หน่ วยงานให้ เชื่อมโยงกับเป้ าประสงค์ และประเด็นยุทธศาสตร์ ของคณะ/หน่ วยงาน/มหาวิทยาลัย
กองฯได้การกาหนดเป้ าประสงค์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานให้เชื่อมโยงกับ
เป้ าประสงค์และประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยในฐานะหน่วยงานกลางที่สนับสนุนการดาเนินงานด้านกิจการ
นักศึกษาของมหาวิทยาลัย จึงได้ยดึ การดาเนินงานตามนโยบาย เป้ าประสงค์และแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยเป็ นหลัก
จึงไม่มีการจัดทา Strategy Map ในระดับกองฯ

- 42 ภารกิจที่ 1 ตัวบ่ งชี้ร่วมของหน่ วยงาน
ตัวบ่ งชี้ 1.8 ระดับความสาเร็จของการถ่ ายทอดตัวบ่ งชี้และเป้ าหมายของระดับองค์ กรสู่ระดับบุคคล (ระดับ)***
5. มีการยืนยันวิสัยทัศน์ และประเด็นยุทธศาสตร์ ของหน่ วยงาน
มีการทบทวนวิสยั ทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ในการดาเนินงาน ผูเ้ กี่ยวข้องทุกระดับมีส่วนร่ วม มีการประชุม
เพื่อกาหนดภารกิจหลักของงาน จัดทาตัวบ่งชี้ ( KPIs) ตามภารกิจหลัก กาหนดเป้ าหมายและเกณฑ์วดั ความสาเร็ จของ
ภารกิจ ทบทวนแผนปฏิบตั ิงานประจาปี ให้สอดคล้องกับภารกิจหลัก จัดทาแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบตั ิการให้เหมาะสมกับ
สภาวการณ์ปัจจุบนั
6. มีระบบในการติดตามผลการดาเนินงานตามตัวบ่ งชี้และเป้ าหมายตามคารับรองของผู้บริหารระดับต่ าง ๆ
กองฯ มีระบบการรายงานผลการปฏิบตั ิงานภายในของบุคลากรเป็ นรายบุคคล ปี ละ 2 ครั(กนศ.1.1/4)
โดยทุก
้ง
งาน ในกองฯ ได้จดั ทาแผนปฏิบตั ิงานประจาปี และปฏิบตั ิงานตามแผนได้อย่างครบถ้วนมีการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการดาเนินงานโดยคณะกรรมการประกันคุณภาพของกองฯ
7. มีการประเมินผลการดาเนินงานตามตัวบ่ งชี้และเป้ าหมายตามคารับรอง
มีการประเมินผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้และเป้ าหมายตามที่กาหนดไว้ในแผนการปฏิบตั ิงานตาม
คารับรอง ไปเชื่อมโยงกับระบบการสร้างแรงจูงใจ ตามข้อตกลงภาระงาน (TOR) เป็ นเงื่อนไขในการเลื่อนขั้น
เงินเดือน/เลื่อนตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
8. มีการนาผลการประเมินผลการดาเนินงานของผู้บริหาร ไปเชื่อมโยงกับระบบการสร้ างแรงจูงใจ
มีการนาผลการประเมินการดาเนินงานของผูบ้ ริ หาร ไปเชื่อมโยงกับระบบการสร้างแรงจูงใจ ตามข้อตกลงภาระ
งาน (TOR) เป็ นเงื่อนไขในการเลื่อนขั้นเงินเดือน/เลื่อนตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
ผลการประเมินเทียบเกณฑ์เท่ากับ 2 คะแนน เทียบแผนเท่ากับ 1 คะแนน เทียบพัฒนาการเท่ากับ 1 คะแนน
รวมคะแนนตัวบ่ งชี้ 1.8 เท่ ากับ 4 คะแนน
เอกสารอ้ างอิง :
1. กนศ. 1.8/1 บันทึกการประชุมต่าง ๆ
2. กนศ. 1.8/2 รายงานประจาปี การประเมินคุณภาพ กองกิจการนักศึกษา ปี 2552 (หน้า 137 – 141)
สรุปผลการวิเคราะห์ ตนเอง (SWOT Analysis)
1. จุดอ่ อน
ขาดกระบวนการสร้างแรงจูงใจสู่ระดับบุคคลเกี่ยวกับวิสยั ทัศน์และยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
2. จุดแข็ง
3. โอกาส
4. อุปสรรค
5. กลยุทธ์ /แผนพัฒนา
สร้างแรงจูงใจสู่ระดับบุคคลเกี่ยวกับวิสยั ทัศน์และยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

- 43 ภารกิจที่ 1 ตัวบ่ งชี้ร่วมของหน่ วยงาน
ตัวบ่ งชี้ :1.9 ร้ อยละของบุคลากรกองกิจการนักศึกษาทีไ่ ด้ รับการพัฒนาความรู้ และทักษะในวิชาชีพทั้งในประเทศ
และต่ างประเทศ ****
ผลการดาเนินงาน
ผลการประเมิน
ค่ า
แผน ผลการดาเนินงานปี การศึกษา
เกณฑ์ การให้ คะแนน
นา้ หนัก 2552 2550 2551 2552
1
2
3
เทียบ เทียบ
เทียบ รวม
เกณฑ์ แผน พัฒนาการคะแนน
2.86
100
95
100
100 ร้อยละ ร้อยละ มากกว่า
3
1
1
5
1-54 55-79 หรื อเท่ากับ
ร้อยละ 80
รายละเอียดผลการดาเนินงาน
มหาวิทยาลัยได้กาหนดนโยบายการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนสานักงานอธิการบดี โดยมอบหมายให้
กองการเจ้าหน้าที่กาหนดนโยบายและแผนพัฒนาบุคลากร การจัดกิจกรรม และจัดสรรงบประมาณประจาปี ภายใต้
การกากับดูแลของรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากร
กองฯ ให้ความสาคัญในการพัฒนาบุคลากร ทั้งความรู ้และทักษะในวิชาชีพทั้งในและต่างประเทศ และ
ตั้งเป้ าหมายที่จะให้บุคลากรของกองฯ ได้รับการพัฒนาเพื่อเป็ นการสร้างเสริ มประสบการณ์และมีโอกาสแลกเปลี่ยน
เรี ยนรู ้ประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงานของแต่ละสายงานจากหน่วยงานอื่น ๆ อย่างน้อยร้อยละ 80 หรื อบุคลากรทุกคน
จะได้รับการพัฒนาอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
กองฯ ไม่ได้รับอนุญาตให้ต้ งั งบประมาณพัฒนาบุคลากรในแผนงานปกติ ซึ่งส่งผลให้ไม่สามารถจัดทา
แผนพัฒนาบุคลากรที่ชดั เจนได้ ทาให้กองฯ ต้องแก้ปัญหาโดยใช้งบประมาณในแผนงานปกติ หมวดค่าตอบแทนใช้
สอยวัสดุ สนับสนุนให้บุคลากรได้มีโอกาสไปพัฒนาความรู ้และทักษะในวิชาชีพ ในการเข้าร่ วมอบรม ประชุม
สัมมนา ในประเทศและต่างประเทศ ตามสภาพ ที่กองฯ สามารถดาเนินการ นอกจากนี้กองฯ ได้เสนอโครงการ
พัฒนาบุคลากรโดยของบประมาณไปยังกองการเจ้าหน้าที่ได้รับการจัดสรรปี ละ 1 โครงการ
ผลดาเนินงานในปี การศึกษา 2552 บุคลากรกองฯ ที่ได้เข้ารับการเพิ่มพูนความรู ้และทักษะในวิชาชีพ
จานวนทั้งสิ้น 58 คน ได้เข้าร่ วมพัฒนาและเพิ่มพูนทักษะวิชาชีพที่จดั 1 ครั้ง ตามเป้ าหมายการพัฒนาบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยที่สนับสนุนให้บุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี (กนศ.1.9/1)
จากผลการประเมินการดาเนินงาน ตามตัวบ่งชี้ 1.9 กองฯ สามารถดาเนินการได้ร้อยละ 100 ตามแผนและ
เป้ าหมายของกองฯ ที่ต้ งั ไว้ แต่ท้ งั นี้ บุคลากรกองฯ ไม่ได้รับการพัฒนาทักษะวิชาชีพเฉพาะด้านตามความต้องการ
เนื่องจากโครงการที่มหาวิทยาลัยจัดให้ไม่สอดคล้องกับภารกิจของกองฯ
ผลการประเมินเทียบเกณฑ์เท่ากับ 3 คะแนน เทียบแผนเท่ากับ 1 คะแนน เทียบพัฒนาการเท่ากับ 1 คะแนน
รวมคะแนนตัวบ่ งชี้ 1.9 เท่ ากับ 5 คะแนน
เอกสารอ้ างอิง :
กนศ. 1.9/1 ฐานข้อมูลรายการเข้าอบรม / ประชุม สัมมนาต่างๆ ของกองฯ และสานักงานอธิการบดี

- 44 ภารกิจที่ 1 ตัวบ่ งชี้ร่วมของหน่ วยงาน
ตัวบ่ งชี้ :1.9 ร้ อยละของบุคลากรกองฯทีไ่ ด้ รับการพัฒนาความรู้ และทักษะในวิชาชีพทั้งในประเทศ
และต่ างประเทศ ****
สรุปผลการวิเคราะห์ ตนเอง (SWOT Analysis) :
1. จุดอ่ อน
กองฯ ไม่มีงบประมาณในการพัฒนาทักษะวิชาชีพเฉพาะด้านที่มีความจาเป็ นต้องใช้พฒั นานักศึกษา
2. จุดแข็ง
3. โอกาส
กองฯ เป็ นหน่วยงานที่จดั โครงการพัฒนานักศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทาให้บุคลากรได้มีโอกาส
พัฒนาตนเอง
4. อุปสรรค
งบประมาณไม่เพียงพอในการพัฒนาบุคคลากร
5. กลยุทธ์ /แผนพัฒนา
เสนอ มหาวิทยาลัยฯ ให้การสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาบุคลากรกองฯ และสอดคล้องกับภารกิจที่ตอ้ ง
ทางานพัฒนานักศึกษาเฉพาะด้าน

- 45 ภารกิจที่ 1 ตัวบ่ งชี้ร่วมของหน่ วยงาน
ชื่อตัวบ่ งชี้ : 1.10 กิจกรรม 5 ส. / กิจกรรมคุณภาพอืน่ ๆ (ระดับ) *
ผลการดาเนินงาน
ค่ า
แผน ผลการดาเนินงานปี
เกณฑ์ การให้ คะแนน
นา้ หนัก 2552
การศึกษา
2550 2551 2552
1
2
3
2.86

3

3

3

เทียบ
เกณฑ์
3 ดาเนินการไม่ ดาเนินการ ดาเนินการ 3
ครบ2ข้อแรก ครบ 2 ข้อ ครบทุกข้อ
แรก

ผลการประเมิน
เทียบ เทียบ รวม
แผน พัฒนาการ คะแนน
1
1
5

ระดับคุณภาพ
1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ 5 ส , มีแผนการจัดกิจกรรม 5ส ประจาปี , และมาตรฐาน 5ส/มาตรฐานคุณภาพอื่น ๆ
2. มีการดาเนินงานตามแผนน้อยกว่าร้อยละ 80
3. มีการดาเนินงานตามแผนมากกว่าหรื อเท่ากับ ร้อยละ 80 และมีการประเมินผลการจัดกิจกรรม 5 ส. เพื่อใช้เป็ นแนวทาง
พัฒนาปี ต่อไป
รายละเอียดผลการดาเนินงาน
1. มีการแต่ งตั้งคณะกรรมการ 5 ส. , มีแผนการจัดกิจกรรม 5ส ประจาปี , และมาตรฐาน 5ส/มาตรฐานคุณภาพอืน่ ๆ
กองฯ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ 5 ส มีแผนการจัดกิจกรรม 5 ส และใช้มาตรฐาน 5 ส กลาง ซึ่งเป็ น
มาตรฐานของสานักงานอธิการบดี กาหนดโดยคณะกรรมการอานวยการ 5 ส สานักงานอธิการบดีและกรรมการ
ส่งเสริ มกิจกรรม 5 ส สานักงานอธิการบดี (กนศ.1.10/1)
2. มีการดาเนินงานตามแผนน้ อยกว่ าร้ อยละ 80
กองฯ มีการดาเนินงานตามแผน และมีการจัดกิจกรรม 5 ส ซึ่งเป็ นไปตามเกณฑ์ของสานักงานอธิการบดีที่
กาหนดให้ทุกหน่วยงานภายในสานักงานอธิการบดีดาเนินกิจกรรม 5 ส. 1 วัน/สัปดาห์
3. มีการดาเนินงานตามแผนมากกว่ าหรือเท่ ากับ ร้ อยละ 80 และมีการประเมินผลการจัดกิจกรรม 5ส เพือ่ ใช้ เป็ นแนวทาง
พัฒนาปี ต่ อไป
กองฯ ได้รับการตรวจเยีย่ มจากคณะกรรมการตรวจเยีย่ มของสานักงานอธิการบดี จานวน 2 ครั้ง มีผลการ
ตรวจเยีย่ ม ได้คะแนนร้อยละ 81.96 จากการตรวจเยีย่ ม 12 หน่วยงาน (กนศ.1.10/2)
กองฯ ได้มีการทบทวนกิจกรรม 5 ส และนาผลจากการตรวจเยีย่ มทุกครั้งมาประเมินเพื่อใช้เป็ นแนวทางในการ
พัฒนาในปี ต่อไป กองฯ สามารถดาเนินการได้ 3 ข้อ ตามแผนที่ต้ งั ไว้
ผลการประเมินเทียบเกณฑ์เท่ากับ 3 คะแนน เทียบแผนเท่ากับ 1 คะแนน เทียบพัฒนาการเท่ากับ 1 คะแนน
รวมคะแนนตัวบ่ งชี้ 1.10 เท่ ากับ 5 คะแนน

- 46 ภารกิจที่ 1 ตัวบ่ งชี้ร่วมของหน่ วยงาน
ชื่อตัวบ่ งชี้ : 1.10 กิจกรรม 5 ส. / กิจกรรมคุณภาพอืน่ ๆ (ระดับ) *
เอกสารอ้ างอิง :
1. กนศ. 1.10/1 คาสัง่ แต่งตั้งคณะกรรมการ/แผน 5 ส. สานักงานอธิการบดีและมาตรฐาน 5 ส.
2. กนศ. 1.10/2 สรุ ปผลการตรวจเยีย่ ม 5 ส. กองกิจการนักศึกษา
1. จุดอ่ อน
บุคลากรขาดการให้ความร่ วมมือในการทา 5 ส. อย่างจริ งจังและต่อเนื่อง
2. จุดแข็ง
3. โอกาส
มหาวิทยาลัยให้การสนับสนุนการทากิจกรรม 5 ส.
4. อุปสรรค
5. กลยุทธ์ /แผนพัฒนา
ส่งเสริ มการทากิจกรรม 5 ส. ให้เป็ นส่วนหนึ่งของการปฏิบตั ิงานประจา และมีการติดตามประเมินผลอย่าง
ต่อเนื่อง

- 47 ภารกิจที่ 1 ตัวบ่ งชี้ร่วมของหน่ วยงาน
ตัวบ่ งชี้ : 1.11 จานวนครั้งความไม่ ปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์ สิน (ภายในหน่ วยงาน) *
ผลการดาเนินงาน
ค่ า แผน ผลการดาเนินงานปี
เกณฑ์ การให้ คะแนน
ผลการประเมิน
นา้ หนัก 2552
การศึกษา
2550 2551 2552
1
2
3
เทียบ เทียบ เทียบ รวม
เกณฑ์ แผน พัฒนาการ คะแนน
26
5
13
รายละเอียดผลการดาเนินงาน
กองฯ ได้ดาเนินงานด้านความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน โดยมีมาตรการรักษาความปลอดภัยในหอพักและ
บริ เวณหอพักนักศึกษา(กนศ. 7.1/8) จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบริ เวณทางเข้าหอพักและประจาหอพักนักศึกษา
ทุกอาคาร มีร้ ัวแสดงการแบ่งเขตหอพัก สติ๊กเกอร์ผมู ้ ีสิทธิ์เข้า-ออกหอพัก มีการตรวจสอบการเข้า -ออก ตลอดเวลา 24
ชัว่ โมง แต่มีจานวนครั้งความไม่ปลอดภัยในชีวติ ทรัพย์สินกรณี นกั ศึกษาลักทรัพย์ใน หอพัก จานวน 7 ครั้ง มีทรัพย์สิน
สูญหายจากบุคคลภายนอกจานวน 1 ครั้ง ไฟฟ้ าลัดวงจรที่หอพักนักศึกษาอาคาร 7 จานวน 3 ครั้ง อาคารกิจกรรม 1 ครั้ง
บุคคลภายนอกทุบประตูกระจกหอพักนักศึกษาอาคาร 3 จานวน 1 ครั้ง นอกจากนี้กองฯได้ดาเนินงานด้านความปลอดภัย
ในชีวติ ของการให้บริ การสระว่ายน้ า โดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่อยูป่ ระจาสระว่ายน้ าหมุนเวียนกันผลัดละคน2 ดูแลความปลอดภัย
แก่ผใู ้ ช้บริ การที่สระว่ายน้ า
เอกสารอ้ างอิง :
กนศ. 7.1/8 มาตรการรักษาความปลอดภัย
สรุปผลการวิเคราะห์ ตนเอง (SWOT Analysis) :
1. จุดอ่ อน
ระบบการซ่อมบารุ งระบบไฟฟ้ าหอพักนักศึกษา และอาคารกิจกรรมนักศึกษา ไม่ทวั่ ถึง
2. จุดแข็ง
3. โอกาส
4. อุปสรรค
5. กลยุทธ์ / แผนพัฒนา
จัดทาแผนงบประมาณเพื่อปรับปรุ งการซ่อมบารุ งระบบไฟฟ้ าในหอพักนักศึกษา และอาคารกิจกรรมนักศึกษา

- 48 ภารกิจที่ 1 ตัวบ่ งชี้ร่วมของหน่ วยงาน
ตัวบ่ งชี้ : 1.12 มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะห์ ค่าใช้ จ่าย การตรวจสอบ การเงินและงบประมาณ
อย่ างมีประสิทธิภาพ (ระดับ)***
ผลการดาเนินงาน
ค่ า แผน ผลการดาเนินงานปี การศึกษา
นา้ หนัก 2552 2550 2551 2552
2.86

7

7

7

7

เกณฑ์ การให้ คะแนน
1

2

ผลการประเมิน
3

เทียบ เทียบ เทียบ รวม
เกณฑ์ แผน พัฒนาการ คะแนน
ดาเนินการ ดาเนิน ดาเนินการ 3
1
1
5
ไม่ครบ
การ ครบทุกข้อ
5 ข้อแรก 5-6 ข้อแรก

ระดับคุณภาพ
1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ หน่วยงาน/มหาวิทยาลัยให้เป็ นไปตามเป้ าหมาย
2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน แผนการจัดสรร และการวางแผนการใช้เงินอย่างมีประสิ ทธิภาพโปร่ งใส
ตรวจสอบได้
3. มีการดาเนินการและจัดทาระบบฐานข้อมูลทางการเงินที่ผบู ้ ริ หารนาไปใช้ในการตัดสิ นใจและวิเคราะห์สถานะทางการเงิน
4. มีการจัดทารายงานทางการเงินอย่างเป็ นระบบ ทุกเดือนและงบประมาณอย่างน้อยปี ละ 2 ครั้ง
5. มีการนาข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงินอย่างต่อเนื่อง
6. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทาหน้าที่ตรวจ ติดตามการใช้เงินให้เป็ นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ที่กาหนด
7. ผูบ้ ริ หารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็ นไปตามเป้ าหมาย และนาข้อมูลจากรายงานทางการเงินไปใช้ในการ
วางแผนและการตัดสิ นใจ
รายละเอียดผลการดาเนินงาน
1. มีแผนกลยุทธ์ ทางการเงินทีส่ อดคล้ องกับยุทธศาสตร์ ของคณะ/หน่ วยงาน/มหาวิทยาลัยให้ เป็ นไปตามเป้ าหมาย
กองฯ มีแผนกลยุทธ์ดา้ นการเงินและงบประมาณโดยจัดทาในภาพรวมของสานักงานอธิการบดีและวิทยาเขต
งบประมาณที่ได้รับจัดสรรในแต่ละปี ได้จดั สรรให้หน่วยงานต่างๆ ใช้ในการดาเนินงานตามภารกิจ งบประมาณของ
กองฯ ประกอบด้วย งบประมาณเงินรายได้ งบประมาณแผ่นดินและอื่น ๆ การจัดทางบประมาณของกองฯ ได้นา
นโยบายด้านการเงินที่มหาวิทยาลัยกาหนดมาใช้เป็ นแนวทางในการจัดทาที่มุ่งตอบสนองการดาเนินงานให้บรรลุ
วิสยั ทัศน์ของกองฯ (เอกสารงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัยและงบประมาณแผ่นดินประจาปี 2552 ( กนศ.1.12/1-2 )
2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้ านการเงิน แผนการจัดสรร และการวางแผนการใช้ เงินอย่ างมีประสิทธิภาพ โปร่ งใส
ตรวจสอบได้
กองฯ มีแนวทางการจัดหาทรัพยากรด้านการเงินและงบประมาณสาหรับภารกิจกองฯ โดยกาหนดให้ทุกงาน
จัดทารายละเอียดความต้องการในการจัดทาคาของบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ส่วนกลาง มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์

- 49 ภารกิจที่ 1 ตัวบ่ งชี้ร่วมของหน่ วยงาน
ตัวบ่ งชี้ : 1.12 มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะห์ ค่าใช้ จ่าย การตรวจสอบ การเงินและงบประมาณ
อย่ างมีประสิทธิภาพ (ระดับ)***
และงบประมาณแผ่นดินปี งบประมาณ 2552 (กนศ.1.12/1-2) เพื่อจัดส่งให้กบั มหาวิทยาลัยพิจารณาจัดสรรเงิน กองฯ วาง
แผนการใช้เงินโดยจัดสรรให้งานต่าง ๆ ตามภารกิจเพื่อขับเคลื่อนให้บรรลุเป้ าหมายที่วางไว้ การดาเนินงานมีความ
โปร่ งใสและตรวจสอบได้
3. มีการดาเนินการและจัดทาระบบฐานข้ อมูลทางการเงินทีผ่ ้บู ริหารนาไปใช้ ในการตัดสินใจและวิเคราะห์ สถานะทาง
การเงิน
กองฯ มีการดาเนินการด้านการเงินและงบประมาณที่แยกต่างหากจากมหาวิทยาลัยในการบริ หารจัดการ โดย
จัดระบบการดาเนินงานที่เบ็ดเสร็ จและเสร็ จสิ้นที่กองฯ และมีการกระจายอานาจการอนุมตั ิการใช้เงิน โดย
รองอธิการบดี / ผูช้ ่วยอธิการบดีที่รับผิดชอบงานกิจการนักศึกษา และผูอ้ านวยการกองกิจการ ดังนี้ มีการบริ หารงาน
ด้านงบประมาณ จานวนเงิน 41,538,450.22 บาท ด้านการเงินจานวน 6,351,999.06 บาท ดังตาราง 3
การจัดทาระบบฐานข้อมูลการเงินและงบประมาณ ใช้ระบบ
Manual ทุกระบบ ยกเว้ น เงินยืมฉุกเฉิ นที่ใช้
โปรแกรมสาเร็ จรู ป และเงินงบประมาณแผ่นดิน/เงินรายได้มหาวิทยาลัยและเงินยืมทดรองจ่าย ใช้โปรแกรม Excel ซึ่ง
ช่วยได้เพียงการควบคุมและทารายงาน แต่ไม่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลทางการเงินได้ท้ งั ระบบ อีกทั้งปริ มาณงานด้าน
การเงินมีจานวนเพิ่มมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อประสิ ทธิภาพการทางาน
4. มีการจัดทารายงานทางการเงินอย่ างเป็ นระบบ อย่ างน้ อยปี ละ 2 ครั้ง
กองฯ มีการจัดทารายงานแสดงการเคลื่อนไหวการใช้จ่ายเงินจาแนกตามประเภทของการใช้เงินในทุกกิจกรรม/
โครงการ ตามภารกิจของกองฯในทุกวัน ทุกเดือนในการดาเนินงานด้านการเงิน(กรณี เงินสด)และสาหรับการใช้งบประมาณ
ได้จดั ทารายงานในทุกเดือน รายไตรมาส และทุกปี งบประมาณแจ้งให้ทุกงาน ผูบ้ ริ หารและผูเ้ กี่ยวข้องทราบ
5. มีการนาข้ อมูลทางการเงินไปใช้ ในการวิเคราะห์ ค่าใช้ จ่าย และวิเคราะห์ สถานะทางการเงินและความมัน่ คงของ
องค์ การอย่ างต่ อเนื่อง
กองฯ ได้นาข้อมูลการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย วิเคราะห์สถานะทางการเงินและความมัน่ คงของกองฯ
อย่างต่อเนื่องในทุกกิจกรรม/โครงการที่มีการใช้เงิน เพื่อให้เป็ นไปตามข้อกาหนดและข้อปฏิบตั ิของมหาวิทยาลัย
6. มีหน่ วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทาหน้ าทีต่ รวจ ติดตามการใช้ เงินให้ เป็ นไปตามระเบียบและ
กฎเกณฑ์ ทกี่ าหนด
กองฯ มีการตรวจสอบ ติดตามการใช้เงินโดย เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ หัวหน้างานและผูอ้ านวยการกองฯ
หน่วยงานตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยงั มีการติดตามการใช้เงิน กรณี ที่ใช้งบกลางกับงานพัสดุ งาน
การเงินและบัญชีกองคลังและกองแผนงาน ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายทุกรายการ ติดตามผลและตรวจสอบโดยหน่วย
ตรวจสอบภายใน ผลการดาเนินงานด้านงบประมาณถูกต้องเป็ นไปตามระเบียบ แต่มีปัญหาในระบบการติดตามการใช้เงิน
เงินยืมฉุกเฉิ น/เงินยืมหมุนเวียนทดรองจ่าย ซึ่งไม่ได้รับเงินคืนตามกาหนดระยะเวลา

- 50 ภารกิจที่ 1 ตัวบ่ งชี้ร่วมของหน่ วยงาน
ตัวบ่ งชี้ : 1.12 มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะห์ ค่าใช้ จ่าย การตรวจสอบ การเงินและงบประมาณ
อย่ างมีประสิทธิภาพ (ระดับ)***
7. ผู้บริหารระดับสู งมีการติดตามผลการใช้ เงินให้ เป็ นไปตามเป้ าหมาย และนาข้ อมูลจากรายงานทางการเงินไป
ใช้ ในการวางแผนและการตัดสินใจ
ผูอ้ านวยการกองฯ หัวหน้างาน/หัวหน้าหน่วยทุกงาน และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบให้ความสาคัญและติดตามการ
ใช้จ่ายเงินตามงบประมาณที่ได้รับและตามภารกิจ กิจกรรม/โครงการที่รับผิดชอบ เพื่อให้การใช้จ่ายเงินเป็ นไปตามแผนที่
วางไว้ และสอดคล้องกับเป้ าหมายที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ผลการประเมินเทียบเกณฑ์เท่ากับ3 คะแนนเทียบแผนเท่ากับ 1 คะแนน เทียบพัฒนาการเท่ากับ 1 คะแนน
รวมคะแนนตัวบ่ งชี้ 1.12 เท่ ากับ 5 คะแนน
เอกสารอ้างอิง :
**1. กนศ. 1.12/1-2 หนังสื อ/เอกสารจัดทาคาของบประมาณเงินรายได้/งบประมาณ ปี 2552
**2. กนศ. 1.12/3 หนังสื อ/เอกสารการดาเนินงานด้านการเงินและงบประมาณ ประจาปี งบประมาณ 2552
**3. กนศ. 1.12/4 บัญชีและรายงานการดาเนินงานเงินต่าง ๆ ของกองฯ ประจาปี งบประมาณ 2552
สรุปผลการวิเคราะห์ ตนเอง (SWOT Analysis) :
1. จุดอ่ อน
1. ระบบการควบคุมดาเนินงานด้านการเงินและบัญชี ไม่ควรดาเนินการเบ็ดเสร็ จในจุดเดียวก่อให้เกิดความเสี่ ยง
2. ขาดระบบการติดตามเงินยืมฉุกเฉิ น
3. ไม่ได้พฒั นาระบบสารสนเทศที่สามารถเชื่อมโยงการทางานได้ท้ งั ระบบ
2. จุดแข็ง
มีการดาเนินงานด้านการเงินและงบประมาณที่กองฯ แยกขาดจากมหาวิทยาลัยในการดาเนินงานโดยเฉพาะการ
ดาเนินงานเงินกิจกรรมของนักศึกษาที่เบ็ดเสร็ จและเสร็ จสิ้นที่กองฯ ที่แยกต่างหากจากแผนรวมของมหาวิทยาลัยและ
มีเจ้าหน้าที่การเงินดูแล รับผิดชอบทาให้มีความคล่องตัวและเอื้อต่อการดาเนินงาน
3. โอกาส
4. อุปสรรค
5. กลยุทธ์ /แผนพัฒนา
1. ปรับปรุ งระบบการทางานด้านการเงินและบัญชี โดยกระจายความรับผิดชอบเพื่อลดความเสี่ ยง
2. พัฒนาระบบการติดตามหนี้สิน
3. พัฒนาระบบสารสนเทศด้านการเงินที่เชื่อมโยงระบบของการเงินทุกประเภท เพื่อช่วยให้การดาเนินงานมี
ประสิ ทธิภาพมากขึ้น

** ดูเอกสารที่งานธุรการ

- 51 ภารกิจที่ 1 ตัวบ่ งชี้ร่วมของหน่ วยงาน
ตัวบ่ งชี้ : 1.13 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในทีเ่ ป็ นส่ วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร
การศึกษา (ระดับ)**
ผลการดาเนินงาน
ค่ า
แผน ผลการดาเนินงานปี
เกณฑ์ การให้ คะแนน
ผลการประเมิน
นา้ หนัก 2552
การศึกษา
2550 2551 2552
1
2
3
เทียบ เทียบ เทียบ รวม
เกณฑ์ แผน พัฒนาการ คะแนน
2.86
5
5
5
5 ดาเนินการ ดาเนินการ ดาเนินการ 3
1
1
5
ได้ไม่ครบ 4 ข้อแรก อย่างน้อย
4 ข้อแรก
5 ข้อแรก
ระดับคุณภาพ
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมกับระดับการพัฒนาของหน่วยงาน
2. มีการกาหนดนโยบายและให้ความสาคัญเรื่ องการประกันคุณภาพจากคณะกรรมการระดับนโยบายและผูบ้ ริ หารสูงสุด
ของหน่วยงานภายใต้การมีส่วนร่ วมจากภาคีท้ งั ภายในและภายนอกสถาบัน
3. มีการกาหนดมาตรฐานตัวบ่งชี้และเกณฑ์คุณภาพที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา เอกลักษณ์ของ
หน่วยงาน และมาตรฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและสอดคล้องกับการประเมินคุณภาพภายนอก
4. มีการดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพที่ครบถ้วน ทั้งการควบคุมคุณภาพ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน
คุณภาพอย่างต่อเนื่องเป็ นประจาทุกปี
5. มีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในเป็ นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริ หารการศึกษา ที่เหมาะสมสอดคล้องกับ
แนวทางการจัดการศึกษาของสถาบันโดยได้รับการสนับสนุนจากต้นสังกัด และมีการนาผลการประเมินคุณภาพ
ภายในมาพัฒนาปรับปรุ งผลการดาเนินงานตามพันธกิจให้เกิดผลดี
6. มีระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศที่สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาและใช้ร่วมกันทั้งระดับบุคคล ภาควิชา
คณะ หน่วยงานและมหาวิทยาลัย
7. มีระบบส่งเสริ มการสร้างเครื อข่ายด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
โดยเฉพาะการมีส่วนร่ วมของชุมชน
รายละเอียดผลการดาเนินงาน
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในทีเ่ หมาะสมกับระดับการพัฒนาของหน่ วยงาน
กองฯ มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพตามรู ปแบบที่มหาวิทยาลัยกาหนด โดยในปี การศึกษา2552 ได้พฒั นา
ระบบประกันคุณภาพไว้ในคู่มือการจัดทารายงานประจาปี การประเมินคุณภาพฉบัปรับบปรุ ง ครั้งที่ 4 และคู่มือการจัดทา
รายงานประจาปี การประเมินคุณภาพ ของหน่วยงานสนับสนุนของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อนาไปกาหนดกรอบและแนว
ทางการประกันคุณภาพให้มีความชัดเจน และมีการเชื่อมโยงกับแผนกลยุทธ์ของกองฯ มีคณะกรรมการประกัน คุณภาพ
กองฯ ซึ่งประกอบด้วย รองอธิการบดีฯ ผูช้ ่วยอธิการบดีฯ ผูอ้ านวยการกองฯ หัวหน้างาน และผูแ้ ทนงานทุก งาน
เป็ นกรรมการร่ วมกันขับเคลื่อนกลไกการประกันคุณภาพ (กนศ.1.13/1)

- 52 ภารกิจที่ 1 ตัวบ่ งชี้ร่วมของหน่ วยงาน
ตัวบ่ งชี้ : 1.13 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในทีเ่ ป็ นส่ วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร
การศึกษา (ระดับ)**
2. มีการกาหนดนโยบายและให้ ความสาคัญเรื่องการประกันคุณภาพจากคณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหาร
สู งสุ ดของหน่ วยงาน ภายใต้ การมีส่วนร่ วมจากภาคีท้งั ภายในและภายนอกสถาบัน
กองฯ ได้กาหนดนโยบายและให้ความสาคัญการพัฒนาและการดาเนินงานประกันคุณภาพตามรู ปแบบที่
มหาวิทยาลัยกาหนด บุคลากรทุกงานมีส่วนร่ วมทุกกระบวนการผ่านที่ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพทั้งในระดับ
หน่วยงาน กองฯ และมหาวิทยาลัย
3. มีการกาหนดมาตรฐานตัวบ่ งชี้ และเกณฑ์ คุณภาพทีส่ อดคล้ องกับมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา เอกลักษณ์ ของ
หน่ วยงานและมาตรฐานอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้ องและสอดคล้ องกับการประเมินคุณภาพภายนอก
กองฯ ได้กาหนดมาตรฐานตัวบ่งชี้ และเกณฑ์คุณภาพที่สอดคล้องกับมาตรฐานของมหาวิทยาลัย และสอดคล้อง
กับมาตรฐานของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีผลการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์ ปี 2550-2554 และแผน
ปฏิบตั ิงานประจาปี 2552 ประกอบด้วย 4 2 ตัวบ่งชี้ จาแนกเป็ นภารกิจร่ วมของหน่วยงาน 15 ตัวบ่งชี้ ภารกิจเฉพาะ
ของหน่วยงาน 18 ตัวบ่งชี้ ภารกิจในฐานะผูข้ บั เคลื่อนและรายงานของมหาวิทยาลัยฯ 9 ตัวบ่งชี้
กองฯ ได้ดาเนินงานด้านประกันคุณภาพ และจัดทารายงานประจาปี การประเมินคุณภาพอย่างครบถ้วนตามที่
มหาวิทยาลัยฯ กาหนด ในรอบปี การศึกษา 2552 เพื่อรายงานผลการดาเนินงานต่อมหาวิทยาลัย พร้อมรับการประเมิน
คุณภาพภายในจากคณะกรรมการประเมินฯ (กนศ.1.2/1)
4. และ 5. มีการดาเนินงานด้ านการประกันคุณภาพทีค่ รบถ้ วน ทั้งการควบคุมคุณภาพ การติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมิน คุณภาพอย่ างต่ อเนื่องเป็ นประจาทุกปี มีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในเป็ นส่ วนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารการศึกษา ทีเ่ หมาะสมสอดคล้ อง กับแนวทางการจัดการศึกษาของสถาบัน โดยได้ รับการสนับสนุนจากต้ นสังกัด
และมีการนาผลการประเมินคุณภาพภายในมาพัฒนาปรับปรุงผลการดาเนินงานตามพันธกิจให้ เกิดผลดี
มีการดาเนินการในตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้อง แจ้งผลการประเมินให้มหาวิทยาลัย บุคคลทัว่ ไป และบุคลากรกองฯ
ทราบ เพื่อนาไปปรับปรุ งแก้ไขจุดอ่อนเป็ นแนวทางในการพัฒนาต่อไป
กองฯ มีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในที่เป็ นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริ หารที่เหมาะสมสอดคล้องกับ
ภารกิจของกองฯ มีการรายงานผลการดาเนินงาน และได้นาผลการประเมินคุณภาพภายในในรอบปี ที่ผา่ นมาดาเนินการ
พิจารณาลดจุดอ่อนที่ผา่ นความเห็นชอบจากที่ประชุมของแต่ละงาน และที่ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพกองฯ
มีการนาไปปรับปรุ งและพัฒนาต่อไป โดยการดาเนินงาน มีรายละเอียดแสดงในรายงานประจาปี การประเมินคุณภาพ
ประจาปี การศึกษา 2552

- 53 ภารกิจที่ 1 ตัวบ่ งชี้ร่วมของหน่ วยงาน
ตัวบ่ งชี้ : 1.13 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในทีเ่ ป็ นส่ วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร
การศึกษา (ระดับ)**
นอกจากข้อเสนอแนะจากระบบประกันคุณภาพดังกล่าวแล้ว ในการจัดกิจกรรม เช่น การจัดประเมินคุณภาพ
ภายในกองฯ จะจัดให้มีการประเมินผลการดาเนินงานทุกกิจกรรม/โครงการ การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การจัดโครงการสัมมนาเจ้าหน้าที่กองฯ เพื่อนาข้อเสนอแนะมาใช้ประกอบการพัฒนางานต่อไป
6. มีระบบฐานข้ อมูลและสารสนเทศทีส่ นับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาและใช้ ร่วมกันทั้งระดับบุคคล หน่ วยงาน
และมหาวิทยาลัย
กองฯ ได้พฒั นาระบบฐานข้อมูลอย่างเป็ นระบบตามแนวทางที่มหาวิทยาลัยได้กาหนดไว้และมีบุคลากรแต่ละ
งานรับผิดชอบรวบรวมข้อมูลตามภารกิจและตัวบ่งชี้ของงาน กองฯ และมหาวิทยาลัยฯ แต่ระบบฐานข้อมูลบางรายการยัง
ไม่สามารถเชื่อมโยงได้ในทุกระบบ เช่น ระบบการบันทึกกิจกรรม ถือเป็ นภารกิจเร่ งด่วนของกองฯ ที่จะต้องพัฒนาให้มี
ประสิ ทธิภาพยิง่ ขึ้น ซึ่งเป็ นฐานข้อมูลใช้ประกอบการสาเร็ จการศึกษา นอกจากนี้ยงั มีระบบฐานข้อมูลในการดาเนินงาน
ตามภารกิจของกองฯ เช่น ข้อมูลกองทุนกูย้ มื การจองห้องพัก บริ การจัดหางาน สารสนเทศกิจกรรมนักศึกษา ข่าวสาร
กองกิจฯ การบริ การสุขภาพอนามัยนักศึกษา ฯลฯ
7. มีระบบส่ งเสริมการสร้ างเครือข่ ายด้ านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่ างหน่ วยงานทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
โดยเฉพาะการมีส่วนร่ วมของชุมชน
กองฯ มีระบบส่งเสริ มการสร้างเครื อข่ายด้านการประกันคุณภาพ โดยสร้างเครื อข่ายงานด้านประกันคุณภาพ
ระหว่างหน่วยงานภายใน เช่น ประชุมสัมมนาผูน้ านักศึกษา/บุคลากร
5 วิทยาเขต และภายนอกสถาบัน เช่น
ประชุมสัมมนาผูน้ านิสิตนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้
ผลการประเมินเทียบเกณฑ์เท่ากับ 3 คะแนน เทียบแผนเท่ากับ 1 คะแนน เทียบพัฒนาการเท่ากับ 1 คะแนน
รวมคะแนนตัวบ่ งชี้ 1.13 เท่ ากับ 5 คะแนน
เอกสารอ้ างอิง :
1. กนศ.1.13/1 คู่มือการจัดทารายงานประจาปี การประเมินคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ฉบับปรับปรุ ง ครั้งที่ 4
และคู่มือการจัดทารายงานประจาปี การประเมินคุณภาพของหน่วยงานสนับสนุนมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ (http://www.qa.psu.ac.th/manual.html)

- 54 ภารกิจที่ 1 ตัวบ่ งชี้ร่วมของหน่ วยงาน
ชื่อตัวบ่ งชี้ : 1.13 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในทีเ่ ป็ นส่ วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร
การศึกษา (ระดับ)**
สรุปผลการวิเคราะห์ ตนเอง (SWOT Analysis) :
1. จุดอ่ อน
ขาดการดาเนินงานด้านระบบและกลไกการประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่อง และบุคลากรส่วนหนึ่งไม่ให้
ความสาคัญระบบประกันคุณภาพ
2. จุดแข็ง
3. โอกาส
4. อุปสรรค
5. กลยุทธ์ /แผนพัฒนา
สร้างความตระหนักและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคลากร

- 55 ภารกิจที่ 1 ตัวบ่ งชี้ร่วมของหน่ วยงาน
ตัวบ่ งชี้ : 1.14 ระดับความสาเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับ)**
ผลการดาเนินงาน
ค่ า
แผน ผลการดาเนินงานปี
เกณฑ์ การให้ คะแนน
ผลการประเมิน
นา้ หนัก 2552
การศึกษา
2550 2551 2552
1
2
3
เทียบ เทียบ เทียบ
รวม
เกณฑ์ แผน พัฒนาการ คะแนน
2.86
5
5
5
5 ดาเนินการ ดาเนินการ ดาเนินการ 3
1
1
5
ไม่ครบ
3 ข้อแรก อย่างน้อย
3 ข้อแรก
4 ข้อแรก
ระดับคุณภาพ
1. มีการดาเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในกองฯ และมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง
2. มีการปรับปรุ งระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดยสอดคล้องกับพันธกิจกองฯ และพัฒนาการของมหาวิทยาลัย
3. มีการรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชนภายในเวลาที่กาหนด
4. มีการนาผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุ งการดาเนินงานของกองฯ
5. มีนวัตกรรมด้านการประกันคุณภาพที่กองฯพัฒนาขึ้น หรื อมีการจัดทาแนวปฏิบตั ิที่ดี เพื่อการเป็ นแหล่งอ้างอิงให้กบั
คณะ/ หน่วยงานและมหาวิทยาลัยอื่น ๆ
รายละเอียดผลการดาเนินงาน
1. มีการดาเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในกองฯ และมหาวิทยาลัยอย่ างต่ อเนื่อง
กองฯ ได้ดาเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้ตามมาตรฐานที่
กาหนดไว้ในแผนปฏิบตั ิงานประจาปี และตัวบ่งชี้ที่กาหนดขึ้นภายใต้วงจรคุณภาพ PDCA-PaR
2. มีการปรับปรุงระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในให้ สอดคล้ องกับพันธกิจกองฯ และพัฒนาการของ
มหาวิทยาลัย
มีการปรับปรุ งระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในให้สอดคล้องกับพันธกิจกองฯ ได้ทบทวนและได้ปรับปรุ ง
เพื่อให้สะท้อนผลการดาเนินงาน และมีการประเมินผลการดาเนินงานแต่ละตัวบ่งชี้เทียบเกณฑ์ เทียบแผน เช่นเดียวกับ
หน่วยงานจัดการเรี ยนการสอน ทาให้สามารถเปรี ยบเทียบผลการดาเนินงานของกองฯ ได้

- 56 ภารกิจที่ 1 ตัวบ่ งชี้ร่วมของหน่ วยงาน
ตัวบ่ งชี้ : 1.14 ระดับความสาเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับ)**
3. มีการรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในต่ อหน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้ องและสาธารณชนภายในเวลาทีก่ าหนด
กองฯ ได้จดั ทารายงานประจาปี การประเมินคุณภาพ ปี การศึกษา 2552 เพื่อรายงานผลการดาเนินงานต่อ
มหาวิทยาลัย และรับการประเมินคุณภาพภายใน นาผลการประเมินเผยแพร่ ต่อสาธารณชนบนเว็บไซต์
(กนศ.1.14/1)
และเชื่อมโยงข้อมูลกับสานักงานประกันคุณภาพ
4. มีการนาผลการประเมินไปใช้ ในการปรับปรุงการดาเนินงานของกองฯ
ผลการประเมินคุณภาพภายในประจาปี การศึกษา 2552 และผลการประเมินกิจกรรม/โครงการที่กองฯ จัดขึ้น
ได้นามาใช้ในการปรับปรุ งการดาเนินงานเพื่อขับเคลื่อนตามวงจรคุณภาพ PDCA-PaR
5. มีนวัตกรรมด้ านการประกันคุณภาพทีก่ องฯพัฒนาขึน้ หรือมีการจัดทาแนวปฏิบัตทิ ดี่ ี เพือ่ การเป็ นแหล่ งอ้ างอิง
ให้ กบั คณะ/หน่ วยงาน/ และมหาวิทยาลัยอืน่ ๆ
ผลการประเมินเทียบเกณฑ์เท่ากับ 3 คะแนน เทียบแผนเท่ากับ 1 คะแนน เทียบพัฒนาการเท่ากับ 1 คะแนน
รวมคะแนนตัวบ่ งชี้ 1.14 เท่ ากับ 5 คะแนน
เอกสารอ้ างอิง :
กนศ.1.14/1 http://student.psu.ac.th/qaweb
สรุปผลการวิเคราะห์ ตนเอง (SWOT Analysis) :
1. จุดอ่ อน
การดาเนินงานประกันคุณภาพขาดความต่อเนื่อง
2. จุดแข็ง
3. โอกาส
4. อุปสรรค
5. กลยุทธ์ /แผนพัฒนา
ส่งเสริ มให้บุคลากรตระหนักถึงความสาคัญของระบบการประกันคุณภาพ

- 57 ภารกิจที่ 1 ตัวบ่ งชี้ร่วมของหน่ วยงาน
ตัวบ่ งชี้ : 1.15 มีระบบการรวบรวมข้ อมูลทีไ่ ด้ รับการตรวจสอบความถูกต้ องและทันเวลา (ระดับ)*
ผลการดาเนินงาน
ค่ า
นา้ หนัก

แผน
2552

2.86

5

ผลการดาเนินงานปี การศึกษา
2550 2551 2552
1

2

3

เกณฑ์ การให้ คะแนน
1
2
3
ดาเนิน ดาเนิน ดาเนิน
การ 1-2 การ 3-4 การครบ
ข้อแรก ข้อแรก ทุกข้อ

เทียบ
เกณฑ์
2

ผลการประเมิน
เทียบ
เทียบ รวม
แผน พัฒนาการคะแนน
0
1
3

ระดับคุณภาพ
1. มีการแต่งตั้งผูร้ ับผิดชอบรวบรวมข้อมูลพื้นฐานและตัวบ่งชี้
2. มีการรวบรวมข้อมูลอย่างเป็ นระบบทุกเดือน
3. มีการรายงานข้อมูลเพื่อติดตามผลการดาเนินงานในแต่ละตัวบ่งชี้ทุก 3 เดือนและรายงานต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
4. สามารถสรุ ปข้อมูลของแต่ละตัวบ่งชี้ที่ถูกต้องได้ภายใน 1 เดือนหลังกาหนดปิ ดข้อมูลในรอบปี
5. สามารถจัดทารายงานประจาปี การประเมินคุณภาพให้แล้วเสร็ จตามเวลาเมื่อสิ้นสุดรอบปี
รายละเอียดผลการดาเนินงาน
1. มีการแต่ งตั้งผู้รับผิดชอบรวบรวมข้ อมูลพืน้ ฐานและตัวบ่ งชี้
มหาวิทยาลัยฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการผูร้ ับผิดชอบรวบรวมข้อมูลพื้นฐานและตัวบ่งชี้ของมหาวิทยาลัย
(กนศ.1.15/1) การเก็บรวบรวมข้อมูลตามแนวทางของมหาวิทยาลัย และได้มอบหมายแบ่งหน้าที่ผรู ้ ับผิดชอบรวบรวม
ข้อมูลประกอบการจัดทารายงานประจาปี การประเมินคุณภาพตามตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของแต่ละงาน สาหรับ
ข้อมูลพื้นฐานรับผิดชอบโดยงานธุรการกองฯ ตัวบ่งชี้ของมหาวิทยาลัยที่กองฯ รับผิดชอบ จานวน 9 ตัวบ่งชี้ ได้แก่
ตัวบ่งชี้ 2.12, 2.16, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 9.2 10.1 และ 10.2
2. มีการรวบรวมข้ อมูลอย่ างเป็ นระบบทุกเดือน
ปี การศึกษา 2552 ได้มีการรวบรวมข้อมูลเป็ นรู ปธรรมที่ชดั เจนขึ้น แต่ไม่สามารถจัดเป็ นระบบได้ทุกเดือน
เนื่องจากต้องอิงระบบ Online ในตัวบ่งชี้ต่าง ๆ เช่น กิจกรรมเพื่อส่งเสริ มพัฒนานักศึกษา วินยั และพัฒนานักศึกษา
จัดบริ การนักศึกษาและศิษย์เก่า ส่งเสริ มกิจกรรมนักศึกษาที่ครบถ้วนและสอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
3. มีการรายงานข้ อมูลเพือ่ ติดตามผลการดาเนินงานในแต่ ละตัวบ่ งชี้ทุก 3 เดือนและรายงานต่ อคณะกรรมการทีเ่ กีย่ วข้ อง
มีการเก็บรวบรวมข้อมูลและติดตามผลการดาเนินงานตามแผนของสานักงานประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย
แต่ไม่สามารถรายงานผลต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด
4. สามารถสรุปข้ อมูลของแต่ ละตัวบ่ งชี้ทถี่ ูกต้ องได้ ภายใน 1 เดือนหลังกาหนดปิ ดข้ อมูลในรอบปี
กองฯ สามารถสรุ ปข้อมูลของแต่ละตัวบ่งชี้ที่ถูกต้องได้ภายในระยะเวลาตามที่มหาวิทยาลัยกาหนดในการรายงาน
สกอ. และคณะกรรมการฯ ได้ทนั ภายในรอบปี

- 58 ภารกิจที่ 1 ตัวบ่ งชี้ร่วมของหน่ วยงาน
ตัวบ่ งชี้ : 1.15 มีระบบรวบรวมข้ อมูลทีไ่ ด้ รับการตรวจสอบความถูกต้ องและทันเวลา (ระดับ)*
5. สามารถจัดทารายงานประจาปี การประเมินคุณภาพให้ แล้ วเสร็จตามเวลาเมือ่ สิ้นสุ ดรอบปี
กองฯ สามารถจัดทารายงานประจาปี การประเมินคุณภาพให้แล้วเสร็ จทันภายในรอบปี การศึกษา ผลการ
ดาเนินงานมีระบบรวบรวมข้อมูลที่ได้รับการตรวจสอบความถูกต้องและทันเวลา
ผลการประเมินเทียบเกณฑ์เท่ากับ 2 คะแนน เทียบแผนเท่ากับ 0 คะแนน เทียบพัฒนาเท่ากับ 1 คะแนน
รวมคะแนนตัวบ่ งชี้ 1.15 เท่ ากับ 3 คะแนน
เอกสารอ้ างอิง
กนศ.1.15/1 คาสัง่ แต่งตั้งคณะกรรมการรวบรวมข้อมูลประกอบการจัดทารายงานประจาปี การประเมินคุณภาพ
มหาวิทยาลัยปี การศึกษา 2552
สรุปผลการวิเคราะห์ ตนเอง (SWOT Analysis) :
1. จุดอ่ อน
การรวบรวมข้อมูลขาดความต่อเนื่อง และการให้ความสาคัญ
2. จุดแข็ง
3. โอกาส
4. อุปสรรค
5. กลยุทธ์ /แผนพัฒนา
กาหนดมาตรการและแผนการรายงานติดตามผล ข้อมูลประกันคุณภาพทุกเดือนอย่างเป็ นระบบ

ส่ วนที่ 6
ผลการดาเนินงานกองกิจการนักศึกษา
ประจาปี การศึกษา 2552
ภารกิจเฉพาะของหน่ วยงาน
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2. ภารกิจเฉพาะของหน่ วยงาน
ภารกิจที่ 1 ทุนการศึกษา
ตัวบ่ งชี้ : 1.1 มีการจัดบริการทุนการศึกษาแก่ นักศึกษา
ผลการดาเนินงาน
ค่ า
แผน
ผลการดาเนินงาน
เกณฑ์ การให้ คะแนน
นา้ หนัก 2552
ปี การศึกษา
2550 2551 2552
1
2
3

3.33

7

-

7

7

ดาเนิน ดาเนิน ดาเนิน
การไม่ การครบ การครบ
ครบ 6ข้อ 6 ข้อ
ทุกข้อ

ผลการประเมิน
เทียบ
เกณฑ์
3

เทียบ เทียบ
แผน พัฒนาการ
1

-

รวม
คะแนน
5

ระดับคุณภาพ
1. มีแผนการปฏิบตั ิงาน
2. มีการจัดสรรเงินทุนการศึกษาตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
3. มีคณะทางานและคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุนการศึกษา
4. มีระบบสารสนเทศให้บริ การกับนักศึกษาและผูป้ ฏิบตั ิงาน
5. มีกระบวนการส่งเสริ มให้นกั ศึกษาตระหนักถึงการใช้เงิน และจิตสานึกสาธารณะ
6. พิจารณาจัดสรรทุนการศึกษาตามระยะเวลาที่กาหนด
7. มีการติดตาม ประเมินผล และนาผลมาปรับปรุ ง
รายละเอียดผลการดาเนินงาน
1. มีแผนการปฏิบัตงิ าน
กองฯ มีแผนการดาเนินงานทุนการศึกษาด้วยวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้มี
โอกาสศึกษาและพัฒนาตนเองได้สูงสุดตามศักยภาพเช่นเดียวกับนักศึกษาอื่นๆได้จดั สรรทุนการศึกษาให้เหมาะสม
สอดคล้องตามความจาเป็ นของนักศึกษาและเงื่อนไขทุนแต่ละประเภทคัดเลือกตามระเบียบและประกาศของ
มหาวิทยาลัย
(กนศ.1.1/1) จัดสรรทุนการศึกษาจาแนกเป็ น 5 ประเภทคือ ประเภททุนยกเว้น ค่าธรรมเนียมการศึกษา ประเภททุน
ทัว่ ไป ประเภททุนงานแลกเปลี่ยน ประเภททุนเรี ยนดี (ทุนสงขลานคริ นทร์ ) และทุน“โครงการต้นกล้าสงขลานคริ นทร์ ”
(ทุนขยายโอกาสให้กบั นักเรี ยนในชั้นมัธยมปลาย)
2. มีการจัดสรรเงินทุนการศึกษาตามเกณฑ์ ทมี่ หาวิทยาลัยกาหนด
2.1 ทุนการศึกษาประเภททุนยกเว้ นค่ าธรรมเนียมการศึกษา
ทุนการศึกษาที่จดั สรรให้กบั นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ผูร้ ับทุนจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ของ
มหาวิทยาลัย ได้แก่ ค่าหน่วยกิต ค่าบารุ ง มหาวิทยาลัย ค่าบารุ งห้องสมุดแต่เดิม มหาวิทยาลัยตั้งเป้ าหมายการจัดสรรทุนไม่
น้อยกว่า ร้อยละ 5 ของนักศึกษาเข้าใหม่ ภายหลังเมื่อรัฐบาลมีกองทุนให้กยู้ มื เพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัฯ ยก็ไม่จดั สรรจานวน
เพิ่ม แต่ได้พิจารณาคุณสมบัติผรู ้ ับทุนที่ตอ้ งให้ต่อเนื่องสาหรับปี การศึกษา 2552 มีผรู ้ ับทุนจานวน 139คน

- 61 ภารกิจที่ 1 ทุนการศึกษา
ตัวบ่ งชี้ : 1.1 มีการจัดบริการทุนการศึกษาแก่ นักศึกษา
2.2 ทุนการศึกษาประเภททุนทัว่ ไป
เป็ นทุนการศึกษาที่จดั สรรให้เป็ นไปตามเงื่อนไขและวัตถุประสงค์ของเจ้าของแหล่งทุน มี ทั้งประเภททุนเรี ยนดี
และประเภทขาดแคลนทุนทรัพย์ท้ งั ประเภททุนรายปี และทุนต่อเนื่องจนสาเร็ จการศึกษา ในปี การศึกษา 2552 มีผสู ้ มัครขอ
รับทุน จานวน 694 คน จัดสรรทุนการศึกษาตามคุณสมบัติและเงื่อนไขของแต่ละทุน ผูร้ ับทุนจานวน 378 คน เป็ นเงิน
7,229,275 บาท
2.3 ทุนการศึกษาประเภททุนทางานแลกเปลีย่ น
เป็ นทุนการศึกษาที่จดั ให้นกั ศึกษาทางานใน หน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยในช่วง เวลาว่างจากการเรี ยน
นักศึกษาได้รับค่าตอบแทน ชัว่ โมงละ 25 บาท นักศึกษาสามารถสมัครขอรับทุน เลือกหน่วยงาน และลงเวลา
การปฏิบตั ิงานผ่านทาง web Site กองกิจการนักศึกษา (กนศ.1.1/ 2) กาหนดให้การทางานในภาคการศึกษาปกติไม่เกิน
100 ชัว่ โมง และในภาคฤดูร้อนไม่เกิน 50 ชัว่ โมง ในปี การศึกษา 2552 มีผสู ้ มัครจานวน 325 คน ได้รับการจัดสรร
ทุนการศึกษาทุกคน จานวนเงินทุนทั้งสิ้น 687,192 บาท
2.4 ทุนการศึกษา “โครงการต้ นกล้ าสงขลานครินทร์ ”
โครงการต้นกล้าสงขลานคริ นทร์ เป็ นโครงการที่จดั ขึ้นตามนโยบายของคณะกรรมการส่งเสริ มกิจการมหาวิทยาลัย
เพื่อช่วยเหลือนัก เรี ยนที่ครอบครัวมีฐานะยากจน ให้ได้มีโอกาสศึกษาในระดับปริ ญญาตรี จัดสรรทุนการศึกษา แบ่งเป็ น 2
ระดับ คือระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับปริ ญญาตรี สาหรับประเภททุนใหม่ได้เปิ ดรับสมัครและคัดเลือกนักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จากโรงเรี ยนขยายโอกาสใน 14 จังหวัดภาคใต้ เพื่อศึกษาต่อในระดับมัธยมปลาย (ม.4-ม.6) ทุกปี
ปี การศึกษา2552 มีผสู ้ มัครขอรับทุนประเภททุนใหม่ จานวน 106 คน จัดสรรทุน จานวน 3 คน เป็ นเงิน 64,180 บาท
และ มีผไู ้ ด้รับทุนต่อเนื่อง จานวน 9 คน เป็ นเงิน 252,130 บาท รวมการจัดสรรทั้งประเภททุนต่อเนื่องและทุนใหม่
ทั้งสิ้น 12 คน เป็ นเงินทั้งสิ้น 316,310 บาท
2.5 ทุน "สงขลานครินทร์ ”
เป็ นทุนที่จดั ตั้งขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนก เจ้าฟ้ ามหิ ดลอดุลยเดชฯ เพื่อส่งเสริ มให้มีผมู ้ ี
การศึกษาสูง และเพื่อสร้างนักวิชาการ (Scholar) ที่มีความสามารถ โดยคัดเลือกผูร้ ับทุนจากนักเรี ยนใน 14 จังหวัดภาคใต้
ที่มีผลการเรี ยนดีเยีย่ ม (คะแนน 3.00 ขึ้นไป) เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ คัดเลือกทุนใหม่ทุกปี ปี ละ 1 ทุน
และพิจารณาคัดเลือกผูร้ ับทุนต่อเนื่อง ปี การศึกษา2552 มีผรู ้ ับทุนต่อเนื่อง จานวน 5 คน เงินทุน 250,000 บาท ส่วน
การคัดเลือกผูข้ อรับทุนใหม่จากจานวนผูส้ มัครขอรับทุน จานวน 14 คน จัดสรรทุนใหม่จานวน 1 ทุน เงินทุน 50,000 บาท
รวมจัดสรรทั้งสิ้น 6 ทุน รวมเป็ นเงิน 300,000 บาท
3. มีคณะทางานและคณะกรรมการจัดสรรทุนการศึกษา
มีผแู ้ ทนทุกคณะร่ วมเป็ นคณะกรรมการจัดสรรทุนการศึกษา วิทยาเขตหาดใหญ่ ร่ วม กาหนดวิธีการและเกณฑ์
การจัดสรรในแต่ละปี มีกระบวนการคัดเลือกโดยการสัมภาษณ์ เพื่อให้เกิดความโปร่ งใส ยุติธรรม เป็ นไปตามเงื่อนไขที่แต่
ละทุนกาหนด (กนศ. 1.1/3) มีคณะทางานเยีย่ มบ้านและโรงเรี ยนของผูส้ มัครขอรัทุบน
4. มีระบบสารสนเทศให้ บริการกับนักศึกษาและผู้ปฏิบัตงิ าน
มีระบบสารสนเทศให้นกั ศึกษาสมัครขอรับทุนได้ดว้ ยตนเอง (กนศ.1.1/4)
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ตัวบ่ งชี้ : 1.1 มีการจัดบริการทุนการศึกษาแก่ นักศึกษา
5. มีกระบวนการส่ งเสริมให้ นักศึกษาตระหนักถึงการใช้ เงิน
การปฐมนิเทศนักศึกษาทุนโดยเน้นย้าเรื่ องการใช้จ่ายเงินทุนอย่างมีคุณค่าและส่งเสริ มให้นกั ศึกษาทุนจัดกิจกรรม
เพื่อเสริ มสร้างจิตสานึกสาธารณะ เช่น จัดโครงการห้องสมุดต้นกล้าสงขลานคริ นทร์ ฯลฯ (กนศ. 1.1/5)
6. พิจารณาจัดสรรทุนการศึกษาตามระยะเวลาทีก่ าหนด
คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุนการศึกษาเสร็ จสิ้นภายในระยะเวลาที่กาหนด แต่นกั ศึกษาได้รับเงินทุนตาม
ระยะเวลาที่กองคลังกาหนด
7. มีการติดตามประเมินผลและนาผลมาปรับปรุง
มีการติดตามผลการจัดสรรทุนโดยการเยีย่ มบ้านนักศึกษา เพื่อตรวจสอบข้อมูล (กนศ.1.1/6) และปรับปรุ งเกณฑ์
การจัดสรรทุนให้มีความเหมาะสมทุกปี การศึกษา มีการประเมินผลความพึงพอใจ ผลการประเมินทุนทางานแลกเปลี่ยนอยู่
ในระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย 4.19 ผลการประเมินทุนทัว่ ไปอยูใ่ นระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย 4.03 (กนศ. 1.4/1)
ผลการประเมินเทียบเกณฑ์เท่ากับ3 คะแนน เทียบแผนเท่ากับ1 คะแนน
รวมคะแนนตัวบ่ งชี้ 1.1 เท่ ากับ 5 คะแนน
เอกสารอ้ างอิง :
1. กนศ.1.1/1 หนังสื อประมวลระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวกับวินยั นักศึกษา เล่มที่ 2 หน้า 93 และ 97
2. กนศ 1.1/2 http://student.psu.ac.th/StudAffairs/fund_job/contact/contact.asp
3. กนศ. 1.1/3 รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดสรรทุนการศึกษา ปี 2552
4. กนศ 1.1/4 http://student.psu.ac.th/StudAffairs/Special/scholarship/
5. กนศ 1.1/5 สรุ ปการจัดโครงการห้องสมุดต้นกล้าสงขลานคริ นทร์
6. กนศ 1.1/6 รายงานสรุ ปการเยีย่ มบ้านนักศึกษาทุน ปี 2552
สรุปผลการวิเคราะห์ ตนเอง (SWOT Analysis)
1. จุดอ่ อน
อัตราเงินค่าตอบแทนทุนทางานแลกเปลี่ยน (25 บาท/ชัว่ โมง) น้อยเมื่อเทียบกับคณะ (คณะวิทยาศาสตร์ 30 บาท/
ชม.) ฯลฯ
2. จุดแข็ง
1. นาระบบสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบตั ิงานทุนทุกประเภท
2. มีคณะทางานซึ่งประกอบด้วย ผูท้ รงคุณวุฒิ และผูป้ ฏิบตั ิงานไปเยีย่ มบ้านเพื่อคัดเลือกนักศึกษาทุนบางประเภท
เช่น ทุนต้นกล้าสงขลานคริ นทร์ ทุนสงขลานคริ นทร์
3. โอกาส
ผูม้ ีจิตศรัทธาร่ วมบริ จาคเงินทุนให้นกั ศึกษาอย่างต่อเนื่อง
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ตัวบ่ งชี้ : 1.1 มีการจัดบริการทุนการศึกษาแก่ นักศึกษา
สรุปผลการวิเคราะห์ ตนเอง (SWOT Analysis)
4. อุปสรรค
1. เหตุการณ์ความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทาให้มีผลกระทบต่อรายได้ครอบครัวนักศึกษา เป็ นผลให้
นักศึกษาสมัครขอรับทุนการศึกษาเป็ นจานวนมาก และคณะทางานฯ ไม่สามารถเดินทางไปเยีย่ มบ้านในบางพื้นที่ได้
2. งบประมาณแผ่นดินในส่วนของทุนทางานแลกเปลี่ยนไม่ได้รับการจัดสรรใน ปี 2552
5. กลยุทธ์ /แผนพัฒนา
1. เสนอมหาวิทยาลัยเพื่อของบประมาณเงินรายได้มาทดแทนงบประมาณแผ่นดิน
2. ควรมีแผนปรับปรุ งอัตรากาลังให้สอดคล้องกับลักษณะงานที่เปลี่ยนแปลงและจานวนผูร้ ับบริ การ
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ตัวบ่ งชี้ : 2.1 มีการจัดบริการกองทุนเงินให้ ก้ ยู มื เพือ่ การศึกษาแก่ นักศึกษา
ผลการดาเนินงาน
ค่ า
แผน
ผลการดาเนินงาน
เกณฑ์ การให้ คะแนน
นา้ หนัก 2552
ปี การศึกษา
2550 2551 2552
1
2
3
3.33

7

ร้อยละ
100

7

7

ดาเนิน ดาเนิน ดาเนิน
การไม่ครบ การครบ การครบ
6 ข้อ
6 ข้อ ทุกข้อ

ผลการประเมิน
เทียบ
เกณฑ์
3

เทียบ เทียบ
รวม
แผน พัฒนาการ คะแนน
1
5

ระดับคุณภาพ
1. มีแผนการปฏิบตั ิงาน
2. มีการจัดสรรวงเงินกูย้ มื ตามเกณฑ์ที่กองทุน กยศ. กาหนด
3. มีคณะทางานและคณะกรรมการกองทุนเงินให้กยู้ มื 5 วิทยาเขต
4. มีระบบสารสนเทศให้บริ การกับนักศึกษาและใช้ในการปฏิบตั ิงาน
5. มีกระบวนการส่งเสริ มให้นกั ศึกษาตระหนักถึงการใช้เงินและชาระเงินคืน
6. นักศึกษาได้รับเงินกูต้ ามระยะเวลาที่กาหนด
7. มีการติดตามประเมินผลและนาผลมาปรับปรุ ง
รายละเอียดผลการดาเนินงาน
1. มีแผนการปฏิบัตงิ าน
กองฯ มีแผนการดาเนินงานกองทุนเงินให้กยู้ มื เพื่อการศึกษา (กนศ.2.1/1) ดาเนินการเป็ นไปตามประกาศ /
ระเบียบ และข้อบังคับของกองทุนฯ ตามที่กาหนด (กนศ.2.1/2)
2. มีการจัดสรรเงินกู้ตามเกณฑ์ ที่ กยศ. กาหนด
ปี การศึกษา 2552 วิทยาเขตหาดใหญ่ได้จดั สรรเงินกูต้ ามเกณฑ์ที่กาหนด (กนศ. 2.1/3) มีผไู ้ ด้รับการจัดดัสรร
งนี้
ผูก้ ู้ กรอ.รายเก่า
177 คน
เป็ นเงิน
5,773,920 บาท
ผูก้ ู้ กรอ.รายใหม่
37 คน
เป็ นเงิน
1,199,000 บาท
ผูก้ ู้ กยศ. รายเก่า
3,645 คน
เป็ นเงิน 182,218,375 บาท
ผูก้ ู้ กยศ.รายใหม่
799 คน
เป็ นเงิน 41,609,240 บาท
รวม 4,658 คน
เป็ นเงิน 230,800,535 บาท
3. มีคณะทางานและคณะกรรมการกองทุนเงินให้ ก้ ยู มื ร่ วมกันทั้ง 5 วิทยาเขต
มีคณะทางานกองทุนเงินให้กยู้ มื มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ (กนศ. 2.1/4) พิจารณาคัดเลือกโดยการตรวจสอบ
เอกสาร การสัมภาษณ์ผขู ้ อกูย้ มื มีคณะกรรมการพิจารณาการให้กยู้ มื เงินกองทุนเงินให้กยู้ มื มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
ประกอบด้วย ผูแ้ ทนจากทุกวิทยาเขตและผูแ้ ทนชุมชน พิจารณาอนุมตั ิวงเงินให้กยู้ มื และแนวทางการให้กยู้ มื (กนศ. 2.1/5)
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ภารกิจที่ 2 กองทุนเงินให้ ก้ ยู มื เพือ่ การศึกษา
ตัวบ่ งชี้ : 2.1 มีการจัดบริการกองทุนเงินให้ ก้ ยู มื เพือ่ การศึกษาแก่ นักศึกษา
4. มีระบบสารสนเทศให้ บริการกับนักศึกษาและใช้ ในการปฏิบัตงิ าน
นักศึกษาสามารถติดตามข่าวสาร สมัครกูย้ มื และจองวันส่งแบบคาขอกูย้ มื ได้ดว้ ยตนเองโดยดาเนินการผ่าน Web
Site ของกองกิจการนักศึกษา (http://student.psu.ac.th) ซึ่งมีการเชื่อมโยงกับ Web Site กองทุนฯ (www.studentloan.or.th)
การทาสัญญากูย้ มื สัญญาค้ าประกันเน้นความสะดวกของนักศึกษาและผูป้ กครอง คือนักศึกษาสามารถเลือกวันทาสัญญา
กูย้ มื ผ่านทาง Web Site และสามารถเลือกทาสัญญาค้ าประกันได้ที่ภูมิลาเนาของบิดา – มารดา
5. มีกระบวนการส่ งเสริมให้ นักศึกษาตระหนักถึงการใช้ เงินและชาระเงินคืน
มีการจัดบรรยายโดยเชิญเจ้าหน้าที่ธนาคารกรุ งไทยฯให้ความรู ้ กฎเกณฑ์ และเงื่อนไขการชาระหนี้ (กนศ.
2.1/6)
6. นักศึกษาได้ รับเงินกู้ตามระยะเวลาทีก่ าหนด
นักศึกษาได้รับเงินกูต้ ามขั้นตอนและระยะเวลาที่กองทุน กยศ. กาหนด สามารถตรวจสอบได้จาก
http://www.studentloan.ktb.co.th
7. มีการติดตามประเมินผลและนาผลมาปรับปรุง
มีการตรวจสอบการบันทึกข้อมูลของนักศึกษาและมีการทบทวนการดาเนินงานร่ วมทั้ง 5 วิทยาเขตเพื่อปรับปรุ ง
ให้การปฏิบตั ิงานทันตามกาหนดในภาพรวมของมหาวิทยาลัยและมีการประเมินผลความพึงพอใจของผูก้ ยู้ มื พบว่านักศึกษา
มีความพึงพอใจในระดับมากที่ค่าเฉลี่ย 4.00 (กนศ. 1.4/1)
ผลการประเมินเทียบเกณฑ์เท่ากับ3 คะแนน เทียบแผนเท่ากับ 1 คะแนน
รวมคะแนนตัวบ่ งชี้ 2.1 เท่ ากับ 5 คะแนน
เอกสารอ้ างอิง :
1. กนศ.2.1/1 แผนการดาเนินงานกองทุนเงินให้กยู้ มื เพื่อการศึกษา
2. กนศ.2.1/2 ข้อบังคับกองทุนเงินกูย้ มื เพื่อการศึกษา
3. กนศ.2.1/3 ขอบเขตและคุณสมบัติการกูย้ มื เงิน
4. กนศ.2.1/4 คาสัง่ แต่งตั้งคณะทางานกองทุนเงินให้กยู้ มื พิจารณา มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
5. กนศ.2.1/5 คาสัง่ แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการให้กยู้ มื เงินกองทุนเงินให้กยู้ มื เพื่อการศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
6. กนศ.1.1/6 สรุ ปการบรรยายให้ความรู ้
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ตัวบ่ งชี้ : 2.1 มีการจัดบริการกองทุนเงินให้ ก้ ยู มื เพือ่ การศึกษาแก่ นักศึกษา
สรุปผลการวิเคราะห์ ตนเอง (SWOT Analysis)
1. จุดอ่ อน
1. ด้ านบุคคลากร เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโดยตรงกองทุนเงินให้กยู้ มื เพื่อการศึกษามีเพียง 2 คน เมื่อเทียบกับจานวน
นักศึกษาที่ได้กยู้ มื จานวน 4 ,658 คน ซึ่งหน่วยงานต้องจัดนักศึกษาช่วยปฏิบตั ิงานในการรับเอกสารการสมัคร/สัญญากูย้ มื
ฯลฯ
2. ด้ านสารสนเทศ การดาเนินงานกองทุนเงินให้กยู้ มื เพื่อการศึกษาต้องปฏิบตั ิบนระบบเครื อข่ายอินเทอร์เน็ต
ตามที่ระบบ กยศ. กาหนด และระบบไม่มีความแน่นอน ปรับเปลี่ยนบ่อยครั้ง ประกอบกับจานวนเจ้าหน้าที่สารสนเทศกอง
กิจการนักศึกษามีเพียง 1 คน ที่ตอ้ งรับผิดชอบงานสารสนเทศของกองกิจการนักศึกษาทั้งหมด จึงไม่สามารถรองรับ
ปรับปรุ ง แก้ไขพัฒนาระบบงานกูย้ มื ให้เป็ นไปตามแผนปฏิบตั ิงานอย่างมีประสิ ทธิภาพได้
2. จุดแข็ง
1. ผูป้ ฏิบตั ิงานทั้ง 5 วิทยาเขต ร่ วมกาหนดกระบวนการปฏิบตั ิงานที่ดี เพื่อให้งานในภาพรวมของมหาวิทยาลัย
ทันตามกาหนดเวลา
2. มีกระดานข่าวเพื่อประกาศข่าวสารและนักศึกษาสามารถสอบถามรายละเอียดผ่าน Web site และทางโทรศัพท์
3. มีระบบสารสนเทศใช้ในการปฏิบตั ิงาน
3. โอกาส
1. ได้รับงบประมาณเพื่อใช้ในการบริ หารการดาเนินงานจากกองทุน กยศ.
2. มีนกั ศึกษาขอกูย้ มื จานวนมาก
4. อุปสรรค
1. งบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอจัดสรรให้กยู้ มื ทาให้เพิ่มภาระในการพิจารณาคัดเลือกผูก้ ู้
2. กองฯ ไม่มีสถานที่ขนาดใหญ่ที่เอื้อต่อการปฏิบตั ิงานให้บริ การนักศึกษาพร้อมกันจานวนมากทาให้ตอ้ งใช้
สถานที่อื่น ๆ ในการปฏิบตั ิงาน ซึ่งต้องมีการจัดติดตั้งและจัดเก็บอุปกรณ์ทุกวันที่มีการดาเนินงาน ปี ละ 6 ครั้ง 20 วัน
5. กลยุทธ์ /แผนพัฒนา
1. เสนอมหาวิทยาลัยวิเคราะห์/ ทบทวนแผนอัตรากาลังสัดส่วนผูป้ ฏิบตั ิงานให้สอดคล้องกับจานวนนักศึกษาที่ใช้
บริ การ เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพในการให้บริ การ
2. เสนอมหาวิทยาลัยวิเคราะห์/ ทบทวนแผนอัตรากาลังสัดส่วนเจ้าหน้าที่สารสนเทศให้สอดคล้องกับภารกิจของ
กองกิจการนักศึกษา
3. เสนอ กยศ.ของบประมาณจัดสรรให้กยู้ มื เพิ่มเติม
4. เสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาสถานที่เหมาะสมและถาวรให้กบั กองทุนเงินให้กยู้ มื เพื่อการศึกษา
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ภารกิจที่ 3 เงินยืมฉุกเฉิน
ตัวบ่ งชี้ : 3.1 มีการจัดบริการเงินยืมฉุกเฉิน
ผลการดาเนินงาน
ค่ า
แผน
ผลการดาเนินงาน
นา้ หนัก 2552
ปี การศึกษา
2550 2551 2552
3.33

6

-

6

6

เกณฑ์ การให้ คะแนน
1

2

ผลการประเมิน
3

เทียบ
เกณฑ์
ดาเนินการ ดาเนินการ ดาเนินการ 3
ไม่ครบ 5 ครบ 5 ข้อ ครบทุกข้อ
ข้อ

เทียบ เทียบ
รวม
แผน พัฒนาการ คะแนน
1
5

ระดับคุณภาพ
1. มีแผนการปฏิบตั ิงาน
2. มีการจัดสรรเงินยืมฉุกเฉิ นตามเกณฑ์ที่กาหนด
3. มีระบบสารสนเทศให้บริ การกับนักศึกษาและผูป้ ฏิบตั ิงาน
4. นักศึกษาได้รับเงินยืมฉุกเฉิ นตามระยะเวลาที่กาหนด
5. มีกระบวนการติดตาม ทวงหนี้เงินยืมฉุกเฉิ น
6. มีการติดตามประเมินผลและนาผลมาปรับปรุ ง
รายละเอียดผลการดาเนินงาน
1. มีแผนการปฏิบัตงิ าน
กองฯ มีแผนการปฏิบตั ิงาน เงินยืมฉุกเฉิ นตามประกาศของมหาวิทยาลัย (กนศ.3.1/1) โดยมีวตั ถุประสงค์ เพื่อเป็ น
แหล่งเงินยืมสาหรับนักศึกษาที่ประสบปั ญหาด้านการเงินอย่างเร่ งด่วน และไม่คิดดอกเบี้ย
2. มีการจัดสรรเงินยืมฉุกเฉินตามเกณฑ์ ทกี่ าหนด
นักศึกษาขอยืมเงินฉุกเฉิ นได้ตลอดปี การศึกษา โดยยืมได้ครั้งละไม่เกิน 1,000 บาท ในปี การศึกษา 2552 มีนกั ศึกษา
ยืมเงินฉุกเฉิ น จานวน 42 คน เป็ นเงิน 40,400 บาท (กนศ.3.1/2)
3. มีระบบสารสนเทศให้ บริการกับนักศึกษาและผู้ปฏิบัตงิ าน
นักศึกษากรอกใบคาร้องเงินยืมฉุกเฉิ นได้ผา่ นทาง Web Site เจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบข้อมูลการยืม-คืนเงิน ผล
การอนุมตั ิ และแก้ไขข้อมูลของนักศึกษาผ่านทาง Web Site (กนศ.3.1/3)
4. นักศึกษาได้ รับเงินยืมฉุกเฉินตามระยะเวลาทีก่ าหนด
นักศึกษานาแบบคาขอกูเ้ งินยืมฉุกเฉิ นมายืน่ ที่งานแนะแนวและจัดหางาน เพื่อเจ้าหน้าที่ได้ซกั ถามความจาเป็ นใน
การยืม ตรวจสอบความถูกต้องของสัญญา และให้งานธุรการเสนออนุมตั ิและจ่ายเงินเงินยืมฉุกเฉิ นแก่นกั ศึกษา นักศึกษาจะ
ได้รับเงินภายในวันที่ยมื หรื อในวันถัดไป ซึ่งในปี การศึกษา2552 สามารถจัดสรรเงินให้กบั นักศึกษาได้ทุกคน (100 %)
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5. มีกระบวนการติดตาม ทวงหนีเ้ งินยืมฉุกเฉิน
มีกระบวนการติดตาม ทวงหนี้อย่างเป็ นระบบ ดังนี้ ส่ง E-mail ถึงนักศึกษาโดยตรง แจ้งรายชื่อไปยังคณะต้นสังกัด
เพื่อช่วยติดตามทวงหนี้นกั ศึกษา ส่งหนังสื อแจ้งผูป้ กครอง แจ้งรายชื่อไปยังทะเบียนกลาง เพื่อระงับการออกใบรับรองสาเร็ จ
การศึกษา
6. มีการติดตามประเมินผลและนาผลมาปรับปรุง
มีการติดตามผลผูก้ ยู้ มื เงินฉุกเฉิ นที่มีการกูย้ มื ติดต่อกันหลายครั้ง เพื่อส่งต่อปั ญหาหรื อหาทางช่วยเหลือ แจ้งไปยัง
ฝ่ ายทุนการศึกษาและมีการประเมินผลความพึงพอใจของนักศึกษาที่ใช้บริ การยืมเงินฉุกเฉิ น ผลการประเมินในระดับมาก
ที่สุดที่ค่าเฉลี่ย 4.16 (กนศ.1.4/1)
ผลการประเมินเทียบเกณฑ์เท่ากับ 3 คะแนน เทียบแผนเท่ากับ 1 คะแนน
รวมคะแนนตัวบ่ งชี้ 3.1 เท่ ากับ 5 คะแนน
เอกสารอ้ างอิง :
1. กนศ.3.1/1 ประกาศมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับเงินยืมฉุกเฉิ น
2. กนศ.3.1/2 รายงานสรุ ปจานวนนักศึกษายืมเงินยืมฉุกเฉิ นเพื่อการศึกษาประจาปี 2552
3. กนศ.3.1/3 http://student.psu.ac.th/StudAffairsborrow/
สรุปผลการวิเคราะห์ ตนเอง (SWOT Analysis)
1. จุดอ่ อน
การยืมเงินฉุกเฉิ นมี 2 ขั้นตอน เกี่ยวข้องกับ 2 งาน ไม่เป็ น one stop service

2. จุดแข็ง
นาระบบสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบตั ิงานบางขั้นตอนที่ไม่เกี่ยวข้องกับระบบการเงิน
3. โอกาส
4. อุปสรรค
5. กลยุทธ์ /แผนพัฒนา
จัดระบบการให้บริ การนักศึกษาเป็ น one stop service
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ตัวบ่ งชี้ : 4.1 มีการจัดบริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแก่ นักศึกษา
ผลการดาเนินงาน
ค่ า
แผน
นา้ หนัก 2552

3.33

6

ผลการดาเนินงาน
ปี การศึกษา
2550 2551 2552
-

6

6

เกณฑ์ การให้ คะแนน

ผลการประเมิน

เทียบ
เกณฑ์
ดาเนินการ ดาเนินการ ดาเนินการ 3
ไม่ครบ 5 ครบ 5 ข้อ ครบทุกข้อ
ข้อ
1

2

3

เทียบ เทียบ
รวม
แผน พัฒนาการ คะแนน
1
5

ระดับคุณภาพ
1. มีแผนการปฏิบตั ิงาน
2. มีคณะกรรมการที่ปรึ กษาเชิงจิตวิทยา
3. มีนกั ศึกษากลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน (อาสาสมัครบ้านวัยใส)
4. มีการให้การปรึ กษาและพัฒนาทักษะหรื อจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาเฉพาะกลุ่มต่าง ๆ
5. มีระบบส่งต่อปั ญหาไปยังผูเ้ ชี่ยวชาญ
6. มีการติดตามประเมินผลและนาผลมาปรับปรุ ง
รายละเอียดผลการดาเนินงาน
1. มีแผนการปฏิบัตงิ าน
กองฯ มีแผนปฏิบตั ิงานบริ การให้การปรึ กษาตามนโยบายของมหาวิทยาลัยและมาตรฐานกิจการนักศึกษา คือ ช่วย
ให้นกั ศึกษากาหนดและบรรลุเป้ าหมายด้านการศึกษา ด้านอาชีพ ด้านส่วนตัวและสังคม แก่นกั ศึกษาที่ขอรับการปรึ กษาเป็ น
รายบุคคล และรายกลุ่ม (กนศ.4.1/1)
โดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่และหน่วยงานเพื่อช่วยเหลือนักศึกษา พร้อมทั้งให้คาแนะนา
ปรึ กษาแก่อาจารย์ที่ปรึ กษาหรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องที่ตอ้ งการช่วยเหลือนักศึกษา
2. มีคณะกรรมการทีป่ รึกษาเชิงจิตวิทยา
มีคณะกรรมการที่ปรึ กษาเชิงจิตวิทยาของมหาวิทยาลัย ซึ่งประกอบด้วย จิตแพทย์ อาจารย์ดา้ นจิตวิทยา และ นัก
แนะแนวการศึกษาและอาชีพชานาญการ (กนศ.4.1/2) มีหน้าที่กาหนดนโยบาย ให้ความรู ้และเป็ นพี่เลี้ยงแก่ผปู ้ ฏิบตั ิงานด้าน
การปรึ กษาเชิงจิตวิทยาในระดับมหาวิทยาลัย และคณะ
3. มีนักศึกษากลุ่มเพือ่ นช่ วยเพือ่ น (อาสาสมัครบ้ านวัยใส)
มีอาสาสมัครนักศึกษา “บ้านวัยใส” ซึ่งประกอบด้วย นักศึกษาจากคณะต่าง ๆ ทุกชั้นปี ที่สนใจและผ่านการอบรม
ทักษะการให้การปรึ กษาเบื้องต้น เพื่อให้บริ การให้การปรึ กษาเพื่อนนักศึกษาที่อยูใ่ นช่วงวัยเดียวกัน
4. มีการให้ การปรึกษาและพัฒนาทักษะหรือจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาเฉพาะกลุ่มต่ าง ๆ
ให้บริ การการปรึ กษากับนักศึกษาในรู ปแบบต่าง ๆ เช่น ให้การปรึ กษาเป็ นรายบุคคล รายกลุ่ม ทางโทรศัพท์ ซึ่ง
นักศึกษาสามารถขอรับการปรึ กษาได้หลายช่องทาง สะดวก รวดเร็ ว รวมทั้งจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวติ ให้กบั นักศึกษา
ในปี การศึกษา 2552 ได้ให้บริ การการปรึ กษานักศึกษาซึ่งมีปัญหาเกี่ยวกับปั ญหาการเรี ยน การปรับตัว และ อื่น ๆ จานวน
64 คน ให้คาปรึ กษาทางโทรศัพท์ (Hotline) จานวน 163 คน รวมทั้งกองฯ ได้จดั กิจกรรมพัฒนา ซึ่งในการให้การปรึ กษา
นักศึกษาบางคนเท่ากับการปรึ กษามากกว่า 1 ครั้ง โดยเฉพาะปั ญหาด้านการเรี ยน ฯลฯ วินยั นักศึกษา ทักษะชีวติ สาหรับผูท้ ี่
ต้องการพัฒนาตนเอง เช่น โครงการ “เรี ยนอย่างไรให้มีประสิ ทธิภาพ” โครงการ “Safe Sex”
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โครงการ “เรื่ องจริ งที่ผหู ้ ญิงควรรู”้ โครงการอบรมนักศึกษาแกนนาเพื่อป้ องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติด สารวจและจัด
โครงการสาหรับนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ จานวน 40 คน มีผเู ้ ข้าร่ วม
จานวน 710 คน (กนศ.4.1/3)
5. มีระบบส่ งต่ อปัญหาไปยังผู้เชี่ยวชาญ
กรณี ปัญหาของนักศึกษาอยูใ่ นระดับรุ นแรง หรื อปั ญหาทางจิตเวช กองฯ ส่งต่อไปยังผูเ้ ชี่ยวชาญ คลินิกจิตเวช
โรงพยาบาลสงขลานคริ นทร์ และในปี 2552 ได้ส่งนักศึกษาจานวน 2 คน
6. มีการติดตามประเมินผลและนาผลมาปรับปรุง
มีการติดตามและประเมินผลการให้การปรึ กษามีการประเมินผลความพึงพอใจของนักศึกษาที่ขอใช้บริ การปรึ กษา
ผลการประเมินในระดับดี ที่ค่าเฉลี่ย 4.04 (กนศ. 1.4/1) และได้นาผลประเมินมาปรับปรุ งและพัฒนางาน
ผลการประเมินเทียบเกณฑ์เท่ากับ 3 คะแนน เทียบแผนเท่ากับ 1 คะแนน
รวมคะแนนตัวบ่ งชี้ 4.1 เท่ ากับ 5 คะแนน
เอกสารอ้ างอิง :
1. กนศ. 4.1/1 แผนการให้บริ การปรึ กษาของกองกิจการนักศึกษา ปี 2552
2. กนศ. 4.1/2 คาสัง่ แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึ กษาเชิงจิตวิทยา ปี การศึกษา 2552
3. กนศ. 4.1/3 สรุ ปการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวติ
สรุปผลการวิเคราะห์ ตนเอง (SWOT Analysis) :
1. จุดอ่ อน
1. เจ้าหน้าที่ให้การปรึ กษามีภาระงานหลายด้าน ไม่สามารถอยูป่ ระจาที่บา้ นวัยใสได้
2. สถานที่ต้ งั อยู่ ณ อาคารกิจกรรมนักศึกษา ซึ่งเป็ นสถานที่ที่นกั ศึกษาทากิจกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ทาให้ไม่เอื้อ
ต่อการเข้ารับบริ การปรึ กษา
3. สภาพภายในห้องให้คาปรึ กษาเก่าและทรุ ดโทรม ไม่มีความเหมาะสม
2. จุดแข็ง
มีอาสาสมัครนักศึกษาให้การปรึ กษา “บ้านวัยใส”
3. โอกาส
1. สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาสนับสนุนงบประมาณจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์
2. สานักงานป้ องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 9 สนับสนุนงบประมาณเกี่ยวกับยาเสพติด
3. ได้รับความร่ วมมือจากภาควิชาจิตเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
4. อุปสรรค
ขาดงบประมาณในการปรับปรุ งสถานที่ภายใน
5. กลยุทธ์ /แผนพัฒนา
1. จัดทาแผนของบประมาณปรับปรุ งสถานที่
2. จัดทาแผนการให้บริ การที่ชดั เจน พร้อมจัดให้เจ้าหน้าที่ไปอยูป่ ระจาตามแผนที่กาหนด
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ภารกิจที่ 5 บริการจัดหางานและศึกษาต่ อ
ตัวบ่ งชี้ที่ 5.1 มีการจัดบริการจัดหางานและข้ อมูลศึกษาต่ อแก่ นักศึกษา
ผลการดาเนินงาน
ค่ า แผน
ผลการดาเนินงาน
เกณฑ์ การให้ คะแนน
นา้ หนัก 2552
ปี การศึกษา
2550 2551 2552
1
2
3
3.33

5

-

5

5

ดาเนิน ดาเนิน ดาเนิน
การไม่ การครบ การครบ
ครบ 4 ข้อ 4 ข้อ
ทุกข้อ

ผลการประเมิน
เทียบ
เกณฑ์
3

เทียบ เทียบ
รวม
แผน พัฒนาการ คะแนน
1
5

ระดับคุณภาพ
1. มีแผนการบริ การจัดหางานและข้อมูลศึกษาต่อ
2. มีระบบสารสนเทศการบริ การจัดหางานและข้อมูลศึกษาต่อให้บริ การนักศึกษาและผูป้ ฏิบตั ิงาน
3. มีกระบวนการเตรี ยมความพร้อมให้นกั ศึกษาก่อนเข้าสู่การประกอบอาชีพ
4. มีการจัดงานวันนัดพบแรงงาน
5. มีการติดตามประเมินผลและนาผลมาปรับปรุ ง
รายละเอียดผลการดาเนินงาน
1. มีแผนการบริการจัดหางานและข้ อมูลศึกษาต่ อ
กองฯ แผนการดาเนินงานพัฒนานักศึกษาด้านบริ การจัดหางาน ข้อมูลอาชีพและศึกษาต่อสาหรับนักศึกษา ตาม
มาตรฐานกิจการนักศึกษา และนโยบายมหาวิทยาลัย โดยมุ่งเน้นให้นกั ศึกษาสามารถวางแผนการประกอบอาชีพการได้งาน
ทาหลังสาเร็ จการศึกษาหรื อศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น (กนศ.5.1/1) และมีเว็บไซต์ PSU.JOB SEARCH (http://student.
psu.ac.th/jobssearch) เพื่อให้นกั ศึกษาทุกวิทยาเขตสามารถสื บค้นตาแหน่งงานและบริ ษทั สามารถที่จะคัดเลือกนักศึกษาเข้า
ทางานจากเว็บไซต์น้ ีได้ และมีแผนเตรี ยมความพร้อมนักศึกษาก่อนเข้าสู่การประกอบอาชีพ
2. มีระบบสารสนเทศการบริการจัดหางานและข้ อมูลศึกษาต่ อให้ บริการนักศึกษาและผู้ปฏิบัตงิ าน
นักศึกษาสามารถติดต่อแหล่งข้อมูลและแหล่งงานผ่านทาง Web site ได้แก่ งานพิเศษ (กนศ.5.1/2)อาชีพอิสระ (กน
ศ.5.1/3) ศึกษาต่อ (กนศ.5.1/4) จัดหางาน (กนศ.5.1/5)
3. มีกระบวนการเตรียมความพร้ อมให้ นักศึกษาก่ อนเข้ าสู่การประกอบอาชีพ
มีกระบวนการเตรี ยมความพร้อมให้นกั ศึกษาก่อนเข้าการท
สู่ างาน โดยมีการบรรยายให้ความรู ้เกี่ยวกับการสมัคงราน
การพัฒนาบุคลิกภาพ และการจัดสอบ TOEIC
ปี การศึกษา 2552 จัดโครงการสร้างเสริ มสมรรถภาพบัณฑิตให้สามารถประกอบธุรกิจเองได้ และได้จดั สอบ
TOEIC จานวน 19 ครั้ง จานวนนักศึกษา 527 คน บุคลากรภายนอก 163 คน บุคลากรภายใน 5 คน (กนศ.5.1/6)
4. มีการจัดงานวันนัดพบแรงงาน
มีการจัดงานวันนัดพบแรงงานร่ วมกับสานักงานจัดหางาน จ.สงขลา โดยมีนายจ้างหรื อสถานประกอบการร่ วม
กิจกรรม ในปี การศึกษา 2552 มีสถานประกอบการเข้าร่ วมจานวน 97 ราย มีตาแหน่งงานว่าง 211 ตาแหน่ง 4,048 อัตรา
จานวน 5,955 อัตรา มีผลู ้ งทะเบียนสมัครงานทั้งสิ้น 1,830 คน (กนศ. 5.1/7)

- 72 ภารกิจที่ 5 บริการจัดหางานและข้ อมูลศึกษาต่ อ
ตัวบ่ งชี้ : 5.1 มีการจัดบริการจัดหางานและข้ อมูลศึกษาต่ อแก่ นักศึกษา
5. มีการติดตามประเมินผลและนาผลมาปรับปรุง
การติดตามประเมินผลการให้บริ การจัดหางานและข้อมูลศึกษาต่อ ผลการประเมินความพึงพอใจในระดับมากที่
ค่าเฉลี่ย 4.17 (กนศ.1.4/1) นอกจากนี้ได้สอบถามความต้องการเรื่ องจานวนครั้งการสอบ TOEIC และได้ เพิ่มจานวนครั้ง
ให้สอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษา
ผลการประเมินเทียบเกณฑ์เท่ากับ3 คะแนน เทียบแผนเท่ากับ 1 คะแนน
รวมคะแนนตัวบ่ งชี้ 5.1 เท่ ากับ 5 คะแนน
เอกสารอ้ างอิง :
1. กนศ.5.1/1 แผนการบริ การจัดหางานและข้อมูลศึกษาต่อ
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.5.1/6 สรุ ปการจัดสอบ TOEIC ปี 2552
7. กนศ.5.1/7 รายงานผลการจัดงานวันนัดพบแรงงานและมหกรรมอาชีพ จ.สงขลา 2552
สรุปผลการวิเคราะห์ ตนเอง (SWOT Analysis) :
1. จุดอ่ อน
2. จุดแข็ง
นาระบบสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบตั ิงานและให้บริ การนักศึกษา
3. โอกาส
1. มหาวิทยาลัยร่ วมกับสานักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา จัดงานวันนัดพบแรงงาน ทาให้ประชาชนและนักศึกษา
จานวนมากให้ความสนใจ
2. บริ ษทั ซีพีออลล์ ได้เพิ่มจานวนสาขาและกาหนดคุณสมบัติของนักศึกษาส่งผลให้นกั ศึกษาได้ฝึกปฏิบตั ิงานใน
โครงการได้มากกว่าปี ก่อน ๆ
4. อุปสรรค
5. กลยุทธ์ /แผนพัฒนา
-
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ภารกิจที่ 6 วินัยและพัฒนานักศึกษา
ตัวบ่ งชี้ : 6.1 มีการดาเนินงานวินัยนักศึกษาและพัฒนานักศึกษา
ค่ า แผน ผลการดาเนินงาน
เกณฑ์ การให้ คะแนน
นา้ หนัก 2552
ปี การศึกษา
2550 2551 2552
1
2
3
3.33

6

-

6

6 ดาเนินการ ดาเนิน ดาเนิน
ไม่ครบ การครบ การครบ
5 ข้อ
5 ข้อ
ทุกข้อ

ผลการประเมิน
เทียบ
เกณฑ์
3

เทียบ
เทียบ
แผน พัฒนาการ
1
-

รวม
คะแนน
5

ระดับคุณภาพ
1. มีแผนการปฏิบตั ิงาน
2. มีคณะกรรมการสอบสวนและคณะกรรมการดาเนินงานวินยั นักศึกษา
3. การดาเนินงานวินยั เป็ นไปตามระเบียบ/ ข้อบังคับ / ประกาศของมหาวิทยาลัย
4. ให้การปรึ กษา แนะแนวและกรณี ที่ตอ้ งดูแล ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยสัง่ ลงโทษทางวินยั นักศึกษา
5. จานวนนักศึกษาที่ถูกลงโทษไม่เกินร้อยละ 0.5 ของนักศึกษาทั้งหมด
6. มีการติดตามประเมินผลและนาผลมาปรับปรุ ง
รายละเอียดผลการดาเนินงาน
1. มีแผนการปฏิบัตงิ าน
กองฯ มีแผนการดาเนินงานพัฒนาวินยั นักศึกษา มีระเบียบ/ข้อบังคับและประกาศมหาวิทยาลัยเพื่อให้นกั ศึกษาและ
ผูป้ ฏิบตั ิงานยึดถือปฏิบตั ิ กาหนดไว้ (กนศ.6.1/1)
2. มีคณะกรรมการสอบสวนและคณะกรรมการดาเนินงานวินัยนักศึกษา
มีคณะกรรมการสอบสวนดาเนินงานวินยั นักศึกษา (กนศ. 6.1/2) ที่มีหน้าที่สอบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน และ
พิจารณาโทษและการดาเนินงานวินยั นักศึกษา
3. การดาเนินงานวินัยเป็ นไปตามระเบียบ / ข้ อบังคับ / ประกาศของมหาวิทยาลัย
ปี การศึกษา 2552 ได้มีการดาเนินการทางวินยั นักศึกษากับนักศึกษาผูก้ ระทาผิดหรื อฝ่ าฝื นกฎ ระเบียบ / ข้อบังคับ
ประกาศต่าง ๆ จานวน 41 กรณี จานวนนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยสัง่ ลงโทษจานวนทั้งหมด 52 คน
4. ให้ การปรึกษา แนะแนวและกรณีทตี่ ้ องดูแลปรับเปลีย่ นพฤติกรรมนักศึกษาทีม่ หาวิทยาลัยสั่งลงโทษทางวินัยนักศึกษา
ให้การปรึ กษาและแนะแนวนักศึกษาทุกคนที่มหาวิทยาลัยสัง่ ลงโทษ เพื่อให้นกั ศึกษาตระหนักถึงการกระทาและผล
ที่ตามมา มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษากระทาผิดวินยั นักศึกษาตามมาตรการรอการลงโทษ 40 คน ดาเนินการความ
ร่ วมมือกับองค์กรนักศึกษาให้นกั ศึกษาตระหนักในปั ญหาการกระทาผิด เช่น การเสพสารเสพติด การแต่งกายที่ถูกระเบียบ

การทุจริ ตการสอบ ฯลฯ สนับสนุนให้องค์กรนักศึกษามีส่วนร่ วมในการแสดงความคิดเห็นและการ รณรงค์ป้องกัน
รวมทั้งหามาตรการแก้ปัญหาให้คณาจารย์มีส่วนร่ วมในการปรับเปลี่ยน ทัศนคติและพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดปัญหากับ
นักศึกษาที่กระทาผิดวินยั นักศึกษา ตลอดจนจัดให้มีการสัมมนา“การดาเนินการทางวินยั นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ”เพื่อซักซ้อมการปฏิบตั ิราชการทางวินยั นักศึกษาและให้การดาเนินการทางวินยั นักศึกษาเป็ นไปในแนวทาง
เดียวกันทั้ง 5 วิทยาเขต/เขตการศึกษา

- 74 ภารกิจที่ 6 วินัยและพัฒนานักศึกษา
ตัวบ่ งชี้ : 6.1 มีการดาเนินงานวินัยนักศึกษาและพัฒนานักศึกษา
5. จานวนนักศึกษาทีถ่ ูกลงโทษไม่ เกินร้ อยละ 0.5 ของนักศึกษาทั้งหมด
ในปี การศึกษา 2552 มีนกั ศึกษาที่มหาวิทยาลัยสัง่ ลงโทษทางวินยั นักศึกษา จานวน 52 คน (กนศ.6.1/3) จากทั้งหมด
15,940 คน คิดเป็ นร้อยละ 0.32
6. มีการติดตามประเมินผลและนาผลมาปรับปรุง
มีการรายงานผลผูก้ ระทาผิดเพื่อคณะกรรมการดาเนินงานวินยั หามาตรการร่ วมในการป้ องกันปั ญหาทางวินยั และมี
การประเมินผลความพึงพอใจของนักศึกษา ผลการประเมินในระดับมากที่ค่าเฉลี่ย 4.13 (กนศ.1.1/7)
ผลการประเมินเทียบเกณฑ์เท่ากับ 3 คะแนน เทียบแผนเท่ากับ 1 คะแนน
รวมคะแนนตัวบ่ งชี้ 6.1 เท่ ากับ 5 คะแนน
เอกสารอ้ างอิง
1. กนศ.6.1/1 ประมวลระเบียบ/ ข้อบังคับ/ ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ที่เกี่ยวกับวินยั นักศึกษา เล่ม 1 และ 2
2. กนศ.6.1/2 คาสัง่ แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานวินยั นักศึกษาวิทยาเขตหาดใหญ่ ปี 2552
3. กนศ.6.1/3 สรุ ปการปฏิบตั ิงานวินยั นักศึกษา ปี การศึกษา 2552
สรุปผลการวิเคราะห์ ตนเอง (SWOT Analysis):
1. จุดอ่ อน
มีปัญหาความล่าช้าในการดาเนินงานเนื่องจากองค์ประกอบของคณะกรรมการสอบสวนและคณะกรรมการดาเนินงาน
วินยั นักศึกษาต้องมีองค์ประชุมไม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3 เมื่อคณะกรรมการว่างไม่ตรงกัน ทาให้เกิดความล้าช้าในการดาเนินงาน
2. จุดแข็ง
1. สโมสรนักศึกษา/องค์การนักศึกษา มีส่วนร่ วมในการดูแลป้ องกันให้นกั ศึกษาปฏิบตั ิตามระเบียบ /ข้อบังคับ /
ประกาศของมหาวิทยาลัย
2. ฝ่ ายกิจการนักศึกษาคณะหลายคณะมีส่วนร่ วมรณรงค์ป้องกันการกระทาความผิดวินยั นักศึกษาเรื่ อง
ทุจริ ตวินยั ในแนวทางเดียวกัน
3. โอกาส
4. อุปสรรค
5. กลยุทธ์ /แผนพัฒนา
1. รณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิงรุ กร่ วมกับคณาจารย์และผูป้ กครองให้มีส่วนเสริ มสร้างให้นกั ศึกษามีจิตสานึกที่ดี
ตระหนักถึงผลของการกระทาผิดอย่างทัว่ ถึงและสม่าเสมอ เพื่อป้ องปรามการกระทาผิด
2. เสนอมหาวิทยาลัยเพื่อแก้ไขวิธีดาเนินการเกี่ยวกับความผิดวินยั นักศึกษาในบางฐานความผิดให้มีความคล่องตัวและ
ระยะเวลาสั้นหรื อรวดเร็ วขึ้น

- 75 ภารกิจที่ 7 หอพักนักศึกษา
ตัวบ่ งชี้ : 7.1 จัดบริการหอพักนักศึกษาให้ ได้ มาตรฐาน
ผลการดาเนินงาน
ค่ า แผน
ผลการดาเนินงานปี
เกณฑ์ การให้ คะแนน
นา้ หนัก 2551
การศึกษา
2550 2551 2552
1
2
3

3.33
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-

8

8

ดําเนิน
ดําเนิน ดําเนิน
การไม่
การครบ การ ครบ
ครบ 7
7 ข้อ ทุกข้อ
ข้อแรก

ผลการประเมิน
เทียบ
เกณฑ์
3

เทียบ เทียบ
แผน พัฒนาการ
1

-

รวม
คะแนน
5

ระดับคุณภาพ
1. มีเป้ าประสงค์บริ การนักศึกษาและบุคคลภายนอก
2. มีนโยบายและแผนงานที่สอดคล้องวิสยั ทัศน์และพันธกิจ
3. มีคณะกรรมการควบคุมมาตรฐานหอพักและมีระบบบริ หารจัดการแบบมีส่วนร่ วม
4. จัดบริ การสิ่ งอํานวยความสะดวกมีช่องทางการรับฟังสื่ อสารและการร้องเรี ยน
5. จัดสนับสนุนและส่งเสริ มพัฒนานักศึกษาในหอพัก
6. มีระบบและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
7. มีการบริ หารความเสี่ ยงและมีมาตรฐานการควบคุมภายใน
8. มีการประเมินผลพร้อมนําผลมาปรับปรุ งและพัฒนา
รายละเอียดผลการดาเนินงาน
1. มีเป้ าประสงค์ บริการนักศึกษาและบุคลภายนอก
กองฯ มีเป้ าประสงค์จดั หอพักนักศึกษาเพื่อบริ การนักศึกษาและบุคคลภายนอก ให้เป็ นแหล่งพักอาศัยที่มีบริ การ
และสวัสดิการที่ได้คุณภาพ มีบรรยากาศ และสิ่ งแวดล้อม ที่เอื้อต่อการศึกษาเล่าเรี ยน /กิจกรรม และเป็ นแหล่งบ่มเพาะ
นักศึกษาให้เป็ นบัณฑิตที่พึงประสงค์ มีทกั ษะวิชาการ สะท้อนภาวะผูน้ าํ ทักษะชีวติ คุณธรรม จริ ยธรรม จิตสํานึก
สาธารณะ สมรรถนะสากล
และการอยูร่ ่ วมกันได้เป็ นอย่างดีและมีความสุขท่ามกลางความหลากหลายพหุวฒั นธรรมตาม
มาตรฐานหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ (กนศ.7.1/1)
2. มีนโยบายและแผนงานทีส่ อดคล้ องวิสัยทัศน์ และพันธกิจ
ในปี การศึกษา2552 ได้กาํ หนดเกณฑ์การจัดสรรที่พกั และแผนการจัดที่พกั นักศึกษาที่ชดั เจน (กนศ. 7.1/2) ได้
จัดสรรที่พกั ให้นกั ศึกษาชั้นปี ที่ 1 และนักศึกษามีปัญหาสุขภาพ นักศึกษาผูน้ าํ กิจกรรม เช่น กรรมการบริ หารองค์การ
นักศึกษา สภานักศึกษา ชมรม สโมสร คณะกรรมการนักศึกษาประจําหอพัก นักกีฬา นาฏศิลป์ ดนตรี ไทย โครงการ
พิเศษ ปั ญหาสึ นามิ นักศึกษาชั้นปี ที่ 2 – 6 ที่มีความประสงค์เข้าพักในหอพักรวมทั้งสิ้น จํานวน 3,520 คน โดย จัดให้
นักศึกษาชั้นปี ที่ 1 ร้อยละ 90 เข้าพักในหอพัก คิดเป็ น 48 % -ของนักศึกษาทุกชั้นปี ที่พกั ในหอพักนักศึกษา มีการบริ หาร
จัดการหอพักที่สะอาด สะดวก สบาย และปลอดภัย พร้อมจัดสิ่ งอํานวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้ ส่งเสริ มคุณภาพ
ชีวติ บริ การให้คาํ ปรึ กษา จัดโครงการกิจกรรมเสริ มสร้างประสบการณ์วชิ าชีพ ทักษะชีวติ ภาวะผูน้ าํ จิตสํานึกสาธารณะ
คุณธรรม จริ ยธรรม สมรรถนะสากลบนพื้นฐานความเป็ นไทย เพื่อสนับสนุนและพัฒนานักศึกษาตามมาตรฐานหอพัก
นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ และสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหอพักของสํานักงานการอุดมศึกษา
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ชื่อตัวบ่ งชี้ : 7.1 จัดบริการหอพักนักศึกษาให้ ได้ มาตรฐาน
3. มีคณะกรรมการควบคุมมาตรฐานหอพักและมีระบบบริหารจัดการแบบมีส่วนร่ วม
- คณะกรรมการควบคุมมาตรฐานหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ประกอบด้วยผูบ้ ริ หาร ประธาน
สหกรณ์บริ การที่รับผิดชอบดูแลหอพักนักศึกษาซึ่งเป็ นเครื อข่ายในการดําเนินงานหอพัก 5 วิทยาเขต (กนศ.7.1/3)
- คณะกรรมการดําเนินงานกิจการนักศึกษา ประกอบด้วยผูบ้ ริ หารด้านกิจการนักศึกษาและคณะต่าง ๆ ประธานสภา
นักศึกษา และนายกองค์การบริ หารองค์การนักศึกษามีหน้าที่กาํ หนดนโยบายการจัดที่พกั หอพักนักศึกษา
- คณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึ กษาหอพัก (กนศ.7.1/4) ประกอบด้วย รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา กีฬาและ
วัฒนธรรม ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายบริ การและสวัสดิการนักศึกษาและคณาจารย์จากคณะต่าง ๆ
มีหน้าที่เป็ นที่ปรึ กษาของ
คณะกรรมการนักศึกษาประจําหอพัก ให้ขอ้ เสนอแนะ ข้อคิดเห็นในการปรับปรุ งพัฒนาหอพัก และปฏิบตั ิเวรอาจารย์ที่ปรึ กษา ให้
คําปรึ กษา เยีย่ มเยียนดูแลความเป็ นอยูข่ องนักศึกษาในหอพัก
- บุคลากรปฏิบตั ิงานบริ หารจัดการที่พกั การให้บริ การอื่น ๆ และดูแลการพัฒนาบุคลิกภาพ คุณธรรม จริ ยธรรม
ให้คาํ ปรึ กษาแนะนํานักศึกษาในอัตราส่วนบุคลากร 1 คนต่อนักศึกษาผูเ้ ข้าพักในหอพัก 600 คน
- คณะกรรมการนักศึกษาประจําหอพัก (กนศ. 7.1/5) ร่ วมดําเนินงานหอพักจัดกิจกรรม ดูแล แนะนํานักศึกษาใน
หอพัก เสนอแนะ ปรับปรุ ง และพัฒนาหอพัก
4. จัดบริการสิ่งอานวยความสะดวกมีช่องทางการรับฟังสื่อสารและการร้ องเรียน
- จัดสิ่ งอํานวยความสะดวกที่เอื้อต่อการพักอาศัยอย่างมีคุณภาพ มีพ้นื ที่หอ้ งพักเฉลี่ยคนละไม่นอ้ ยกว่า 6 ตารางเมตร
มีเตียงนอนพร้อมที่นอนสะอาดถูกสุขลักษณะ ตูเ้ สื้ อผ้า โต๊ะ-เก้าอี้ ที่เก็บเอกสาร และสิ่ งของใช้ส่วนตัวที่เป็ นสัดส่วน
- จัดสิ่ งอํานวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้ ได้แก่ จุดเชื่อมต่อหรื อมีสญ
ั ญาณเพื่อการเข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ต โดยมี
เครื่ องคอมพิวเตอร์ส่วนกลางภายในหอพัก อย่างน้อย 1 เครื่ องต่อนักศึกษา 40 คน และจัดให้นกั ศึกษาผูเ้ ข้าพักเข้าถึงระบบ
อินเตอร์เน็ตได้พร้อมกัน เพื่อใช้เป็ นแหล่งศึกษาค้นคว้าข้อมูลและมีสถานที่เหมาะสมเอื้อต่อการการเรี ยนรู ้ได้อย่างมีคุณภาพ เช่น
ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องยา ห้องอเนกประสงค์ ห้องอ่านหนังสื อ ห้องพระ ห้องละหมาด มุมอ่านหนังสื อ
- จัดสิ่ งอํานวยความสะดวกอื่น ๆ เช่น ยาสามัญประจําบ้าน หนังสื อพิมพ์และวารสาร เครื่ องรับโทรทัศน์ เครื่ องชัง่ นํ้าหนัก เครื่ องเติมเงินออนไลน์ โทรศัพท์ภายใน โทรศัพท์หยอดเหรี ยญ เครื่ องซักผ้าหยอดเหรี ยญ เครื่ องทํานํ้าดื่มนํ้าเย็นผ่าน
ระบบเครื่ องกรองนํ้าและทําความสะอาดทุกสัปดาห์และเปลี่ยนสารเคมีปีละ 1 ครั้ง
- มีช่องทางการรับฟังสื่ อสาร คู่มือหอพักนักศึกษา ข่าวสาส์นหอพักนักศึกษา ข่าวสารกรรมการนักศึกษาประจําหอพัก
รับข้อเสนอแนะของนักศึกษาทางเว็ บบอร์ด คณะกรรมการนักศึกษาประจําหอพัก โทรศัพท์ อีเมล์ และมีช่องทางการร้องเรี ยน
โดยทางโทรศัพท์ หนังสื อราชการ ร้องเรี ยนด้วยวาจาที่สาํ นักงานหอพักนักศึกษาและห้องธุรการหอพักนักศึกษาทุกอาคาร
5. จัดสนับสนุนและส่ งเสริมพัฒนานักศึกษาในหอพัก
- มีนโยบายจัดสนับสนุน ส่งเสริ ม และพัฒนานักศึกษาให้มีทกั ษะวิชาการ สะท้อนภาวะผูน้ าํ ทักษะชีวติ คุณธรรม
จริ ยธรรม จิตสํานึกสาธารณะ สมรรถนะสากล และการอยูร่ ่ วมกันได้อย่างดีท่ามกลางความหลากหลายพหุวฒั นธรรม โดยได้จดั
กิจกรรมรวม 87 โครงการ ใช้เงินงบประมาณในการดําเนินการไปทั้งสิ้น 787,575 บาท โดยแบ่งการดําเนินการดังนี้
- โครงการที่จดั โดยงานหอพักจํานวน 8 โครงการ มีผเู ้ ข้าร่ วมโครงการ 544 คน เป็ นเงินงบประมาณจํานวน 108,115
บาท
- งบสนับสนุนอื่นจากหอพักในกํากับฯ จํานวน 5 โครงการ จํานวนผูเ้ ข้าร่ วม 388 คน จํานวนเงิน 44,724 บาท
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- โครงการที่คณะกรรมการนักศึกษาประจําหอพักจัด จํานวน 45 โครงการ มีผเู ้ ข้าร่ วม 5,573 คน จํานวนเงิน 176,527
บาท โดยจําแนกเป็ นด้านวิชาการ 14 โครงการ ด้านบําเพ็ญประโยชน์ 5 โครงการ ด้านศิลปวัฒนธรรม 2 โครงการ ด้าน
นันทนาการ 5 โครงการ และโครงการด้านอื่น ๆ 19 โครงการ (กนศ.7.1/6)
- หอพักนักศึกษา เป็ นแหล่งบ่มเพาะและส่งเสริ มการเรี ยนรู ้ มีแผนการส่งเสริ มและพัฒนาบุคลิกภาพและจริ ยธรรม
นักศึกษาผูเ้ ข้าพักที่สอดคล้องกับปณิ ธานของมหาวิทยาลัยและวัตถุประสงค์ของหอพัก มีมาตรฐานการทํางานโดยจัดทําคู่มือ
หอพักนักศึกษาติดไว้ในห้องพักนักศึกษาทุกห้องเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเป้ าหมายและวัตถุประสงค์ของการจัดบริ การ
หอพักนักศึกษา มีคู่มือควบคุมมาตรฐานหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ สาสน์หอพัก โปสเตอร์อื่น ๆ และ
ประชาสัมพันธ์ผา่ นเว็บไซต์ http://student.psu.ac.th/dorm (กนศ.7.1/7)
6. มีระบบและเจ้ าหน้ าทีร่ ักษาความปลอดภัย
หอพักนักศึกษามีการบริ หารจัดการดูแลความเรี ยบร้อยในหอพักและความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สินของ
นักศึกษาโดยมีมาตรการรักษาความปลอดภัยในหอพักและบริ เวณหอพัก (กนศ.7.1/8) จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
บริ เวณทางเข้าหอพักและประจําหอพักนักศึกษาทุกอาคาร จัดให้มีร้ ัวแบ่งเขตหอพัก มีสติ๊กเกอร์ผมู ้ ีสิทธิ์พกั ในหอพัก (กนศ.
7.1/9) มีการตรวจสอบตลอด 24 ชัว่ โมง ทําให้ไม่มีกรณี ทรัพย์สินสูญหายหรื อถูกทําร้ายร่ างกายโดยบุคคลภายนอก แต่มีความ
ไม่ปลอดภัยในทรัพย์สินกรณี นกั ศึกษาขโมยกันเองภายในหอพักชายจํานวน 4 ครั้ง หอพักหญิง จํานวน 2 ครั้ง มีการ
ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทุกวัน ได้ติดตั้งถังเคมีดบั เพลิงทุกอาคารให้มีสภาพพร้อมใช้งานได้
ตลอดเวลาโดยมีการตรวจสอบเปลี่ยนสารเคมีดบั เพลิงทุกปี และมีโครงสร้างความปลอดภัยอาคารหอพักดังนี้
- มีระบบดับเพลิงที่มีประสิ ทธิภาพพร้อมใช้งาน โดยมีถงั เครื่ องดับเพลิงแบบมือถือไม่นอ้ ยกว่า 1 ชุดต่อพื้นที่ 1,000
ตารางเมตร และติดตั้งทุกระยะห่างกันไม่เกิน 45 เมตร
- มีการติดตั้งไฟส่องสว่างฉุกเฉิ นในกรณี กระแสไฟฟ้ าขัดข้องอย่างน้อย 1 ชุดต่อพื้นที่ 1,000 ตารางเมตร และติดตั้งทุก
ระยะห่างกันไม่เกิน 45 เมตร
- มีการดําเนินการจัดให้มีแผนการซ้อมอพยพกรณี เกิดอัคคีภยั อย่างน้อยปี ละหนึ่งครั้ง
- มีระบบโทรทัศน์วงจรปิ ด เพื่อการรักษาความปลอดภัย ที่ป้อมยามทางเข้าบริ เวณหอพัก และอยูใ่ นระหว่างการ
ดําเนินการติดตั้งในหอพัก
- มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยปฏิบตั ิงานตลอด 24 ชัว่ โมง และได้นาํ ร่ องติดตั้งระบบเตือนภัยฉุกเฉิ น.ในอาคาร 1
และ6 แต่ไม่มีระบบเตือนภัยเพลิงไหม้ที่สามารถส่งสัญญาณถึงผูเ้ ข้าพักรับทราบอย่างทัว่ ถึง รวดเร็ วพร้อม ๆ กัน
7. มีการบริหารความเสี่ยงและมีมาตรฐานการควบคุมภายใน
ได้นาํ ระบบบริ หารความเสี่ ยงตามนโยบายมหาวิทยาลัยโดยจัดให้มีการอบรมโครงการนานาโอสถ ให้ความรู ้เกี่ยวกับ
การจ่ายยาสามัญประจําบ้าน และการปฐมพยาบาลฟื้ นคืนชีพเบื้องต้น และให้ความรู ้เชิงปฏิบตั ิการเรื่ องการป้ องกันบรรเทา
สาธารณภัยและการอพยพหลบภัยกรณี เกิดเหตุฉุกเฉิ นในหอพักนักศึกษา
มีมาตรฐานการควบคุมภายในโดยมีบทลงโทษนักศึกษาที่พกั ในหอพักติดประกาศทุกห้องพักเพื่อเป็ นการควบคุมและ
ป้ องปรามนักศึกษาไม่ให้นกั ศึกษาทําผิดระเบียบหอพักและความผิดอื่น ๆ
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8. มีการประเมินผลพร้ อมนาผลมาปรับปรุงพัฒนา
ได้นาํ ผลการประเมินความพึงพอใจจากผูใ้ ช้บริ การนักศึกษาและบุคคลภายนอกปี การศึกษา 2551 มาปรับปรุ งพัฒนา
โดยได้ประชุมชี้แจงผูท้ ี่เกี่ยวข้อง และในปี การศึกษา 2552 ได้ประเมินผลความพึงพอใจของนักศึกษาที่พกั ในหอพัก
(กนศ.7.1/10) นําผลมาปรับปรุ งพัฒนาการดําเนินงานต่อไป ผลการประเมินพบว่า ในภาพรวมนักศึกษาชายและหญิง มีความพึง
พอใจในการจัดบริ การหอพักนักศึกษาระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย 3.84 และ 3.79 พร้อมทั้งประเมินความพึงพอใจของบุคคลภายนอก
ที่พกั ในหอพัก ในภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย 3.99 (กนศ.7.1/11)
ผลการประเมิน เทียบเกณฑ์เท่ากับ 3 คะแนน เทียบแผนเท่ากับ 1 คะแนน
รวมคะแนนตัวบ่ งชี้ 7.1 เท่ ากับ คะแนน
เอกสารอ้ างอิง:
1. กนศ.7.1/1 คู่มือมาตรฐานหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
2. กนศ.7.1/2 ประกาศเกณฑ์การจัดสรรหอพักนักศึกษาและแผนการจัดสรรที่พกั นักศึกษา
3. กนศ.7.1/3 คําสัง่ แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมมาตรฐานหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
4. กนศ.7.1/4 คําสัง่ แต่งตั้งคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึ กษาประจําหอพัก
5. กนศ.7.1/5 คําสัง่ แต่งตั้งคณะกรรมการนักศึกษาประจําหอพัก
6. กนศ.7.1/6 รายงานสรุ ปผลการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
7. กนศ.7.1/7 คู่มือหอพัก คู่มือควบคุมมาตรฐานหอพัก สาสน์หอพัก และเว็บไซต์หอพักนักศึกษา
http://student.psu.ac.th/dorm
8. กนศ.7.1/8 มาตรการรักษาความปลอดภัย
9. กนศ.7.1/9 ตัวอย่างสติ๊กเกอร์ติดบัตรนักศึกษาผูม้ ีสิทธิ์พกั ในหอพัก
10. กนศ.7.1/10 รายงานการประเมินผลความพึงพอใจนักศึกษาที่พกั ในหอพัก
11. กนศ.7.1/11 รายงานการประเมินผลความพึงพอใจบุคคลภายนอกที่พกั ในหอพัก
สรุปผลการวิเคราะห์ ตนเอง (SWOT Analysis) :
1. จุดอ่ อน
1. มีสดั ส่วนบุคลากรบริ หารจัดการ ดูแล และพัฒนานักศึกษาในหอพักตํ่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน ปั จจุบนั นักวิชาการ
นักศึกษา 1 คน ต่อนักศึกษา 600 คน (เกณฑ์มาตรฐานบุคลากร 1 คน:นักศึกษา 300 คน)
2.ไม่มีระบบเตือนภัยเพลิงไหม้ที่สามารถส่งสัญญาณถึงนักศึกษาผูเ้ ข้าพักรับทราบอย่างทัว่ ถึง รวดเร็ วพร้อม ๆ กันทุก
อาคาร (มีเพียงหอพักอาคาร 1 และ 6 เท่านั้น)
3. ระบบไฟฟ้ าหอพักอาคาร 7 อยูใ่ นสภาพเก่าและเสื่ อมจากการใช้งานมานานกว่า 25 ปี จึงทําให้ เกิดไฟฟ้ าลัดวงจร
และระบบตัดไฟฟ้ าไม่ทาํ งาน ทําให้เกิดไฟไหม้หอ้ งพักนักศึกษา 1 ห้องที่หอพักอาคาร 7 ทรัพย์สินของนักศึกษาและห้องพัก
เสี ยหาย
4. ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณตามแผนการพัฒนาและปรับปรุ งสิ่ งอํานวยความสะดวกในหอพักนักศึกษา เช่น โต๊ะ
เก้าอี้ เครื่ องคอมพิวเตอร์ในหอพัก . (และเครื่ องคอมพิวเตอร์ที่มีอยูใ่ นสภาพไม่พร้อมใช้งาน) อุปกรณ์ออกกําลังกายในหอพัก
ห้องสันทนาการในหอพัก (ห้องคาราโอเกะ) เครื่ องทํานํ้าดื่มนํ้าร้อน ระบบบําบัดนํ้าเสี ย และการซ่อมปรับปรุ งอาคาร
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2. จุดแข็ง
1. มีมาตรฐานหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ และคณะกรรมการควบคุมมาตรฐานหอพักนักศึกษา
2. มีคู่มือหอพักนักศึกษาพร้อมขั้นตอนการดําเนินงานหอพัก
3. มีระบบการจองห้องพักผ่านเว็บไซต์ http://student.psu.ac.th/dorm ที่เอื้ออํานวยความสะดวกในการจองหอพักของ
นักศึกษา
4. มีอาคารที่ทาํ การสํานักงานหอพักอยูใ่ นบริ เวณหอพักนักศึกษา ที่เอื้ออํานวยความสะดวกในการติดต่อของนักศึกษา
5. มีอาจารย์ที่ปรึ กษาหอพักและคณะกรรมการนักศึกษาประจําหอพักร่ วมให้คาํ ปรึ กษา เสนอแนะ และพัฒนาการ
ดําเนินงาน
6. บุคลากรมีที่พกั ใกล้หอพักที่เอื้ออํานวยความสะดวกในการปฏิบตั ิงานทั้งในและนอกเวลาราชการ
7. มีระบบรักษาความปลอดภัยในหอพักได้แก่ มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และมีการตรวจเช็คบุคคลเข้า- ออก
บริ เวณหอพักนักศึกษา โดยจัดทําสติ๊กเกอร์หอพักติดบัตรนักศึกษา ทําให้มีความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สินของนักศึกษา ที่
พักในหอพักมากขึ้น โดยไม่เกิดเหตุการณ์บุคคลภายนอกเข้าไปขโมยทรัพย์สินและทําร้ายร่ างกายนักศึกษาในหอพัก
8. มีระบบการบริ หารจัดการหอพักที่มีมาตรฐาน
9. มีบริ การจัดที่พกั บุคคลภายนอกช่วงปิ ดภาคการศึกษา
3. โอกาส
4. อุปสรรค
1. นํ้าท่วมขังบริ เวณหอพักและใต้อาคารหอพักทําให้เป็ นแหล่งเพาะพันธุ์ยงุ มีกลิ่นนํ้าเน่าเสี ยจากนํ้าขังใต้อาคารและคู
รอบอาคารที่เครื่ องสูบนํ้าเสี ยบ่อยครั้ง มีผลให้หอพักบางอาคารมีกลิ่นไม่สะอาดเป็ นสาเหตุให้มีบรรยากาศไม่ดี
2. การดูแลภูมิทศั น์รอบบริ เวณหอพักเป็ นความรับผิดชอบของกองอาคารสถานที่ตามข้อตกลงในการโอนคนงาน
สนาม แต่ไม่ได้รับการดูแลตามมาตรฐานที่กาํ หนด ทําให้เป็ นที่อยูอ่ าศัยของ สัตว์ที่มีพิษและพาหะนําโรค ก่อให้เกิดความ
สกปรก ทําลายทรัพย์สินและทําร้ายร่ างกายนักศึกษา ได้แก่ สุนขั แมว หนู ปลวก งู
3. มีการขาดงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยซึ่งอยูใ่ นความรับผิดชอบของกองอาคารสถานที่ช่วงเดือนมีนาคม
2552 ของหอพักนักศึกษาอาคาร 12 ถึง 29 ผลัด
5. กลยุทธ์ / แผนการพัฒนา
1. เสนอขอเพิม่ สัดส่วน บุคลากรบริ หารจัดการ ดูแล และพัฒนานักศึกษาในหอพัก ตามเกณฑ์มาตรฐานสํานักงานการ
อุดมศึกษาบุคลากร 1 คน:นักศึกษา 300 คน
2. ติดตั้งระบบเตือนภัยเพลิงไหม้ที่สามารถส่งสัญญาณถึงนักศึกษาผูเ้ ข้าพักรับทราบอย่างทัว่ ถึง รวดเร็ วพร้อม ๆ กันทุก
อาคาร
3. เสนอขอให้กองอาคารดําเนินการตรวจสอบทําแผนปรับปรุ งหอพักระบบไฟฟ้ าหอพักอาคาร 7 ทั้งระบบ
4. เสนอแผนปรับปรุ งพัฒนาหอพักนักศึกษาตามมาตรฐานหอพักนักศึกษา เช่นเพิ่มเครื่ องคอมพิวเตอร์ โต๊ะ เก้าอี้
อุปกรณ์ออกกําลังกาย
5. มีการพัฒนาบุคลากรหอพัก โดยการสนับสนุนเข้าร่ วมประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงานต่างสถาบัน

- 80 ภารกิจที่ 8 สุ ขาภิบาลอาหาร/ร้ านสวัสดิการและสิ่งอานวยความสะดวก
ตัวบ่ งชี้ : 8.1 คุณภาพอาหาร-เครื่องดืม่ ตามมาตรฐาน
ผลการดาเนินงาน
ค่ า
แผน
ผลการดาเนินงานปี
เกณฑ์ การให้ คะแนน
นา้ หนัก 2552
การศึกษา
2550 2551 2552
1
2
3

3.33

5

-

5

5

มีการ
มีการ
ดําเนิน
ดําเนิน
การไม่
การครบ
ครบ
4 ข้อ
4 ข้อ

มีการ
ดําเนิน
การ
ครบ
ทุกข้อ

ผลการประเมิน
เทียบ เทียบ
เทียบ
เกณฑ์ แผน พัฒนาการ

3

1

-

รวม
คะแนน

5

ระดับคุณภาพ
1. มีมาตรฐาน/เป้ าหมาย
2. มีระบบบริ หารจัดการแบบมีส่วนร่ วม
3. มีการควบคุมภายใน และควบคุมคุณภาพ
4. มีการดําเนินงานตามแผน
5. มีการประเมินผล
รายละเอียดผลการดาเนินงาน
1. มีมาตรฐาน/เป้ าหมาย
กองฯ ได้จดั ให้มีบริ การสุขาภิบาลอาหารและสิ่ งอํานวยความสะดวก โดยยึดมาตรฐาน/เป้ าหมายของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการดําเนินงาน คือ จัดให้มีบริ การอาหาร-เครื่ องดื่มที่มีความหลากหลายเพียงพอ มีคุณภาพดี
สะอาด ในราคาที่ยตุ ิธรรม ได้รับบริ การที่รวดเร็ ว มีสถานที่รับประทานที่มีความสะดวก สบาย ถูกหลักสุขาภิบาลอาหาร (กนศ.
8.1/1) และจัดให้มีร้านสวัสดิการสิ่ งอํานวยความสะดวก
2. มีระบบบริหารจัดการแบบมีส่วนร่ วม
มีระบบการรับสมัครและระบบการคัดเลือกผูป้ ระกอบการจําหน่ายอาหารและเครื่ องดื่ม (กนศ.8.1/2) โดยมีการ
ควบคุมดูแลบริ หารจัดการโดยคณะกรรมการคัดเลือกควบคุม ดูแล ร้านค้าจําหน่ายอาหารและให้บริ การต่าง ๆ ในพื้นที่ซ่ ึงอยูใ่ น
ความรับผิดชอบของกองกิจการนักศึกษา (กนศ.8.1/3) ซึ่งประกอบด้วยบุคลากรและผูแ้ ทนนักศึกษา จัดให้มีผปู ้ ระกอบการ
จําหน่ายอาหารและเครื่ องดื่มอย่างหลากหลาย มีคุณภาพดี มีความสะอาด ในราคายุติธรรม จํานวน 61 ร้าน และจัดให้มีร้านค้า
บริ การสิ่ งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ ได้แก่ ร้านอุปกรณ์สื่อสาร ร้านถ่ายรู ป ร้านกิ๊ฟช้อป ร้านให้เช่าหนังสื อ ร้านขายของที่
ระลึกของสหกรณ์บริ การ ศูนย์หนังสื อมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ตู ้ ATM ธนาคารไทยพาณิ ชย์ ธนาคารกรุ งไทย ธนาคาร
กรุ งเทพ และธนาคารกสิ กรไทย ร้านบริ การอินเตอร์เน็ตและคอมพิวเตอร์ ร้านถ่ายเอกสาร ร้านสะดวกซื้อ เครื่ องซักผ้าชนิด
หยอดเหรี ยญ ร้านจําหน่ายอุปกรณ์และซ่อมคอมพิวเตอร์ ร้านจําหน่ายเครื่ องใช้สาํ นักงาน ร้านสวัสดิการศูนย์บ่มเพาะ (ซ่อม
คอมฯ และจัดทํารู ปเล่มรายงานและวิทยานิพนธ์) และร้านเสริ มสวย

- 81 ภารกิจที่ 8 สุ ขาภิบาลอาหาร/ร้ านสวัสดิการและสิ่งอานวยความสะดวก
ตัวบ่ งชี้ : 8.1 คุณภาพอาหาร-เครื่องดืม่ ตามมาตรฐาน
3. มีการควบคุมภายใน และควบคุมคุณภาพ
มีการจัดการควบคุมภายใน บริ หารความเสี่ ยงโดยการติดตามผลเกี่ยวกับการสุขาภิบาลอาหาร ปั ญหาอุปสรรค
แนวทางการพัฒนาต่อเนื่อง มีการควบคุมคุณภาพโดยตรวจสอบการประกอบอาหาร การให้บริ การผูป้ ระกอบการจําหน่าย
อย่างสมํ่าเสมอ พร้อมทั้งตรวจเชื้อจุลินทรี ยใ์ นอาหาร - เครื่ องดื่ม จํานวน 2 ครั้ง/ปี ตรวจหาสารเคมีในนํ้าดื่ม จํานวน 1 ครั้ง
(กนศ.8.1/4) ผลการตรวจสอบในห้องทดลองพบว่า อาหารและเครื่ องดื่มได้มาตรฐานตามการตรวจ
สอบของสํานักงานสาธารณสุข
อําเภอหาดใหญ่ พบว่า อาหารและเครื่ องดื่มผ่านเกณฑ์ได้มาตรฐาน Clean Food Good Taste
4. มีการดาเนินงานตามแผน
จัดให้มีอาหารจําหน่าย ประเภทข้าวแกง อาหารตามสัง่ ก๋ วยเตี๋ยว ก๋ วยจับ๊ อาหารจานเดียวหลายชนิด เครื่ องดื่มร้อน
เย็น นํ้าหวาน นํ้าผลไม้ อาหารว่างหลายชนิด ผลไม้สด ให้เพียงพอกับความต้องการของนักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัย
จัดอบรมให้ความรู ้การสุขาภิบาลอาหารแก่ผปู ้ ระกอบการจําหน่ายอาหาร และให้ความรู ้การป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แก่ผปู ้ ระกอบการจําหน่ายอาหาร และร้านสวัสดิการสิ่ งอํานวยความสะดวก ( กนศ.8.1/5 ) ตรวจสอบการประกอบอาหาร
ของผูป้ ระกอบการอย่างสมํ่าเสมอ ควบคุมให้มีการจําหน่ายอาหาร/สิ่ งอํานวยความสะดวกในราคาที่กาํ หนดอย่างยุติธรรม ให้
มีการตรวจโรคผูส้ มั ผัสอาหาร จัดสถานที่รับประทานอาหารให้มีความสะอาด สะดวก สบาย โดยมีพนักงานทําความสะอาด
ทุกวันๆ ละ 2 ผลัด ตั้งแต่เวลา 06.30 น. – 14.30 น. และเวลา 14.30 น. - 22.30 น. มีการติดตั้งพัดลมติดผนังระบายอากาศบริ เวณ
ที่นงั่ รับประทานอาหาร มีน้ าํ ดื่มที่ได้มาตรฐานบริ การฟรี และมีระบบล้าง/บําบัด ภายใต้ขอ้ จํากัดของอาคารสถานที่
5. มีการประเมินผล
การประเมินผลความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การ จํานวน 2 ครั้ง ผูใ้ ช้บริ การมีความพึงพอใจในระดับมากที่ค่าเฉลี3.58
่ย
และ 3.50 ตามลําดับ (กนศ.8.1/6) นอกจากนีคณะกรรมการคั
ดเลือกควบคุม ดูแล ร้านค้าจําหน่ายอาหารและให้บริ การต่าง ๆ
้
ในพื้นที่ซ่ ึงอยูใ่ นความรับผิดชอบของกองกิจการนักศึกษา ได้มีการสุ่มประเมินโดยใช้วสัธิ ี งเกตและสัมภาษณ์ผปู ้ ระกอบการและ
ผูเ้ กี่ยวข้องและนําผลการประเมินมาปรับปรุ งพัฒนางานให้ดียงิ่ ขึ้น
ผลการประเมิน เทียบเกณฑ์เท่ากับ 3 คะแนน เทียบแผนเท่ากับ 1 คะแนน
รวมคะแนนตัวบ่ งชี้ 8.1 เท่ ากับ 5 คะแนน

- 82 ภารกิจที่ 8 สุ ขาภิบาลอาหาร/ร้ านสวัสดิการและสิ่งอานวยความสะดวก
ตัวบ่ งชี้ : 8.1 คุณภาพอาหาร-เครื่องดืม่ ตามมาตรฐาน
เอกสารอ้ างอิง :
1.* กนศ.8.1./1
2. กนศ.8.1/2
3. กนศ.8.1/3
4. กนศ.8.1/4

มาตรฐานกิจการนักศึกษา (ที่สาํ นักงานหอพัก)
ประกาศรับสมัครและประกาศรายชื่อผูผ้ า่ นการคัดเลือกเพื่อจําหน่ายอาหารและสิ นค้าในศูนย์อาหารโรงช้าง
คําสัง่ แต่งตั้งกรรมการคัดเลือก ควบคุม ดูแลผูป้ ระกอบการ
หนังสื อขออนุญาตตรวจสอบสุขาภิบาลอาหารในศูนย์อาหารโรงช้าง/ผลการตรวจสอบคุณภาพจาก
ห้องปฏิบตั ิการ
5. กนศ.8.1/5 โครงการจัดฝึ กอบรม
6. กนศ.8.1/6 การประเมินผลความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การ
1. จุดอ่ อน
สถานที่นงั่ รับประทานอาหารมีไม่เพียงพอ ทําให้ตอ้ งจัดที่นงั่ ชัว่ คราวโดยกางเต็นท์ในบริ เวณลานของศูนย์อาหารโรงช้าง
ก่อให้เกิดความแออัดโดยเฉพาะตอนเที่ยงอากาศร้อนอบอ้าวมาก บรรยากาศไม่ดี อีกทั้งสถานที่เป็ นอาคารเปิ ดโล่งไม่มีฝาผนังป้ องกัน
สัตว์รบกวน เช่น สุนขั แมวจรจัด นก ก่อความรบกวนผูบ้ ริ โภคและผูป้ ระกอบการ
2. จุดแข็ง
มีนกั ศึกษาร่ วมเป็ นคณะกรรมการกําหนดนโยบาย คัดเลือก ควบคุม ประเมินผูป้ ระกอบการ มีระบบควบคุมดูแลด้าน
คุณภาพและราคาที่เหมาะสม มีสถานที่บริ การอาหารอยูใ่ กล้หอพักนักศึกษาและเปิ ดบริ การตั้งแต่เวลา 06.30 – 24.00 น. มีบริ การ
อาหาร- เครื่ องดื่ม และบริ การที่หลากหลายได้มาตรฐาน และเพียงพอ
3. โอกาส
ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดอบรมให้ความรู ้ผปู ้ ระกอบการจากโครงการสงขลานคริ นทร์ มหาวิทยาลัยสุขภาพ
(สปสช.)
4. อุปสรรค
มหาวิทยาลัยใช้โรงอาหาร (คาเฟต) ซึ่งเป็ นอาคารถาวรไปใช้ประโยชน์ในราชการอื่น และแก้ปัญหาโดยซื้อเต็นท์ชวั่ คราวมา
ให้บริ การทดแทนที่ศูนย์อาหารโรงช้าง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 จนบัดนี้ยงั ไม่มีอาคารถาวร
5. กลยุทธ์ / แผนการพัฒนา
1. เสนอมหาวิทยาลัยสนับสนุนจัดสร้างสถานที่รับประทานอาหารให้เพียงพอได้มาตรฐาน
2. ควรมีเจ้าหน้าที่วทิ ยาศาสตร์อาหารร่ วมรับผิดชอบโดยตรง เพื่อพัฒนางานสุขาภิบาลอาหารให้ดียงิ่ ขึ้น

- 83 ภารกิจที่ 9 สุ ขภาพอนามัย
ชื่อตัวบ่ งชี้ : 9.1 มีบริการสุ ขภาพอนามัยและประกันภัยอุบัตเิ หตุนักศึกษา
ผลการดาเนินงาน
ค่ า
แผน ผลการดาเนินงานปี
เกณฑ์ การให้ คะแนน
นา้ หนัก 2552
การศึกษา
2550 2551 2552
1
2
3

-

5
6 ข้อ
6 ข้อ 6 ข้อ
ระบบ

ดําเนินการ ดําเนิน ดําเนินการ
ไม่ครบ การครบ ครบทุก
5 ข้อ
5 ข้อ
ข้อ

ผลการประเมิน
เทียบ เทียบ เทียบ
เกณฑ์ แผน พัฒนา
การ
3

1

-

รวม
คะแนน

5

ระดับคุณภาพ
1. มีนโยบาย
2. มีระบบการให้บริ การสุขภาพอนามัยและประกันภัยอุบตั ิเหตุ
3. มีเจ้าหน้าที่ประสานงานตลอด 24 ชัว่ โมง
4. มีบริ การแจ้งเหตุด่วน มีบริ การสายด่วน และรถฉุกเฉิ น
5. มีการจัดกิจกรรมให้ความรู ้/รณรงค์สร้างเสริ มและป้ องกันโรค
6. มีการประเมินผล
รายละเอียดผลการดาเนินงาน
1. มีนโยบาย
มีประกาศการให้บริ การสุขภาพอนามัยและประกันภัยอุบตั ิเหตุนกั ศึกษา (กนศ.9.1/1)
2. มีระบบการให้ บริการสุ ขภาพอนามัยและประกันภัยอุบัตเิ หตุ
จัดให้มีโครงการบริ การสุขภาพอนามัยและประกันภัยอุบตั ิเหตุนกั ศึกษา รวม 5 ระบบ ได้แก่
2.1 โครงการประกันสุขภาพของมหาวิทยาลัย โดยนักศึกษาสามารถเข้ารับบริ การที่โรงพยาบาลสงขลานคริ นทร์
ได้ตลอด 24 ชัว่ โมง รวมเป็ นเงินไม่เกิน 10,000 บาท ต่อปี การศึกษา มีนกั ศึกษาใช้บริ การ จํานวน 4,498 คน คิดเป็ น
จํานวน 9,588 ครั้ง (กนศ.9.1/2)
2.2 โครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง ) กับโรงพยาบาลสงขลานคริ นทร์ นักศึกษาสามารถเข้ารับ
บริ การที่โรงพยาบาลสงขลานคริ นทร์ ได้ตลอด 24 ชัว่ โมง โดยไม่จาํ กัดวงเงิน
2.3 โครงการประกันภัยอุบตั ิเหตุส่วนบุคคล (กลุ่ม) โดยนักศึกษาสามารถเข้ารับบริ การที่โรงพยาบาลของรัฐบาล
เอกชน คลินิก และโพลีคลินิก ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทัว่ โลก ได้ตลอด 24 ชัว่ โมง ได้รับประโยชน์คุม้ ครองทั้งค่า
รักษาพยาบาลและค่าชดเชย (กนศ. 9.1/3) มีผเู ้ ข้าร่ วมโครงการ นักศึกษา จํานวน 19,865 คน และบุคลากร จํานวน 2,691
คน (กนศ.9.1/4) มีนกั ศึกษาใช้บริ การ จํานวน 1,130 คน คิดเป็ นจํานวน 2,686 ครั้ง (กนศ.9.1/2) และบุคลากรใช้บริ การ
จํานวน 24 คน คิดเป็ นจํานวน 26 ครั้ง
2.4 บริ การสร้างเสริ มสุขภาพนักศึกษาที่คลินิกสุขภาพ มีพยาบาล และผูช้ ่วยพยาบาล จากโรงพยาบาลสงขลานคริ นทร์ มาให้บริ การที่คลินิกตั้งแต่เวลา 12.30-20.30 น. มีแพทย์ตรวจรักษา
และเภสัชกร ในวันจันทร์-พฤหัสบดี เวลา 17.00
- 20.00 น. มีนกั ศึกษาเข้ารับบริ การถึงวันที่ 29 เมษายน 2553 มีจาํ นวนรวมทั้งสิ้น 8,054 คน (กนศ.9.1/6)
ภารกิจที่ 9 สุ ขภาพอนามัย

- 84 ชื่อตัวบ่ งชี้ : 9.1 มีบริการสุ ขภาพอนามัยและประกันภัยอุบัตเิ หตุนักศึกษา
2.5 บริ การยาสามัญประจําบ้านที่หอ้ งยาในหอพักนักศึกษาทุกอาคาร โดยมีกรรมการนักศึกษาประจําหอพักซึ่ง
ผ่านการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น เป็ นผูใ้ ห้บริ การ และมีนกั ศึกษารับบริ การในภาคการศึกษาที่ 1-2 จํานวน 565 คน
(กนศ.7.1/7)
3. มีเจ้ าหน้ าทีป่ ระสานงานตลอด 24 ชั่วโมง
- มีเจ้าหน้าที่ประสานงานช่วยเหลือนักศึกษาป่ วยในยามวิกาล
- มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประสานรถรับ-ส่งนักศึกษาเจ็บป่ วยยามวิกาล
- มีการนํานักศึกษาป่ วยส่งโรงพยาบาลพร้อมติดตามเยีย่ มเยียนอาการ ประสานงานกับโรงพยาบาล คณะ
ผูป้ กครอง
4. มีบริการแจ้ งเหตุด่วน มีบริการสายด่ วน และรถฉุกเฉิน
- มีบริ การแจ้งเหตุด่วน โทร.2191
- มีบริ การรถฉุกเฉิ น โทร.1669
5. มีการจัดกิจกรรมให้ความรู ้/รณรงค์สร้างเสริ มและป้ องกันโรค
มีการจัดฝึ กอบรมให้ความรู ้เกี่ยวกับโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 จํานวน 2 ครั้ง จัดอบรมให้ความรู ้
เกี่ยวกับสารเสพติดแก่นกั ศึกษาพร้อมจัดกิจกรรมรณรงค์ตา้ นสารเสพติด จัดป้ ายรณรงค์ที่ศูนย์อาหารโรงช้างและบริ เวณ
มหาวิทยาลัย (กนศ.9.1/6)
6. มีการประเมินผล
ประเมินผลความพึงพอใจจากนักศึกษาที่เข้ารับบริ การที่โรงพยาบาลสงขลานคริ นทร์และที่คลินิกสร้างเสริ ม
สุขภาพนักศึกษา นักศึกษามีความสะดวกในการเข้ารับบริ การ มีความพึงพอใจในระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย 3.99 และ 4.15
คิดเป็ นร้อยละ 79.80 และ 83.00 ตามลําดับ (กนศ.9.1/7) นําผลการประเมินมาปรับปรุ งพัฒนา
ผลการประเมิน เทียบเกณฑ์เท่ากับ 3 คะแนน เทียบแผนเท่ากับ 1 คะแนน
รวมคะแนนตัวบ่ งชี้ 9.1 เท่ ากับ 5 คะแนน
เอกสารอ้ างอิง :
1. กนศ.9.1/1 ประกาศการให้บริ การสุขภาพและการประกันภัยอุบตั ิเหตุ
2. กนศ.9.1/2 http://student.psu.ac.th/health
3. กนศ.9.1/3 บันทึกข้อตกลง เรื่ อง การรับประกันภัยอุบตั ิเหตุส่วนบุคคล นักศึกษา และบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ประจําปี การศึกษา 2552
4. กนศ.9.1/4 เอกสารรายชื่อนักศึกษาและบุคลากรผูเ้ อาประกันภัย
5. กนศ.9.1/5 ข้อมูลนักศึกษาใช้บริ การคลินิกสุขภาพ
6. *กนศ.9.1/6 โครงการจัดอบรม/ภาพการจัดกิจกรรม
7. *กนศ.9.1/7 รายงานการประเมินผลความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การ
* ดูเอกสารที่งานบริ การและสวัสดิการนักศึกษา
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ตัวบ่ งชี้ : 10.1 ร้ อยละของระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ บริการ
ผลการดาเนินงาน
ค่ า
แผน
ผลการดาเนินงานปี การศึกษา
เกณฑ์ การให้ คะแนน
นา้ หนัก 2552
2550
2551
2552
1
2
3

เทียบ
เกณฑ์
3

ผลการประเมิน
เทียบ
เทียบ
แผน พัฒนาการ
1
1

รวม
คะแนน
5

3.33 80% 84.60% 86.20% 86.80% 1-54 55-79 >80
รายละเอียดผลการดาเนินงาน
กอง
ฯ มีแผนงานการให้บริ การรับ –จ่ายไปรษณี ยภัณฑ์และบริ การรับฝากพัสดุภณ
ั ฑ์ที่นาํ ฝากนักศึกษาที่พกั ในหอพัก
โดยได้เช่าตูไ้ ปรษณี ย ์ จํานวน 1 ตู ้ ไว้ที่ทาํ การไปรษณี ยเ์ ขต 9 คอหงส์ มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรับไปรษณี ยภัณฑ์จากที่ทาํ การ
ไปรษณี ยแ์ ละจากบุรุษไปรษณี ย ์ จัดแยกไปรษณี ยภัณฑ์ประเภทธรรมดา ส่งให้นกั ศึกษาถึงห้องพัก ภายใน
1 วัน ประเภท
ลงทะเบียนและด่วนพิเศษ บันทึกรายการและทําใบแจ้ง แจ้งนักศึกษาถึงห้องพัก ภายใน 1 วัน มีบริ การจ่ายไปรษณี ยภัณฑ์
ลงทะเบียนและด่วนพิเศษที่ งานบริ การและสวัสดิการนักศึกษา ณ อาคารสํานักงานหอพัก ระหว่างเวลา 08.30–21.00 น. ทุกวัน
ราชการ และเวลา 08.30 – 16.30 น. ในวันหยุดราชการ (กนศ.10.1/1) มีการประเมินผลความพึงพอใจของนักศึกษาผูใ้ ช้บริ การ
จํานวน 247 คน พบว่า นักศึกษาร้อยละ 91.9 และ 99.2 แจ้งว่าเจ้าหน้าที่หอพักนําไปรษณี ยภัณฑ์ประเภทธรรมดาและ
ไปรษณี ยภัณฑ์ ประเภทลงทะเบียนติดไว้ที่ประตูหอ้ งพักและสอดไว้ในห้องพักตามลําดับ นักศึกษามีความพึงพอใจในระดับ
มากที่สุดที่ค่าเฉลี่ย 4.34 คิดเป็ นร้อยละ 86.80 (กนศ.10.1/2) นําผลการประเมินปรับปรุ งพัฒนาการดําเนินงาน โดยได้ทาํ การ
ประเมินผลจากผูใ้ ช้บริ การปี การศึกษา 2552 โดยการ นําผลการประเมิน ดังกล่าวแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบ และได้ ประชุม
ชี้แจงขอความร่ วมมือ ทําให้มีการปรับปรุ งพัฒนาการให้บริ การมากขึ้น
พร้อมได้แก้ไขปั ญหากรณี ที่นกั ศึกษาบางคนได้รับ
ไปรษณี ยภัณฑ์/ใบแจ้งในล่าช้าวันหยุดราชการ
ผลการประเมิน เทียบเกณฑ์เท่ากับ 3 คะแนน เทียบแผนเท่ากับ 1 คะแนน เทียบพัฒนาการเท่ากับ 1 คะแนน
รวมคะแนนตัวบ่ งชี้ 10.1 เท่ ากับ 5 คะแนน
เอกสารอ้ างอิง :
1. *กนศ.10.1/1 ตารางเวรการปฏิบตั ิงาน
2. กนศ.10.1/2 รายงานการประเมินผลการให้บริ การโดยการสํารวจความพึงพอใจจากนักศึกษาผูใ้ ช้บริ การ
สรุปผลการวิเคราะห์ ตนเอง (SWOT Analysis) :
1. จุดอ่ อน
ไม่มีเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยอยูป่ ฏิบตั ิงานในหอพักนักศึกษาช่วงบ่ายของวันหยุดราชการ มีเฉพาะพนักงานทําความ
สะอาดของบริ ษทั บางครั้ง/บางคนไม่ถือปฏิบตั ิตามที่กาํ หนดไว้ ทําให้ นักศึกษาบางคนได้รับไปรษณี ยภัณฑ์/ใบแจ้งในล่าช้า
วันหยุดราชการ
2. จุดแข็ง
1. มีสาํ นักงานอยูใ่ กล้หอพักนักศึกษา ดําเนินการจ่ายไปรษณี ยภัณฑ์ประเภทธรรมดาถึงห้องพักนักศึกษาภายใน 1 วัน
และส่งใบแจ้งไปรษณี ยภัณฑ์ลงทะเบียนและด่วนพิเศษที่หอ้ งพักภายใน 1 วัน เช่นกัน ทําให้นกั ศึกษาได้รับการบริ การที่สะดวก
รวดเร็ ว เป็ นที่พึงพอใจในระดับมากที่สุด
2. มีเจ้าหน้าที่บริ การรับ-จ่ายไปรษณี ยภัณฑ์นอกเวลาราชการและวันหยุดราชการที่ทาํ การสํานักงานหอพัก
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ตัวบ่ งชี้ : ร้ อยละของความพึงพอใจของผู้ใช้ บริการ
3. โอกาส
บุรุษไปรษณี ยน์ าํ ส่งไปรษณี ยภัณฑ์ประเภทลงทะเบียนทุกวัน ยกเว้นวันอาทิตย์ ทําให้ไปรษณี ยภัณฑ์นกั ศึกษาไม่
ตกค้างและได้รับเร็ วขึ้น
4. อุปสรรค
มีความเสี่ ยงต่ออุบตั ิภยั ที่อาจจะเกิดจากพัสดุภณ
ั ฑ์ที่มีผนู ้ าํ ฝากให้นกั ศึกษาที่พกั ในหอพัก
5. กลยุทธ์ / แผนการพัฒนา
ประสานงานกับพนักงานบริ ษทั เรื่ องการจ่ายไปรษณี ยภัณฑ์ให้ตรงเวลา
* ดูเอกสารที่งานหอพักนักศึกษา

- 87 ภารกิจที่ 11 กิจกรรมเพือ่ ส่ งเสริมพัฒนานักศึกษา
ชื่อตัวบ่ งชี้ :11.1 มีการส่ งเสริมกิจกรรมนักศึกษาทีค่ รบถ้ วนและสอดคล้ องกับคุณลักษณะของบัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค์
ผลการดาเนินงาน
ค่ า แผน
ผลการดาเนินงานปี
เกณฑ์ การให้ คะแนน
ผลการประเมิน
นา้ หนัก 2552
การศึกษา
2550 2551 2552
1
22552
3
เทียบ เทียบ เทียบ
รวม
เกณฑ์ แผน พัฒนาการ คะแนน
3.33

4

4

4

4

ดาเนินการ
00 ดาเนินการ ดาเนินการ
ไม่ครบ 3 ข้อแรก ครบทุกข้อ
3 ข้อแรก

3

1

1

5

ระดับคุณภาพ
1. มีการจัดทาแนวทางส่งเสริ มการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับวิสยั ทัศน์ของสถาบันและคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
2. มีการส่งเสริ มให้สถาบันและองค์การนักศึกษาจัดกิจกรรมนักศึกษาให้ครบทุกประเภทโดยอย่างน้อยต้องดาเนินการ 5
ประเภท ดังนี้
- กิจกรรมวิชาการ
- กิจกรรมกีฬาและการส่งเสริ มสุขภาพ
- กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่ งแวดล้อม
- กิจกรรมนันทนาการ
- กิจกรรมส่งเสริ มศิลปวัฒนธรรม
3. มีกระบวนการติดตามและประเมินผลโครงการหรื อกิจกรรม ทั้งที่จดั โดยสถาบันและองค์การนักศึกษาทุกสิ้นปี การศึกษา
4. มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุ งการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาอย่างต่อเนื่อง
รายละเอียดผลการดาเนินงาน
1. มีการจัดทาแนวทางส่ งเสริมการจัดกิจกรรมทีส่ อดคล้ องกับวิสัยทัศน์ ของสถาบันและคุณลักษณะบัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค์ ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
กองฯ ได้สนับสนุนส่งเสริ มการจัดและจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ตามนโยบายการบ่มเพาะนักศึกษาและโครงสร้าง
กิจกรรมเสริ มหลักสูตรเพื่อพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ซึ่งกาหนดให้นกั ศึกษาระดับปริ ญญาตรี ที่เข้าศึกษา
ในปี การศึกษา 2550 เป็ นต้นไป ต้องเข้าร่ วมกิจกรรมเสริ มหลักสูตรเพื่อพัฒนานักศึกษาตลอดระยะเวลาที่ศึกษาใน
มหาวิทยาลัย
มีจานวนรวมทั้งสิ้นไม่นอ้ ยกว่า 17 กิจกรรม มีจานวนหน่วยชัว่ โมงที่เข้าร่ วมไม่นอ้ ยกว่า 100 หน่วยชัว่ โมง มีโครงสร้าง
กิจกรรมเสริ มหลักสูตร จาแนกได้ 5 ประเภท ได้แก่
1) กิจกรรมเสริ มสร้างจิตสานึกสาธารณะ พัฒนาคุณธรรม จริ ยธรรม และความมีวนิ ยั
2) กิจกรรมเสริ มสร้างทักษะทางสังคม วิชาการ วิชาชีพและเสริ มสร้างสมรรถนะสากลบนพื้นฐานความเป็ นไทย
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3) กิจกรรมเสริ มสร้างความภาคภูมิใจในสถาบัน ความเป็ นลูกพระบิดา เป็ นหนึ่งเดียวไม่แยกวิทยาเขตหรื อเขต
การศึกษา
4) กิจกรรมเสริ มสร้างความเข้าใจในพหุวฒั นธรรม และความเป็ นประชาธิปไตย โดยมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ น
ประมุข
5) กิจกรรมเสริ มสร้างและพัฒนาสุขภาพ ( กนศ. 11.1/1)
2. มีการส่ งเสริมให้ สถาบันและองค์ การนักศึกษาจัดกิจกรรมนักศึกษาให้ ครบทุกประเภทโดยอย่ างน้ อยต้ อง
ดาเนินการ 5 ประเภท ดังนี้
- กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่ งแวดล้อม
- กิจกรรมด้านวิชาการ
- กิจกรรมกีฬาและการส่งเสริ มสุขภาพ
- กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม
- กิจกรรมด้านพิเศษอื่น ๆ (กิจกรรมนันทนาการ)
ปี การศึกษา 2552 กองกิจการนักศึกษาได้สนับสนุนส่งเสริ มให้กลุ่มองค์กรนักศึกษา ได้แก่ องค์การบริ หาร
สภานักศึกษ า องค์การนักศึกษา ชมรมในสังกัดองค์การบริ หารและ คณะกรรมการ ประสาน หอพัก เป็ นผูจ้ ดั โครงการ
รวมทั้งโครงการซึ่งกองกิจการนักศึกษา ดาเนินการจัดขึ้นเพื่อพัฒนานักศึกษา รวมทั้งสิ้น 283 โครงการ/กิจกรรม โดยได้
จาแนกตามฐานข้อมูลสารสนเทศกิจกรรมนักศึกษา รวม 5 ด้าน ดังนี้
(1) กิจกรรรมด้านบาเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่ งแวดล้อม จานวน
44 โครงการ/กิจกรรม ซึ่งเป็ น
โครงการบาเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชน เพื่อปลูกฝังและเสริ มสร้างจิตสานึกสาธารณะ และฝึ กการเห็นประโยชน์ต่อ
ส่วนรวมมาก่อนประโยชน์ส่วนตน โดยมีกิจกรรรมร่ วมกันสร้าง ซ่อมแซมถาวรวัตถุ และเผยแพร่ ให้ความรู ้ที่ได้จาก
การศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะทางแก่ประชาชน/เยาวชน ได้แก่ โครงการค่าย 80 ปี สวรรคต สื บสานพระราชปณิ ธาน
สมเด็จพระบรมราชชนก โครงการค่ายพัฒนาชุมชน โครงการหนังสื อเพื่อน้อง โครงการค่ายเสริ ม สาน สร้าง โครงการ
ค่ายลูกสงขลาฯ เรี ยนรู ้คู่พฒั นา โครงการค่ายตุลา 52 และโครงการศรี ตรังสัมพันธ์ ครั้งที่ 3 เป็ นต้น
(2) กิจกรรมด้านวิชาการ จานวน 41 โครงการ ซึ่งเป็ นโครงการนาความรู ้จากวิชาการ/วิชาชีพ ที่ศึกษาอยูไ่ ป
ฝึ กปฏิบตั ิ/ถ่ายทอดแก่เยาวชน/นักเรี ยน ได้แก่ โครงการเรี ยนรู ้ธุรกิจแบบพอเพียง โครงการออมสิ นเพื่อน้อง โครงการ
ค่ายอิเล็กทรอนิกส์เพื่อน้อง โครงการ ECC Internet สู่นอ้ ง และโครงการค่ายวิเทศสอน สาน ต่อ โครงการรณรงค์
สันติวธิ ี นอกจากนั้นได้จดั โครงการที่เสริ มสร้างและเพิ่มพูนความรู ้ ทางสังคมแก่ผนู ้ ากลุ่มกิจกรรมนักศึกษา ได้แก่
โครงการหลักสูตรการบริ หารผูน้ ากลุ่มกิจกรรมนักศึกษา เป็ นต้น
(3) กิจกรรมด้านกีฬาและส่งเสริ มสุขภาพ จานวน 50 โครงการ/กิจกรรม ประกอบด้วย 1) กิจกรรม
กีฬาเพื่อความเป็ นเลิศ ซึ่งได้ดาเนินการจัดโครงการ ส่งเสริ มให้นกั ศึกษาเข้าร่ วมแข่งขันกีฬา/กิจกรรม เช่น การเข้าร่ วม
แข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย โครงการ IMT – GT varsity carnival และเพื่อเป็ นการตอบสนองการ
พัฒนาสู่ความเป็ นเลิศ กองฯได้ดาเนินการรับนักเรี ยนที่มีความ สามารถพิเศษด้านกีฬาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยในปี
การศึกษา 2552 จานวน 46 คน 2) สนับสนุนการจัดกิจกรรมของชมรมด้านกีฬาในสังกัดองค์การบริ หาร องค์การ
นักศึกษา ซึ่งได้ดาเนินการจัดกิจกรรมโครงการแข่งขันกีฬาน้องใหม่ โครงการแข่งขันกีฬาระหว่างคณะ กีฬาเชื่อม
ความสัมพันธ์ การอบรมให้ความรู ้พ้นื ฐานด้านกีฬา กีฬาในลักษณะ พี เอส ยู โอเพ่น ฯลฯ 3) กิจกรรมกีฬาเพื่อสุขภาพ

- 89 -

ภารกิจที่ 11 กิจกรรมเพือ่ ส่ งเสริมพัฒนานักศึกษา
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ได้ดาเนินการส่งเสริ มการจัดกิจกรรมโดยเน้นการส่งเสริ มให้นกั ศึกษาออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ เช่น โครงการวิง่ สะสม
ระยะทางรอบอ่างน้ า ม.อ. โครงการวิง่ หาดใหญ่สู่ธรรมชาติ โครงการกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ 5 วิทยาเขต โครงการ
Walk Rally (เดิน-วิง่ เพื่อสุขภาพ) เป็ นต้น
(4) กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม จานวน 106 โครงการ ซึ่งประกอบไปด้วย 1) โครงการที่ส่งเสริ มให้เกิด
ความเข้าใจและความภาคภูมิใจในวิถีชีวติ และภูมิปัญญาไทย เช่น โครงการ สานสัมพันธ์วฒั นธรรมถิ่นใต้ โครงการ
สัปดาห์ศาสนาและวัฒนธรรม และโครงการแบ่งฝันปั นรอยยิม้ แด่นอ้ ง เป็ นต้น 2) โครงการที่ส่งเสริ มความภาคภูมิใจ
ในขนบธรรมเนียมประเพณี ไทย ทั้งของท้องถิ่นและของชาติ เช่น โครงการวันลอยกระทง โครงการอนุรักษ์ประเพณี
ไทยถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ าฝน 3) โครงการที่ส่งเสริ มให้เกิดความเข้าใจและศรัทธาในสถาบันทางศาสนา เช่น
โครงการตักบาตรทุกวันพฤหัส ฯ โครงการบอกเล่าศรัทธา โครงการ ไปวัดไปวาไหว้พระ 9 วัด โครงการพุทธมหา
สังฆทาน และโครงการวันคริ สต์มาส เป็ นต้น 4) โครงการเพื่อก่อให้เกิดคุณค่าหรื อค่านิยมที่นบั ถือความดีงามคุณธรรม
และจริ ยธรรม เช่น โครงการค่ายคุณธรรมวันแม่ โครงการอมรมจริ ยธรรมมุสลิม First Step โครงการไหว้ครู มหาวิทยาลัย
โครงการไหว้ครู ดนตรี ไทย เป็ นต้น 5) โครงการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย เช่น โครงการดนตรี ไทย เพื่อน้อง โครงการ
สานสัมพันธ์ศิลปวัฒนธรรม 5 วิทยาเขต โครงการส่งเสริ มศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษาทัว่ ประเทศ โครงการนาฏะ นาฏย
ลินลา โครงการนาฏรักษ์สญ
ั จร กิจกรรมแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมในโครงกา ร Mini IMT – GT Varsity Carnival
เป็ นต้น 6) โครงการศิลปวัฒนธรรมสากลและของชาติอื่นๆ เช่นโครงการ PSU MUSIC AWARDS โครงการ PSU
MUSIC FESTIVAL โครงการ Dancing Therapy โครงการสานสัมพันธ์วฒั นธรรมถิ่นใต้ ตอน สี สนั แห่งเอเชีย เป็ นต้น
(5) กิจกรรมด้านพิเศษอื่นๆ จานวน 42 โครงการ/กิจกรรม ได้ แก่ กิจกรรมในลักษณะนันทนาการเพื่อสาน
สัมพันธ์ท้ งั ภายในวิทยาเขตและระหว่างวิทยาเขต
กิจกรรมเสริ มสร้างความเข้าใจด้านพหุวฒั นธรรม การนาวิถี
ประชาธิปไตยและปรัชญาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในวิถีชีวติ ประจาวัน เช่น โครงการค่ายเรี ยนรู ้คุณธรรม นาชีวติ
พอเพียง โครงการลูกพระบิดาจิตอาสาฯ โครงการนาเยาวชน นักเรี ยนที่ขาดโอกาส เรี ยนรู ้และ ทัศนศึกษาแหล่ง
ประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรม โครงการบัณฑิต – นักศึกษาร่ วมส่งเสริ มองค์กรพัฒนาชุมชนในชนบท การจัด
ประชุมสัมมนาในลักษณะแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้( KM Workshop) เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่และประชุมเชียร์
กิจกรรมเยาวชนจิตอาสา พัฒนาคุณธรรม นาชีวติ พอเพียง ซึ่งเป็ นการจัดประชุมเชิงปฏิบตั ิการทั้งภายในวิทยาเขต
ระหว่างวิทยาเขต และเครื อข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ (กนศ.11.1/2) นอกจากนี้มหาวิทยาลัยฯ ได้จดั โครงการ
ปฐมนิเทศและเตรี ยมความพร้อมทางวิชาการสาหรับนักศึกษาใหม่ทุกคนในกิจกรรมด้านต่าง ๆ เช่น ปฏิญาณตน การ
ต้อนรับสร้างความอบอุ่น/ประทับใจ/ การปรับตัวใช้ชีวติ ในมหาวิทยาลัยฯ ความภาคภูมิใจ บาเพ็ญฯ ม.อ.เติมหัวใจให้
สังคมและทักษะทางวิชาการด้านต่างๆ
3. มีกระบวนการติดตามและประเมินผลโครงการหรือกิจกรรม ทั้งทีจ่ ดั โดยสถาบันและองค์ การนักศึกษาทุกปี การศึกษา
การดาเนินการจัดโครงการกิจกรรมนักศึกษาทั้งที่จดั โดยกองกิจการนักศึกษา และองค์กรนักศึกษา ได้มีการ
จัดทารายงานสรุ ปผลการปฏิบตั ิงานและประเมินผลทั้งรายโครงการและโดยภาพรวม เมื่อสิ้นปี การศึกษา ซึ่งลักษณะ
การประเมินจะเป็ นทั้งในเชิงคุณภาพโดยการสังเกต การสัมภาษณ์ การประชุมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ระหว่างผูป้ ฏิบตั ิงาน
และผูร้ ับผิดชอบโครงการ และการประเมินผลในเชิงปริ มาณโดยการสอบถามความคิดเห็นจากผูเ้ ข้าร่ วมโครงการนั้น ๆ
(กนศ.11.1/3)
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ชื่อตัวบ่ งชี้ :11.1 มีการส่ งเสริมกิจกรรมนักศึกษาทีค่ รบถ้ วนและสอดคล้ องกับคุณลักษณะของบัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค์
4. มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพือ่ พัฒนานักศึกษาอย่ างต่ อเนื่อง
ผลจากการประชุมสรุ ปผลการปฏิบตั ิงานรายโครงการได้มีการนาไปปรับปรุ งพัฒนาการจัดกิจกรรมโครงการ
ต่อไปและเมื่อสิ้นปี การศึกษาจะมีการประชุมสัมมนากิจกรรมนักศึกษาประจาปี การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผูน้ า
กิจกรรม เจ้าหน้าที่กิจการนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึ กษามีการประชุมสรุ ปปั ญหาอุปสรรคในการดาเนินกิจกรรมนักศึกษา
โดยภาพรวมเพื่อนาผลไปพัฒนาปรับปรุ งการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาในปี ต่อไป และสาหรับปี การศึกษา 2552 ได้มี
การจัดเวทีคุณภาพกิจกรรมนักศึกษา เพื่อเชิดชูเกียรติและคุณงามความดีของนักกิจกรรม อันประกอบไปด้วย พิธีมอบโล่
นักกิจกรรมตัวอย่าง โครงการดีเด่น โครงการกายงาม ใจงาม เชิดชูนามสงขลานคริ นทร์ มีการนาเสนอตัวอย่างโครงการ
ดีเด่น พร้อมการวิพากษ์โดยผูท้ รงคุณวุฒิ (กนศ.11.1/4-5)
ผลการประเมิน เทียบเกณฑ์เท่ากับ 3 คะแนน เทียบแผนเท่ากับ 1 คะแนน เทียบพัฒนาการเท่ากับ 1 คะแนน
รวมคะแนนตัวบ่ งชี้ 11.1 เท่ ากับ 5 คะแนน
เอกสารอ้ างอิง :
1. กนศ. 11.1 /1 คู่มือปฏิบตั ิงานกิจกรรมเสริ มหลักสูตรเพื่อพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
2. กนศ. 11.1 /2 http://student.psu.ac.th/transcript/
3. กนศ. 11.1 /3 สรุ ปประเมินผลความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา โดยภาพรวมของวิทเขต
ยา
หาดใหญ่ ประจาปี 2552
4. กนศ. 11.1 /4 สรุ ปผลรายงานการสัมมนากิจกรรมนักศึกษาประจาปี 2552
5. กนศ. 11.1/5 โครงการเวทีคุณภาพกิจกรรมนักศึกษา
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ตัวบ่ งชี้ :11.2 ร้ อยละของนักศึกษาทีเ่ ข้ าร่ วมกิจกรรม/โครงการพัฒนานักศึกษาต่ อจานวนนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีท้งั หมด
ผลการดาเนินงาน
ค่ า แผน ผลการดาเนินงานปี การศึกษา
เกณฑ์ การให้ คะแนน
ผลการประเมิน
นา้ หนัก 2552 2550 2551 2552
1
2
3
เทียบ เทียบ เทียบ รวมคะแนน
เกณฑ์ แผน พัฒนา
การ
3.33 80 86.29 93.37 96.34 ร้อยละ ร้อยละ มากกว่า
3
1
1
5
1-39 40-59 หรื อเท่ากับ
ร้อยละ 60
รายละเอียดผลการดาเนินงาน
กองฯ มีแผนงานและโครงการเพื่อส่งเสริ มและพัฒนานักศึกษา โดยเน้นกิจกรรมด้านต่างๆ ทั้ง 5 ด้าน คือ ด้าน
บาเพ็ญประโยชน์ ด้านกีฬา ด้านวิชาการ ด้านศิลปวัฒนธรรม และด้านกิจกรรมพิเศษอื่นๆ เพื่อ เสริ มสร้างจิตสานึก
สาธารณะ ทักษะสังคม วิชาการ วิชาชีพ สมรรถนะสากล เสริ มสร้างความภาคภูมิใจในสถาบัน ความเป็ นลูกพระบิดาเป็ น
หนึ่งเดียวไม่แยกวิทยาเขต เสริ มสร้างความเข้าใจในสังคมพหุวฒั นธรรม ความเป็ นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริ ย ์
ทรงเป็ นพระประมุข ตลอดจนเสริ มสร้างและพัฒนาสุขภาพ ซึ่ง ตลอดปี การศึกษา 2552 ได้ จัดและสนับสนุนให้องค์กร
นักศึกษาจัดกิจกรรม ต่างๆ รวมทั้งสิ้น 283 โครงการ / กิจกรรม โดยจาแนกเป็ นโครงการด้าน บาเพ็ญประโยชน์ รวม
ทั้งสิ้น 44 โครงการ/กิจกรรม ด้านกีฬา จานวน 50 โครงการ/กิจกรรม ด้านวิชาการ จานวน 41 โครงการ/กิจกรรม
ด้านศิลปวัฒนธรรม จานวน 106 โครงการ/กิจกรรม และกิจกรรมพิเศษอื่นๆ จานวน 42 โครงการ/กิจกรรม (กนศ.
11.1/2)
จานวนนักศึกษา ระดับปริ ญญาตรี ทั้งหมด จานวน 5,851
1 คน เข้าร่ วมโครงการกิจกรรมตลอดปีการศึกษา
จานวน 15,271 คน คิดเป็ นร้อยละ 96.34 (กนศ.11.1/2)
การติดตามและประเมินผลการเข้าร่ วมกิจกรรมของนักศึกษา
กองฯ ได้มีการประชุมแลกเปลี่ยน เรี ยนรู ้
เรี ยนรู ้ระหว่างผูน้ านักศึกษาและเจ้าหน้าที่ดา้ นกิจกรรมนักศึกษา เพื่อร่ วมประเมินภาพรวมโครงการ การพัฒนา
ปรับปรุ งและคิดค้นกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ในรู ปแบบที่หลากหลาย โดยเน้นประเภทกิจกรรมที่องค์กรนักศึกษามี
การจัดน้อย ได้แก่ ด้านการเสริ มสร้างความภาคภูมิใจในสถาบัน และเสริ มสร้างความเข้าใจในพหุวฒั นธรรม
เช่น
โครงการสานสัมพันธ์วฒั นธรรมถิ่นใต้ โครงการ Multi Culture PSU Futsal League ด้านเสริ มสร้างและพัฒนาสุขภาพ
เช่น โครงการเดิน-วิง่ สะสมระยะทางรอบอ่างน้ า ม.อ. โครงการ Walk Rally for Healthy เป็ นต้น (กนศ.11.1/4และ กนศ.
11.2/1)
ผลการประเมิน เทียบเกณฑ์เท่ากับ 3 คะแนน เทียบแผนเท่ากับ 1 คะแนน เทียบพัฒนาการเท่ากับ 1 คะแนน
รวมคะแนนตัวบ่ งชี้ 11.2 เท่ ากับ 5 คะแนน
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ตัวบ่ งชี้ :11.2 ร้ อยละของนักศึกษาทีเ่ ข้ าร่ วมกิจกรรม/โครงการพัฒนานักศึกษาต่ อจานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีท้งั หมด
เอกสารอ้ างอิง :
1. กนศ. 11.2/1 สรุ ปประเมินผลโครงการสานสัมพันธ์วฒั นธรรมถิ่นใต้ โครงการ Multi Culture PSU Futsal League
โครงการ Walk Rally for Healthy และโครงการเดิน-วิง่ สะสมระยะทางรอบอ่างน้ า ม.อ.
สรุปผลการวิเคราะห์ ตนเอง (SWOT Analysis)
1. จุดอ่ อน
1. การถ่ายทอดประสบการณ์และส่งมอบงานระหว่างกรรมการองค์กรกิจกรรมนักศึกษาชุดใหม่และชุดเก่ายังไม่
ครบถ้วนทุกองค์กร
2. บางกลุ่มกิจกรรมยังไม่ได้นาผลการประเมินโครงการมาพัฒนาปรับใช้อย่างจริ งจัง
2. จุดแข็ง
1. มีโครงสร้างกิจกรรมเสริ มหลักสูตรเพื่อพัฒนานักศึกษา ในลักษณะบังคับเลือกและเลือกเข้าร่ วมอย่าง
หลากหลาย
2. มีระบบบันทึกประมวลผลการเข้าร่ วมกิจกรรมอย่างเป็ นระบบ และมีผลต่อการสาเร็ จการศึกษา ทาให้
นักศึกษาให้ความสาคัญและสนใจเข้าร่ วมกิจกรรมเพิ่มมากขึ้น
3. โอกาส
1. นโยบาย สกอ. ให้ความสาคัญต่อการพัฒนาบัณฑิต โดยยึดคุณธรรมนาความรู ้ ซึ่งสอดรับกับกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาที่เป็ นการปลูกฝังคุณธรรม จริ ยธรรม การมีทกั ษะชีวติ และการเป็ นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสังคม
2. หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนให้ความสาคัญเป็ นพิเศษสาหรับนักศึกษาที่ผา่ นกระบวนการกิจกรรม
นักศึกษา
4. อุปสรรค
1. ระบบการเรี ยนการสอนยังไม่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมและเข้าร่ วมกิจกรรมของนักศึกษา
2. อาจารย์ที่ปรึ กษากิจกรรมนักศึกษา ขาดแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน
3. ปั จจัยเกื้อหนุนที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมของนักศึกษายังไม่เพียงพอ เช่น ยานพาหนะ สถานที่การจัดกิจกรรม
5. กลยุทธ์ / แผนพัฒนา
1. จัดประชุมเชิงปฏิบตั ิการในลักษณะแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ระหว่างผูน้ านักศึกษา อาจารย์ที่ปรึ กษา และเจ้าหน้าที่ดา้ น
กิจกรรมนักศึกษา เพื่อระดมความคิดเห็นในเชิงพัฒนากิจกรรมนักศึกษา เสนอต่อมหาวิทยาลัยฯ เพื่อสนับสนุนส่งเสริ ม
กิจกรรมนักศึกษาอย่างต่อเนื่องต่อไป
2. เร่ งรัดการปรับปรุ งอาคารสถานที่ ซึ่งเป็ นปั จจัยเกื้อหนุนต่อการจัดกิจกรรมนักศึกษา ได้แก่ การซ่อมแซมปรับปรุ ง
อาคารกิจกรรมนักศึกษา
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ตัวบ่ งชี้ :12.1 จานวนนักศึกษาทีใ่ ช้ บริการวิชาทหารต่ อปี การศึกษา
ผลการดาเนินงาน
ค่ า
แผน
ผลการดาเนินงานปี
เกณฑ์ การให้ คะแนน
นา้ หนัก 2552
การศึกษา
2550 2551 2552
1
2
3
3.33

400

489

615

715

≤200 >200- ≥300
299

ผลการประเมิน
เทียบ
เกณฑ์
3

เทียบ
แผน
1

เทียบ รวมคะแนน
พัฒนาการ
1
5

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
กองฯ ได้กาหนดแผนการดาเนินงานด้านวิชาการทหารสอดคล้องกับแผนงานของกระทรวงกลาโหมและศูนย์
การฝึ กนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 42 โดยมีภาระงานด้านวิชาทหารตลอดปี การศึกษา มีการดาเนินงาน ได้แก่
การประสานงานรับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร การขอผ่อนผันการเรี ยกพลฯ การขอยกเว้นการตรวจเลือกเข้ารับราชการ
ทหาร การประสานงานเข้าร่ วมประชุมในโอกาสต่างๆ และงานธุรการที่เกี่ยวข้องกับวิชาทหาร
ผลการปฏิบตั ิงาน ปี การศึกษา 2552 ได้ดาเนินการด้านเอกสารรับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร จานวน 1
36 คน จัด
ให้มีรถบริ การนักศึกษาในการเดินทางไปเรี ยนวิชาทหารในภาคปกติ ณ ศูนย์การฝึ กนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบก
ที่ 42 จังหวัดสงขลา ทั้งนี้ได้ประสานงานกับศูนย์การฝึ กนักศึกษาวิชาทหารเขาชนไก่ จังหวัดกาญจนบุรี ในการนา
นักศึกษาวิชาทหารชั้นปี ที่ 4 และ 5 จานวน 134 คน เข้าร่ วมการฝึ กภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหาร การขอผ่อนผัน
การตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร จานวน 445 คน และดาเนิน การด้านเอกสาร เกี่ยวกับวิชาทหาร จานวน 30 ฉบับ
มีการประชุมร่ วมกับศูนย์การฝึ กฯ และนักศึกษาวิชาทหารอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความเข้าใจในการปฏิบตั ิงานร่ วมกัน
และได้มีการประเมินผลความพึงพอใจการให้บริ การด้านวิชาทหาร ผลการประเมินพบว่าในภาพรวมของนักศึกษามีความ
พึงพอใจในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 3.00 และนาผลการประเมินมาปรับปรุ งพัฒนาการดาเนินงาน (กนศ.12.1/1)
ผลการประเมิน เทียบเกณฑ์เท่ากับ 3 คะแนน เทียบแผนเท่ากับ 1 คะแนน เทียบพัฒนาการเท่ากับ 1 คะแนน
รวมคะแนนตัวบ่ งชี้ 12.1 เท่ ากับ 5 คะแนน
เอกสารอ้ างอิง :
กนศ. 12.1/1 เอกสารขอบข่ายภาระงาน/ระเบียบวิชาทหารและสรุ ปผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา
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ตัวบ่ งชี้ :12.1 จานวนนักศึกษาทีใ่ ช้ บริการวิชาทหารต่ อปี การศึกษา
สรุปผลการวิเคราะห์ ตนเอง (SWOT Analysis)
1. จุดอ่ อน
ไม่มีระบบสารสนเทศเพื่อคัดกรองนักศึกษาที่ตอ้ งเข้าเกณฑ์การตรวจเลือกทหาร เพื่อแก้ปัญหานักศึกษาที่ไม่มา
ดาเนินการขอผ่อนผันตามระเบียบกระทรวงกลาโหม
2. จุดแข็ง
มีการอานวยความสะดวกโดยการจัดรถรับ - ส่ง นักศึกษา เข้ารับการฝึ กวิชาทหารที่ศูนย์ฝึกวิชาทหาร จังหวัด
สงขลา โดยไม่มีค่าใช้จ่าย มีช่องทางการสื่ อสารระหว่างนักศึกษาและเจ้าหน้าที่วชิ าทหาร ผ่าน Web กองกิจการนักศึกษา
2. โอกาส
ศูนย์การฝึ กวิชาทหาร ได้เปิ ดโอกาสให้นกั ศึกษาวิชาทหาร ชั้นปี ที่ 3 เข้ารับการฝึ กในช่วงปิ ดภาคการศึกษาและ
ในวันหยุด ทาให้นกั ศึกษามีความสนใจเข้ารับการฝึ กและกระทบต่อการเรี ยนน้อย
3. อุปสรรค
ช่วงเวลาการฝึ กภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปี ที่ 4 และ 5 ตรงกับช่วงสอบปลายภาคการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย
4. กลยุทธ์ / แผนพัฒนา
1. จัดทาระบบฐานข้อมูลคัดกรองนักศึกษาที่ตอ้ งเข้าเกณฑ์การตรวจเลือกทหาร
2. แจ้งปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัยไปยังศูนย์ฝึกวิชาทหารเพื่อปรับแผนการฝึ กให้สอดคล้องกับตารางการ
สอบของมหาวิทยาลัย
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ตัวบ่ งชี้ : 13.1 จานวนนักศึกษาทีใ่ ช้ บริการทะเบียนกิจกรรมนักศึกษาต่ อปี การศึกษา
ผลการดาเนินงาน
ค่ า
แผน
ผลการดาเนินงานปี
เกณฑ์ การให้ คะแนน
ผลการประเมิน
นา้ หนัก 2552
การศึกษา
2550 2551 2552
1
2
3
เทียบ เทียบ
เทียบ
รวม
เกณฑ์
แผน พัฒนาการ คะแนน
3.33 2,000 1323 2,164 2,314 <800 800- >1,000
3
1
1
5
1,000
รายละเอียดผลการดาเนินงาน
มหาวิทยาลัย ฯ ได้กาหนดนโยบายให้นกั ศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ระดับปริ ญญาตรี ที่เข้าศึกษาตั้งแต่
ปี การศึกษา 2550 เป็ นต้นไป ทุกคณะ วิทยาเขต และเขตการศึกษา ต้องเข้าร่ วมกิจกรรมเสริ มหลักสูตรเพื่อพัฒนานักศึกษา
ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด จึงจะได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับพระราชทานปริ ญญาบัตร ดังนั้น กองฯ จึงได้จดั ทาระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศกิจกรรมนักศึกษา เพื่อรองรับการบันทึกประวัติการเข้าร่ วมกิจกรรมของนักศึกษา ตามโครงสร้าง
หลักสูตรการพัฒนานักศึกษา ซึ่งเป็ นผลบังคับให้นกั ศึกษาระดับปริ ญญาตรี ต้องเข้าร่ วมกิจกรรมเสริ มหลักสูตรเพื่อพัฒนา
นักศึกษาตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัย มีจานวนรวมทั้งสิ้น ไม่นอ้ ยกว่า 17 กิจกรรม มีจานวนหน่วยชัว่ โมงที่
เข้าร่ วมไม่นอ้ ยกว่า 100 หน่วยชัว่ โมง มีโครงสร้างกิจกรรมบังคับเลือก และเลือกเข้าร่ วมตามประเภทกิจกรรม 5 ประเภท
(กนศ.11.1/1) ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศกิจกรรมนักศึกษาที่จดั ทาขึ้น ได้รองรับการบันทึกข้อมูลการจัดกิจกรรมนักศึกษา
ของหน่วยงานมหาวิทยาลัยและองค์กรกิจกรรมนักศึกษาเป็ นผูจ้ ดั โครงการ โดยในปี การศึกษา 2552 กอง ฯ ได้มีการ
บันทึกประวัติการเข้าร่ วมกิจกรรมของนักศึกษา จานวน 14683 คน ได้จดั ทาเกียรติบตั รมอบให้กลุ่มกิจกรรม ได้แก่
องค์การบริ หาร สภานักศึกษา สโมสรนักศึกษา กรรมการชมรมในสังกัดองค์การบริ หาร คณะกรรมการประสานงานหอพัก
นักกิจกรรมตัวอย่าง โครงการดีเด่น นักกีฬา และนาฏศิลป์ มหาวิทยาลัย จานวน 1,260 ฉบับ (กนศ.13.1/1) มีการออกใบ
ประมวลผลกิจกรรมให้แก่นกั ศึกษาทั้งที่จะสาเร็ จการศึกษาและชั้นปี อื่นๆ จานวน 1,054 คน มีการประชุมปรึ กษาหารื อ
และประเมินผลเกี่ยวกับความเหมาะสมของโครงสร้างกิจกรรมเสริ มหลักสูตรเป็ นระยะๆ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อนักศึกษา โดยได้นาผลการประชุมปรึ กษาหารื อมาจัดทาเป็ นเอกสารคู่มือการปฏิบตั ิงานแจกจ่ายให้ทุก
วิทยาเขต (กนศ. 13.1/2 ) มีการประเมินความพึงพอใจจากนักศึกษาที่มาขอใช้บริ การรับใบประมวลผลกิจกรรมนักศึกษา
พร้อมนาผลการประเมินมาพัฒนาปรับปรุ งการให้บริ การ(กนศ. 13.1/3)
ผลการประเมิน เทียบเกณฑ์เท่ากับ 3 คะแนน เทียบแผนเท่ากับ 1 คะแนน เทียบพัฒนาการเท่ากับ 1 คะแนน
รวมคะแนนตัวบ่ งชี้ 13.1 เท่ ากับ 5 คะแนน
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ตัวบ่ งชี้ :13.1 จานวนนักศึกษาทีใ่ ช้ บริการทะเบียนกิจกรรมนักศึกษาต่ อปี การศึกษา
เอกสารอ้ างอิง :
1. กนศ.13.1/1 คากล่าวรายงานพิธีมอบโล่เกียรติยศ แก่นกั กิจกรรมดีเด่น
2. กนศ.13.1/2 สรุ ปประชุมการปรึ กษาหารื อสารสนเทศกิจกรรมนักศึกษาระหว่างวิทยาเขต
3. กนศ. 13.1/3 สรุ ปประเมินผลความพึงพอใจในการขอรับใบประมวลผลกิจกรรมนักศึกษา
สรุปผลการวิเคราะห์ ตนเอง (SWOT Analysis)
1. จุดอ่ อน
นักศึกษาผูร้ ับผิดชอบโครงการจัดส่งรายชื่อผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรมล่าช้า ส่งผลให้การบันทึกข้อมูลการเข้าร่ วมกิจกรรม
นักศึกษาล่าช้าไปด้วย
2. จุดแข็ง
หลักสูตรกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษามีการกาหนดโครงสร้างกิจกรรมในลักษณะกิจกรรมบังคับเลือก และเลือก
เข้าร่ วม ทาให้นกั ศึกษามีโอกาสเลือกเข้าร่ วมได้อย่างหลากหลาย
3. โอกาส
หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนให้ความสาคัญเป็ นพิเศษกับนักศึกษาทีม่ ีประสบการณ์ดา้ นกิจกรรมนักศึกษา
4. อุปสรรค
1. บุคลากรที่รับผิดชอบงานทะเบียนกิจกรรมนักศึกษาไม่เพียงพอกับภาระงานใหม่ที่เพิ่มขึ้น
2. ระบบโปรแกรมการบันทึกกิจกรรมนักศึกษายังไม่สมบูรณ์
5. กลยุทธ์ / แผนพัฒนา
1. จัดอบรมเชิงปฏิบตั ิการแก่นกั ศึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
2. มีระบบการรายงานและติดตามผลการบันทึกกิจกรรมนักศึกษาอย่างสม่าเสมอ
3. เสนอขอตาแหน่งอัตราเพิ่ม
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ตัวบ่ งชี้ :14.1 จานวนครั้งทีใ่ ห้ บริการด้ านกีฬาแก่ นักศึกษา หน่ วยงาน หรือกลุ่มองค์ กรต่ อเดือน
ผลการดาเนินงาน
ค่ า
แผน ผลการดาเนินงานปี การศึกษา เกณฑ์ การให้ คะแนน
ผลการประเมิน
นา้ หนัก 2552 2550 2551 2552
1
2
3
เทียบ เทียบ
เทียบ
เกณฑ์
3

แผน
1

พัฒนาการ
1

รวมคะแนน

3.33 650
600
600
700 <300 300-400 >400
5
รายละเอียดผลการดาเนินงาน
กองฯ มีแผนในการส่งเสริ มและพัฒนากีฬา ตามนโยบายมหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนานักศึกษา บุคลากร ด้านกีฬาและ
สุขภาพ รวมถึงสนับสนุนการเรี ยนการสอน ประกอบด้วย กิจกรรมกีฬา กีฬาเพื่อสุขภาพ กีฬาสานสัมพันธ์ กีฬาเพื่อความ
เป็ นเลิศ วิทยาศาสตร์การกีฬา จัดสิ่ งอานวยความสะดวก เช่น อาคารสถานที่ สนามกีฬา และวัสดุอุปกรณ์กีฬาต่าง ๆ เป็ นไป
ตามแผนการพัฒนาการกีฬาของชาติและมาตรฐานการกีฬาแห่งประเทศไทย
มีคณะกรรมการอานวยการกีฬา ประกอบด้วย รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ผูท้ รงคุณวุฒิดา้ นกีฬา เจ้าหน้าที่
งานกีฬากองกิจการนักศึกษา ผูแ้ ทนองค์การบริ หาร องค์การนักศึกษา ทุกวิทยาเขต เพื่อกาหนดกรอบนโยบายการพัฒนา
ด้านกีฬาของมหาวิทยาลัย (กนศ.14.1/1 )
ในปี การศึกษา 2552 ได้จดั กิจกรรมกีฬาจานวน 73 โครงการ กีฬาเพื่อสุขภาพจานวน 7 โครงการ กีฬาเพื่อความ
เป็ นเลิศจานวน 2 โครงการ วิทยาศาสตร์การกีฬาจานวน 2 โครงการ โดย มีผเู ้ ข้าร่ วมทั้งสิ้น. 6,426 คน( กนศ 14.1/2) มีการ
จัดกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์ท้ งั ภายในและต่างประเทศ จานวน 2 โครงการ มีผเู ้ ข้าร่ วมทั้งสิ้น 500 คน มีโครงการรับนักเรี ยน
ที่มีความสามารถทางด้านกีฬาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยโดยวิธีพิเศษ จานวน 42 คน ตลอดจนการจัดสิ่ งอานวยความสะดวก
ทางด้านอาคารสนามกีฬาและอุปกรณ์ดา้ นกีฬาเพื่อการฝึ กซ้อม แข่งขัน สนามฟุตบอล 2 สนาม สนามซอฟท์บอล 1 สนาม
สนามบาสเกตบอลกลางแจ้ง 2 สนาม สนามเปตอง 16 สนาม สนามฟุตซอล 1 สนาม สนามวอลเล่ยบ์ อลชายหาด 1 สนาม
สนามเทนนิส 3 คอร์ท อาคารกีฬาในร่ ม 1 หลัง อาคารกีฬากลางแจ้ง 1 หลัง อาคารยิมเนเซี่ยม 1 หลัง สระว่ายน้ า 25 เมตร
1 สระ ศูนย์บริ หารร่ างกาย มีการให้บริ การรวมทั้งสิ้น 700 ครั้ง/เดือน มีผใู ้ ช้บริ การเพื่อออก กาลังกายเฉลี่ย 24,120 คน/
เดือน พร้อมทั้งมีการเพิ่มอุปกรณ์ออกกาลังกายในศูนย์บริ หารร่ างกาย และได้ก่อสร้าง
สนามเปตองเพิ่มเติม พร้อมทั้งมี
การประเมินความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การ ผลการประเมินอยูใ่ นระดับปานกลาง ที่ค่าเฉลี่ย 3.00 และได้นาผลการประเมินมา
พัฒนาปรับปรุ งการให้บริ การอย่างต่อเนื่อง (กนศ.11.1/3)
ผลการประเมิน เทียบเกณฑ์เท่ากับ 3 คะแนน เทียบแผนเท่ากับ 1 คะแนน เทียบพัฒนาการ 1 คะแนน
รวมคะแนนตัวบ่ งชี้ 14.1 เท่ ากับ 5 คะแนน
เอกสารอ้ างอิง :
1. กนศ.14.1/1 แผนพัฒนาศูนย์กีฬาและนันทนาการ วิทยาเขตหาดใหญ่
2. กนศ.14.1/2 สรุ ปจานวนโครง/จานวนผูเ้ ข้าร่ วม
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ตัวบ่ งชี้ :14.1 จานวนครั้งทีใ่ ห้ บริการด้ านกีฬาแก่ นักศึกษา หน่ วยงาน หรือกลุ่มองค์ กรต่ อเดือน
สรุปผลการวิเคราะห์ ตนเอง (SWOT Analysis)
1. จุดอ่ อน
สนามกีฬาและอุปกรณ์กีฬาไม่เพียงพอกับจานวนผูใ้ ช้บริ การ
2. จุดแข็ง
มีสถานที่ออกกาลังกายใกล้หอพักนักศึกษาและชุมชน
3. โอกาส
1. นโยบายของรัฐบาลที่สนับสนุนให้มีการพัฒนาพื้นที่ในเขตสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ (IMT-GT) โดยเปิ ดโอกาสให้
มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ดา้ นกีฬากับประเทศมาเลเซีย และประเทศอินโดนีเซีย
2. รัฐบาลมีนโนบายสนับสนุนส่งเสริ มให้ประชาชนมีสุขภาพดีถว้ นหน้าตามแผนพัฒนากีฬาแห่งชาติ
ฉบับที่ 4 (2550 – 2554 ) ทาให้นกั ศึกษาและบุคลากรและบุคคลทัว่ ไปให้ความสนใจต่อการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพมากขึ้น
3. ได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณและความร่ วมมือกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก ในการส่งเสริ มกิจกรรม
ด้านกีฬา
4. อุปสรรค
การจัดการเรี ยนการสอนและการใช้สนามกีฬานอกเวลาราชการ ส่งผลกระทบต่อการจัดกิจกรรมและออกกาลังกาย
ของนักศึกษา
5. กลยุทธ์ / แผนพัฒนา
1. จัดทาแผนพัฒนาสนามกีฬา อุปกรณ์กีฬา เสนอต่อมหาวิทยาลัย
2. ประสานงานกับฝ่ ายที่เกี่ยวข้องเพื่อกาหนดเวลาใช้อาคารสนามกีฬา
2. จัด

- 99 ภารกิจที่ 15 สารสนเทศกิจการนักศึกษา
ตัวบ่ งชี้ : 15.1 มีการจัดบริการสารสนเทศกิจการนักศึกษา
ผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
เกณฑ์ การให้ คะแนน
ปี การศึกษา
ค่ า
แผน
นา้ หนัก 2552
2550 2551 2552
1
2
3
3.33

5

-

5

5

ผลการประเมิน

เทียบ เทียบ เทียบ
รวม
เกณฑ์ แผน พัฒนาการ คะแนน
ดาเนิน ดาเนิน ดาเนิน 3
1
5
การไม่ การครบ การครบ
ครบ 4 4 ข้อ ทุกข้อ
ข้อ

ระดับคุณภาพ
1. มีแผนการปฏิบตั ิงานสารสนเทศกิจการนักศึกษา
2. ข้อมูลเป็ นปั จจุบนั มีความถูกต้อง และมีความปลอดภัย
3. มีการประชุมชี้แจง ฝึ กปฏิบตั ิ และสรุ ปผลการปฏิบตั ิงานกับผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
4. มีระบบสารสนเทศรองรับการปฏิบตั ิงานของกองกิจการนักศึกษา 11 ระบบ
5. มีการประเมินผล
รายละเอียดผลการดาเนินงาน
1. มีแผนการปฏิบัตงิ านสารสนเทศกิจการนักศึกษา
กองฯ มีแผนการดาเนินงานเพื่อพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศกิจการนักศึกษา ตามเป้ าประสงค์ของกองฯ
ให้สอดคล้องกับนโยบายมหาวิทยาลัย (กนศ.15.1/1)
2. ข้ อมูลเป็ นปัจจุบัน มีความถูกต้ องและมีความปลอดภัย
มีระบบข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัย มีการปรับปรุ งแก้ไขข้อมูลและนาข้อมูลไปใช้อย่างมีประสิ ทธิภาพ มีการ
จัดเก็บและเรี ยกใช้ขอ้ มูลอย่างเป็ นระบบ มีความแน่นอนและมีความปลอดภัยของข้อมูล ระบบสารสนเทศมีความยืดหยุน่
และสามารถปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องรองรับกับภารกิจผูป้ ฏิบตั ิงานตามความต้องการของนักศึกษาได้
3. มีการประชุมชี้แจง ฝึ กปฏิบัตแิ ละสรุปผลการปฏิบัตงิ านกับผู้ทเี่ กีย่ วข้ อง
มีการอบรมเชิงปฏิบตั ิการ 4 หลักสูตรคือ การใช้ Window xp เบื้องต้น การใช้งาน Program PowerPoint 2003,
การใช้งาน Program Mind manager pro 6, การใช้งาน Program Microsoft Excel 2300 (กนศ.15.1/2)
4. มีระบบสารสนเทศรองรับการปฏิบัตงิ านของกิจการนักศึกษา 11 ระบบ
ในการศึกษา 2552 ได้ดูแลแก้ไขปั ญหาการใช้งานระบบ Software ของบุคลากรกองฯ การใช้งานบนระบบ
เครื อข่าย การใช้งานในระบบสารสนเทศและจัดให้บริ การระบบสารสนเทศ 11 ระบบ (กนศ.15.1/1) คือ 1) การบริ การ
จัดหางานโดยใช้โปรแกรม PSU Job Search 2) สารสนเทศกิจกรรม (Transcript กิจกรรมนักศึกษา) 3) ข่าวสารกองฯ
4) เงินกูย้ มื เพื่อการศึกษา (กยศ.และกรอ.) 5) ทุนการศึกษา (ทุนทัว่ ไป) 6)ทุนทางานแลกเปลี่ยน 7) ประกันสุขภาพ
และอุบตั ิเหตุ 8) งานพิเศษหารายได้ระหว่างเรี ยน 9) โครงการประกวดอบรมแข่งขันต่าง ๆ 10) การจองหอพัก
11) เงินยืมฉุกเฉิ น และอยูใ่ นระหว่างดาเนินการ 3 ระบบคือ 1) วินยั นักศึกษา 2) นักศึกษาวิชาทหาร 3) ระบบการเงิน
นักศึกษาเข้าใช้งานทุกระบบรวมกันในเดือนมิถุนายน 2552 (วันที่ 1 มิ.ย.52 - 30 มิ.ย.52) มีผใู ้ ช้จานวน 11,314
ครั้ง (กนศ.15.1/4)

- 100 ภารกิจที่ 15 สารสนเทศกิจการนักศึกษา
ตัวบ่ งชี้ : 15.1 มีการจัดบริการสารสนเทศกิจการนักศึกษา
5. มีการประเมินผล
มีการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ ช้ มีการประเมินที่ระดับ ปานกลาง (3.37) (กนศ.1.4/1)
ผลการประเมิน เทียบเกณฑ์เท่ากับ 3 คะแนน เทียบแผนเท่ากับ 1 คะแนน
รวมคะแนนตัวบ่ งชี้ 15.1 เท่ ากับ 5 คะแนน
เอกสารอ้ างอิง:
1. กนศ.15.1/1 แผนการดาเนินงานเพื่อพัฒนาข้อมูลสารสนเทศกองกิจการนักศึกษา
2. กนศ.15.1/2 สรุ ปหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบตั ิการ ปี 2552
สรุปผลการวิเคราะห์ ตนเอง (SWOT Analysis) :
1. จุดอ่ อน
1. มีผปู ้ ฏิบตั ิงาน (นักวิชาการคอมพิวเตอร์) ตาแหน่งลูกจ้างชัว่ คราวเพียง 1 คน ไม่สอดคล้องกับภาระงานของกองฯ
ที่ดูแล 11 ระบบ
2. ตาแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์เป็ นตาแหน่งลูกจ้างชัว่ คราวไม่มีความมัน่ คง จึงทาให้มีการลาออก ขาดความ
ต่อเนื่องในการพัฒนาโปรแกรม
2. จุดแข็ง
มีนกั ศึกษาโครงงานพิเศษและนักศึกษาฝึ กงานเป็ นผูร้ ่ วมพัฒนาระบบ
3. โอกาส
4. อุปสรรค
Server กองกิจการนักศึกษาไม่สามารถรองรับผูใ้ ช้บริ การจานวนมากในเวลาเดียวกันได้
5. กลยุทธ์ /แผนการพัฒนา
1. กาหนดตาแหน่งอัตราประจาตาแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
2. กาหนดตาแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์เพิ่ม
3. ปรึ กษาศูนย์คอมพิวเตอร์เพื่อแก้ปัญหา Server

- 101 ภารกิจที่ 16 ส่ งเสริมกิจกรรมนานาชาติ
ตัวบ่ งชี้ที่ : 16.1 มีการจัดและส่ งเสริมกิจกรรมนานาชาติ
ผลการดาเนินงาน
ค่ า
แผน
นา้ หนัก 2552

3.33

5

ผลการดาเนินงาน
ปี การศึกษา
2550 2551 2552
480

480

5

เกณฑ์ การให้ คะแนน
1

2

ผลการประเมิน
3

เทียบ เทียบ เทียบ
รวม
เกณฑ์ แผน พัฒนาการ คะแนน
ดาเนินการ ดาเนินการ ดาเนินการ 3
1
5
ไม่ครบ 4 ครบ 4 ข้อ ครบทุก ข้อ
ข้อ

ระดับคุณภาพ
1. มีแผนการปฏิบตั ิงาน
2. มีระบบบริ หารจัดการแบบมีส่วนร่ วม
3. มีการจัดและส่งเสริ มกิจกรรมนานาชาติ 3 โครงการ
4. มีการจัดและส่งเสริ มกิจกรรมนานาชาติ มากกว่า 3 โครงการ
5. มีการประเมินและนาผลมาปรับปรุ ง
รายละเอียดผลการดาเนินงาน
1. มีแผนการปฏิบัตงิ าน
กองฯ ได้กาหนดแผนการดาเนินงานด้านกิจกรรมนานาชาติ สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยและสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมีภารกิจหลักในการส่งเสริ มและประสานการดาเนินงานด้านกิจกรรมนักศึกษาที่ เกี่ยวข้อง
กับต่างประเทศตามนโยบายของมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ที่มุ่งเน้นให้ทุกวิทยาเขต มีแผนการพัฒนาความร่ วมมือกับ
ต่างประเทศ กากับดูแลและอานวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมของนักศึกษานานาชาติ นอกจากนี้มีการแปลและออกใบ
ประมวลผลการทากิจกรรมของนักศึกษาเป็ นฉบับภาษาอังกฤษ
2. มีระบบบริหารจัดการแบบมีส่วนร่ วม
จัดประชุมร่ วมกับนักศึกษาชมรมนักศึกษานานาชาติ และองค์กรนักศึกษา เพื่อร่ วมกันกาหนดการจัดกิจกรรม
3. มีการจัดและส่ งเสริมกิจกรรมนานาชาติ
ปี การศึกษา 2552 ได้จดั และส่งเสริ มกิจกรรมนานาชาติ จานวน 10 โครงการ ได้แก่ โครงการกิจกรรมเปิ ดโลกทัศน์
นักศึกษาสู่สากล โครงการ The UMK-PSU Cultural Caravan โครงการ Mini IMT-GT Varsity Carnival PSU& UUM
โครงการ International Student Club in PSU Open Week โครงการ International Student Sports Activities โครงการ
International Student Visit Songkhla Orphan โครงการ International Student Visit PSU Phuket Campus และโครงการ
นักศึกษานานาชาติเรี ยนรู ้วถิ ีไทยเพิ่มหลักสูตร Thai Studies และโครงการ Farewell Party มีนกั ศึกษานานาชาติและนักศึกษา
ไทยเข้าร่ วมกิจกรรมจานวนทั้งสิ้น550 คน (กนศ.16.1/1)
4. มีการประเมินและนาผลมาปรับปรุง
มีการประเมินผลการจัดโครงการกิจกรรมนานาชาติตลอดปี การศึกษา 2552 ผลการประเมินอยูใ่ นระดับ มากที่สุด ที่
ค่าเฉลี่ย 4.45 (กนศ. 16.1/2) และมีการนาผลการประเมินมาปรับปรุ งและพัฒนางาน
ผลประเมิน เทียบเกณฑ์เท่ากับ 3 คะแนน เทียบแผนเท่ากับ 1 คะแนน
รวมคะแนนตัวบ่ งชี้ที่ 16.1 เท่ ากับ 5 คะแนน

- 102 ภารกิจที่ 16 ส่ งเสริมกิจกรรมนานาชาติ
ตัวบ่ งชี้ที่ : 16.1 มีการจัดและส่ งเสริมกิจกรรมนานาชาติ
เอกสารอ้ างอิง:
1. กนศ. 16.1/1 สรุ ปจานวนโครงการกิจกรรมนานาชาติ ปี การศึกษา 2552
2. กนศ. 16.1/2 สรุ ปประเมินผลการจัดโครงการกิจกรรมนานาชาติตลอดปี การศึกษา 2552
สรุปผลการวิเคราะห์ ตนเอง (SWOT Analysis):
1. จุดอ่ อน
ความสัมพันธ์ในการจัดกิจกรรมและการบูรณาการกิจกรรมของนักศึกษาต่างชาติกบั นักศึกษาไทยยังมีนอ้ ย
2. จุดแข็ง
มีการจัดตั้งชมรมนักศึกษานานาชาติเพื่อเป็ นศูนย์ประสานและขับเคลื่อนกิจกรรมของนักศึกษานานาชาติ
3. โอกาส
สภาพทางภูมิศาสตร์ของมหาวิทยาลัยฯ อยูใ่ กล้ชายแดน ทาให้มีโอกาสติดต่อสื่ อสารกับประเทศใกล้เคียง
4. อุปสรรค
1. ผลกระทบจากโรคระบาด (ไข้หวัด 2009) ส่งผลให้ตอ้ งงดการจัดกิจกรรมการเดินทางไปศึกษาดูงาน
ต่างประเทศของนักศึกษา
2. วัฒนธรรมและการสื่ อสารของนักศึกษาที่ต่างกัน ส่งผลให้นกั ศึกษาเข้าร่ วมกิจกรรมน้อย
5. กลยุทธ์ /แผนพัฒนา
1. สนับสนุนการจัดกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ และบูรณาการกิจกรรมของนักศึกษานานาชาติกบั นักศึกษาไทย
2. สร้างเครื อข่ายกิจกรรมนักศึกษากับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ

- 103 ภารกิจที่ 17 การพัฒนาองค์ กร
ตัวบ่ งชี้ : 17.1 จานวน โครงการพัฒนางาน / ผลงานวิชาการ
ผลการดาเนินงาน
ค่ า
แผน
ผลการดาเนินงาน
เกณฑ์ การให้ คะแนน
นา้ หนัก
2552
ปี การศึกษา
2550 2551 2552
1
2
3

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

3.33
7
7
5
7
<4
4 – 6 >6
รายละเอียดผลการดาเนินงาน
กองฯ มีนโยบายการพัฒนาตามเป้ าประสงค์ท่ี 6 ของมหาวิทยาลัย เพื่อให้เป็ นองค์กรที่มีการเรี ยนรู ้และพัฒนา
ปรับปรุ งการดาเนินงานตามเป้ าประสงค์/วัตถุประสงค์และกลยุทธ์ ขับเคลื่อนการทางานร่ วมกับคณะกรรมการระดับต่างๆ
วางแผนพัฒนาและปรับปรุ งการดาเนินงานให้มีประสิ ทธิภาพและมีคุณภาพ ดังนี้
1. ระดับมหาวิทยาลัย ได้แก่ คณะกรรมการส่งเสริ มกิจการมหาวิทยาลัยคณะกรรมการควบคุม
มาตรฐานหอพัก คณะกรรมการชั้นอุทธรณ์วนิ ยั นักศึกษา คณะกรรมการดาเนินงานจัดทาประกันภัยอุบตั ิเหตุนกั ศึกษา
บุคลากร คณะกรรมการขับเคลื่อนแนวทางการสร้างสังคมพหุวฒั นธรรมในมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ คณะกรรมการ
ประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยฯ คณะกรรมการรวบรวมข้อมูล คณะกรรมการบริ หารจัดการภาครัฐ ( PMQA ) ฯลฯ
2. ระดับวิทยาเขต ได้แก่ คณะกรรรมการดาเนินงานกิจการนักศึกษาคณะกรรมการจัดสรร
ทุนการศึกษา คณะกรรมการดาเนินงานวินยั นักศึกษา คณะกรรมการที่ปรึ กษาเชิงจิตวิทยา คณะกรรมการที่ปรึ กษา
หอพักฯลฯ ที่บริ หารจัดการการดาเนินงานในเชิงนโยบาย
3. ระดับกองฯ ได้แก่ คณะกรรมการคัดเลือกผูป้ ระกอบการจาหน่ายอาหาร-เครื่ องดื่มและสิ่ งอานวย
ความสะดวกต่าง ๆ คณะทางานการจัดการความรู ้ คณะกรรมการประกันคุณภาพและความเสี่ ยง คณะกรรมการจัดทา
แผนและพัฒนา คณะกรรมการ 5 ส. คณะกรรมการกิจกรรมสันทนาการสานสัมพันธ์ และคณะกรรมการประเมินผล
บุคลากร
ปี การศึกษา 2552 กองฯ ได้บริ หารจัดการพัฒนาองค์กรตามภารกิจหลัก 17 ตัวบ่งชี้ โดยมีผลการประเมินตนเอง
อยูใ่ นระดับ 2
นอกจากนี้กองฯ ได้มีโครงการปรับปรุ งโครงสร้างกองกิจการนักศึกษา (กนศ.17.1/1) เพื่อพัฒนาคนควบคู่กบั
การพัฒนาระบบการปฏิบตั ิงาน และได้จดั โครงการพัฒนางาน / ผลงานวิชาการ ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย จานวน 6
โครงการ เพื่อนาผลการศึกษามาพัฒนาปรับปรุ ง ดังนี้
1. การพัฒนาการบริ หารงานโครงการปฐมนิเทศและเตรี ยมความพร้อมทางวิชาการสาหรับนักศึกษาใหม่
ปี การศึกษา 2553
2. ความคิดเห็นที่มีต่อการบริ การสิ่ งอานวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้ และความต้องการ / จาเป็ นของ
นักศึกษาชั้นปี ที่ 1 มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
3. การบริ หารจัดการความรู ้เรื่ องแนวทางการขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนานักศึกษาตามกระบวนการนาความรู ้
ด้านประกันคุณภาพไปใช้กบั กิจกรรมนักศึกษาศึกษา
4. รู ปแบบการดูแลนักศึกษาตามมาตรการรอการลงโทษ
5.โปรแกรมแจ้งขอใช้บริ การหน่วยสารสนเทศ online (กนศ.17.1/2)

- 104 ภารกิจที่ 17 การพัฒนาองค์ กร
ตัวบ่ งชี้ : 17.1 จานวน โครงการพัฒนางาน / ผลงานวิชาการ
6. คู่มือเทคนิคการสัมภาษณ์งาน (กนศ.17.1/3)
7. คู่มือควบคุมมาตรฐานหอพัก
ผลการประเมิน เทียบเกณฑ์เท่ากับ 3 คะแนน เทียบแผนเท่ากับ 1 คะแนน เทียบพัฒนาการเท่ากับ 1 คะแนน
รวมคะแนนตัวบ่ งชี้ 17.1 เท่ ากับ 5 คะแนน
เอกสารอ้ างอิง:
1. กนศ. 17.1/1 หนังสื อที่ มอ.052/1024 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2553
2. กนศ. 17.1/2 โปรแกรมแจ้งขอใช้บริ การหน่วยสารสนเทศฯ online
3. กนศ. 17.1/3 คู่มือเทคนิคการสัมภาษณ์งาน
สรุปผลการวิเคราะห์ ตนเอง (SWOT Analysis):
1. จุดอ่ อน
1. การบริ หารงานขาดประสิ ทธิภาพ ทาให้งานไม่เป็ นระบบ
2. ขาดการส่งเสริ มและสนับสนุนการทาผลงานวิชาการ
2. จุดแข็ง
3. อุปสรรค
1. ภาระงานเพิ่มมากขึ้น ทาให้ไม่เอื้อต่อการจัดทาผลงานวิชาการ
2. ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณที่สอดคล้องกับภารกิจ
3. ขาดอุปกรณ์ที่เอื้อต่อการปฏิบตั ิงาน เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่ องพริ้ นเตอร์ กล้องบันทึกภาพ ฯลฯ
4. โอกาส
มหาวิทยาลัยฯ ส่งเสริ มและสนับสนุนโครงการพัฒนางานและการทาผลงานวิชาการ
5. กลยุทธ์ และแผนการพัฒนา
1. ควรมีแผนการประเมินผลการบริ หารงานของผูบ้ ริ หารอย่างเป็ นระบบและต่อเนื่อง
2. ควรมีแผนโครงการพัฒนางานและผลงานวิชาการ ที่ชดั เจนและเป็ นระบบ
3. ควรมีระบบสร้างขวัญและกาลังใจแก่บุคคลากร

ส่ วนที่ 7
แนวทางการพัฒนาและผลการพัฒนา
ตามรายงานผลการประเมินคุณภาพของปี ที่ผ่านมา

- 106 ส่ วนที่ 7 แนวทางการพัฒนาและผลการพัฒนาตามรายงานผลการประเมินของปี ทีผ่ ่านมา

ข้ อเสนอแนะและจุดที่ต้องพัฒนา
แนวทางการพัฒนาและผลการพัฒนา
สิ่ งทีต่ ้ องพัฒนาเร่ งด่ วน (หน่วยงานสามารถดาเนินการ
ได้เอง)
1. ปรับรู ปแบบการบริ หารจัดการเพื่อให้บรรลุเป้ าหมาย -ได้ปรับปรุ งรู ปแบบการบริ หารการแบ่งงานกองฯ ใหม่
กระจายการปฏิบตั ิงานเป็ นแนวราบ มีการเกลี่ยคน
ขององค์กร
เกลี่ยงานพร้อมทั้งจัดระบบงานใหม่
2. จัดให้มีการสื่ อสารภายในองค์กรอย่างทัว่ ถึง โดยจัด
ให้มีการประชุมร่ วมกันระหว่างงาน ผูบ้ ริ หาร และ
บุคลากร เพื่อสร้างความเข้าใจร่ วมกันในการทางาน
3. ควรมีระบบขับเคลื่อนองค์กรไปสู่องค์กรแห่งการ
เรี ยนรู ้อย่างชัดเจน

- ได้ดาเนินการแล้ว โดยจัดให้มีการประชุมใน
คณะกรรมการชุดต่าง ๆ เช่น ประชุมอธิ การบดีพบ
ผูบ้ ริ หาร ประชุมทีมบริ หารกองฯ และประชุม
เจ้าหน้าที่กองฯ ซึ่ งกาหนดให้มีการประชุมทุกเดือน
- ได้ดาเนินการแล้วตามข้อ 2

สิ่ งทีค่ วรพัฒนา
1. ส่ งเสริ มให้บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู ้ความ
สามารถที่ทนั ต่อปัจจุบนั เพื่อพัฒนางานได้มากขึ้น
2. ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการทางาน
ให้มากขึ้น เช่น ใช้ระบบ E-Doc ให้เต็มศักยภาพ

- เสนอมหาวิทยาลัยในการส่ งเสริ มและสนับสนุนให้
บุคลากรกองฯ ได้รับการพัฒนาความรู ้ในปี ต่อไป

- ได้ดาเนินการแล้ว เช่น กาหนดให้ทุกงานใช้ระบบ
E-documents ในการรับ-ส่ งหนังสื อ, E-mail ในการ
ติดต่อสื่ อสารประชาสัมพันธ์เรื่ องต่างๆ และระบบ
สารสนเทศอื่น ๆ ในการทางาน
3. สร้างระบบการทางานเพื่อรองรับการขับเคลื่อนตัว - ได้ดาเนินการแล้ว โดยบรรจุไว้ในแผนการปฏิบตั ิงาน
บ่งชี้ของภารกิจร่ วม
ประจาปี ของกองฯ
4. พัฒนาระบบงานให้เป็ น one stop service ให้มากขึ้น - ได้ดาเนินการแล้ว เช่น จัดระบบการรับเงินยืมฉุกเฉิ น
การสารวจหนี้สินนักศึกษาในส่ วนระบบงานอื่น ๆ
จะพัฒนาในโอกาสต่อไป
5. ควรให้แต่ละวิทยาเขตมีส่วนร่ วมเป็ นกรรมการใน
- ได้ดาเนินการแล้วในคณะกรรมการหลายชุด เช่น
คณะกรรมการพัฒนากิจการนักศึกษาในระดับ
คณะกรรมการมาตรฐานหอพัก, กรรมการทุน
มหาวิทยาลัย เพื่อให้มีการขับเคลื่อนไปในทิศทาง
พัฒนานักศึกษา ประกันสุ ขภาพ/อุบตั ิเหตุ ฯลฯ
และมาตรฐานเดียวกัน

- 107 -

ข้ อเสนอแนะและจุดที่ต้องพัฒนา
สรุ ปข้ อมูลจากการสั มภาษณ์ Stakeholders
1. มีขอ้ ควรปรับปรุ งอยูบ่ า้ ง เช่น กรณี ที่เป็ นภารกิจประจา
ที่ตอ้ งเกิดขึ้นทุกปี ควรมีการเตรี ยมการแต่เนิ่นๆ
มากกว่านี้ และไม่ควรส่ งเป็ นเรื่ องด่วน
2. ในการประชุมกรรมการหอพัก และอาจารย์ประจา
หอพัก ควรดาเนินการให้กระชับเนื่องจากมีเวลาน้อย
และแต่ละคนก็มีภารกิจที่เลี่ยงไม่ได้
3. ควรบูรณหอพักเก่าๆ บ้าง เช่น ทาสี ใหม่ เป็ นต้น
4. ในบริ เวณหอพักมีหนูและแมลงสาบ ควรมีการรณรงค์
ให้การศึกษาเพื่อลดหรื อให้หมดไป
5. ตัวบ่งชี้ที่ควรปรับปรุ งได้ 2.33 คะแนนได้แก่
- ตัวบ่งชี้ 1.1 มีการกาหนดปรัชญาหรื อปณิ ธาน
ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ์
แผนการดาเนินงาน
- ตัวบ่งชี้ 1.2 ร้อยละของการบรรลุเป้ าหมายตามตัวบ่งชี้
ของการปฏิบตั ิงานที่กาหนด
- ตัวบ่งชี้ 1.5 ภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หารหน่วยงาน ทุก
ระดับของกองฯ
- ตัวบ่งชี้ 1.15 มีระบบการรวบรวมข้อมูลที่ได้รับการ
ตรวจสอบความถูกต้องและทันเวลา
6. ตัวบ่งชี้ที่ตอ้ งปรับปรุ ง 1 คะแนน ได้แก่
- ตัวบ่งชี้ 1.6 มีการพัฒนาหน่วยงานสู่องค์การเรี ยนรู ้
- ตัวบ่งชี้ 1.7 มีการนาระบบบริ หารความเสี่ ยงมาใช้ใน
กระบวนการบริ หารการศึกษา
- ตัวบ่งชี้ 1.8 ระดับความสาเร็ จของการถ่ายทอดตัวบ่งชี้
และเป้ าหมายของระดับองค์กรสู่ระดับ
บุคคล

แนวทางการพัฒนาและผลการพัฒนา
- ได้ดาเนินการปรับปรุ งแล้ว

- ได้นาเสนอแผนการปรับปรุ งต่อมหาวิทยาลัยแล้ว

- ได้นาเสนอแผนการปรับปรุ งต่อมหาวิทยาลัยแล้ว
- ได้นาเสนอแผนการปรับปรุ งต่อมหาวิทยาลัยแล้ว

ได้ปรับปรุ งแล้ว ซึ่ งได้คะแนนสูงขึ้นจากปี ที่ผา่ นมา
ตามรายงานประเมินกองกิจการนักศึกษา
ประจาปี การศึกษา 2552

ได้ปรับปรุ งแล้วซึ่ งได้คะแนนสูงขึ้นจากปี ที่ผา่ นมา
ตามรายงานประเมินกองกิจการนักศึกษา
ประจาปี การศึกษา 2552
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ข้ อเสนอแนะและจุดที่ต้องพัฒนา
7. ตัวบ่งชี้ที่ไม่บรรลุเป้ าหมาย
- ตัวบ่งชี้ 1.1 มีการกาหนดปรัชญาหรื อปณิ ธาน
ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ์
แผนการดาเนินงาน
- ตัวบ่งชี้ 1.2 ร้อยละของการบรรลุเป้ าหมายตามตัวบ่งชี้
ของการปฏิบตั ิงานที่กาหนด
- ตัวบ่งชี้ 1.5 ภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หารหน่วยงานทุกระดับ
ของกองฯ
- ตัวบ่งชี้ 1.6 มีการพัฒนาหน่วยงานสู่องค์การเรี ยนรู ้
- ตัวบ่งชี้ 1.7 มีการนาระบบบริ หารความเสี่ ยงมาใช้ใน
กระบวนการบริ หารการศึกษา
- ตัวบ่งชี้ 1.8 ระดับความสาเร็ จของการถ่ายทอดตัวบ่งชี้
และเป้ าหมายของระดับองค์กรสู่ระดับ
บุคคล
- ตัวบ่งชี้ 17.1 การพัฒนาองค์กร

แนวทางการพัฒนาและผลการพัฒนา

ได้ปรับปรุ งแล้วตามรายงานประเมินกองกิจการนักศึกษา ประจาปี การศึกษา 2552

ส่ วนที่ 8
ผลงานนวัตกรรม
ระหว่ างปี การศึกษา 2552
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ส่ วนที่ 8
ผลงานนวัตกรรม
ระหว่ างปี การศึกษ พ.ศ. 2552
ผลงานนวัตกรรม

วันทีไ่ ด้ รับ

จุดเด่ นของผลงานนวัตกรรม
ทีเ่ กิดขึน้

-

ไม่ มี

-

สถานภาพของผลงาน
นวัตกรรมในปัจจุบัน

ผู้ประดิษฐ์ /สถานที่
ติดต่ อ

สวนที่ 9
ภาคผนวก

- 112 -

ภาคผนวก ก
ขอมูลพื้นฐานสําหรับการประเมินคุณภาพภายในหนวยงานสนับสนุน (SAR-12)
ขอมูล
1. จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนทั้งหมด(รวมนักวิจัย)
1.1 ขาราชการ
1.2 พนักงาน (เงินงบประมาณ/เงินรายได)
1.3 สัญญาจาง (ตั้งแต 9 เดือนขึ้นไป)
1.4 ลูกจางประจํา
1.5 ลูกจางโครงการ (คนงาน)
2. วุฒิการศึกษาของบุคลากรสายสนับสนุนทั้งหมด (รวมนักวิจัย)
2.1 ปริญญาเอกหรือเทียบเทา
2.2 ปริญญาโทหรือเทียบเทา
2.3 ปริญญาตรีหรือเทียบเทา
2.4 ต่ํากวาปริญญาตรี
3. จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ปฏิบัติงานจริง
4. จํานวนนักวิจัย
4.1 ขาราชการ
4.2 พนักงาน
4.3 สัญญาจาง (ตั้งแต 9 เดือนขึ้นไป)
5. วุฒิการศึกษาของนักวิจัยทั้งหมด
5.1 ปริญญาเอกหรือเทียบเทา
5.2 ปริญญาโทหรือเทียบเทา
5.3 ปริญญาตรีหรือเทียบเทา
5.4 ต่ํากวาปริญญาตรี
6. จํานวนนักวิจัยที่ปฏิบัติงานจริง
7. จํานวนนักวิจัยที่ลาศึกษาตอ
8. จํานวนตัวบงชี้ที่บรรลุเปาหมาย
9. จํานวนตัวบงชี้ของการปฏิบัติงานทั้งหมด
10. จํานวนงานวิจัย และงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร และ/หรือ
นําไปใชประโยชนของบุคลากรสายสนับสนุน
11. จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคภายใน
สถาบันของบุคลากรสายสนับสนุน

ปการศึกษา (ผลที่เกิดขึ้นจริง)
2550
2551
2552
แผน ผล แผน
ผล
แผน
ผล
62
62
62
62
58
22
21
21
5
6
6
9
9
9
23
23
19
3
3

62

1
12
25
22
62

62

0
12
25
22
62
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
25
33

0
12
26
17
58
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
29
33

1

0

0

0
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12. จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจาก
ภายนอก
สถาบันของบุคลากรสายสนับสนุน
13. จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ไดรับทุนทําวิจัยและงาน
สรางสรรค
14. จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ไดรับทุนทําวิจัยและงาน
สรางสรรคจากภายในสถาบัน
15. จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ไดรับทุนทําวิจัยและงาน
สรางสรรคจากภายนอกสถาบัน
16. จํานวนงานวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุน
16.1 จํานวนงานวิจัยที่ตีพิมพในวารสารระดับชาติ
16.2 จํานวนงานวิจัยที่ตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ
17. จํานวนโครงการวิจัยที่เบิกจายจากเงินสะสมของกองทุนวิจัย
18. จํานวนเงินที่เบิกจายจากเงินสะสมของกองทุนวิจัย
19. จํานวนบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง(Citation) ใน Refereed
Journal หรือในฐานขอมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติของ
บุคลากรสายสนับสนุนทั้งหมด
20. จํานวนผลงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ไดรับการจดทะเบียน
ทรัพยสินทางปญญา(สิทธิบัตร/ อนุสิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์)
ในรอบ 5 ปที่ผานมา (ชิ้นงาน)
21. จํานวนกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่
ตอบสนองความตองการของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ และ
นานาชาติ
22. คาใชจาย และมูลคาของสถาบันในการบริการวิชาการและ
วิชาชีพเพื่อสังคม
23. จํานวนแหลงใหบริการวิชาการและวิชาชีพที่ไดรับการ
ยอมรับ
ในระดับชาติหรือนานาชาติ
24. รายรับของสถาบันในการใหบริการวิชาการ และวิชาชีพใน
นามสถาบัน
25. คาใชจายและมูลคาที่บริการวิชาการผูดอยโอกาส (ไมรวม
โรงพยาบาลและโรงพยาบาลทันตกรรม)
26. จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่พิจารณาบทความวิชาการ/
เลื่อนระดับ

ปการศึกษา (ผลที่เกิดขึ้นจริง)
250
2551
2552
แผน ผล แผน
ผล
แผน
ผล

0

0

0

0

0

0

0
0
1
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0

0

0

0

13

20

766,051.85

2,559,300

0

0

0

0

99,703.50

0

3

0
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ขอมูล
27. จํานวนกิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริม
เอกลักษณ ศิลปะและวัฒนธรรม
28. คาใชจาย และมูลคาที่ใชในการอนุรักษพัฒนาและ
สรางเสริมเอกลักษณ ศิลปะและวัฒนธรรม
29. จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนา
ความรู และทักษะในวิชาชีพ ทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ
30 จํานวนครั้งความไมปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน (ภายใน
มหาวิทยาลัย)
31. คาใชจายทั้งหมด
32. งบดําเนินการที่ใชจายไปทั้งหมด
33. เงินเหลือจายสุทธิ
34. เงินรายรับทั้งหมด (งบดําเนินการที่รับมาทั้งหมด)
35. จํานวนเงินที่ใชในระบบประกันคุณภาพ
36. คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินตนเองในภาพรวมทุกภารกิจ
37. จํานวนโครงการที่คณะ/หนวยงานรวมมือกับหนวยงาน
ตางๆ หรือกับสังคมและชุมชนเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน
ภาคใต
38. จํานวนชาวตางประเทศที่มาเยือนหรือปฏิบัติงานที่
มหาวิทยาลัย
39. จํานวนบุคลากร/นักศึกษาของมหาวิทยาลัยที่ไป
ตางประเทศ
40. จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่ทํารวมกับตางประเทศ
41. จํานวนโครงการและผูเขารวมโครงการพัฒนาสมรรถนะ
สากลของนักศึกษาและบุคลากร

ปการศึกษา (ผลที่เกิดขึ้นจริง)
2550
2551
2552
แผน ผล แผน
ผล
แผน
ผล
7

7

34,323

270,517

62

58

5
36,909,700
36,909,700
669,800
0
5,000
4.30

7
22,133,549
22,133,549

4
0

139

272
1

272
1

151
1

3/130

3/130

ภาคผนวก ข
ตารางการกําหนดแผน / เปาหมายการดําเนินงานตามภารกิจและตัวบงชี้
คา
แผน ผลการดําเนินงานประจําป
ภารกิจ / ตัวบงชี้
น้ําหนัก ผล
2547 2548
2549
1. ภารกิจรวมของหนวยงาน
40.00
1.1 มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ แผนดําเนินงาน
2.86 แผน
และมีการกําหนดตัวบงชี้เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตาม
ผล
แผนใหครบทุกภารกิจ (ระดับ)***
1.2 รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของการปฏิบัติงานที่กําหนด***
2.86 แผน
ผล
1.3 มีการกําหนดแผนกลยุทธที่เชื่อมโยงกับแผนคณะ/หนวยงาน/มหาวิทยาลัย (ระดับ) ****
2.86 แผน
ผล
1.4 รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ***
2.86 แผน
ผล
1.5 ภาวะผูนําของผูบริหารหนวยงานทุกระดับของกองกิจการนักศึกษา (ระดับ)***
2.85 แผน
ผล
1.6 มีการพัฒนาหนวยงานสูองคการเรียนรู (ระดับ)**
2.85 แผน
ผล
1.7 มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในกระบวนการบริหารการศึกษา (ระดับ)***
2.85 แผน
ผล
1.8 ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวบงชี้และเปาหมายของระดับองคกรสู
2.85 แผน
ระดับบุคคล (ระดับ)***
ผล
1.9 รอยละของบุคลากรกองกิจการนักศึกษาที่ไดรับการพัฒนาความรู และทักษะใน
2.86 แผน
วิชาชีพทั้งในประเทศและตางประเทศ****
ผล
80
90
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2550

แผนการดําเนินงานประจําปการศึกษา
2551
2552
2553
2554

5
5

7
5

7
6

7

7

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

80
77.42
4
5
80
92.70
4
3
5
1
4
2
7
3
100
100

90
78.13
5
5
80
79.13
4
4
5
2
5
2
7
3
100
100

95

100

5

5

80

80

4

4

5

5

5

5

8

8

100

100

คา
แผน
น้ําหนัก ผล
2.86 แผน
ผล
แผน
ผล
2.86 แผน
ผล
2.86 แผน
ผล
2.86 แผน
ผล
2.86 แผน
ผล
60.00

ภารกิจ / ตัวบงชี้
1.10 กิจกรรม 5 ส/กิจกรรมคุณภาพอื่น ๆ (ระดับ)*
1.11 จํานวนครั้งความไมปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน (ภายในหนวยงาน)*
1.12 มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะหคาใชจาย การตรวจสอบ
การเงินและงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ (ระดับ)***
1.13 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เปนสวนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารการศึกษา (ระดับ)**
1.14 ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับ)**
1.15 มีระบบการรวบรวมขอมูลที่ไดรับการตรวจสอบความถูกตองและทันเวลา (ระดับ)*
2. ภารกิจเฉพาะของหนวยงาน
ภารกิจที่ 1 ทุนการศึกษา
1.1 มีการจัดบริการทุนการศึกษาแกนักศึกษา

ผลการดําเนินงานประจําป
2547 2548
2549

5

2550
3
3
0
7
7
5
5
5
5
1
1

5

แผนการดําเนินงานประจําปการศึกษา
2551
2552
2553
2554
3
3
3
3
3
3
0
7
7
7
7
7
7
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
2
3

3.33

แผน
ผล

-

7
7

7
7

7

7

ภารกิจที่ 2 กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา
2.1 มีการจัดบริการกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษาแกนักศึกษา

3.33

แผน
ผล

-

7
7

7
7

7

7

ภารกิจที่ 3 เงินยืมฉุกเฉิน
3.1 มีการจัดบริการเงินยืมฉุกเฉิน

3.33

แผน
ผล

-

6
6

6
6

6

6

-116-

คา
แผน
น้ําหนัก ผล

ภารกิจ / ตัวบงชี้

ผลการดําเนินงานประจําป
2547 2548
2549

2550

แผนการดําเนินงานประจําปการศึกษา
2551
2552
2553
2554

ภารกิจที่ 4 บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยา
4.1 มีการจัดบริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแกนักศึกษา

3.33

แผน
ผล

-

6
6

6
6

6

6

ภารกิจที่ 5 บริการจัดหางานและศึกษาตอ
5.1 มีการจัดบริการจัดหางานและขอมูลศึกษาตอแกนักศึกษา

3.33

แผน

-

5

5

5

5

ผล

-

5

5

-

6
6

6
6

6

6

ภารกิจที่ 6 วินัยและพัฒนานักศึกษา
6.1 มีการดําเนินงานวินัยนักศึกษาและพัฒนานักศึกษา

3.33

แผน
ผล

ภารกิจที่ 7 หอพักนักศึกษา
7.1 จัดบริการหอพักนักศึกษาใหไดมาตรฐาน

3.33

แผน
ผล

8
8

8
8

8

8

ภารกิจที่ 8 สุขาภิบาลอาหาร/ รานสวัสดิการ และสิ่งอํานวยความสะดวก
8.1 คุณภาพอาหาร-เครื่องดื่มตามมาตรฐาน

3.33

แผน
ผล

5
5

5
5

5

5

ภารกิจที่ 9 สุขภาพอนามัย
9.1 มีบริการสุขภาพอนามัยและประกันภัยอุบัติเหตุนักศึกษา

3.33

แผน
ผล

6
6

6
6

6

6

80.00
86.20

80.00
86.80

80.00

80.00

ภารกิจที่ 10 ไปรษณียภัณฑ
10.1 : รอยละของระดับความพึงพอใจของผูใชบริการ

3.33
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แผน
ผล

3

53.40

3

63.20

80.00
63.00

คา
แผน
น้ําหนัก ผล

ภารกิจ / ตัวบงชี้
ภารกิจที่ 11 กิจกรรมเพื่อสงเสริมพัฒนานักศึกษา
11.1 มีการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษาที่ครบถวนและสอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่
พึงประสงค
11.2 รอยละของนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม/โครงการพัฒนานักศึกษาตอจํานวนนักศึกษาระดับ

3.33

แผน
ผล

3.33

ปริญญาตรีทั้งหมด

ผลการดําเนินงานประจําป
2547 2548
2549

2550
4
4

แผนการดําเนินงานประจําปการศึกษา
2551
2552
2553
2554
4
4

4
4

4

4

แผน

80.00

80.00

80.00

80.00

ผล

93.37

96.34

ภารกิจที่ 12 วิชาทหาร
12.1 จํานวนนักศึกษาที่ใชบริการวิชาทหารตอปการศึกษา

3.33

แผน
ผล

300
489

350
615

400
715

400

400

ภารกิจที่ 13 ทะเบียนกิจกรรมนักศึกษา
13.1 จํานวนนักศึกษาที่ใชบริการทะเบียนกิจกรรมนักศึกษาตอปการศึกษา

3.33

แผน
ผล

1,200
1,323

1,500
2,164

2,000
2,314

2,500

3,000

ภารกิจที่ 14 กีฬา
14.1 จํานวนครั้งที่ใหบริการดานกีฬาแกนักศึกษา หนวยงาน หรือกลุมองคกรตอเดือน

3.33

แผน
ผล

600

650
600

650
700

650
-

650
-

ภารกิจที่ 15 สารสนเทศกิจการนักศึกษา
15.1 มีการจัดบริการสารสนเทศกิจการนักศึกษา

3.33

แผน
ผล

5
5

5

5

10

5
5

แผน
ผล

480
480

480
480

480
5

480

480

ภารกิจที่ 16 กิจกรรมนานาชาติ
16.1 มีการจัดและสงเสริมกิจกรรมนานาชาติ

3.33
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คา
แผน
น้ําหนัก ผล

ภารกิจ / ตัวบงชี้
ภารกิจที่ 17 การพัฒนาองคกร
17.1 จํานวนโครงกาพัฒนางาน/ผลงานวิชาการ

แผน
ผล

ผลการดําเนินงานประจําป
2547 2548
2549
5

7

2550

แผนการดําเนินงานประจําปการศึกษา
2551
2552
2553
2554

7
7

7
5

7
7

7

7

100.00

คาเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
3. ภารกิจในฐานะผูขับเคลื่อนตัวบงชี้ของมหาวิทยาลัย
2.12 รอยละของนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ป ที่ผานมา ที่ไดรับ
ประกาศเกียรติคุณยกยองดานวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม กีฬา สุขภาพ ศิลปและวัฒนธรรม
ดานสิ่งแวดลอมและอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับคุณภาพบัณฑิตในระดับชาติหรือนานาชาติ
2.16 จํานวนวิทยานิพนธและงานวิชาการของนักศึกษาที่ไดรับรางวัลในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ

1.67

แผน
ผล

0.31

0.31

1.67

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

75

78

7

7

8

8

8

3

4

4

4

4

99.5

99.55

99.55

99.6

99.6

5

6

7

7

7

3.1 มีการจัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา

5.00

3.2 มีการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษาที่ครบถวนและสอดคลองกับคุณลักษณบัณฑิตที่พึงประสงค

5.00

3.3 รอยละของนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม/โครงการพัฒนานักศึกษาตอจํานวนนักศึกษา

5.00

3.4 ประสิทธิผลของการปฏิบัติตามคุณธรรมจริยธรรมและวินยั นักศึกษา

5.00

9.2 มีระบบและกลไกการใหความรูและทักษะดานประกันคุณภาพแกนักศึกษา

5.00
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เกณฑการประเมินตัวบงชี้รวมของหนวยงาน
ภารกิจและตัวบงชี้
1.1 มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ
แผนดําเนินงานและมีการกําหนดตัวบงชี้เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงาน
ตามแผนใหครบทุกภารกิจ (ระดับ) ***
ระดับคุณภาพ
1. มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน
2. มีกระบวนการพัฒนากลยุทธ แผนการดําเนินงานและแผนปฏิบัติการประจําปให
สอดคลองกันและกันและสอดคลองกับภารกิจหลักของคณะ/หนวยงาน/
มหาวิทยาลัย
3. มีการกําหนดตัวบงชี้ของการดําเนินงาน และกําหนดเปาหมายของแตละ
ตัวบงชี้เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงาน
4. มีการดําเนินการตามแผนครบทุกภารกิจ
5. มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ อยางนอย
ปละ 2 ครั้งและรายงานผลตอผูบริหาร
6. มีการวิเคราะหความสอดคลองระหวางกลยุทธ แผนการดําเนินงาน
เปาประสงค เปาหมายกับยุทธศาสตรและแผนพัฒนาของคณะ/หนวยงาน/
มหาวิทยาลัย ตลอดจนสภาพการณปจจุบันและแนวโนมในอนาคตอยาง
สม่ําเสมอ
7. มีการนําผลการประเมินและผลการวิเคราะหมาปรับปรุงกลยุทธและ
แผนการดําเนินงานอยางตอเนื่อื ง
1.2 รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของการปฏิบัติงานที่กําหนด***

1.3 มีการกําหนดแผนกลยุทธที่เชื่อมโยงกับแผนคณะ/หนวยงาน/มหาวิทยาลัย
(ระดับ)***
ระดับคุณภาพ
1. มีคณะกรรมการ/คณะทํางานกําหนดแผนกลยุทธของหนวยงาน
2. มีแผนกลยุทธของหนวยงาน
3. มีการวิเคราะหความสอดคลองของแผนกลยุทธกับแผนพัฒนาคณะ/
หนวยงาน/มหาวิทยาลัย
4. แผนกลยุทธมีความสอดคลองกับแผนคณะ/หนวยงาน/มหาวิทยาลัย
นอยกวารอยละ 80 ของแผน
5. แผนกลยุทธมีความสอดคลองกับแผนคณะ/หนวยงาน/มหาวิทยาลัยตั้งแต
รอยละ 80 ของแผน
1.4 รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ***
กรณีสํารวจความพึงพอใจของหนวยงานในภาพรวม
กรณีสํารวจความพึงพอใจเปนรายโครงการ/กิจกรรม

เกณฑการประเมิน
1
2
3
2.86 มีการดําเนิน มีการดําเนิน
มีการดําเนิน
การไมครบ
การ 5 - 6
การครบทุกขอ
5 ขอแรก
ขอแรก

คา
น้ําหนัก

√

2.86 บรรลุเปาหมายบรรลุเปาหมาย
รอยละ 60-74 รอยละ 75-89
√
2.86 มีการดําเนิน มีการดําเนิน
1-2 ขอแรก 3 ขอแรก

บรรลุเปาหมาย
รอยละ 90-100
มีการดําเนิน
อยางนอย
4 ขอแรก

√

2.86
รอยละ 65-74 รอยละ 75-84
คาเฉลี่ย
1.51 -2.50

คาเฉลี่ย
2.51 - 3.50

√
มากกวาหรือ
เทากับรอยละ 85
คาเฉลี่ยมากกวา
หรือเทากับ 3.51
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1.5 ภาวะผูนําของผูบริหารหนวยงานทุกระดับของกองกิจการนักศึกษา (ระดับ)***
ระดับคุณภาพ
1. มีกระบวนการสรรหาผูบริหารที่เปนระบบ โปรงใส ตรวจสอบได
2. ผูบริหารดําเนินการบริหารดวยหลักธรรมาภิบาลและใชศักยภาพภาวะผูนํา
ที่มีอยูโดยคํานึงถึงประโยชนของคณะ/หนวยงาน/มหาวิทยาลัยและ
ผูมีสวนไดสวนเสีย
3. มีกระบวนการประเมินศักยภาพและผลการปฏิบัติงานของผูบริหารที่ชัดเจน
และเปนที่ยอมรับในมหาวิทยาลัย
4. มีการจัดทําแผนและกลไกการพัฒนาศักยภาพของผูบริหารตามผลการ
ประเมินและดําเนินการตามแผนอยางครบถวน
1.6 มีการพัฒนาหนวยงานสูองคการเรียนรู (ระดับ)**
ระดับคุณภาพ
1. มีการทบทวนและจัดทําแผนการจัดการความรู เพื่อมุงสูองคกรแหงการ
เรียนรูและประชาสัมพันธเผยแพรใหประชาคมของหนวยงานรับทราบ
2. มีการดําเนินการตามแผนจัดการความรูและประสบความสําเร็จตาม
เปาหมายไมนอยกวารอยละ 50
3. มีการดําเนินการตามแผนจัดการความรูและประสบความสําเร็จตาม
เปาหมายรอยละ 100
4. มีการติดตามประเมินผลความสําเร็จของการจัดการความรู
5. มีการนําผลการประเมินไปปรับใชในการพัฒนากระบวนการจัดการความรู
ใหเปนสวนหนึ่งของกระบวนงานปกติและปรับปรงแผนการจั
ใหเปนสวนหนงของกระบวนงานปกตและปรบปรุ
งแผนการจดการความรู
ดการความร
1.7 มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในกระบวนการบริหารการศึกษา (ระดับ)***
ระดับคุณภาพ
1. มีการแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผูบริหาร
ระดับสูงและตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของหนวยงานรวมเปน
คณะกรรมการหรือคณะทํางาน โดยผูบริหารระดับสูงตองมีบทบาทสําคัญใน
การกําหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยง
2. มีการวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงที่สงผลกระทบหรือสรางความเสียหาย
หรือความลมเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเปาหมายในการบริหารงาน
และจัดลําดับความสําคัญของปจจัยเสี่ยง
3. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง โดยแผนดังกลาวตองกําหนดมาตรการ
หรือแผนปฏิบัติการในการสรางความรู ความเขาใจใหกับบุคลากรทุกระดับ
ในดานการบริหารความเสี่ยงและการดําเนินการแกไข ลด หรือปองกัน
ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรม
4. มีการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง
5. มีการสรุปผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ตลอดจนมีการ
กําหนดแนวทางและขอเสนอแนะในการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยง
โดยไดรับความเห็นชอบจากผูบริหารสูงสุดของหนวยงาน

เกณฑการประเมิน
1
2
3
2.85 มีการดําเนิน มีการดําเนิน มีการดําเนินการ
การไมครบ การ 3 ขอแรก
ครบทุกขอ
3 ขอแรก

คา
น้ําหนัก

√

2.85 มีการดําเนิน มีการดําเนิน
การไมครบ การ 3 ขอแรก
3 ขอแรก

มีการดําเนินการ
อยางนอย
4 ขอแรก

√

2.85

มีการ
ดําเนินการ
ไมครบ
3 ขอแรก

มีการ
ดําเนินการ
3-4 ขอแรก

√

มีการดําเนินการ
ครบทุกขอ
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1.8 ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวบงชี้และเปาหมายของระดับองคกรสู
ระดับบุคคล (ระดับ)***
ระดับคุณภาพ
1. มีการกําหนดแนวทางการดําเนินการในการประเมินผลภายในหนวยงาน
2. มีแผนงานการประเมินผลภายในหนวยงาน
3. มีการกําหนดตัวบงชี้และเปาหมายตามพันธกิจและยุทธศาสตรของหนวยงาน
4. มีการจัดทํา Strategy Map ของหนวยงาน โดยกําหนดเปาประสงคของแตละ
ประเด็นยุทธศาสตรที่เกี่ยวของกับหนวยงานใหเชื่อมโยงกับเปาประสงคและ
ประเด็นยุทธศาสตรของคณะ/หนวยงาน/มหาวิทยาลัย
5. มีการยืนยันวิสัยทัศนและประเด็นยุทธศาสตรของหนวยงาน
6. มีระบบในการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้และเปาหมายตาม
คํารับรองของผูบริหารระดับตาง ๆ
7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้และเปาหมายตามคํารับรอง
8. มีการนําผลการประเมินผลการดําเนินงานของผูบริหาร ไปเชื่อมโยงกับ
ระบบการสรางแรงจูงใจ
1.9 รอยละของบุคลากรกองกิจการนักศึกษาที่ไดรับการพัฒนาความรู และทักษะ
ในวิชาชีพทั้งในประเทศและตางประเทศ****
1.10 กิจกรรม 5 ส/กิจกรรมคุณภาพอื่น ๆ (ระดับ)*
ระดับคุณภาพ
1.1 มการแตงตงคณะกรรมการ
มีการแตงตั้งคณะกรรมการ 5ส,
5ส มแผนการจดกจกรรม
มีแผนการจัดกิจกรรม 5ส ประจาป,
ประจําป
และมาตรฐาน 5ส/มาตรฐานคุณภาพอื่น ๆ
2. มีการดําเนินงานตามแผนนอยกวารอยละ 80
3. มีการดําเนินงานตามแผนมากกวาหรือเทากับ รอยละ 80 และมีการประเมินผล
การจัดกิจกรรม 5ส เพื่อใชเปนแนวทางพัฒนาปตอไป
1.11 จํานวนครั้งความไมปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน (ภายในหนวยงาน)*
1.12 มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะหคาใชจาย การตรวจสอบ
การเงินและงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ (ระดับ)***
ระดับคุณภาพ
1. มีแผนกลยุทธทางการเงินที่สอดคลองกับยุทธศาสตรของคณะ/หนวยงาน/
มหาวิทยาลัยใหเปนไปตามเปาหมาย
2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน แผนการจัดสรร และการวางแผน
การใชเงินอยางมีประสิทธิภาพโปรงใส ตรวจสอบได
3. มีการจัดทําระบบฐานขอมูลทางการเงินที่ผูบริหารสามารถนําไปใชใน
การตัดสินใจและวิเคราะหสถานะทางการเงิน
4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบ อยางนอยปละ 2 ครั้ง
5. มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะหคาใชจาย และวิเคราะห
สถานะทางการเงินและความมั่นคงขององคการอยางตอเนื่อง
6. มีหนวยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหนาที่ตรวจ ติดตามการใช
เงินใหเปนไปตามระเบียบและกฎเกณฑที่สถาบันกําหนด
7. ผูบริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตามเปาหมาย และนํา
ขอมูลจากรายงานทางการเงินไปใชในการวางแผนและการตัดสินใจ

คา
น้ําหนัก

2.85

เกณฑการประเมิน
1
2
3
มีการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
ดําเนินการ 5-7 ขอแรก
ครบทุกขอ
ไมครบ
5 ขอแรก

√

มากกวาหรือ
เทากับรอยละ 80
√
มีการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
ดําเนินการ 2 ขอแรก
ครบทุกขอ
1 ขอแรก
ขอแรก

2.86 รอยละ 1-54

2.86

รอยละ
55 -79

√

2.86

มีการ
ดําเนินการ

มีการ
ดําเนินการ
5-6 ขอแรก

มีการดําเนินการ
ครบทุกขอ

ไมครบ 5 ขอแรก

√
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1.13 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เปนสวนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารการศึกษา (ระดับ)**
ระดับคุณภาพ
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมกับระดับ
การพัฒนาของหนวยงาน
2. มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพจากคณะ
กรรมการระดับนโยบายและผูบริหารสูงสุดของหนวยงาน ภายใตการมี
สวนรวม จากภาคีทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
3. มีการกําหนดมาตรฐานตัวบงชี้ และเกณฑคุณภาพที่สอดคลองกับมาตรฐาน
การศึกษาระดับอุดมศึกษา เอกลักษณของหนวยงานและมาตรฐานอื่นๆ ที่
เกี่ยวของ และสอดคลองกับการประเมินคุณภาพภายนอก
4. มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพที่ครบถวน ทั้งการควบคุมคุณภาพ
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพอยางตอเนื่องเปนประจําทุกป
5. มีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหาร
การศึกษา ที่เหมาะสมสอดคลองกับแนวทางการจัดการศึกษาของสถาบัน
โดยไดรับการสนับสนุนจากตนสังกัด และมีการนําผลการประเมินคุณภาพ
ภายในมา พัฒนาปรับปรุงผลการดําเนินงานตามพันธกิจใหเกิดผลดี
6. มีระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา
และใชรวมกันทั้งระดับบุคคล ภาควิชา คณะ หนวยงานและมหาวิทยาลัย
7. มีระบบสงเสริมการสรางเครือขายดานการประกันคุณภาพการศึกษาระหวาง
หนวยงานทั้งภายในและภายนอกสถาบัน โดยเฉพาะการมสวนรวมของชุ
หนวยงานทงภายในและภายนอกสถาบน
โดยเฉพาะการมีสวนรวมของชมชน
มชน
1.14 ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับ)**
ระดับคุณภาพ
1. มีการดําเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหนวยงาน และสถาบันอยางตอเนื่อง
2. มีการปรับปรุงระบบประกันคุณภาพภายในโดยสอดคลองกับพันธกิจและ
พัฒนาการของหนวยงาน และสถาบัน
3. มีการรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตอหนวยงานที่เกี่ยวของ
และสาธารณชนภายในเวลาที่กําหนด
4. มีการนําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงการดําเนินงานของหนวยงาน
อยางตอเนื่อง
5. มีนวัตกรรมดานการประกันคุณภาพที่หนวยงานพัฒนาขึ้น หรือมีการจัดทํา
แนวปฏิบัติที่ดี เพื่อการเปนแหลงอางอิงใหกับคณะ/หนวยงาน/กลุมสาขาวิชา
และมหาวิทยาลัยอื่น ๆ
1.15 มีระบบการรวบรวมขอมูลที่ไดรับการตรวจสอบความถูกตองและทันเวลา
(ระดับ)*
ระดับคุณภาพ
1. มีการแตงตั้งผูรับผิดชอบรวบรวมขอมูลพื้นฐานและตัวบงชี้
2. มีการรวบรวมขอมูลอยางเปนระบบทุกเดือน
3. มีการรายงานขอมูลเพื่อติดตามผลการดําเนินงานในแตละตัวบงชี้ทุก 3 เดือน
และรายงานตอคณะกรรมการที่เกี่ยวของ

คา
น้ําหนัก

2.86

1
มีการ
ดําเนินการ
ไมครบ
4 ขอแรก

เกณฑการประเมิน
2
3
มีการ
มีการดําเนินการ
ดําเนินการ อยางนอย 5 ขอแรก
4 ขอแรก

√

2.86

มีการ
ดําเนินการ
ไมครบ
3 ขอแรก

มีการ
ดําเนินการ
3 ขอแรก

มีการดําเนินการ
อยางนอย 4 ขอแรก

√

2.86

มีการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
ดําเนินการ 3-4 ขอแรก
ครบทุกขอ
1-2 ขอแรก
√
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คา
น้ําหนัก

1

เกณฑการประเมิน
2

3

4. สามารถสรุปขอมูลของแตละตัวบงชี้ที่ถูกตองไดภายใน 1 เดือนหลังกําหนด
ปดขอมูลในรอบป
5. สามารถจัดทํารายงานประจําปการประเมินคุณภาพใหแลวตามเวลา
เมื่อสิ้นสุดรอบป

เกณฑการประเมินตัวบงชี้เฉพาะของหนวยงาน
ภารกิจที่ 1 ทุนการศึกษา
1.1 มีการจัดบริการทุนการศึกษาแกนักศึกษา
ระดับคุณภาพ
1. มีแผนการปฏิบัติงาน
2. มีการจัดสรรเงินทุนการศึกษาตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด
3. มีคณะทํางานและคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา
4. มีระบบสารสนเทศใหบริการกับนักศึกษาและผูปฏิบัติงาน
5. มีกระบวนการสงเสริมใหนักศึกษาตระหนักถึงการใชเงินและจิตสํานึกสาธารณะ
6. พิจารณาจัดสรรทุนการศึกษาตามระยะเวลาที่กําหนด
7. มีการติดตาม ประเมินผล และนําผลมาปรับปรุง
ภารกิจที่ 2 กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา
2.1 มีการจัดบริการกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษาแกนักศึกษา
ระดับคุณภาพ

3.33

ดําเนิน
ดําเนิน
การไมครบ การครบ 6 ขอ

ดําเนิน
การครบทุกขอ

√

3.33

1. มีแผนการปฏิบัติงาน
2. มีการจัดสรรวงเงินกูยืมตามเกณฑที่กองทุน กยศ. กําหนด
3.3 มคณะทางานและคณะกรรมการกองทุ
มีคณะทํางานและคณะกรรมการกองทนเงิ
นเงนใหกู
นใหกย ืม 5 วทยาเขต
วิทยาเขต
4. มีระบบสารสนเทศใหบริการกับนักศึกษาและผูปฏิบัติงาน
5. มีกระบวนการสงเสริมใหนักศึกษาตระหนักถึงการใชเงินและชําระเงินคืน
6. นักศึกษาไดรับเงินกูตามระยะเวลาที่กําหนด

ดําเนิน
การไม
ครบ 6 ขอ

ดําเนินการ
ครบ 6 ขอ

ดําเนินการ
ครบทุกขอ

√

7. มีการติดตามประเมินผลและนําผลมาปรับปรุง
ภารกิจที่ 3 เงินยืมฉุกเฉิน
3.1 มีการจัดบริการเงินยืมฉุกเฉิน
ระดับคุณภาพ
1. มีแผนการปฏิบัติงาน
2. มีการจัดสรรเงินยืมฉุกเฉินตามเกณฑที่กําหนด
3. มีระบบสารสนเทศใหบริการกับนักศึกษาและผูปฏิบัติงาน
4. นักศึกษาไดรับเงินยืมฉุกเฉินตามระยะเวลาที่กําหนด
5. มีกระบวนการติดตาม ทวงหนี้เงินยืมฉุกเฉิน
6. มีการติดตามประเมินผลและนําผลมาปรับปรุง
ภารกิจที่ 4 บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยา
4.1 มีการจัดบริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแกนักศึกษา
ระดับคุณภาพ
1. มีแผนการปฏิบัติงาน
2. มีคณะกรรมการที่ปรึกษาเชิงจิตวิทยา
3. มีนักศึกษากลุมเพื่อนชวยเพื่อน (อาสาสมัครบานวัยใส)
4. มีการใหการปรึกษาและพัฒนาทักษะชีวิตหรือจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
เฉพาะกลุมตาง ๆ

3.33

ดําเนินการ ดําเนินการ
ไมครบ 5 ขอ ครบ 5 ขอ

ดําเนินการ
ครบ ทุกขอ

√

3.33 ดําเนินการ ดําเนินการ
ไมครบ 5 ขอ ครบ 5 ขอ

ดําเนินการ
ครบทุกขอ
√
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5. มีระบบสงตอปญหาไปยังผูเชี่ยวชาญ
6. มีการติดตามประเมินผลและนําผลมาปรับปรุง
ภารกิจที่ 5 บริการจัดหางานและขอมูลศึกษาตอ
5.1 มีการจัดบริการจัดหางานและขอมูลศึกษาตอแกนักศึกษา
ระดับคุณภาพ
1. มีแผนการบริการจัดหางานและขอมูลศึกษาตอ
2. มีระบบสารสนเทศการบริการจัดหางานและขอมูลศึกษาตอใหบริการนักศึกษา
และผูปฏิบัติงาน
3. มีกระบวนการเตรียมความพรอมใหนักศึกษากอนเขาสูการประกอบอาชีพ
4. มีการจัดงานวันนัดพบแรงงาน
5. มีการติดตามประเมินผลและนําผลมาปรับปรุง
ภารกิจที่ 6 วินัยและพัฒนานักศึกษา
6.1 มีการดําเนินงานวินัยนักศึกษาและพัฒนานักศึกษา
ระดับคุณภาพ
1. มีแผนการปฏิบัติงาน
2. มีคณะกรรมการสอบสวนและคณะกรรมการดําเนินงานวินัยนักศึกษา
3. การดําเนินงานวินัยเปนไปตามระเบียบ/ ขอบังคับ / ประกาศของมหาวิทยาลัย
4. ใหการปรึกษา แนะแนวและกรณีที่ตองดูแล ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักศึกษาที่
มหาวิทยาลัยสั่งลงโทษทางวินัยนักศึกษา
5. จํานวนนักศึกษาที่ถูกลงโทษไมเกินรอยละ 0.5 ของนักศึกษาทั้งหมด
6.6 มการตดตามประเมนผลและนาผลมาปรบปรุ
มีการติดตามประเมินผลและนําผลมาปรับปรงง
ภารกิจที่ 7 หอพักนักศึกษา
7.1 จัดบริการหอพักนักศึกษาใหไดมาตรฐาน
ระดับคุณภาพ
1. มีเปาประสงคบริการนักศึกษาและบุคคลภายนอก
2. มีนโยบายและแผนงานที่สอดคลองวิสัยทัศนและพันธกิจ
3. มีคณะกรรมการควบคุมมาตรฐานหอพักและมีระบบบริหารจัดการแบบมี
สวนรวม
4. จัดบริการสิ่งอํานวยความสะดวกมีชองทางการรับฟงสื่อสารและการรองเรียน

คา
น้ําหนัก

3.33

1

เกณฑการประเมิน
2

ดําเนิน
ดําเนิน
การไม การครบ 4 ขอ
ครบ4 ขอ

3

ดําเนิน
การครบทุกขอ

√

3.33 ดําเนินการ ดําเนินการ
ไมครบ 5 ขอ ครบ 5 ขอ

ดําเนิน
การครบทุกขอ

√

3.33

มีการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
ดําเนินการ การครบ 7 ขอ
ครบทุกขอ
ไมครบ7 ขอแรก

√

5 จัดสนับสนุนและสงเสริมพัฒนานักศึกษาในหอพัก
6. มีระบบและเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย
7. มีการบริหารความเสี่ยงและมีมาตรฐานการควบคุมภายใน
8. มีการประเมินผลพรอมนําผลมาปรับปรุงและพัฒนา
ภารกิจที่ 8 สุขาภิบาลอาหาร/รานสวัสดิการและสิ่งอํานวยความสะดวก
8.1 คุณภาพอาหาร-เครื่องดื่มตามมาตรฐาน
ระดับคุณภาพ
1. มีมาตรฐาน/เปาหมาย
2. มีระบบบริหารจัดการแบบมีสวนรวม
3. มีการควบคุมภายใน และควบคุมคุณภาพ
4. มีการดําเนินงานตามแผน
5. มีการประเมินผล

3.33 มีการดําเนิน มีการดําเนิน
การไมครบ การครบ 4 ขอ
4 ขอ

มีการดําเนินการ
ครบทุกขอ

√

-126ภารกิจและตัวบงชี้
ภารกิจที่ 9 สุขภาพอนามัย
9.1 มีบริการสุขภาพอนามัยและประกันภัยอุบัติเหตุนักศึกษา
ระดับคุณภาพ
1. มีนโยบาย
2. มีระบบการใหบริการสุขภาพอนามัยและประกันภัยอุบัติเหตุ
3. มีเจาหนาที่ประสานงานตลอด 24 ชั่วโมง
4. มีบริการแจงเหตุดวน มีบริการสายดวน และรถฉุกเฉิน
5. มีการจัดกิจกรรมใหความรู/ รณรงคสรางเสริมและปองกันโรค
6.มีการประเมินผล
ภารกิจที่ 10 ไปรษณียภัณฑ
10.1 รอยละของความพึงพอใจของผูใชบริการ

คา
น้ําหนัก

3.33

1

เกณฑการประเมิน
2

มีการ
มีการดําเนิน
ดําเนินการ การครบ 5 ขอ
ไมครบ 5 ขอ

3

มีการดําเนินการ
ครบทุกขอ

√

3.33

1-54

55-79

>80
√

ภารกิจที่ 11 กิจกรรมเพื่อสงเสริมพัฒนานักศึกษา
11.1 มีการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษาที่ครบถวนและสอดคลองกับคุณลักษณะของ
บัณฑิตที่พึงประสงค
ระดับคุณภาพ
1.มีการจัดทําแนวทางสงเสริมการจัดกิจกรรมที่สอดคลองกับวิสัยทัศนของ
สถาบันและคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

มีการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
ดําเนินการ 3 ขอแรก ครบทุกขอ
ไมครบ 3 ขอแรก

3.33

ระดับอุดมศึกษา
2.มีการสงเสริมใหสถาบันและองคการนักศึกษาจัดกิจกรรมนักศึกษาใหครบทุก
ประเภทโดยอยางนอยตองดําเนินการ 5 ประเภท ดังนี้
- กิจกรรมวิชาการ
- กิจกรรมกีฬาและการสงเสริมสุขภาพ
- กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนและรักษาสิ่งแวดลอม
- กิจกรรมนันทนาการ
- กิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม
3.มีกระบวนการติดตามและประเมินผลโครงการหรือกิจกรรม ทั้งที่จัดโดย
สถาบันและองคการนักศึกษาทุกสิ้นปการศึกษา
4. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา
อยางตอเนื่อง
11.2 รอยละของนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม/โครงการพัฒนานักศึกษาตอจํานวน
นักศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งหมด

√

3.33

รอยละ
1-39

รอยละ 40-59

3.33

≤200

>200-299

มากกวาหรือ
เทากับรอยละ 60
√

ภารกิจที่ 12 วิชาทหาร
12.1 จํานวนนักศึกษาที่ใชบริการวิชาทหารตอปการศึกษา

≥300
√

ภารกิจที่ 13 ทะเบียนกิจกรรมนักศึกษา
13.1 จํานวนนักศึกษาที่ใชบริการทะเบียนกิจกรรมนักศึกษาตอปการศึกษา

3.33

<800

800-1,000

>1,000
√

-127ภารกิจและตัวบงชี้
ภารกิจที่ 14 กีฬา
14.1 จํานวนครั้งที่ใหบริการดานกีฬาแกนักศึกษา หนวยงาน หรือกลุมองคกรตอ
เดือน
ภารกิจที่ 15 สารสนเทศกิจการนักศึกษา
15.1 มีการจัดสารสนเทศกิจการนักศึกษา
ระดับคุณภาพ
1. มีแผนการปฏิบัติงานสารสนเทศกิจการนักศึกษา
2. ขอมูลเปนปจจุบัน มีความถูกตอง และมีความปลอดภัย
3. มีการประชุมชี้แจง ฝกปฏิบัติ และสรุปผลการปฏิบัติงานกับผูที่เกี่ยวของ
4. มีระบบสารสนเทศรองรับการปฏิบัติงานของกองกิจการนักศึกษา 11 ระบบ
5. มีการประเมินผล
ภารกิจที่ 16 กิจกรรมนานาชาติ
16.1 มีการจัดและสงเสริมกิจกรรมนานาชาติ

คา
น้ําหนัก

3.33

3.33

1
<300

เกณฑการประเมิน
2
300-400

ดําเนิน
ดําเนิน
การไมครบ 4 ขอการครบ 4 ขอ

3
>400
√

ดําเนิน
การครบทุกขอ

√

3.33

<300

300-400

>400
√

ภารกิจที่ 17 การพัฒนาองคกร
17.1 จํานวนโครงการพัฒนางาน / ผลงานวิชาการ

3.33

<4

4-มิ.ย.

>6
√

เกณฑการประเมินภารกิจในฐานะผูขับเคลื่อน / รายงานตัวบงชี้ของมหาวิทยาลัย
2.12 รอยละของนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปที่ผานมา
ที่ไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม

0.003-0.015 0.016-0.029 เทากับรอยละ0.030

จริยธรรม กีฬา สุขภาพ ศิลปะและวัฒนธรรมและดานสิ่งแวดลอมในระดับชาติ

2. นักศึกษาบัณฑิต

หรือระดับนานาชาติ (2.12)

ศึกษาและศิษยเกา

2.16 จํานวนวิทยานิพนธและงานวิชาการของนักศึกษาที่ไดรับรางวัลในระดับชาติ
หรือระดับนานาชาติ (ชิ้นงาน)***

รอยละ

รอยละ

1. มากกวาหรือ

ที่ไดรับรางวัลจาก
ผลงานวิจัยและหรือ
วิทยานิพนธมากกวา
หรือเทากับ 0.060
หมายเหตุ
กรณีไดตามขอ 1 แต
ไมไดขอ 2 ถือวา
ไดคะแนน 2
ระดับมหาวิทยาลัยหรือหนวยงาน
จํานวน
จํานวน
มากกวาหรือ
1-5 ชิ้นงาน 6-8 ชิ้นงาน เทากับ 9 ชิ้นงาน
ระดับภาควิชา
จํานวน
จํานวน
มากกวาหรือ
0 ชิ้นงาน
1 ชิ้นงาน
เทากับ 2 ชิ้นงาน

-128ภารกิจและตัวบงชี้
3.1 มีการจัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา (ระดับ)***
ระดับคุณภาพ
1. มีการสํารวจควรมตองการจําเปนของนักศึกษาปที่ 1
2. มีการจัดบริการดานสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการพัฒนาการเรียนรูของ

เกณฑการประเมิน
1
2
3
5.00
มีการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
ดําเนินการ 7 ขอแรก
ครบทุกขอ
ไมครบ 7 ขอแรก

คา
น้ําหนัก

นักศึกษา
3. มีการจัดบริการดานกายภาพที่สงเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษา
4. มีการจัดบริการใหคําปรึกษาแกนักศึกษา
5. มีบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอนักศึกษาและศิษยเกา
6. มีการจัดโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาชีพแกนักศึกษาและศิษยเกา
7. มีการประเมินคุณภาพของการใหบริการทั้ง 5 เรื่องขางตนเปนประจําทุกป
8. นําผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการมาพัฒนาการจัดบริการแกนักศึกษา
นักศึกษาและศิษยเกา
3.2 มีการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษาที่ครบถวนและสอดคลองกับคุณลักษณะของ
บัณฑิตที่พึงประสงค (ระดับ)***
ระดับคุณภาพ
1= มีการจัดทําแนวทางสงเสริมการจัดกิจกรรมที่สอดคลองกับวิสัยทัศนของ
สถาบันและคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
2 = มีการสงเสริมใหสถาบันและองคการนักศึกษาจัดกิจกรรมนักศึกษาให
ครบทุกประเภทโดยอยางนอยตองดําเนินการใน 5 ประเภท ดังนี้
- กิจกรรมวิชาการ
- กิจกรรมกีฬาและการสงเสริมสุขภาพ
- กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนและรักษาสิ่งแวดลอม
- กิจกรรมนันทนาการ
- กิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม
3 = มีกระบวนการติดตามและประเมินผลโครงการหรือกิจกรรม ทั้งที่จัดโดย
สถาบันและองคการนักศึกษาทุกสิ้นปการศึกษา
4 = มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา
อยางตอเนื่อง
3.3 รอยละของนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม/โครงการพัฒนานักศึกษาตอ
จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งหมด****
3.4 ประสิทธิผลของการปฏิบัติตามคุณธรรม จริยธรรมและวินัยนักศึกษา*

มีการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
ดําเนินการ 3 ขอแรก
ครบทุกขอ
ไมครบ 3 ขอแรก

รอยละ 1-39 รอยละ 40-59

มากกวาหรือ
เทากับรอยละ 60
มีนักศึกษาที่ มีนักศึกษาที่
มีนักศึกษาที่
ไมถูก ไมถูกลงโทษทา ไมถูกลงโทษทาง
ลงโทษทาง
วินัยรอยละ วินัยรอยละ
วินัยรอยละ
90.00-94.99 95.00-99.49 99.50-100

-129ภารกิจและตัวบงชี้
ภารกิจที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
9.2 มีระบบและกลไกการใหความรูและทักษะดานการประกันคุณภาพแกนักศึกษา

คา
น้ําหนัก

1

5

มีการ

ระดับคุณภาพ
1. มีระบบการใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแกนักศึกษา
2. มีระบบสงเสริมใหนักศึกษานําความรูดานการประกันคุณภาพไปใชกับ
กิจกรรมนักศึกษา
3. มีกลไกใหนักศึกษามีสวนรวมในการประกันคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย
4. นักศึกษามีการใชกระบวนการคุณภาพ ในการพัฒนาคุณภาพของ
กิจกรรมหรือโครงการนักศึกษา
5. นักศึกษาสรางเครือขายการพัฒนาคุณภาพในสถาบันและระหวางสถาบัน
6. มีระบบติดตามประเมินผลการประกันคุณภาพในกิจกรรมที่นักศึกษา

เกณฑการประเมิน
2

3

มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ

ดําเนินการ 4-5 ขอแรก
ไมครบ 4 ขอแรก

อยางนอย 6 ขอแรก

ดําเนินการ และในสวนที่นักศึกษามีสวนรวมกับการประกันคุณภาพ
ของสถาบัน
7. มีการนําผลการประเมินไปพัฒนากระบวนการใหความรูและกลไก
การดําเนินงานประกันคุณภาพที่เกี่ยวของกับนักศึกษาอยางตอเนื่อง
ภารกิจที่ 10 องคประกอบตามนโยบายรัฐบาล "สถานศึกษา 3 ดี (3D)
10.1 การบริหารจัดการสถานศึกษา 3ดี (3D)
10.2 ผลที่เกิดกับผูเรียนตามนโยบาย 3ดี (3D) มีความรู เจตนคติที่ดี ตลอดจนเกิดพฤติกรรม
อธิบายสัญลักษณ
* หมายถึง องคประกอบ/ตัวบงชี้ที่เปนเอกลักษณเฉพาะของมหาวิทยาลัย
**
*** หมายถึง ตัวบงชี้ที่กําหนดโดย สกอ.

หมายถึง ตัวบงชี้ที่สอดคลองกันระหวาง สกอ.
และสมศ.
**** หมายถึง ตัวบงชี้ของ สมศ.

