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คํานํา 
 

รายงานประจาํปการประเมินคณุภาพ  ปการศกึษา 2552  กองกิจการนกัศกึษา  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร       

ไดจัดทําขึ้น เพ่ือเผยแพรผลการดําเนินงานในรอบปการศึกษาที่ผานมาแกหนวยงานที่เก่ียวของและตอสาธารณชนผูสนใจ รวมถึง

เพ่ือใชเปนขอมูลสําหรับการตรวจสอบประเมินคณุภาพการดาํเนนิงานภายในระดบัหนวยงานและระดบัมหาวิทยาลัย  

แนวทางการจดัทาํรายงานฉบบันี้  ไดจดัทาํตามแนวทางของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร โดยในปการศึกษา 2552 

กองฯ ไดรายงานผลการดาํเนนิงานและผลการประเมินตามภารกิจและตัวบงชีจ้ํานวน 42  ตัวบงชี ้ คือ ภารกิจรวมของหนวยงาน 

15 ตัวบงช้ี  ภารกิจเฉพาะของหนวยงาน 18 ตัวบงชี้ และภารกิจในฐานะผูขับเคลือ่นตัวบงชี้ของมหาวิทยาลัย 9 ตัวบงช้ี ระยะเวลา

ที่รายงานตามปการศึกษา 2552 (1 มิถุนายน 2552 – 31 พฤษภาคม 2553) ยกเวนในตัวบงชีท้ี่สัมพันธกับการใชจายงบประมาณ

โดยตรง จะรายงานตามกรอบปงบประมาณ 2552 

ขอมูลในรายงานฉบบันี้    เปนการแสดงผลจากการดาํเนนิงาน  ทั้งสวนของตัวปอน กระบวนการทาํงาน   

ผลลัพธและผลสําเร็จที่เกิดขึ้น ซึง่ถือวาเปนสิง่ทีแ่สดงใหเห็นถึงความกาวหนาและพัฒนาการของกองกิจการนักศึกษาจากการ

พัฒนากระบวนการทาํงานของปการศกึษา  2552  

 ขอขอบคุณคณะกรรมการประกันคุณภาพและบุคลากรกองกิจการนักศึกษา   ที่ไดใหความรวมมือในการทํางาน

และมีความมุงมัน่ทีจ่ะรวมกันพัฒนาคุณภาพการดําเนินงาน จนทําใหการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาของกอง

กิจการนกัศกึษา ที่ผานมาสําเร็จไปไดดวยดี  

 

 

คณะกรรมการประกันคุณภาพ 

กองกิจการนกัศกึษา 

กรกฎาคม  2553 
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ข้อมูลเบือ้งต้นกองกจิการนักศึกษา    

 

ความเป็นมา 
 กองกิจการนกัศึกษาเป็นส่วนราชการหน่ึง ตามประกาศทบวงมหาวทิยาลยัเร่ืองการแบ่งส่วนราชการใน
สาํนกังานอธิการบดีมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์  ลงวนัท่ี  20  เมษายน  2522  ในราชกิจจานุเบกษา  ลงวนัท่ี 1 พฤษภาคม  
2522 และตามหนงัสือทบวงมหาวทิยาลยัท่ี ทม 0202/7959  ลงวนัท่ี 14  พฤษภาคม  2542  มีโครงสร้าง การแบ่งงานเป็น 3  
งาน 1 หน่วย  คือ งานแนะแนวและจดัหางาน   งานบริการและสวสัดิการนกัศึกษา งานกิจกรรมนกัศึกษา และหน่วยธุรการ  
ปี 2531ไดป้รับปรุงงานใหม่ตามหนงัสือทบวงมหาวทิยาลยัท่ี ทม 0202/24594  ลงวนัท่ี  20  กนัยายน  2531   เป็น  4  งาน
คือ งานแนะแนวและจดัหางาน   งานบริการและสวสัดิการนกัศึกษา   งานกิจกรรมนกัศึกษา และงานธุรการ   และเม่ือวนัท่ี  
3  ธนัวาคม  2547 ไดเ้พ่ิมหน่วยงานใหม่อีกจาํนวน 2 หน่วยงาน  คือ  หน่วยสารสนเทศ  และหน่วยกิจกรรมนานาชาติ     
  ปี  2552 ไดมี้การปรับปรุงแบ่งโครงสร้างงานใหม่เป็นการภายใน ตั้งแต่วนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2552 เป็นตน้มา
ตามหนงัสือท่ี มอ. 052/289 ลงวนัท่ี 13  พฤศจิกายน  2552เป็น 9 งานคือ งานแนะแนวและจดัหางาน   งานวนิยัและพฒันา-
นกัศึกษา  งานกองทุนเงินใหกู้ย้มืเพ่ือการศึกษา   งานบริการและสวสัดิการนกัศึกษา  งานหอพกันกัศึกษา  งานกิจกรรม-
นกัศึกษา   งานพฒันากีฬา   งานสารสนเทศและนวตักรรม   และงานธุรการ   
 
วสัิยทศัน์   กองกิจการนกัศึกษาเป็นหน่วยงานท่ีร่วมสร้างบณัฑิตท่ีพึงประสงคข์องมหาวทิยาลยั   โดยมุ่งเนน้การดาํเนินงาน
ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้และพฒันานกัศึกษา  
 
พนัธกจิ        สนบัสนุนและจดักิจกรรมพฒันานกัศึกษาพร้อมจดับริการและสวสัดิการท่ีหลากหลาย เพ่ือใหบ้ณัฑิตมี
ความรู้  ความสามารถ  ดาํรงดว้ยคุณธรรม บนพ้ืนฐานความเป็นไทย  มีทกัษะชีวติ  สาํนึกสาธารณะ   และสมรรถนะสากล  
 
เป้าประสงค์ / วตัถุประสงค์ / กลยุทธ์ 
เป้าประสงค์   1.บัณฑิตมีภาวะผู้น า มีทักษะชีวติ  มีคุณธรรม มีส านึกสาธารณะและสมรรถนะสากล  และอยู่ร่วมกบัผู้อืน่ได้ด ี

วตัถุประสงค์ กลยุทธ์ 
1. เพื่อให้บณัฑิตมีจิตสาํนึกสาธารณะ   
    มีคุณธรรมจริยธรรม และมีวินยั  

ถือ ประโยชน์ของเพื่อนมนุษยเ์ป็น 
กิจท่ีหน่ึงตามพระราชปณิธานของ 

    สมเด็จพระบรมราชชนกฯ 

1.  เผยแพร่พระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนกฯ  
2.  ขยายกิจกรรมให้นกัศึกษารู้จกัชุมชน และสงัคม 
3.  สร้างบรรยากาศและส่ิงแวดลอ้มดา้นคุณธรรม จริยธรรม ส่งเสริมบุคลากร และนกัศึกษาท่ีมี 
     ความดีเด่นเป็นแบบอยา่งท่ีดี 
4.  จดัและส่งเสริมกิจกรรมให้นกัศึกษาเรียนรู้การแกไ้ขพฤติกรรมท่ีขดักบัวินยันกัศึกษา           
5.  จดัและส่งเสริมกิจกรรมพฒันาจิตสาํนึกสาธารณะ  คุณธรรมจริยธรรม  และวินยั 

2.  เพื่อให้บณัฑิตมีภาวะผูน้าํ  มีทกัษะ 
     ชีวิต  มีทกัษะทางสงัคม  วิชาการ   
     และเสริมสร้างสมรรถนะสากลบน 
     พ้ืนฐานความเป็นไทย 

1. จดัและส่งเสริมกิจกรรมท่ีเสริมสร้างภาวะผูน้าํ  สมรรถนะสากลบนพ้ืนฐานความเป็นไทย 
2. ส่งเสริมและพฒันาความเขม้แขง็ขององคก์รนกัศึกษาและสร้างเครือข่าย  ในการพฒันาผูน้าํ 
    ของนกัศึกษา 
3. จดัและส่งเสริมกิจกรรมเพ่ือพฒันาบุคลิกภาพนกัศึกษา 
4. จดัและส่งเสริมกิจกรรมเสริมสร้างบณัฑิตให้มีทกัษะชีวิตและคุณภาพชีวิตท่ีดีตระหนกัใน 
    ศกัด์ิศรีและความมีคุณค่าในตนเองตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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วตัถุประสงค์ กลยุทธ์ 
 5. จดัและส่งเสริมกิจกรรมเพ่ือพฒันานกัศึกษา ให้มีความพร้อมเขา้สู่ตลาดงานสนบัสนุนให้  

    นกัศึกษาประกอบอาชีพมีรายไดร้ะหวา่งเรียน  และสร้างงานดว้ยตนเอง 
6.  ส่งเสริมศกัยภาพบริการปรึกษา 
 

3.  เพื่อให้บณัฑิตมีความภาคภูมิใจในสถาบนั  
ความเป็นลูกพระบิดาเป็นหน่ึงเดียวไม่
แยก  คณะ  วิทยาเขต 

 

จดัและส่งเสริมกิจกรรมความภาคภูมิใจในสถาบนัเป็นหน่ึงเดียวไม่แยกคณะ   วิทยาเขต 

4.  เพื่อให้บณัฑิตมีความเขา้ใจใน 
     พหุวฒันธรรมและความเป็น 
     ประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษตัริย ์
     ทรงเป็นประมุข 

1. จดัและส่งเสริมกิจกรรมให้เกิดการเรียนรู้และเขา้ใจวฒันธรรมไทยและ 
   วฒันธรรมต่างชาติ เพ่ือการอยูร่่วมกนัในสงัคมพหุวฒันธรรม 
2. รณรงคส่์งเสริมกิจกรรมความเป็นประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษตัริยท์รง 
    เป็นประมุข 
 

5.  เพื่อให้บณัฑิตมีสุขภาพ พลานามยั 
     แขง็แรงสมบูรณ์ 

1. จดักิจกรรมท่ีส่งเสริมให้นกัศึกษา เป็นผูมี้สุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจ 
2. จดักิจกรรมท่ีส่งเสริมให้นกัศึกษาปราศจากยาเสพติด การพนนัอบายมุข 
    และพฤติกรรมเส่ียงต่างๆ  

เป้าประสงค์เป้าประสงค์     2. นักศึกษามีความพร้อมในการศึกษาเพือ่พฒันาวชิาการและกระจายโอกาสทางการศึกษา  

วตัถุประสงค์ กลยุทธ์ 

1.  เพื่อจดับริการและสวสัดิการท่ีหลากหลาย
ตรงตามความตอ้งการของนกัศึกษา 

1. มุ่งพฒันาหอพกัตามมาตรฐานหอพกันกัศึกษาของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา   
    และของมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
2. ตรวจเยีย่มนกัศึกษา  และรับรองมาตรฐานท่ีพกัเอกชน 
3. จดัให้มีอาหารเคร่ืองด่ืมจาํหน่ายท่ีหลากหลายไดม้าตรฐาน 
4. จดัให้มีร้านสวสัดิการต่าง ๆ ท่ีเอ้ือต่อการพฒันาการเรียนรู้และส่งเสริมคุณภาพชีวิตแก่  
    นกัศึกษา 
5  จดัให้มีระบบบริการสุขภาพอนามยันกัศึกษาท่ีหลากหลาย 
6. จดัสรรทุนการศึกษาประเภททุนขาดแคลนหรือทุนเรียนดี  ตามเกณฑข์องมหาวิทยาลยัและ 
    เง่ือนไขของแหล่งทุนทุกคน 
7. จดัสรรเงินให้กูย้มืตามเกณฑข์องกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา 
8. จดัอบรมและเผยแพร่ขอ้มูลอาชีพ  อาชีพอิสระ  การศึกษาต่อและสมคัรงาน 
9. จดับริการวิชาทหารตามระเบียบการศึกษา 
10. จดัให้มีอาคาร  สนามกีฬา  และอุปกรณ์อ่ืน ๆ ท่ีเอ้ือต่อการจดักิจกรรมกีฬาให้ไดม้าตรฐาน 
      และเพียงพอ 
11. จดัให้มีอาคารกิจกรรม และอุปกรณ์อ่ืน ๆ  ท่ีเอ้ือต่อการจดักิจกรรมนกัศึกษาให้ได ้
      มาตรฐานและเพียงพอ 
12. จดัให้มีการสาํรวจความตอ้งการความจาํเป็นของนกัศึกษา จดัให้มีอาคารกิจกรรมนกัศึกษา  
      สนามกีฬา อุปกรณ์กีฬา และอุปกรณ์อ่ืน ๆ  
 

2. เพื่อกระจายโอกาสทางการศึกษาใน   
รูปแบบทุนการศึกษาและ 
ความสามารถ พิเศษสาํหรับนกัเรียน 
ในระดบัมธัยมศึกษา 

1. จดัให้มีทุนการศึกษาและแสวงหาแหล่งทุนเพ่ิมมากข้ึนสาํหรับนกัเรียนและนกัศึกษาดอ้ย 
    โอกาส  
2. จดัให้มีโครงการรับนกัศึกษาท่ีมีความสามารถพิเศษดา้นกีฬาให้เขา้เรียนในมหาวิทยาลยั 
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เป้าประสงค์เป้าประสงค์     3.  กองฯ มีการบริหารจัดการเชิงรุก ที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสตรวจสอบได้  ตามหลกัธรรมาภบิาล และสอดรับกบัการบริหาร  
                         มหาวทิยาลยัหลายวทิยาเขต 

วตัถุประสงค์ กลยุทธ์ 

1.  เพ่ือบูรณาการงานกิจการนกัศึกษา 
     กบัคณะ และวิทยาเขต อยา่งเป็นระบบ   

1.  จดัตั้งคณะกรรมการดาํเนินงานหรือคณะทาํงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานกิจการนกัศึกษา 
2.  กาํหนดแผนการปฏิบติังานร่วมกบัคณะและวิทยาเขต 

2.  เพื่อให้การบริหารจดัการมีประสิทธิภาพ   
    ตามหลกัธรรมาภิบาล  

1. จดัอบรมให้ความรู้  กระตุน้และสร้างจิตสาํนึกให้บุคลากรปฏิบติังานโดยยดึ 
    หลกัธรรมาภิบาล 
2. ปรับและวางระบบบริหารจดัการให้มีความโปร่งใสและตรวจสอบได ้       
 

3.  เพ่ือพฒันาความกา้วหนา้ของบุคลากร 
     อยา่ง เป็นระบบทั้งดา้นระดบัความรู้ และ 
     ระดบัความสามารถทางวิชาการ 

1. พฒันาบุคลากรเขา้สู่ตาํแหน่งชาํนาญการ/เช่ียวชาญ/เช่ียวชาญพิเศษ  
2. มีระบบกลไกเสริมสร้างและจูงใจให้บุคลากรทาํผลงานทางวิชาการ 
3. มีการพฒันาบุคลากรอยา่งต่อเน่ือง 
4.  จดัหางบประมาณสนบัสนุนให้เพียงพอในการพฒันาบุคลากร เช่นเร่ืองการ  ฝึกอบรม   
     ศึกษาดูงาน หรือการทาํวิจยั   
 

4.  เพื่อพฒันาระบบการจดัการ 
     ฐานขอ้มูล และการใช ้เทคโนโลย ี
     สารสนเทศอยา่งมีประสิทธิภาพ      

1. จดัให้มีฐานขอ้มูลท่ีเช่ือถือได ้ ทนัสมยัสาํหรับการบริหารจดัการ 
2. จดัหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และอ่ืน ๆ ให้เพียงพอกบัความตอ้งการในทุกภารกิจของกองฯ 
3. จดัอบรมให้ความรู้บุคลากรเร่ืองเทคโนโลยสีารสนเทศอยา่งต่อเน่ือง 
 

เป้าประสงค์  4.  เพือ่เสริมสร้างสมรรถนะและปรับวฒันธรรมองค์กรสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  ที่มีการจัดการความรู้  เพือ่ให้เกดิการ 
                          พฒันาอย่างยัง่ยนื 

วตัถุประสงค์ กลยุทธ์ 

1.  เพื่อพฒันาการทาํงานเป็นทีม   
     มีจิตสาํนึกแห่งการเรียนรู้    

1.  ให้บุคลากรทาํงานเป็นทีมเพ่ือพฒันาองคก์ร โดยแต่งตั้งคณะทาํงานชุด 
     ต่าง ๆ 
 

2.  เพื่อพฒันา KPIs ให้สอดคลอ้งกบั 
    ระบบการประกนัคุณภาพของมหาวิทยาลยั  
 

1. มีคณะกรรมการประกนัคุณภาพของกองฯ 
2. จดัประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้เพื่อพฒันา KPIs ให้สอดคลอ้งกบัระบบการประกนัคุณภาพ 
    ของมหาวิทยาลยั  
 

3. เพื่อสร้างระบบ Knowledge  Management   
    และสร้าง/จดัเก็บองคค์วามรู้อยา่งเป็น 
    ระบบ เพ่ือให้เกิดเป็นขมุความรู้ดา้น 
    กิจการนกัศึกษา 

1. ส่งเสริมให้บุคลากรแลกเปล่ียนถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ 
2. สร้าง/ประมวลองคค์วามรู้ดา้นกิจการ นกัศึกษา 
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ผู้อ านวยการกองกจิการนักศึกษา 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
                       
 
                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานกจิกรรม
นักศึกษา (1) 

 

งานพฒันากฬีา 
  (2) 

งานวนัิยและพฒันา
นักศึกษา(3) 

 

งานแนะแนวและจัดหางาน  
( 4) 

งานกองทุนเงนิให้กู้ยมื
เพือ่การศึกษา  (5) 

 
 

งานหอพกั
นักศึกษา  (6)  

งานบริการและ
สวสัดกิารนักศึกษา  (7) 

สุพตัรา 

งานธุรการ 
(8) 

- หน่วยกิจกรรมบาํเพญ็ 
   ประโยชน ์ 
- หน่วยกิจกรรมวิชาการ 
- หน่วยกิจกรรม 
   ศิลปวฒันธรรม 
-หน่วยกิจกรรมนานาชาติ 
-หน่วยกิจกรรมพิเศษ  
-หน่วยทะเบียนกิจกรรม  
  นกัศึกษา 
-หน่วยอาคารกิจกรรมและ 
  พสัดุ 
 

- หน่วยส่งเสริมและ 
   กิจกรรมกีฬา 
- หน่วยส่งเสริมการกีฬา 
   เพื่อสุขภาพ 
-  หน่วยส่งเสริมและพฒันากีฬา 
 -หน่วยวิทยาศาสตร์การกีฬา 
 -หน่วยอาคารสถานท่ีและพสัดุ 
   อุปกรณ์กีฬา 
-หน่วยธุรการและการเงิน 
 

-  หน่วยวินยันกัศึกษา 
-  หน่วยพฒันาวินยันกัศึกษา 
-  หน่วยพฒันาและ 
   ปรับเปล่ียนพฤติกรรม 
 
 
 

 -  หน่วยทุนการศึกษา 
 -  หน่วยบริการปรึกษาเชิง 
     จิตวิทยาและพฒันาตน 
 - หน่วยรับเร่ืองราวร้องทุกข ์
 -  หน่วยพฒันาอาชีพ 
     นกัศึกษา 
   
 

   -  หน่วยปฏิบติัการเงินกูย้ืม  
      กยศ./กรอ. 
  - หน่วยส่งเสริมพฒันา     
     นกัศึกษากูย้ืม 
 
 
 
/ 
  

 

-หน่วยหอพกัชาย 
-หน่วยหอพกัหญิง 
-หน่วยพฒันานกัศึกษา 
  ในหอพกั 
-หน่วยอาคารสถานท่ี 
 และพสัดุ 
-หน่วยไปรษณียภณัฑ ์
-หน่วยธุรการ 
-หน่วยประสานงาน 
  หอพกัเอกชน 
 

-หน่วยสุขาภิบาลอาหาร 
-หน่วยอนามยันกัศึกษา 
-หน่วยประกนัภยัอุบติัเหตุ  
  นกัศึกษาและบุคลากร 
-หน่วยสวสัดิการต่างๆ  
-หน่วยวิชาทหาร 
-หน่วยอาคารสถานท่ี 
   และพสัดุ 
 
 

  - หน่วยบริหารงาน 
    ทัว่ไป 
 - หน่วยสารบรรณ  

- หน่วยการเงิน 
   และบญัชี  

 - หน่วยงบประมาณ 
 - หน่วยผลิตเอกสาร 
 - หน่วยพสัดุ 
 - หน่วยบุคลากร 
 
   

 
 
 
 
 
 

-  คณะกรรมการชุดต่างๆ 
(ประกนัคุณภาพ/ความเส่ียง  การจดัการความรู้ แผนและพฒันา          
5 ส.  กิจกรรมสันทนาการสานสัมพนัธ์) 

 

งานสารสนเทศและ
นวตักรรม  (9) 

 
- หน่วยสารสนเทศ 
- หน่วยประกนัคุณภาพ 
- หน่วยการจดัการความรู้ 
- หน่วยการบริหารความเส่ียง 
- หน่วยแผนและพฒันา 
- หน่วยประชาสมัพนัธ์และ 
   ชุมชนสมัพนัธ์ 
 
  
   
 

อธิการบดี 

รองอธิการบดีฝ่ายพฒันานกัศึกษา  กีฬาและวฒันธรรม 

- คณะกรรมการดาํเนินงานกิจการนกัศึกษา 
- คณะกรรมการจดัสรรทุนการศึกษา 
- คณะกรรมการดาํเนินงานวนิยันกัศึกษา 
- คณะกรรมการท่ีปรึกษาเชิงจิตวทิยา 
- คณะกรรมการอาจารยท่ี์ปรึกษาหอพกั  
- คณะกรรมการกองทุนเงินให้กูย้มืเพื่อการศึกษา 
 

ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนกัศึกษาและกีฬา 
 

ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายบริการและสวสัดิการนกัศึกษา 
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หัวหน้างานกจิกรรม
นักศึกษา 

สุกรี เมฆทนัต์  
น.วชิาการศึกษาช.8 

 (1) 

หัวหน้างานพฒันากฬีา 
วรรณโน สนธิพพิฒัน์ 
น.วชิาการศึกษา 6 

(2) 

หัวหน้างานวนัิยและพฒันา
นักศึกษา 

มนา   พรหมม ี
น.วชิาการอุดม*** 

( 3) 
 

    หัวหน้างานแนะแนวและ
จัดหางาน  

อมรา  ศรีสัจจัง 
น.แนะแนวฯ ช. 8 

( 4) 

หัวหน้างานกองทุนเงนิให้
กู้ยมืเพือ่การศึกษา 
จุรี  เจริญผล 
น.แนะแนวฯ 6 

(5) 

 
 

หัวหน้างานหอพกั
นักศึกษา 

อมัพร อรุณศรี 
น.วชิาการฯ ช. 8 

(6)  
 

หัวหน้างานบริการและ
สวสัดกิารนักศึกษา   
สุพตัรา วจิิตรโสภา 
น.วชิาการฯ ช.8 

(7) 

หัวหน้างานธุรการ 
อาภรณ์ อุ่นธวชันัดดา 

จ.บริหารฯ ช. 8 
 (8) 

-  วิลาสินี เพชรขาว 
   น.วิชาการ ช.8 
-  เกตุวดี  สิทธิชยั 
   น.วิชาการ 6 
-  สตัญา  แสงสุวรรณ 
   น.วิชาการศึกษา* 
- เยาวลกัษณ์  คุณาวรกุล 
  น.วิชาการอุดมศึกษา*** 
- ปรเมศวร์  สาขุน 
   ช่างอิเลคทรอนิคส์ * 
-  ลูกจา้งประจาํ 2 คน 
-  พนง.บ.เอกชน  2  คน 
 

 - วรัญญู ขวญัวิชา 
    น.วิชาการอุดม*** 
 - พิศิษฐ ์เรืองนอ้ย 
   น.วิชาการศึกษา* 
-  ลูกจา้งประจาํ 2 คน 
- ลูกจา้งโครงการ  3 คน 
-  พนง.บ.เอกชน  2  คน 
 
 
  
    

-  อตัราวา่ง 
   น.วิชาการศึกษา* 
 
 
 

-  วนัวิสาข ์โยพิทกัษ ์
   น.วิชาการอุดม*** 
-  จีรนนัท ์ ยอดมณี 
  น.วิชาการอุดม*** 
 

 

- เบญจมาศ  เลิศบวร  
   น.แนะแนวฯ* 

 
 

- นพดล  ภูมิสมบติั 
   น.วิชาการศึกษา 6 
 - นนัทวนั ชนะสิทธ์ิ 
    น.วิชาการศึกษา 6 
 - ธนภร ไชยทอง 
    น.วิชาการศึกษา 6 
- พรผุสดี หล่อตระกลู 
   ผูป้ฏิบติังานบริหาร 4 
- อุไรวรรณ ปฏิญญา 
  น.วิชาการอุดมศึกษา** 
- นนัทวี  ภกัดีจิตต ์
   แม่บา้น 
-  แม่บา้น 12  คน 
-  พนง.บ.เอกชน  40  คน 
 

-  นุกลู  กุลสิรวิชย  ์
    น.วิชาการ 6 
- พนง.บ.เอกชน 24 คน 

-  วิรภรณ์ ถาวรสุข 
   น.วิชาการ6 
-  พรทิพย ์อรัญดร 
   น.วิชาการเงินและบช.6 
-  จารุณี สิงขรัตน ์
  ผูป้ฏิบติังานบริหาร 6 
- วิลยั อินทร์สุวรรณ์ 
  ผูป้ฏิบติังานบริหาร 6 
-  อนนัต ์อินคีรี 
  ผูป้ฏิบติังานบริหาร 5 
-  ละออง สุขโสภา 
  ผูป้ฏิบติังานบริหาร* 
-  ทิพวลัย ์เตชะศรี 
    ผูป้ฏิบติังานบริหาร * 
-  ไตรลดา พงษช์าตรี  

ผูป้ฏิบติังานบริหาร* 
 - นายพิชิต  พลายดดั 
    แม่บา้น 

 
 
 
 

-  คณะกรรมการชดุตา่งๆ 

(ประกนัคณุภาพ/ความเสี่ยง  การจดัการความรู้ แผนและ
พฒันา  5 ส.  กิจกรรมสนัทนาการและสานสมัพนัธ์) 
 

หัวหน้างาน
สารสนเทศและ
นวตักรรม  

คมกริช  ชนะศรี 
น.แนะแนวฯ ช. 8 

(9) 

 
-  ชุลีพร  สะสม 
   น.วิชาการคอมพิวเตอร์ 
 
  
   
 

ผู้อ านวยการกองกจิการนักศึกษา 
นายวชิา  เพชรขาว  
น.วชิาการศึกษา  8 
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หน้าที่รับผดิชอบของงานต่าง ๆ กองกจิการนักศึกษา มดีงันี้  

1.  งานกจิกรรมนักศึกษา 
  มีหนา้ท่ีความรับผิดชอบในการจดั และสนบัสนุนการจดักิจกรรมเพ่ือพฒันานกัศึกษา  โดยจะกาํกบัดูแลการจดั

กิจกรรมดา้นต่างๆ  ของกลุ่มกิจกรรมนกัศึกษา ไดแ้ก่ องคก์ารบริหาร  สภานกัศึกษา  ชมรมในสงักดัองคก์ารบริหาร และ
กลุ่มอิสระต่างๆ  โดยแบ่งหน่วยความรับผิดชอบ ดงัน้ี 
 1.  หน่วยบ าเพญ็ประโยชน์   มีหนา้ท่ีกาํกบัดูแลใหก้ารปรึกษาชมรมดา้นบาํเพญ็ประโยชน์ พิจารณากาํหนด
ระเบียบ หลกัเกณฑก์ารจดัทาํโครงการใหต้อบสนองวตัถุประสงค ์กลยทุธ์และแผนงานพฒันานกัศึกษา พิจารณาวเิคราะห์
โครงการงบประมาณ   ตลอดจนประสานอาํนวยความสะดวกในการจดักิจกรรมนกัศึกษาดา้นบาํเพญ็ประโยชน์  ไดแ้ก่  ดา้น
การเงิน  อาคารสถานท่ี  ยานพาหนะ  กาํลงัคน  และติดตามประเมินผล 
 2.  หน่วยวชิาการ   มีหนา้ท่ีกาํกบัดูแลใหค้าํปรึกษาชมรมดา้นวชิาการ พิจารณากาํหนดระเบียบ  หลกัเกณฑก์าร
จดัทาํโครงการใหต้อบสนองวตัถุประสงค ์ กลยทุธ์  และแผนงานพฒันานกัศึกษา  วเิคราะห์โครงการ  งบประมาณ  
ตลอดจนอาํนวยความสะดวกดา้นต่างๆ  ในการจดักิจกรรมนกัศึกษาดา้นวชิาการ  ไดแ้ก่  ดา้นการเงิน  สถานท่ี  ยานพาหนะ  
กาํลงัคน  และติดตามประเมินผล 
 3.  หน่วยศิลปวฒันธรรม   มีหนา้ท่ีกาํกบัดูแลใหค้าํปรึกษาชมรมดา้นศิลปวฒันธรรม พิจารณากาํหนดระเบียบ  
หลกัเกณฑก์ารจดัทาํโครงการใหต้อบสนองวตัถุประสงค ์ กลยทุธ์  และแผนงานพฒันานกัศึกษา  วเิคราะห์โครงการ  
งบประมาณ  ตลอดจนอาํนวยความสะดวกดา้นต่างๆ  ในการจดักิจกรรมนกัศึกษาดา้นศิลปวฒันธรรม ไดแ้ก่  ดา้นการเงิน  
สถานท่ี  ยานพาหนะ  กาํลงัคน และติดตามประเมินผล 
 4.  หน่วยกจิกรรมพเิศษ   มีหนา้ท่ีกาํกบัดูแลใหค้าํปรึกษาการจดักิจกรรมพิเศษอ่ืนๆ  พิจารณาวเิคราะห์โครงการ  
งบประมาณ  ตลอดจนอาํนวยความสะดวกดา้นต่างๆ  ในการจดักิจกรรมพิเศษท่ีองคก์รกิจกรรมเสนอ  โดยเนน้กิจกรรมท่ี
สอดคลอ้งกบัเป้าประสงคห์ลกัการบ่มเพาะนกัศึกษา 
 5.  หน่วยกจิกรรมนานาชาติ  มีหนา้ท่ีกาํกบัดูแลการจดักิจกรรมของนกัศึกษาต่างชาติ  การดาํเนินงานและประสาน
ภารกิจของนกัศึกษาต่างชาติ  การดาํเนินงาน และประสานภารกิจของกองกิจการนกัศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมนานาชาติ  
ไดแ้ก่  การติดต่อประสานงานกบัมหาวทิยาลยั  หน่วยงานต่างประเทศ  ในลกัษณะ E – mail   จดหมาย  โทรสาร  โทรศพัท ์ 
การประสานตอ้นรับ  บรรยายสรุป  การบนัทึกการประชุม และงานเอกสารต่างประเทศอ่ืนๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งกบันกัศึกษา  และ
บุคลากรกองกิจการนกัศึกษา 
 6.  หน่วยทะเบียนกจิกรรม   มีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการจดัเก็บขอ้มูลนกัศึกษาเขา้ร่วมกิจกรรมแต่ละโครงการ 
ดาํเนินการเทียบค่าหน่วยชัว่โมง และเทียบโอนประสบการณ์เขา้ร่วมกิจกรรมของนกัศึกษา  ตรวจสอบคุณภาพพร้อมออก
ใบรับรองการทาํกิจกรรมของนกัศึกษา 
 7.  หน่วยอาคารกจิกรรมและพสัดุ   มีหนา้ท่ีควบคุมดูแลอาคารกิจกรรมนกัศึกษา  และจดัใหบ้ริการดา้นพสัดุ
สนบัสนุนการจดักิจกรรมนกัศึกษา  ไดแ้ก่  พสัดุโสตฯ  โครงงาน  งานครัว  และพสัดุสาํนกังานต่างๆ 
 

2. งานพฒันากฬีา  
มีหนา้ท่ี ส่งเสริมการจดักิจกรรมทางดา้นกีฬา ทั้งในส่วนของกิจกรรมกีฬา  กีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ  กีฬาเพ่ือสุขภาพ  

วทิยาศาสตร์การกีฬา และส่ิงอาํนวยความสะดวกดา้นกีฬา  ตลอดจนสนบัสนุนใหน้กันกัศึกษาไดเ้รียนวชิาทหาร โดยแบ่ง
หน่วยงานดงัน้ี 



 

 

- 8 - 

         2.1 หน่วยส่งเสริมและกจิกรรมกฬีา    มีหนา้ท่ีกาํกบัดูแลใหค้าํปรึกษาชมรมดา้นศิลปวฒันธรรมในสงักดั
องคก์ารบริหาร  องคก์ารนกัศึกษา  พิจารณากาํหนดระเบียบ  หลกัเกณฑก์ารจดัทาํโครงการใหต้อบสนองวตัถุประสงค ์     
กลยทุธ์  และแผนงานพฒันานกัศึกษา  วเิคราะห์โครงการ  งบประมาณ  ตลอดจนอาํนวยความสะดวกดา้นต่างๆ  ในการ      
จดักิจกรรมนกัศึกษาดา้นศิลปวฒันธรรม ไดแ้ก่   ดา้นการเงิน  สถานท่ี  ยานพาหนะ  กาํลงัคน  และการติดตามประเมินผล 
                        2.2  หน่วยส่งเสริมกฬีาเพือ่สุขภาพ    มีหนา้ท่ีจดัและส่งเสริมกิจกรรมการออกกาํลงักายเพ่ือสุขภาพแก่
นกัศึกษาบุคลากร บุคคลภายนอกและหน่วยงานชุมชนต่างๆในพ้ืนท่ีใกลม้หาวทิยาลยั   เพ่ือใหส้ามารถไดอ้อกกาํลงักายและ
เล่นกีฬาอยา่งนอ้ย 3 วนั/สปัดาห์ มีความเขา้ใจหลกัการออกกาํลงักายท่ีถูกตอ้งเหมาะกบัสภาพของร่างกายตนเองและเลือก
ชนิดกีฬาท่ีออกกาํลงักายไดเ้หมาะสม  จดับอร์ดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ทางดา้นวทิยาศาสตร์สุขภาพ  และรองรับการเป็น
มหาวทิยาลยัสุขภาพตามนโยบายของมหาวทิยาลยั  ไดแ้ก่อบรมแอโรบิค  อบรมโยคะ     เทวนัโด 
             2.3 หน่วยส่งเสริมและพฒันากฬีา    มีหนา้ท่ีดาํเนินการ รับนกัเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษทางดา้นกีฬาเขา้
ศึกษาในมหาวทิยาลยั  จดัเตรียมเอกสาร สนบัสนุนส่งเสริม/อาํนวยความสะดวก และจดัส่งนกักีฬาเขา้ร่วมการแข่งขนักีฬา
มหาวทิยาลยัแห่งประเทศไทยตั้งแต่การคดัเลือกระหวา่งวทิยาเขต รอบคดัเลือกโซนภาคใตแ้ละรอบมหกรรม   ดาํเนินการ
จดัการแข่งขนัและจดัส่งนกักีฬาเขา้ร่วมการแข่งขนักีฬารายการต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  จดัประชุม สมัมนา 
และฝึกอบรมใหก้บัผูจ้ดัการทีม ผูฝึ้กสอน ผูช่้วยผูฝึ้กสอน เก่ียวกบั  แนวทางการพฒันากีฬาของมหาวทิยาลยัใหสู่้ความเป็น
เลิศ   พร้อมทั้งสนบัสนุนกิจกรรมในดา้นต่างๆไดแ้ก่การเงิน  สถานท่ี  ยานพาหนะ  กาํลงัคน  และการติดตามประเมินผล 
     2.4  หน่วยวทิยาศาสตร์การกฬีา  มีหนา้ท่ีประสานและดาํเนินการส่งเสริมใหค้วามรู้ทางดา้นวทิยาศาสตร์การ
กีฬาแก่นกัศึกษา   บุคลากรบุคคลภายนอกใหมี้ความรู้ท่ีถูกตอ้งในการออกกาํลงักายตลอดจนการนาํวทิยาศาสตร์การกีฬามา
ใชอ้ยา่งแพร่หลายในมหาวทิยาลยั  อีกทั้งเพ่ือป้องกนัการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา และใหค้วามร่วมมือกบัสถาบนัอุดมศึกษา 
และหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัวทิยาศาสตร์การกีฬา ดงัน้ี จดัทาํมุมหนงัสือ จดับอร์ด  นิทรรศการ จดัสมัมนา การกีฬา      
จดัทดสอบสมรรถภาพทางกายแก่นกัศึกษา  บุคลากรและบุคคลภายนอก  
                      2.5  หน่วยสถานทีแ่ละอุปกรณ์กฬีา   มีหนา้ท่ีบริหารจดัการดา้นสถานกีฬาอุปกรณ์กีฬาและส่ิงอาํนวยความ
สะดวกทางการกีฬา สนบัสนุนงานในส่วนต่างๆท่ีเก่ียวของกบัการกีฬาและกิจกรรมอ่ืนๆของนกัศึกษาและบุคลากรของ
วทิยาเขตหาดใหญ่   โดยมี อาคารกีฬา  พ้ืนท่ีสนามกีฬา   ไดแ้ก่   สระวา่ยนํ้ า    ขนาด 25 เมตร  โรงยมิเนเซ่ียม     1  หลงัสนาม
ฟตุบอล สนาม 1 สนาม 2   สนามเทนนิส  5  คอร์ท   สนามบาสเกตบอลกลางแจง้   2 สนาม  สนามซอฟทบ์อลและเบสบอล   
1 สนาม  สนามเปตอง   5 สนาม  สนามยงิปืน   ระยะ 10 เมตร 17 ช่องยงิ  สนามวอลเลยบ์อลชายหาด   1 สนาม  อาคารกีฬา
เอนกประสงค์    ประกอบดว้ย    สนามตะกร้อ  2 สนาม     สนามบาสเกตบอลและวอลเลยบ์อล  อาคารกีฬาในร่ม  1 หลงั 
ประกอบดว้ย   ศูนยบ์ริหารร่างกาย    หอ้งทดสอบสมรรถภาพ   หอ้งฝึกซอ้มกีฬาเทเบิลเทนนิส      หอ้งฝึกซอ้มกีฬาศิลปะ
ป้องกนัตวั หอ้งฝึกซอ้มกีฬาในร่ม 
           2.6  หน่วยธุรการและการเงนิ มีหนา้ท่ีดา้นธุรการ  ไดแ้ก่  จดัทาํทะเบียนพสัดุ  ครุภณัฑต์่าง ๆ รับ – ส่งเอกสาร  
จดัจาํหน่ายค่าบริการสนามกีฬา   จดัหาวสัดุ รวบรวมเงินรายไดจ้ากการใหบ้ริการสนามกีฬาส่งมหาวทิยาลยั และประสาน
และดาํเนินการจดัทาํบตัรสมาชิกผูม้าใชส้นามกีฬา และสรุปขอ้มูลทางดา้นการใหบ้ริการเสนอผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง 
   2.7 หน่วยวชิาทหาร   มีหนา้ท่ี ประสานศูนยก์ารฝึกนกัศึกษาวชิาทหาร เก่ียวกบัการรับสมคัรนกัศึกษาวชิา
ทหารใหม่กบัการายงานตวันกัศึกษาวชิาทหารเก่าเพ่ือเรียนวชิาทหารในปีชั้นต่อไปทุกปีการศึกษา    ประสาน ดา้นการเรียน
การสอนและการฝึกวชิาทหารร่วมกบัศูนยก์ารฝึกนกัศึกษาวชิาทหาร  ดาํเนินการขอผอ่นผนัการตรวจเลือกเขา้รับราชการ
ทหารใหแ้ก่นกัศึกษาท่ีไม่เรียนวชิาทหาร  ดาํเนินการขอถอนการผอ่นผนัการตรวจเลือกเขา้รับราชการทหารแก่นกัศึกษาท่ี
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สาํเร็จการศึกษาและนกัศึกษาท่ีพน้สภาพการเป็นนกัศึกษา การขอยกเวน้การตรวจเลือกเขา้รับราชการทหาร  การขอผอ่นผนั
การเรียกพล และงานดา้นธุรการต่างๆ  
 

3.  งานวนิัยและพฒันานักศึกษา 
 มีหนา้ท่ีดูแลความประพฤติ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและสร้างเสริมวนิยันกัศึกษา รวมทั้งปรับเปล่ียน
พฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมของนกัศึกษา 
 1. หน่วยงานวนิัยนักศึกษา  มีหนา้ท่ีดาํเนินการสอบสวนผูถู้กกล่าวหาวา่กระทาํความผิดทางวนิยันกัศึกษา  และ
ลงโทษนกัศึกษาผูก้ระทาํความผิด ดงัน้ี 
  1.1 รับเร่ืองกล่าวหาร้องทุกข ์ จดัทาํแฟ้มประวติันกัศึกษาและลงขอ้มูลการกระทาํความผิด  
  1.2 สอบสวน/สืบสวน  โดยรวบรวมขอ้มูลของนกัศึกษาท่ีถูกกล่าวหา  แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
ดาํเนินการสอบสวนเพื่อหาขอ้เท็จจริง และเสนอโทษหากนกัศึกษากระทาํความผิดจริง 
  1.3 ลงโทษผูก้ระทาํความผิดทางวนิยันกัศึกษา  เม่ือมีการสอบสวนหรือคณะกรรมการดาํเนินงานวนิยั
นกัศึกษา ฯ พิจารณารายงานผลการสอบสวน  จดัทาํความเห็นและจดัทาํคาํสัง่ลงโทษนกัศึกษา  

2. หน่วยปรับเปลีย่นพฤตกิรรม  มีหนา้ท่ีดาํเนินการภายหลงัมหาวทิยาลยัฯ  มีคาํสัง่ลงโทษนกัศึกษาในการ
ปรับเปล่ียน  แนวคิด  พฤติกรรมของนกัศึกษาซ่ึงถูกลงโทษทางวนิยันกัศึกษา  เพ่ือใหน้กัศึกษาสามารถใชชี้วติร่วมกบัผูอ่ื้น
ในสงัคมดว้ยแนวคิด  ทศันคติ  ท่ีไดรั้บการบ่มเพาะใหเ้ป็นบณัฑิตท่ีพึงประสงคต์่อไป  ดงัน้ี 
  2.1 แจง้ใหน้กัศึกษาลงนามรับทราบความผิดและโทษ ใหค้าํปรึกษาเบ้ืองตน้เพ่ือใหท้ราบถึงสาเหตุท่ีมา
ของการกระทาํความผิด  และผลท่ีนกัศึกษาจะไดรั้บ 
  2.2 หารูปแบบกิจกรรมเพ่ือใชใ้นการปรับเปล่ียนพฤติกรรม  แนวคิดของนกัศึกษา  โดยหาสาเหตุ  ความ
จาํเป็น และแนวคิดของนกัศึกษาท่ีส่งผลใหเ้กิดการกระทาํความผิด เพ่ือจดักิจกรรมท่ีทาํใหน้กัศึกษารู้สาํนึก หรือขดัเกลา
จิตใจของนกัศึกษา 
  2.3 จดัหรือใหน้กัศึกษาเขา้ร่วมกิจกรรม  ตามท่ีไดห้ารูปแบบกิจกรรม  และควบคุม  ดูแล  กาํกบั  การเขา้
ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ  
  2.4 ประเมินผล / สรุปผลการปฏิบติังาน และประเมินผลส่งนกัศึกษาไดป้ฏิบติังานตามเง่ือนไขในคาํสัง่
ลงโทษนกัศึกษาหรือไม่ 

3. หน่วยพฒันาวนิัย   ดาํเนินการรณรงค ์ ประชาสมัพนัธ์ เพ่ือส่งเสริมใหน้กัศึกษาปฏิบติัตามกฎ  ระเบียบ  
ขอ้บงัคบั  ปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม  ใหแ้ก่นกัศึกษาโดยการจดักิจกรรม /โครงการต่างๆ  จดัทาํงบประมาณ
ประชาสมัพนัธ์  และติดตามประเมินผล 
 

4. งานแนะแนวและจดัหางาน  
  มีหนา้ท่ีเตรียมความพร้อมในการศึกษาและร่วมส่งเสริมการพฒันาความสามารถและคุณภาพนกัศึกษา 
ใหโ้อกาสทางการศึกษากบันกัศึกษาทุกกลุ่มฐานะทางเศรษฐกิจการเตรียมนกัศึกษาใหไ้ดเ้รียนรู้ท่ีหลากหลาย  การจดัหา
โอกาสสาํหรับการมีปฏิสมัพนัธ์ในพหุวฒันธรรม  การจดัหาประสบการณ์เพ่ือเสริมพฒันาการส่วนบุคคล  สนบัสนุนและให้
ความช่วยเหลือในช่วงต่อของการปรับตวัในกระแสการเปล่ียนแปลง ตลอดจนจดัหาโอกาสท่ีจะช่วยใหน้กัศึกษาประสบ
ความสาํเร็จในการหางานทาํ  มีบุคลิกภาพท่ีพึงพอใจของนายจา้งหรือผูใ้ชบ้ณัฑิต   
  4.1 จดัสรรทุนการศึกษาแก่ผู้ด้อยโอกาสให้ได้เรียนจนส าเร็จอุดมศึกษาที ่ มอ.  เพื่อใหโ้อกาสทางการ
ศึกษาแก่นกัเรียนในเขตยากจนชนบท 14 จงัหวดัภาคใต ้ในโครงการทุนการศึกษาตน้กลา้สงขลานครินทร์ 
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      4.2 จดัสรรทุนการศึกษานักศึกษา 
  4.2.1 ทุนช่วยเหลือผูข้าดแคลนทุนทรัพยป์ระเภททุนทัว่ไป ทุนรายปีและต่อเน่ืองจนสาํเร็จการศึกษา   
  4.2.2 ทุนเรียนดีในโครงการ  “ทุนสงขลานครินทร์” 
  4.3 จดัสรรทุนและการดูแลช่วยเหลอืนักศึกษาทีป่ระสบภาวะวกิฤตในสถานการณ์ต่าง  ๆ  
  4.3.1 การช่วยเหลือดว้ยการใหย้กเวน้ค่าธรรมเนียมการศึกษา  ทั้งการดูแลนกัศึกษาดา้นจิตใจและ
กิจกรรมเสริมต่าง ๆ กบักลุ่มนกัศึกษาท่ีไดรั้บผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
  4.3.2 ทุนอุดมศึกษาเพ่ือการพฒันาจงัหวดัชายแดนภาคใตแ้ละโครงการทุนการศึกษาเพ่ือทอ้งถ่ิน 
(โครงการ  1  อาํเภอ 1 ทุน) 
  4.4 บริการปรึกษาเชิงจติวทิยาท่ีใหค้วามช่วยเหลือและการปรึกษาแก่นกัศึกษาทัว่ไปทั้งในภาวะวกิฤต
หรือเพื่อการพฒันาตนเอง 
  4.4.1 ใหก้ารปรึกษาเป็นรายบุคคลในปัญหาการเรียน  การปรับตวั  ปัญหาทาง   อารมณ์  ฯลฯ  ในส่วนท่ี
นกัศึกษามาพบดว้ยตนเอง  หรือโดยการส่งต่อของอาจารยท่ี์ปรึกษา/รองคณบดีฝ่ายกิจการนกัศึกษา  ฯลฯ 
  4.4.2 การจดักิจกรรมเพ่ือพฒันานกัศึกษา  เช่น  พฒันาทกัษะชีวติ  ส่งเสริมพฒันาการการเรียนรู้ท่ี
หลากหลาย  สร้างภูมิคุม้กนัทางร่างกายและจิตใจ ฯลฯ 
  4.4.3 การดูแลช่วยเหลือนกัศึกษาเรียนอ่อนเฉพาะกลุ่ม  (นกัศึกษาทุนการศึกษาและนกัศึกษาท่ีประสบ
ปัญหาวนิยันกัศึกษา) และหรือนกัศึกษาทัว่ไป 
  4.5 บริการจดัหางานและข้อมูลอาชีพเพือ่การเตรียมความพร้อมการหางานท าและเพือ่เสริม
ประสบการณ์อาชีพ 
  4.5.1 จดัหาแหล่งงานพิเศษ ( Part-time) และทุนช่วยเหลือโดยการทาํงานแลกเปล่ียน 
  4.5.2 เป็นศูนยส์อบภาษาองักฤษเพื่อการสมคัรงาน  TOEIC  ของภาคใต ้  
  4.5.3 จดัทาํขอ้มูลแหล่งงานและขอ้มูลศึกษาต่อ web  site “PSU  job Search”  เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบั
ภาวการณ์และทนัสมยั 
  4.5.4 จดัและส่งเสริมประสบการณ์ในธุรกิจคา้ปลีก การพฒันาบุคลิกภาพ  ฯลฯ  
  4.5.5 จดังานวนันดัพบแรงงาน และกิจกรรมความรู้เพ่ือการสมคัรงาน 
  4.6 การดูแลพฒันานักศึกษาภาวะวกิฤตทางจติใจ 
  4.6.1 ออกแบบกิจกรรมหรือโปรแกรมการดาํเนินงานพฒันานกัศึกษารายบุคคลตามแต่กรณี 
  4.6.2  จดักิจกรรมและประเมินผลการพฒันานกัศึกษา  
  4.7 หน่วยรับเร่ืองราวร้องทุกข์ท่ีจะเป็นช่องทางใหน้กัศึกษา  ผูป้กครองหรือบุคคลทัว่ไปสามารถร้อง
ทุกขม์ายงัหน่วยงานไดโ้ดยตรง  เพ่ือความรวดเร็วในการรับทราบปัญหาทั้งจากผูป้กครอง หรือจากนกัศึกษา  สามารถ
ดาํเนินการและติดตามในการแกปั้ญหานกัศึกษา  หรือเพ่ือป้องกนัปัญหาท่ีอาจรุนแรงหรือลุกลามในวงกวา้ง 
  ภารกิจขา้งตน้  งานแนะแนวฯ ไดข้ยายขอบเขตความรับผิดชอบท่ีไดส้อดรับกบักระแสการเปล่ียนแปลง
ของโลกโลกาภิวฒัน์ และการบ่มเพาะนกัศึกษาดาํเนินงานตามตวัช้ีวดัในระบบประกนัคุณภาพบณัฑิต และการมุ่งพฒันา
ศกัยภาพของนกัศึกษาเพ่ือใหเ้กิดการพฒันารอบดา้นทั้งส่วนท่ีนกัศึกษายงัขาดอยู ่ หรือท่ีบกพร่อง  และเติมเตม็ส่วนท่ี
นกัศึกษาจะพฒันาตนเองผา่นกระบวนการกิจกรรมพฒันาท่ีบุคลากรงานงานแนะแนวฯไดเ้ตรียมหรือจดัหาใหน้กัศึกษา
ไดรั้บประสบการณ์ตามแต่กรณี  
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5. งานกองทุนเงนิให้กู้ยมืเพือ่การศึกษา 

   (กยศ. และ กรอ.)  เป็นกองทุนท่ีรัฐบาลจดัตั้งข้ึนเพ่ือช่วยเหลือนกัศึกษาท่ีขาดแคลนทุนทรัพยไ์ดมี้โอกาส
ศึกษาจนสาํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี ผูมี้สิทธ์ิกูย้มืตอ้งมีคุณสมบติัตามท่ีกองทุนฯ และมหาวทิยาลยักาํหนด  กองทุน 
กยศ. เป็นเงินใหกู้ย้มืค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าใชจ่้ายรายเดือน ตามเง่ือนไขของแต่ละประเภท  ผูกู้ย้มืตอ้งชาํระเงินคืน
กองทุนฯใหเ้สร็จส้ิน ภายในระยะเวลา 15 ปี โดย เร่ิมชาํระหน้ีหลงัสาํเร็จการศึกษาหรือเลิกการศึกษา แลว้ 2 ปี ดอกเบ้ียร้อย
ละ 1 ต่อปี  
   5.1 หน่วยบริหารและแผนงาน    มีหนา้ท่ีประชาสมัพนัธ์และประสานงานหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  อาทิ กยศ. 
สกอ. ธนาคารกรุงไทยฯ  วทิยาเขต คณะ จดัตั้งคณะกรรมการพิจารณาการใหกู้ย้มืประจาํมหาวทิยาลยั คณะทาํงาน 
ดาํเนินการจดัประชุม จดัทาํฐานขอ้มูลผูกู้ ้จดัทาํแผนการปฏิบติังานร่วม 5 วทิยาเขต ประเมินผลการดาํเนินงาน บริหาร
จดัการเงินบริหารกองทุนฯ 

5.2 หน่วยปฏิบัตกิารเงนิกู้ยมื  กยศ./กรอ. มีหนา้ท่ีดาํเนินการใหกู้ย้มืตามเกณฑท่ี์กองทุนกาํหนด ดาํเนินการ
รับสมคัร  คดัเลือก  ทาํสญัญา รับโอน-เบิกจ่าย  เงินกูย้มื  ส่งคืนเงิน 

5.3 หน่วยส่งเสริมพฒันานักศึกษากู้ยมื มีหนา้ท่ีส่งเสริมสนบัสนุน พฒันานกัศึกษากูย้มืใหมี้ความรู้ความ
เขา้ใจ ระเบียบกฎเกณฑ ์การกูย้มื  ปฐมนิเทศ -   ปัจฉิมนกัศึกษากูย้มื  จดักิจกรรมปลูกฝังจิตสาํนึกการชาํระหน้ี เยีย่มบา้น
นกัศึกษากูย้มื แกไ้ขปัญหานกัศึกษากูย้มืโดยตรง และผา่น web site 

 

6. งานหอพกันักศึกษา 
 งานหอพกันักศึกษา บริหารจดัการหอพกัตามมาตรฐานหอพกันกัศึกษามหาวทิยาลยัฯโดยมีคณะกรรมการ
ควบคุมมาตรฐานหอพกัและมีมาตรฐานครุภณัฑห์อพกัท่ีสอดคลอ้งกบัมาตรฐานสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อ
เตรียมความพร้อมในการเรียน การปรับตวั และพฒันานกัศึกษาโดยคาํนึงผลประโยชน์ของผูใ้ชบ้ริการสูงสุด  มีหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งดงัน้ี 
 6.1 หน่วยหอพกัชาย  วางแผนการจดันกัศึกษาร่วมกบัหอพกัในกาํกบัเครือข่าย Website หอพกักิจการ
นกัศึกษา/หอพกัในกาํกบั 5 วทิยาเขต  ปกครองนกัศึกษา ทบทวน/กาํหนด เผยแพร่  และควบคุมดูแลใหน้กัศึกษาปฏิบติั
ตามกฎ ระเบียบ ขอ้ปฏิบติัขอ้หา้มสาํหรับนกัศึกษา มีระบบสืบสวน สอบสวน   พิจารณาโทษนกัศึกษาในกรณีท่ีกระทาํผิด
กฎ  ระเบียบ  ขอ้ปฏิบติัขอ้หา้ม  เก็บรวบรวมสถิติการกระทาํความผิดและความประพฤติไม่เหมาะสมของนกัศึกษา  ให้
คาํปรึกษา/เยีย่มเยยีน/ไกล่เกล่ีย    จดัระบบควบคุมภายในบริหารความเส่ียงและจดักิจกรรมพฒันานกัศึกษาท่ีเอ้ือต่อการ
เรียนรู้ตาม เป้าประสงคข์องมหาวทิยาลยั เพ่ือใหน้กัศึกษาพกัในหอพกัอยา่งมีความสุข จดัประชุมและ ประสานงาน
คณะกรรมการนกัศึกษาประจาํหอพกั อาจารยท่ี์ปรึกษาหอพกั ให้คาํแนะนาํ ปรึกษาช่วยเหลือนกัศึกษา จดัใหน้กัศึกษาพกัอาศยั
ในหอพกัท่ีสะอาด สะดวก สบาย และปลอดภยัโดยใหน้กัศึกษาจองหอพกัผา่น http://student.psu.ac.th/dorm จดัทาํแผน
และคาํของบประมาณวสัดุครุภณัฑใ์น/นอกหอ้งพกั แจง้ซ่อม ติดตามผล ควบคุม ดูแลการปฏิบติังานเจา้หนา้ท่ีหอพกัและ
พนกังานบริษทัจา้งเหมาความสะอาดใน หอพกั จดัระบบดูแลนกัศึกษาเจ็บป่วยในหอพกั 24 ชัว่โมง มีระบบประกนั
คุณภาพภายในและประเมินผลความพึงพอใจผูใ้ชบ้ริการ  

        6.2  หน่วยหอพกัหญิง   ลกัษณะงานเหมือน 5.1 หน่วยหอพกัชาย   และขบัเคล่ือนการประชุมร่วมกบั
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัหอพกั  เช่นกองทะเบียนฯ งานรับนกัศึกษา ศูนยค์อมพิวเตอร์  กองคลงั ฯลฯ 
 6.3  หน่วยพฒันานักศึกษา  จดัสนบัสนุน ส่งเสริม และพฒันานกัศึกษาใหมี้ทกัษะวชิาการ สะทอ้นภาวะผูน้าํ 
ทกัษะชีวติ คุณธรรม  จริยธรรม จิตสาํนึกสาธารณะ สมรรถนะสากล และการอยูร่่วมกนัไดอ้ยา่งดี  ท่ามกลางพหุวฒันธรรมท่ี

http://student.psu.ac.th/dorm%20�Ѵ��Ἱ��ФӢͧ�����ҳ��ʴؤ���ѳ���/
http://student.psu.ac.th/dorm%20�Ѵ��Ἱ��ФӢͧ�����ҳ��ʴؤ���ѳ���/


 

 

- 12 - 

หลากหลาย มีระบบอาจารยท่ี์ปรึกษาหอพกั  กรรมการนกัศึกษาประจาํหอพกั    หอ้งคอมพิวเตอร์หอพกั    เครือข่ายกิจกรรม
พฒันานกัศึกษา  5 วทิยาเขต  หอ้งยาประจาํหอพกั 
 6.4  หน่วยอาคารสถานทีแ่ละพสัดุ   จดัทาํงบประมาณ ประสานงานซ่อมแซม - บาํรุงอาคาร วสัดุงานบา้น
งานครัว วสัดุสาํนกังาน โดยสาํรวจ จดัหา ติดตามผลการจดัหา ลงบญัชี จ่าย เช็คสตอ็ก และงานครุภณัฑ ์ของหอพกั เช่น 
สาํรวจรายการ กาํหนดรูปแบบ ประสานการจดัซ้ือจดัจา้ง เบิกจ่าย ทาํทะเบียน ควบคุม ตรวจสอบ  ประสานงานซ่อมแซม  
จาํหน่าย งานพ้ืนท่ีและสนามบริเวณหอพกั ประสานงานกองอาคารสถานท่ีเก่ียวกบัการซ่อมแซม ขบัเคล่ือนการประชุม
ร่วมกบักองอาคารสถานท่ี ปรับปรุงพฒันาอาคารหอพกัและบริเวณรอบหอพกั  ประสานงานกาํหนดรูปแบบรายการและ
ราคากลางกบักองคลงัเก่ียวกบัการจดัซ้ือจดัจา้ง  ดูแลงานรักษาความปลอดภยับริเวณหอพกันกัศึกษา    
 6.5  หน่วยไปรษณียภัณฑ์  รับไปรษณียภณัฑจ์ากท่ีทาํการไปรษณีย ์และจากบุรุษไปรษณีย ์แยกประเภท 
(ธรรมดาส่งใหห้อพกัทุกอาคาร ลงทะเบียนเขียนใบแจง้ส่งใหห้อพกั)แจง้ใหน้กัศึกษา รับ – จ่ายไปรษณียภณัฑใ์หน้กัศึกษา 
ส่วนไปรษณียภณัฑข์องนกัศึกษาท่ีไม่ไดพ้กัในหอพกัจดัแยกส่งใหค้ณะท่ีเก่ียวขอ้ง ประเมินผลความพึงพอใจผูใ้ชบ้ริการ  
 6.6  หน่วยธุรการ   รับ-ส่งหนงัสือ เสนอ เวยีน ทาํสาํเนา จดัเก็บ  ดาํเนินการเก่ียวกบับุคลากรของงาน  
ใหบ้ริการจองและจดัท่ีพกัสาํหรับผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ     สรุปรายงานการจดัท่ีพกัและรายรับ – จ่ายประจาํปี รับ  - 
จดัแยกหนงัสือพิมพ ์บริการรับคาํร้อง 

6.7 หน่วยประสานงานหอพกัเอกชน ประสานงานขอขอ้มูลหอพกั  ประชุมผูป้ระกอบการ  กาํหนดมาตรฐาน
หอพกัเอกชน  โดยจดัส่งนกัศึกษาเขา้พกั   ติดตามตรวจเยีย่มนกัศึกษา  ออกใบรับรองสุดยอดหอพกั  ประชาสมัพนัธ์ให้
ผูป้กครอง/นกัศึกษาใชบ้ริการ   ประเมินความพึงพอใจผูใ้ชบ้ริการ    

7. งานบริการและสวสัดกิารนักศึกษา 
 7.1 หน่วยบริการสุขภาพอนามยันักศึกษา   จดัใหมี้บริการสุขภาพอนามยันกัศึกษา  ตามมาตรฐานบริการ
อนามยัของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  มีการตรวจรักษาท่ีมีคุณภาพ  มีความสะดวกในการเขา้รับบริการ  ทั้งท่ี
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์  และท่ีคลินิกสุขภาพนกัศึกษา  จดักิจกรรม ประชุม อบรม เผยแพร่ใหค้วามรู้  รณรงคส์ร้าง
เสริมป้องกนัโรค   สนบัสนุนนกัศึกษาจดักิจกรรมเผยแพร่ใหค้วามรู้   ประชาสมัพนัธ์ ใหค้าํแนะนาํสิทธิประโยชน์ในการเขา้
รับบริการสุขภาพจากโครงการประกนัสุขภาพของมหาวทิยาลยัและบตัรประกนัสุขภาพ(บตัรทอง)  เยีย่มนกัศึกษา 
ประสานงานหน่วยงาน  ผูป้กครอง เบิกจ่ายเงินใหโ้รงพยาบาลและนกัศึกษาท่ีไดท้ดรองจ่าย ตรวจสอบขอ้มูล แจง้หน้ีและ
ติดตามผลการชาํระเงินของผุมี้ค่ารักษาพยาบาลเกินสิทธ์ิ ประเมินผลความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ 
       7.2 หน่วยประกนัภัยอุบัตเิหตุนักศึกษาและบุคลากร จดัใหมี้ประกนัภยัอุบติัเหตุส่วนบุคคล (กลุ่ม) นกัศึกษา
และบุคลากรของมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 5 วทิยาเขต  ประชาสมัพนัธ์สิทธิประโยชน์ รับสมคัรบุคลากรเขา้ร่วม
โครงการ  ทาํบนัทึกขอ้ตกลงกบับริษทัประกนัภยั  จดัส่งรายช่ือนกัศึกษาใหโ้รงพยาบาล  จดัส่งรายช่ือพร้อมเบิกจ่ายเงินค่า
เบ้ียประกนัภยันกัศึกษาและบุคลากรใหบ้ริษทัประกนัภยั  เยีย่มนกัศึกษา  ประสานงานท่ีเก่ียวขอ้ง ตรวจสอบรายการและเบิก
จ่ายเงินใหโ้รงพยาบาล /ผูเ้อาประกนัภยัท่ีทดรองจ่ายเงินไปก่อนแลว้ ตรวจสอบเอกสารใบเคลมส่งเบิกเงินกบับริษทั
ประกนัภยั  ติดตามผลการจ่ายเงิน  บนัทึกขอ้มูลการเคลม การจ่ายเงินของบริษทั บนัทึกหน้ีสินส่วนเกินสิทธ์ิ / เบิกไม่ได ้ 
ติดตามการจ่ายเงินและเบิกจ่ายเงินค่าหน้ีสินนกัศึกษา วเิคราะห์ขอ้มูล รายงานผล 

7.3 หน่วยสุขาภิบาลอาหาร   จดัใหมี้ผูป้ระกอบการจาํหน่ายอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีมีความหลากหลาย  มี
คุณภาพ  สะอาด  เพียงพอในราคาท่ียติุธรรมแก่นกัศึกษาและบุคลากรของมหาวทิยาลยัตามมาตรฐานการบริการของ
สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและกระทรวงสาธารณสุข  จดัทาํสญัญาเช่าสถานท่ี ควบคุมคุณภาพ  โดยการจดั
อบรมใหค้วามรู้ผูป้ระกอบการ  ตรวจสอบสถานท่ีปรุง  เคร่ืองปรุง  การจาํหน่าย การใหบ้ริการ  สุ่มตรวจอาหาร - เคร่ืองด่ืม    
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ติดตาม / บนัทึกการชาํระเงินค่าเช่าสถานท่ี  ค่าไฟฟ้า  ค่านํ้ าประปารายเดือน  บริหารจดัการใหมี้พนกังานทาํความสะอาด / 
เก็บภาชนะทุกวนั ตรวจสอบ/รายงานผลการปฏิบติังานพร้อมเบิกจ่ายเงินใหบ้ริษทัผูรั้บเหมาเป็นรายเดือน ตรวจสอบหน้ีสิน
และจดัทาํเอกสารเบิกจ่ายเงินค่าประกนัสญัญาเช่าคืนใหผู้ป้ระกอบการ รายงานรายรับ ประสานงานหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
และประเมินความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ 

7.4 หน่วยสวสัดกิารต่าง ๆ จดัใหมี้ผูป้ระกอบการร้านสวสัดิการต่างๆ   จดัทาํสญัญาเช่า ควบคุมบริหารจดัการ
ใหมี้บริการท่ีมีคุณภาพในราคายติุธรรม  การบริการจองเช่าชุดครุย – เส้ือราชปะแตนบณัฑิต  ทาํหนา้ท่ีเป็นเจา้ของบา้นและ
ประสานงานการโอนยา้ยทะเบียนบา้นนกัศึกษา  ประสานงานการจดับริการขนส่งในมหาวทิยาลยั   ควบคุมคุณภาพราคา
และการใหบ้ริการ ติดตาม / บนัทึกการชาํระเงินค่าเช่า  ค่าไฟฟ้า    ค่านํ้ าประปา (ถา้มี) ตรวจสอบหน้ีสินและจดัทาํเอกสาร
เบิกจ่ายเงินค่าประกนัสญัญาคืนใหผู้ป้ระกอบการ  สรุปรายจ่ายรายรับ 

7.5 หน่วยอาคารสถานทีแ่ละพสัดุ   จดัเตรียมวสัดุ  ครุภณัฑ ์สาํรวจ  จดัหา  ลงบญัชี  ควบคุมการเบิกจ่าย  
จาํหน่าย  แจง้/ ติดตามผลการซ่อมบาํรุงอาคาร  วสัดุ  ครุภณัฑ ์ ไฟฟ้า  ประปา  การกาํจดัส่ิงปฏิกลู  บ่อดกัไขมนั  ประสาน
และติดตามงานกบักองคลงั กองอาคารสถานท่ี  ตรวจสอบ/เบิกจ่ายการใชง้านโทรศพัทภ์ายนอก  การใชง้านระบบสญัญาณ
เคเบ้ิลทีว ี ยบีูซี ทาํเอกสารเบิกจ่ายเงินใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้ง ประชาสมัพนัธ์พร้อมรณรงคใ์หน้กัศึกษาไปใชสิ้ทธ์ิเลือกตั้ง  
ประสานงานโครงการวจิยัของมหาวทิยาลยั การลดโลกร้อนรีไซเคิลขยะ การขอใชล้านเอนกประสงคบ์ริเวณศูนยอ์าหารและ
หนา้อาคารกิจกรรมนกัศึกษา  จดัทาํคาํของบประมาณ  เป็นกรรมการจดัจา้ง กรรมการตรวจรับ กรรมการประเมินผล  
      

8. งานธุรการ 
            งานธุรการ ทาํหนา้ท่ีเป็นหน่วยงานกลางในการดาํเนินงานดา้นธุรการในภาพรวมของกองฯไดแ้ก่ งาน

บริหารทัว่ไป  งานสารบรรณ  งานการเงินและบญัชี  งานงบประมาณ  งานผลิตเอกสาร  งานพสัดุและงานบุคลากร ในการ
ใหบ้ริการและสนบัสนุนการดาํเนินงานแก่ทุกงานของกองฯ  นกัศึกษากลุ่มกิจกรรมส่วนกลาง เช่น องคก์ารบริหาร องคก์าร
นกัศึกษา สภานกัศึกษา ชมรมต่าง ๆและคณะกรรมการนกัศึกษาประจาํหอพกัตลอดจนใหบ้ริการแก่บุคลากรทัว่ไปตาม
ภาระงาน ดงัน้ี 
  8.1. หน่วยบริหารงานทัว่ไป    มีหนา้ท่ีดาํเนินการเก่ียวกบั งานประชุมต่าง ๆ เช่น ประชุมพบอธิการบดี  
ประชุมคณะกรรมการดาํเนินงานกิจการนกัศึกษา   ประชุมทีมผูบ้ริหารกองฯ ประชุมหวัหนา้งาน ประชุมเจา้หนา้ท่ีกองฯ 
ประชุมเจา้หนา้ท่ีของงานฯ  ประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ  ประชุมพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ภาพรวมของกองฯ ของกองฯ งาน
เลขานุการ    ประสานงานหน่วยงานภายในและภายนอก  งานขอ้มูลต่างๆ งานปฐมนิเทศนกัศึกษา งานประกนัคุณภาพของ
กองฯและมหาวทิยาลยั   รับรองการดูงาน และงานอ่ืน ๆทัว่ไป ของกองฯ 
  8.2. หน่วยสารบรรณ   มีหนา้ท่ีรับ - ส่ง  นาํเสนอ ตรวจสอบ ติดตาม จดัทาํสาํเนา แจกจ่าย แจง้เวยีน
หนงัสือต่างๆ ของกองและหน่วยงาน   ถ่ายเอกสาร  ร่าง -โตต้อบหนงัสือ เกษียนหนงัสือต่าง ๆ ของกองฯ จดัเก็บ - คน้หา
เอกสาร   รับ - ส่งไปรษณียภณัฑ ์ พสัดุภณัฑใ์หแ้ก่ทุกงาน  นกัศึกษากลุ่มกิจกรรมและนกัศึกษาท่ีพกัในหอพกั  ใหบ้ริการ
การขอใชห้อ้งประชุมกองฯ ดูแลความสะอาดสาํนกังานกองฯ ฯลฯ 
  8.3 หน่วยการเงนิและบัญชี  มีหนา้ท่ีดาํเนินการเก่ียวกบัการเงินต่าง ๆ ของกองฯ เช่น เงินยมืทดรองจ่าย
ในการดาํเนินงานของกองฯ    นกัศึกษากลุ่มกิจกรรมส่วนกลาง เช่น องคก์ารบริหาร องคก์ารนกัศึกษา สภานกัศึกษา ชมรม 
และคณะกรรมการประจาํหอพกันกัศึกษา ควบคุม   รับ - จ่ายเงินทุนการศึกษา  เงินยมืฉุกเฉิน  เงินค่าบาํรุงสุขภาพและ
ประกนัอุบติัเหตุ เงินค่าบาํรุงกิจกรรมนกัศึกษา  รับและควบคุม เงินรายไดค้่าใชบ้ริการสนามกีฬาต่าง ๆ นาํเงินรายไดส่้งกอง
คลงั  รับ-จ่ายเงินทุกประเภททั้งตวัเงินสดและสัง่จ่ายดว้ยเช็ค  นาํเงินฝาก ถอน  ควบคุม  ตรวจสอบ จดัเก็บรักษา  เก็บ
หลกัฐานการเงิน   ทาํบญัชีและรายงาน สาํรวจและติตามหน้ีสิน  
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  8.4 หน่วยงบประมาณ  มีหนา้ท่ีดาํเนินการเก่ียวกบังบประมาณต่างฯของกองฯ และกลุ่มกิจกรรม
นกัศึกษา เช่น เงินรายไดม้หาวทิยาลยั  เงินงบประมาณแผน่ดิน เงินค่าบาํรุงกิจกรรมนกัศึกษา  เงินอุดหนุนกิจกรรมนกัศึกษา  
เงินรายไดก้รมการศาสนา และเงินอ่ืน ๆ จดัทาํคาํของบประมาณประจาํปี   บริหารและวางแผน การใชเ้งินใหเ้ป็นไปตาม
แผนงาน  จดัทาํทะเบียนควบคุมการใชเ้งิน ใหค้าํแนะนาํ/ความรู้การใชเ้งินและหลกัฐานการเบิกจ่าย วเิคราะห์ ตรวจสอบ 
จดัทาํรายงานการใชเ้งิน  พร้อมขออนุมติัและเบิกจ่าย  
  8.5  หน่วยผลติเอกสาร    มีหนา้ท่ีพิมพห์นงัสือ/เอกสารและบนัทึกขอ้มูลของกองฯ ใหแ้ก่งานต่างๆ เช่น
ขอ้มูลนกัศึกษาท่ีพกัหอพกั กิจกรรม  วชิาทหาร  ค่าประกนั/ ค่าบาํรุงสุขภาพนกัศึกษา  วนิยั  ทุนฯลฯ 
  8.6 หน่วยพสัดุ  ดาํเนินการเก่ียวกบั วสัดุสาํนกังานและครุภณัฑข์องกองฯ ใบเสร็จรับเงิน  และตัว๋ค่าใช้
สนามกีฬาต่าง ๆ  สาํรวจ  จดัหา   ติดตามผล   กาํหนดรูปแบบ ประสานทะเบียนควบคุม  รับ -จ่ายวสัดุสาํนกังานและ 
ใบเสร็จรับเงินใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีของกองฯ  ประสานงานซ่อมแซมครุภณัฑ ์จาํหน่าย  ควบคุมดูแลการซ่อมบาํรุง  ควบคุมและ
เบิกจ่ายค่าโทรศพัท/์โทรสารของสาํนกังานกองฯ 
  8.7 หน่วยบุคลากร  ดาํเนินการเก่ียวกบังานบุคลากรกองฯเช่น ประเมินผลการดาํเนินงาน       การเล่ือน
ขั้นเงินเดือน/เพ่ิมค่าจา้ง  เงินรางวลั  การลา ประวติั ขอ้มูลต่างๆของบุคคลากรกองฯ เงินค่าสวสัดิการต่าง ๆ  หนงัสือรับรอง
สิทธ์ิ ตาํแหน่งวา่ง   การสอบคดัเลือก บรรจุแต่งตั้ง โอนยา้ย ลาออก เกษียณอาย ุทาํสญัญาจา้ง และจดักิจกรรมต่างๆใหแ้ก่
บุคลากรกองฯ เช่น งานเล้ียงในโอกาสต่างๆของบุคคลากรกองฯ  
 

9. งานสารสนเทศและนวตักรรม 
        งานสารสนเทศและนวตักรรม เป็นหน่วยงานท่ีดาํเนินงานเก่ียวกบัสารสนเทศ ประกนัคุณภาพ การจดัการ

ความรู้ บริหารความเส่ียง งานแผนและพฒันา การประชาสมัพนัธ์และชุมชนสมัพนัธ์ของกองฯ ดงัน้ี 
 9.1 หน่วยสารสนเทศ   
 มีหนา้ท่ีพฒันาระบบขอ้มูลสารสนเทศ  ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ เครือข่ายและ Server ของกองกิจการนกัศึกษา   

        9.2  หน่วยประกนัคุณภาพ   
       มีหนา้ท่ีประสานและส่งเสริมใหมี้การนาํนโยบาย/แผนกลยทุธ์ดา้นคุณภาพของมหาวทิยาลยัมาสู่การปฏิบติั 

ดว้ยการส่ือสารสร้างความเขา้ใจ ผา่นกระบวนการ การมีส่วนร่วม เพ่ือนาํระบบประกนัคุณภาพมาประยกุตใ์ชใ้หเ้หมาะสม
กบัภารกิจ/กระบวนการ/กิจกรรม ของแต่ละหน่วยงาน ภายในกองกิจการนกัศึกษา 
        9.3  หน่วยการจดัการความรู้   
        มีหนา้ท่ี นาํแนวคิดเร่ืองกระบวนการจดัการความรู้ (Knowledge Management Process)  และกระบวนการ
บริหารจดัการการเปล่ียนแปลง  (Change Management Process)   มาประยกุตใ์ชใ้นการจดัทาํแผนการจดัการความรู้   (KM 
Action Plan) และนาํไปสู่การปฏิบติัใหเ้กิดข้ึนจริงๆ 
        9.4  หน่วยการบริหารความเส่ียง   
       มีหนา้ท่ีวเิคราะห์ ระบุความเส่ียงและสาเหตุในแต่ละขั้นตอนและจดัทาํแผนบริหารความเส่ียง ครอบคลุม  ความ
เส่ียงเชิงยทุธศาสตร์ ความเส่ียงดา้นธรรมาภิบาล ความเส่ียงดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ ความเส่ียงดา้นกระบวนงาน ติดตาม
ตรวจสอบการดาํเนินการตามแผนจดัการความเส่ียง 
        9.5  หน่วยแผนและพฒันา   
        มีหนา้ท่ี  ประสานความร่วมมือ  จดัทาํ  ติดตาม  ดูแล  ประเมินผล  แผนต่าง ๆ  ของกองกิจการนกัศึกษาเช่น 
แผนกลยทุธ์ แผนปฏิบติัการ แผนบริหารความเส่ียง แผนการจดัการความรู้แผนพฒันาบุคลากร เป็นตน้  
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                      9.6  หน่วยประชาสัมพนัธ์และชุมชนสัมพนัธ์  
   มีหนา้ท่ีประสมัพนัธ ์เพ่ือเพ่ิมโอกาสใหน้กัศึกษาเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารมากข้ึน เพ่ือเกิดความรู้ ความเขา้ใจ 
สามารถใชข้อ้มูลข่าวสารของกองกิจการนกัศึกษาในการรับบริการและสวสัดิการตลอดจนพฒันาคุณภาพชีวติและมีส่วน
ร่วมในการทาํกิจกรรมกบักองกิจการนกัศึกษาและมหาวทิยาลยัตลอดจนสร้างความเขา้ใจและ  ความร่วมมือระหวา่งภารกิจ
ของกองกิจการนกัศึกษากบันกัศึกษา  บุคลากร  ประชาชนและประชาคมทั้งในและนอกมหาวทิยาลยั 
 
 
 

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

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สวนที่ 2 
บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
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บทสรุปสําหรับผูบริหาร 

  
 กองกิจการนักศึกษา เปนหนวยงานกลางที่ทําหนาที่สนับสนุนภารกิจดานกิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัย  มีการ
ปรับปรุงแบงโครงสรางงานใหมเปนการภายใน ตั้งแตวันที่ 15 พฤษภาคม 2552 แบงงานเปน 9 งานคือ งานกิจกรรม
นักศึกษา  งานพัฒนากีฬา  งานวินัยและพัฒนานักศึกษา  งานแนะแนวและจัดหางาน  งานกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา  
งานหอพักนักศึกษา  งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา  งานธุรการ  และงานสารสนเทศและนวตักรรม มีบุคลากรรวม
ทั้งส้ิน 57 คน มีรองอธิการบดี/ ผูชวยอธิการบดีกํากับดูแล และพัฒนาการดําเนินงานในระดับนโยบาย โดยมีผูอํานวยการ
กองกิจการนักศึกษา  และหัวหนางานเปนผูประสานงานนโยบายและกํากับดูแลการปฏิบัติงานของทุกงาน กองกิจการ-
นักศึกษา ไดจัดทํารายงานประเมินคุณภาพตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาที่มหาวิทยาลัยกําหนดและ
ดําเนินการปฏิบัติงานภายใตวงจรคุณภาพ  PDCA–PaR รายงานผลการดําเนินงานตามแนวทางและเกณฑของมหาวิทยาลัย  
มีการดําเนินงาน 2 ภารกิจ  42  ตัวบงชี้ 
 ผลการดําเนินงานประจําปการศึกษา  2552   ตามภารกิจ  2  ภารกิจ  คือ  ภารกิจรวมและภารกิจเฉพาะของ
หนวยงาน  ในภาพรวมพบวาผลการประเมินตนเองรับรองไดมาตรฐานอยูในระดับดี  ที่คาเฉลี่ย  4.37   คะแนน   ดังนี้ 

1. ภารกิจตัวบงชี้รวมของหนวยงาน  จํานวน  15  ตัวบงชี้  ผลการประเมินไดคะแนนเทากับ 3.43 อยูในระดับ
พอใช    มีผลการดําเนินงาน 14  ตัวบงชี้และรายงานผลการดําเนินงานโดยไมมีการประเมิน 1 ตัวบงชี้คือ ตัวบงชี้ท่ี 1.11 
จํานวนครั้งความไมปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ผลการดําเนินงานตามภารกิจรวมบรรลุเปาหมาย  9 ตัวบงชี้ ไมบรรลุ
เปาหมาย   5  ตัวบงชี้   
    ตัวบงชี้รวมที่บรรลุเปาหมาย  7  ตัวบงช้ีไดแก 
                  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  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เปนสวนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษา        
                  ตัวบงชี้ 1.14  ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
 
                             ตัวบงช้ีที่ไมบรรลุเปาหมาย  7  ตัวบงชี้ไดแก 

ตัวบงชี้ 1.1   มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากลยุทธแผนดําเนินงานและมีการ 
                     กําหนดตัวบงชี้เพ่ือวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนใหครบทุกภารกิจ 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    
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     ตัวบงชี้  1.7  มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในกระบวนการบริหารการศึกษา ไดคะแนน 1  ตองปรับปรุง   
   ตัวบงชี้  1.8  ระดับความสําเร็จของการถายทอดตวับงชี้และเปาหมายของระดับองคกรสูระดับบุคคล ไดคะแนน  
                                        1 ตองปรับปรุง    
   ตัวบงชี้  1.15  มีระบบการรวบรวมขอมูลที่ไดรับการตรวจสอบความถูกตองและทันเวลา ไดคะแนน 3  พอใช  
          2. ภารกิจเฉพาะของหนวยงาน  ตัวบงชี้เฉพาะหนวยงาน จํานวน 18 ภารกิจ ผลประเมินไดคะแนนเต็ม 5  อยูระดับดี
มากทุกตัวบงชี้ 

             3.  ภารกิจในฐานะผูขับเคลื่อนรายงานตัวบงช้ีของมหาวิทยาลัย   จํานวน  9  ตัวบงชี้ ไมสามารถรายงานผลการ
ดําเนินงานและประเมินตนเองไดเนื่องจากตองรอการปดขอมูลจากคณะ  ซ่ึงจะมีการรายงานในรายงานประจําปของ
มหาวิทยาลัยในภายหลัง  ซ่ึงมีตัวบงชี้ คือ 
                  ตัวบงชี้  2.12  รอยละของนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ป ที่ผานมาที่ไดรับประกาศ  
                                         เกียรติคุณยกยองดานวิชาการ  วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม กีฬา  สุขภาพศิลปะและวัฒนธรรม 
                                         ดานสิ่งแวดลอมและอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของกับคุณภาพบัณฑิตในระดับชาติหรือนานาชาติ                
                  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  ผลท่ีเกิดกับผูเรียนตามนโยบาย 3 ดี (3 D) มีความรู เจตนคติที่ดี ตลอดจนเกิดพฤติกรรม                      
   

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



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สวนที่  3 
ตารางสรุปคะแนนและผลการประเมินตามภารกิจ 
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ตารางสรุปคะแนนและผลการประเมินตามภารกิจ 
 

  ตารางสรุปคะแนนและผลการประเมินตามภารกิจ 

ลําดับที่ ภารกิจ จํานวน 
ตัวบงชี้ 

น้ําหนัก 
 

คะแนน 
ที่ ได 

ผลการ
ประเมิน 

1 ภารกิจรวมของหนวยงาน 15 40 3.43 พอใช 
2 ภารกิจเฉพาะของหนวยงาน 18 60 5.00 ดีมาก 

คาเฉลี่ยถวงน้ําหนัก    33 100 4.37 ดี 
 ผลการประเมินคุณภาพระดับหนวยงาน ( 2 ภารกิจ)   รับรองไดมาตรฐานระดับดีมาก 

*3 ภารกิจในฐานะผูขับเคลื่อนตัวบงชี้ของมหาวิทยาลัย 9 - - - 
 รวม  3  ภารกิจ 42 - - - 

 
 
*  หมายเหตุ    ภารกิจในฐานะผูขับเคลื่อนตัวบงช้ีของมหาวิทยาลัย  จํานวน 9  ตัวบงช้ี  ไมสามารถรายงานผลการ
ดําเนินงานและประเมินตนเองได  เนื่องจากตองรอการปดขอมูลจากคณะชึ่งจะมีการรายงานในรายงานประจําปของ
มหาวิทยาลัยในภายหลัง 



ตั้ง/หาร ตั้ง/หาร ตั้ง/หาร
ตาม
เกณฑ

เทียบ
แผน

พัฒนา
การ รวม 5

2550 2551 2552 (1,2,3) (1,0) (1,0) คะแนน
1. ภารกิจรวมของหนวยงาน  (15  ตัวบงชี้) 40 3.43 137.20

1.1 มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ แผนดําเนินงานและ 2.86 5 5 6 7 2 0 1 3 8.58
มีการกําหนดตัวบงชี้เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนใหครบทุกภารกิจ(ระดับ)***

1.2 รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของการปฏิบัติงานที่กําหนด*** 2.86 49/53 92.45  77.42 78.13 90 2 0 0 2 5.72
1.3 มีการกําหนดแผนกลยุทธที่เชื่อมโยงกับแผนคณะ/หนวยงาน/มหาวิทยาลัย(ระดับ) *** 2.86 5 5 5 5 3 1 1 5 14.30
1.4 รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ*** 2.86 85.30 92.70 79.13 80 2 0 0 2 5.72
1.5 ภาวะผูนําของผูบริหารหนวยงานทุกระดับของกองกิจการนักศึกษา (ระดับ)*** 2.85 3 3 4 4 3 1 1 5 14.25
1.6 มีการพัฒนาหนวยงานสูองคการเรียนรู (ระดับ)** 2.85 3 1 2 5 1 0 0 1 2.85
1.7 มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในกระบวนการบริหารการศึกษา (ระดับ)*** 2.85 2 2 2 5 1 0 0 1 2.85
1.8 ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวบงชี้และเปาหมายของระดับองคกรสูระดับบุคคล (ระดับ)* 2.85 3 3 3 7 1 0 0 1 2.85
1.9 รอยละของบุคลากรกองกิจการนักศึกษาที่ไดรับการพัฒนาความรู และทักษะใน 2.86 95 100 100 100 3 1 1 5 14.30

วิชาชีพทั้งในประเทศและตางประเทศ****  
1.10 กิจกรรม 5 ส/กิจกรรมคุณภาพอื่น ๆ (ระดับ)* 2.86 3  - 3 3 3 3 1 1 5 14.30

ผลการประเมินตนเอง (คะแนน) คะแนน
ถวง

น้ําหนักป 2550 ป 2551 ป 2552

ตารางสรุปคะแนนผลการดําเนินงาน และผลการประเมินตามภารกิจและตัวบงชี้

ภารกิจ / ตัวบงชี้
คา

น้ําหนัก

ผลดําเนินงาน เปา 
หมาย
2552

ุ ๆ ( )
1.11 จํานวนครั้งความไมปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน (ภายในหนวยงาน)* - 26  - 5 13  -  -  -  -  -  -
1.12 มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะหคาใชจาย การตรวจสอบ 2.86 7  - 7 7 7 3 1 1 5 14.30

การเงินและงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ (ระดับ)***
1.13 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เปนสวนหนึ่งของกระบวนการ 2.86 5 5 5 5 3 1 1 5 14.30

บริหารการศึกษา (ระดับ)**  -
1.14 ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับ)** 2.86 5 5 5 5 3 1 1 5 14.30
1.15 มีระบบการรวบรวมขอมูลที่ไดรับการตรวจสอบความถูกตองและทันเวลา (ระดับ)* 2.86 1 2 3 5 2 0 1 3 8.58
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ตั้ง/หาร ตั้ง/หาร ตั้ง/หาร
ตาม
เกณฑ

เทียบ
แผน

พัฒนา
การ รวม 5

2550 2551 2552 (1,2,3) (1,0) (1,0) คะแนน

ผลการประเมินตนเอง (คะแนน) คะแนน
ถวง

น้ําหนักป 2550 ป 2551 ป 2552
ภารกิจ / ตัวบงชี้

คา
น้ําหนัก

ผลดําเนินงาน เปา 
หมาย
2552

2. ภารกิจเฉพาะของหนวยงาน  (18  ตัวบงชี้) 60 5.00 300
ภารกิจที่ 1  ทุนการศึกษา

1.1 มีการจัดบริการทุนการศึกษาแกนักศึกษา 3.33  - 7 7 7 3 1  - 5 16.65
ภารกิจที่  2   กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา

2.1 มีการจัดบริการกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษาแกนักศึกษา 3.33  - 7 7 7 3 1  - 5 16.65
ภารกิจที่  3  เงินยืมฉุกเฉิน  

3.1 มีการจัดบริการเงินยืมฉุกเฉิน 3.33  - 6 6 6 3 1  - 5 16.65
ภารกิจที่ 4  บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยา

4.1 มีการจัดบริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแกนักศึกษา 3.33  - 6 6 6 3 1  - 5 16.65
ภารกิจที่ 5  บริการจัดหางานและศึกษาตอ

5.1 มีการจัดบริการจัดหางานและขอมูลศึกษาตอแกนักศึกษา 3.33  - 5 5 5 3 1  - 5 16.65
ภารกิจที่ 6  วินัยและพัฒนานักศึกษา

6.1 มีการดําเนินงานวินัยนักศึกษาและพัฒนานักศึกษา 3.33  - 6 6 6 3 1  - 5 16.65
ภารกิจที่ 7  หอพักนักศึกษา

7.1 จัดบริการหอพักนักศึกษาใหไดมาตรฐาน 3.33  - 8 8 8 3 1  - 5 16.65
ภารกิจที่  8  สุขาภิบาลอาหาร/ รานสวัสดิการ และสิ่งอํานวยความสะดวก

8.1 คุณภาพอาหาร - เครื่องดื่มตามมาตรฐาน 3.33  - 5 5 5 3 1  - 5 16.65
ภารกิจที่ 9  สุขภาพอนามัย

9.1  มีบริการสุขภาพอนามัยและประกันภัยอุบัติเหตุนักศึกษา 3.33  - 6 6 6 3 1  - 5 16.65
ภารกิจที่ 10  ไปรษณียภัณฑ

10.1 รอยละของระดับความพึงพอใจของผูใชบริการ 3.33 84.60 86.20 86.8 80.00 3 1 1 5 16.65
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ตั้ง/หาร ตั้ง/หาร ตั้ง/หาร
ตาม
เกณฑ

เทียบ
แผน

พัฒนา
การ รวม 5

2550 2551 2552 (1,2,3) (1,0) (1,0) คะแนน

ผลการประเมินตนเอง (คะแนน) คะแนน
ถวง

น้ําหนักป 2550 ป 2551 ป 2552
ภารกิจ / ตัวบงชี้

คา
น้ําหนัก

ผลดําเนินงาน เปา 
หมาย
2552

ภารกิจที่ 11  กิจกรรมเพื่อสงเสริมพัฒนานักศึกษา
11.1 มีการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษาที่ครบถวนและสอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง 3.33 4 4 4 4 3 1  - 5 16.65
11.2 รอยละของนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม/โครงการพัฒนานักศึกษาตอจํานวนนักศึกษาระดับปริญญ 3.33 86.29 93.37 96.34 80.00 3 1 - 5 16.65

ทั้งหมด
ภารกิจที่ 12  วิชาทหาร

12.1 จํานวนนักศึกษาที่ใชบริการวิชาทหารตอปการศึกษา 3.33 489 615 715 400 3 1 1 5 16.65
ภารกิจที่ 13 ทะเบียนกิจกรรมนักศึกษา

13.1 จํานวนนักศึกษาที่ใชบริการทะเบียนกิจกรรมนักศึกษาตอปการศึกษา 3.33 1,323   2,164     -   2,000 3 1 1 5 16.65
ภารกิจที่ 14  กีฬา

14.1 จํานวนครั้งที่ใหบริการดานกีฬาแกนักศึกษา หนวยงาน หรือกลุมองคกรตอเดือน 3.33 600 600 700 650 3 1 1 5 16.65
ภารกิจที่ 15  สารสนเทศกิจการนักศึกษา

15.1 มีการจัดบริการสารสนเทศกิจการนักศึกษา 3.33  - 5 5 5 3 1  - 5 16.65
ภารกิจที่ 16   กิจกรรมนานาชาติ

16.1 มีการจัดและสงเสริมกิจกรรมนานาชาติ 3.33 480 480 5 5 3 1  - 5 16.65
ภารกิจที่ 17   การพัฒนาองคกร

17.1  จํานวนโครงการพัฒนางาน / ผลงานวิชาการ 3.33 7 5 7 7 3 1 1 5 16.65
คาเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 100 4.37 436.90

3. ภารกิจในฐานะผูขับเคลื่อนตัวบงชี้ของมหาวิทยาลัย (  7  ตัวบงชี้) 28.34
2.12 รอยละของนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ป ที่ผานมา ที่ไดรับ 1.67

ประกาศเกียรติคุณยกยองดานวิชาการ  วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม กีฬา  สุขภาพ ศิลปและวัฒนธรรม
ดานสิ่งแวดลอมและอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับคุณภาพบัณฑิตในระดับชาติหรือนานาชาติ

2.16 จํานวนวิทยานิพนธและงานวิชาการของนักศึกษาที่ไดรับรางวัลในระดับชาติหรือระดับนานาชา 1.67
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ตั้ง/หาร ตั้ง/หาร ตั้ง/หาร
ตาม
เกณฑ

เทียบ
แผน

พัฒนา
การ รวม 5

2550 2551 2552 (1,2,3) (1,0) (1,0) คะแนน

ผลการประเมินตนเอง (คะแนน) คะแนน
ถวง

น้ําหนักป 2550 ป 2551 ป 2552
ภารกิจ / ตัวบงชี้

คา
น้ําหนัก

ผลดําเนินงาน เปา 
หมาย
2552

3.1 มีการจัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา 5.00
3.2 มีการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษาที่ครบถวนและสอดคลองกับคุณลักษณบัณฑิตที่พึงประสงค 5.00
3.3  รอยละของนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม/โครงการพัฒนานักศึกษาตอจํานวนนักศึกษา 5.00
3.4 ประสิทธิผลของการปฏิบัติตามคุณธรรมจริยธรรมและวินัยนักศึกษา 5.00
9.2 มีระบบและกลไกการใหความรูและทักษะดานประกันคุณภาพแกนักศึกษา 5.00

10. ภารกิจองคประกอบตามนโยบายรัฐบาล "สถานศึกษา 3 ดี (3 D  2  ตัวบงชี้)
10.1 การบริหารจัดการสถานศึกษา 3 ดี (3D)  
10.2 ผลที่เกิดกับผูเรียนตามนโยบาย 3ดี (3D) มีความรู เจตนคติที่ดี ตลอดจนเกิดพฤติกรรม

คาเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 3 ภารกิจ 128.34

* หมายถึง ตัวบงชี้ที่เปนเอกลักษณเฉพาะของมหาวิทยาลัย
** หมายถึง ตัวบงชี้ที่สอดคลองกันระหวาง สกอ. และสมศ.
*** หมายถึง ตัวบงชี้ที่กําหนดโดย สกอ.
**** หมายถึง ตัวบงชี้ของ สมศ.
มายเหตุ.ภาระกิจในฐานะผูขับเคลื่อน (จํานวน 9 ตัวบงชี้) ยังไมมีขอมูลรายงานเนื่องจากรอขอมูลจากคณ

อธิบายสัญลักษณ
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ส่วนที่ 5 
ผลการด าเนินงานกองกจิการนักศึกษา 

ประจ าปีการศึกษา  2552  
ภารกจิ / ตวับ่งช้ีร่วมของหน่วยงาน   
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  1.  ภารกจิตวับ่งช้ีร่วมของหน่วยงาน 

ภารกจิที ่1  ตวับ่งช้ีร่วมของหน่วยงาน 

ตวับ่งช้ี : 1.1  มกีารก าหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนมกีระบวนการพฒันากลยุทธ์แผนการด าเนินงานและม ี
                      การก าหนดตวับ่งช้ี เพือ่วดัความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนให้ครบทุกภารกจิ (ระดบั)*** 

ผลการด าเนินงาน 

ค่า     
น า้หนัก 

แผน 
2552 

ผลการด าเนินงานปี
การศึกษา 

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการประเมนิ 

2550 2551 2552 1 2 3 เทยีบ 
เกณฑ์ 

เทยีบ 
แผน  

เทยีบ 
พฒันาการ 

รวม   
คะแนน 

2.86  7 5 5 6 ด าเนินการ 
ไม่ครบ  

5 ขอ้แรก 

ด าเนินการ 
 5-6  

ขอ้แรก 

ด าเนินการ
ครบทุก
ขอ้ 

2 0 1 3 

ระดบัคุณภาพ  
1. มีการก าหนดปรัชญาหรือปณิธาน 
2. มีกระบวนการพฒันากลยทุธ์ /แผนการด าเนินงานและแผนปฏิบติัการกองฯประจ าปีใหส้อดคลอ้ง 

        กนัและกนัและสอดคลอ้งกบัภารกิจหลกัของคณะ / หน่วยงาน / มหาวทิยาลยั   
3. มีการก าหนดตวับ่งช้ีของการด าเนินงาน และก าหนดเป้าหมายของแต่ละตวับ่งช้ี เพ่ือวดัความส าเร็จของการ 

        ด าเนินงาน    
4. มีการด าเนินการตามแผนครบทุกภารกิจ 
5. มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานตามตวับ่งช้ี อยา่งนอ้ย ปีละ 2 คร้ัง และรายงานผลต่อ 

        ผูบ้ริหาร  
6. มีการวเิคราะห์ความสอดคลอ้งระหวา่งกลยทุธ์ แผนการด าเนินงานเป้าประสงค ์เป้าหมายกบักลยทุธ์และ 

        แผนพฒันาของคณะ/หน่วยงาน / มหาวทิยาลยัตลอดจนสภาพการณ์ปัจจุบนัและแนวโนม้ในอนาคตสม ่าเสมอ 
7. มีการน าผลการประเมินผลการวเิคราะห์มาปรับปรุงกลยทุธ์และแผนการด าเนินงานอยา่งต่อเน่ือง 
รายละเอยีดผลการด าเนินงาน  
1. มกีารก าหนดปรัชญาหรือปณิธาน 

กองฯ ไดก้ าหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตามพระปณิธานในสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวกิรมพระบรมราช
ชนก มาเป็นปณิธานขององคก์ร  คือ “ขอใหถื้อประโยชน์ส่วนตวัเป็นท่ีสอง  ประโยชน์ของเพ่ือนมนุษยเ์ป็นกิจท่ีหน่ึง  
ลาภทรัพยแ์ละเกียรติยศจะตกมาแก่ท่านเอง  ถา้ท่านทรงธรรมะแห่งอาชีพไวใ้หบ้ริสุทธ์ิ”  เป็นหลกัในการด าเนินงานตาม
ภารกิจหลกัท่ีไดรั้บมอบหมาย มีการก าหนดและทบทวนวสิยัทศัน์ พนัธกิจ วตัถุประสงคใ์นการด าเนินงานตามแนว
ทางการพฒันาบณัฑิตท่ีพึงประสงคข์องมหาวทิยาลยั  ในปีการศึกษา 2552 ไดย้นืยนัวสิยัทศัน์ พนัธกิจ  คือ   
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ภารกจิที ่1  ตวับ่งช้ีร่วมของหน่วยงาน 

ตวับ่งช้ี : 1.1  มกีารก าหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนมกีระบวนการพฒันากลยุทธ์แผนการด าเนินงานและม ี
                      การก าหนดตวับ่งช้ี เพือ่วดัความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนให้ครบทุกภารกจิ (ระดบั)*** 

 วสัิยทศัน์ 
“กองกิจการนกัศึกษาเป็นหน่วยงานท่ีร่วมสร้างบณัฑิตท่ีพึงประสงคข์องมหาวทิยาลยั โดยมุ่งเนน้การด าเนินงาน 

  ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้และพฒันานกัศึกษา”   
          พนัธกจิ 

                สนบัสนุนและจดักิจกรรมพฒันานกัศึกษาพร้อมจดับริการและสวสัดิการท่ีหลากหลาย   เพ่ือใหบ้ณัฑิตมีความรู้     
   ความสามารถ  ด ารงดว้ยคุณธรรม  บนพ้ืนฐานความเป็นไทย  มีทกัษะชีวติ   ส านึกสาธารณะ   และสมรรถนะสากล 
  โดยเผยแพร่ ทางเวบ็ไซต ์เพ่ือใหใ้หบุ้คลากรและสาธารณะทราบโดยทัว่กนั (กนศ.1.1/1) 
2. มกีระบวนการพฒันากลยุทธ์ แผนการกลยุทธ์ แผนด าเนินงานและแผนปฏิบัตกิารกองฯประจ าปีให้สอดคล้องกนัและกนั 
    และสอดคล้องกบัภารกจิหลกัของคณะ / หน่วยงาน / มหาวทิยาลยั   

            ในรอบปีท่ีผา่นมามีการทบทวนวสิยัทศัน์ พนัธกิจ และวตัถุประสงคใ์นการด าเนินงาน โดยใหค้วามส าคญักบั 
   การ มีส่วนร่วมของผูเ้ก่ียวขอ้งทั้งระดบัผูบ้ริหาร และระดบัปฏิบติัการ  มีการประชุม  เพ่ือก าหนดภารกิจหลกัของงาน   
   จดัท าตวับ่งช้ี (KPIs) ตามภารกิจหลกั ก าหนดเป้าหมายและเกณฑว์ดัความส าเร็จของภารกิจ ทบทวนแผนปฏิบติังาน 
   ประจ าปีใหส้อดคลอ้งกบัภารกิจหลกั จดัท าแผนกลยทุธ์  แผนปฏิบติัการใหเ้หมาะสมกบัสภาวการณ์ปัจจุบนั (กนศ.1.1/2) 

 3. มกีารก าหนดตวับ่งช้ีของการด าเนินงาน 
                มีการก าหนดตวับ่งช้ีของการด าเนินงานโดยคณะกรรมการประกนัคุณภาพไดท้บทวนภารกิจ ตวับ่งช้ีร่วมในการ 
   ปฏิบติังาน พร้อมก าหนดเป้าหมายเพ่ือวดัความส าเร็จของการด าเนินงานในรอบปี  (กนศ.1.1/3) 
4. มกีารด าเนินการตามแผนครบทุกภารกจิ 
                มีการด าเนินการตามแผนครบทุกภารกิจ  มีการพฒันาในเชิงคุณภาพและประสิทธิภาพของการท างานเพ่ือให ้   
   บรรลุผลส าเร็จตามแผนทุกภารกิจ ในรอบปีการศึกษา 2552 ไดมี้การด าเนินงานทุกภารกิจ และบรรลุตามแผนท่ีวางไว ้ 

 5  มกีารตดิตาม ตรวจสอบ และประเมนิผลการด าเนินการตามตวับ่งช้ี อย่างน้อยปีละ 2 คร้ัง  และรายงานต่อผู้บริหาร 
                กองฯ มีระบบการรายงานผลการปฏิบติังานภายในของบุคลากรเป็นรายบุคคลเป็นประจ าปีละ 2 คร้ัง (กนศ.1.1/4)   
  โดยทุกงานในกองฯ  ไดจ้ดัท าแผนปฏิบติังานประจ าปี และปฏิบติังานตามแผนไดอ้ยา่งครบถว้น   มีการติดตาม  ตรวจสอบ  
   และประเมินผลการด าเนินงานโดยคณะกรรมการประกนัคุณภาพของกองฯ  
6. มกีารวเิคราะห์ความสอดคล้องระหว่างกลยุทธ์ แผนการด าเนินงานเป้าประสงค์ เป้าหมายกบักลยุทธ์และแผนพฒันา  
    ของคณะ/หน่วยงาน / มหาวทิยาลยัตลอดจนสภาพการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตสม า่เสมอ 
               กองฯ เป็นหน่วยงานสนบัสนุนกลาง  ไดด้ าเนินการวเิคราะห์ความสอดคลอ้งระหวา่งกลยทุธ์ เป้าประสงค ์  
  ยทุธศาสตร์แผนพฒันามหาวทิยาลยั โดยก าหนดออกมาในรูปของ  เป้าประสงค ์ วตัถุประสงค ์ กลยทุธ์  และตวับ่งช้ีท่ีแสดง 
  ใหเ้ห็นถึงกระบวนการท างานของกอง ฯ  ในทุกปีการศึกษา             
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ภารกจิที ่1  ตวับ่งช้ีร่วมของหน่วยงาน 

ตวับ่งช้ี : 1.1  มกีารก าหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนมกีระบวนการพฒันากลยุทธ์แผนการด าเนินงานและม ี
                      การก าหนดตวับ่งช้ี เพือ่วดัความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนให้ครบทุกภารกจิ (ระดบั)*** 

7. มกีารน าผลการประเมนิผลการวเิคราะห์มาปรับปรุงกลยุทธ์และแผนการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
                กองฯ ไดว้เิคราะห์ ปรับปรุงกลยทุธ์  และแผนการด าเนินงานอยา่งต่อเน่ืองโดยน าขอ้มูลจากส่วนต่างๆ  ประกอบดว้ย  
ขอ้มูลการประเมินความพึงพอใจต่อการปฏิบติังานในภารกิจของกอง ฯ     ขอ้มูลจากการทบทวนตนเองจากขอ้เสนอแนะของ
คณะกรรมการประเมินการปฏิบติังานประจ าปี   ขอ้มูลจากนโยบายของฝ่ายบริหาร  ขอ้มูลจากคณะกรรมการ 
คณะอนุกรรมการฝ่ายต่าง ๆ   ขอ้มูลจากการประชุม สมัมนา  
                ผลการประเมินเทียบเกณฑเ์ท่ากบั  2   คะแนน เทียบแผนเท่ากบั 0  คะแนน  เทียบพฒันาการเท่ากบั 1 คะแนน   
                รวมคะแนนตวับ่งช้ี  1.1   เท่ากบั   3  คะแนน 

เอกสารอ้างองิ :   
1. กนศ.1.1/1           http://student.psu.ac.th 
2. กนศ.1.1/2           แผนปฏิบติัการกองกิจการนกัศึกษา ปี 2552 
3. กนศ.1.1/3           บนัทึก/ รายงานการประชุมคณะกรรมการประกนัคุณภาพกองฯ  

  *4. กนศ.1.1/4           รายงานผลการปฏิบติังานทุก 6 เดือนของแต่ละงาน (tor) 
สรุปผลการวเิคราะห์ตนเอง  (SWOT Analysis) : 

1. จุดอ่อน 
      น าผลการประเมินมาวเิคราะห์และปรับปรุงการท างาน  แต่ไม่ไดด้ าเนินการใหเ้ป็นระบบ  และไม่มีการบนัทึกเป็น 
ลายลกัษณ์อกัษร 
2. จุดแข็ง 
     -        
3. โอกาส 
     มหาวทิยาลยัมีนโยบายท่ีชดัเจนเก่ียวกบัระบบประกนัคุณภาพ   
4. อุปสรรค 
                -   
5. กลยุทธ์ /แผนพฒันา 
               น าผลการประเมินมาปรับปรุงการท างานอยา่งเป็นระบบ และมีการบนัทึกเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
 
 
*  เอกสารอยูท่ี่ หน.งานธุรการ 
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ภารกจิที ่1  ตวับ่งช้ีร่วมของหน่วยงาน 

ตวับ่งช้ี : 1.2  ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตวับ่งช้ีของการปฏิบัตงิานทีก่ าหนด *** 

ผลการด าเนินงาน 

ค่า     
น า้หนัก 

แผน 
2552 

ผลการด าเนินงานปี
การศึกษา 

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการประเมนิ 

2550 2551 2552 1 2 3 เทยีบ 
เกณฑ์ 

เทยีบ 
แผน  

เทยีบ 
พฒันาการ 

รวม
คะแนน 

2.86  90.00 92.45 77.42 84.85 บรรลุ
เป้าหมาย
ร้อยละ  
60-74 

บรรลุ
เป้าหมาย
ร้อยละ  
75-89 

บรรลุ
เป้าหมาย
ร้อยละ  
90-100 

2 0  0 2 

รายละเอยีดผลการด าเนินงาน  
 กองฯ ไดก้ าหนดการบรรลุเป้าหมายตามตวับ่งช้ีของการปฏิบติังาน  ปีการศึกษา 2552 ร้อยละ 90   โดยมีตวับ่งช้ี
ทั้งหมด 33 ตวับ่งช้ี  จ าแนกเป็นตวับ่งช้ีร่วม 15 ตวับ่งช้ี (มีตวับ่งช้ีท่ีตอ้งรายงานโดยไม่ตอ้งน ามารายงาน จ านวน 1  ตวับ่งช้ี)   
และตวับ่งช้ีเฉพาะงาน 18  ตวับ่งช้ี  ผลการด าเนินงานพบวา่มีตวับ่งช้ีท่ีบรรลุเป้าหมายจ านวน 28  ตวับ่งช้ี และตวับ่งช้ีท่ีไม่
บรรลุเป้าหมาย  จ านวน 5  ตวับ่งช้ี  ไดแ้ก่ ตวับ่งช้ีท่ี 1.1, 1.2 , 1.4, 1.7 และ 1.15  ดงันั้นการบรรลุเป้าหมายตวับ่งช้ีของการ
ปฏิบติังานท่ีก าหนดคิดเป็นร้อยละ  84.85  (กนศ.1.2/1)   
               ผลการประเมินเทียบเกณฑเ์ท่ากบั   2  คะแนน เทียบแผนเท่ากบั    0   คะแนน  
               รวมคะแนนตวับ่งช้ี   1.2   เท่ากบั  2  คะแนน 

เอกสารอ้างองิ :   
1. กนศ.1.2/1    รายงานประจ าปีการประเมินคุณภาพประจ าปีการศึกษา 2552  

สรุปผลการวเิคราะห์ตนเอง  (SWOT Analysis) : 

1. จุดอ่อน 
      การปฏิบติังานของกองฯ ยงัมีตวับ่งช้ีท่ียงัไม่บรรลุเป้าหมาย จ านวน 4 ตวับ่งช้ี  
2. จุดแข็ง 
               มีคณะกรรมการประกนัคุณภาพกองฯ ท่ีรับผิดชอบและขบัเคล่ือนภารกิจเฉพาะของหน่วยงาน 
3. โอกาส 
             - 
4. อุปสรรค 
            - 
5. กลยุทธ์ /แผนพฒันา 
    พฒันาตวับ่งช้ีท่ีไม่บรรลุเป้าหมาย  และจดัท าแผนการปฏิบติังานใหค้รอบคลุม 
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ภารกจิที ่ 1  ตวับ่งช้ีร่วมของหน่วยงาน 

ตวับ่งช้ี  1.3  มกีารก าหนดแผนกลยุทธ์ทีเ่ช่ือมโยงกบัแผนคณะ/หน่วยงาน/มหาวทิยาลยั  (ระดบั)**** 

ผลการด าเนินงาน 

ค่า   
 น า้หนัก 

แผน 
2552 

ผลการด าเนินงานปี
การศึกษา 

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการประเมนิ 

2550 2551 2552 1 2 3 เทยีบ 
เกณฑ์ 

เทยีบ 
แผน  

เทยีบ 
พฒันาการ 

รวม
คะแนน 

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

ด าเนิน 
การ  

3 ขอ้แรก 

ด าเนิน 
การอยา่ง
นอ้ย 4 ขอ้

แรก 

3 1 1 5 

ระดบัคุณภาพ  
1. มีคณะกรรมการ/คณะท างานก าหนดแผนกลยทุธ์ของหน่วยงาน 
2. มีแผนกลยทุธ์ของหน่วยงาน 
3. มีการวเิคราะห์ความสอดคลอ้งของแผนกลยทุธ์กบัแผนพฒันาคณะ/หน่วยงาน/มหาวทิยาลยั 
4. แผนกลยทุธ์มีความสอดคลอ้งกบัแผนคณะ/หน่วยงาน/มหาวทิยาลยันอ้ยกวา่ร้อยละ  80 ของแผน 
5. แผนกลยทุธ์มีความสอดคลอ้งกบัแผนคณะ/หน่วยงาน/มหาวทิยาลยัตั้งแต่ร้อยละ  80 ของแผน 
รายละเอยีดผลการด าเนินงาน  
1. มคีณะกรรมการ/คณะท างานก าหนดแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน 
             กองฯ มีคณะกรรมการ จดัท าแผนกลยทุธ์  ซ่ึงประกอบดว้ย  ผูบ้ริหารและบุคลากร  (กนศ. 1.3/1) โดยค านึงถึง
หลกัการมีส่วนร่วม   มีการจดัท าแผนกลยทุธ์  และก าหนดขอ้ตกลงร่วมกนัในการน าแผนไปปฏิบติังาน  เพ่ือน าไปพฒันา
และปรับปรุงใหเ้หมาะสมกบับริบทของมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ และน าไปปฏิบติั  
2. มแีผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน 
             กองฯ  มีแผนกลยทุธ์ 2550-2554 (กนศ.1.3/2)  เพ่ือก าหนดแนวทางและควบคุมการปฏิบติังานดา้นกิจการ
นกัศึกษาใหมี้ประสิทธิภาพและมีความสอดคลอ้งกบัแผนพฒันามหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ (พ.ศ. 2550-2554) 
3. มกีารวเิคราะห์ความสอดคล้องของแผนกลยุทธ์กบัแผนพฒันาคณะ/หน่วยงาน/มหาวทิยาลยั 
            กองฯ  ไดจ้ดัท าแผนกลยทุธ์  โดยมีคณะกรรมการจดัท าแผน (กนศ.1.3/1)  เพื่อวเิคราะห์ความสอดคลอ้งแผน  -   
กลยทุธข์องกองฯ กบัของมหาวทิยาลยั  

  4.  และ 5.  แผนกลยุทธ์มคีวามสอดคล้องกบัแผนคณะ/หน่วยงาน/มหาวทิยาลยัน้อยกว่าร้อยละ  80 ของแผน หรือ ตั้งแต่ 
      ร้อยละ  80 ของแผน 

             กองฯ ไดจ้ดัท าแผนกลยทุธ์ท่ีมีความสอดคลอ้งกบัแผนมหาวทิยาลยั  100%  
 

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

ตวับ่งช้ี  1.3  มกีารก าหนดแผนกลยุทธ์ทีเ่ช่ือมโยงกบัแผนคณะ/หน่วยงาน/มหาวทิยาลยั (ระดบั)**** 

  เอกสารอ้างองิ : 
  1. กนศ.1.3/1     ค าสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการจดัท าแผนกลยทุธ์กองฯ   

2. กนศ.1.3/2     แผนกลยทุธ์กองฯ 2550-2554 
  สรุปผลการวเิคราะห์ตนเอง (SWOT  Analysis) 

1. จุดอ่อน 
               - 
2. จุดแข็ง 
               ไดจ้ดัท าแผนกลยทุธ์ท่ีมีความสอดคลอ้งกบัแผนมหาวทิยาลยั  100%   
3. โอกาส 
                - 
4. อุปสรรค 
                - 
5. กลยุทธ์ / แผนพฒันา 
                จดัอบรมใหค้วามรู้ ความเขา้ใจเร่ืองการจดัท าแผนกลยทุธ์แก่บุคลากรกองฯ  และใหส้นบัสนุนใหบุ้คลากรทุกคน
มีส่วนร่วมในการรับรู้ 
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ภารกจิที ่ 1  ภารกจิร่วมของหน่วยงาน 

ตวับ่งช้ี : 1.4  ร้อยละของระดบัความพงึพอใจของผู้รับบริการ *** 

ผลการด าเนินงาน 

ค่า 
น า้หนัก 

แผน 
2552 

ผลการด าเนินงานปี
การศึกษา 

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการประเมนิ 

2550 2551 2552 1 2 3 เทยีบ 
เกณฑ์ 

เทยีบ 
แผน 

เทยีบ 
พฒันาการ 

รวม 
คะแนน 

2.86  80 85.30 92.70 79.13 65-74 75-84 >85 2 0 0 2 
รายละเอยีดผลการด าเนินงาน  
                ปีการศึกษา 2552   กองฯ ไดส้ ารวจความพึงพอใจผูใ้ชบ้ริการ (กนศ.1.4/1)  พบวา่ มีระดบัความพึงพอใจภารกิจ 
เฉพาะของหน่วยงานดงัน้ี 

      1.  ทุนการศึกษามีระดบัความพึงพอใจระดบัมาก  ทุนท างานแลกเปล่ียน ท่ีค่าเฉล่ีย  4.19  (83.80%)  ทุนทัว่ไป 
ระดบัมากท่ีค่าเฉล่ีย 4.03 (80.6%) 

      2.  กองทุนเงินใหกู้ย้มืเพ่ือการศึกษาระดบัความพึงพอใจระดบัมาก  ท่ีค่าเฉล่ีย  4.00  (80%)  
      3.  เงินยมืฉุกเฉินระดบัความพึงพอใจระดบัมาก  ท่ีค่าเฉล่ีย  4.16   (83.20%) 
      4.  บริการปรึกษาเชิงจิตวทิยาระดบัความพึงพอใจระดบัมาก  ท่ีค่าเฉล่ีย  4.04    (80.80%) 
      5.  บริการจดัหางานและศึกษาต่อระดบัความพึงพอใจระดบัมาก  ท่ีค่าเฉล่ีย  4.17   (83.40%) 
      6.  วนิยัและพฒันานกัศึกษา ระดบัความพึงพอใจระดบัมาก  ท่ีค่าเฉล่ีย  4.13   (82.60%) 
      7.  หอพกันกัศึกษาชาย/หญิง ระดบัความพึงพอใจระดบัมาก  ท่ีค่าเฉล่ีย  4.07  (81.40%) 
      8.  สุขาภิบาลอาหาร/ สวสัดิการและส่ิงอ านวยความสะดวก  ระดบัความพึงพอใจระดบัมาก  ท่ีค่าเฉล่ีย  3.54  

(70.80%) 
      9.   สุขภาพอนามยั   ระดบัความพึงพอใจระดบัมาก   ท่ีค่าเฉล่ีย  4.07   (81.40%) 

   10. ไปรษณียภณัฑ ์  ระดบัความพึงพอใจระดบัมากท่ีสุด  ท่ีค่าเฉล่ีย  4.34  (86.80%) 
      11.  กิจกรรมเพ่ือส่งเสริมพฒันานกัศึกษา  ระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุด  96.34% 
      12. วชิาทหาร   ระดบัความพึงพอใจระดบัปานกลาง  ท่ีค่าเฉล่ีย 3.00   (60%) 

 13.  กีฬา   ระดบัความพึงพอใจ   ระดบัปานกลาง ท่ีค่าเฉล่ีย  3.00  (60%)  
 14.  สารสนเทศกิจการนกัศึกษา  ระดบัความพึงพอใจระดบัปานกลาง ท่ีค่าเฉล่ีย  3.37  (67.40%) 
 15.  ส่งเสริมกิจกรรมนานาชาติ  ระดบัความพึงพอใจระดบัมากท่ีสุด   ท่ีค่าเฉล่ีย 4.45  (89.00%) 

                        

                 ผลการประเมิน เทียบเกณฑเ์ท่ากบั  2 คะแนน เทียบแผนเท่ากบั  0   คะแนน  เทียบพฒันาการเท่ากบั  0  คะแนน   
                   รวมคะแนนตวับ่งช้ี  1.4  เท่ากบั  2  คะแนน  

เอกสารอ้างองิ: 
1. กนศ.1.4/1       รายงานความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อบริการทุนการศึกษา  กองทุนเงินใหกู้ย้มืเพ่ือการศึกษา  เงินยมื  
                            ฉุกเฉิน  บริการปรึกษาเชิงจิตวทิยา  บริการจดัหางานและศึกษาต่อ  วนิยัและพฒันานกัศึกษา  และ 
                            สารสนเทศกิจการนกัศึกษา 
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ภารกจิที ่ 1  ภารกจิร่วมของหน่วยงาน 

ตวับ่งช้ี : 1.4  ร้อยละของระดบัความพงึพอใจของผู้รับบริการ *** 

สรุปผลการวเิคราะห์ตนเอง (SWOT Analysis) : 

 1. จุดอ่อน 
              ไม่มีผูรั้บผิดชอบในการด าเนินการประเมินความพึงพอใจผูใ้ชบ้ริการกองกิจการนกัศึกษา  โดยภาพรวม 
 2. จุดแข็ง 
               - 
3. โอกาส  
               - 
4. อุปสรรค 
               -   
5. กลยุทธ์ / แผนการพฒันา 
                มอบหมายผูรั้บผิดชอบในการด าเนินการประเมินความพึงพอใจผูใ้ชบ้ริการในภาพรวม เพื่อน าผลมาปรับปรุง
และพฒันางาน  
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ภารกจิที ่ 1  ภารกจิร่วมของหน่วยงาน 

ตวับ่งช้ี : 1.5  ภาวะผู้น าของผู้บริหารทุกระดบัของกองกจิการนักศึกษา (ระดบั)*** 

ผลการด าเนินงาน 

ค่า     
น า้หนัก 

แผ        แผน 
25        2552 

ผลการด าเนินงานปี
การศึกษา 

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการประเมนิ 

2550 2551 2552 1 2 3 เทยีบ 
เกณฑ์ 

เทยีบ 
แผน  

เทยีบ
พฒันาการ 

รวม
คะแนน 

 2.85 4 3 3 4 ด าเนินการ
ไม่ครบ 3 
ขอ้แรก 

ด าเนินการ   
3 ขอ้แรก 

ด าเนินการ
ครบทุกขอ้ 

3 1 1 5 

ระดบัคุณภาพ 
1. มีกระบวนการสรรหาผูบ้ริหารท่ีเป็นระบบ โปร่งใส ตรวจสอบได ้
2. ผูบ้ริหารด าเนินการบริหารดว้ยหลกัธรรมาภิบาลและใชศ้กัยภาพภาวะผูน้ าท่ีมีอยูโ่ดยค านึงถึงประโยชน์ของ 
    คณะ/หน่วยงาน/มหาวทิยาลยัและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 
3. มีกระบวนการประเมินศกัยภาพและผลการปฏิบติังานของผูบ้ริหารท่ีชดัเจนและเป็นท่ียอมรับในมหาวทิยาลยั 
4. มีการจดัท าแผนและกลไกการพฒันาศกัยภาพของผูบ้ริหารตามผลการประเมินและด าเนินการตามแผนอยา่งครบถว้น 
รายละเอยีดผลการด าเนินงาน  
1.   มกีระบวนการสรรหาผู้บริหารทีเ่ป็นระบบ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
              กองฯ มีรองอธิการบดีฝ่ายพฒันานกัศึกษา กีฬาและวฒันธรรม  ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนกัศึกษาและกีฬา ผูช่้วย
อธิการบดีฝ่ายบริการและสวสัดิการนกัศึกษา ผูอ้  านวยการกองฯ และหวัหนา้งานเป็นผูก้  ากบั ดูแลและบงัคบับญัชาบุคลากร
ใหป้ฏิบติังานใหเ้ป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายการด าเนินงานดา้นกิจการนกัศึกษาของมหาวทิยาลยั ตามค าสัง่มอบหมาย 
มอบอ านาจและตามโครงสร้างการแบ่งงานตามสายบงัคบับญัชา  ประกาศใหท้ราบโดยทัว่กนั (กนศ.1.1/ 1 ) ท่ีมีความโปร่งใส
และตรวจสอบได ้
2. ผู้บริหารด าเนินการบริหารด้วยหลกัธรรมาภิบาลและใช้ศักยภาพภาวะผู้น าทีม่อียู่โดยค านึงถึงประโยชน์ของ 
    คณะ/หน่วยงาน/มหาวทิยาลยัและผู้มส่ีวนได้ส่วนเสีย 
              ผูบ้ริหารกองฯ  ไดบ้ริหารงานตามหลกัธรรมมาภิบาลแบบมีส่วนร่วม  มีคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ  เช่น 
คณะกรรมการด าเนินงานกิจการนกัศึกษา  คณะกรรมการอาจารยท่ี์ปรึกษาหอพกั  คณะกรรมการนกัศึกษาประจ าหอพกั  
คณะกรรมการประกนัคุณภาพมหาวทิยาลยัและกองฯ   คณะกรรมการการจดัการความรู้   คณะกรรมการ 5 ส.ส านกังาน
อธิการบดี ฯลฯ  และน าระบบสารสนเทศมาใชใ้นการปฏิบติังานพฒันาฐานขอ้มูลตามภารกิจในเร่ืองต่างๆ เช่นหอพกั 
ทุนการศึกษาและกิจกรรมนกัศึกษา และมีการใหบ้ริการผา่นระบบ Internet  (กนศ1.1/1)  มีการปฏิบติังานตามกฎระเบียบ  
มีความโปร่งใส  ตรวจสอบได ้ และการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย   
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ภารกจิที ่ 1  ภารกจิร่วมของหน่วยงาน 

ตวับ่งช้ี : 1.5  ภาวะผู้น าของผู้บริหารทุกระดบัของกองฯ (ระดบั)*** 

3.  มกีระบวนการประเมนิศักยภาพและผลการปฏิบัตงิานของผู้บริหารทีชั่ดเจนและเป็นทีย่อมรับในมหาวทิยาลยั 
               มีการประเมินศกัยภาพและผลการปฏิบติังานของผูบ้ริหาร(ผูอ้  านวยการกองและหวัหนา้งาน)ตามระเบียบท่ี
มหาวทิยาลยัก าหนดและตามรอบปีงบประมาณ ปีละ 2 คร้ัง เพ่ือติดตามและประเมินผลการปฏิบติังานในรูปของ
คณะกรรมการ(กนศ.1.5/ 2 ) โดยการจดัท าขอ้ตกลงปฏิบติัราชการ ( TOR)  ตามแนวทางการประเมินผลการปฏิบติังาน 
ท่ี สกอ. ก าหนดวา่ดว้ย “การใชร้ะบบเปิดในการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือน ”  ตามหนงัสือท่ี  ทม. 0202.6(9)/ว 6  ลงวนัท่ี  
21  มิถุนายน  2543  (กนศ. 1.5/3)  ซ่ึงในรอบปีการศึกษา  2552  ไดมี้การประเมินผลการปฏิบติังาน  2  คร้ัง  ในรอบเดือน
กนัยายน  2552  และเดือนมีนาคม  2552 
4.  มกีารจดัท าแผนและกลไกการพฒันาศักยภาพของผู้บริหารตามผลการประเมนิและด าเนินการตามแผนอย่าง 
     ครบถ้วน 
               กองฯ มี แผนและนโยบายส่งเสริมสนบัสนุนใหผู้บ้ริหารเขา้รับการพฒันาในโครงการตามแผนท่ีมหาวทิยาลยั
ก าหนดและตามภารกิจท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก ซ่ึงปีการศึกษา 2552 ผูอ้  านวยการกองฯและ
หวัหนา้งานไดรั้บการพฒันา  ตามขอ้มูลในตวับ่งช้ี 1.9   
                ผลการประเมินเทียบเกณฑเ์ท่ากบั   3  คะแนน เทียบแผนเท่ากบั  1  คะแนน   เทียบพฒันาการเท่ากบั  1  คะแนน 
                รวมคะแนนตวับ่งช้ี  1.5   เท่ากบั    5    คะแนน 

  เอกสารอ้างองิ: 
  1. กนศ. 1.1/1    http//student.psu.ac.th 

2. กนศ. 1.5/2    ผลการประเมินการปฏิบติังานประจ าปี 
  3. กนศ. 1.5/3    หนงัสือทบวงมหาวทิยาลยั ท่ี ทม.0202.6 (9) /ว 6 ลงวนัท่ี 21  มิถุนายน  2543  
สรุปผลการวเิคราะห์ตนเอง  (SWOT Analysis) : 

1. จุดอ่อน 
                ไม่มีงบประมาณในการพฒันาศกัยภาพผูบ้ริหารของหน่วยงานอยา่งชดัเจนท่ีสอดคลอ้งกบัแผนการพฒันา
บุคลากรของกองฯ  
2. จุดแข็ง 
                -  
3. โอกาส   
                -  
4. อุปสรรค 
               ช่วงเวลาการจดัโครงการพฒันาบุคลากรของกองการเจา้หนา้ท่ี  ไม่สอดคลอ้งกบัแผนปฏิบติังานกองฯ 
5. กลยุทธ์/แผนพฒันา 
               เสนอมหาวทิยาลยัจดัสรรงบประมาณในการพฒันาศกัยภาพผูบ้ริหารกองฯ 
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ภารกจิที ่ 1  ตวับ่งช้ีร่วมของหน่วยงาน 

ตวับ่งช้ี  1.6 มกีารพฒันาหน่วยงานสู่องค์การเรียนรู้ (ระดบั)** 

ผลการด าเนินงาน 

ค่า 
น า้หนัก 

แผน 
2552 

ผลการด าเนินงานปี
การศึกษา 

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการประเมนิ 

2550 2551 2552 1 2 3 เทยีบ 
เกณฑ์ 

เทยีบ 
แผน 

เทยีบ 
พฒันาการ 

รวม 
คะแนน 

2.85  5  3 1 5 ด าเนินการ
ไม่ครบ 
3ขอ้แรก 

ด าเนินการ 
 3 ขอ้แรก 

ด าเนินการ
อยา่งนอ้ย 
4 ขอ้แรก 

3 1 1 5 

ระดบัคุณภาพ 
1. มีการทบทวนและจดัท าแผนจดัการความรู้เพ่ือมุ่งสู่องคก์รแห่งการเรียนรู้และเผยแพร่ใหป้ระชาคมของสถาบนัรับทราบ  
2. มีการด าเนินการตามแผนจดัการความรู้และประสบความส าเร็จตามเป้าหมายไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 50 
3. มีการด าเนินการตามแผนจดัการความรู้และประสบความส าเร็จตามเป้าหมายไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 100 
4. มีการติดตามประเมินผลความส าเร็จของการจดัการความรู้ 
5. มีการน าผลการประเมินไปปรับใชใ้นการพฒันากระบวนการจดัการความรู้ใหเ้ป็นส่วนหน่ึงของกระบวนงาน 
    ปกติ และปรับปรุงแผนการจดัการความรู้ 
รายละเอยีดผลการด าเนินงาน 
1. มกีารทบทวนและจดัท าแผนจดัการความรู้เพือ่มุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้และเผยแพร่ให้ประชาคมของสถาบันรับทราบ 
             กองฯ ด าเนินการพฒันาสู่องคก์รแห่งการเรียนรู้   ตามนโยบายและแนวทางของมหาวทิยาลยั  มีการทบทวนและ
จดัท าแผนจดัการความรู้เพ่ือมุ่งสู่องคก์รแห่งการเรียนรู้และเผยแพร่ใหบุ้คลากรรับทราบ 
2. มกีารด าเนินการตามแผนจดัการความรู้และประสบความส าเร็จตามเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 50  
3. มกีารด าเนินการตามแผนจดัการความรู้และประสบความส าเร็จตามเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 
             กองฯ ไดด้ าเนินการตามแผนการจดัการความรู้ โดยการจดัประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้ภายในกองฯ เร่ืองการศึกษาดูงาน
ต่างสถาบนั   เร่ืองจิตบริการงานกิจการนกัศึกษา  และขั้นตอนการปฏิบติังานกิจการนกัศึกษา   
             นอกจากน้ีไดจ้ดัแลกเปล่ียนเรียนรู้  5 วทิยาเขต  โดยจดัประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้กองทุนเงินใหกู้ย้มืเพ่ือการศึกษา  
แลกเปล่ียนเรียนรู้หอพกันกัศึกษา ประชุมเชิงปฏิบติัการการจดัการความรู้แนวทางโครงสร้างกิจกรรมเสริมหลกัสูตรเพ่ือ
พฒันานกัศึกษาและแนวทางการปฏิบติัการใชจ่้ายเงินบ ารุงกิจกรรมนกัศึกษา และมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งสถาบนัใน
ประเทศและต่างประเทศ  เช่น  มหาวทิยาลยันเรศวร  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลวทิยาเขตตรัง  มหาวทิยาลยัขอนแก่น  
มหาวทิยาลยัมหาสารคาม  เทคโนโลยสุีรนารี  สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้คุณทหาร ลาดกระบงั  มหาวทิยาลยัอุตตระ   
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ภารกจิที ่ 1  ตวับ่งช้ีร่วมของหน่วยงาน 

ตวับ่งช้ี  1.6 มกีารพฒันาหน่วยงานสู่องค์การเรียนรู้  (ระดบั)** 

             ไดน้ำ าการจดัการความรู้สู่องคก์รนกัศึกษา   มีแนวปฏิบติัการจดักิจกรรมนกัศึกษาท่ีแลกเปล่ียนเรียนรู้สานต่อรุ่น
ต่อรุ่น  เครือข่ายต่างสถาบนั  ชุมชน  และต่างประเทศ  เช่น โครงการ พฒันารูปแบบกิจกรรมรับนอ้งและประชุมเชียร์  กล
ยทุธ์รณรงคก์ารแต่งกายของนกัศึกษา    เสริมสร้างความสมัพนัธ์นกัศึกษาชั้นปีท่ี 1  หอพกัสญัจร  กีฬาสานสมัพนัธ์
ศิลปวฒันธรรม 5 วทิยาเขต   รณรงคต์า้นสารเสพติด เยาวชนจิตอาสาพฒันาคุณธรรมน าชีวติพอเพียง  ไดแ้ลกเปล่ียน
เรียนรู้ดา้นวชิาการ   ศิลปวฒันธรรมและกีฬาระหวา่ง 3 ประเทศ จ านวน 10  สถาบนั  โครงการมินิ IMT- GT VARSITY 
CARNIVAL  (กยศ.1.6/1-3) 
 4  และ 5 มกีารตดิตามประเมนิผลความส าเร็จของการจดัการความรู้    มกีารน าผลการประเมนิไปปรับใช้ในการพฒันา
กระบวนการจดัการความรู้ให้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนงานปกต ิและปรับปรุงแผนการจดัการความรู้        
            มีการติดตามประเมินผลความส าเร็จของการจดัการความรู้  เพื่อน ามาปรับปรุงและพฒันา 
             ผลการประเมินเทียบเกณฑเ์ท่ากบั  3  คะแนน เทียบแผนเท่ากบั  1  คะแนน เทียบพฒันาการเท่ากบั 1   คะแนน   
             รวมคะแนนตวับ่งช้ี    1.6   เท่ากบั    5   คะแนน 
เอกสารอ้างองิ: 
1. กนศ. 1.6/1   เอกสารดูงานของสถาบนัต่าง ๆ 
2. กนศ. 1.6/2   บนัทึกการประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้บุคลากรกองฯ 
3. กนศ.1.6/3    สรุปผลการสมัมนาบุคลากรกองฯ       
สรุปผลการวเิคราะห์ตนเอง (SWOT Analysis): 

 1. จุดอ่อน 
            กองฯ ไม่มีแผนการจดัการความรู้ของบุคลากร 
 2. จุดแข็ง 
            มีแผนการจดัการความรู้ในการพฒันานกัศึกษา 
3. โอกาส 
             - 
4. อุปสรรค 
            -   
5. กลยุทธ์/แผนพฒันา 
            จดัท าแผนการจดัการความรู้  พฒันาสู่องคก์รแห่งการเรียนรู้ของบุคลากร ใหมี้คุณภาพและใหมี้การพฒันาตาม
แผนอยา่งต่อเน่ือง 
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ภารกจิที ่1  ตวับ่งช้ีร่วมของหน่วยงาน 

ตวับ่งช้ี : 1.7  มกีารน าระบบบริหารความเส่ียงมาใช้ในกระบวนการบริหารการศึกษา (ระดบั)*** 

ผลการด าเนินงาน 

ค่า     
น า้หนัก 

แผน 
2552 

ผลการด าเนินงานปี
การศึกษา 

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการประเมนิ 

2550 2551 2552 1 2 3 เทยีบ 
เกณฑ์ 

เทยีบ 
แผน  

เทยีบ 
พฒันาการ 

รวม
คะแนน 

2.85  5 2 2 2 ด าเนินการ
ไม่ครบ 3 
ขอ้แรก 

ด าเนินการ 
3-4 ขอ้
แรก 

ด าเนินการ
ครบทุกขอ้ 

2 0 0 2 

ระดบัคุณภาพ 
1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานบริหารความเส่ียง โดยมีผูบ้ริหาร ระดบัสูงและตวัแทนท่ีรับผิดชอบพนัธกิจ 
    หลกัของหน่วยงานร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะท างาน โดยผูบ้ริหารระดบัสูงมีบทบาทส าคญัในการก าหนด 
    นโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเส่ียง  
2. มีการวเิคราะห์และระบุปัจจยัเส่ียงท่ีส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหายหรือความลม้เหลวหรือลดโอกาสท่ีจะบรรลุ 
    เป้าหมายในการบริหารงาน และจดัล าดบัความส าคญัของปัจจยัเส่ียง  
3. มีการจดัท าแผนบริหารความเส่ียง โดยแผนดงักล่าวตอ้งก าหนดมาตรการหรือแผนปฏิบติัการในการสร้างความรู้  
   ความเขา้ใจใหก้บับุคลากรทุกระดบัในดา้นการบริหารความเส่ียง และการด าเนินการแกไ้ข ลด หรือป้องกนัความเส่ียง 
   ท่ีจะเกิดข้ึนอยา่งเป็นรูปธรรม  
4. มีการด าเนินการตามแผนบริหารความเส่ียง  
5. มีการสรุปผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียง ตลอดจนมีการก าหนดแนวทางและขอ้เสนอแนะในการ 
   ปรับปรุงแผนบริหารความเส่ียงโดยไดรั้บความเห็นชอบจากผูบ้ริหารสูงสุดของหน่วยงาน 
รายละเอยีดผลการด าเนินงาน  
1. มกีารแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานบริหารความเส่ียง โดยมผู้ีบริหาร ระดบัสูงและตวัแทนทีรั่บผดิชอบพนัธกจิ       
   หลกัของหน่วยงานร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะท างาน โดยผู้บริหารระดบัสูงมบีทบาทส าคญัในการก าหนด 
   นโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเส่ียง   
            กองฯ  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียง โดยมีผูอ้  านวยการกองฯเป็น ประธาน หวัหนา้งานและ  
    ผูแ้ทนเจา้หนา้ท่ีทุกงาน เป็นกรรมการ ซ่ึงเป็นกรรมการชุดเดียวกบัคณะกรรมการประกนัคุณภาพ  (กนศ. 1.7/1) 
2. มกีารวเิคราะห์และระบุปัจจยัเส่ียงทีส่่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหายหรือความล้มเหลวหรือลดโอกาสทีจ่ะบรรล ุ
   เป้าหมายในการบริหารงาน และจดัล าดบัความส าคญัของปัจจยัเส่ียง  
            ปีการศึกษา 2552  กองฯ มีการด าเนินการวเิคราะห์และระบุปัจจยัเส่ียงดา้นกีฬา   และดา้นพฒันาบุคลิกภาพ  
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ภารกจิที ่1  ตวับ่งช้ีร่วมของหน่วยงาน 

ตวับ่งช้ี : 1.7  มกีารน าระบบบริหารความเส่ียงมาใช้ในกระบวนการบริหารการศึกษา (ระดบั)*** 

3. มกีารจดัท าแผนบริหารความเส่ียง โดยแผนดงักล่าวต้องก าหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัตกิารในการสร้างความรู้  
   ความเข้าใจให้กบับุคลากรทุกระดบัในด้านการบริหารความเส่ียง และการด าเนินการแก้ไข ลด หรือป้องกนัความเส่ียง 
   ทีจ่ะเกดิขึน้อย่างเป็นรูปธรรม  
                มีการจดัท าแผนบริหารความเส่ียงของงานกีฬาตามแผนประกนัคุณภาพกองฯ (กนศ.1.7/2) 
4.  มกีารด าเนินการตามแผนบริหารความเส่ียง  
                 กองฯ  ไดมี้การด าเนินการตามแผนบริหารความเส่ียง  โดยน าผลการวเิคราะห์ปัจจยัเส่ียงดา้นกีฬามา 
ด าเนินการบริหารความเส่ียง นอกจากน้ีไดว้างระบบในการรับมือกบัความเส่ียงหรือผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึนใน 
หลากหลายรูปแบบตามภารกิจ  เช่น ระบบรักษาความปลอดภยัในสระวา่ยน ้ าและศูนยบ์ริหารร่างกาย 
5. มกีารสรุปผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียง ตลอดจนมกีารก าหนดแนวทางและข้อเสนอแนะในการ 
    ปรับปรุงแผนบริหารความเส่ียงโดยได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน 
               มีการสรุปผลการด าเนินงานบริหารความเส่ียง ตลอดจนมีการก าหนดแนวทางและขอ้เสนอแนะในการ 
ปรับปรุงการบริหารความเส่ียงโดยไดรั้บความเห็นชอบจากผูบ้ริหารสูงสุดของหน่วยงาน     (กนศ.1.7/2) 
               ผลการประเมินเทียบเกณฑเ์ท่ากบั  2   คะแนน  เทียบแผนเท่ากบั 0 คะแนน  เทียบพฒันาการเท่ากบั   0   คะแนน       
               รวมคะแนนตวับ่งช้ี  1.7   เท่ากบั   2  คะแนน 

เอกสารอ้างองิ: 
1. กนศ.1.7/1    ค าสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียง กองฯ 
2. กนศ.1.7/2    แผนการบริหารความเส่ียงงานพฒันากีฬา 
สรุปผลการวเิคราะห์ตนเอง (SWOT Analysis): 
1.  จุดอ่อน 
               บุคลากรส่วนหน่ึงยงัขาดความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองการบริหารความเส่ียง 
 2.  จุดแข็ง 
                - 
3.  โอกาส 
                - 
4.  อุปสรรค 
                - 
5.  กลยุทธ์ /แผนพฒันา 
               จดักิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้เก่ียวกบัการบริหารความเส่ียง           
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ภารกจิที ่1  ตวับ่งช้ีร่วมของหน่วยงาน   

ตวับ่งช้ี  1.8 ระดบัความส าเร็จของการถ่ายทอดตวับ่งช้ีและเป้าหมายของระดบัองค์กรสู่ระดบับุคคล (ระดบั)*** 

ผลการด าเนินงาน 

ค่า 
น า้หนัก 

แผน 
2552 

ผลการด าเนินงานปี
การศึกษา 

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการประเมนิ 

2550 2551 2552 1 2 3 
เทยีบ 
เกณฑ์ 

เทยีบ 
แผน 

เทยีบ 
พฒันาการ 

รวม 
คะแนน 

2.85 7 3 3 7 ด าเนินการ
ไม่ครบ     5 
ขอ้แรก 

ด าเนินการ 
5-7 ขอ้แรก 

ด าเนิน 
การครบ
ทุกขอ้ 

2 1 1 4 

ระดบัคุณภาพ  
1. มีการก าหนดแนวทางการด าเนินการในการประเมินผลภายในหน่วยงาน 
2. มีแผนงานการประเมินผลภายในหน่วยงาน 
3. มีการก าหนดตวับ่งช้ีและเป้าหมายตามพนัธกิจและยทุธศาสตร์ของหน่วยงาน 
4. มีการจดัท า Strategy Map ของหน่วยงาน โดยก าหนดเป้าประสงคข์องแต่ละประเด็นยทุธศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบั 
    หน่วยงานใหเ้ช่ือมโยงกบัเป้าประสงคแ์ละประเด็นยทุธศาสตร์ของคณะ/หน่วยงาน/มหาวทิยาลยั 
5. มีการยนืยนัวสิยัทศัน์และประเด็นยทุธศาสตร์ของหน่วยงาน 
6. มีระบบในการติดตามผลการด าเนินงานตามตวับ่งช้ีและเป้าหมายตามค ารับรองของผูบ้ริหารระดบัต่าง  ๆ
7. มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตวับ่งช้ีและเป้าหมายตามค ารับรอง 
8. มีการน าผลการประเมินผลการด าเนินงานของผูบ้ริหาร ไปเช่ือมโยงกบัระบบการสร้างแรงจูงใจ 
รายละเอยีดผลการด าเนินงาน  
1. และ 2. มกีารก าหนดแนวทางการด าเนินการและแผนการประเมนิผลภายในหน่วยงาน 
               กองฯ  มีการก าหนดแนวทางการด าเนินการและแผนการประเมินผลภายในหน่วยงาน  ตามแนวทางการ
ประเมินผลการปฏิบติังาน  เพ่ือการพฒันาและเล่ือนขั้นเงินเดือนของมหาวทิยาลยั ปีละ 2 คร้ัง นอกจากน้ีไดน้ าผลจากการ
ประชุมต่างๆ  เช่น  การประชุมอธิการบดีพบ ทีมบริหารกองฯ  การประชุมทีมบริหารกองฯ  การประชุมเจา้หนา้ท่ีกองฯ        
การประชุมคณะกรรมการในการด าเนินงานต่างๆ   เพ่ือน าผลมาปรับปรุงและพฒันางาน  (กนศ1.8/1 ) 
3. มกีารก าหนดตวับ่งช้ีและเป้าหมายตามพนัธกจิและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 
               มีการก าหนดตวับ่งช้ีและเป้าหมายตามพนัธกิจและยทุธศาสตร์ของกองฯ  2 ระดบั ไดแ้ก่  ในระดบักลยทุธ์
แผนปฏิบติังาน 5 ปี และแผนปฏิบติังาน 1 ปี หรือระดบัโครงการ/กิจกรรม  มีการวเิคราะห์ความสอดคลอ้งกบัแผนและ
เป้าหมายการด าเนินงานตามภารกิจปี (2550 -2554)  (กนศ.1.8/2) 
4. มกีารจดัท า Strategy Map ของหน่วยงาน โดยก าหนดเป้าประสงค์ของแต่ละประเดน็ยุทธศาสตร์ทีเ่กีย่วข้องกบั 
 หน่วยงานให้เช่ือมโยงกบัเป้าประสงค์และประเดน็ยุทธศาสตร์ของคณะ/หน่วยงาน/มหาวทิยาลยั 

               กองฯไดก้ารก าหนดเป้าประสงคข์องแต่ละประเด็นยทุธศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัหน่วยงานใหเ้ช่ือมโยงกบั
เป้าประสงคแ์ละประเด็นยทุธศาสตร์ของมหาวทิยาลยัในฐานะหน่วยงานกลางท่ีสนบัสนุนการด าเนินงานดา้นกิจการ
นกัศึกษาของมหาวทิยาลยั จึงไดย้ดึการด าเนินงานตามนโยบาย เป้าประสงคแ์ละแผนกลยทุธ์ของมหาวทิยาลยัเป็นหลกั   
จึงไม่มีการจดัท า Strategy Map ในระดบักองฯ 
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ภารกจิที ่1  ตวับ่งช้ีร่วมของหน่วยงาน 

ตวับ่งช้ี  1.8  ระดบัความส าเร็จของการถ่ายทอดตวับ่งช้ีและเป้าหมายของระดบัองค์กรสู่ระดบับุคคล (ระดบั)*** 

5. มกีารยนืยนัวสัิยทศัน์และประเดน็ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 
            มีการทบทวนวสิยัทศัน์ พนัธกิจ และวตัถุประสงคใ์นการด าเนินงาน ผูเ้ก่ียวขอ้งทุกระดบัมีส่วนร่วม  มีการประชุม  
เพ่ือก าหนดภารกิจหลกัของงาน จดัท าตวับ่งช้ี ( KPIs) ตามภารกิจหลกั ก าหนดเป้าหมายและเกณฑว์ดัความส าเร็จของ
ภารกิจ ทบทวนแผนปฏิบติังานประจ าปีใหส้อดคลอ้งกบัภารกิจหลกั   จดัท าแผนกลยทุธ์  แผนปฏิบติัการใหเ้หมาะสมกบั
สภาวการณ์ปัจจุบนั  

6. มรีะบบในการตดิตามผลการด าเนินงานตามตวับ่งช้ีและเป้าหมายตามค ารับรองของผู้บริหารระดบัต่าง  ๆ
              กองฯ มีระบบการรายงานผลการปฏิบติังานภายในของบุคลากรเป็นรายบุคคล  ปีละ 2 คร้ัง (กนศ.1.1/4)  โดยทุก   
  งาน ในกองฯ  ไดจ้ดัท าแผนปฏิบติังานประจ าปี และปฏิบติังานตามแผนไดอ้ยา่งครบถว้น   มีการติดตาม ตรวจสอบ และ   
  ประเมินผลการด าเนินงานโดยคณะกรรมการประกนัคุณภาพของกองฯ  

7. มกีารประเมนิผลการด าเนินงานตามตวับ่งช้ีและเป้าหมายตามค ารับรอง 
          มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตวับ่งช้ีและเป้าหมายตามท่ีก าหนดไวใ้นแผนการปฏิบติังานตาม 
ค ารับรอง   ไปเช่ือมโยงกบัระบบการสร้างแรงจูงใจ ตามขอ้ตกลงภาระงาน (TOR) เป็นเง่ือนไขในการเล่ือนขั้น
เงินเดือน/เล่ือนต าแหน่งในระดบัท่ีสูงข้ึน 

 8. มกีารน าผลการประเมนิผลการด าเนินงานของผู้บริหาร ไปเช่ือมโยงกบัระบบการสร้างแรงจูงใจ 
                มีการน าผลการประเมินการด าเนินงานของผูบ้ริหาร ไปเช่ือมโยงกบัระบบการสร้างแรงจูงใจ ตามขอ้ตกลงภาระ
งาน (TOR) เป็นเง่ือนไขในการเล่ือนขั้นเงินเดือน/เล่ือนต าแหน่งในระดบัท่ีสูงข้ึน 
                ผลการประเมินเทียบเกณฑเ์ท่ากบั  2   คะแนน เทียบแผนเท่ากบั 1  คะแนน  เทียบพฒันาการเท่ากบั  1  คะแนน   
                รวมคะแนนตวับ่งช้ี  1.8   เท่ากบั  4   คะแนน 

เอกสารอ้างองิ : 
1. กนศ. 1.8/1   บนัทึกการประชุมต่าง ๆ  
2. กนศ. 1.8/2   รายงานประจ าปีการประเมินคุณภาพ กองกิจการนกัศึกษา ปี 2552  (หนา้ 137 – 141) 
สรุปผลการวเิคราะห์ตนเอง (SWOT Analysis) 

1. จุดอ่อน 
                ขาดกระบวนการสร้างแรงจูงใจสู่ระดบับุคคลเก่ียวกบัวสิยัทศัน์และยทุธศาสตร์ของหน่วยงาน 
2. จุดแข็ง 
                - 
3. โอกาส 

        - 
4. อุปสรรค 

        - 
5. กลยุทธ์/แผนพฒันา 
             สร้างแรงจูงใจสู่ระดบับุคคลเก่ียวกบัวสิยัทศัน์และยทุธศาสตร์ของหน่วยงาน 
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ภารกจิที ่ 1  ตวับ่งช้ีร่วมของหน่วยงาน 
ตวับ่งช้ี :1.9 ร้อยละของบุคลากรกองกจิการนักศึกษาทีไ่ด้รับการพฒันาความรู้ และทกัษะในวชิาชีพทั้งในประเทศ 
                    และต่างประเทศ  **** 

ผลการด าเนินงาน 

ค่า   
น า้หนัก 

แผน 
2552 

ผลการด าเนินงานปีการศึกษา เกณฑ์การให้คะแนน                 ผลการประเมิน 

2550 2551 2552 1 2 3 เทยีบ 
เกณฑ์ 

เทยีบ 
แผน  

เทยีบ 
พฒันาการ 

รวม
คะแนน 

2.86 100 95 100 100 ร้อยละ 
1-54 

ร้อยละ 
55-79 

มากกวา่
หรือเท่ากบั
ร้อยละ 80 

3 1 1 5 

รายละเอยีดผลการด าเนินงาน  
มหาวทิยาลยัไดก้ าหนดนโยบายการพฒันาบุคลากรสายสนบัสนุนส านกังานอธิการบดี  โดยมอบหมายให้

กองการเจา้หนา้ท่ีก าหนดนโยบายและแผนพฒันาบุคลากร  การจดักิจกรรม และจดัสรรงบประมาณประจ าปี ภายใต้
การก ากบัดูแลของรองอธิการบดีฝ่ายพฒันาบุคลากร  

กองฯ ใหค้วามส าคญัในการพฒันาบุคลากร  ทั้งความรู้และทกัษะในวชิาชีพทั้งในและต่างประเทศ และ
ตั้งเป้าหมายท่ีจะใหบุ้คลากรของกองฯ ไดรั้บการพฒันาเพ่ือเป็นการสร้างเสริมประสบการณ์และมีโอกาสแลกเปล่ียน
เรียนรู้ประสบการณ์ในการปฏิบติังานของแต่ละสายงานจากหน่วยงานอ่ืน ๆ อยา่งนอ้ยร้อยละ 80 หรือบุคลากรทุกคน
จะไดรั้บการพฒันาอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง   

กองฯ ไม่ไดรั้บอนุญาตใหต้ั้งงบประมาณพฒันาบุคลากรในแผนงานปกติ ซ่ึงส่งผลใหไ้ม่สามารถจดัท า
แผนพฒันาบุคลากรท่ีชดัเจนได ้ ท าใหก้องฯ ตอ้งแกปั้ญหาโดยใชง้บประมาณในแผนงานปกติ  หมวดค่าตอบแทนใช้
สอยวสัดุ สนบัสนุนใหบุ้คลากรไดมี้โอกาสไปพฒันาความรู้และทกัษะในวชิาชีพ ในการเขา้ร่วมอบรม ประชุม 
สมัมนา ในประเทศและต่างประเทศ ตามสภาพ ท่ีกองฯ สามารถด าเนินการ  นอกจากน้ีกองฯ ไดเ้สนอโครงการ
พฒันาบุคลากรโดยของบประมาณไปยงักองการเจา้หนา้ท่ีไดรั้บการจดัสรรปีละ 1 โครงการ  

ผลด าเนินงานในปีการศึกษา 2552  บุคลากรกองฯ  ท่ีไดเ้ขา้รับการเพ่ิมพนูความรู้และทกัษะในวชิาชีพ 
จ านวนทั้งส้ิน 58   คน  ไดเ้ขา้ร่วมพฒันาและเพ่ิมพนูทกัษะวชิาชีพท่ีจดั  1 คร้ัง  ตามเป้าหมายการพฒันาบุคลากรของ
มหาวทิยาลยัท่ีสนบัสนุนใหบุ้คลากรไดรั้บการพฒันาอยา่งนอ้ย 1 คร้ังต่อปี (กนศ.1.9/1) 

จากผลการประเมินการด าเนินงาน ตามตวับ่งช้ี 1.9 กองฯ สามารถด าเนินการไดร้้อยละ 100 ตามแผนและ
เป้าหมายของกองฯ ท่ีตั้งไว ้ แต่ทั้งน้ี บุคลากรกองฯ ไม่ไดรั้บการพฒันาทกัษะวชิาชีพเฉพาะดา้นตามความตอ้งการ 
เน่ืองจากโครงการท่ีมหาวทิยาลยัจดัใหไ้ม่สอดคลอ้งกบัภารกิจของกองฯ  

ผลการประเมินเทียบเกณฑเ์ท่ากบั 3 คะแนน เทียบแผนเท่ากบั  1  คะแนน เทียบพฒันาการเท่ากบั 1 คะแนน   
                 รวมคะแนนตวับ่งช้ี  1.9  เท่ากบั  5   คะแนน 
เอกสารอ้างองิ :   
กนศ. 1.9/1     ฐานขอ้มูลรายการเขา้อบรม / ประชุม สมัมนาต่างๆ ของกองฯ  และส านกังานอธิการบดี 
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ภารกจิที ่ 1  ตวับ่งช้ีร่วมของหน่วยงาน 
ตวับ่งช้ี :1.9 ร้อยละของบุคลากรกองฯทีไ่ด้รับการพฒันาความรู้ และทกัษะในวชิาชีพทั้งในประเทศ 
                    และต่างประเทศ  **** 

สรุปผลการวเิคราะห์ตนเอง (SWOT Analysis) : 
1. จุดอ่อน 
               กองฯ ไม่มีงบประมาณในการพฒันาทกัษะวชิาชีพเฉพาะดา้นท่ีมีความจ าเป็นตอ้งใชพ้ฒันานกัศึกษา 
2. จุดแข็ง 
                - 
3. โอกาส 
                กองฯ  เป็นหน่วยงานท่ีจดัโครงการพฒันานกัศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ ท าใหบุ้คลากรไดมี้โอกาส
พฒันาตนเอง 
4. อุปสรรค               
                งบประมาณไม่เพียงพอในการพฒันาบุคคลากร      
5. กลยุทธ์ /แผนพฒันา 
                เสนอ มหาวทิยาลยัฯ ใหก้ารสนบัสนุนงบประมาณในการพฒันาบุคลากรกองฯ และสอดคลอ้งกบัภารกิจท่ีตอ้ง
ท างานพฒันานกัศึกษาเฉพาะดา้น         
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ภารกจิที ่  1  ตวับ่งช้ีร่วมของหน่วยงาน 
ช่ือตวับ่งช้ี : 1.10 กจิกรรม 5 ส. / กจิกรรมคุณภาพอืน่ ๆ   (ระดบั) * 
ผลการด าเนินงาน 

ค่า   
น า้หนัก 

แผน 
2552 

ผลการด าเนินงานปี
การศึกษา 

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการประเมนิ 

2550 2551 2552 1 2 3 เทยีบ 
เกณฑ์ 

เทยีบ 
แผน  

เทยีบ 
พฒันาการ 

รวม
คะแนน 

 2.86  3 3  3 3 ด าเนินการไม่
ครบ2ขอ้แรก 

ด าเนินการ
ครบ 2 ขอ้

แรก 

ด าเนินการ
ครบทุกขอ้ 

3 1 1 5 

 ระดบัคุณภาพ 
1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ 5 ส , มีแผนการจดักิจกรรม 5ส ประจ าปี,  และมาตรฐาน 5ส/มาตรฐานคุณภาพอ่ืน ๆ 
2. มีการด าเนินงานตามแผนนอ้ยกวา่ร้อยละ 80 
3. มีการด าเนินงานตามแผนมากกวา่หรือเท่ากบั ร้อยละ 80 และมีการประเมินผลการจดักิจกรรม 5 ส. เพื่อใชเ้ป็นแนวทาง 
พฒันาปีต่อไป  
รายละเอยีดผลการด าเนินงาน  
1.  มกีารแต่งตั้งคณะกรรมการ 5 ส. , มแีผนการจดักจิกรรม 5ส ประจ าปี,  และมาตรฐาน 5ส/มาตรฐานคุณภาพอืน่  ๆ

กองฯ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ 5 ส  มีแผนการจดักิจกรรม 5 ส   และใชม้าตรฐาน  5 ส กลาง ซ่ึงเป็น
มาตรฐานของส านกังานอธิการบดี  ก าหนดโดยคณะกรรมการอ านวยการ 5 ส ส านกังานอธิการบดีและกรรมการ
ส่งเสริมกิจกรรม 5 ส ส านกังานอธิการบดี (กนศ.1.10/1) 

2. มกีารด าเนินงานตามแผนน้อยกว่าร้อยละ 80 
กองฯ  มีการด าเนินงานตามแผน  และมีการจดักิจกรรม  5 ส ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑข์องส านกังานอธิการบดีท่ี

ก าหนดใหทุ้กหน่วยงานภายในส านกังานอธิการบดีด าเนินกิจกรรม 5 ส. 1 วนั/สปัดาห์  
3. มกีารด าเนินงานตามแผนมากกว่าหรือเท่ากบั ร้อยละ 80 และมกีารประเมนิผลการจดักจิกรรม 5ส เพือ่ใช้เป็นแนวทาง
พฒันาปีต่อไป 

กองฯ ไดรั้บการตรวจเยีย่มจากคณะกรรมการตรวจเยีย่มของส านกังานอธิการบดี จ านวน 2 คร้ัง  มีผลการ
ตรวจเยีย่ม   ไดค้ะแนนร้อยละ  81.96   จากการตรวจเยีย่ม 12 หน่วยงาน   (กนศ.1.10/2) 

กองฯ ไดมี้การทบทวนกิจกรรม 5 ส และน าผลจากการตรวจเยีย่มทุกคร้ังมาประเมินเพ่ือใชเ้ป็นแนวทางในการ
พฒันาในปีต่อไป  กองฯ สามารถด าเนินการได ้3 ขอ้ ตามแผนท่ีตั้งไว ้  
              ผลการประเมินเทียบเกณฑเ์ท่ากบั  3 คะแนน เทียบแผนเท่ากบั  1  คะแนน เทียบพฒันาการเท่ากบั 1 คะแนน  

                  รวมคะแนนตวับ่งช้ี 1.10  เท่ากบั   5   คะแนน 
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ภารกจิที ่  1  ตวับ่งช้ีร่วมของหน่วยงาน 
ช่ือตวับ่งช้ี : 1.10 กจิกรรม 5 ส. / กจิกรรมคุณภาพอืน่ ๆ   (ระดบั) * 
เอกสารอ้างองิ :  
1. กนศ.   1.10/1    ค าสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการ/แผน 5 ส. ส านกังานอธิการบดีและมาตรฐาน 5 ส. 
2. กนศ.   1.10/2    สรุปผลการตรวจเยีย่ม 5 ส. กองกิจการนกัศึกษา              
1.  จุดอ่อน          
                บุคลากรขาดการใหค้วามร่วมมือในการท า 5 ส. อยา่งจริงจงัและต่อเน่ือง 
2.  จุดแข็ง        
                 - 
3.  โอกาส            
                มหาวทิยาลยัใหก้ารสนบัสนุนการท ากิจกรรม  5 ส.  
4.  อุปสรรค         
                 - 
5.  กลยุทธ์ /แผนพฒันา       
                ส่งเสริมการท ากิจกรรม  5 ส.  ใหเ้ป็นส่วนหน่ึงของการปฏิบติังานประจ า และมีการติดตามประเมินผลอยา่ง
ต่อเน่ือง  
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ภารกจิที ่1 ตวับ่งช้ีร่วมของหน่วยงาน 

ตวับ่งช้ี : 1.11  จ านวนคร้ังความไม่ปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน (ภายในหน่วยงาน) * 

ผลการด าเนินงาน 

ค่า     
น า้หนัก 

แผน 
2552 

ผลการด าเนินงานปี
การศึกษา 

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการประเมนิ 

2550 2551 2552 1 2 3 เทยีบ 
เกณฑ์ 

เทยีบ 
แผน  

เทยีบ 
พฒันาการ 

รวม
คะแนน 

 - - 26 5 13 - - - - - - - 

รายละเอยีดผลการด าเนินงาน  
               กองฯ ไดด้ าเนินงานดา้นความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น  โดยมีมาตรการรักษาความปลอดภยัในหอพกัและ
บริเวณหอพกันกัศึกษา (กนศ. 7.1/8) จดัใหมี้เจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยับริเวณทางเขา้หอพกัและประจ าหอพกันกัศึกษา
ทุกอาคาร  มีร้ัวแสดงการแบ่งเขตหอพกั สต๊ิกเกอร์ผูมี้สิทธ์ิเขา้-ออกหอพกั มีการตรวจสอบการเขา้ -ออก ตลอดเวลา 24 
ชัว่โมง แต่มีจ านวนคร้ังความไม่ปลอดภยัในชีวติทรัพยสิ์นกรณีนกัศึกษาลกัทรัพยใ์น หอพกั จ านวน 7 คร้ัง  มีทรัพยสิ์น
สูญหายจากบุคคลภายนอกจ านวน 1 คร้ัง ไฟฟ้าลดัวงจรท่ีหอพกันกัศึกษาอาคาร 7 จ านวน 3 คร้ัง อาคารกิจกรรม 1 คร้ัง
บุคคลภายนอกทุบประตูกระจกหอพกันกัศึกษาอาคาร  3  จ านวน 1 คร้ัง นอกจากน้ีกองฯไดด้ าเนินงานดา้นความปลอดภยั    
ในชีวติของการใหบ้ริการสระวา่ยน ้ า โดยจดัใหมี้เจา้หนา้ท่ีอยูป่ระจ าสระวา่ยน ้ าหมุนเวยีนกนัผลดัละ 2 คน ดูแลความปลอดภยั
แก่ผูใ้ชบ้ริการท่ีสระวา่ยน ้ า 

เอกสารอ้างองิ :   
กนศ. 7.1/8     มาตรการรักษาความปลอดภยั 
สรุปผลการวเิคราะห์ตนเอง (SWOT Analysis) :  

1. จุดอ่อน 
          ระบบการซ่อมบ ารุงระบบไฟฟ้าหอพกันกัศึกษา และอาคารกิจกรรมนกัศึกษา  ไม่ทัว่ถึง  
2. จุดแข็ง 
                - 
3. โอกาส 
                - 
4. อุปสรรค 
                - 
5. กลยุทธ์ / แผนพฒันา 
                จดัท าแผนงบประมาณเพ่ือปรับปรุงการซ่อมบ ารุงระบบไฟฟ้าในหอพกันกัศึกษา และอาคารกิจกรรมนกัศึกษา 
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ภารกจิที ่1  ตวับ่งช้ีร่วมของหน่วยงาน 
ตวับ่งช้ี :  1.12 มรีะบบและกลไกในการจดัสรร การวเิคราะห์ค่าใช้จ่าย การตรวจสอบ การเงนิและงบประมาณ 
                        อย่างมปีระสิทธิภาพ (ระดบั)*** 

ผลการด าเนินงาน 

ค่า   
 น า้หนัก 

แผน 
2552 

ผลการด าเนินงานปีการศึกษา เกณฑ์การให้คะแนน                  ผลการประเมนิ 

2550 2551 2552 1      2 3 เทยีบ 
เกณฑ์ 

เทยีบ 
แผน  

เทยีบ 
พฒันาการ 

รวม 
คะแนน 

 2.86 7 7 7 7 ด าเนินการ
ไม่ครบ  

5 ขอ้แรก 

ด าเนิน 
การ  

5-6 ขอ้แรก  

ด าเนินการ 
 ครบทุกขอ้ 

3 1 1 5 

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

รายละเอยีดผลการด าเนินงาน  
1. มแีผนกลยุทธ์ทางการเงนิทีส่อดคล้องกบัยุทธศาสตร์ของคณะ/หน่วยงาน/มหาวทิยาลยัให้เป็นไปตามเป้าหมาย 

             กองฯ  มีแผนกลยทุธ์ดา้นการเงินและงบประมาณโดยจดัท าในภาพรวมของส านกังานอธิการบดีและวทิยาเขต  
งบประมาณท่ีไดรั้บจดัสรรในแต่ละปีไดจ้ดัสรรใหห้น่วยงานต่างๆ ใชใ้นการด าเนินงานตามภารกิจ งบประมาณของ  
กองฯ ประกอบดว้ย  งบประมาณเงินรายได ้ งบประมาณแผน่ดินและอ่ืน ๆ  การจดัท างบประมาณของกองฯ  ไดน้ า
นโยบายดา้นการเงินท่ีมหาวทิยาลยัก าหนดมาใชเ้ป็นแนวทางในการจดัท าท่ีมุ่งตอบสนองการด าเนินงานใหบ้รรลุ
วสิยัทศัน์ของกองฯ (เอกสารงบประมาณเงินรายไดม้หาวทิยาลยัและงบประมาณแผน่ดินประจ าปี 2552 ( กนศ.1.12/1-2  ) 
 2. มแีนวทางจดัหาทรัพยากรทางด้านการเงนิ แผนการจดัสรร และการวางแผนการใช้เงนิอย่างมปีระสิทธิภาพ โปร่งใส 
    ตรวจสอบได้ 
              กองฯ  มีแนวทางการจดัหาทรัพยากรดา้นการเงินและงบประมาณส าหรับภารกิจกองฯ  โดยก าหนดใหทุ้กงาน
จดัท ารายละเอียดความตอ้งการในการจดัท าค าของบประมาณรายจ่ายเงินรายไดส่้วนกลาง มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์  
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ภารกจิที ่1  ตวับ่งช้ีร่วมของหน่วยงาน 
ตวับ่งช้ี :  1.12 มรีะบบและกลไกในการจดัสรร การวเิคราะห์ค่าใช้จ่าย การตรวจสอบ การเงนิและงบประมาณ 
                        อย่างมปีระสิทธิภาพ (ระดบั)*** 

และงบประมาณแผน่ดินปีงบประมาณ 2552 (กนศ.1.12/1-2) เพ่ือจดัส่งใหก้บัมหาวทิยาลยัพิจารณาจดัสรรเงิน กองฯ วาง
แผนการใชเ้งินโดยจดัสรรใหง้านต่าง ๆ  ตามภารกิจเพ่ือขบัเคล่ือนใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีวางไว ้ การด าเนินงานมีความ
โปร่งใสและตรวจสอบได ้
3. มกีารด าเนินการและจดัท าระบบฐานข้อมูลทางการเงนิทีผู้่บริหารน าไปใช้ในการตดัสินใจและวเิคราะห์สถานะทาง
การเงนิ                      

                กองฯ  มีการด าเนินการดา้นการเงินและงบประมาณท่ีแยกต่างหากจากมหาวทิยาลยัในการบริหารจดัการ โดย
จดัระบบการด าเนินงานท่ีเบ็ดเสร็จและเสร็จส้ินท่ีกองฯ และมีการกระจายอ านาจการอนุมติัการใชเ้งิน  โดย                 
รองอธิการบดี / ผูช่้วยอธิการบดีท่ีรับผิดชอบงานกิจการนกัศึกษา  และผูอ้  านวยการกองกิจการ  ดงัน้ี  มีการบริหารงาน
ดา้นงบประมาณ  จ านวนเงิน  41,538,450.22  บาท  ดา้นการเงินจ านวน  6,351,999.06 บาท   ดงัตาราง 3  
             การจดัท าระบบฐานขอ้มูลการเงินและงบประมาณ ใชร้ะบบ  Manual  ทุกระบบ  ยกเว้น เงินยมืฉุกเฉินท่ีใช้
โปรแกรมส าเร็จรูป และเงินงบประมาณแผน่ดิน/เงินรายไดม้หาวทิยาลยัและเงินยมืทดรองจ่าย ใชโ้ปรแกรม Excel ซ่ึง
ช่วยไดเ้พียงการควบคุมและท ารายงาน  แต่ไม่สามารถเช่ือมโยงขอ้มูลทางการเงินไดท้ั้งระบบ  อีกทั้งปริมาณงานดา้น
การเงินมีจ านวนเพ่ิมมากข้ึน  ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการท างาน                 

4. มกีารจดัท ารายงานทางการเงนิอย่างเป็นระบบ อย่างน้อยปีละ 2  คร้ัง 

                กองฯ  มีการจดัท ารายงานแสดงการเคล่ือนไหวการใชจ่้ายเงินจ าแนกตามประเภทของการใชเ้งินในทุกกิจกรรม/
โครงการ ตามภารกิจของกองฯในทุกวนั ทุกเดือนในการด าเนินงานดา้นการเงิน(กรณีเงินสด)และส าหรับการใชง้บประมาณ
ไดจ้ดัท ารายงานในทุกเดือน รายไตรมาส และทุกปีงบประมาณแจง้ใหทุ้กงาน ผูบ้ริหารและผูเ้ก่ียวขอ้งทราบ  
5. มกีารน าข้อมูลทางการเงนิไปใช้ในการวเิคราะห์ค่าใช้จ่าย และวเิคราะห์สถานะทางการเงนิและความมัน่คงของ 
    องค์การอย่างต่อเนื่อง 
                กองฯ ไดน้ าขอ้มูลการเงินไปใชใ้นการวเิคราะห์ค่าใชจ่้าย  วเิคราะห์สถานะทางการเงินและความมัน่คงของกองฯ 
อยา่งต่อเน่ืองในทุกกิจกรรม/โครงการท่ีมีการใชเ้งิน เพ่ือใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดและขอ้ปฏิบติัของมหาวทิยาลยั 
6. มหีน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ท าหน้าทีต่รวจ ตดิตามการใช้เงนิให้เป็นไปตามระเบียบและ 
    กฎเกณฑ์ทีก่ าหนด 
                กองฯ มีการตรวจสอบ  ติดตามการใชเ้งินโดย เจา้หนา้ท่ีท่ีรับผิดชอบ หวัหนา้งานและผูอ้  านวยการกองฯ 
หน่วยงานตรวจสอบภายในของมหาวทิยาลยั  นอกจากน้ียงัมีการติดตามการใชเ้งิน กรณีท่ีใชง้บกลางกบังานพสัดุ งาน
การเงินและบญัชีกองคลงัและกองแผนงาน  ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายทุกรายการ  ติดตามผลและตรวจสอบโดยหน่วย
ตรวจสอบภายใน  ผลการด าเนินงานดา้นงบประมาณถูกตอ้งเป็นไปตามระเบียบ แต่มีปัญหาในระบบการติดตามการใชเ้งิน 
เงินยมืฉุกเฉิน/เงินยมืหมุนเวยีนทดรองจ่าย  ซ่ึงไม่ไดรั้บเงินคืนตามก าหนดระยะเวลา   
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ภารกจิที ่1  ตวับ่งช้ีร่วมของหน่วยงาน 
ตวับ่งช้ี :  1.12 มรีะบบและกลไกในการจดัสรร การวเิคราะห์ค่าใช้จ่าย การตรวจสอบ การเงนิและงบประมาณ 

                            อย่างมปีระสิทธิภาพ (ระดบั)***  
7. ผู้บริหารระดบัสูงมกีารตดิตามผลการใช้เงนิให้เป็นไปตามเป้าหมาย และน าข้อมูลจากรายงานทางการเงนิไป 
    ใช้ในการวางแผนและการตดัสินใจ 
                ผูอ้  านวยการกองฯ หวัหนา้งาน/หวัหนา้หน่วยทุกงาน และเจา้หนา้ท่ีท่ีรับผิดชอบใหค้วามส าคญัและติดตามการ
ใชจ่้ายเงินตามงบประมาณท่ีไดรั้บและตามภารกิจ กิจกรรม/โครงการท่ีรับผิดชอบ เพ่ือใหก้ารใชจ่้ายเงินเป็นไปตามแผนท่ี
วางไว ้และสอดคลอ้งกบัเป้าหมายท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด                
                  ผลการประเมินเทียบเกณฑเ์ท่ากบั  3  คะแนน เทียบแผนเท่ากบั  1  คะแนน  เทียบพฒันาการเท่ากบั  1   คะแนน   
                รวมคะแนนตวับ่งช้ี  1.12   เท่ากบั  5  คะแนน 
เอกสารอา้งอิง :      
**1. กนศ. 1.12/1-2   หนงัสือ/เอกสารจดัท าค าของบประมาณเงินรายได/้งบประมาณ ปี 2552 
**2. กนศ. 1.12/3      หนงัสือ/เอกสารการด าเนินงานดา้นการเงินและงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2552  
**3. กนศ. 1.12/4      บญัชีและรายงานการด าเนินงานเงินต่าง ๆ ของกองฯ ประจ าปีงบประมาณ 2552    
สรุปผลการวเิคราะห์ตนเอง  (SWOT Analysis) : 
1. จุดอ่อน 
              1.  ระบบการควบคุมด าเนินงานดา้นการเงินและบญัชี  ไม่ควรด าเนินการเบ็ดเสร็จในจุดเดียวก่อใหเ้กิดความเส่ียง 
              2.  ขาดระบบการติดตามเงินยมืฉุกเฉิน   
               3. ไม่ไดพ้ฒันาระบบสารสนเทศท่ีสามารถเช่ือมโยงการท างานไดท้ั้งระบบ 
2. จุดแข็ง 
               มีการด าเนินงานดา้นการเงินและงบประมาณท่ีกองฯ  แยกขาดจากมหาวทิยาลยัในการด าเนินงานโดยเฉพาะการ
ด าเนินงานเงินกิจกรรมของนกัศึกษาท่ีเบ็ดเสร็จและเสร็จส้ินท่ีกองฯ  ท่ีแยกต่างหากจากแผนรวมของมหาวทิยาลยัและ       
มีเจา้หนา้ท่ีการเงินดูแล  รับผิดชอบท าใหมี้ความคล่องตวัและเอ้ือต่อการด าเนินงาน 
3. โอกาส                     
               - 
4. อุปสรรค       
               - 
5. กลยุทธ์ /แผนพฒันา 
                1.  ปรับปรุงระบบการท างานดา้นการเงินและบญัชี  โดยกระจายความรับผิดชอบเพื่อลดความเส่ียง 
                2.  พฒันาระบบการติดตามหน้ีสิน 
                3.  พฒันาระบบสารสนเทศดา้นการเงินท่ีเช่ือมโยงระบบของการเงินทุกประเภท  เพ่ือช่วยใหก้ารด าเนินงานมี  
  ประสิทธิภาพมากข้ึน   
 

 
**  ดูเอกสารท่ีงานธุรการ 
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ภารกจิที ่1  ตวับ่งช้ีร่วมของหน่วยงาน 

ตวับ่งช้ี : 1.13  มรีะบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในทีเ่ป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร 
                       การศึกษา (ระดบั)** 

ผลการด าเนินงาน 

ค่า     
น า้หนัก 

แผน 
2552 

ผลการด าเนินงานปี
การศึกษา 

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการประเมนิ 

2550 2551 2552 1 2 3 เทยีบ 
เกณฑ์ 

เทยีบ 
แผน  

เทยีบ 
พฒันาการ 

   รวม
คะแนน 

2.86  5 5 5 5 ด าเนินการ
ไดไ้ม่ครบ  
4 ขอ้แรก 

ด าเนินการ 
4   ขอ้แรก 

ด าเนินการ
อยา่งนอ้ย  
5   ขอ้แรก 

3 1 1 5 

ระดบัคุณภาพ 
1. มีระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในท่ีเหมาะสมกบัระดบัการพฒันาของหน่วยงาน 
2. มีการก าหนดนโยบายและใหค้วามส าคญัเร่ืองการประกนัคุณภาพจากคณะกรรมการระดบันโยบายและผูบ้ริหารสูงสุด 
   ของหน่วยงานภายใตก้ารมีส่วนร่วมจากภาคีทั้งภายในและภายนอกสถาบนั 
3. มีการก าหนดมาตรฐานตวับ่งช้ีและเกณฑคุ์ณภาพท่ีสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการศึกษาระดบัอุดมศึกษา เอกลกัษณ์ของ  
    หน่วยงาน  และมาตรฐานอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งและสอดคลอ้งกบัการประเมินคุณภาพภายนอก 
4. มีการด าเนินงานดา้นการประกนัคุณภาพท่ีครบถว้น ทั้งการควบคุมคุณภาพ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน 
   คุณภาพอยา่งต่อเน่ืองเป็นประจ าทุกปี 
5. มีการพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษา ท่ีเหมาะสมสอดคลอ้งกบั 
   แนวทางการจดัการศึกษาของสถาบนัโดยไดรั้บการสนบัสนุนจากตน้สงักดั  และมีการน าผลการประเมินคุณภาพ   
   ภายในมาพฒันาปรับปรุงผลการด าเนินงานตามพนัธกิจใหเ้กิดผลดี 
6. มีระบบฐานขอ้มูลและสารสนเทศท่ีสนบัสนุนการประกนัคุณภาพการศึกษาและใชร่้วมกนัทั้งระดบับุคคล ภาควชิา  
   คณะ หน่วยงานและมหาวทิยาลยั 
7. มีระบบส่งเสริมการสร้างเครือข่ายดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษาระหวา่งหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสถาบนั 
    โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมของชุมชน 
รายละเอยีดผลการด าเนินงาน  
1. มรีะบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในทีเ่หมาะสมกบัระดบัการพฒันาของหน่วยงาน 
 กองฯ มีระบบและกลไกการประกนัคุณภาพตามรูปแบบท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด โดยในปีการศึกษา2552 ไดพ้ฒันา
ระบบประกนัคุณภาพไวใ้นคู่มือการจดัท ารายงานประจ าปีการประเมินคุณภาพฉบบัปรับปรุง  คร้ังท่ี  4   และคู่มือการจดัท า
รายงานประจ าปีการประเมินคุณภาพ ของหน่วยงานสนบัสนุนของมหาวทิยาลยัฯ เพ่ือน าไปก าหนดกรอบและแนว
ทางการประกนัคุณภาพใหมี้ความชดัเจน และมีการเช่ือมโยงกบัแผนกลยทุธ์ของกองฯ  มีคณะกรรมการประกนั คุณภาพ
กองฯ  ซ่ึงประกอบดว้ย  รองอธิการบดีฯ    ผูช่้วยอธิการบดีฯ   ผูอ้  านวยการกองฯ   หวัหนา้งาน และผูแ้ทนงานทุก งาน            
เป็นกรรมการร่วมกนัขบัเคล่ือนกลไกการประกนัคุณภาพ  (กนศ.1.13/1) 
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ภารกจิที ่1  ตวับ่งช้ีร่วมของหน่วยงาน 

ตวับ่งช้ี : 1.13  มรีะบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในทีเ่ป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร 
                        การศึกษา (ระดบั)** 

2. มกีารก าหนดนโยบายและให้ความส าคญัเร่ืองการประกนัคุณภาพจากคณะกรรมการระดบันโยบายและผู้บริหาร 
    สูงสุดของหน่วยงาน ภายใต้การมส่ีวนร่วมจากภาคทีั้งภายในและภายนอกสถาบัน 
 กองฯ ไดก้ าหนดนโยบายและใหค้วามส าคญัการพฒันาและการด าเนินงานประกนัคุณภาพตามรูปแบบท่ี
มหาวทิยาลยัก าหนด  บุคลากรทุกงานมีส่วนร่วมทุกกระบวนการผา่นท่ีประชุมคณะกรรมการประกนัคุณภาพทั้งในระดบั
หน่วยงาน  กองฯ และมหาวทิยาลยั 
3. มกีารก าหนดมาตรฐานตวับ่งช้ี และเกณฑ์คุณภาพทีส่อดคล้องกบัมาตรฐานการศึกษาระดบัอุดมศึกษา เอกลกัษณ์ของ 
    หน่วยงานและมาตรฐานอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วข้องและสอดคล้องกบัการประเมนิคุณภาพภายนอก 
                กองฯ ไดก้ าหนดมาตรฐานตวับ่งช้ี และเกณฑคุ์ณภาพท่ีสอดคลอ้งกบัมาตรฐานของมหาวทิยาลยั และสอดคลอ้ง
กบัมาตรฐานของส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  มีผลการด าเนินงานตามแผนกลยทุธ์ ปี 2550-2554  และแผน
ปฏิบติังานประจ าปี 2552   ประกอบดว้ย  4 2  ตวับ่งช้ี  จ าแนกเป็นภารกิจร่วมของหน่วยงาน  15  ตวับ่งช้ี   ภารกิจเฉพาะ
ของหน่วยงาน  18  ตวับ่งช้ี  ภารกิจในฐานะผูข้บัเคล่ือนและรายงานของมหาวทิยาลยัฯ  9  ตวับ่งช้ี     
                กองฯ ไดด้ าเนินงานดา้นประกนัคุณภาพ และจดัท ารายงานประจ าปีการประเมินคุณภาพอยา่งครบถว้นตามท่ี
มหาวทิยาลยัฯ ก าหนด ในรอบปีการศึกษา 2552  เพ่ือรายงานผลการด าเนินงานต่อมหาวทิยาลยั พร้อมรับการประเมิน
คุณภาพภายในจากคณะกรรมการประเมินฯ  (กนศ.1.2/1) 
4.  และ 5.  มกีารด าเนินงานด้านการประกนัคุณภาพทีค่รบถ้วน ทั้งการควบคุมคุณภาพ การตดิตาม ตรวจสอบ และ 
ประเมนิ คุณภาพอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี  มกีารพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารการศึกษา  ทีเ่หมาะสมสอดคล้อง   กบัแนวทางการจดัการศึกษาของสถาบัน โดยได้รับการสนับสนุนจากต้นสังกดั   
และมกีารน าผลการประเมนิคุณภาพภายในมาพฒันาปรับปรุงผลการด าเนินงานตามพนัธกจิให้เกดิผลด ี
                มีการด าเนินการในตวับ่งช้ีท่ีเก่ียวขอ้ง  แจง้ผลการประเมินใหม้หาวทิยาลยั  บุคคลทัว่ไป และบุคลากรกองฯ 
ทราบ  เพ่ือน าไปปรับปรุงแกไ้ขจุดอ่อนเป็นแนวทางในการพฒันาต่อไป 
                กองฯ มีการพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในท่ีเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหารท่ีเหมาะสมสอดคลอ้งกบั
ภารกิจของกองฯ มีการรายงานผลการด าเนินงาน และไดน้ าผลการประเมินคุณภาพภายในในรอบปีท่ีผา่นมาด าเนินการ
พิจารณาลดจุดอ่อนท่ีผา่นความเห็นชอบจากท่ีประชุมของแต่ละงาน และท่ีประชุมคณะกรรมการประกนัคุณภาพกองฯ   
มีการน าไปปรับปรุงและพฒันาต่อไป โดยการด าเนินงาน มีรายละเอียดแสดงในรายงานประจ าปีการประเมินคุณภาพ 
ประจ าปีการศึกษา 2552 
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ภารกจิที ่1  ตวับ่งช้ีร่วมของหน่วยงาน 

ตวับ่งช้ี : 1.13  มรีะบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในทีเ่ป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร 
                             การศึกษา (ระดบั)** 
 นอกจากขอ้เสนอแนะจากระบบประกนัคุณภาพดงักล่าวแลว้ ในการจดักิจกรรม เช่น การจดัประเมินคุณภาพ
ภายในกองฯ จะจดัใหมี้การประเมินผลการด าเนินงานทุกกิจกรรม/โครงการ  การประชุมคณะกรรมการประกนัคุณภาพ  
การจดัโครงการสมัมนาเจา้หนา้ท่ีกองฯ เพ่ือน าขอ้เสนอแนะมาใชป้ระกอบการพฒันางานต่อไป  
 6. มรีะบบฐานข้อมูลและสารสนเทศทีส่นับสนุนการประกนัคุณภาพการศึกษาและใช้ร่วมกนัทั้งระดบับุคคล   หน่วยงาน
และมหาวทิยาลยั 
 กองฯ ไดพ้ฒันาระบบฐานขอ้มูลอยา่งเป็นระบบตามแนวทางท่ีมหาวทิยาลยัไดก้ าหนดไวแ้ละมีบุคลากรแต่ละ
งานรับผิดชอบรวบรวมขอ้มูลตามภารกิจและตวับ่งช้ีของงาน  กองฯ และมหาวทิยาลยัฯ  แต่ระบบฐานขอ้มูลบางรายการยงั
ไม่สามารถเช่ือมโยงไดใ้นทุกระบบ เช่น  ระบบการบนัทึกกิจกรรม  ถือเป็นภารกิจเร่งด่วนของกองฯ ท่ีจะตอ้งพฒันาใหมี้
ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน  ซ่ึงเป็นฐานขอ้มูลใชป้ระกอบการส าเร็จการศึกษา   นอกจากน้ียงัมีระบบฐานขอ้มูลในการด าเนินงาน
ตามภารกิจของกองฯ  เช่น  ขอ้มูลกองทุนกูย้มื  การจองหอ้งพกั  บริการจดัหางาน  สารสนเทศกิจกรรมนกัศึกษา  ข่าวสาร
กองกิจฯ  การบริการสุขภาพอนามยันกัศึกษา ฯลฯ 
7. มรีะบบส่งเสริมการสร้างเครือข่ายด้านการประกนัคุณภาพการศึกษาระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
โดยเฉพาะการมส่ีวนร่วมของชุมชน 
                กองฯ มีระบบส่งเสริมการสร้างเครือข่ายดา้นการประกนัคุณภาพ  โดยสร้างเครือข่ายงานดา้นประกนัคุณภาพ 
ระหวา่งหน่วยงานภายใน เช่น ประชุมสมัมนาผูน้ านกัศึกษา/บุคลากร  5  วทิยาเขต  และภายนอกสถาบนั  เช่น 
ประชุมสมัมนาผูน้ านิสิตนกัศึกษาสถาบนัอุดมศึกษาภาคใต ้     
               ผลการประเมินเทียบเกณฑเ์ท่ากบั 3 คะแนน เทียบแผนเท่ากบั 1 คะแนน  เทียบพฒันาการเท่ากบั 1 คะแนน 
               รวมคะแนนตวับ่งช้ี  1.13   เท่ากบั  5  คะแนน 
เอกสารอ้างองิ :   
1. กนศ.1.13/1    คู่มือการจดัท ารายงานประจ าปีการประเมินคุณภาพ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ ฉบบัปรับปรุง คร้ังท่ี 4   
                           และคู่มือการจดัท ารายงานประจ าปีการประเมินคุณภาพของหน่วยงานสนบัสนุนมหาวทิยาลยัสงขลา- 
                           นครินทร์ (http://www.qa.psu.ac.th/manual.html)      
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ภารกจิที ่1  ตวับ่งช้ีร่วมของหน่วยงาน 

ช่ือตวับ่งช้ี : 1.13  มรีะบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในทีเ่ป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร 
                            การศึกษา (ระดบั)** 

สรุปผลการวเิคราะห์ตนเอง  (SWOT Analysis) : 

1. จุดอ่อน 
                ขาดการด าเนินงานดา้นระบบและกลไกการประกนัคุณภาพอยา่งต่อเน่ือง  และบุคลากรส่วนหน่ึงไม่ให้
ความส าคญัระบบประกนัคุณภาพ   
2. จุดแข็ง 
                - 
3. โอกาส                     
                - 
4. อุปสรรค       
                - 
5. กลยุทธ์ /แผนพฒันา 
                สร้างความตระหนกัและปรับเปล่ียนพฤติกรรมของบุคลากร     
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ภารกจิที ่1  ตวับ่งช้ีร่วมของหน่วยงาน 

ตวับ่งช้ี : 1.14  ระดบัความส าเร็จของการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดบั)** 

ผลการด าเนินงาน 

ค่า     
น า้หนัก 

แผน 
2552 

ผลการด าเนินงานปี
การศึกษา 

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการประเมนิ 

2550 2551 2552 1 2 3 เทยีบ 
เกณฑ์ 

เทยีบ 
แผน  

เทยีบ 
พฒันาการ 

รวม
คะแนน 

 2.86 5 5 5 5 ด าเนินการ 
ไม่ครบ  

3 ขอ้แรก 

ด าเนินการ  
3  ขอ้แรก 

ด าเนินการ
อยา่งนอ้ย 
 4 ขอ้แรก 

3 1 1 5 

ระดบัคุณภาพ 
1. มีการด าเนินการตามระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในกองฯ และมหาวทิยาลยัอยา่งต่อเน่ือง 
2. มีการปรับปรุงระบบประกนัคุณภาพการศึกษาภายในโดยสอดคลอ้งกบัพนัธกิจกองฯ และพฒันาการของมหาวทิยาลยั 
3. มีการรายงานผลการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งและสาธารณชนภายในเวลาท่ีก าหนด 
4. มีการน าผลการประเมินไปใชใ้นการปรับปรุงการด าเนินงานของกองฯ 
5. มีนวตักรรมดา้นการประกนัคุณภาพท่ีกองฯพฒันาข้ึน หรือมีการจดัท าแนวปฏิบติัท่ีดี เพ่ือการเป็นแหล่งอา้งอิงใหก้บั 
   คณะ/ หน่วยงานและมหาวทิยาลยัอ่ืน ๆ 
 
รายละเอยีดผลการด าเนินงาน  
1. มกีารด าเนินการตามระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในกองฯ และมหาวทิยาลยัอย่างต่อเนื่อง 
 กองฯ ไดด้ าเนินการตามระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง  เพ่ือใหไ้ดต้ามมาตรฐานท่ี
ก าหนดไวใ้นแผนปฏิบติังานประจ าปี และตวับ่งช้ีท่ีก าหนดข้ึนภายใตว้งจรคุณภาพ PDCA-PaR  
2. มกีารปรับปรุงระบบประกนัคุณภาพการศึกษาภายในให้สอดคล้องกบัพนัธกจิกองฯ และพฒันาการของ 
    มหาวทิยาลยั 
                มีการปรับปรุงระบบประกนัคุณภาพการศึกษาภายในใหส้อดคลอ้งกบัพนัธกิจกองฯ  ไดท้บทวนและไดป้รับปรุง  
เพ่ือใหส้ะทอ้นผลการด าเนินงาน และมีการประเมินผลการด าเนินงานแต่ละตวับ่งช้ีเทียบเกณฑ ์เทียบแผน เช่นเดียวกบั
หน่วยงานจดัการเรียนการสอน ท าใหส้ามารถเปรียบเทียบผลการด าเนินงานของกองฯ ได ้
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ภารกจิที ่1  ตวับ่งช้ีร่วมของหน่วยงาน 

ตวับ่งช้ี : 1.14  ระดบัความส าเร็จของการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดบั)** 

3. มกีารรายงานผลการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในต่อหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องและสาธารณชนภายในเวลาทีก่ าหนด 
                กองฯ ไดจ้ดัท ารายงานประจ าปีการประเมินคุณภาพ ปีการศึกษา 2552 เพ่ือรายงานผลการด าเนินงานต่อ
มหาวทิยาลยั และรับการประเมินคุณภาพภายใน  น าผลการประเมินเผยแพร่ต่อสาธารณชนบนเวบ็ไซต์   (กนศ.1.14/1)   
และเช่ือมโยงขอ้มูลกบัส านกังานประกนัคุณภาพ 
4. มกีารน าผลการประเมนิไปใช้ในการปรับปรุงการด าเนินงานของกองฯ 
                ผลการประเมินคุณภาพภายในประจ าปีการศึกษา  2552  และผลการประเมินกิจกรรม/โครงการท่ีกองฯ  จดัข้ึน      
ไดน้ ามาใชใ้นการปรับปรุงการด าเนินงานเพื่อขบัเคล่ือนตามวงจรคุณภาพ PDCA-PaR  
5. มนีวตักรรมด้านการประกนัคุณภาพทีก่องฯพฒันาขึน้ หรือมกีารจดัท าแนวปฏิบัตทิีด่ ีเพือ่การเป็นแหล่งอ้างองิ 
   ให้กบัคณะ/หน่วยงาน/ และมหาวทิยาลยัอืน่ ๆ 
                - 
                ผลการประเมินเทียบเกณฑเ์ท่ากบั 3  คะแนน เทียบแผนเท่ากบั 1  คะแนน  เทียบพฒันาการเท่ากบั  1   คะแนน   
                รวมคะแนนตวับ่งช้ี  1.14   เท่ากบั  5  คะแนน 

เอกสารอ้างองิ :   
กนศ.1.14/1      http://student.psu.ac.th/qaweb  
สรุปผลการวเิคราะห์ตนเอง  (SWOT Analysis) : 

1. จุดอ่อน 
                การด าเนินงานประกนัคุณภาพขาดความต่อเน่ือง 
2. จุดแข็ง 
                - 
3. โอกาส 
                - 
4. อุปสรรค 
                - 
5. กลยุทธ์ /แผนพฒันา 
                ส่งเสริมใหบุ้คลากรตระหนกัถึงความส าคญัของระบบการประกนัคุณภาพ 
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ภารกจิที ่1  ตวับ่งช้ีร่วมของหน่วยงาน 
ตวับ่งช้ี : 1.15  มรีะบบการรวบรวมข้อมูลทีไ่ด้รับการตรวจสอบความถูกต้องและทนัเวลา (ระดบั)* 

ผลการด าเนินงาน 

ค่า   
น า้หนัก 

แผน 
2552 

ผลการด าเนินงานปีการศึกษา เกณฑ์การให้คะแนน ผลการประเมนิ 

2550 2551 2552 1 2 3 เทยีบ 
เกณฑ์ 

เทยีบ 
แผน  

เทยีบ 
พฒันาการ 

รวม
คะแนน 

2.86 5 1 2 3 ด าเนิน 
การ 1-2 
ขอ้แรก 

ด าเนิน 
การ 3-4 
ขอ้แรก 

ด าเนิน 
การครบ
ทุกขอ้ 

2 0 1 3 

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

1. มกีารแต่งตั้งผู้รับผดิชอบรวบรวมข้อมูลพืน้ฐานและตวับ่งช้ี 
              มหาวทิยาลยัฯ ไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการผูรั้บผิดชอบรวบรวมขอ้มูลพ้ืนฐานและตวับ่งช้ีของมหาวทิยาลยั   
(กนศ.1.15/1)  การเก็บรวบรวมขอ้มูลตามแนวทางของมหาวทิยาลยั และไดม้อบหมายแบ่งหนา้ท่ีผูรั้บผิดชอบรวบรวม
ขอ้มูลประกอบการจดัท ารายงานประจ าปีการประเมินคุณภาพตามตวับ่งช้ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัภารกิจของแต่ละงาน ส าหรับ
ขอ้มูลพ้ืนฐานรับผิดชอบโดยงานธุรการกองฯ  ตวับ่งช้ีของมหาวทิยาลยัท่ีกองฯ รับผิดชอบ   จ านวน 9  ตวับ่งช้ี ไดแ้ก่     
ตวับ่งช้ี 2.12, 2.16, 3.1,  3.2,  3.3,  3.4, 9.2 10.1  และ  10.2 
2.  มกีารรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบทุกเดอืน 
              ปีการศึกษา 2552 ไดมี้การรวบรวมขอ้มูลเป็นรูปธรรมท่ีชดัเจนข้ึน แต่ไม่สามารถจดัเป็นระบบไดทุ้กเดือน
เน่ืองจากตอ้งอิงระบบ Online ในตวับ่งช้ีต่าง ๆ เช่น กิจกรรมเพ่ือส่งเสริมพฒันานกัศึกษา วนิยัและพฒันานกัศึกษา 
จดับริการนกัศึกษาและศิษยเ์ก่า ส่งเสริมกิจกรรมนกัศึกษาท่ีครบถว้นและสอดคลอ้งกบัคุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงค ์ 
3. มกีารรายงานข้อมูลเพือ่ตดิตามผลการด าเนินงานในแต่ละตวับ่งช้ีทุก 3 เดอืนและรายงานต่อคณะกรรมการทีเ่กีย่วข้อง  
              มีการเก็บรวบรวมขอ้มูลและติดตามผลการด าเนินงานตามแผนของส านกังานประกนัคุณภาพของมหาวทิยาลยั  
แต่ไม่สามารถรายงานผลต่อคณะกรรมการท่ีเก่ียวขอ้งไดภ้ายในระยะเวลาท่ีก าหนด 
4. สามารถสรุปข้อมูลของแต่ละตวับ่งช้ีทีถู่กต้องได้ภายใน 1 เดอืนหลงัก าหนดปิดข้อมูลในรอบปี 

               กองฯ  สามารถสรุปขอ้มูลของแต่ละตวับ่งช้ีท่ีถูกตอ้งไดภ้ายในระยะเวลาตามท่ีมหาวทิยาลยัก าหนดในการรายงาน 
สกอ. และคณะกรรมการฯ ไดท้นัภายในรอบปี 
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ภารกจิที ่1  ตวับ่งช้ีร่วมของหน่วยงาน 
ตวับ่งช้ี : 1.15  มรีะบบรวบรวมข้อมูลทีไ่ด้รับการตรวจสอบความถูกต้องและทนัเวลา (ระดบั)* 

5. สามารถจดัท ารายงานประจ าปีการประเมนิคุณภาพให้แล้วเสร็จตามเวลาเมือ่ส้ินสุดรอบปี   
                กองฯ  สามารถจดัท ารายงานประจ าปีการประเมินคุณภาพใหแ้ลว้เสร็จทนัภายในรอบปีการศึกษา  ผลการ
ด าเนินงานมีระบบรวบรวมขอ้มูลท่ีไดรั้บการตรวจสอบความถูกตอ้งและทนัเวลา   
                ผลการประเมินเทียบเกณฑเ์ท่ากบั  2  คะแนน  เทียบแผนเท่ากบั  0  คะแนน เทียบพฒันาเท่ากบั 1  คะแนน   
                รวมคะแนนตวับ่งช้ี  1.15   เท่ากบั  3   คะแนน 

เอกสารอ้างองิ 
กนศ.1.15/1       ค าสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการรวบรวมขอ้มูลประกอบการจดัท ารายงานประจ าปีการประเมินคุณภาพ 
                          มหาวทิยาลยัปีการศึกษา 2552   
สรุปผลการวเิคราะห์ตนเอง (SWOT Analysis) : 
1. จุดอ่อน 
                การรวบรวมขอ้มูลขาดความต่อเน่ือง  และการใหค้วามส าคญั  
2. จุดแข็ง 
                - 
3. โอกาส 
                -  
4. อุปสรรค 
                -   
5. กลยุทธ์ /แผนพฒันา 
                ก าหนดมาตรการและแผนการรายงานติดตามผล ขอ้มูลประกนัคุณภาพทุกเดือนอยา่งเป็นระบบ  
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 



                              
   

 
 
 
 
 
 
 
 
                             
 
 

ส่วนที่ 6 
ผลการด าเนินงานกองกจิการนักศึกษา 

ประจ าปีการศึกษา  2552 
ภารกจิเฉพาะของหน่วยงาน 
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  2.  ภารกจิเฉพาะของหน่วยงาน 
 

ภารกจิที ่1  ทุนการศึกษา 

ตวับ่งช้ี : 1.1 มกีารจดับริการทุนการศึกษาแก่นักศึกษา 

ผลการด าเนินงาน 

ค่า     
น า้หนัก 

แผน 
2552 

ผลการด าเนินงาน 
ปีการศึกษา 

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการประเมนิ 

2550 2551 2552 1 2 3 เทยีบ 
เกณฑ์ 

เทยีบ 
แผน  

เทยีบ 
พฒันาการ
  

รวม 
คะแนน 

3.33 
 

7 -  7 7 ด าเนิน 
การไม่
ครบ 6ขอ้ 

ด าเนิน 
การครบ  

6 ขอ้ 

ด าเนิน 
การครบ
ทุกขอ้ 

3 1 - 5 

ระดบัคุณภาพ  
1. มีแผนการปฏิบติังาน  
2. มีการจดัสรรเงินทุนการศึกษาตามเกณฑท่ี์มหาวทิยาลยัก าหนด 
3. มีคณะท างานและคณะกรรมการพิจารณาจดัสรรทุนการศึกษา 
4. มีระบบสารสนเทศใหบ้ริการกบันกัศึกษาและผูป้ฏิบติังาน 
5. มีกระบวนการส่งเสริมใหน้กัศึกษาตระหนกัถึงการใชเ้งิน และจิตส านึกสาธารณะ 
6. พิจารณาจดัสรรทุนการศึกษาตามระยะเวลาท่ีก าหนด 
7.  มีการติดตาม  ประเมินผล  และน าผลมาปรับปรุง 
รายละเอยีดผลการด าเนินงาน  
1. มแีผนการปฏิบัตงิาน 

กองฯ มีแผนการด าเนินงานทุนการศึกษาดว้ยวตัถุประสงคเ์พ่ือช่วยเหลือนกัศึกษาท่ีขาดแคลนทุนทรัพย ์  ใหมี้  
โอกาสศึกษาและพฒันาตนเองไดสู้งสุดตามศกัยภาพเช่นเดียวกบันกัศึกษาอ่ืนๆไดจ้ดัสรรทุนการศึกษาใหเ้หมาะสม
สอดคลอ้งตามความจ าเป็นของนกัศึกษาและเง่ือนไขทุนแต่ละประเภท     คดัเลือกตามระเบียบและประกาศของมหาวทิยาลยั  
(กนศ.1.1/1) จดัสรรทุนการศึกษาจ าแนกเป็น  5 ประเภทคือ ประเภททุนยกเวน้ ค่าธรรมเนียมการศึกษา ประเภททุน
ทัว่ไป ประเภททุนงานแลกเปล่ียน ประเภททุนเรียนดี (ทุนสงขลานครินทร์)    และทุน“โครงการตน้กลา้สงขลานครินทร์ ”  
(ทุนขยายโอกาสใหก้บันกัเรียนในชั้นมธัยมปลาย)    
2. มกีารจดัสรรเงนิทุนการศึกษาตามเกณฑ์ทีม่หาวทิยาลยัก าหนด 
         2.1  ทุนการศึกษาประเภททุนยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา 
                ทุนการศึกษาท่ีจดัสรรใหก้บันกัศึกษาท่ีขาดแคลนทุนทรัพย ์ ผูรั้บทุนจะไดรั้บการยกเวน้ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ของ
มหาวทิยาลยั ไดแ้ก่ ค่าหน่วยกิต  ค่าบ ารุง มหาวทิยาลยั ค่าบ ารุงหอ้งสมุดแต่เดิม มหาวทิยาลยัตั้งเป้าหมายการจดัสรรทุนไม่
นอ้ยกวา่ ร้อยละ 5 ของนกัศึกษาเขา้ใหม่  ภายหลงัเม่ือรัฐบาลมีกองทุนใหกู้ย้มืเพ่ือการศึกษา  มหาวทิยาลยัฯ ก็ไม่จดัสรรจ านวน
เพ่ิม แต่ไดพิ้จารณาคุณสมบติัผูรั้บทุนท่ีตอ้งใหต้่อเน่ืองส าหรับปีการศึกษา 2552  มีผูรั้บทุนจ านวน  139 คน 
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ภารกจิที ่1  ทุนการศึกษา 

ตวับ่งช้ี : 1.1 มกีารจดับริการทุนการศึกษาแก่นักศึกษา 

         2.2  ทุนการศึกษาประเภททุนทัว่ไป 
                เป็นทุนการศึกษาท่ีจดัสรรใหเ้ป็นไปตามเง่ือนไขและวตัถุประสงคข์องเจา้ของแหล่งทุน มี ทั้งประเภททุนเรียนดี 
และประเภทขาดแคลนทุนทรัพยท์ั้งประเภททุนรายปีและทุนต่อเน่ืองจนส าเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2552 มีผูส้มคัรขอ  
รับทุน จ านวน 694 คน  จดัสรรทุนการศึกษาตามคุณสมบติัและเง่ือนไขของแต่ละทุน  ผูรั้บทุนจ านวน  378  คน เป็นเงิน 
7,229,275  บาท    
         2.3  ทุนการศึกษาประเภททุนท างานแลกเปลีย่น 
                เป็นทุนการศึกษาท่ีจดัใหน้กัศึกษาท างานใน หน่วยงานต่างๆ ของมหาวทิยาลยัในช่วง เวลาวา่งจากการเรียน 
นกัศึกษาไดรั้บค่าตอบแทน ชัว่โมงละ 25 บาท นกัศึกษาสามารถสมคัรขอรับทุน เลือกหน่วยงาน และลงเวลา                  
การปฏิบติังานผา่นทาง  web Site กองกิจการนกัศึกษา  (กนศ.1.1/ 2)  ก าหนดใหก้ารท างานในภาคการศึกษาปกติไม่เกิน  
100  ชัว่โมง และในภาคฤดูร้อนไม่เกิน 50 ชัว่โมง   ในปีการศึกษา  2552  มีผูส้มคัรจ านวน  325   คน ไดรั้บการจดัสรร
ทุนการศึกษาทุกคน  จ านวนเงินทุนทั้งส้ิน   687,192  บาท   
        2.4  ทุนการศึกษา “โครงการต้นกล้าสงขลานครินทร์” 
               โครงการตน้กลา้สงขลานครินทร์ เป็นโครงการท่ีจดัข้ึนตามนโยบายของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวทิยาลยั  
เพ่ือช่วยเหลือนกัเรียนท่ีครอบครัวมีฐานะยากจน ใหไ้ดมี้โอกาสศึกษาในระดบัปริญญาตรี จดัสรรทุนการศึกษา แบ่งเป็น 2 
ระดบั คือระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายและระดบัปริญญาตรี ส าหรับประเภททุนใหม่ไดเ้ปิดรับสมคัรและคดัเลือกนกัเรียน
ชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ จากโรงเรียนขยายโอกาสใน 14  จงัหวดัภาคใต ้ เพ่ือศึกษาต่อในระดบัมธัยมปลาย (ม.4-ม.6)  ทุกปี  
ปีการศึกษา2552  มีผูส้มคัรขอรับทุนประเภททุนใหม่  จ านวน 106  คน จดัสรรทุน จ านวน  3   คน เป็นเงิน   64,180  บาท  
และ มีผูไ้ดรั้บทุนต่อเน่ือง จ านวน  9  คน   เป็นเงิน   252 ,130  บาท   รวมการจดัสรรทั้งประเภททุนต่อเน่ืองและทุนใหม่
ทั้งส้ิน 12  คน  เป็นเงินทั้งส้ิน  316,310  บาท   
         2.5  ทุน  "สงขลานครินทร์”   
                เป็นทุนท่ีจดัตั้งข้ึนเพ่ือเทิดพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนก เจา้ฟ้ามหิดลอดุลยเดชฯ เพ่ือส่งเสริมใหมี้ผูมี้
การศึกษาสูง และเพื่อสร้างนกัวชิาการ (Scholar) ท่ีมีความสามารถ  โดยคดัเลือกผูรั้บทุนจากนกัเรียนใน  14  จงัหวดัภาคใต ้
ท่ีมีผลการเรียนดีเยีย่ม (คะแนน 3.00 ข้ึนไป)  เขา้ศึกษาต่อในสถาบนัอุดมศึกษาภาคใต ้  คดัเลือกทุนใหม่ทุกปี   ปีละ 1 ทุน   
และพิจารณาคดัเลือกผูรั้บทุนต่อเน่ือง   ปี การศึกษา2552  มีผูรั้บทุนต่อเน่ือง จ านวน 5 คน   เงินทุน  250,000  บาท    ส่วน
การคดัเลือกผูข้อรับทุนใหม่จากจ านวนผูส้มคัรขอรับทุน  จ านวน  14  คน จดัสรรทุนใหม่ จ านวน  1 ทุน เงินทุน 50,000 บาท  
รวมจดัสรรทั้งส้ิน 6 ทุน รวมเป็นเงิน 300,000 บาท  
3. มคีณะท างานและคณะกรรมการจดัสรรทุนการศึกษา 
                มีผูแ้ทนทุกคณะร่วมเป็นคณะกรรมการจดัสรรทุนการศึกษา  วทิยาเขตหาดใหญ่  ร่วม ก าหนดวธีิการและเกณฑ์
การจดัสรรในแต่ละปีมีกระบวนการคดัเลือกโดยการสมัภาษณ์  เพ่ือใหเ้กิดความโปร่งใส ยติุธรรม เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีแต่
ละทุนก าหนด  (กนศ. 1.1/3)  มีคณะท างานเยีย่มบา้นและโรงเรียนของผูส้มคัรขอรับทุน 
4. มรีะบบสารสนเทศให้บริการกบันักศึกษาและผู้ปฏิบัตงิาน 
                มีระบบสารสนเทศใหน้กัศึกษาสมคัรขอรับทุนไดด้ว้ยตนเอง  (กนศ.1.1/4)   
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ภารกจิที ่1  ทุนการศึกษา 

ตวับ่งช้ี : 1.1 มกีารจดับริการทุนการศึกษาแก่นักศึกษา 

5. มกีระบวนการส่งเสริมให้นักศึกษาตระหนักถึงการใช้เงนิ 
               การปฐมนิเทศนกัศึกษาทุนโดยเนน้ย  ้าเร่ืองการใชจ่้ายเงินทุนอยา่งมีคุณค่าและส่งเสริมใหน้กัศึกษาทุนจดักิจกรรม
เพ่ือเสริมสร้างจิตส านึกสาธารณะ  เช่น  จดัโครงการหอ้งสมุดตน้กลา้สงขลานครินทร์ ฯลฯ  (กนศ. 1.1/5) 
6. พจิารณาจดัสรรทุนการศึกษาตามระยะเวลาทีก่ าหนด 
               คณะกรรมการพิจารณาจดัสรรทุนการศึกษาเสร็จส้ินภายในระยะเวลาท่ีก าหนด แต่นกัศึกษาไดรั้บเงินทุนตาม 
ระยะเวลาท่ีกองคลงัก าหนด 
7. มกีารตดิตามประเมนิผลและน าผลมาปรับปรุง 
                มีการติดตามผลการจดัสรรทุนโดยการเยีย่มบา้นนกัศึกษา เพ่ือตรวจสอบขอ้มูล (กนศ.1.1/6) และปรับปรุงเกณฑ์
การจดัสรรทุนใหมี้ความเหมาะสมทุกปีการศึกษา  มีการประเมินผลความพึงพอใจ ผลการประเมินทุนท างานแลกเปล่ียนอยู่
ในระดบัมาก  ท่ีค่าเฉล่ีย  4.19   ผลการประเมินทุนทัว่ไปอยูใ่นระดบัมาก  ท่ีค่าเฉล่ีย  4.03  (กนศ. 1.4/1) 
                  ผลการประเมินเทียบเกณฑเ์ท่ากบั    3   คะแนน เทียบแผนเท่ากบั   1   คะแนน   
                รวมคะแนนตวับ่งช้ี  1.1 เท่ากบั  5   คะแนน 
เอกสารอ้างองิ :   
1. กนศ.1.1/1  หนงัสือประมวลระเบียบ ขอ้บงัคบั ประกาศมหาวทิยาลยัท่ีเก่ียวกบัวนิยันกัศึกษา เล่มท่ี 2 หนา้ 93 และ 97 
2. กนศ 1.1/2   http://student.psu.ac.th/StudAffairs/fund_job/contact/contact.asp 
3. กนศ. 1.1/3  รายงานการประชุมคณะกรรมการจดัสรรทุนการศึกษา ปี 2552 
4. กนศ 1.1/4   http://student.psu.ac.th/StudAffairs/Special/scholarship/ 
5. กนศ 1.1/5   สรุปการจดัโครงการหอ้งสมุดตน้กลา้สงขลานครินทร์   
6. กนศ 1.1/6   รายงานสรุปการเยีย่มบา้นนกัศึกษาทุน ปี 2552 

สรุปผลการวเิคราะห์ตนเอง (SWOT Analysis) 

1. จุดอ่อน 
            อตัราเงินค่าตอบแทนทุนท างานแลกเปล่ียน (25 บาท/ชัว่โมง) นอ้ยเม่ือเทียบกบัคณะ (คณะวทิยาศาสตร์ 30 บาท/
ชม.) ฯลฯ 
2. จุดแข็ง 
            1. น าระบบสารสนเทศมาใชใ้นการปฏิบติังานทุนทุกประเภท 
            2. มีคณะท างานซ่ึงประกอบดว้ย ผูท้รงคุณวฒิุ และผูป้ฏิบติังานไปเยีย่มบา้นเพื่อคดัเลือกนกัศึกษาทุนบางประเภท 
เช่น ทุนตน้กลา้สงขลานครินทร์ ทุนสงขลานครินทร์ 

  3. โอกาส 
            ผูมี้จิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินทุนใหน้กัศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 
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ภารกจิที ่1  ทุนการศึกษา 

ตวับ่งช้ี :  1.1 มกีารจดับริการทุนการศึกษาแก่นักศึกษา 

สรุปผลการวเิคราะห์ตนเอง (SWOT Analysis) 

4. อุปสรรค  
             1. เหตุการณ์ความไม่สงบใน 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ท าใหมี้ผลกระทบต่อรายไดค้รอบครัวนกัศึกษา เป็นผลให ้
 นกัศึกษาสมคัรขอรับทุนการศึกษาเป็นจ านวนมาก และคณะท างานฯ ไม่สามารถเดินทางไปเยีย่มบา้นในบางพ้ืนท่ีได ้
             2. งบประมาณแผน่ดินในส่วนของทุนท างานแลกเปล่ียนไม่ไดรั้บการจดัสรรใน ปี 2552 
5. กลยุทธ์ /แผนพฒันา 
             1. เสนอมหาวทิยาลยัเพ่ือของบประมาณเงินรายไดม้าทดแทนงบประมาณแผน่ดิน 

                2. ควรมีแผนปรับปรุงอตัราก าลงัใหส้อดคลอ้งกบัลกัษณะงานท่ีเปล่ียนแปลงและจ านวนผูรั้บบริการ 
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ภารกจิที ่2    กองทุนเงนิให้กู้ยมืเพือ่การศึกษา 

ตวับ่งช้ี  : 2.1 มกีารจดับริการกองทุนเงนิให้กู้ยมืเพือ่การศึกษาแก่นักศึกษา 

ผลการด าเนินงาน 

ค่า     
น า้หนัก 

แผน 
2552 

ผลการด าเนินงาน 
ปีการศึกษา 

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการประเมนิ 

2550 2551 2552 1 2 3 เทยีบ 
เกณฑ์ 

เทยีบ 
แผน  

เทยีบ 
พฒันาการ 

รวม
คะแนน 

3.33 
 

7 ร้อยละ 
100 

7 7 ด าเนิน 
การไม่ครบ 

6 ขอ้ 

ด าเนิน 
การครบ 

 6 ขอ้ 

ด าเนิน 
การครบ
ทุกขอ้ 

3 1 - 5 

ระดบัคุณภาพ 
1. มีแผนการปฏิบติังาน 
2. มีการจดัสรรวงเงินกูย้มืตามเกณฑท่ี์กองทุน กยศ. ก าหนด 
3. มีคณะท างานและคณะกรรมการกองทุนเงินใหกู้ย้มื 5 วทิยาเขต 
4. มีระบบสารสนเทศใหบ้ริการกบันกัศึกษาและใชใ้นการปฏิบติังาน 
5. มีกระบวนการส่งเสริมใหน้กัศึกษาตระหนกัถึงการใชเ้งินและช าระเงินคืน 
6. นกัศึกษาไดรั้บเงินกูต้ามระยะเวลาท่ีก าหนด 
7. มีการติดตามประเมินผลและน าผลมาปรับปรุง 
รายละเอยีดผลการด าเนินงาน  
1. มแีผนการปฏิบัตงิาน 
                กองฯ  มีแผนการด าเนินงานกองทุนเงินใหกู้ย้มืเพ่ือการศึกษา (กนศ.2.1/1) ด าเนินการเป็นไปตามประกาศ / 
ระเบียบ  และขอ้บงัคบัของกองทุนฯ ตามท่ีก าหนด (กนศ.2.1/2)  
2. มกีารจดัสรรเงนิกู้ตามเกณฑ์ที ่กยศ. ก าหนด 
                ปีการศึกษา  2552 วทิยาเขตหาดใหญ่ไดจ้ดัสรรเงินกูต้ามเกณฑท่ี์ก าหนด (กนศ. 2.1/3) มีผูไ้ดรั้บการจดัสรร ดงัน้ี 
                ผูกู้ ้  กรอ.รายเก่า              177  คน            เป็นเงิน          5,773,920    บาท 
                ผูกู้ ้ กรอ.รายใหม่                         37  คน            เป็นเงิน          1,199,000    บาท 
                ผูกู้ ้ กยศ. รายเก่า                            3,645  คน            เป็นเงิน      182,218,375    บาท 
                ผูกู้ ้ กยศ.รายใหม่                              799  คน            เป็นเงิน        41,609,240    บาท 
                                  รวม       4,658  คน            เป็นเงนิ      230,800,535     บาท 
 
3. มคีณะท างานและคณะกรรมการกองทุนเงนิให้กู้ยมืร่วมกนัทั้ง 5 วทิยาเขต 
               มีคณะท างานกองทุนเงินใหกู้ย้มืมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ (กนศ. 2.1/4) พิจารณาคดัเลือกโดยการตรวจสอบ
เอกสาร การสมัภาษณ์ผูข้อกูย้มื  มีคณะกรรมการพิจารณาการใหกู้ย้มืเงินกองทุนเงินใหกู้ย้มืมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์  
ประกอบดว้ย ผูแ้ทนจากทุกวทิยาเขตและผูแ้ทนชุมชน พิจารณาอนุมติัวงเงินใหกู้ย้มืและแนวทางการใหกู้ย้มื (กนศ. 2.1/5) 
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ภารกจิที ่2    กองทุนเงนิให้กู้ยมืเพือ่การศึกษา 

ตวับ่งช้ี :  2.1 มกีารจดับริการกองทุนเงนิให้กู้ยมืเพือ่การศึกษาแก่นักศึกษา 

4. มรีะบบสารสนเทศให้บริการกบันักศึกษาและใช้ในการปฏิบัตงิาน 
                นกัศึกษาสามารถติดตามข่าวสาร สมคัรกูย้มืและจองวนัส่งแบบค าขอกูย้มืไดด้ว้ยตนเองโดยด าเนินการผา่น Web 
Site ของกองกิจการนกัศึกษา (http://student.psu.ac.th) ซ่ึงมีการเช่ือมโยงกบั Web Site กองทุนฯ (www.studentloan.or.th) 
การท าสญัญากูย้มื สญัญาค ้าประกนัเนน้ความสะดวกของนกัศึกษาและผูป้กครอง คือนกัศึกษาสามารถเลือกวนัท าสญัญา
กูย้มืผา่นทาง Web Site  และสามารถเลือกท าสญัญาค ้าประกนัไดท่ี้ภูมิล าเนาของบิดา – มารดา    
5. มกีระบวนการส่งเสริมให้นักศึกษาตระหนักถึงการใช้เงนิและช าระเงนิคนื 
                 มีการจดับรรยายโดยเชิญเจา้หนา้ท่ีธนาคารกรุงไทยฯใหค้วามรู้ กฎเกณฑ ์และเง่ือนไขการช าระหน้ี (กนศ.2.1/6) 

6. นักศึกษาได้รับเงนิกู้ตามระยะเวลาทีก่ าหนด 
                 นกัศึกษาไดรั้บเงินกูต้ามขั้นตอนและระยะเวลาท่ีกองทุน กยศ. ก าหนด สามารถตรวจสอบไดจ้าก 
 http://www.studentloan.ktb.co.th   

7. มกีารตดิตามประเมนิผลและน าผลมาปรับปรุง 

                มีการตรวจสอบการบนัทึกขอ้มูลของนกัศึกษาและมีการทบทวนการด าเนินงานร่วมทั้ง 5 วทิยาเขตเพื่อปรับปรุง
ใหก้ารปฏิบติังานทนัตามก าหนดในภาพรวมของมหาวทิยาลยัและมีการประเมินผลความพึงพอใจของผูกู้ย้มืพบวา่นกัศึกษา  
มีความพึงพอใจในระดบัมากท่ีค่าเฉล่ีย  4.00   (กนศ. 1.4/1) 

                 ผลการประเมินเทียบเกณฑเ์ท่ากบั    3   คะแนน  เทียบแผนเท่ากบั 1   คะแนน   
               รวมคะแนนตวับ่งช้ี  2.1 เท่ากบั  5 คะแนน 

เอกสารอ้างองิ :   
1. กนศ.2.1/1    แผนการด าเนินงานกองทุนเงินใหกู้ย้มืเพ่ือการศึกษา 
2. กนศ.2.1/2    ขอ้บงัคบักองทุนเงินกูย้มืเพ่ือการศึกษา 
3. กนศ.2.1/3    ขอบเขตและคุณสมบติัการกูย้มืเงิน 
4. กนศ.2.1/4    ค าสัง่แต่งตั้งคณะท างานกองทุนเงินใหกู้ย้มืพิจารณา มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
5. กนศ.2.1/5    ค าสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการใหกู้ย้มืเงินกองทุนเงินใหกู้ย้มืเพ่ือการศึกษา      
                         มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
6. กนศ.1.1/6    สรุปการบรรยายใหค้วามรู้ 
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ภารกจิที ่2    กองทุนเงนิให้กู้ยมืเพือ่การศึกษา 

ตวับ่งช้ี  : 2.1 มกีารจดับริการกองทุนเงนิให้กู้ยมืเพือ่การศึกษาแก่นักศึกษา 

สรุปผลการวเิคราะห์ตนเอง  (SWOT Analysis) 

1. จุดอ่อน 
               1. ด้านบุคคลากร เจา้หนา้ท่ีท่ีรับผิดชอบโดยตรงกองทุนเงินใหกู้ย้มืเพ่ือการศึกษามีเพียง 2 คน เม่ือเทียบกบัจ านวน
นกัศึกษาท่ีไดกู้ย้มื จ านวน 4 ,658  คน ซ่ึงหน่วยงานตอ้งจดันกัศึกษาช่วยปฏิบติังานในการรับเอกสารการสมคัร/สญัญากูย้มื 
ฯลฯ  
               2. ด้านสารสนเทศ  การด าเนินงานกองทุนเงินใหกู้ย้มืเพ่ือการศึกษาตอ้งปฏิบติับนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ตามท่ีระบบ กยศ. ก าหนด  และระบบไม่มีความแน่นอน ปรับเปล่ียนบ่อยคร้ัง ประกอบกบัจ านวนเจา้หนา้ท่ีสารสนเทศกอง
กิจการนกัศึกษามีเพียง 1 คน ท่ีตอ้งรับผิดชอบงานสารสนเทศของกองกิจการนกัศึกษาทั้งหมด จึงไม่สามารถรองรับ 
ปรับปรุง แกไ้ขพฒันาระบบงานกูย้มืใหเ้ป็นไปตามแผนปฏิบติังานอยา่งมีประสิทธิภาพได ้
2. จุดแข็ง 
               1. ผูป้ฏิบติังานทั้ง 5 วทิยาเขต  ร่วมก าหนดกระบวนการปฏิบติังานท่ีดี  เพ่ือใหง้านในภาพรวมของมหาวทิยาลยั
ทนัตามก าหนดเวลา 
               2. มีกระดานข่าวเพ่ือประกาศข่าวสารและนกัศึกษาสามารถสอบถามรายละเอียดผา่น Web site และทางโทรศพัท ์
               3. มีระบบสารสนเทศใชใ้นการปฏิบติังาน 
3. โอกาส 
               1. ไดรั้บงบประมาณเพื่อใชใ้นการบริหารการด าเนินงานจากกองทุน กยศ. 
               2.  มีนกัศึกษาขอกูย้มืจ านวนมาก 
4. อุปสรรค 
               1. งบประมาณท่ีไดรั้บไม่เพียงพอจดัสรรใหกู้ย้มืท าใหเ้พ่ิมภาระในการพิจารณาคดัเลือกผูกู้ ้
               2. กองฯ ไม่มีสถานท่ีขนาดใหญ่ท่ีเอ้ือต่อการปฏิบติังานใหบ้ริการนกัศึกษาพร้อมกนัจ านวนมากท าใหต้อ้งใช้
สถานท่ีอ่ืน ๆ ในการปฏิบติังาน  ซ่ึงตอ้งมีการจดัติดตั้งและจดัเก็บอุปกรณ์ทุกวนัท่ีมีการด าเนินงาน  ปีละ 6 คร้ัง  20  วนั 
5. กลยุทธ์ /แผนพฒันา 
               1. เสนอมหาวทิยาลยัวเิคราะห์/ ทบทวนแผนอตัราก าลงัสดัส่วนผูป้ฏิบติังานใหส้อดคลอ้งกบัจ านวนนกัศึกษาท่ีใช้
บริการ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการใหบ้ริการ    
               2. เสนอมหาวทิยาลยัวเิคราะห์/ ทบทวนแผนอตัราก าลงัสดัส่วนเจา้หนา้ท่ีสารสนเทศใหส้อดคลอ้งกบัภารกิจของ
กองกิจการนกัศึกษา 
               3.  เสนอ กยศ.ของบประมาณจดัสรรใหกู้ย้มืเพ่ิมเติม 
               4.  เสนอมหาวทิยาลยัพิจารณาสถานท่ีเหมาะสมและถาวรใหก้บักองทุนเงินใหกู้ย้มืเพ่ือการศึกษา     
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 ภารกจิที ่3  เงนิยมืฉุกเฉิน 

ตวับ่งช้ี : 3.1 มกีารจดับริการเงนิยมืฉุกเฉิน 

ผลการด าเนินงาน 

ค่า     
น า้หนัก 

แผน 
2552 

ผลการด าเนินงาน 
ปีการศึกษา 

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการประเมนิ 

2550 2551 2552 1 2 3 เทยีบ 
เกณฑ์ 

เทยีบ 
แผน  

เทยีบ 
พฒันาการ 

รวม 
คะแนน 

3.33 
 

 

6 - 6 6 ด าเนินการ
ไม่ครบ 5 

ขอ้ 

ด าเนินการ
ครบ 5 ขอ้ 

ด าเนินการ
ครบทุกขอ้ 

3 1 - 5 

ระดบัคุณภาพ 
1.  มีแผนการปฏิบติังาน 
2.  มีการจดัสรรเงินยมืฉุกเฉินตามเกณฑท่ี์ก าหนด 
3. มีระบบสารสนเทศใหบ้ริการกบันกัศึกษาและผูป้ฏิบติังาน 
4. นกัศึกษาไดรั้บเงินยมืฉุกเฉินตามระยะเวลาท่ีก าหนด 
5. มีกระบวนการติดตาม  ทวงหน้ีเงินยมืฉุกเฉิน 
6. มีการติดตามประเมินผลและน าผลมาปรับปรุง        
รายละเอยีดผลการด าเนินงาน  
1.  มแีผนการปฏิบัตงิาน 
               กองฯ มีแผนการปฏิบติังาน เงินยมืฉุกเฉินตามประกาศของมหาวทิยาลยั (กนศ.3.1/1) โดยมีวตัถุประสงค ์เพื่อเป็น
แหล่งเงินยมืส าหรับนกัศึกษาท่ีประสบปัญหาดา้นการเงินอยา่งเร่งด่วน  และไม่คิดดอกเบ้ีย  
2.  มกีารจดัสรรเงนิยมืฉุกเฉินตามเกณฑ์ทีก่ าหนด 
               นกัศึกษาขอยมืเงินฉุกเฉินไดต้ลอดปีการศึกษา โดยยมืไดค้ร้ังละไม่เกิน 1,000 บาท ในปีการศึกษา 2552  มีนกัศึกษา
ยมืเงินฉุกเฉิน  จ านวน  42  คน   เป็นเงิน  40,400  บาท   (กนศ.3.1/2) 
3. มรีะบบสารสนเทศให้บริการกบันักศึกษาและผู้ปฏิบัตงิาน 
               นกัศึกษากรอกใบค าร้องเงินยมืฉุกเฉินไดผ้า่นทาง Web  Site เจา้หนา้ท่ีสามารถตรวจสอบขอ้มูลการยมื-คืนเงิน   ผล
การอนุมติั  และแกไ้ขขอ้มูลของนกัศึกษาผา่นทาง Web  Site (กนศ.3.1/3) 
4. นักศึกษาได้รับเงนิยมืฉุกเฉินตามระยะเวลาทีก่ าหนด   
                นกัศึกษาน าแบบค าขอกูเ้งินยมืฉุกเฉินมายืน่ท่ีงานแนะแนวและจดัหางาน เพื่อเจา้หนา้ท่ีไดซ้กัถามความจ าเป็นใน
การยมื  ตรวจสอบความถูกตอ้งของสญัญา และใหง้านธุรการเสนออนุมติัและจ่ายเงินเงินยมืฉุกเฉินแก่นกัศึกษา  นกัศึกษาจะ
ไดรั้บเงินภายในวนัท่ียมืหรือในวนัถดัไป ซ่ึงในปีการศึกษา2552  สามารถจดัสรรเงินใหก้บันกัศึกษาไดทุ้กคน (100 %) 
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  ภารกจิที ่3  เงนิยมืฉุกเฉิน 

ตวับ่งช้ี :  3.1 มกีารจดับริการเงนิยมืฉุกเฉิน 

5. มกีระบวนการตดิตาม  ทวงหนีเ้งนิยมืฉุกเฉิน 
               มีกระบวนการติดตาม ทวงหน้ีอยา่งเป็นระบบ  ดงัน้ี  ส่ง E-mail ถึงนกัศึกษาโดยตรง  แจง้รายช่ือไปยงัคณะตน้สงักดั
เพ่ือช่วยติดตามทวงหน้ีนกัศึกษา ส่งหนงัสือแจง้ผูป้กครอง  แจง้รายช่ือไปยงัทะเบียนกลาง  เพื่อระงบัการออกใบรับรองส าเร็จ
การศึกษา  
6. มกีารตดิตามประเมนิผลและน าผลมาปรับปรุง 
               มีการติดตามผลผูกู้ย้มืเงินฉุกเฉินท่ีมีการกูย้มืติดต่อกนัหลายคร้ัง เพ่ือส่งต่อปัญหาหรือหาทางช่วยเหลือ แจง้ไปยงั
ฝ่ายทุนการศึกษาและมีการประเมินผลความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีใชบ้ริการยมืเงินฉุกเฉิน  ผลการประเมินในระดบัมาก
ท่ีสุดท่ีค่าเฉล่ีย 4.16  (กนศ.1.4/1) 

                  ผลการประเมินเทียบเกณฑเ์ท่ากบั  3  คะแนน เทียบแผนเท่ากบั  1 คะแนน   
                รวมคะแนนตวับ่งช้ี  3.1   เท่ากบั  5  คะแนน 

เอกสารอ้างองิ :   
1. กนศ.3.1/1    ประกาศมหาวทิยาลยัเก่ียวกบัเงินยมืฉุกเฉิน 
2. กนศ.3.1/2    รายงานสรุปจ านวนนกัศึกษายมืเงินยมืฉุกเฉินเพื่อการศึกษาประจ าปี 2552 
3. กนศ.3.1/3    http://student.psu.ac.th/StudAffairsborrow/ 
สรุปผลการวเิคราะห์ตนเอง  (SWOT Analysis) 

1. จุดอ่อน 
                การยมืเงินฉุกเฉินมี 2  ขั้นตอน  เก่ียวขอ้งกบั 2 งาน  ไม่เป็น  one stop service   
2. จุดแขง็ 
                น าระบบสารสนเทศมาใชใ้นการปฏิบติังานบางขั้นตอนท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัระบบการเงิน 
3. โอกาส 
                 -                       
4. อุปสรรค 
                 -                       
5. กลยุทธ์ /แผนพฒันา 
               จดัระบบการใหบ้ริการนกัศึกษาเป็น one stop service   
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ภารกจิที ่ 4  บริการปรึกษาเชิงจติวทิยา 

ตวับ่งช้ี :  4.1 มกีารจดับริการปรึกษาเชิงจติวทิยาแก่นักศึกษา 

 ผลการด าเนินงาน 

ค่า     
น า้หนัก 

แผน 
2552 

ผลการด าเนินงาน 
ปีการศึกษา 

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการประเมนิ 

2550 2551  2552 1 2 3 เทียบ 
เกณฑ ์

เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พฒันาการ 

รวม
คะแนน 

3.33 6 - 6 6 ด าเนินการ 
ไม่ครบ 5 

ขอ้ 

ด าเนินการ
ครบ 5 ขอ้ 

ด าเนินการ
ครบทุกขอ้ 

3 1 - 5 

ระดบัคุณภาพ 
1.  มีแผนการปฏิบติังาน 
2. มีคณะกรรมการท่ีปรึกษาเชิงจิตวทิยา 
3. มีนกัศึกษากลุ่มเพ่ือนช่วยเพ่ือน (อาสาสมคัรบา้นวยัใส) 
4. มีการใหก้ารปรึกษาและพฒันาทกัษะหรือจดักิจกรรมพฒันานกัศึกษาเฉพาะกลุ่มต่าง ๆ    
5. มีระบบส่งต่อปัญหาไปยงัผูเ้ช่ียวชาญ 
6. มีการติดตามประเมินผลและน าผลมาปรับปรุง 
รายละเอยีดผลการด าเนินงาน  
1.  มแีผนการปฏิบัตงิาน 
                กองฯ มีแผนปฏิบติังานบริการใหก้ารปรึกษาตามนโยบายของมหาวทิยาลยัและมาตรฐานกิจการนกัศึกษา   คือ ช่วย
ใหน้กัศึกษาก าหนดและบรรลุเป้าหมายดา้นการศึกษา  ดา้นอาชีพ  ดา้นส่วนตวัและสงัคม  แก่นกัศึกษาท่ีขอรับการปรึกษาเป็น
รายบุคคล และรายกลุ่ม (กนศ.4.1/1)  โดยจดัใหมี้เจา้หนา้ท่ีและหน่วยงานเพ่ือช่วยเหลือนกัศึกษา พร้อมทั้งใหค้  าแนะน า
ปรึกษาแก่อาจารยท่ี์ปรึกษาหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งท่ีตอ้งการช่วยเหลือนกัศึกษา  
2. มคีณะกรรมการทีป่รึกษาเชิงจติวทิยา 
                มีคณะกรรมการท่ีปรึกษาเชิงจิตวทิยาของมหาวทิยาลยั ซ่ึงประกอบดว้ย จิตแพทย ์ อาจารยด์า้นจิตวทิยา และ     นกั
แนะแนวการศึกษาและอาชีพช านาญการ  (กนศ.4.1/2)  มีหนา้ท่ีก าหนดนโยบาย  ใหค้วามรู้และเป็นพ่ีเล้ียงแก่ผูป้ฏิบติังานดา้น
การปรึกษาเชิงจิตวทิยาในระดบัมหาวทิยาลยั   และคณะ   
3. มนีักศึกษากลุ่มเพือ่นช่วยเพือ่น (อาสาสมคัรบ้านวยัใส) 
                มีอาสาสมคัรนกัศึกษา  “บา้นวยัใส”  ซ่ึงประกอบดว้ย  นกัศึกษาจากคณะต่าง ๆ ทุกชั้นปี ท่ีสนใจและผา่นการอบรม
ทกัษะการใหก้ารปรึกษาเบ้ืองตน้  เพ่ือใหบ้ริการใหก้ารปรึกษาเพ่ือนนกัศึกษาท่ีอยูใ่นช่วงวยัเดียวกนั  
4. มกีารให้การปรึกษาและพฒันาทกัษะหรือจดักจิกรรมพฒันานักศึกษาเฉพาะกลุ่มต่าง ๆ  
                ใหบ้ริการการปรึกษากบันกัศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ   เช่น  ใหก้ารปรึกษาเป็นรายบุคคล  รายกลุ่ม  ทางโทรศพัท ์  ซ่ึง
นกัศึกษาสามารถขอรับการปรึกษาไดห้ลายช่องทาง  สะดวก รวดเร็ว   รวมทั้งจดักิจกรรมพฒันาทกัษะชีวติใหก้บันกัศึกษา  
ในปีการศึกษา  2552  ไดใ้หบ้ริการการปรึกษานกัศึกษาซ่ึงมีปัญหาเก่ียวกบัปัญหาการเรียน  การปรับตวั  และ อ่ืน ๆ  จ านวน  
64  คน  ใหค้  าปรึกษาทางโทรศพัท ์ (Hotline)  จ านวน  163  คน รวมทั้งกองฯ ไดจ้ดักิจกรรมพฒันา ซ่ึงในการใหก้ารปรึกษา
นกัศึกษาบางคนเท่ากบัการปรึกษามากกวา่ 1 คร้ัง โดยเฉพาะปัญหาดา้นการเรียน ฯลฯ วนิยันกัศึกษา ทกัษะชีวติส าหรับผูท่ี้
ตอ้งการพฒันาตนเอง เช่น โครงการ  “เรียนอยา่งไรใหมี้ประสิทธิภาพ”  โครงการ  “Safe Sex”             
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ภารกจิที ่ 4  บริการปรึกษาเชิงจติวทิยา 

ตวับ่งช้ี :  4.1 มกีารจดับริการปรึกษาเชิงจติวทิยาแก่นักศึกษา 
โครงการ “เร่ืองจริงท่ีผูห้ญิงควรรู้”  โครงการอบรมนกัศึกษาแกนน าเพ่ือป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด  ส ารวจและจดั
โครงการส าหรับนกัศึกษาท่ีไดรั้บผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบใน 3 จงัหวดัชายแดนใต ้ จ านวน  40  คน  มีผูเ้ขา้ร่วม 
จ านวน  710  คน (กนศ.4.1/3)   
5. มรีะบบส่งต่อปัญหาไปยงัผู้เช่ียวชาญ 
                กรณีปัญหาของนกัศึกษาอยูใ่นระดบัรุนแรง หรือปัญหาทางจิตเวช   กองฯ ส่งต่อไปยงัผูเ้ช่ียวชาญ  คลินิกจิตเวช  
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์  และในปี 2552  ไดส่้งนกัศึกษาจ านวน  2  คน   
6. มกีารตดิตามประเมนิผลและน าผลมาปรับปรุง 
                มีการติดตามและประเมินผลการใหก้ารปรึกษามีการประเมินผลความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีขอใชบ้ริการปรึกษา 
ผลการประเมินในระดบัดี  ท่ีค่าเฉล่ีย  4.04   (กนศ. 1.4/1)  และไดน้ าผลประเมินมาปรับปรุงและพฒันางาน 

                  ผลการประเมินเทียบเกณฑเ์ท่ากบั  3  คะแนน  เทียบแผนเท่ากบั  1  คะแนน  
                รวมคะแนนตวับ่งช้ี  4.1   เท่ากบั  5  คะแนน 

เอกสารอ้างองิ :   
1. กนศ. 4.1/1         แผนการใหบ้ริการปรึกษาของกองกิจการนกัศึกษา  ปี 2552    
2. กนศ. 4.1/2         ค  าสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการท่ีปรึกษาเชิงจิตวทิยา ปีการศึกษา 2552 
3. กนศ. 4.1/3         สรุปการจดักิจกรรมพฒันาทกัษะชีวติ 
สรุปผลการวเิคราะห์ตนเอง  (SWOT Analysis) : 

1. จุดอ่อน 
               1.  เจา้หนา้ท่ีใหก้ารปรึกษามีภาระงานหลายดา้น ไม่สามารถอยูป่ระจ าท่ีบา้นวยัใสได ้
               2.  สถานท่ีตั้งอยู ่ณ  อาคารกิจกรรมนกัศึกษา ซ่ึงเป็นสถานท่ีท่ีนกัศึกษาท ากิจกรรมต่าง ๆ อยา่งต่อเน่ือง ท าใหไ้ม่เอ้ือ
ต่อการเขา้รับบริการปรึกษา  
               3.  สภาพภายในหอ้งใหค้  าปรึกษาเก่าและทรุดโทรม  ไม่มีความเหมาะสม 
 2. จุดแข็ง 
               มีอาสาสมคัรนกัศึกษาใหก้ารปรึกษา “บา้นวยัใส” 
3. โอกาส 
               1. ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาสนบัสนุนงบประมาณจดักิจกรรมรณรงคป้์องกนัโรคเอดส์    
               2. ส านกังานป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด ภาค 9  สนบัสนุนงบประมาณเก่ียวกบัยาเสพติด 
               3. ไดรั้บความร่วมมือจากภาควชิาจิตเวช  คณะแพทยศาสตร์  มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
4.  อุปสรรค 
               ขาดงบประมาณในการปรับปรุงสถานท่ีภายใน 
5.  กลยุทธ์ /แผนพฒันา 
               1. จดัท าแผนของบประมาณปรับปรุงสถานท่ี 
               2. จดัท าแผนการใหบ้ริการท่ีชดัเจน  พร้อมจดัใหเ้จา้หนา้ท่ีไปอยูป่ระจ าตามแผนท่ีก าหนด 
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ภารกจิที ่  5  บริการจดัหางานและศึกษาต่อ 

  ตวับ่งช้ีที ่ 5.1  มกีารจดับริการจดัหางานและข้อมูลศึกษาต่อแก่นักศึกษา 

ผลการด าเนินงาน 

ค่า     
น า้หนัก 

แผน 
2552 

ผลการด าเนินงาน 
ปีการศึกษา 

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการประเมนิ 

2550 2551 2552 1 2 3 เทยีบ 
เกณฑ์ 

เทยีบ 
แผน  

เทยีบ 
พฒันาการ 

รวม 
คะแนน 

3.33 
 

5 - 5 5 ด าเนิน 
การไม่ 

ครบ 4 ขอ้ 

ด าเนิน 
การครบ  

4 ขอ้ 

ด าเนิน 
การครบ 
ทุกขอ้ 

3 1 - 5 

ระดบัคุณภาพ 
 1. มีแผนการบริการจดัหางานและขอ้มูลศึกษาต่อ 
2. มีระบบสารสนเทศการบริการจดัหางานและขอ้มูลศึกษาต่อใหบ้ริการนกัศึกษาและผูป้ฏิบติังาน 
3. มีกระบวนการเตรียมความพร้อมใหน้กัศึกษาก่อนเขา้สู่การประกอบอาชีพ 
4. มีการจดังานวนันดัพบแรงงาน 
5. มีการติดตามประเมินผลและน าผลมาปรับปรุง 
รายละเอยีดผลการด าเนินงาน  
1. มแีผนการบริการจดัหางานและข้อมูลศึกษาต่อ 

กองฯ แผนการด าเนินงานพฒันานกัศึกษาดา้นบริการจดัหางาน ขอ้มูลอาชีพและศึกษาต่อส าหรับนกัศึกษา  ตาม
มาตรฐานกิจการนกัศึกษา  และนโยบายมหาวทิยาลยั  โดยมุ่งเนน้ใหน้กัศึกษาสามารถวางแผนการประกอบอาชีพการไดง้าน
ท าหลงัส าเร็จการศึกษาหรือศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึน (กนศ.5.1/1) และมีเวบ็ไซต ์PSU.JOB SEARCH  (http://student. 
psu.ac.th/jobssearch)  เพ่ือใหน้กัศึกษาทุกวทิยาเขตสามารถสืบคน้ต าแหน่งงานและบริษทัสามารถท่ีจะคดัเลือกนกัศึกษาเขา้
ท างานจากเวบ็ไซตน้ี์ได ้ และมีแผนเตรียมความพร้อมนกัศึกษาก่อนเขา้สู่การประกอบอาชีพ 
2. มรีะบบสารสนเทศการบริการจดัหางานและข้อมูลศึกษาต่อให้บริการนักศึกษาและผู้ปฏิบัตงิาน                                           

นกัศึกษาสามารถติดต่อแหล่งขอ้มูลและแหล่งงานผา่นทาง Web site ไดแ้ก่ งานพิเศษ (กนศ.5.1/2)อาชีพอิสระ (กน
ศ.5.1/3) ศึกษาต่อ (กนศ.5.1/4) จดัหางาน    (กนศ.5.1/5)  
3. มกีระบวนการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก่อนเข้าสู่การประกอบอาชีพ 

มีกระบวนการเตรียมความพร้อมใหน้กัศึกษาก่อนเขา้สู่การท างาน  โดยมีการบรรยายใหค้วามรู้เก่ียวกบัการสมคัรงาน   
การพฒันาบุคลิกภาพ  และการจดัสอบ TOEIC     

ปีการศึกษา 2552  จดัโครงการสร้างเสริมสมรรถภาพบณัฑิตใหส้ามารถประกอบธุรกิจเองได ้   และไดจ้ดัสอบ 
TOEIC  จ านวน 19  คร้ัง จ านวนนกัศึกษา 527 คน บุคลากรภายนอก 163 คน บุคลากรภายใน 5 คน (กนศ.5.1/6) 
4. มกีารจดังานวนันัดพบแรงงาน 

มีการจดังานวนันดัพบแรงงานร่วมกบัส านกังานจดัหางาน จ.สงขลา โดยมีนายจา้งหรือสถานประกอบการร่วม
กิจกรรม   ในปีการศึกษา  2552  มีสถานประกอบการเขา้ร่วมจ านวน  97  ราย มีต าแหน่งงานวา่ง  211  ต าแหน่ง 4,048  อตัรา         
จ านวน   5,955  อตัรา   มีผูล้งทะเบียนสมคัรงานทั้งส้ิน  1,830  คน  (กนศ. 5.1/7) 

http://student/


 - 72 - 
 

ภารกจิที ่  5  บริการจดัหางานและข้อมูลศึกษาต่อ 

ตวับ่งช้ี : 5.1 มกีารจดับริการจดัหางานและข้อมูลศึกษาต่อแก่นักศึกษา 

 5. มกีารตดิตามประเมนิผลและน าผลมาปรับปรุง 
                การติดตามประเมินผลการใหบ้ริการจดัหางานและขอ้มูลศึกษาต่อ ผลการประเมินความพึงพอใจในระดบัมากท่ี
ค่าเฉล่ีย  4.17  (กนศ.1.4/1)  นอกจากน้ีไดส้อบถามความตอ้งการเร่ืองจ านวนคร้ังการสอบ TOEIC  และได้เพ่ิมจ านวนคร้ัง  
ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของนกัศึกษา  

                  ผลการประเมินเทียบเกณฑเ์ท่ากบั    3    คะแนน เทียบแผนเท่ากบั    1    คะแนน   
                รวมคะแนนตวับ่งช้ี  5.1   เท่ากบั  5  คะแนน 

เอกสารอ้างองิ :   
1.  กนศ.5.1/1    แผนการบริการจดัหางานและขอ้มูลศึกษาต่อ 
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    สรุปการจดัสอบ  TOEIC  ปี 2552     
  7.  กนศ.5.1/7    รายงานผลการจดังานวนันดัพบแรงงานและมหกรรมอาชีพ จ.สงขลา 2552 

สรุปผลการวเิคราะห์ตนเอง  (SWOT Analysis) : 

1. จุดอ่อน 
                - 
2. จุดแข็ง 
                น าระบบสารสนเทศมาใชใ้นการปฏิบติังานและใหบ้ริการนกัศึกษา 
3.  โอกาส 
               1. มหาวทิยาลยัร่วมกบัส านกังานจดัหางานจงัหวดัสงขลา จดังานวนันดัพบแรงงาน ท าใหป้ระชาชนและนกัศึกษา
จ านวนมากใหค้วามสนใจ 
               2. บริษทัซีพีออลล ์ไดเ้พ่ิมจ านวนสาขาและก าหนดคุณสมบติัของนกัศึกษาส่งผลใหน้กัศึกษาไดฝึ้กปฏิบติังานใน
โครงการไดม้ากกวา่ปีก่อน ๆ  
4.  อุปสรรค 
                - 
5.  กลยุทธ์ /แผนพฒันา          
                - 

 

 

 

 

http://student/
http://student/
http://www2.psu.ac.th/president
http://student/
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ภารกจิที ่  6   วนิัยและพฒันานักศึกษา   

ตวับ่งช้ี : 6.1 มกีารด าเนินงานวนิัยนักศึกษาและพฒันานักศึกษา 
ค่า     

น า้หนัก 
แผน 
2552 

ผลการด าเนินงาน 
ปีการศึกษา 

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการประเมนิ 

2550 2551 2552 1 2 3 เทยีบ 
เกณฑ์ 

เทยีบ 
แผน  

เทยีบ 
พฒันาการ 

รวม 
คะแนน 

3.33 6 - 6 6 ด าเนินการ
ไม่ครบ  

5 ขอ้ 

ด าเนิน 
การครบ  

5 ขอ้ 

ด าเนิน 
การครบ
ทุกขอ้ 

3 1 - 5 

ระดบัคุณภาพ 
1. มีแผนการปฏิบติังาน 
2. มีคณะกรรมการสอบสวนและคณะกรรมการด าเนินงานวนิยันกัศึกษา 
3. การด าเนินงานวนิยัเป็นไปตามระเบียบ/ ขอ้บงัคบั / ประกาศของมหาวทิยาลยั 
4. ใหก้ารปรึกษา แนะแนวและกรณีท่ีตอ้งดูแล  ปรับเปล่ียนพฤติกรรมนกัศึกษาท่ีมหาวทิยาลยัสัง่ลงโทษทางวนิยันกัศึกษา 
5. จ านวนนกัศึกษาท่ีถูกลงโทษไม่เกินร้อยละ 0.5  ของนกัศึกษาทั้งหมด 
6. มีการติดตามประเมินผลและน าผลมาปรับปรุง 
รายละเอยีดผลการด าเนินงาน  
1. มแีผนการปฏิบัตงิาน 
               กองฯ มีแผนการด าเนินงานพฒันาวนิยันกัศึกษา มีระเบียบ/ขอ้บงัคบัและประกาศมหาวทิยาลยัเพื่อใหน้กัศึกษาและ
ผูป้ฏิบติังานยดึถือปฏิบติั ก าหนดไว ้ (กนศ.6.1/1) 
2. มคีณะกรรมการสอบสวนและคณะกรรมการด าเนินงานวนิัยนักศึกษา 
                มีคณะกรรมการสอบสวนด าเนินงานวนิยันกัศึกษา (กนศ. 6.1/2) ท่ีมีหนา้ท่ีสอบสวนรวบรวมพยานหลกัฐาน และ
พิจารณาโทษและการด าเนินงานวนิยันกัศึกษา 
3. การด าเนินงานวนิัยเป็นไปตามระเบียบ / ข้อบังคบั / ประกาศของมหาวทิยาลยั  
                ปีการศึกษา 2552 ไดมี้การด าเนินการทางวนิยันกัศึกษากบันกัศึกษาผูก้ระท าผิดหรือฝ่าฝืนกฎ ระเบียบ / ขอ้บงัคบั
ประกาศต่าง ๆ   จ านวน  41  กรณี   จ านวนนกัศึกษาท่ีมหาวทิยาลยัสัง่ลงโทษจ านวนทั้งหมด   52  คน  
4. ให้การปรึกษา แนะแนวและกรณีทีต้่องดูแลปรับเปลีย่นพฤตกิรรมนักศึกษาทีม่หาวทิยาลยัส่ังลงโทษทางวนิัยนักศึกษา 
                ใหก้ารปรึกษาและแนะแนวนกัศึกษาทุกคนท่ีมหาวทิยาลยัสัง่ลงโทษ เพ่ือใหน้กัศึกษาตระหนกัถึงการกระท าและผล
ท่ีตามมา มีการจดักิจกรรมเพ่ือพฒันานกัศึกษากระท าผิดวนิยันกัศึกษาตามมาตรการรอการลงโทษ 40 คน  ด าเนินการความ
ร่วมมือกบัองคก์รนกัศึกษาใหน้กัศึกษาตระหนกัในปัญหาการกระท าผิด   เช่น  การเสพสารเสพติด   การแต่งกายท่ีถูกระเบียบ  
การทุจริตการสอบ ฯลฯ สนบัสนุนใหอ้งคก์รนกัศึกษามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและการ รณรงคป้์องกนั 
รวมทั้งหามาตรการแกปั้ญหาใหค้ณาจารยมี์ส่วนร่วมในการปรับเปล่ียน ทศันคติและพฤติกรรมท่ีก่อใหเ้กิดปัญหากบั
นกัศึกษาท่ีกระท าผิดวินยันกัศึกษา ตลอดจนจดัใหมี้การสมัมนา “การด าเนินการทางวินยันกัศึกษามหาวิทยาลยัสงขลา- 
นครินทร์”เพ่ือซกัซอ้มการปฏิบติัราชการทางวินยันกัศึกษาและใหก้ารด าเนินการทางวินยันกัศึกษาเป็นไปในแนวทาง
เดียวกนัทั้ง 5 วิทยาเขต/เขตการศึกษา 
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ภารกจิที ่  6   วนิัยและพฒันานักศึกษา 
ตวับ่งช้ี : 6.1 มกีารด าเนินงานวนิัยนักศึกษาและพฒันานักศึกษา 

5. จ านวนนักศึกษาทีถู่กลงโทษไม่เกนิร้อยละ 0.5 ของนักศึกษาทั้งหมด 
               ในปีการศึกษา 2552 มีนกัศึกษาท่ีมหาวทิยาลยัสัง่ลงโทษทางวนิยันกัศึกษา จ านวน  52 คน (กนศ.6.1/3) จากทั้งหมด 
15,940  คน   คิดเป็นร้อยละ  0.32 
6. มกีารตดิตามประเมนิผลและน าผลมาปรับปรุง 
               มีการรายงานผลผูก้ระท าผิดเพ่ือคณะกรรมการด าเนินงานวนิยัหามาตรการร่วมในการป้องกนัปัญหาทางวนิยั และมี
การประเมินผลความพึงพอใจของนกัศึกษา ผลการประเมินในระดบัมากท่ีค่าเฉล่ีย 4.13  (กนศ.1.1/7)  

                 ผลการประเมินเทียบเกณฑเ์ท่ากบั 3  คะแนน เทียบแผนเท่ากบั  1   คะแนน    
               รวมคะแนนตวับ่งช้ี  6.1   เท่ากบั  5  คะแนน 
เอกสารอ้างองิ 
1. กนศ.6.1/1     ประมวลระเบียบ/ ขอ้บงัคบั/ ประกาศมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ท่ีเก่ียวกบัวนิยันกัศึกษา เล่ม 1 และ 2 
2. กนศ.6.1/2     ค  าสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานวนิยันกัศึกษาวทิยาเขตหาดใหญ่ ปี 2552 
3. กนศ.6.1/3     สรุปการปฏิบติังานวนิยันกัศึกษา ปีการศึกษา 2552 

สรุปผลการวเิคราะห์ตนเอง    (SWOT Analysis): 

1. จุดอ่อน 
                มีปัญหาความล่าชา้ในการด าเนินงานเน่ืองจากองคป์ระกอบของคณะกรรมการสอบสวนและคณะกรรมการด าเนินงาน
วนิยันกัศึกษาตอ้งมีองคป์ระชุมไม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3  เม่ือคณะกรรมการวา่งไม่ตรงกนั  ท าใหเ้กิดความลา้ชา้ในการด าเนินงาน 
2. จุดแข็ง 
               1.  สโมสรนกัศึกษา/องคก์ารนกัศึกษา  มีส่วนร่วมในการดูแลป้องกนัใหน้กัศึกษาปฏิบติัตามระเบียบ /ขอ้บงัคบั / 
ประกาศของมหาวทิยาลยั 
               2.  ฝ่ายกิจการนกัศึกษาคณะหลายคณะมีส่วนร่วมรณรงคป้์องกนัการกระท าความผิดวนิยันกัศึกษาเร่ือง 
ทุจริตวนิยัในแนวทางเดียวกนั 
3.  โอกาส 
                -       
4.  อุปสรรค               
                - 
5.  กลยุทธ์ /แผนพฒันา 
                1. รณรงคป์ระชาสมัพนัธ์เชิงรุกร่วมกบัคณาจารยแ์ละผูป้กครองใหมี้ส่วนเสริมสร้างใหน้กัศึกษามีจิตส านึกท่ีดี 
ตระหนกัถึงผลของการกระท าผิดอยา่งทัว่ถึงและสม ่าเสมอ เพ่ือป้องปรามการกระท าผิด 
                2. เสนอมหาวทิยาลยัเพ่ือแกไ้ขวธีิด าเนินการเก่ียวกบัความผิดวนิยันกัศึกษาในบางฐานความผิดใหมี้ความคล่องตวัและ
ระยะเวลาสั้นหรือรวดเร็วข้ึน 
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ภารกจิที ่ 7  หอพกันักศึกษา  

ตวับ่งช้ี : 7.1 จดับริการหอพกันักศึกษาให้ได้มาตรฐาน 

ผลการด าเนินงาน 

ค่า 
น า้หนัก 

แผน 
2551 

ผลการด าเนินงานปี
การศึกษา 

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการประเมนิ 

2550 2551 2552 1 2 3 เทยีบ 
เกณฑ์ 

เทยีบ 
แผน 

เทยีบ 
พฒันาการ 

รวม 
คะแนน 

3.33 8  - 8 8  

ดาํเนิน 
การไม่
ครบ 7  
ขอ้แรก 

ดาํเนิน 
การครบ  

7 ขอ้  

ดาํเนิน 
การ ครบ
ทุกขอ้ 

3 1 - 5 

ระดบัคุณภาพ 
1. มีเป้าประสงคบ์ริการนกัศึกษาและบุคคลภายนอก 
2. มีนโยบายและแผนงานท่ีสอดคลอ้งวสิยัทศัน์และพนัธกิจ 
3.  มีคณะกรรมการควบคุมมาตรฐานหอพกัและมีระบบบริหารจดัการแบบมีส่วนร่วม 
4. จดับริการส่ิงอาํนวยความสะดวกมีช่องทางการรับฟังส่ือสารและการร้องเรียน 
5. จดัสนบัสนุนและส่งเสริมพฒันานกัศึกษาในหอพกั 
6. มีระบบและเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยั 
7. มีการบริหารความเส่ียงและมีมาตรฐานการควบคุมภายใน  
8.  มีการประเมินผลพร้อมนาํผลมาปรับปรุงและพฒันา 
รายละเอยีดผลการด าเนินงาน  
1.  มเีป้าประสงค์บริการนักศึกษาและบุคลภายนอก 
                กองฯ มีเป้าประสงคจ์ดัหอพกันกัศึกษาเพ่ือบริการนกัศึกษาและบุคคลภายนอก ใหเ้ป็นแหล่งพกัอาศยัท่ีมีบริการ
และสวสัดิการท่ีไดคุ้ณภาพ มีบรรยากาศ และส่ิงแวดลอ้ม ท่ีเอ้ือต่อการศึกษาเล่าเรียน /กิจกรรม และเป็นแหล่งบ่มเพาะ
นกัศึกษาใหเ้ป็นบณัฑิตท่ีพึงประสงค ์มีทกัษะวชิาการ สะทอ้นภาวะผูน้าํ ทกัษะชีวติ คุณธรรม  จริยธรรม จิตสาํนึก
สาธารณะ สมรรถนะสากล และการอยูร่่วมกนัไดเ้ป็นอยา่งดีและมีความสุขท่ามกลางความหลากหลายพหุวฒันธรรมตาม
มาตรฐานหอพกันกัศึกษา  มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ (กนศ.7.1/1)  
2.  มนีโยบายและแผนงานทีส่อดคล้องวสัิยทศัน์และพนัธกจิ 
                ในปีการศึกษา2552 ไดก้าํหนดเกณฑก์ารจดัสรรท่ีพกัและแผนการจดัท่ีพกันกัศึกษาท่ีชดัเจน (กนศ. 7.1/2)  ได้
จดัสรรท่ีพกัใหน้กัศึกษาชั้นปีท่ี 1 และนกัศึกษามีปัญหาสุขภาพ นกัศึกษาผูน้าํกิจกรรม เช่น กรรมการบริหารองคก์าร
นกัศึกษา สภานกัศึกษา ชมรม สโมสร คณะกรรมการนกัศึกษาประจาํหอพกั   นกักีฬา   นาฏศิลป์  ดนตรีไทย   โครงการ
พิเศษ  ปัญหาสึนามิ  นกัศึกษาชั้นปีท่ี 2 – 6 ท่ีมีความประสงคเ์ขา้พกัในหอพกัรวมทั้งส้ิน  จาํนวน 3,520 คน    โดย จดัให้
นกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 ร้อยละ 90 เขา้พกัในหอพกั คิดเป็น 48 % -ของนกัศึกษาทุกชั้นปีท่ีพกัในหอพกันกัศึกษา  มีการบริหาร
จดัการหอพกัท่ีสะอาด สะดวก สบาย และปลอดภยั พร้อมจดัส่ิงอาํนวยความสะดวกท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวติ บริการใหค้าํปรึกษา จดัโครงการกิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์วชิาชีพ ทกัษะชีวติ ภาวะผูน้าํ จิตสาํนึกสาธารณะ 
คุณธรรม จริยธรรม สมรรถนะสากลบนพ้ืนฐานความเป็นไทย เพ่ือสนบัสนุนและพฒันานกัศึกษาตามมาตรฐานหอพกั
นกัศึกษามหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์   และสอดคลอ้งกบัเกณฑม์าตรฐานหอพกัของสาํนกังานการอุดมศึกษา   
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ภารกจิที ่ 7  หอพกันักศึกษา 

ช่ือตวับ่งช้ี : 7.1 จดับริการหอพกันักศึกษาให้ได้มาตรฐาน 

3.  มคีณะกรรมการควบคุมมาตรฐานหอพกัและมรีะบบบริหารจดัการแบบมส่ีวนร่วม 
                  -  คณะกรรมการควบคุมมาตรฐานหอพกันกัศึกษา มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ ประกอบดว้ยผูบ้ริหาร ประธาน
สหกรณ์บริการท่ีรับผิดชอบดูแลหอพกันกัศึกษาซ่ึงเป็นเครือข่ายในการดาํเนินงานหอพกั 5 วทิยาเขต (กนศ.7.1/3) 
                   -  คณะกรรมการดาํเนินงานกิจการนกัศึกษา ประกอบดว้ยผูบ้ริหารดา้นกิจการนกัศึกษาและคณะต่าง ๆ    ประธานสภา
นกัศึกษา   และนายกองคก์ารบริหารองคก์ารนกัศึกษา  มีหนา้ท่ีกาํหนดนโยบายการจดัท่ีพกัหอพกันกัศึกษา 
                   -  คณะกรรมการอาจารยท่ี์ปรึกษาหอพกั    (กนศ.7.1/4) ประกอบดว้ย  รองอธิการบดีฝ่ายพฒันานกัศึกษา กีฬาและ
วฒันธรรม  ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายบริการและสวสัดิการนกัศึกษาและคณาจารยจ์ากคณะต่าง ๆ  มีหนา้ท่ีเป็นท่ีปรึกษาของ
คณะกรรมการนกัศึกษาประจาํหอพกั ใหข้อ้เสนอแนะ ขอ้คิดเห็นในการปรับปรุงพฒันาหอพกั และปฏิบติัเวรอาจารยท่ี์ปรึกษา ให้
คาํปรึกษา เยีย่มเยยีนดูแลความเป็นอยูข่องนกัศึกษาในหอพกั   
                   -   บุคลากรปฏิบติังานบริหารจดัการท่ีพกั การใหบ้ริการอ่ืน ๆ  และดูแลการพฒันาบุคลิกภาพ คุณธรรม จริยธรรม    
ใหค้าํปรึกษาแนะนาํนกัศึกษาในอตัราส่วนบุคลากร 1 คนต่อนกัศึกษาผูเ้ขา้พกัในหอพกั 600 คน   
                   -   คณะกรรมการนกัศึกษาประจาํหอพกั (กนศ. 7.1/5) ร่วมดาํเนินงานหอพกัจดักิจกรรม ดูแล  แนะนาํนกัศึกษาใน
หอพกั  เสนอแนะ ปรับปรุง และพฒันาหอพกั 
4.    จดับริการส่ิงอ านวยความสะดวกมช่ีองทางการรับฟังส่ือสารและการร้องเรียน 
                -  จดัส่ิงอาํนวยความสะดวกท่ีเอ้ือต่อการพกัอาศยัอยา่งมีคุณภาพ มีพ้ืนท่ีหอ้งพกัเฉล่ียคนละไม่นอ้ยกวา่ 6 ตารางเมตร    
มีเตียงนอนพร้อมท่ีนอนสะอาดถูกสุขลกัษณะ ตูเ้ส้ือผา้  โตะ๊-เกา้อ้ี  ท่ีเก็บเอกสาร และส่ิงของใชส่้วนตวัท่ีเป็นสดัส่วน 
                - จดัส่ิงอาํนวยความสะดวกท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ไดแ้ก่ จุดเช่ือมต่อหรือมีสญัญาณเพ่ือการเขา้ถึงระบบอินเตอร์เน็ต โดยมี
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วนกลางภายในหอพกั อยา่งนอ้ย 1 เคร่ืองต่อนกัศึกษา 40 คน และจดัใหน้กัศึกษาผูเ้ขา้พกัเขา้ถึงระบบ
อินเตอร์เน็ตไดพ้ร้อมกนั เพ่ือใชเ้ป็นแหล่งศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลและมีสถานท่ีเหมาะสมเอ้ือต่อการการเรียนรู้ไดอ้ยา่งมีคุณภาพ  เช่น
หอ้งคอมพิวเตอร์   หอ้งยา หอ้งอเนกประสงค ์หอ้งอ่านหนงัสือ หอ้งพระ หอ้งละหมาด มุมอ่านหนงัสือ 
 - จดัส่ิงอาํนวยความสะดวกอ่ืน ๆ เช่น  ยาสามญัประจาํบา้น   หนงัสือพิมพแ์ละวารสาร   เคร่ืองรับโทรทศัน์   เคร่ืองชัง่-
นํ้าหนกั   เคร่ืองเติมเงินออนไลน์   โทรศพัทภ์ายใน  โทรศพัทห์ยอดเหรียญ  เคร่ืองซกัผา้หยอดเหรียญ   เคร่ืองทาํนํ้ าด่ืมนํ้ าเยน็ผา่น
ระบบเคร่ืองกรองนํ้ าและทาํความสะอาดทุกสปัดาห์และเปล่ียนสารเคมีปีละ 1 คร้ัง 
                - มีช่องทางการรับฟังส่ือสาร คู่มือหอพกันกัศึกษา ข่าวสาส์นหอพกันกัศึกษา ข่าวสารกรรมการนกัศึกษาประจาํหอพกั  
รับขอ้เสนอแนะของนกัศึกษาทางเว็บบอร์ด คณะกรรมการนกัศึกษาประจาํหอพกั  โทรศพัท ์ อีเมล ์ และมีช่องทางการร้องเรียน
โดยทางโทรศพัท ์ หนงัสือราชการ ร้องเรียนดว้ยวาจาท่ีสาํนกังานหอพกันกัศึกษาและหอ้งธุรการหอพกันกัศึกษาทุกอาคาร 
5. จดัสนับสนุนและส่งเสริมพฒันานักศึกษาในหอพกั 
                -  มีนโยบายจดัสนบัสนุน ส่งเสริม และพฒันานกัศึกษาใหมี้ทกัษะวชิาการ สะทอ้นภาวะผูน้าํ ทกัษะชีวติ คุณธรรม  
จริยธรรม จิตสาํนึกสาธารณะ สมรรถนะสากล และการอยูร่่วมกนัไดอ้ยา่งดีท่ามกลางความหลากหลายพหุวฒันธรรม  โดยไดจ้ดั
กิจกรรมรวม  87  โครงการ  ใชเ้งินงบประมาณในการดาํเนินการไปทั้งส้ิน 787,575 บาท โดยแบ่งการดาํเนินการดงัน้ี 
                - โครงการท่ีจดัโดยงาน หอพกัจาํนวน 8 โครงการ มีผูเ้ขา้ร่วมโครงการ 544  คน เป็นเงินงบประมาณจาํนวน   108,115  
บาท   
                -  งบสนบัสนุนอ่ืนจากหอพกัในกาํกบัฯ จาํนวน 5 โครงการ  จาํนวนผูเ้ขา้ร่วม  388  คน  จาํนวนเงิน  44,724 บาท  
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ภารกจิที ่ 7  หอพกันักศึกษา 

ตวับ่งช้ี : 7.1 จดับริการหอพกันักศึกษาให้ได้มาตรฐาน 
                - โครงการท่ีคณะกรรมการนกัศึกษาประจาํหอพกัจดั จาํนวน  45  โครงการ มีผูเ้ขา้ร่วม 5,573  คน จาํนวนเงิน 176,527 
บาท  โดยจาํแนกเป็นดา้นวชิาการ   14  โครงการ ดา้นบาํเพญ็ประโยชน์  5 โครงการ ดา้นศิลปวฒันธรรม   2  โครงการ ดา้น
นนัทนาการ  5  โครงการ และโครงการดา้นอ่ืน ๆ  19  โครงการ (กนศ.7.1/6)  
                - หอพกันกัศึกษา เป็นแหล่งบ่มเพาะและส่งเสริมการเรียนรู้ มีแผนการส่งเสริมและพฒันาบุคลิกภาพและจริยธรรม
นกัศึกษาผูเ้ขา้พกัท่ีสอดคลอ้งกบัปณิธานของมหาวทิยาลยัและวตัถุประสงคข์องหอพกั มีมาตรฐานการทาํงานโดยจดัทาํคู่มือ
หอพกันกัศึกษาติดไวใ้นหอ้งพกันกัศึกษาทุกหอ้งเพ่ือสร้างความเขา้ใจเก่ียวกบัเป้าหมายและวตัถุประสงคข์องการจดับริการ
หอพกันกัศึกษา  มีคู่มือควบคุมมาตรฐานหอพกันกัศึกษามหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ สาสน์หอพกั โปสเตอร์อ่ืน ๆ   และ
ประชาสมัพนัธ์ผา่นเวบ็ไซต ์  http://student.psu.ac.th/dorm   (กนศ.7.1/7)  
6. มรีะบบและเจ้าหน้าทีรั่กษาความปลอดภัย 
                หอพกันกัศึกษามีการบริหารจดัการดูแลความเรียบร้อยในหอพกัและความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์นของ
นกัศึกษาโดยมีมาตรการรักษาความปลอดภยัในหอพกัและบริเวณหอพกั (กนศ.7.1/8) จดัใหมี้เจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยั
บริเวณทางเขา้หอพกัและประจาํหอพกันกัศึกษาทุกอาคาร จดัใหมี้ร้ัวแบ่งเขตหอพกั มีสต๊ิกเกอร์ผูมี้สิทธ์ิพกัในหอพกั (กนศ.
7.1/9)    มีการตรวจสอบตลอด 24 ชัว่โมง ทาํใหไ้ม่มีกรณีทรัพยสิ์นสูญหายหรือถูกทาํร้ายร่างกายโดยบุคคลภายนอก แต่มีความ
ไม่ปลอดภยัในทรัพยสิ์นกรณีนกัศึกษาขโมยกนัเองภายในหอพกัชายจาํนวน  4   คร้ัง หอพกัหญิง จาํนวน  2 คร้ัง มีการ
ประเมินผลการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัทุกวนั ไดติ้ดตั้งถงัเคมีดบัเพลิงทุกอาคารใหมี้สภาพพร้อมใชง้านได้
ตลอดเวลาโดยมีการตรวจสอบเปล่ียนสารเคมีดบัเพลิงทุกปีและมีโครงสร้างความปลอดภยัอาคารหอพกัดงัน้ี 
                - มีระบบดบัเพลิงท่ีมีประสิทธิภาพพร้อมใชง้าน โดยมีถงัเคร่ืองดบัเพลิงแบบมือถือไม่นอ้ยกวา่ 1 ชุดต่อพ้ืนท่ี 1,000 
ตารางเมตร และติดตั้งทุกระยะห่างกนัไม่เกิน 45 เมตร   
                - มีการติดตั้งไฟส่องสวา่งฉุกเฉินในกรณีกระแสไฟฟ้าขดัขอ้งอยา่งนอ้ย 1 ชุดต่อพ้ืนท่ี 1,000 ตารางเมตร และติดตั้งทุก
ระยะห่างกนัไม่เกิน 45 เมตร 
                - มีการดาํเนินการจดัใหมี้แผนการซอ้มอพยพกรณีเกิดอคัคีภยัอยา่งนอ้ยปีละหน่ึงคร้ัง 
                - มีระบบโทรทศัน์วงจรปิด เพื่อการรักษาความปลอดภยั ท่ีป้อมยามทางเขา้บริเวณหอพกั และอยูใ่นระหวา่งการ
ดาํเนินการติดตั้งในหอพกั 
                - มีเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัปฏิบติังานตลอด 24 ชัว่โมง และไดน้าํร่องติดตั้งระบบเตือนภยัฉุกเฉิน.ในอาคาร 1 
และ6  แต่ไม่มีระบบเตือนภยัเพลิงไหมท่ี้สามารถส่งสญัญาณถึงผูเ้ขา้พกัรับทราบอยา่งทัว่ถึง รวดเร็วพร้อม ๆ กนั  
7.  มกีารบริหารความเส่ียงและมมีาตรฐานการควบคุมภายใน 
                ได้นาํระบบบริหารความเส่ียงตามนโยบายมหาวทิยาลยัโดยจดัใหมี้การอบรมโครงการนานาโอสถ ใหค้วามรู้เก่ียวกบั
การจ่ายยาสามญัประจาํบา้น และการปฐมพยาบาลฟ้ืนคืนชีพเบ้ืองตน้ และใหค้วามรู้เชิงปฏิบติัการเร่ืองการป้องกนับรรเทา 
สาธารณภยัและการอพยพหลบภยักรณีเกิดเหตุฉุกเฉินในหอพกันกัศึกษา   
                มีมาตรฐานการควบคุมภายในโดยมีบทลงโทษนกัศึกษาท่ีพกัในหอพกัติดประกาศทุกหอ้งพกัเพื่อเป็นการควบคุมและ
ป้องปรามนกัศึกษาไม่ใหน้กัศึกษาทาํผิดระเบียบหอพกัและความผิดอ่ืน  ๆ
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ภารกจิที ่ 7  หอพกันักศึกษา 

ตวับ่งช้ี : 7.1 จดับริการหอพกันักศึกษาให้ได้มาตรฐาน 

8.  มกีารประเมนิผลพร้อมน าผลมาปรับปรุงพฒันา 
                ไดน้าํผลการประเมินความพึงพอใจจากผูใ้ชบ้ริการนกัศึกษาและบุคคลภายนอกปีการศึกษา 2551 มาปรับปรุงพฒันา
โดยไดป้ระชุมช้ีแจงผูท่ี้เก่ียวขอ้ง  และในปีการศึกษา  2552  ไดป้ระเมินผลความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีพกัในหอพกั    
(กนศ.7.1/10)  นาํผลมาปรับปรุงพฒันาการดาํเนินงานต่อไป ผลการประเมินพบวา่ ในภาพรวมนกัศึกษาชายและหญิง มีความพึง
พอใจในการจดับริการหอพกันกัศึกษาระดบัมาก  ท่ีค่าเฉล่ีย 3.84 และ 3.79 พร้อมทั้งประเมินความพึงพอใจของบุคคลภายนอก
ท่ีพกัในหอพกั ในภาพรวมมีความพึงพอใจในระดบัมาก ท่ีค่าเฉล่ีย   3.99   (กนศ.7.1/11)   
                ผลการประเมิน เทียบเกณฑเ์ท่ากบั  3  คะแนน เทียบแผนเท่ากบั 1   คะแนน  
                รวมคะแนนตวับ่งช้ี  7.1  เท่ากบั     คะแนน  
เอกสารอ้างองิ: 
1. กนศ.7.1/1     คู่มือมาตรฐานหอพกันกัศึกษามหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์     
2. กนศ.7.1/2     ประกาศเกณฑก์ารจดัสรรหอพกันกัศึกษาและแผนการจดัสรรท่ีพกันกัศึกษา 
3. กนศ.7.1/3     คาํสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมมาตรฐานหอพกันกัศึกษามหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
4. กนศ.7.1/4     คาํสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการอาจารยท่ี์ปรึกษาประจาํหอพกั 
5. กนศ.7.1/5    คาํสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการนกัศึกษาประจาํหอพกั 
6. กนศ.7.1/6     รายงานสรุปผลการจดักิจกรรมพฒันานกัศึกษา  
7. กนศ.7.1/7    คู่มือหอพกั คู่มือควบคุมมาตรฐานหอพกั  สาสน์หอพกั และเวบ็ไซตห์อพกันกัศึกษา  
                           http://student.psu.ac.th/dorm 
8. กนศ.7.1/8      มาตรการรักษาความปลอดภยั 
9. กนศ.7.1/9      ตวัอยา่งสต๊ิกเกอร์ติดบตัรนกัศึกษาผูมี้สิทธ์ิพกัในหอพกั 
10. กนศ.7.1/10  รายงานการประเมินผลความพึงพอใจนกัศึกษาท่ีพกัในหอพกั 
11. กนศ.7.1/11 รายงานการประเมินผลความพึงพอใจบุคคลภายนอกท่ีพกัในหอพกั 
สรุปผลการวเิคราะห์ตนเอง (SWOT Analysis) : 

1. จุดอ่อน 
                1. มีสดัส่วนบุคลากรบริหารจดัการ ดูแล และพฒันานกัศึกษาในหอพกัตํ่ากวา่เกณฑม์าตรฐาน ปัจจุบนันกัวชิาการ
นกัศึกษา 1 คน ต่อนกัศึกษา 600 คน  (เกณฑม์าตรฐานบุคลากร 1 คน:นกัศึกษา 300 คน) 
                2.ไม่มีระบบเตือนภยัเพลิงไหมท่ี้สามารถส่งสญัญาณถึงนกัศึกษาผูเ้ขา้พกัรับทราบอยา่งทัว่ถึง รวดเร็วพร้อม ๆ กนัทุก
อาคาร (มีเพียงหอพกัอาคาร 1 และ  6 เท่านั้น) 
                3. ระบบไฟฟ้าหอพกัอาคาร  7 อยูใ่นสภาพเก่าและเส่ือมจากการใชง้านมานานกวา่ 25 ปี จึงทาํให ้เกิดไฟฟ้าลดัวงจร
และระบบตดัไฟฟ้าไม่ทาํงาน  ทาํใหเ้กิดไฟไหมห้อ้งพกันกัศึกษา 1 หอ้งท่ีหอพกัอาคาร 7  ทรัพยสิ์นของนกัศึกษาและหอ้งพกั
เสียหาย   
                4. ไม่ไดรั้บจดัสรรงบประมาณตามแผนการพฒันาและปรับปรุงส่ิงอาํนวยความสะดวกในหอพกันกัศึกษา เช่น โตะ๊ 
เกา้อ้ี  เคร่ืองคอมพิวเตอร์ในหอพกั .  (และเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีมีอยูใ่นสภาพไม่พร้อมใชง้าน)  อุปกรณ์ออกกาํลงักายในหอพกั  
หอ้งสนัทนาการในหอพกั (หอ้งคาราโอเกะ) เคร่ืองทาํนํ้ าด่ืมนํ้ าร้อน ระบบบาํบดันํ้ าเสีย และการซ่อมปรับปรุงอาคาร 
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ภารกจิที ่ 7    หอพกันักศึกษา 

ตวับ่งช้ี : 7.1 จดับริการหอพกันักศึกษาให้ได้มาตรฐาน 

2. จุดแข็ง 
                1. มีมาตรฐานหอพกันกัศึกษามหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ และคณะกรรมการควบคุมมาตรฐานหอพกันกัศึกษา 
                2.  มีคู่มือหอพกันกัศึกษาพร้อมขั้นตอนการดาํเนินงานหอพกั 
                3. มีระบบการจองหอ้งพกัผา่นเวบ็ไซต ์ http://student.psu.ac.th/dorm ท่ีเอ้ืออาํนวยความสะดวกในการจองหอพกัของ
นกัศึกษา  
                4. มีอาคารท่ีทาํการสาํนกังานหอพกัอยูใ่นบริเวณหอพกันกัศึกษา ท่ีเอ้ืออาํนวยความสะดวกในการติดต่อของนกัศึกษา  
                5. มีอาจารยท่ี์ปรึกษาหอพกัและคณะกรรมการนกัศึกษาประจาํหอพกัร่วมใหค้าํปรึกษา เสนอแนะ และพฒันาการ
ดาํเนินงาน  
                6.  บุคลากรมีท่ีพกัใกลห้อพกัท่ีเอ้ืออาํนวยความสะดวกในการปฏิบติังานทั้งในและนอกเวลาราชการ    
                7.  มีระบบรักษาความปลอดภยัในหอพกัไดแ้ก่ มีเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยั และมีการตรวจเช็คบุคคลเขา้- ออก
บริเวณหอพกันกัศึกษา โดยจดัทาํสต๊ิกเกอร์หอพกัติดบตัรนกัศึกษา  ทาํใหมี้ความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์นของนกัศึกษา ท่ี
พกัในหอพกัมากข้ึน    โดยไม่เกิดเหตุการณ์บุคคลภายนอกเขา้ไปขโมยทรัพยสิ์นและทาํร้ายร่างกายนกัศึกษาในหอพกั  
                8.  มีระบบการบริหารจดัการหอพกัท่ีมีมาตรฐาน 
                9.  มีบริการจดัท่ีพกับุคคลภายนอกช่วงปิดภาคการศึกษา   
3.  โอกาส  
                -    
4. อุปสรรค 
               1.  นํ้ าท่วมขงับริเวณหอพกัและใตอ้าคารหอพกัทาํใหเ้ป็นแหล่งเพาะพนัธ์ุยงุ มีกล่ินนํ้ าเน่าเสียจากนํ้ าขงัใตอ้าคารและคู
รอบอาคารท่ีเคร่ืองสูบนํ้ าเสียบ่อยคร้ัง มีผลใหห้อพกับางอาคารมีกล่ินไม่สะอาดเป็นสาเหตุใหมี้บรรยากาศไม่ดี 
               2. การดูแลภูมิทศัน์รอบบริเวณหอพกัเป็นความรับผิดชอบของกองอาคารสถานท่ีตามขอ้ตกลงในการโอนคนงาน
สนาม แต่ไม่ไดรั้บการดูแลตามมาตรฐานท่ีกาํหนด ทาํใหเ้ป็นท่ีอยูอ่าศยัของ สตัวท่ี์มีพิษและพาหะนาํโรค   ก่อใหเ้กิดความ
สกปรก   ทาํลายทรัพยสิ์นและทาํร้ายร่างกายนกัศึกษา ไดแ้ก่   สุนขั  แมว  หนู  ปลวก  งู   
               3. มีการขาดงานของเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัซ่ึงอยูใ่นความรับผิดชอบของกองอาคารสถานท่ีช่วงเดือนมีนาคม 
2552 ของหอพกันกัศึกษาอาคาร 12  ถึง 29 ผลดั  
5. กลยุทธ์ / แผนการพฒันา 
               1. เสนอขอเพ่ิมสดัส่วน บุคลากรบริหารจดัการ ดูแล และพฒันานกัศึกษาในหอพกั ตามเกณฑม์าตรฐาน สาํนกังานการ
อุดมศึกษาบุคลากร 1 คน:นกัศึกษา 300 คน 
               2. ติดตั้งระบบเตือนภยัเพลิงไหมท่ี้สามารถส่งสญัญาณถึงนกัศึกษาผูเ้ขา้พกัรับทราบอยา่งทัว่ถึง รวดเร็วพร้อม ๆ กนัทุก
อาคาร  
               3. เสนอขอใหก้องอาคารดาํเนินการตรวจสอบทาํแผนปรับปรุงหอพกัระบบไฟฟ้าหอพกัอาคาร  7 ทั้งระบบ  
               4. เสนอแผนปรับปรุงพฒันาหอพกันกัศึกษาตามมาตรฐานหอพกันกัศึกษา  เช่นเพ่ิมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โตะ๊ เกา้อ้ี  
อุปกรณ์ออกกาํลงักาย 
               5.  มีการพฒันาบุคลากรหอพกั โดยการสนบัสนุนเขา้ร่วมประชุม อบรม สมัมนา ศึกษาดูงานต่างสถาบนั  
 
 

http://student.psu.ac.th/dorm
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ภารกจิที ่ 8   สุขาภิบาลอาหาร/ร้านสวสัดกิารและส่ิงอ านวยความสะดวก  

ตวับ่งช้ี : 8.1  คุณภาพอาหาร-เคร่ืองดืม่ตามมาตรฐาน 

ผลการด าเนินงาน 

ค่า 
น า้หนัก 

แผน 
2552 

ผลการด าเนินงานปี
การศึกษา 

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการประเมนิ 

2550 2551 2552 1 2 3 เทยีบ 
เกณฑ์ 

เทยีบ 
แผน 

เทยีบ 
พฒันาการ 

รวม 
 คะแนน 

3.33 5  - 5 5  

มีการ
ดาํเนิน 
การไม่
ครบ 
4 ขอ้ 

มีการ
ดาํเนิน 

การครบ 
4 ขอ้ 

มีการ
ดาํเนิน

การ
ครบ

ทุกขอ้ 

3 1 - 5 

ระดบัคุณภาพ 
1. มีมาตรฐาน/เป้าหมาย 
2. มีระบบบริหารจดัการแบบมีส่วนร่วม 
3. มีการควบคุมภายใน และควบคุมคุณภาพ 
4. มีการดาํเนินงานตามแผน 
5. มีการประเมินผล 
รายละเอยีดผลการด าเนินงาน 
1. มมีาตรฐาน/เป้าหมาย 
               กองฯ ไดจ้ดัใหมี้บริการสุขาภิบาลอาหารและส่ิงอาํนวยความสะดวก โดยยดึมาตรฐาน/เป้าหมายของสาํนกังาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการดาํเนินงาน คือ จดัใหมี้บริการอาหาร-เคร่ืองด่ืมท่ีมีความหลากหลายเพียงพอ มีคุณภาพดี 
สะอาด ในราคาท่ียติุธรรม ไดรั้บบริการท่ีรวดเร็ว มีสถานท่ีรับประทานท่ีมีความสะดวก สบาย ถูกหลกัสุขาภิบาลอาหาร (กนศ.
8.1/1) และจดัใหมี้ร้านสวสัดิการส่ิงอาํนวยความสะดวก 
2.   มรีะบบบริหารจดัการแบบมส่ีวนร่วม 
               มีระบบการรับสมคัรและระบบการคดัเลือกผูป้ระกอบการจาํหน่ายอาหารและเคร่ืองด่ืม (กนศ.8.1/2)   โดยมีการ
ควบคุมดูแลบริหารจดัการโดยคณะกรรมการคดัเลือกควบคุม ดูแล ร้านคา้จาํหน่ายอาหารและใหบ้ริการต่าง ๆ ในพ้ืนท่ีซ่ึงอยูใ่น
ความรับผิดชอบของกองกิจการนกัศึกษา (กนศ.8.1/3)   ซ่ึงประกอบดว้ยบุคลากรและผูแ้ทนนกัศึกษา  จดัใหมี้ผูป้ระกอบการ
จาํหน่ายอาหารและเคร่ืองด่ืมอยา่งหลากหลาย   มีคุณภาพดี  มีความสะอาด ในราคายติุธรรม จาํนวน 61 ร้าน และจดัใหมี้ร้านคา้
บริการส่ิงอาํนวยความสะดวกต่าง ๆ ไดแ้ก่  ร้านอุปกรณ์ส่ือสาร   ร้านถ่ายรูป  ร้านก๊ิฟชอ้ป  ร้านใหเ้ช่าหนงัสือ  ร้านขายของท่ี
ระลึกของสหกรณ์บริการ   ศูนยห์นงัสือมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์  ตู ้ATM  ธนาคารไทยพาณิชย ์ ธนาคารกรุงไทย  ธนาคาร
กรุงเทพ  และธนาคารกสิกรไทย   ร้านบริการอินเตอร์เน็ตและคอมพิวเตอร์   ร้านถ่ายเอกสาร   ร้านสะดวกซ้ือ   เคร่ืองซกัผา้ชนิด
หยอดเหรียญ  ร้านจาํหน่ายอุปกรณ์และซ่อมคอมพิวเตอร์   ร้านจาํหน่ายเคร่ืองใชส้าํนกังาน   ร้านสวสัดิการศูนยบ่์มเพาะ (ซ่อม
คอมฯ และจดัทาํรูปเล่มรายงานและวทิยานิพนธ์)  และร้านเสริมสวย         
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ภารกจิที ่ 8   สุขาภิบาลอาหาร/ร้านสวสัดกิารและส่ิงอ านวยความสะดวก 

ตวับ่งช้ี :  8.1 คุณภาพอาหาร-เคร่ืองดืม่ตามมาตรฐาน 

3. มกีารควบคุมภายใน และควบคุมคุณภาพ 
                มีการจดัการควบคุมภายใน  บริหารความเส่ียงโดยการติดตามผลเก่ียวกบัการสุขาภิบาลอาหาร  ปัญหาอุปสรรค     
แนวทางการพฒันาต่อเน่ือง มีการควบคุมคุณภาพโดยตรวจสอบการประกอบอาหาร การใหบ้ริการผูป้ระกอบการจาํหน่าย   
อยา่งสมํ่าเสมอ พร้อมทั้งตรวจเช้ือจุลินทรียใ์นอาหาร - เคร่ืองด่ืม จาํนวน 2 คร้ัง/ปี ตรวจหาสารเคมีในนํ้ าด่ืม จาํนวน 1 คร้ัง      
(กนศ.8.1/4) ผลการตรวจสอบในหอ้งทดลองพบวา่ อาหารและเคร่ืองด่ืมไดม้าตรฐานตามการตรวจสอบของสาํนกังานสาธารณสุข
อาํเภอหาดใหญ่ พบวา่ อาหารและเคร่ืองด่ืมผา่นเกณฑไ์ดม้าตรฐาน Clean  Food Good  Taste   
4.  มกีารด าเนินงานตามแผน  
                จดัใหมี้อาหารจาํหน่าย ประเภทขา้วแกง อาหารตามสัง่  ก๋วยเต๋ียว ก๋วยจับ๊  อาหารจานเดียวหลายชนิด  เคร่ืองด่ืมร้อน 
เยน็  นํ้ าหวาน นํ้ าผลไม ้อาหารวา่งหลายชนิด ผลไมส้ด ใหเ้พียงพอกบัความตอ้งการของนกัศึกษา และบุคลากรของ มหาวทิยาลยั   
จดัอบรมใหค้วามรู้การสุขาภิบาลอาหารแก่ผูป้ระกอบการจาํหน่ายอาหาร  และใหค้วามรู้การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั
แก่ผูป้ระกอบการจาํหน่ายอาหาร และร้านสวสัดิการส่ิงอาํนวยความสะดวก  ( กนศ.8.1/5  ) ตรวจสอบการประกอบอาหาร
ของผูป้ระกอบการอยา่งสมํ่าเสมอ   ควบคุมใหมี้การจาํหน่ายอาหาร/ส่ิงอาํนวยความสะดวกในราคาท่ีกาํหนดอยา่งยติุธรรม   ให้
มีการตรวจโรคผูส้มัผสัอาหาร   จดัสถานท่ีรับประทานอาหารใหมี้ความสะอาด สะดวก สบาย โดยมีพนกังานทาํความสะอาด
ทุกวนัๆ ละ 2 ผลดั ตั้งแต่เวลา 06.30 น. – 14.30 น. และเวลา 14.30 น. -  22.30 น. มีการติดตั้งพดัลมติดผนงัระบายอากาศบริเวณ
ท่ีนัง่รับประทานอาหาร  มีนํ้ าด่ืมท่ีไดม้าตรฐานบริการฟรี และมีระบบลา้ง/บาํบดั ภายใตข้อ้จาํกดัของอาคารสถานท่ี  
5.  มกีารประเมนิผล 
               การประเมินผลความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ จาํนวน 2  คร้ัง  ผูใ้ชบ้ริการมีความพึงพอใจในระดบัมากท่ีค่าเฉล่ีย  3.58  
และ  3.50  ตามลาํดบั  (กนศ.8.1/6)  นอกจากน้ีคณะกรรมการคดัเลือกควบคุม  ดูแล ร้านคา้จาํหน่ายอาหารและใหบ้ริการต่าง ๆ  
ในพ้ืนท่ีซ่ึงอยูใ่นความรับผิดชอบของกองกิจการนกัศึกษา  ไดมี้การสุ่มประเมินโดยใชว้ธีิสงัเกตและสมัภาษณ์ผูป้ระกอบการและ
ผูเ้ก่ียวขอ้งและนาํผลการประเมินมาปรับปรุงพฒันางานใหดี้ยิง่ข้ึน  
               ผลการประเมิน เทียบเกณฑเ์ท่ากบั   3   คะแนน เทียบแผนเท่ากบั  1   คะแนน   
               รวมคะแนนตวับ่งช้ี  8.1  เท่ากบั  5  คะแนน  
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ภารกจิที ่ 8   สุขาภิบาลอาหาร/ร้านสวสัดกิารและส่ิงอ านวยความสะดวก 

ตวับ่งช้ี :  8.1 คุณภาพอาหาร-เคร่ืองดืม่ตามมาตรฐาน 

เอกสารอ้างองิ :  
1.* กนศ.8.1./1   มาตรฐานกิจการนกัศึกษา (ท่ีสาํนกังานหอพกั) 
2. กนศ.8.1/2        ประกาศรับสมคัรและประกาศรายช่ือผูผ้า่นการคดัเลือกเพ่ือจาํหน่ายอาหารและสินคา้ในศูนยอ์าหารโรงชา้ง 
3. กนศ.8.1/3      คาํสัง่แต่งตั้งกรรมการคดัเลือก ควบคุม ดูแลผูป้ระกอบการ 
4. กนศ.8.1/4      หนงัสือขออนุญาตตรวจสอบสุขาภิบาลอาหารในศูนยอ์าหารโรงชา้ง/ผลการตรวจสอบคุณภาพจาก 
                           หอ้งปฏิบติัการ 
5. กนศ.8.1/5      โครงการจดัฝึกอบรม 
6. กนศ.8.1/6      การประเมินผลความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ 
1. จุดอ่อน 
                สถานท่ีนัง่รับประทานอาหารมีไม่เพียงพอ ทาํใหต้อ้งจดัท่ีนัง่ชัว่คราวโดยกางเตน็ทใ์นบริเวณลานของศูนยอ์าหารโรงชา้ง 
ก่อใหเ้กิดความแออดัโดยเฉพาะตอนเท่ียงอากาศร้อนอบอา้วมาก บรรยากาศไม่ดี  อีกทั้งสถานท่ีเป็นอาคารเปิดโล่งไม่มีฝาผนงัป้องกนั
สตัวร์บกวน เช่น  สุนขั แมวจรจดั นก  ก่อความรบกวนผูบ้ริโภคและผูป้ระกอบการ  
2. จุดแข็ง 
                มีนกัศึกษาร่วมเป็นคณะกรรมการกาํหนดนโยบาย  คดัเลือก ควบคุม ประเมินผูป้ระกอบการ   มีระบบควบคุมดูแลดา้น
คุณภาพและราคาท่ีเหมาะสม   มีสถานท่ีบริการอาหารอยูใ่กลห้อพกันกัศึกษาและเปิดบริการตั้งแต่เวลา 06.30 – 24.00 น. มีบริการ
อาหาร- เคร่ืองด่ืม  และบริการท่ีหลากหลายไดม้าตรฐาน และเพียงพอ   
3. โอกาส 
                ไดรั้บการสนบัสนุนงบประมาณในการจดัอบรมใหค้วามรู้ผูป้ระกอบการจากโครงการสงขลานครินทร์ มหาวทิยาลยัสุขภาพ  
(สปสช.) 
4. อุปสรรค 
                 มหาวทิยาลยัใชโ้รงอาหาร (คาเฟต) ซ่ึงเป็นอาคารถาวรไปใชป้ระโยชน์ในราชการอ่ืน และแกปั้ญหาโดยซ้ือเตน็ทช์ัว่คราวมา
ใหบ้ริการทดแทนท่ีศูนยอ์าหารโรงชา้ง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550  จนบดัน้ียงัไม่มีอาคารถาวร   
5. กลยุทธ์ / แผนการพฒันา 
                1. เสนอมหาวทิยาลยัสนบัสนุนจดัสร้างสถานท่ีรับประทานอาหารใหเ้พียงพอไดม้าตรฐาน 
                2. ควรมีเจา้หนา้ท่ีวทิยาศาสตร์อาหารร่วมรับผิดชอบโดยตรง เพ่ือพฒันางานสุขาภิบาลอาหารใหดี้ยิง่ข้ึน 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

- 83 - 
 

ภารกจิที ่ 9   สุขภาพอนามยั 

ช่ือตวับ่งช้ี :  9.1 มบีริการสุขภาพอนามยัและประกนัภัยอุบัตเิหตุนักศึกษา 

ผลการด าเนินงาน 

ค่า 
น า้หนัก 

แผน 
2552 

ผลการด าเนินงานปี
การศึกษา 

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการประเมนิ 

2550 2551 2552 1 2 3 เทยีบ 
เกณฑ์ 

เทยีบ 
แผน 

เทยีบ 
พฒันา 
การ 

รวม
คะแนน 

- 6 ขอ้  
5 

ระบบ 
6 ขอ้ 6 ขอ้ 

ดาํเนินการ
ไม่ครบ 
 5 ขอ้ 

ดาํเนิน 
การครบ 

5 ขอ้ 

ดาํเนินการ
ครบทุก

ขอ้ 
3 1 - 5 

ระดบัคุณภาพ 
1. มีนโยบาย 
2. มีระบบการใหบ้ริการสุขภาพอนามยัและประกนัภยัอุบติัเหตุ  
3. มีเจา้หนา้ท่ีประสานงานตลอด 24 ชัว่โมง 
4. มีบริการแจง้เหตุด่วน มีบริการสายด่วน และรถฉุกเฉิน 
5. มีการจดักิจกรรมใหค้วามรู้/รณรงคส์ร้างเสริมและป้องกนัโรค 
6. มีการประเมินผล 

รายละเอยีดผลการด าเนินงาน 
1. มนีโยบาย 
                มีประกาศการใหบ้ริการสุขภาพอนามยัและประกนัภยัอุบติัเหตุนกัศึกษา (กนศ.9.1/1) 
2.  มรีะบบการให้บริการสุขภาพอนามยัและประกนัภัยอุบัตเิหตุ   
               จดัใหมี้โครงการบริการสุขภาพอนามยัและประกนัภยัอุบติัเหตุนกัศึกษา รวม 5 ระบบ ไดแ้ก่  

2.1 โครงการประกนัสุขภาพของมหาวทิยาลยั โดยนกัศึกษาสามารถเขา้รับบริการท่ีโรงพยาบาลสงขลานครินทร์  
ไดต้ลอด 24  ชัว่โมง รวมเป็นเงินไม่เกิน 10,000 บาท ต่อปีการศึกษา มีนกัศึกษาใชบ้ริการ จาํนวน  4,498 คน คิดเป็น
จาํนวน 9,588   คร้ัง (กนศ.9.1/2) 
                2.2  โครงการประกนัสุขภาพถว้นหนา้ (บตัรทอง ) กบัโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ นกัศึกษาสามารถเขา้รับ
บริการท่ีโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ไดต้ลอด 24 ชัว่โมง โดยไม่จาํกดัวงเงิน  
                2.3   โครงการประกนัภยัอุบติัเหตุส่วนบุคคล (กลุ่ม) โดยนกัศึกษาสามารถเขา้รับบริการท่ีโรงพยาบาลของรัฐบาล 
เอกชน คลินิก และโพลีคลินิก ท่ีมีใบอนุญาตประกอบวชิาชีพทัว่โลก ไดต้ลอด 24 ชัว่โมง ไดรั้บประโยชน์คุม้ครองทั้งค่า
รักษาพยาบาลและค่าชดเชย (กนศ. 9.1/3) มีผูเ้ขา้ร่วมโครงการ นกัศึกษา จาํนวน 19,865  คน และบุคลากร จาํนวน 2,691 
คน  (กนศ.9.1/4)  มีนกัศึกษาใชบ้ริการ จาํนวน  1,130 คน คิดเป็นจาํนวน  2,686  คร้ัง  (กนศ.9.1/2) และบุคลากรใชบ้ริการ
จาํนวน 24 คน คิดเป็นจาํนวน 26 คร้ัง  
                2.4   บริการสร้างเสริมสุขภาพนกัศึกษาท่ีคลินิกสุขภาพ มีพยาบาล และผูช่้วยพยาบาล จากโรงพยาบาลสงขลา-
นครินทร์ มาใหบ้ริการท่ีคลินิกตั้งแต่เวลา 12.30-20.30 น. มีแพทยต์รวจรักษาและเภสชักร  ในวนัจนัทร์-พฤหสับดี เวลา 17.00 
- 20.00 น.   มีนกัศึกษาเขา้รับบริการถึงวนัท่ี 29 เมษายน 2553 มีจาํนวนรวมทั้งส้ิน 8,054  คน (กนศ.9.1/6) 
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     * ดูเอกสารท่ีงานบริการและสวสัดิการนกัศึกษา 
 
 

 

 

 

 

ช่ือตวับ่งช้ี :  9.1 มบีริการสุขภาพอนามยัและประกนัภัยอุบัตเิหตุนักศึกษา 
               2.5  บริการยาสามญัประจาํบา้นท่ีหอ้งยาในหอพกันกัศึกษาทุกอาคาร โดยมีกรรมการนกัศึกษาประจาํหอพกัซ่ึง
ผา่นการอบรมการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ เป็นผูใ้หบ้ริการ และมีนกัศึกษารับบริการในภาคการศึกษาท่ี 1-2  จาํนวน 565  คน 
(กนศ.7.1/7) 
3.  มเีจ้าหน้าทีป่ระสานงานตลอด 24 ช่ัวโมง 
               -  มีเจา้หนา้ท่ีประสานงานช่วยเหลือนกัศึกษาป่วยในยามวกิาล  
               -  มีเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัประสานรถรับ-ส่งนกัศึกษาเจ็บป่วยยามวกิาล 
               -  มีการนาํนกัศึกษาป่วยส่งโรงพยาบาลพร้อมติดตามเยีย่มเยยีนอาการ ประสานงานกบัโรงพยาบาล คณะ 
ผูป้กครอง 
4.  มบีริการแจ้งเหตุด่วน มบีริการสายด่วน และรถฉุกเฉิน 
               -   มีบริการแจง้เหตุด่วน โทร.2191 
               -   มีบริการรถฉุกเฉิน โทร.1669 
5.  มีการจดักิจกรรมใหค้วามรู้/รณรงคส์ร้างเสริมและป้องกนัโรค 
                มีการจดัฝึกอบรมใหค้วามรู้เก่ียวกบัโรคไขห้วดัใหญ่สายพนัธ์ุใหม่ 2009  จาํนวน 2 คร้ัง  จดัอบรมใหค้วามรู้
เก่ียวกบัสารเสพติดแก่นกัศึกษาพร้อมจดักิจกรรมรณรงคต์า้นสารเสพติด  จดัป้ายรณรงคท่ี์ศูนยอ์าหารโรงชา้งและบริเวณ
มหาวทิยาลยั  (กนศ.9.1/6) 
6.  มกีารประเมนิผล 
               ประเมินผลความพึงพอใจจากนกัศึกษาท่ีเขา้รับบริการท่ีโรงพยาบาลสงขลานครินทร์และท่ีคลินิกสร้างเสริม
สุขภาพนกัศึกษา นกัศึกษามีความสะดวกในการเขา้รับบริการ มีความพึงพอใจในระดบัมาก ท่ีค่าเฉล่ีย 3.99  และ 4.15       
คิดเป็นร้อยละ 79.80 และ 83.00 ตามลาํดบั  (กนศ.9.1/7) นาํผลการประเมินมาปรับปรุงพฒันา 
               ผลการประเมิน เทียบเกณฑเ์ท่ากบั 3 คะแนน เทียบแผนเท่ากบั 1 คะแนน   
               รวมคะแนนตวับ่งช้ี 9.1  เท่ากบั 5 คะแนน  

เอกสารอ้างองิ :  
1.  กนศ.9.1/1     ประกาศการใหบ้ริการสุขภาพและการประกนัภยัอุบติัเหต ุ
2.  กนศ.9.1/2      http://student.psu.ac.th/health 
3.  กนศ.9.1/3     บนัทึกขอ้ตกลง เร่ือง การรับประกนัภยัอุบติัเหตุส่วนบุคคล นกัศึกษา และบุคลากรมหาวทิยาลยัสงขลา- 
                           นครินทร์  ประจาํปีการศึกษา  2552    
4.  กนศ.9.1/4     เอกสารรายช่ือนกัศึกษาและบุคลากรผูเ้อาประกนัภยั   
5.  กนศ.9.1/5    ขอ้มูลนกัศึกษาใชบ้ริการคลินิกสุขภาพ  
6.  *กนศ.9.1/6   โครงการจดัอบรม/ภาพการจดักิจกรรม   
7.  *กนศ.9.1/7    รายงานการประเมินผลความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ   
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ภารกจิที ่ 10   ไปรษณียภัณฑ์ 

ตวับ่งช้ี :  10.1 ร้อยละของระดบัความพงึพอใจของผู้ใช้บริการ 

ผลการด าเนินงาน 

ค่า 
น า้หนัก 

แผน 
2552 

ผลการด าเนินงานปีการศึกษา เกณฑ์การให้คะแนน ผลการประเมนิ 

2550 2551 2552 1 2 3 เทยีบ 
เกณฑ์ 

เทยีบ 
แผน 

เทียบ 
พฒันาการ 

รวม 
คะแนน 

 3.33 80% 84.60% 86.20% 86.80% 1-54 55-79 >80 3 1 1 5 
รายละเอยีดผลการด าเนินงาน 
 กอง ฯ มีแผนงานการใหบ้ริการรับ –จ่ายไปรษณียภณัฑแ์ละบริการรับฝากพสัดุภณัฑท่ี์นาํฝากนกัศึกษาท่ีพกัในหอพกั 
โดยไดเ้ช่าตูไ้ปรษณีย ์จาํนวน 1 ตู ้ไวท่ี้ทาํการไปรษณียเ์ขต 9 คอหงส์ มีเจา้หนา้ท่ีรับผิดชอบรับไปรษณียภณัฑจ์ากท่ีทาํการ
ไปรษณียแ์ละจากบุรุษไปรษณีย ์จดัแยกไปรษณียภณัฑป์ระเภทธรรมดา ส่งใหน้กัศึกษาถึงหอ้งพกั ภายใน 1 วนั ประเภท
ลงทะเบียนและด่วนพิเศษ บนัทึกรายการและทาํใบแจง้ แจง้นกัศึกษาถึงหอ้งพกั ภายใน 1 วนั มีบริการจ่ายไปรษณียภณัฑ์
ลงทะเบียนและด่วนพิเศษท่ี งานบริการและสวสัดิการนกัศึกษา ณ อาคารสาํนกังานหอพกั ระหวา่งเวลา 08.30–21.00 น. ทุกวนั
ราชการ และเวลา 08.30 – 16.30 น. ในวนัหยดุราชการ (กนศ.10.1/1) มีการประเมินผลความพึงพอใจของนกัศึกษาผูใ้ชบ้ริการ 
จาํนวน 247 คน พบวา่ นกัศึกษาร้อยละ 91.9 และ 99.2 แจง้วา่เจา้หนา้ท่ีหอพกันาํไปรษณียภณัฑป์ระเภทธรรมดาและ
ไปรษณียภณัฑ ์ ประเภทลงทะเบียนติดไวท่ี้ประตูหอ้งพกัและสอดไวใ้นหอ้งพกัตามลาํดบั นกัศึกษามีความพึงพอใจในระดบั
มากท่ีสุดท่ีค่าเฉล่ีย 4.34 คิดเป็นร้อยละ 86.80 (กนศ.10.1/2) นาํผลการประเมินปรับปรุงพฒันาการดาํเนินงาน โดยไดท้าํการ
ประเมินผลจากผูใ้ชบ้ริการปีการศึกษา 2552 โดยการ นาํผลการประเมิน ดงักล่าวแจง้เจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งทราบ  และได้ประชุม
ช้ีแจงขอความร่วมมือ ทาํใหมี้การปรับปรุงพฒันาการใหบ้ริการมากข้ึน  พร้อมไดแ้กไ้ขปัญหากรณีท่ีนกัศึกษาบางคนไดรั้บ
ไปรษณียภณัฑ/์ใบแจง้ในล่าชา้วนัหยดุราชการ 
               ผลการประเมิน เทียบเกณฑเ์ท่ากบั 3 คะแนน เทียบแผนเท่ากบั 1 คะแนน เทียบพฒันาการเท่ากบั 1 คะแนน 
               รวมคะแนนตวับ่งช้ี 10.1   เท่ากบั 5 คะแนน 

เอกสารอ้างองิ :  
1. *กนศ.10.1/1    ตารางเวรการปฏิบติังาน   
2.   กนศ.10.1/2    รายงานการประเมินผลการใหบ้ริการโดยการสาํรวจความพึงพอใจจากนกัศึกษาผูใ้ชบ้ริการ 
สรุปผลการวเิคราะห์ตนเอง (SWOT Analysis) : 

1.  จุดอ่อน 
                ไม่มีเจา้หนา้ท่ีมหาวทิยาลยัอยูป่ฏิบติังานในหอพกันกัศึกษาช่วงบ่ายของวนัหยดุราชการ มีเฉพาะพนกังานทาํความ
สะอาดของบริษทั บางคร้ัง/บางคนไม่ถือปฏิบติัตามท่ีกาํหนดไว ้ทาํให้ นกัศึกษาบางคนไดรั้บไปรษณียภณัฑ/์ใบแจง้ในล่าชา้
วนัหยดุราชการ  
2. จุดแข็ง      
                1. มีสาํนกังานอยูใ่กลห้อพกันกัศึกษา ดาํเนินการจ่ายไปรษณียภณัฑป์ระเภทธรรมดาถึงหอ้งพกันกัศึกษาภายใน  1  วนั 
และส่งใบแจง้ไปรษณียภณัฑล์งทะเบียนและด่วนพิเศษท่ีหอ้งพกัภายใน 1 วนั เช่นกนั ทาํใหน้กัศึกษาไดรั้บการบริการท่ีสะดวก
รวดเร็ว เป็นท่ีพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุด 
                2.  มีเจา้หนา้ท่ีบริการรับ-จ่ายไปรษณียภณัฑน์อกเวลาราชการและวนัหยดุราชการท่ีทาํการสาํนกังานหอพกั 
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ภารกจิที ่ 10   ไปรษณียภัณฑ์ 

ตวับ่งช้ี :  ร้อยละของความพงึพอใจของผู้ใช้บริการ 

3. โอกาส 
               บุรุษไปรษณียน์าํส่งไปรษณียภณัฑป์ระเภทลงทะเบียนทุกวนั ยกเวน้วนัอาทิตย ์ทาํใหไ้ปรษณียภณัฑน์กัศึกษาไม่                
ตกคา้งและไดรั้บเร็วข้ึน 
4. อุปสรรค 
               มีความเส่ียงต่ออุบติัภยัท่ีอาจจะเกิดจากพสัดุภณัฑท่ี์มีผูน้าํฝากใหน้กัศึกษาท่ีพกัในหอพกั   
5. กลยุทธ์ / แผนการพฒันา 
               ประสานงานกบัพนกังานบริษทัเร่ืองการจ่ายไปรษณียภณัฑใ์หต้รงเวลา  
                         
                          * ดูเอกสารท่ีงานหอพกันกัศึกษา 
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ภารกจิที ่11  กจิกรรมเพือ่ส่งเสริมพฒันานักศึกษา 

ช่ือตวับ่งช้ี :11.1 มกีารส่งเสริมกจิกรรมนักศึกษาทีค่รบถ้วนและสอดคล้องกบัคุณลกัษณะของบัณฑิตทีพ่งึประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 

ค่า     
น า้หนัก 

แผน 
2552 

2552 

ผลการด าเนินงานปี
การศึกษา 

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการประเมนิ 

2550 2551 2552 1 2 3 เทยีบ 
เกณฑ์ 

เทยีบ 
แผน  

เทยีบ 
พฒันาการ 
       

รวม
คะแนน 

3.33 4 4 4 4 ด าเนินการ 
ไม่ครบ  

3 ขอ้แรก 

ด าเนินการ 
3 ขอ้แรก 

ด าเนินการ
ครบทุกขอ้ 

3 1  00 1 5 

ระดบัคุณภาพ 
1. มีการจดัท าแนวทางส่งเสริมการจดักิจกรรมท่ีสอดคลอ้งกบัวสิยัทศัน์ของสถาบนัและคุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงคต์าม 
    กรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษา 
2. มีการส่งเสริมใหส้ถาบนัและองคก์ารนกัศึกษาจดักิจกรรมนกัศึกษาใหค้รบทุกประเภทโดยอยา่งนอ้ยตอ้งด าเนินการ 5  
    ประเภท  ดงัน้ี 
                 - กิจกรรมวชิาการ 
                 - กิจกรรมกีฬาและการส่งเสริมสุขภาพ 
                 - กิจกรรมบ าเพญ็ประโยชน์และรักษาส่ิงแวดลอ้ม 
                 - กิจกรรมนนัทนาการ 
                 - กิจกรรมส่งเสริมศิลปวฒันธรรม 
3.  มีกระบวนการติดตามและประเมินผลโครงการหรือกิจกรรม ทั้งท่ีจดัโดยสถาบนัและองคก์ารนกัศึกษาทุกส้ินปีการศึกษา 
4.  มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการจดักิจกรรมเพ่ือพฒันานกัศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 
รายละเอยีดผลการด าเนินงาน 
1. มกีารจดัท าแนวทางส่งเสริมการจดักจิกรรมทีส่อดคล้องกบัวสัิยทศัน์ของสถาบันและคุณลกัษณะบัณฑิตทีพ่งึประสงค์ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา 
               กองฯ ไดส้นบัสนุนส่งเสริมการจดัและจดักิจกรรมพฒันานกัศึกษา ตามนโยบายการบ่มเพาะนกัศึกษาและโครงสร้าง
กิจกรรมเสริมหลกัสูตรเพ่ือพฒันานกัศึกษา มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ ซ่ึงก าหนดใหน้กัศึกษาระดบัปริญญาตรีท่ีเขา้ศึกษา
ในปีการศึกษา 2550 เป็นตน้ไป ตอ้งเขา้ร่วมกิจกรรมเสริมหลกัสูตรเพ่ือพฒันานกัศึกษาตลอดระยะเวลาท่ีศึกษาในมหาวทิยาลยั  
มีจ านวนรวมทั้งส้ินไม่นอ้ยกวา่  17  กิจกรรม มีจ านวนหน่วยชัว่โมงท่ีเขา้ร่วมไม่นอ้ยกวา่  100 หน่วยชัว่โมง  มีโครงสร้าง
กิจกรรมเสริมหลกัสูตร จ าแนกได ้ 5 ประเภท  ไดแ้ก่  
              1)  กิจกรรมเสริมสร้างจิตส านึกสาธารณะ พฒันาคุณธรรม จริยธรรม และความมีวนิยั  
              2)  กิจกรรมเสริมสร้างทกัษะทางสงัคม วชิาการ วชิาชีพและเสริมสร้างสมรรถนะสากลบนพ้ืนฐานความเป็นไทย  
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ภารกจิที ่11  กจิกรรมเพือ่ส่งเสริมพฒันานักศึกษา 

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

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

                 ปีการศึกษา 2552  กองกิจการนกัศึกษาไดส้นบัสนุนส่งเสริมใหก้ลุ่มองคก์รนกัศึกษา ไดแ้ก่  องคก์ารบริหาร 
สภานกัศึกษ า องคก์ารนกัศึกษา  ชมรมในสงักดัองคก์ารบริหารและ คณะกรรมการ ประสานหอพกั เป็นผูจ้ดัโครงการ 
รวมทั้งโครงการซ่ึงกองกิจการนกัศึกษา ด าเนินการจดัข้ึนเพ่ือพฒันานกัศึกษา รวมทั้งส้ิน  283  โครงการ/กิจกรรม  โดยได้
จ าแนกตามฐานขอ้มูลสารสนเทศกิจกรรมนกัศึกษา รวม 5 ดา้น ดงัน้ี 
                (1)   กิจกรรรมดา้นบ าเพญ็ประโยชน์และรักษาส่ิงแวดลอ้ม   จ านวน     44    โครงการ/กิจกรรม    ซ่ึงเป็น
โครงการบ าเพญ็ประโยชน์ต่อชุมชน  เพ่ือปลูกฝังและเสริมสร้างจิตส านึกสาธารณะ  และฝึกการเห็นประโยชน์ต่อ
ส่วนรวมมาก่อนประโยชน์ส่วนตน  โดยมีกิจกรรรมร่วมกนัสร้าง   ซ่อมแซมถาวรวตัถุ และเผยแพร่ใหค้วามรู้ท่ีไดจ้าก
การศึกษาในสาขาวชิาเฉพาะทางแก่ประชาชน/เยาวชน    ไดแ้ก่ โครงการค่าย 80 ปีสวรรคต สืบสานพระราชปณิธาน 
สมเด็จพระบรมราชชนก โครงการค่ายพฒันาชุมชน โครงการหนงัสือเพ่ือนอ้ง โครงการค่ายเสริม สาน สร้าง โครงการ
ค่ายลูกสงขลาฯ เรียนรู้คู่พฒันา โครงการค่ายตุลา 52 และโครงการศรีตรังสมัพนัธ์ คร้ังท่ี 3  เป็นตน้  
                (2)  กิจกรรมดา้นวชิาการ  จ านวน  41  โครงการ  ซ่ึงเป็นโครงการน าความรู้จากวชิาการ/วชิาชีพ  ท่ีศึกษาอยูไ่ป
ฝึกปฏิบติั/ถ่ายทอดแก่เยาวชน/นกัเรียน  ไดแ้ก่  โครงการเรียนรู้ธุรกิจแบบพอเพียง โครงการออมสินเพ่ือนอ้ง โครงการ
ค่ายอิเลก็ทรอนิกส์เพ่ือนอ้ง  โครงการ  ECC Internet สู่นอ้ง  และโครงการค่ายวเิทศสอน สาน ต่อ  โครงการรณรงค์
สนัติวธีิ  นอกจากนั้นไดจ้ดัโครงการท่ีเสริมสร้างและเพ่ิมพนูความรู้ ทางสงัคมแก่ผูน้ ากลุ่มกิจกรรมนกัศึกษา  ไดแ้ก่  
โครงการหลกัสูตรการบริหารผูน้ ากลุ่มกิจกรรมนกัศึกษา  เป็นตน้     
                (3)  กิจกรรมดา้นกีฬาและส่งเสริมสุขภาพ  จ านวน  50   โครงการ/กิจกรรม  ประกอบดว้ย  1) กิจกรรม
กีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ  ซ่ึงไดด้ าเนินการจดัโครงการ ส่งเสริมใหน้กัศึกษาเขา้ร่วมแข่งขนักีฬา/กิจกรรม เช่น  การเขา้ร่วม
แข่งขนักีฬามหาวทิยาลยัแห่งประเทศไทย  โครงการ IMT – GT varsity  carnival  และเพื่อเป็นการตอบสนองการ
พฒันาสู่ความเป็นเลิศ  กองฯไดด้ าเนินการรับนกัเรียนท่ีมีความ สามารถพิเศษดา้นกีฬาเขา้ศึกษาในมหาวทิยาลยัในปี
การศึกษา  2552  จ านวน  46  คน    2)  สนบัสนุนการจดักิจกรรมของชมรมดา้นกีฬาในสงักดัองคก์ารบริหาร  องคก์าร
นกัศึกษา  ซ่ึงไดด้ าเนินการจดักิจกรรมโครงการแข่งขนักีฬานอ้งใหม่ โครงการแข่งขนักีฬาระหวา่งคณะ กีฬาเช่ือม
ความสมัพนัธ์  การอบรมใหค้วามรู้พ้ืนฐานดา้นกีฬา  กีฬาในลกัษณะ พี เอส  ย ู โอเพน่ ฯลฯ  3)  กิจกรรมกีฬาเพ่ือสุขภาพ 
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ภารกจิที ่11  กจิกรรมเพือ่ส่งเสริมพฒันานักศึกษา 
ช่ือตวับ่งช้ี :11.1 มกีารส่งเสริมกจิกรรมนักศึกษาทีค่รบถ้วนและสอดคล้องกบัคุณลกัษณะของบัณฑิตทีพ่งึประสงค์ 
ไดด้ าเนินการส่งเสริมการจดักิจกรรมโดยเนน้การส่งเสริมใหน้กัศึกษาออกก าลงักายเพ่ือสุขภาพ  เช่น  โครงการวิง่สะสม
ระยะทางรอบอ่างน ้ า  ม.อ. โครงการวิง่หาดใหญ่สู่ธรรมชาติ  โครงการกีฬาเช่ือมความสมัพนัธ์ 5 วทิยาเขต  โครงการ 
Walk Rally (เดิน-วิง่เพ่ือสุขภาพ)   เป็นตน้  
                (4)   กิจกรรมดา้นศิลปวฒันธรรม   จ านวน  106 โครงการ ซ่ึงประกอบไปดว้ย  1)  โครงการท่ีส่งเสริมใหเ้กิด
ความเขา้ใจและความภาคภูมิใจในวถีิชีวติและภูมิปัญญาไทย  เช่น  โครงการ สานสมัพนัธ์วฒันธรรมถ่ินใต ้ โครงการ
สปัดาห์ศาสนาและวฒันธรรม  และโครงการแบ่งฝันปันรอยยิม้แด่นอ้ง เป็นตน้      2)  โครงการท่ีส่งเสริมความภาคภูมิใจ
ในขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ทั้งของทอ้งถ่ินและของชาติ    เช่น  โครงการวนัลอยกระทง   โครงการอนุรักษป์ระเพณี
ไทยถวายเทียนพรรษาและผา้อาบน ้ าฝน    3)  โครงการท่ีส่งเสริมใหเ้กิดความเขา้ใจและศรัทธาในสถาบนัทางศาสนา  เช่น  
โครงการตกับาตรทุกวนัพฤหสั ฯ  โครงการบอกเล่าศรัทธา  โครงการ ไปวดัไปวาไหวพ้ระ 9 วดั โครงการพทุธมหา
สงัฆทาน และโครงการวนัคริสตม์าส เป็นตน้  4)  โครงการเพ่ือก่อใหเ้กิดคุณค่าหรือค่านิยมท่ีนบัถือความดีงามคุณธรรม
และจริยธรรม เช่น  โครงการค่ายคุณธรรมวนัแม่ โครงการอมรมจริยธรรมมุสลิม First Step โครงการไหวค้รูมหาวทิยาลยั   
โครงการไหวค้รูดนตรีไทย เป็นตน้  5)  โครงการแสดงศิลปวฒันธรรมไทย  เช่น  โครงการดนตรีไทย เพื่อนอ้ง  โครงการ
สานสมัพนัธ์ศิลปวฒันธรรม 5 วทิยาเขต  โครงการส่งเสริมศิลปวฒันธรรมอุดมศึกษาทัว่ประเทศ  โครงการนาฏะ    นาฏย
ลินลา โครงการนาฏรักษส์ญัจร   กิจกรรมแลกเปล่ียนศิลปวฒันธรรมในโครงกา ร Mini IMT – GT  Varsity   Carnival 
เป็นตน้    6)  โครงการศิลปวฒันธรรมสากลและของชาติอ่ืนๆ  เช่นโครงการ PSU  MUSIC  AWARDS  โครงการ  PSU    
MUSIC  FESTIVAL โครงการ Dancing Therapy โครงการสานสมัพนัธ์วฒันธรรมถ่ินใต ้ตอน สีสนัแห่งเอเชีย  เป็นตน้      
               (5)  กิจกรรมดา้นพิเศษอ่ืนๆ จ านวน  42  โครงการ/กิจกรรม  ได้ แก่ กิจกรรมในลกัษณะนนัทนาการเพ่ือสาน
สมัพนัธ์ทั้งภายในวทิยาเขตและระหวา่งวทิยาเขต กิจกรรมเสริมสร้างความเขา้ใจดา้นพหุวฒันธรรม  การน าวถีิ
ประชาธิปไตยและปรัชญาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใ้นวถีิชีวติประจ าวนั  เช่น โครงการค่ายเรียนรู้คุณธรรม  น าชีวติ
พอเพียง โครงการลูกพระบิดาจิตอาสาฯ  โครงการน าเยาวชน นกัเรียนท่ีขาดโอกาส เรียนรู้และ ทศันศึกษาแหล่ง
ประวติัศาสตร์และศิลปวฒันธรรม    โครงการบณัฑิต – นกัศึกษาร่วมส่งเสริมองคก์รพฒันาชุมชนในชนบท  การจดั
ประชุมสมัมนาในลกัษณะแลกเปล่ียนเรียนรู้( KM Workshop) เก่ียวกบัการจดักิจกรรมรับนอ้งใหม่และประชุมเชียร์  
กิจกรรมเยาวชนจิตอาสา  พฒันาคุณธรรม  น าชีวติพอเพียง  ซ่ึงเป็นการจดัประชุมเชิงปฏิบติัการทั้งภายในวทิยาเขต  
ระหวา่งวทิยาเขต  และเครือข่ายสถาบนัอุดมศึกษาภาคใต้   (กนศ.11.1/2)   นอกจากน้ีมหาวทิยาลยัฯ ไดจ้ดัโครงการ
ปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมทางวชิาการส าหรับนกัศึกษาใหม่ทุกคนในกิจกรรมดา้นต่าง ๆ เช่น ปฏิญาณตน การ
ตอ้นรับสร้างความอบอุ่น/ประทบัใจ/ การปรับตวัใชชี้วติในมหาวทิยาลยัฯ  ความภาคภูมิใจ บ าเพญ็ฯ ม.อ.เติมหวัใจให้
สงัคมและทกัษะทางวชิาการดา้นต่างๆ  

3. มกีระบวนการตดิตามและประเมนิผลโครงการหรือกจิกรรม ทั้งทีจ่ดัโดยสถาบันและองค์การนักศึกษาทุกปีการศึกษา 
                การด าเนินการจดัโครงการกิจกรรมนกัศึกษาทั้งท่ีจดัโดยกองกิจการนกัศึกษา และองคก์รนกัศึกษา ไดมี้การ
จดัท ารายงานสรุปผลการปฏิบติังานและประเมินผลทั้งรายโครงการและโดยภาพรวม เม่ือส้ินปีการศึกษา ซ่ึงลกัษณะ
การประเมินจะเป็นทั้งในเชิงคุณภาพโดยการสงัเกต การสมัภาษณ์  การประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งผูป้ฏิบติังาน
และผูรั้บผิดชอบโครงการ และการประเมินผลในเชิงปริมาณโดยการสอบถามความคิดเห็นจากผูเ้ขา้ร่วมโครงการนั้น ๆ  
(กนศ.11.1/3) 
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ภารกจิที ่11  กจิกรรมเพือ่ส่งเสริมพฒันานักศึกษา 
ช่ือตวับ่งช้ี :11.1 มกีารส่งเสริมกจิกรรมนักศึกษาทีค่รบถ้วนและสอดคล้องกบัคุณลกัษณะของบัณฑิตทีพ่งึประสงค์ 

4.  มกีารน าผลการประเมนิไปปรับปรุงการจดักจิกรรมเพือ่พฒันานักศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
                ผลจากการประชุมสรุปผลการปฏิบติังานรายโครงการไดมี้การน าไปปรับปรุงพฒันาการจดักิจกรรมโครงการ
ต่อไปและเม่ือส้ินปีการศึกษาจะมีการประชุมสมัมนากิจกรรมนกัศึกษาประจ าปี การแลกเปล่ียนประสบการณ์ระหวา่งผูน้ า
กิจกรรม  เจา้หนา้ท่ีกิจการนกัศึกษาและอาจารยท่ี์ปรึกษามีการประชุมสรุปปัญหาอุปสรรคในการด าเนินกิจกรรมนกัศึกษา
โดยภาพรวมเพ่ือน าผลไปพฒันาปรับปรุงการจดักิจกรรมเพ่ือพฒันานกัศึกษาในปีต่อไป และส าหรับปีการศึกษา 2552 ไดมี้
การจดัเวทีคุณภาพกิจกรรมนกัศึกษา เพ่ือเชิดชูเกียรติและคุณงามความดีของนกักิจกรรม อนัประกอบไปดว้ย  พิธีมอบโล่
นกักิจกรรมตวัอยา่ง โครงการดีเด่น โครงการกายงาม ใจงาม เชิดชูนามสงขลานครินทร์ มีการน าเสนอตวัอยา่งโครงการ
ดีเด่น พร้อมการวพิากษโ์ดยผูท้รงคุณวฒิุ (กนศ.11.1/4-5) 
               ผลการประเมิน  เทียบเกณฑเ์ท่ากบั 3 คะแนน เทียบแผนเท่ากบั 1 คะแนน  เทียบพฒันาการเท่ากบั 1 คะแนน 
                รวมคะแนนตวับ่งช้ี  11.1   เท่ากบั 5 คะแนน 

เอกสารอ้างองิ : 
1. กนศ. 11.1 /1     คู่มือปฏิบติังานกิจกรรมเสริมหลกัสูตรเพ่ือพฒันานกัศึกษา มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
2. กนศ. 11.1 /2     http://student.psu.ac.th/transcript/ 
3. กนศ. 11.1 /3     สรุปประเมินผลความพึงพอใจในการจดักิจกรรมพฒันานกัศึกษา โดยภาพรวมของวทิยาเขต 
                               หาดใหญ่  ประจ าปี  2552  

   4.  กนศ. 11.1 /4     สรุปผลรายงานการสมัมนากิจกรรมนกัศึกษาประจ าปี 2552 
       5.  กนศ.  11.1/5     โครงการเวทีคุณภาพกิจกรรมนกัศึกษา 
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ภารกจิที ่11  กจิกรรมเพือ่ส่งเสริมพฒันานักศึกษา 

ตวับ่งช้ี :11.2  ร้อยละของนักศึกษาทีเ่ข้าร่วมกจิกรรม/โครงการพฒันานักศึกษาต่อจ านวนนักศึกษาระดบั 
                       ปริญญาตรีทั้งหมด 
ผลการด าเนินงาน 

ค่า     
น า้หนัก 

แผน 
2552 

ผลการด าเนินงานปีการศึกษา เกณฑ์การให้คะแนน ผลการประเมนิ 

2550 2551 2552 1 2 3 เทยีบ 
เกณฑ์ 

เทยีบ 
แผน  

เทยีบ 
พฒันา 
การ 

รวมคะแนน 

3.33 80 86.29 93.37 96.34 ร้อยละ 
 1-39  

ร้อยละ 
40-59 

มากกวา่
หรือเท่ากบั
ร้อยละ 60 

3 1 1 5 

 รายละเอยีดผลการด าเนินงาน 
             กองฯ   มีแผนงานและโครงการเพ่ือส่งเสริมและพฒันานกัศึกษา โดยเนน้กิจกรรมดา้นต่างๆ ทั้ง  5 ดา้น  คือ ดา้น
บ าเพญ็ประโยชน์   ดา้นกีฬา   ดา้นวชิาการ   ดา้นศิลปวฒันธรรม  และดา้นกิจกรรมพิเศษอ่ืนๆ เพ่ือ เสริมสร้างจิตส านึก
สาธารณะ ทกัษะสงัคม วชิาการ วชิาชีพ สมรรถนะสากล เสริมสร้างความภาคภูมิใจในสถาบนั ความเป็นลูกพระบิดาเป็น
หน่ึงเดียวไม่แยกวทิยาเขต เสริมสร้างความเขา้ใจในสงัคมพหุวฒันธรรม ความเป็นประชาธิปไตย อนัมีพระมหากษตัริย์
ทรงเป็นพระประมุข ตลอดจนเสริมสร้างและพฒันาสุขภาพ ซ่ึง ตลอดปีการศึกษา 2552  ได้ จดัและสนบัสนุนใหอ้งคก์ร
นกัศึกษาจดักิจกรรม ต่างๆ รวมทั้งส้ิน  283  โครงการ / กิจกรรม  โดยจ าแนกเป็นโครงการดา้น บ าเพญ็ประโยชน์ รวม
ทั้งส้ิน  44  โครงการ/กิจกรรม  ดา้นกีฬา จ านวน   50 โครงการ/กิจกรรม  ดา้นวชิาการ  จ านวน   41 โครงการ /กิจกรรม  
ดา้นศิลปวฒันธรรม  จ านวน 106 โครงการ/กิจกรรม  และกิจกรรมพิเศษอ่ืนๆ จ านวน  42  โครงการ/ กิจกรรม  (กนศ.
11.1/2) 
            จ านวนนกัศึกษา ระดบัปริญญาตรี ทั้งหมด  จ านวน  15,851 คน  เขา้ร่วมโครงการกิจกรรมตลอดปีการศึกษา   
จ านวน  15,271  คน  คิดเป็นร้อยละ   96.34    (กนศ.11.1/2) 
             การติดตามและประเมินผลการเขา้ร่วมกิจกรรมของนกัศึกษา  กองฯ ไดมี้การประชุมแลกเปล่ียน เรียนรู้
เรียนรู้ระหวา่งผูน้ านกัศึกษาและเจา้หนา้ท่ีดา้นกิจกรรมนกัศึกษา  เพ่ือร่วมประเมินภาพรวมโครงการ  การพฒันา
ปรับปรุงและคิดคน้กิจกรรมเชิงสร้างสรรคใ์นรูปแบบท่ีหลากหลาย โดยเนน้ประเภทกิจกรรมท่ีองคก์รนกัศึกษามี
การจดันอ้ย  ไดแ้ก่  ดา้นการเสริมสร้างความภาคภูมิใจในสถาบนั และเสริมสร้างความเขา้ใจในพหุวฒันธรรม เช่น 
โครงการสานสมัพนัธ์วฒันธรรมถ่ินใต ้ โครงการ  Multi Culture PSU Futsal League ดา้นเสริมสร้างและพฒันาสุขภาพ 
เช่น โครงการเดิน-วิง่ สะสมระยะทางรอบอ่างน ้ า ม.อ. โครงการ Walk Rally for Healthy เป็นตน้ (กนศ.11.1/4และ กนศ. 
11.2/1) 
             ผลการประเมิน เทียบเกณฑเ์ท่ากบั 3 คะแนน เทียบแผนเท่ากบั 1   คะแนน เทียบพฒันาการเท่ากบั 1 คะแนน 
            รวมคะแนนตวับ่งช้ี  11.2   เท่ากบั 5 คะแนน  
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ภารกจิที ่11  กจิกรรมเพือ่ส่งเสริมพฒันานักศึกษา 

ตวับ่งช้ี :11.2  ร้อยละของนักศึกษาทีเ่ข้าร่วมกจิกรรม/โครงการพฒันานักศึกษาต่อจ านวนนักศึกษาระดบัปริญญาตรีทั้งหมด 

เอกสารอ้างองิ : 
1. กนศ. 11.2/1    สรุปประเมินผลโครงการสานสมัพนัธ์วฒันธรรมถ่ินใต ้โครงการ Multi Culture PSU Futsal League   
                            โครงการ Walk Rally for Healthy  และโครงการเดิน-วิง่ สะสมระยะทางรอบอ่างน ้ า ม.อ. 

สรุปผลการวเิคราะห์ตนเอง  (SWOT Analysis) 

1. จุดอ่อน 
            1.  การถ่ายทอดประสบการณ์และส่งมอบงานระหวา่งกรรมการองคก์รกิจกรรมนกัศึกษาชุดใหม่และชุดเก่ายงัไม่
ครบถว้นทุกองคก์ร 
            2.  บางกลุ่มกิจกรรมยงัไม่ไดน้ าผลการประเมินโครงการมาพฒันาปรับใชอ้ยา่งจริงจงั  
2. จุดแข็ง 
            1.   มีโครงสร้างกิจกรรมเสริมหลกัสูตรเพ่ือพฒันานกัศึกษา ในลกัษณะบงัคบัเลือกและเลือกเขา้ร่วมอยา่ง
หลากหลาย 
            2.   มีระบบบนัทึกประมวลผลการเขา้ร่วมกิจกรรมอยา่งเป็นระบบ และมีผลต่อการส าเร็จการศึกษา ท าให้
นกัศึกษาใหค้วามส าคญัและสนใจเขา้ร่วมกิจกรรมเพ่ิมมากข้ึน 
3. โอกาส 
           1.   นโยบาย สกอ. ใหค้วามส าคญัต่อการพฒันาบณัฑิต โดยยดึคุณธรรมน าความรู้ ซ่ึงสอดรับกบักิจกรรมพฒันา
นกัศึกษาท่ีเป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม การมีทกัษะชีวติ และการเป็นบณัฑิตท่ีพึงประสงคข์องสงัคม 
           2.   หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนใหค้วามส าคญัเป็นพิเศษส าหรับนกัศึกษาท่ีผา่นกระบวนการกิจกรรม
นกัศึกษา 
4. อุปสรรค 
           1.  ระบบการเรียนการสอนยงัไม่เอ้ือต่อการจดักิจกรรมและเขา้ร่วมกิจกรรมของนกัศึกษา 
           2.  อาจารยท่ี์ปรึกษากิจกรรมนกัศึกษา ขาดแรงจูงใจในการปฏิบติังาน  
           3.  ปัจจยัเก้ือหนุนท่ีเอ้ือต่อการจดักิจกรรมของนกัศึกษายงัไม่เพียงพอ เช่น ยานพาหนะ สถานท่ีการจดักิจกรรม                 
5. กลยุทธ์ / แผนพฒันา 
           1. จดัประชุมเชิงปฏิบติัการในลกัษณะแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งผูน้ านกัศึกษา อาจารยท่ี์ปรึกษา และเจา้หนา้ท่ีดา้น
กิจกรรมนกัศึกษา เพ่ือระดมความคิดเห็นในเชิงพฒันากิจกรรมนกัศึกษา  เสนอต่อมหาวทิยาลยัฯ เพ่ือสนบัสนุนส่งเสริม
กิจกรรมนกัศึกษาอยา่งต่อเน่ืองต่อไป 
           2. เร่งรัดการปรับปรุงอาคารสถานท่ี ซ่ึงเป็นปัจจยัเก้ือหนุนต่อการจดักิจกรรมนกัศึกษา ไดแ้ก่ การซ่อมแซมปรับปรุง
อาคารกิจกรรมนกัศึกษา 
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ภารกจิที ่  12  วชิาทหาร 

ตวับ่งช้ี :12.1 จ านวนนักศึกษาทีใ่ช้บริการวชิาทหารต่อปีการศึกษา  

ผลการด าเนินงาน 

ค่า     
น า้หนัก 

แผน 
2552 

ผลการด าเนินงานปี
การศึกษา 

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการประเมนิ 

2550 2551 2552 1 2 3 เทยีบ 
เกณฑ์ 

เทยีบ 
แผน  

เทยีบ 
พฒันาการ 

รวมคะแนน 

 3.33 400 489 615 715 ≤200 >200-
299 

≥300 3 1 1 5 

รายละเอยีดผลการด าเนินงาน 
 กองฯ ไดก้ าหนดแผนการด าเนินงานดา้นวชิาการทหารสอดคลอ้งกบัแผนงานของกระทรวงกลาโหมและศูนย์
การฝึกนกัศึกษาวชิาทหาร   มณฑลทหารบกท่ี 42 โดยมีภาระงานดา้นวชิาทหารตลอดปีการศึกษา มีการด าเนินงาน ไดแ้ก่  
การประสานงานรับสมคัรนกัศึกษาวชิาทหาร    การขอผอ่นผนัการเรียกพลฯ  การขอยกเวน้การตรวจเลือกเขา้รับราชการ
ทหาร     การประสานงานเขา้ร่วมประชุมในโอกาสต่างๆ และงานธุรการท่ีเก่ียวขอ้งกบัวชิาทหาร 
 ผลการปฏิบติังาน  ปีการศึกษา 2552 ไดด้ าเนินการดา้นเอกสารรับสมคัรนกัศึกษาวชิาทหาร จ านวน  1 36  คน  จดั
ใหมี้รถบริการนกัศึกษาในการเดินทางไปเรียนวชิาทหารในภาคปกติ  ณ  ศูนยก์ารฝึกนกัศึกษาวชิาทหาร  มณฑลทหารบก
ท่ี 42  จงัหวดัสงขลา  ทั้งน้ีไดป้ระสานงานกบัศูนยก์ารฝึกนกัศึกษาวชิาทหารเขาชนไก่ จงัหวดักาญจนบุรี   ในการน า
นกัศึกษาวชิาทหารชั้นปีท่ี  4  และ 5  จ านวน  134  คน   เขา้ร่วมการฝึกภาคสนามของนกัศึกษาวชิาทหาร  การขอผอ่นผนั
การตรวจเลือกเขา้รับราชการทหาร  จ านวน  445  คน  และด าเนิน การดา้นเอกสาร เก่ียวกบัวชิาทหาร  จ านวน  30   ฉบบั    
มีการประชุมร่วมกบัศูนยก์ารฝึกฯ  และนกัศึกษาวชิาทหารอยา่งต่อเน่ืองเพ่ือใหเ้กิดความเขา้ใจในการปฏิบติังานร่วมกนั     
และไดมี้การประเมินผลความพึงพอใจการใหบ้ริการดา้นวชิาทหาร  ผลการประเมินพบวา่ในภาพรวมของนกัศึกษามีความ
พึงพอใจในระดบัปานกลาง    ค่าเฉล่ีย  3.00   และน าผลการประเมินมาปรับปรุงพฒันาการด าเนินงาน  (กนศ.12.1/1) 
                ผลการประเมิน เทียบเกณฑเ์ท่ากบั 3 คะแนน เทียบแผนเท่ากบั 1  คะแนน  เทียบพฒันาการเท่ากบั 1  คะแนน   
                รวมคะแนนตวับ่งช้ี  12.1   เท่ากบั 5 คะแนน  
เอกสารอ้างองิ : 
กนศ. 12.1/1     เอกสารขอบข่ายภาระงาน/ระเบียบวชิาทหารและสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของนกัศึกษา  
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ภารกจิที ่  12  วชิาทหาร 

ตวับ่งช้ี :12.1 จ านวนนักศึกษาทีใ่ช้บริการวชิาทหารต่อปีการศึกษา 
สรุปผลการวเิคราะห์ตนเอง (SWOT Analysis) 

1. จุดอ่อน  
                        ไม่มีระบบสารสนเทศเพ่ือคดักรองนกัศึกษาท่ีตอ้งเขา้เกณฑก์ารตรวจเลือกทหาร  เพ่ือแกปั้ญหานกัศึกษาท่ีไม่มา 

 ด าเนินการขอผอ่นผนัตามระเบียบกระทรวงกลาโหม 
2.  จุดแข็ง 
                มีการอ านวยความสะดวกโดยการจดัรถรับ - ส่ง นกัศึกษา เขา้รับการฝึกวชิาทหารท่ีศูนยฝึ์กวชิาทหาร จงัหวดั
สงขลา  โดยไม่มีค่าใชจ่้าย   มีช่องทางการส่ือสารระหวา่งนกัศึกษาและเจา้หนา้ท่ีวชิาทหาร ผา่น Web กองกิจการนกัศึกษา 
2. โอกาส 

            ศูนยก์ารฝึกวชิาทหาร  ไดเ้ปิดโอกาสใหน้กัศึกษาวชิาทหาร  ชั้นปีท่ี 3  เขา้รับการฝึกในช่วงปิดภาคการศึกษาและ
ในวนัหยดุ ท าใหน้กัศึกษามีความสนใจเขา้รับการฝึกและกระทบต่อการเรียนนอ้ย 
3. อุปสรรค 
               ช่วงเวลาการฝึกภาคสนามของนกัศึกษาวชิาทหาร  ชั้นปีท่ี 4 และ 5  ตรงกบัช่วงสอบปลายภาคการศึกษาของ 
มหาวทิยาลยั    

4. กลยุทธ์ / แผนพฒันา 
               1.  จดัท าระบบฐานขอ้มูลคดักรองนกัศึกษาท่ีตอ้งเขา้เกณฑก์ารตรวจเลือกทหาร     
               2. แจง้ปฏิทินการศึกษาของมหาวทิยาลยัไปยงัศูนยฝึ์กวชิาทหารเพ่ือปรับแผนการฝึกใหส้อดคลอ้งกบัตารางการ
สอบของมหาวทิยาลยั 
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ภารกจิที ่13   ทะเบียนกจิกรรมนักศึกษา 

ตวับ่งช้ี : 13.1  จ านวนนักศึกษาทีใ่ช้บริการทะเบียนกจิกรรมนักศึกษาต่อปีการศึกษา  

ผลการด าเนินงาน 

ค่า     
น า้หนัก 

แผน 
2552 

ผลการด าเนินงานปี
การศึกษา 

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการประเมนิ 

2550 2551 2552 1 2 3 เทยีบ 
เกณฑ์ 

เทยีบ 
แผน  

เทยีบ 
พฒันาการ 

รวม
คะแนน 

3.33  2,000 1323 2,164 2,314 <800 800-
1,000 

>1,000 3 1 1 5 

รายละเอยีดผลการด าเนินงาน 
                มหาวทิยาลยัฯ ไดก้ าหนดนโยบายใหน้กัศึกษามหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ระดบัปริญญาตรี    ท่ีเขา้ศึกษาตั้งแต่  
ปีการศึกษา  2550 เป็นตน้ไป ทุกคณะ วทิยาเขต และเขตการศึกษา  ตอ้งเขา้ร่วมกิจกรรมเสริมหลกัสูตรเพ่ือพฒันานกัศึกษา  
ตามท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด จึงจะไดรั้บการเสนอช่ือเพ่ือเขา้รับพระราชทานปริญญาบตัร  ดงันั้น กองฯ จึงไดจ้ดัท าระบบ
ฐานขอ้มูลสารสนเทศกิจกรรมนกัศึกษา เพ่ือรองรับการบนัทึกประวติัการเขา้ร่วมกิจกรรมของนกัศึกษา  ตามโครงสร้าง
หลกัสูตรการพฒันานกัศึกษา ซ่ึงเป็นผลบงัคบัใหน้กัศึกษาระดบัปริญญาตรี  ตอ้งเขา้ร่วมกิจกรรมเสริมหลกัสูตรเพ่ือพฒันา
นกัศึกษาตลอดระยะเวลาท่ีศึกษาในมหาวทิยาลยั  มีจ านวนรวมทั้งส้ิน ไม่นอ้ยกวา่  17  กิจกรรม มีจ านวนหน่วยชัว่โมงท่ี
เขา้ร่วมไม่นอ้ยกวา่  100  หน่วยชัว่โมง มีโครงสร้างกิจกรรมบงัคบัเลือก และเลือกเขา้ร่วมตามประเภทกิจกรรม 5 ประเภท 
(กนศ.11.1/1) ระบบฐานขอ้มูลสารสนเทศกิจกรรมนกัศึกษาท่ีจดัท าข้ึน ไดร้องรับการบนัทึกขอ้มูลการจดักิจกรรมนกัศึกษา
ของหน่วยงานมหาวทิยาลยัและองคก์รกิจกรรมนกัศึกษาเป็นผูจ้ดัโครงการ   โดยในปีการศึกษา  2552  กอง ฯ ไดมี้การ
บนัทึกประวติัการเขา้ร่วมกิจกรรมของนกัศึกษา  จ านวน   14683  คน ไดจ้ดัท าเกียรติบตัรมอบใหก้ลุ่มกิจกรรม  ไดแ้ก่  
องคก์ารบริหาร สภานกัศึกษา สโมสรนกัศึกษา กรรมการชมรมในสงักดัองคก์ารบริหาร คณะกรรมการประสานงานหอพกั 
นกักิจกรรมตวัอยา่ง โครงการดีเด่น  นกักีฬา  และนาฏศิลป์มหาวทิยาลยั  จ านวน  1,260  ฉบบั (กนศ.13.1/1) มีการออกใบ
ประมวลผลกิจกรรมใหแ้ก่นกัศึกษาทั้งท่ีจะส าเร็จการศึกษาและชั้นปีอ่ืนๆ จ านวน  1,054  คน  มีการประชุมปรึกษาหารือ
และประเมินผลเก่ียวกบัความเหมาะสมของโครงสร้างกิจกรรมเสริมหลกัสูตรเป็นระยะๆ เพ่ือใหมี้ความสมบูรณ์และเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อนกัศึกษา โดยไดน้ าผลการประชุมปรึกษาหารือมาจดัท าเป็นเอกสารคู่มือการปฏิบติังานแจกจ่ายใหทุ้ก
วทิยาเขต (กนศ. 13.1/2 )  มีการประเมินความพึงพอใจจากนกัศึกษาท่ีมาขอใชบ้ริการรับใบประมวลผลกิจกรรมนกัศึกษา 
พร้อมน าผลการประเมินมาพฒันาปรับปรุงการใหบ้ริการ(กนศ. 13.1/3)  
                ผลการประเมิน เทียบเกณฑเ์ท่ากบั 3 คะแนน เทียบแผนเท่ากบั 1 คะแนน  เทียบพฒันาการเท่ากบั  1  คะแนน 
                รวมคะแนนตวับ่งช้ี  13.1   เท่ากบั 5 คะแนน  
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ภารกจิที ่  13  ทะเบียนกจิกรรมนักศึกษา 
ตวับ่งช้ี :13.1 จ านวนนักศึกษาทีใ่ช้บริการทะเบียนกจิกรรมนักศึกษาต่อปีการศึกษา 
เอกสารอ้างองิ : 
1. กนศ.13.1/1     ค ากล่าวรายงานพิธีมอบโล่เกียรติยศ แก่นกักิจกรรมดีเด่น  
2. กนศ.13.1/2    สรุปประชุมการปรึกษาหารือสารสนเทศกิจกรรมนกัศึกษาระหวา่งวทิยาเขต 
3. กนศ. 13.1/3   สรุปประเมินผลความพึงพอใจในการขอรับใบประมวลผลกิจกรรมนกัศึกษา 
สรุปผลการวเิคราะห์ตนเอง (SWOT Analysis) 

 1. จุดอ่อน  
                นกัศึกษาผูรั้บผิดชอบโครงการจดัส่งรายช่ือผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมล่าชา้ ส่งผลใหก้ารบนัทึกขอ้มูลการเขา้ร่วมกิจกรรม
นกัศึกษาล่าชา้ไปดว้ย 
2. จุดแข็ง 
               หลกัสูตรกิจกรรมเพ่ือพฒันานกัศึกษามีการก าหนดโครงสร้างกิจกรรมในลกัษณะกิจกรรมบงัคบัเลือก และเลือก
เขา้ร่วม ท าใหน้กัศึกษามีโอกาสเลือกเขา้ร่วมไดอ้ยา่งหลากหลาย 
3. โอกาส 
               หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนใหค้วามส าคญัเป็นพิเศษกบันกัศึกษาท่ีมีประสบการณ์ดา้นกิจกรรมนกัศึกษา   
4. อุปสรรค 
               1. บุคลากรท่ีรับผิดชอบงานทะเบียนกิจกรรมนกัศึกษาไม่เพียงพอกบัภาระงานใหม่ท่ีเพ่ิมข้ึน 
               2. ระบบโปรแกรมการบนัทึกกิจกรรมนกัศึกษายงัไม่สมบูรณ์  
5. กลยุทธ์ / แผนพฒันา 

                 1. จดัอบรมเชิงปฏิบติัการแก่นกัศึกษาและบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้ง 
                 2. มีระบบการรายงานและติดตามผลการบนัทึกกิจกรรมนกัศึกษาอยา่งสม ่าเสมอ 
                 3. เสนอขอต าแหน่งอตัราเพ่ิม 
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ภารกจิที ่  14  กฬีา  

ตวับ่งช้ี :14.1 จ านวนคร้ังทีใ่ห้บริการด้านกฬีาแก่นักศึกษา หน่วยงาน หรือกลุ่มองค์กรต่อเดอืน  
ผลการด าเนินงาน 

ค่า     
น า้หนัก 

แผน 
2552 

ผลการด าเนินงานปีการศึกษา เกณฑ์การให้คะแนน ผลการประเมนิ 

2550 2551 2552 1 2 3 เทยีบ 
เกณฑ์ 

เทยีบ 
แผน  

เทยีบ 
พฒันาการ 

รวมคะแนน 

 3.33 650 600 600 700 <300 300-400 >400 3 1 1 5 
รายละเอยีดผลการด าเนินงาน   

   กองฯ  มีแผนในการส่งเสริมและพฒันากีฬา ตามนโยบายมหาวทิยาลยั   เพ่ือพฒันานกัศึกษา  บุคลากร ดา้นกีฬาและ
สุขภาพ  รวมถึงสนบัสนุนการเรียนการสอน  ประกอบดว้ย    กิจกรรมกีฬา   กีฬาเพ่ือสุขภาพ   กีฬาสานสมัพนัธ์  กีฬาเพ่ือความ
เป็นเลิศ  วทิยาศาสตร์การกีฬา  จดัส่ิงอ านวยความสะดวก เช่น  อาคารสถานท่ี  สนามกีฬา  และวสัดุอุปกรณ์กีฬาต่าง ๆ  เป็นไป
ตามแผนการพฒันาการกีฬาของชาติและมาตรฐานการกีฬาแห่งประเทศไทย 

มีคณะกรรมการอ านวยการกีฬา  ประกอบดว้ย  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนกัศึกษา  ผูท้รงคุณวฒิุดา้นกีฬา   เจา้หนา้ท่ี
งานกีฬากองกิจการนกัศึกษา  ผูแ้ทนองคก์ารบริหาร  องคก์ารนกัศึกษา   ทุกวทิยาเขต   เพ่ือก าหนดกรอบนโยบายการพฒันา
ดา้นกีฬาของมหาวทิยาลยั  (กนศ.14.1/1 )  

ในปีการศึกษา 2552  ไดจ้ดักิจกรรมกีฬาจ านวน    73   โครงการ  กีฬาเพ่ือสุขภาพจ านวน  7 โครงการ กีฬาเพ่ือความ
เป็นเลิศจ านวน  2 โครงการ   วทิยาศาสตร์การกีฬาจ านวน  2 โครงการ โดย  มีผูเ้ขา้ร่วมทั้งส้ิน.   6,426  คน( กนศ 14.1/2)  มีการ
จดักิจกรรมกีฬาสานสมัพนัธ์ทั้งภายในและต่างประเทศ  จ านวน  2  โครงการ  มีผูเ้ขา้ร่วมทั้งส้ิน 500 คน  มีโครงการรับนกัเรียน
ท่ีมีความสามารถทางดา้นกีฬาเขา้ศึกษาในมหาวทิยาลยัโดยวธีิพิเศษ จ านวน 42 คน ตลอดจนการจดัส่ิงอ านวยความสะดวก
ทางดา้นอาคารสนามกีฬาและอุปกรณ์ดา้นกีฬาเพ่ือการฝึกซอ้ม  แข่งขนั  สนามฟตุบอล  2  สนาม   สนามซอฟทบ์อล  1  สนาม   
สนามบาสเกตบอลกลางแจง้  2  สนาม  สนามเปตอง 16 สนาม  สนามฟตุซอล  1 สนาม  สนามวอลเล่ยบ์อลชายหาด  1  สนาม    
สนามเทนนิส  3  คอร์ท  อาคารกีฬาในร่ม 1  หลงั  อาคารกีฬากลางแจง้ 1 หลงั  อาคารยมิเนเซ่ียม  1 หลงั  สระวา่ยน ้ า 25  เมตร  
1  สระ  ศูนยบ์ริหารร่างกาย   มีการใหบ้ริการรวมทั้งส้ิน  700  คร้ัง/เดือน  มีผูใ้ชบ้ริการเพื่อออก ก าลงักายเฉล่ีย 24,120 คน/
เดือน พร้อมทั้งมีการเพ่ิมอุปกรณ์ออกก าลงักายในศูนยบ์ริหารร่างกาย และไดก่้อสร้าง สนามเปตองเพ่ิมเติม  พร้อมทั้งมี
การประเมินความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ  ผลการประเมินอยูใ่นระดบัปานกลาง   ท่ีค่าเฉล่ีย  3.00  และไดน้ าผลการประเมินมา
พฒันาปรับปรุงการใหบ้ริการอยา่งต่อเน่ือง  (กนศ.11.1/3)  
                 ผลการประเมิน เทียบเกณฑเ์ท่ากบั 3 คะแนน เทียบแผนเท่ากบั 1 คะแนน  เทียบพฒันาการ  1 คะแนน   

รวมคะแนนตวับ่งช้ี  14.1   เท่ากบั 5 คะแนน  
เอกสารอ้างองิ :   
 1. กนศ.14.1/1     แผนพฒันาศูนยกี์ฬาและนนัทนาการ  วทิยาเขตหาดใหญ่ 
 2. กนศ.14.1/2      สรุปจ านวนโครง/จ านวนผูเ้ขา้ร่วม 
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ภารกจิที ่  14  กฬีา  

ตวับ่งช้ี :14.1 จ านวนคร้ังทีใ่ห้บริการด้านกฬีาแก่นักศึกษา หน่วยงาน หรือกลุ่มองค์กรต่อเดอืน  
สรุปผลการวเิคราะห์ตนเอง (SWOT Analysis) 

1. จุดอ่อน  
                             สนามกีฬาและอุปกรณ์กีฬาไม่เพียงพอกบัจ านวนผูใ้ชบ้ริการ 

  2. จุดแข็ง  
                มีสถานท่ีออกก าลงักายใกลห้อพกันกัศึกษาและชุมชน 
3. โอกาส 

                 1.  นโยบายของรัฐบาลท่ีสนบัสนุนใหมี้การพฒันาพ้ืนท่ีในเขตสามเหล่ียมเศรษฐกิจ  (IMT-GT) โดยเปิดโอกาสให ้ 
 มหาวทิยาลยัจดักิจกรรมสานสมัพนัธ์ดา้นกีฬากบัประเทศมาเลเซีย  และประเทศอินโดนีเซีย    
                 2.  รัฐบาลมีนโนบายสนบัสนุนส่งเสริมใหป้ระชาชนมีสุขภาพดีถว้นหนา้ตามแผนพฒันากีฬาแห่งชาติ                  
 ฉบบัท่ี  4  (2550 – 2554 )  ท าใหน้กัศึกษาและบุคลากรและบุคคลทัว่ไปใหค้วามสนใจต่อการออกก าลงักายเพ่ือสุขภาพมากข้ึน 

               3. ไดรั้บการสนบัสนุนดา้นงบประมาณและความร่วมมือกบัหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก ในการส่งเสริมกิจกรรม
ดา้นกีฬา 
4. อุปสรรค 
              การจดัการเรียนการสอนและการใชส้นามกีฬานอกเวลาราชการ ส่งผลกระทบต่อการจดักิจกรรมและออกก าลงักาย
ของนกัศึกษา 
5. กลยุทธ์ / แผนพฒันา 
               1. จดัท าแผนพฒันาสนามกีฬา อุปกรณ์กีฬา เสนอต่อมหาวทิยาลยั 
               2. ประสานงานกบัฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือก าหนดเวลาใชอ้าคารสนามกีฬา    

   2. จดั         
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ภารกจิที ่15   สารสนเทศกจิการนักศึกษา 

ตวับ่งช้ี   : 15.1  มกีารจดับริการสารสนเทศกจิการนักศึกษา 

ผลการด าเนินงาน 

ค่า 
น า้หนัก 

แผน 
2552 

ผลการด าเนินงาน 
ปีการศึกษา 

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการประเมนิ 

2550 2551 2552 1 2 3 
เทยีบ 
เกณฑ์ 

เทยีบ 
แผน 

เทยีบ 
พฒันาการ 

รวม 
คะแนน 

3.33 
 

5 - 5 5 ด าเนิน 
การไม่
ครบ 4 
ขอ้ 

ด าเนิน 
การครบ 

4 ขอ้ 

ด าเนิน 
การครบ
ทุกขอ้ 

3 1 - 5 

ระดบัคุณภาพ 
1. มีแผนการปฏิบติังานสารสนเทศกิจการนกัศึกษา 
2. ขอ้มูลเป็นปัจจุบนั มีความถูกตอ้ง และมีความปลอดภยั 
3. มีการประชุมช้ีแจง ฝึกปฏิบติั และสรุปผลการปฏิบติังานกบัผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
4. มีระบบสารสนเทศรองรับการปฏิบติังานของกองกิจการนกัศึกษา 11 ระบบ 
5. มีการประเมินผล 
รายละเอยีดผลการด าเนินงาน 
1. มแีผนการปฏิบัตงิานสารสนเทศกจิการนักศึกษา 
             กองฯ   มีแผนการด าเนินงานเพ่ือพฒันาระบบขอ้มูลและสารสนเทศกิจการนกัศึกษา  ตามเป้าประสงคข์องกองฯ 
ใหส้อดคลอ้งกบันโยบายมหาวทิยาลยั (กนศ.15.1/1) 
2. ข้อมูลเป็นปัจจุบัน มคีวามถูกต้องและมคีวามปลอดภัย 

มีระบบขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและทนัสมยั มีการปรับปรุงแกไ้ขขอ้มูลและน าขอ้มูลไปใชอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ มีการ
จดัเก็บและเรียกใชข้อ้มูลอยา่งเป็นระบบ มีความแน่นอนและมีความปลอดภยัของขอ้มูล ระบบสารสนเทศมีความยดืหยุน่
และสามารถปรับเปล่ียนใหส้อดคลอ้งรองรับกบัภารกิจผูป้ฏิบติังานตามความตอ้งการของนกัศึกษาได ้                        
3. มกีารประชุมช้ีแจง ฝึกปฏิบัตแิละสรุปผลการปฏิบัตงิานกบัผู้ทีเ่กีย่วข้อง 

มีการอบรมเชิงปฏิบติัการ 4 หลกัสูตรคือ การใช ้ Window xp เบ้ืองตน้ การใชง้าน Program PowerPoint 2003, 
การใชง้าน Program  Mind manager pro 6, การใชง้าน  Program  Microsoft Excel 2300 (กนศ.15.1/2)      
4. มรีะบบสารสนเทศรองรับการปฏิบัตงิานของกจิการนักศึกษา 11 ระบบ 
            ในการศึกษา  2552  ไดดู้แลแกไ้ขปัญหาการใชง้านระบบ Software  ของบุคลากรกองฯ การใชง้านบนระบบ
เครือข่าย การใชง้านในระบบสารสนเทศและจดัใหบ้ริการระบบสารสนเทศ 11 ระบบ (กนศ.15.1/1)  คือ  1) การบริการ
จดัหางานโดยใชโ้ปรแกรม PSU Job Search     2)  สารสนเทศกิจกรรม (Transcript กิจกรรมนกัศึกษา)   3) ข่าวสารกองฯ  
4)  เงินกูย้มืเพ่ือการศึกษา (กยศ.และกรอ.)    5) ทุนการศึกษา  (ทุนทัว่ไป)  6)ทุนท างานแลกเปล่ียน 7) ประกนัสุขภาพ
และอุบติัเหตุ   8) งานพิเศษหารายไดร้ะหวา่งเรียน    9) โครงการประกวดอบรมแข่งขนัต่าง ๆ   10) การจองหอพกั  
11) เงินยมืฉุกเฉิน  และอยูใ่นระหวา่งด าเนินการ 3 ระบบคือ  1) วนิยันกัศึกษา  2) นกัศึกษาวชิาทหาร  3) ระบบการเงิน   
            นกัศึกษาเขา้ใชง้านทุกระบบรวมกนัในเดือนมิถุนายน 2552 (วนัท่ี 1 มิ.ย.52 -  30 มิ.ย.52) มีผูใ้ชจ้  านวน  11,314  
คร้ัง  (กนศ.15.1/4) 



 - 100 - 

 
ภารกจิที ่15   สารสนเทศกจิการนักศึกษา 

ตวับ่งช้ี   : 15.1  มกีารจดับริการสารสนเทศกจิการนักศึกษา 

 5. มกีารประเมนิผล 
 มีการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ช ้มีการประเมินท่ีระดบั ปานกลาง (3.37)   (กนศ.1.4/1) 

                    ผลการประเมิน เทียบเกณฑเ์ท่ากบั  3  คะแนน เทียบแผนเท่ากบั  1  คะแนน   
                    รวมคะแนนตวับ่งช้ี  15.1   เท่ากบั 5 คะแนน  

เอกสารอ้างองิ: 
1.  กนศ.15.1/1    แผนการด าเนินงานเพ่ือพฒันาขอ้มูลสารสนเทศกองกิจการนกัศึกษา 
2.  กนศ.15.1/2    สรุปหลกัสูตรการอบรมเชิงปฏิบติัการ ปี 2552        
สรุปผลการวเิคราะห์ตนเอง (SWOT Analysis) : 

1. จุดอ่อน 
           1. มีผูป้ฏิบติังาน (นกัวชิาการคอมพิวเตอร์) ต าแหน่งลูกจา้งชัว่คราวเพียง 1 คน ไม่สอดคลอ้งกบัภาระงานของกองฯ  
ท่ีดูแล 11 ระบบ 
             2. ต าแหน่งนกัวชิาการคอมพิวเตอร์เป็นต าแหน่งลูกจา้งชัว่คราวไม่มีความมัน่คง จึงท าใหมี้การลาออก ขาดความ 
ต่อเน่ืองในการพฒันาโปรแกรม 
2. จุดแข็ง 
             มีนกัศึกษาโครงงานพิเศษและนกัศึกษาฝึกงานเป็นผูร่้วมพฒันาระบบ 
3. โอกาส 
            - 
4. อุปสรรค 
             Server กองกิจการนกัศึกษาไม่สามารถรองรับผูใ้ชบ้ริการจ านวนมากในเวลาเดียวกนัได ้
5.  กลยุทธ์/แผนการพฒันา 
            1. ก าหนดต าแหน่งอตัราประจ าต าแหน่งนกัวชิาการคอมพิวเตอร์ 
            2. ก าหนดต าแหน่งนกัวชิาการคอมพิวเตอร์เพ่ิม 
            3. ปรึกษาศูนยค์อมพิวเตอร์เพ่ือแกปั้ญหา Server 
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ภารกจิที ่16    ส่งเสริมกจิกรรมนานาชาต ิ

ตวับ่งช้ีที ่  :  16.1  มกีารจดัและส่งเสริมกจิกรรมนานาชาต ิ

ผลการด าเนินงาน 

ค่า     
น า้หนัก 

แผน 
2552 

ผลการด าเนินงาน 
ปีการศึกษา 

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการประเมนิ 

2550 2551 2552 1 2 3 เทยีบ 
เกณฑ์ 

เทยีบ 
แผน  

เทยีบ 
พฒันาการ 

รวม
คะแนน 

3.33 5  480 480 5  ด าเนินการ
ไม่ครบ  4

ขอ้ 

ด าเนินการ
ครบ  4 ขอ้ 

ด าเนินการ
ครบทุก ขอ้ 

3 1 - 5 

ระดบัคุณภาพ 
1. มีแผนการปฏิบติังาน 
2. มีระบบบริหารจดัการแบบมีส่วนร่วม 
3. มีการจดัและส่งเสริมกิจกรรมนานาชาติ  3 โครงการ 
4. มีการจดัและส่งเสริมกิจกรรมนานาชาติ  มากกวา่ 3 โครงการ 
5. มีการประเมินและน าผลมาปรับปรุง 
รายละเอยีดผลการด าเนินงาน 
1.  มแีผนการปฏิบัตงิาน 

            กองฯ ไดก้ าหนดแผนการด าเนินงานดา้นกิจกรรมนานาชาติ สอดคลอ้งกบันโยบายของมหาวทิยาลยัและส านกังาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมีภารกิจหลกัในการส่งเสริมและประสานการด าเนินงานดา้นกิจกรรมนกัศึกษาท่ี เก่ียวขอ้ง
กบัต่างประเทศตามนโยบายของมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ท่ีมุ่งเนน้ใหทุ้กวทิยาเขต มีแผนการพฒันาความร่วมมือกบั
ต่างประเทศ ก ากบัดูแลและอ านวยความสะดวกในการจดักิจกรรมของนกัศึกษานานาชาติ   นอกจากน้ีมีการแปลและออกใบ
ประมวลผลการท ากิจกรรมของนกัศึกษาเป็นฉบบัภาษาองักฤษ 

2. มรีะบบบริหารจดัการแบบมส่ีวนร่วม 
               จดัประชุมร่วมกบันกัศึกษาชมรมนกัศึกษานานาชาติ  และองคก์รนกัศึกษา   เพ่ือร่วมกนัก าหนดการจดักิจกรรม 
3. มกีารจดัและส่งเสริมกจิกรรมนานาชาต ิ  
ปีการศึกษา 2552 ไดจ้ดัและส่งเสริมกิจกรรมนานาชาติ  จ านวน 10 โครงการ  ไดแ้ก่  โครงการกิจกรรมเปิดโลกทศัน์
นกัศึกษาสู่สากล  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
นกัศึกษานานาชาติเรียนรู้วถีิไทยเพ่ิมหลกัสูตร  Thai Studies และโครงการ Farewell Party  มีนกัศึกษานานาชาติและนกัศึกษา
ไทยเขา้ร่วมกิจกรรมจ านวนทั้งส้ิน 550 คน (กนศ.16.1/1)   

4. มกีารประเมนิและน าผลมาปรับปรุง 
มีการประเมินผลการจดัโครงการกิจกรรมนานาชาติตลอดปีการศึกษา 2552  ผลการประเมินอยูใ่นระดบั มากท่ีสุด ท่ี

ค่าเฉล่ีย  4.45  (กนศ. 16.1/2)   และมีการน าผลการประเมินมาปรับปรุงและพฒันางาน 
 ผลประเมิน เทียบเกณฑเ์ท่ากบั  3  คะแนน  เทียบแผนเท่ากบั  1  คะแนน   
รวมคะแนนตวับ่งช้ีที ่ 16.1  เท่ากบั  5   คะแนน           
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ภารกจิที ่16    ส่งเสริมกจิกรรมนานาชาต ิ

ตวับ่งช้ีที ่  :  16.1  มกีารจดัและส่งเสริมกจิกรรมนานาชาต ิ

เอกสารอ้างองิ: 
1. กนศ. 16.1/1  สรุปจ านวนโครงการกิจกรรมนานาชาติ ปีการศึกษา 2552 
2. กนศ. 16.1/2  สรุปประเมินผลการจดัโครงการกิจกรรมนานาชาติตลอดปีการศึกษา 2552 
สรุปผลการวเิคราะห์ตนเอง (SWOT Analysis): 

1. จุดอ่อน   
            ความสมัพนัธ์ในการจดักิจกรรมและการบูรณาการกิจกรรมของนกัศึกษาต่างชาติกบันกัศึกษาไทยยงัมีนอ้ย 
2. จุดแข็ง 
            มีการจดัตั้งชมรมนกัศึกษานานาชาติเพ่ือเป็นศูนยป์ระสานและขบัเคล่ือนกิจกรรมของนกัศึกษานานาชาติ 
3. โอกาส 
            สภาพทางภูมิศาสตร์ของมหาวทิยาลยัฯ  อยูใ่กลช้ายแดน ท าใหมี้โอกาสติดต่อส่ือสารกบัประเทศใกลเ้คียง  
4. อุปสรรค 
           1.  ผลกระทบจากโรคระบาด (ไขห้วดั 2009) ส่งผลใหต้อ้งงดการจดักิจกรรมการเดินทางไปศึกษาดูงาน
ต่างประเทศของนกัศึกษา 
           2.  วฒันธรรมและการส่ือสารของนกัศึกษาท่ีต่างกนั ส่งผลใหน้กัศึกษาเขา้ร่วมกิจกรรมนอ้ย 
5.  กลยุทธ์/แผนพฒันา 
           1. สนบัสนุนการจดักิจกรรมเช่ือมความสมัพนัธ์ และบูรณาการกิจกรรมของนกัศึกษานานาชาติกบันกัศึกษาไทย 
           2. สร้างเครือข่ายกิจกรรมนกัศึกษากบัมหาวทิยาลยัต่างประเทศ  
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ภารกจิที ่ 17  การพฒันาองค์กร 

ตวับ่งช้ี : 17.1  จ านวน โครงการพฒันางาน / ผลงานวชิาการ 
ผลการด าเนินงาน 

ค่า     
น า้หนัก 

แผน 
2552 

ผลการด าเนินงาน 
ปีการศึกษา 

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการประเมนิ 

2550 2551 2552 1 2 3 เทยีบ 
เกณฑ์ 

เทยีบ 
แผน  

เทยีบ 
พฒันาการ 

รวม 
คะแนน 

 3.33 7 7  5 7 < 4  4 – 6 >6 3 1 1 5 
รายละเอียดผลการด าเนินงาน  
                กองฯ มีนโยบายการพฒันาตามเป้าประสงคท่ี์ 6 ของมหาวทิยาลยั เพื่อใหเ้ป็นองคก์รท่ีมีการเรียนรู้และพฒันา
ปรับปรุงการด าเนินงานตามเป้าประสงค/์วตัถุประสงคแ์ละกลยทุธ์  ขบัเคล่ือนการท างานร่วมกบัคณะกรรมการระดบัต่าง ๆ  
วางแผนพฒันาและปรับปรุงการด าเนินงานใหมี้ประสิทธิภาพและมีคุณภาพ   ดงัน้ี  

1. ระดบัมหาวทิยาลยั  ไดแ้ก่ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวทิยาลยั  คณะกรรมการควบคุม 
มาตรฐานหอพกั  คณะกรรมการชั้นอุทธรณ์วนิยันกัศึกษา คณะกรรมการด าเนินงานจดัท าประกนัภยัอุบติัเหตุนกัศึกษา 
บุคลากร  คณะกรรมการขบัเคล่ือนแนวทางการสร้างสงัคมพหุวฒันธรรมในมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ คณะกรรมการ
ประกนัคุณภาพของมหาวทิยาลยัฯ  คณะกรรมการรวบรวมขอ้มูล    คณะกรรมการบริหารจดัการภาครัฐ ( PMQA )   ฯลฯ 

2. ระดบัวทิยาเขต  ไดแ้ก่  คณะกรรรมการด าเนินงานกิจการนกัศึกษาคณะกรรมการจดัสรร 
ทุนการศึกษา   คณะกรรมการด าเนินงานวนิยันกัศึกษา  คณะกรรมการท่ีปรึกษาเชิงจิตวทิยา คณะกรรมการท่ีปรึกษา
หอพกัฯลฯ ท่ีบริหารจดัการการด าเนินงานในเชิงนโยบาย  

3. ระดบักองฯ  ไดแ้ก่  คณะกรรมการคดัเลือกผูป้ระกอบการจ าหน่ายอาหาร-เคร่ืองด่ืมและส่ิงอ านวย 
ความสะดวกต่าง ๆ  คณะท างานการจดัการความรู้ คณะกรรมการประกนัคุณภาพและความเส่ียง  คณะกรรมการจดัท า
แผนและพฒันา คณะกรรมการ 5 ส. คณะกรรมการกิจกรรมสนัทนาการสานสมัพนัธ์ และคณะกรรมการประเมินผล
บุคลากร  
                ปีการศึกษา 2552 กองฯ ไดบ้ริหารจดัการพฒันาองคก์รตามภารกิจหลกั 17 ตวับ่งช้ี โดยมีผลการประเมินตนเอง
อยูใ่นระดบั  2 
                นอกจากน้ีกองฯ ไดมี้โครงการปรับปรุงโครงสร้างกองกิจการนกัศึกษา (กนศ.17.1/1) เพ่ือพฒันาคนควบคู่กบั
การพฒันาระบบการปฏิบติังาน และไดจ้ดัโครงการพฒันางาน / ผลงานวชิาการ ตามนโยบายของมหาวทิยาลยั จ านวน  6  
โครงการ  เพื่อน าผลการศึกษามาพฒันาปรับปรุง  ดงัน้ี 

                  1.   การพฒันาการบริหารงานโครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมทางวชิาการส าหรับนกัศึกษาใหม่    
   ปีการศึกษา 2553   
                  2.   ความคิดเห็นท่ีมีต่อการบริการส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ และความตอ้งการ / จ าเป็นของ 
   นกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์  
                    3.   การบริหารจดัการความรู้เร่ืองแนวทางการขบัเคล่ือนกิจกรรมพฒันานกัศึกษาตามกระบวนการน าความรู้   
   ดา้นประกนัคุณภาพไปใชก้บักิจกรรมนกัศึกษาศึกษา  
                   4.  รูปแบบการดูแลนกัศึกษาตามมาตรการรอการลงโทษ 
                    5.โปรแกรมแจง้ขอใชบ้ริการหน่วยสารสนเทศ online (กนศ.17.1/2) 
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ภารกจิที ่ 17  การพฒันาองค์กร 

ตวับ่งช้ี : 17.1  จ านวน โครงการพฒันางาน / ผลงานวชิาการ 
6.  คู่มือเทคนิคการสมัภาษณ์งาน  (กนศ.17.1/3) 
7.  คู่มือควบคุมมาตรฐานหอพกั 

                  ผลการประเมิน เทียบเกณฑเ์ท่ากบั 3  คะแนน เทียบแผนเท่ากบั 1 คะแนน  เทียบพฒันาการเท่ากบั 1 คะแนน 
                  รวมคะแนนตวับ่งช้ี    17.1  เท่ากบั   5  คะแนน 

เอกสารอ้างองิ: 
        1.  กนศ.  17.1/1      หนงัสือท่ี มอ.052/1024  ลงวนัท่ี 23 กมุภาพนัธ์ 2553 
        2.  กนศ. 17.1/2       โปรแกรมแจง้ขอใชบ้ริการหน่วยสารสนเทศฯ online 

     3.  กนศ.  17.1/3       คู่มือเทคนิคการสมัภาษณ์งาน 
สรุปผลการวเิคราะห์ตนเอง (SWOT Analysis): 

1. จุดอ่อน 
             1.  การบริหารงานขาดประสิทธิภาพ ท าใหง้านไม่เป็นระบบ 
             2.  ขาดการส่งเสริมและสนบัสนุนการท าผลงานวชิาการ 
2. จุดแข็ง  
              - 
3.  อุปสรรค 
              1.  ภาระงานเพ่ิมมากข้ึน ท าใหไ้ม่เอ้ือต่อการจดัท าผลงานวชิาการ  
               2. ไม่ไดรั้บการจดัสรรงบประมาณท่ีสอดคลอ้งกบัภารกิจ 
               3. ขาดอุปกรณ์ท่ีเอ้ือต่อการปฏิบติังาน  เช่น  คอมพิวเตอร์  เคร่ืองพร้ินเตอร์  กลอ้งบนัทึกภาพ ฯลฯ 
4.  โอกาส 
                มหาวทิยาลยัฯ ส่งเสริมและสนบัสนุนโครงการพฒันางานและการท าผลงานวชิาการ 
5.  กลยุทธ์และแผนการพฒันา 
                1.  ควรมีแผนการประเมินผลการบริหารงานของผูบ้ริหารอยา่งเป็นระบบและต่อเน่ือง 
                2.  ควรมีแผนโครงการพฒันางานและผลงานวชิาการ ท่ีชดัเจนและเป็นระบบ 
               3.  ควรมีระบบสร้างขวญัและก าลงัใจแก่บุคคลากร    
 

 
  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่  7 
แนวทางการพฒันาและผลการพฒันา 

ตามรายงานผลการประเมินคุณภาพของปีที่ผ่านมา 
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                     ส่วนที ่7  แนวทางการพฒันาและผลการพฒันาตามรายงานผลการประเมนิของปีทีผ่่านมา 
 

 
 

ข้อเสนอแนะและจุดที่ต้องพฒันา แนวทางการพฒันาและผลการพฒันา 

ส่ิงทีต้่องพฒันาเร่งด่วน (หน่วยงานสามารถด าเนินการ
ไดเ้อง) 
1. ปรับรูปแบบการบริหารจดัการเพ่ือใหบ้รรลุเป้าหมาย 
    ขององคก์ร 
 

 
 
-ไดป้รับปรุงรูปแบบการบริหารการแบ่งงานกองฯ ใหม่ 
  กระจายการปฏิบติังานเป็นแนวราบ มีการเกล่ียคน 
  เกล่ียงานพร้อมทั้งจดัระบบงานใหม่ 

2. จดัใหมี้การส่ือสารภายในองคก์รอยา่งทัว่ถึง โดยจดั 
   ใหมี้การประชุมร่วมกนัระหวา่งงาน ผูบ้ริหาร  และ 
   บุคลากร เพ่ือสร้างความเขา้ใจร่วมกนัในการท างาน 
 

- ไดด้ าเนินการแลว้ โดยจดัใหมี้การประชุมใน 
   คณะกรรมการชุดต่าง ๆ เช่น ประชุมอธิการบดีพบ 
   ผูบ้ริหาร ประชุมทีมบริหารกองฯ และประชุม 
   เจา้หนา้ท่ีกองฯ ซ่ึงก าหนดใหมี้การประชุมทุกเดือน 

3.  ควรมีระบบขบัเคล่ือนองคก์รไปสู่องคก์รแห่งการ 
     เรียนรู้อยา่งชดัเจน 
 

- ไดด้ าเนินการแลว้ตามขอ้ 2 

ส่ิงทีค่วรพฒันา 
1. ส่งเสริมใหบุ้คลากรไดรั้บการพฒันาความรู้ความ 
    สามารถท่ีทนัต่อปัจจุบนัเพ่ือพฒันางานไดม้ากข้ึน 

 
- เสนอมหาวิทยาลยัในการส่งเสริมและสนบัสนุนให ้ 
  บุคลากรกองฯ ไดรั้บการพฒันาความรู้ในปีต่อไป 

2. ใชร้ะบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการท างาน  
     ใหม้ากข้ึน  เช่น  ใชร้ะบบ E-Doc ใหเ้ตม็ศกัยภาพ 
 

- ไดด้ าเนินการแลว้ เช่น ก าหนดใหทุ้กงานใชร้ะบบ  
   E-documents  ในการรับ-ส่งหนงัสือ, E-mail ในการ  
   ติดต่อส่ือสารประชาสมัพนัธ์เร่ืองต่างๆ และระบบ   
   สารสนเทศอ่ืน ๆ ในการท างาน  

3. สร้างระบบการท างานเพ่ือรองรับการขบัเคล่ือนตวั 
    บ่งช้ีของภารกิจร่วม 

- ไดด้ าเนินการแลว้ โดยบรรจุไวใ้นแผนการปฏิบติังาน 
   ประจ าปีของกองฯ  

4. พฒันาระบบงานใหเ้ป็น  one stop service ใหม้ากข้ึน 
 

- ไดด้ าเนินการแลว้ เช่น จดัระบบการรับเงินยืมฉุกเฉิน  
   การส ารวจหน้ีสินนกัศึกษาในส่วนระบบงานอ่ืน ๆ  
   จะพฒันาในโอกาสต่อไป 

5. ควรใหแ้ต่ละวิทยาเขตมีส่วนร่วมเป็นกรรมการใน 
    คณะกรรมการพฒันากิจการนกัศึกษาในระดบั 
   มหาวิทยาลยั  เพ่ือใหมี้การขบัเคล่ือนไปในทิศทาง 
   และมาตรฐานเดียวกนั 

- ไดด้ าเนินการแลว้ในคณะกรรมการหลายชุด เช่น  
   คณะกรรมการมาตรฐานหอพกั, กรรมการทุน  
  พฒันานกัศึกษา ประกนัสุขภาพ/อุบติัเหตุ ฯลฯ 
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ข้อเสนอแนะและจุดที่ต้องพฒันา แนวทางการพฒันาและผลการพฒันา 

สรุปข้อมูลจากการสัมภาษณ์ Stakeholders 
1.  มีขอ้ควรปรับปรุงอยูบ่า้ง เช่น กรณีท่ีเป็นภารกิจประจ า 
     ท่ีตอ้งเกิดข้ึนทุกปี ควรมีการเตรียมการแต่เน่ินๆ  
     มากกวา่น้ี และไม่ควรส่งเป็นเร่ืองด่วน 

 
- ไดด้ าเนินการปรับปรุงแลว้ 

2.  ในการประชุมกรรมการหอพกั และอาจารยป์ระจ า  
     หอพกั ควรด าเนินการใหก้ระชบัเน่ืองจากมีเวลานอ้ย  
     และแต่ละคนกมี็ภารกิจท่ีเล่ียงไม่ได  ้

- ไดน้ าเสนอแผนการปรับปรุงต่อมหาวิทยาลยัแลว้ 

3.  ควรบูรณหอพกัเก่าๆ บา้ง เช่น ทาสีใหม่ เป็นตน้ -  ไดน้ าเสนอแผนการปรับปรุงต่อมหาวิทยาลยัแลว้ 
4.  ในบริเวณหอพกัมีหนูและแมลงสาบ ควรมีการรณรงค์ 
     ใหก้ารศึกษาเพ่ือลดหรือใหห้มดไป 

- ไดน้ าเสนอแผนการปรับปรุงต่อมหาวิทยาลยัแลว้ 

5. ตวับ่งช้ีท่ีควรปรับปรุงได ้2.33 คะแนนไดแ้ก่ 
     - ตวับ่งช้ี 1.1 มีการก าหนดปรัชญาหรือปณิธาน  
                         ตลอดจนมีกระบวนการพฒันากลยทุธ์ 
                         แผนการด าเนินงาน 
   -  ตวับ่งช้ี 1.2 ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตวับ่งช้ี 
                         ของการปฏิบติังานท่ีก าหนด 
   -  ตวับ่งช้ี 1.5 ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารหน่วยงาน ทุก 
                         ระดบัของกองฯ 
   -  ตวับ่งช้ี 1.15 มีระบบการรวบรวมขอ้มลูท่ีไดรั้บการ 
                           ตรวจสอบความถกูตอ้งและทนัเวลา 

 
 
 
    ไดป้รับปรุงแลว้ ซ่ึงไดค้ะแนนสูงข้ึนจากปีท่ีผา่นมา 
     ตามรายงานประเมินกองกิจการนกัศึกษา 
     ประจ าปีการศึกษา 2552 

6. ตวับ่งช้ีท่ีตอ้งปรับปรุง 1 คะแนน ไดแ้ก่ 
  -  ตวับ่งช้ี 1.6  มีการพฒันาหน่วยงานสู่องคก์ารเรียนรู้ 
  -  ตวับ่งช้ี 1.7  มีการน าระบบบริหารความเส่ียงมาใชใ้น 
                         กระบวนการบริหารการศึกษา 
  -  ตวับ่งช้ี 1.8 ระดบัความส าเร็จของการถ่ายทอดตวับ่งช้ี 
                        และเป้าหมายของระดบัองคก์รสู่ระดบั 
                       บุคคล 

 
 
     ไดป้รับปรุงแลว้ซ่ึงไดค้ะแนนสูงข้ึนจากปีท่ีผา่นมา 
      ตามรายงานประเมินกองกิจการนกัศึกษา 
      ประจ าปีการศึกษา 2552 
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ข้อเสนอแนะและจุดที่ต้องพฒันา แนวทางการพฒันาและผลการพฒันา 
7. ตวับ่งช้ีท่ีไม่บรรลุเป้าหมาย 
   - ตวับ่งช้ี 1.1   มีการก าหนดปรัชญาหรือปณิธาน  
                          ตลอดจนมีกระบวนการพฒันากลยทุธ์ 
                          แผนการด าเนินงาน 
   - ตวับ่งช้ี 1.2   ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตวับ่งช้ี 
                          ของการปฏิบติังานท่ีก าหนด 
   -  ตวับ่งช้ี 1.5  ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารหน่วยงานทุกระดบั 
                          ของกองฯ 
  -  ตวับ่งช้ี 1.6   มีการพฒันาหน่วยงานสู่องคก์ารเรียนรู้ 
  -  ตวับ่งช้ี 1.7   มีการน าระบบบริหารความเส่ียงมาใชใ้น 
                          กระบวนการบริหารการศึกษา 
  -  ตวับ่งช้ี 1.8   ระดบัความส าเร็จของการถ่ายทอดตวับ่งช้ี 
                          และเป้าหมายของระดบัองคก์รสู่ระดบั 
                          บุคคล 
 -  ตวับ่งช้ี 17.1  การพฒันาองคก์ร   

 
 
 
 
 
 
 
     ไดป้รับปรุงแลว้ตามรายงานประเมินกองกิจการ-    
     นกัศึกษา  ประจ าปีการศึกษา 2552 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
                       
 
 

ส่วนที่  8 
ผลงานนวตักรรม 

ระหว่างปีการศึกษา  2552 
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ส่วนที ่ 8 

ผลงานนวตักรรม 
ระหว่างปีการศึกษ พ.ศ. 2552 

 

ผลงานนวตักรรม วนัทีไ่ด้รับ จุดเด่นของผลงานนวตักรรม 
ทีเ่กดิขึน้ 

สถานภาพของผลงาน
นวตักรรมในปัจจุบัน 

ผู้ประดษิฐ์/สถานที่
ตดิต่อ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

-     ไม่ม ี     - 

  

 



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สวนที่  9 
ภาคผนวก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

- 112 -

ภาคผนวก  ก 
ขอมูลพ้ืนฐานสําหรับการประเมินคุณภาพภายในหนวยงานสนับสนุน (SAR-12) 

ขอมูล 
ปการศึกษา (ผลที่เกิดขึ้นจริง) 

2550 2551 2552 
แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

1. จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนทั้งหมด(รวมนักวิจัย)     62  62  62 62 58 
    1.1 ขาราชการ    22        21   21 
    1.2 พนักงาน (เงินงบประมาณ/เงินรายได)   5    6  6 
    1.3 สัญญาจาง (ตั้งแต 9 เดือนข้ึนไป)   9    9   9 
    1.4  ลูกจางประจํา  23  23  19 
    1.5  ลูกจางโครงการ (คนงาน)      3  3 
2. วุฒิการศึกษาของบุคลากรสายสนับสนุนทั้งหมด (รวมนักวิจัย)           
    2.1 ปริญญาเอกหรือเทียบเทา   1    0   0 
    2.2 ปริญญาโทหรือเทียบเทา   12    12  12 
    2.3 ปริญญาตรีหรือเทียบเทา   25   25   26 
    2.4 ต่ํากวาปริญญาตรี   22   22   17 
3. จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ปฏิบัติงานจริง 62 62 62 62  58 
4. จํานวนนักวิจัย    0  0 
    4.1 ขาราชการ        0    0 
    4.2 พนักงาน       0    0 
    4.3 สัญญาจาง (ตั้งแต 9 เดือนข้ึนไป)       0   0 
5. วุฒิการศึกษาของนักวิจัยทั้งหมด       0   0 
    5.1 ปริญญาเอกหรือเทียบเทา       0   0 
    5.2 ปริญญาโทหรือเทียบเทา       0   0 
    5.3 ปริญญาตรีหรือเทียบเทา       0   0 
    5.4  ต่ํากวาปริญญาตรี        0   0 
6. จํานวนนักวิจัยที่ปฏิบัติงานจริง    0  0 
7. จํานวนนักวิจัยที่ลาศึกษาตอ    0  0 
8. จํานวนตัวบงชี้ที่บรรลุเปาหมาย    25  29 
9. จํานวนตัวบงชี้ของการปฏิบัติงานทั้งหมด    33  33 
10. จํานวนงานวิจัย และงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร และ/หรือ 
      นําไปใชประโยชนของบุคลากรสายสนับสนุน        1 

 
  0 

11. จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคภายใน 
      สถาบันของบุคลากรสายสนับสนุน       0   0 
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ขอมูล 
ปการศึกษา (ผลที่เกิดขึ้นจริง) 

250 2551 2552 
แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

12. จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจาก
ภายนอก 
      สถาบันของบุคลากรสายสนับสนุน        0   0 
13. จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ไดรับทุนทําวิจัยและงาน 
      สรางสรรค       0    0 
14. จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ไดรับทุนทําวิจัยและงาน 
      สรางสรรคจากภายในสถาบัน       0    0 
15. จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ไดรับทุนทําวิจัยและงาน 
      สรางสรรคจากภายนอกสถาบัน        0   0 
16. จํานวนงานวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุน        0    0 
     16.1  จํานวนงานวิจัยที่ตีพิมพในวารสารระดับชาติ        1    0 
     16.2 จํานวนงานวิจัยท่ีตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ       0    0 
17. จํานวนโครงการวิจัยที่เบิกจายจากเงินสะสมของกองทุนวิจัย    0  0 
18. จํานวนเงินที่เบิกจายจากเงินสะสมของกองทุนวิจัย    0  0 
19. จํานวนบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง(Citation) ใน Refereed  
      Journal หรือในฐานขอมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติของ 
      บุคลากรสายสนับสนุนทั้งหมด       0    0 
20. จํานวนผลงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีไดรับการจดทะเบียน 
      ทรัพยสินทางปญญา(สิทธิบัตร/ อนุสิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์) 
      ในรอบ  5 ปท่ีผานมา (ชิ้นงาน)           0    0 
21. จํานวนกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่ 
      ตอบสนองความตองการของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ และ 
      นานาชาติ            13   20 
22. คาใชจาย และมูลคาของสถาบันในการบริการวิชาการและ 
      วิชาชีพเพ่ือสังคม         766,051.85   2,559,300 
23. จํานวนแหลงใหบริการวิชาการและวิชาชีพที่ไดรับการ
ยอมรับ 
      ในระดับชาติหรือนานาชาติ        0   0 
24. รายรับของสถาบันในการใหบริการวิชาการ และวิชาชีพใน 
      นามสถาบัน       0    0 
25. คาใชจายและมูลคาที่บริการวิชาการผูดอยโอกาส (ไมรวม 
      โรงพยาบาลและโรงพยาบาลทันตกรรม)    99,703.50  0 
26. จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่พิจารณาบทความวิชาการ/ 
      เลื่อนระดับ    3  0 
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ขอมูล 
ปการศึกษา (ผลท่ีเกิดขึ้นจริง) 

2550 2551 2552 
แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

27. จํานวนกิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริม 
      เอกลักษณ  ศิลปะและวัฒนธรรม        7    7 
28. คาใชจาย และมูลคาที่ใชในการอนุรักษพัฒนาและ 
      สรางเสริมเอกลักษณ  ศิลปะและวัฒนธรรม         34,323   270,517 
29. จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุนท่ีไดรับการพัฒนา 
      ความรู และทักษะในวิชาชีพ ท้ังในประเทศและ 
      ตางประเทศ                62    58 
30  จํานวนครั้งความไมปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน (ภายใน 
      มหาวิทยาลัย)    5  7 
31. คาใชจายทั้งหมด         36,909,700    22,133,549 
32. งบดําเนินการที่ใชจายไปทั้งหมด        36,909,700   22,133,549 
33. เงินเหลือจายสุทธิ        669,800     
34. เงินรายรับทั้งหมด (งบดําเนินการที่รับมาทั้งหมด)       0     
35. จํานวนเงินที่ใชในระบบประกันคุณภาพ    5,000   
36. คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินตนเองในภาพรวมทุกภารกิจ    4.30   
37. จํานวนโครงการที่คณะ/หนวยงานรวมมือกับหนวยงาน 
      ตางๆ หรือกับสังคมและชุมชนเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน 
      ภาคใต    4   
38. จํานวนชาวตางประเทศที่มาเยือนหรือปฏิบัติงานที่ 
      มหาวิทยาลัย        0  139 
39. จํานวนบุคลากร/นักศึกษาของมหาวิทยาลัยที่ไป 
      ตางประเทศ               272  272  151 
40. จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่ทํารวมกับตางประเทศ                  1  1  1 
41. จํานวนโครงการและผูเขารวมโครงการพัฒนาสมรรถนะ  
      สากลของนักศึกษาและบุคลากร                 3/130  3/130   
 



คา แผน
น้ําหนัก ผล 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554

1. ภารกิจรวมของหนวยงาน 40.00
1.1 มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ แผนดําเนินงาน 2.86 แผน 5 7 7 7 7

และมีการกําหนดตัวบงชี้เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตาม ผล 5 5 6
แผนใหครบทุกภารกิจ (ระดับ)***

1.2 รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของการปฏิบัติงานที่กําหนด*** 2.86 แผน 80 80 90 95 100
ผล 92.45 77.42 78.13

1.3 มีการกําหนดแผนกลยุทธที่เชื่อมโยงกับแผนคณะ/หนวยงาน/มหาวิทยาลัย (ระดับ) **** 2.86 แผน 4 4 5 5 5
ผล 5 5 5

1.4 รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ*** 2.86 แผน 80 80 80 80 80
ผล 71.14 92.70 79.13

1.5 ภาวะผูนําของผูบริหารหนวยงานทุกระดับของกองกิจการนักศึกษา (ระดับ)*** 2.85 แผน 3 4 4 4 4
ผล 3 3 4

1.6 มีการพัฒนาหนวยงานสูองคการเรียนรู (ระดับ)** 2.85 แผน 3 5 5 5 5
ผล 3 1 2

1.7 มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในกระบวนการบริหารการศึกษา (ระดับ)*** 2.85 แผน 1 4 5 5 5
ผล 2 2 2

1.8 ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวบงชี้และเปาหมายของระดับองคกรสู 2.85 แผน 3 7 7 8 8
ระดับบุคคล (ระดับ)*** ผล 3 3 3

1.9 รอยละของบุคลากรกองกิจการนักศึกษาที่ไดรับการพัฒนาความรู และทักษะใน 2.86 แผน 85 100 100 100 100
วิชาชีพทั้งในประเทศและตางประเทศ**** ผล 80 90 95 100 100

ภาคผนวก ข

ภารกิจ / ตัวบงชี้ ผลการดําเนินงานประจําป แผนการดําเนินงานประจําปการศึกษา
ตารางการกําหนดแผน / เปาหมายการดําเนินงานตามภารกิจและตัวบงชี้
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คา แผน
น้ําหนัก ผล 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554

ภารกิจ / ตัวบงชี้ ผลการดําเนินงานประจําป แผนการดําเนินงานประจําปการศึกษา

1.10 กิจกรรม 5 ส/กิจกรรมคุณภาพอื่น ๆ (ระดับ)* 2.86 แผน 3 3 3 3 3
ผล 3 3 3

1.11 จํานวนครั้งความไมปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน (ภายในหนวยงาน)* - แผน 0 0 - - -
ผล  -  -  

1.12 มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะหคาใชจาย การตรวจสอบ 2.86 แผน 7 7 7 7 7
การเงินและงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ (ระดับ)*** ผล 7 7 7

1.13 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เปนสวนหนึ่งของกระบวนการ 2.86 แผน 5 5 5 5 5 5 5
บริหารการศึกษา (ระดับ)** ผล 5 5 5

1.14 ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับ)** 2.86 แผน 5 5 5 5 5
ผล 5 5 5

1.15 มีระบบการรวบรวมขอมูลที่ไดรับการตรวจสอบความถูกตองและทันเวลา (ระดับ)* 2.86 แผน 1 5 5 5 5
ผล 1 2 3

2. ภารกิจเฉพาะของหนวยงาน 60.00
ภารกิจที่ 1  ทุนการศึกษา

1.1 มีการจัดบริการทุนการศึกษาแกนักศึกษา 3.33 แผน  - 7 7 7 7
ผล  - 7 7

ภารกิจที่  2   กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา
2.1 มีการจัดบริการกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษาแกนักศึกษา 3.33 แผน  - 7 7 7 7

ผล  - 7 7
ภารกิจที่  3  เงินยืมฉุกเฉิน

3.1 มีการจัดบริการเงินยืมฉุกเฉิน 3.33 แผน  - 6 6 6 6
ผล  - 6 6
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คา แผน
น้ําหนัก ผล 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554

ภารกิจ / ตัวบงชี้ ผลการดําเนินงานประจําป แผนการดําเนินงานประจําปการศึกษา

ภารกิจที่ 4  บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยา
4.1 มีการจัดบริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแกนักศึกษา 3.33 แผน  - 6 6 6 6

ผล  - 6 6
ภารกิจที่ 5  บริการจัดหางานและศึกษาตอ

5.1 มีการจัดบริการจัดหางานและขอมูลศึกษาตอแกนักศึกษา 3.33 แผน  - 5                        5 5            5            
ผล  - 5 5

ภารกิจที่ 6  วินัยและพัฒนานักศึกษา
6.1 มีการดําเนินงานวินัยนักศึกษาและพัฒนานักศึกษา 3.33 แผน  - 6 6 6 6

ผล  - 6 6
ภารกิจที่ 7  หอพักนักศึกษา

7.1 จัดบริการหอพักนักศึกษาใหไดมาตรฐาน 3.33 แผน 8 8 8 8
ผล 8 8

ภารกิจที่  8  สุขาภิบาลอาหาร/ รานสวัสดิการ และสิ่งอํานวยความสะดวก
8.1 คุณภาพอาหาร-เครื่องดื่มตามมาตรฐาน 3.33 แผน 5 5 5 5

ผล 5 5
ภารกิจที่ 9  สุขภาพอนามัย

9.1 มีบริการสุขภาพอนามัยและประกันภัยอุบัติเหตุนักศึกษา 3.33 แผน  6 6 6 6
ผล 3 3 6 6

ภารกิจที่ 10  ไปรษณียภัณฑ
10.1 :  รอยละของระดับความพึงพอใจของผูใชบริการ 3.33 แผน 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00

ผล 53.40 63.20 63.00 86.20 86.80
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คา แผน
น้ําหนัก ผล 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554

ภารกิจ / ตัวบงชี้ ผลการดําเนินงานประจําป แผนการดําเนินงานประจําปการศึกษา

ภารกิจที่ 11  กิจกรรมเพื่อสงเสริมพัฒนานักศึกษา
11.1 มีการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษาที่ครบถวนและสอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่ 3.33 แผน 4 4 4 4 4

พึงประสงค ผล 4 4 4
11.2 รอยละของนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม/โครงการพัฒนานักศึกษาตอจํานวนนักศึกษาระดับ 3.33 แผน 80.00 80.00 80.00 80.00

ปริญญาตรีทั้งหมด ผล 93.37 96.34
ภารกิจที่ 12  วิชาทหาร

12.1 จํานวนนักศึกษาที่ใชบริการวิชาทหารตอปการศึกษา 3.33 แผน 300 350 400 400 400
ผล 489 615 715

ภารกิจที่ 13 ทะเบียนกิจกรรมนักศึกษา
13.1 จํานวนนักศึกษาที่ใชบริการทะเบียนกิจกรรมนักศึกษาตอปการศึกษา 3.33 แผน 1,200     1,500     2,000     2,500     3,000     

ผล 1,323 2,164     2,314
ภารกิจที่ 14  กีฬา

14.1 จํานวนครั้งที่ใหบริการดานกีฬาแกนักศึกษา หนวยงาน หรือกลุมองคกรตอเดือน 3.33 แผน 600 650 650 650 650
ผล 600 700      -      -

ภารกิจที่ 15  สารสนเทศกิจการนักศึกษา
15.1  มีการจัดบริการสารสนเทศกิจการนักศึกษา 3.33 แผน 5 5 5 5

ผล 10 5 5
ภารกิจที่ 16   กิจกรรมนานาชาติ

16.1 มีการจัดและสงเสริมกิจกรรมนานาชาติ 3.33 แผน 480 480 480 480 480
ผล 480 480 5
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คา แผน
น้ําหนัก ผล 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554

ภารกิจ / ตัวบงชี้ ผลการดําเนินงานประจําป แผนการดําเนินงานประจําปการศึกษา

ภารกิจที่ 17   การพัฒนาองคกร
17.1  จํานวนโครงกาพัฒนางาน/ผลงานวิชาการ แผน 5 7 7 7 7 7 7

ผล 7 5 7

คาเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 100.00
3. ภารกิจในฐานะผูขับเคลื่อนตัวบงชี้ของมหาวิทยาลัย

2.12 รอยละของนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ป ที่ผานมา ที่ไดรับ 1.67 แผน 0.31 0.31
ประกาศเกียรติคุณยกยองดานวิชาการ  วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม กีฬา  สุขภาพ ศิลปและวัฒนธรรม ผล
ดานสิ่งแวดลอมและอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับคณุภาพบัณฑิตในระดับชาติหรือนานาชาติ

2.16 จํานวนวิทยานิพนธและงานวิชาการของนักศึกษาที่ไดรับรางวัลในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 1.67 แผน 75 78
ผล

3.1 มีการจัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา 5.00 แผน 7 7 8 8 8
ผล

3.2 มีการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษาที่ครบถวนและสอดคลองกับคุณลักษณบัณฑิตที่พึงประสงค 5.00 แผน 3 4 4 4 4
ผล

3.3  รอยละของนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม/โครงการพัฒนานักศึกษาตอจํานวนนักศึกษา 5.00 แผน
ผล

3.4 ประสิทธิผลของการปฏิบัติตามคุณธรรมจริยธรรมและวินัยนักศึกษา 5.00 แผน 99.5 99.55 99.55 99.6 99.6
ผล

9.2 มีระบบและกลไกการใหความรูและทักษะดานประกันคุณภาพแกนักศึกษา 5.00 แผน 5 6 7 7 7
ผล
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1 2 3
1.1 มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ 2.86 มีการดําเนิน มีการดําเนิน มีการดําเนิน

แผนดําเนินงานและมีการกําหนดตัวบงชี้เพ่ือวัดความสําเร็จของการดําเนินงาน การไมครบ การ 5 - 6 การครบทุกขอ
ตามแผนใหครบทุกภารกิจ (ระดับ) ***  5 ขอแรก ขอแรก
ระดับคุณภาพ
1. มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน
2. มีกระบวนการพัฒนากลยุทธ แผนการดําเนินงานและแผนปฏิบัติการประจําปให
   สอดคลองกันและกันและสอดคลองกับภารกิจหลักของคณะ/หนวยงาน/
   มหาวิทยาลัย
3. มีการกําหนดตัวบงช้ีของการดําเนินงาน และกําหนดเปาหมายของแตละ
   ตัวบงช้ีเพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงาน
4. มีการดําเนินการตามแผนครบทุกภารกิจ √

5. มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ี อยางนอย
   ปละ 2 คร้ังและรายงานผลตอผูบริหาร
6. มีการวิเคราะหความสอดคลองระหวางกลยุทธ แผนการดําเนินงาน 
   เปาประสงค เปาหมายกับยุทธศาสตรและแผนพัฒนาของคณะ/หนวยงาน/ 
   มหาวิทยาลัย ตลอดจนสภาพการณปจจุบันและแนวโนมในอนาคตอยาง
   สม่ําเสมอ
7. มีการนําผลการประเมินและผลการวิเคราะหมาปรับปรุงกลยุทธและ

ื่

ภาคผนวก ค
เกณฑการประเมินตัวบงชี้รวมของหนวยงาน  

คา
น้ําหนักภารกิจและตัวบงชี้

เกณฑการประเมิน

   แผนการดําเนินงานอยางตอเน่ือง
1.2 รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของการปฏิบัติงานที่กําหนด*** 2.86 บรรลุเปาหมายบรรลุเปาหมาย บรรลุเปาหมาย

รอยละ 60-74 รอยละ 75-89 รอยละ 90-100
√

1.3 มีการกําหนดแผนกลยุทธท่ีเช่ือมโยงกับแผนคณะ/หนวยงาน/มหาวิทยาลัย 2.86 มีการดําเนิน มีการดําเนิน มีการดําเนิน
(ระดับ)*** 1-2 ขอแรก 3 ขอแรก อยางนอย 
ระดับคุณภาพ 4 ขอแรก
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*** 2.86 √

กรณีสํารวจความพึงพอใจของหนวยงานในภาพรวม รอยละ 65-74 รอยละ 75-84 มากกวาหรือ
เทากับรอยละ 85

กรณีสํารวจความพึงพอใจเปนรายโครงการ/กิจกรรม คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ียมากกวา
1.51 -2.50 2.51 - 3.50 หรือเทากับ 3.51
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1 2 3
คา

น้ําหนักภารกิจและตัวบงชี้
เกณฑการประเมิน

1.5 ภาวะผูนําของผูบริหารหนวยงานทุกระดับของกองกิจการนักศึกษา (ระดับ)*** 2.85 มีการดําเนิน มีการดําเนิน มีการดําเนินการ
ระดับคุณภาพ การไมครบ การ 3 ขอแรก ครบทุกขอ
1. มีกระบวนการสรรหาผูบริหารท่ีเปนระบบ โปรงใส ตรวจสอบได 3 ขอแรก
2. ผูบริหารดําเนินการบริหารดวยหลักธรรมาภิบาลและใชศักยภาพภาวะผูนํา
   ท่ีมีอยูโดยคํานึงถึงประโยชนของคณะ/หนวยงาน/มหาวิทยาลัยและ
   ผูมีสวนไดสวนเสีย √
3. มีกระบวนการประเมินศักยภาพและผลการปฏิบัติงานของผูบริหารท่ีชัดเจน
   และเปนท่ียอมรับในมหาวิทยาลัย
4. มีการจัดทําแผนและกลไกการพัฒนาศักยภาพของผูบริหารตามผลการ
   ประเมินและดําเนินการตามแผนอยางครบถวน

1.6 มีการพัฒนาหนวยงานสูองคการเรียนรู (ระดับ)** 2.85 มีการดําเนิน มีการดําเนิน มีการดําเนินการ
ระดับคุณภาพ การไมครบ การ 3 ขอแรก อยางนอย
1. มีการทบทวนและจัดทําแผนการจัดการความรู เพื่อมุงสูองคกรแหงการ 3 ขอแรก  4 ขอแรก
   เรียนรูและประชาสัมพันธเผยแพรใหประชาคมของหนวยงานรับทราบ
2. มีการดําเนินการตามแผนจัดการความรูและประสบความสําเร็จตาม
   เปาหมายไมนอยกวารอยละ 50 √
3. มีการดําเนินการตามแผนจัดการความรูและประสบความสําเร็จตาม
    เปาหมายรอยละ 100
4. มีการติดตามประเมินผลความสําเร็จของการจัดการความรู
5. มีการนําผลการประเมินไปปรับใชในการพัฒนากระบวนการจัดการความรู
   ใหเปนสวนหน่ึงของกระบวนงานปกติและปรับปรงแผนการจัดการความร   ใหเปนสวนหนงของกระบวนงานปกตและปรบปรุงแผนการจดการความรู

1.7 มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในกระบวนการบริหารการศึกษา (ระดับ)*** 2.85 มีการ มีการ มีการดําเนินการ
ระดับคุณภาพ ดําเนินการ ดําเนินการ ครบทุกขอ
1. มีการแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเส่ียง โดยมีผูบริหาร ไมครบ 3-4 ขอแรก
   ระดับสูงและตัวแทนท่ีรับผิดชอบพันธกิจหลักของหนวยงานรวมเปน  3 ขอแรก
   คณะกรรมการหรือคณะทํางาน โดยผูบริหารระดับสูงตองมีบทบาทสําคัญใน
   การกําหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเส่ียง
2. มีการวิเคราะหและระบุปจจัยเส่ียงท่ีสงผลกระทบหรือสรางความเสียหาย
   หรือความลมเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเปาหมายในการบริหารงาน √
   และจัดลําดับความสําคัญของปจจัยเส่ียง
3. มีการจัดทําแผนบริหารความเส่ียง โดยแผนดังกลาวตองกําหนดมาตรการ
   หรือแผนปฏิบัติการในการสรางความรู ความเขาใจใหกับบุคลากรทุกระดับ
   ในดานการบริหารความเส่ียงและการดําเนินการแกไข ลด หรือปองกัน
   ความเส่ียงท่ีจะเกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรม
4. มีการดําเนินการตามแผนบริหารความเส่ียง
5. มีการสรุปผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียง ตลอดจนมีการ
   กําหนดแนวทางและขอเสนอแนะในการปรับปรุงแผนบริหารความเส่ียง
   โดยไดรับความเห็นชอบจากผูบริหารสูงสุดของหนวยงาน
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1.8 ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวบงชี้และเปาหมายของระดับองคกรสู 2.85 มีการ มกีารดําเนินการ มีการดําเนินการ
ระดับบุคคล (ระดับ)*** ดําเนินการ 5-7 ขอแรก ครบทุกขอ
ระดับคุณภาพ ไมครบ
1. มีการกําหนดแนวทางการดําเนินการในการประเมินผลภายในหนวยงาน 5 ขอแรก
2. มีแผนงานการประเมินผลภายในหนวยงาน
3. มีการกําหนดตัวบงช้ีและเปาหมายตามพันธกิจและยุทธศาสตรของหนวยงาน
4. มีการจัดทํา Strategy Map ของหนวยงาน โดยกําหนดเปาประสงคของแตละ
   ประเด็นยุทธศาสตรท่ีเก่ียวของกับหนวยงานใหเช่ือมโยงกับเปาประสงคและ √
   ประเด็นยุทธศาสตรของคณะ/หนวยงาน/มหาวิทยาลัย
5. มีการยืนยันวิสัยทัศนและประเด็นยุทธศาสตรของหนวยงาน
6. มีระบบในการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีและเปาหมายตาม
    คํารับรองของผูบริหารระดับตาง ๆ
7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีและเปาหมายตามคํารับรอง
8. มีการนําผลการประเมินผลการดําเนินงานของผูบริหาร ไปเชื่อมโยงกับ
   ระบบการสรางแรงจูงใจ

1.9 รอยละของบุคลากรกองกิจการนักศึกษาที่ไดรับการพัฒนาความรู และทักษะ 2.86 รอยละ 1-54 รอยละ มากกวาหรือ
ในวิชาชีพท้ังในประเทศและตางประเทศ**** 55 -79 เทากับรอยละ 80

√

1.10 กิจกรรม 5 ส/กิจกรรมคุณภาพอื่น ๆ (ระดับ)* 2.86 มีการ มกีารดําเนินการ มีการดําเนินการ
ระดับคุณภาพ ดําเนินการ 2 ขอแรก ครบทุกขอ
1  มีการแตงตั้งคณะกรรมการ 5ส  มีแผนการจัดกิจกรรม 5ส ประจําป    1 ขอแรก1. มการแตงตงคณะกรรมการ 5ส, มแผนการจดกจกรรม 5ส ประจาป,   1 ขอแรก
   และมาตรฐาน 5ส/มาตรฐานคุณภาพอ่ืน ๆ 
2. มีการดําเนินงานตามแผนนอยกวารอยละ 80 √

3. มีการดําเนินงานตามแผนมากกวาหรือเทากับ รอยละ 80 และมีการประเมินผล 
   การจัดกิจกรรม 5ส เพื่อใชเปนแนวทางพัฒนาปตอไป

1.11 จํานวนครั้งความไมปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน (ภายในหนวยงาน)* - - - -
1.12 มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะหคาใชจาย การตรวจสอบ 2.86 มีการ มีการ มีการดําเนินการ

การเงินและงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ (ระดับ)*** ดําเนินการ ดําเนินการ ครบทุกขอ
ระดับคุณภาพ 5-6 ขอแรก
1. มีแผนกลยุทธทางการเงินท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรของคณะ/หนวยงาน/ ไมครบ 5 ขอแรก
    มหาวิทยาลัยใหเปนไปตามเปาหมาย
2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน แผนการจัดสรร และการวางแผน
    การใชเงินอยางมีประสิทธิภาพโปรงใส ตรวจสอบได
3. มีการจัดทําระบบฐานขอมูลทางการเงินท่ีผูบริหารสามารถนําไปใชใน
    การตัดสินใจและวิเคราะหสถานะทางการเงิน
4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบ อยางนอยปละ 2 คร้ัง √

5. มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะหคาใชจาย และวิเคราะห
   สถานะทางการเงินและความมั่นคงขององคการอยางตอเน่ือง
6. มีหนวยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหนาท่ีตรวจ ติดตามการใช
   เงินใหเปนไปตามระเบียบและกฎเกณฑท่ีสถาบันกําหนด
7. ผูบริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตามเปาหมาย และนํา
   ขอมูลจากรายงานทางการเงินไปใชในการวางแผนและการตัดสินใจ
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1.13 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เปนสวนหน่ึงของกระบวนการ 2.86 มีการ มีการ มีการดําเนินการ
บริหารการศึกษา (ระดับ)** ดําเนินการ ดําเนินการ อยางนอย 5 ขอแรก
ระดับคุณภาพ ไมครบ 4 ขอแรก
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมกับระดับ  4 ขอแรก
    การพัฒนาของหนวยงาน
2. มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเร่ืองการประกันคุณภาพจากคณะ
    กรรมการระดับนโยบายและผูบริหารสูงสุดของหนวยงาน ภายใตการมี
    สวนรวม จากภาคีท้ังภายในและภายนอกสถาบัน
3. มีการกําหนดมาตรฐานตัวบงช้ี และเกณฑคุณภาพท่ีสอดคลองกับมาตรฐาน
   การศึกษาระดับอุดมศึกษา เอกลักษณของหนวยงานและมาตรฐานอื่นๆ ท่ี
   เก่ียวของ และสอดคลองกับการประเมินคุณภาพภายนอก √

4. มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพท่ีครบถวน ท้ังการควบคุมคุณภาพ 
    การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพอยางตอเน่ืองเปนประจําทุกป
5. มีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในเปนสวนหน่ึงของกระบวนการบริหาร
    การศึกษา ท่ีเหมาะสมสอดคลองกับแนวทางการจัดการศึกษาของสถาบัน 
   โดยไดรับการสนับสนุนจากตนสังกัด  และมีการนําผลการประเมินคุณภาพ
    ภายในมา พัฒนาปรับปรุงผลการดําเนินงานตามพันธกิจใหเกิดผลดี
6. มีระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา
   และใชรวมกันท้ังระดับบุคคล ภาควิชา คณะ หนวยงานและมหาวิทยาลัย
7. มีระบบสงเสริมการสรางเครือขายดานการประกันคุณภาพการศึกษาระหวาง
   หนวยงานทั้งภายในและภายนอกสถาบัน โดยเฉพาะการมีสวนรวมของชมชน   หนวยงานทงภายในและภายนอกสถาบน โดยเฉพาะการมสวนรวมของชุมชน

1.14 ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับ)** 2.86 มีการ มีการ มีการดําเนินการ
ระดับคุณภาพ ดําเนินการ ดําเนินการ อยางนอย 4 ขอแรก
1. มีการดําเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ไมครบ 3 ขอแรก
   ระดับหนวยงาน และสถาบันอยางตอเน่ือง 3 ขอแรก
2. มีการปรับปรุงระบบประกันคุณภาพภายในโดยสอดคลองกับพันธกิจและ
   พัฒนาการของหนวยงาน และสถาบัน √

3. มีการรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตอหนวยงานที่เก่ียวของ
   และสาธารณชนภายในเวลาที่กําหนด
4. มีการนําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงการดําเนินงานของหนวยงาน
    อยางตอเน่ือง
5. มีนวัตกรรมดานการประกันคุณภาพท่ีหนวยงานพัฒนาขึ้น หรือมีการจัดทํา
   แนวปฏิบัติท่ีดี เพื่อการเปนแหลงอางอิงใหกับคณะ/หนวยงาน/กลุมสาขาวิชา 
   และมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ

1.15 มีระบบการรวบรวมขอมูลท่ีไดรับการตรวจสอบความถูกตองและทันเวลา 2.86 มีการ มกีารดําเนินการ มีการดําเนินการ
(ระดับ)* ดําเนินการ 3-4 ขอแรก ครบทุกขอ
ระดับคุณภาพ 1-2 ขอแรก
1. มีการแตงตั้งผูรับผิดชอบรวบรวมขอมูลพื้นฐานและตัวบงช้ี
2. มีการรวบรวมขอมูลอยางเปนระบบทุกเดือน √
3. มีการรายงานขอมูลเพื่อติดตามผลการดําเนินงานในแตละตัวบงช้ีทุก 3 เดือน 
   และรายงานตอคณะกรรมการที่เก่ียวของ
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4. สามารถสรุปขอมูลของแตละตัวบงช้ีท่ีถูกตองไดภายใน 1 เดือนหลังกําหนด
   ปดขอมูลในรอบป
5. สามารถจัดทํารายงานประจําปการประเมินคุณภาพใหแลวตามเวลา
   เมื่อส้ินสุดรอบป

ภารกิจท่ี 1  ทุนการศึกษา
1.1 มีการจัดบริการทุนการศึกษาแกนักศึกษา 3.33 ดําเนิน ดําเนิน ดําเนิน

ระดับคุณภาพ การไมครบ การครบ 6 ขอ การครบทุกขอ
1. มีแผนการปฏิบัติงาน 
2. มีการจัดสรรเงินทุนการศึกษาตามเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด
3. มีคณะทํางานและคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา
4. มีระบบสารสนเทศใหบริการกับนักศึกษาและผูปฏิบัติงาน
5. มีกระบวนการสงเสริมใหนักศึกษาตระหนักถึงการใชเงินและจิตสํานึกสาธารณะ √

6. พิจารณาจัดสรรทุนการศึกษาตามระยะเวลาที่กําหนด
7.  มีการติดตาม  ประเมินผล  และนําผลมาปรับปรุง
ภารกิจท่ี 2 กองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา

2.1 มีการจัดบริการกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษาแกนักศึกษา 3.33 ดําเนิน ดําเนินการ ดําเนินการ
ระดับคุณภาพ การไม ครบ 6 ขอ ครบทุกขอ
1. มีแผนการปฏิบัติงาน ครบ 6 ขอ
2. มีการจัดสรรวงเงินกูยืมตามเกณฑท่ีกองทุน กยศ. กําหนด
3  มีคณะทํางานและคณะกรรมการกองทนเงินใหกยืม 5 วิทยาเขต √

เกณฑการประเมินตัวบงชี้เฉพาะของหนวยงาน

3. มคณะทางานและคณะกรรมการกองทุนเงนใหกูยม 5 วทยาเขต √

4. มีระบบสารสนเทศใหบริการกับนักศึกษาและผูปฏิบัติงาน
5. มีกระบวนการสงเสริมใหนักศึกษาตระหนักถึงการใชเงินและชําระเงินคืน
6. นักศึกษาไดรับเงินกูตามระยะเวลาที่กําหนด
7. มีการติดตามประเมินผลและนําผลมาปรับปรุง
ภารกิจท่ี 3 เงินยืมฉุกเฉิน

3.1  มีการจัดบริการเงินยืมฉุกเฉิน 3.33 ดําเนินการ ดําเนินการ ดําเนินการ
ระดับคุณภาพ ไมครบ 5 ขอ ครบ 5 ขอ ครบ ทุกขอ
1.  มีแผนการปฏิบัติงาน
2.  มีการจัดสรรเงินยืมฉุกเฉินตามเกณฑท่ีกําหนด
3. มีระบบสารสนเทศใหบริการกับนักศึกษาและผูปฏิบัติงาน
4. นักศึกษาไดรับเงินยืมฉุกเฉินตามระยะเวลาที่กําหนด √

5. มีกระบวนการติดตาม  ทวงหนี้เงินยืมฉุกเฉิน
6. มีการติดตามประเมินผลและนําผลมาปรับปรุง
ภารกิจท่ี 4 บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยา

4.1  มีการจัดบริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแกนักศึกษา 3.33 ดําเนินการ ดําเนินการ ดําเนินการ
ระดับคุณภาพ ไมครบ 5 ขอ ครบ 5 ขอ ครบทุกขอ
1.  มีแผนการปฏิบัติงาน
2. มีคณะกรรมการที่ปรึกษาเชิงจิตวิทยา √

3. มีนักศึกษากลุมเพื่อนชวยเพื่อน (อาสาสมัครบานวัยใส)
4. มีการใหการปรึกษาและพัฒนาทักษะชีวิตหรือจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
   เฉพาะกลุมตาง ๆ 
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5. มีระบบสงตอปญหาไปยังผูเช่ียวชาญ
6. มีการติดตามประเมินผลและนําผลมาปรับปรุง
ภารกิจท่ี 5 บริการจัดหางานและขอมูลศึกษาตอ

5.1  มีการจัดบริการจัดหางานและขอมูลศึกษาตอแกนักศึกษา 3.33 ดําเนิน ดําเนิน ดําเนิน
 ระดับคุณภาพ การไม การครบ 4 ขอ การครบทุกขอ
1. มีแผนการบริการจัดหางานและขอมูลศึกษาตอ ครบ4 ขอ
2. มีระบบสารสนเทศการบริการจัดหางานและขอมูลศึกษาตอใหบริการนักศึกษา
   และผูปฏิบัติงาน √
3. มีกระบวนการเตรียมความพรอมใหนักศึกษากอนเขาสูการประกอบอาชีพ
4. มีการจัดงานวันนัดพบแรงงาน
5. มีการติดตามประเมินผลและนําผลมาปรับปรุง
ภารกิจท่ี 6 วินัยและพัฒนานักศึกษา

6.1 มีการดําเนินงานวินัยนักศึกษาและพัฒนานักศึกษา 3.33 ดําเนินการ ดําเนินการ ดําเนิน
ระดับคุณภาพ ไมครบ 5 ขอ ครบ 5 ขอ การครบทุกขอ
1. มีแผนการปฏิบัติงาน
2. มีคณะกรรมการสอบสวนและคณะกรรมการดําเนินงานวินัยนักศึกษา
3. การดําเนินงานวินัยเปนไปตามระเบียบ/ ขอบังคับ / ประกาศของมหาวิทยาลัย

4. ใหการปรึกษา แนะแนวและกรณีท่ีตองดูแล  ปรับเปล่ียนพฤติกรรมนักศึกษาท่ี
    มหาวิทยาลัยส่ังลงโทษทางวินัยนักศึกษา √
5. จํานวนนักศึกษาท่ีถูกลงโทษไมเกินรอยละ 0.5  ของนักศึกษาท้ังหมด
6  มีการติดตามประเมินผลและนําผลมาปรับปรง6. มการตดตามประเมนผลและนาผลมาปรบปรุง
ภารกิจท่ี 7  หอพักนักศึกษา

7.1 จัดบริการหอพักนักศึกษาใหไดมาตรฐาน 3.33 มีการ มกีารดําเนินการ มีการดําเนินการ
ระดับคุณภาพ ดําเนินการ การครบ 7 ขอ  ครบทุกขอ
1. มีเปาประสงคบริการนักศึกษาและบุคคลภายนอก ไมครบ7 ขอแรก
2. มีนโยบายและแผนงานที่สอดคลองวิสัยทัศนและพันธกิจ
3. มีคณะกรรมการควบคุมมาตรฐานหอพักและมีระบบบริหารจัดการแบบมี
   สวนรวม
4. จัดบริการส่ิงอํานวยความสะดวกมีชองทางการรับฟงส่ือสารและการรองเรียน √
5 จัดสนับสนุนและสงเสริมพัฒนานักศึกษาในหอพัก
6. มีระบบและเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัย 
7. มีการบริหารความเส่ียงและมีมาตรฐานการควบคุมภายใน
8. มีการประเมินผลพรอมนําผลมาปรับปรุงและพัฒนา
ภารกิจท่ี 8 สุขาภิบาลอาหาร/รานสวัสดิการและสิ่งอํานวยความสะดวก

8.1  คุณภาพอาหาร-เคร่ืองดื่มตามมาตรฐาน 3.33 มีการดําเนิน มีการดําเนิน มีการดําเนินการ
 ระดับคุณภาพ การไมครบ การครบ 4 ขอ ครบทุกขอ
1. มีมาตรฐาน/เปาหมาย 4 ขอ
2. มีระบบบริหารจัดการแบบมีสวนรวม
3. มีการควบคุมภายใน และควบคุมคุณภาพ √
4. มีการดําเนินงานตามแผน
5. มีการประเมินผล
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ภารกิจท่ี 9  สุขภาพอนามัย
9.1  มีบริการสุขภาพอนามัยและประกันภัยอุบัติเหตุนักศึกษา 3.33 มีการ มีการดําเนิน มีการดําเนินการ

 ระดับคุณภาพ ดําเนินการ การครบ 5 ขอ ครบทุกขอ
1. มีนโยบาย ไมครบ 5 ขอ
2. มีระบบการใหบริการสุขภาพอนามัยและประกันภัยอุบัติเหตุ
3. มีเจาหนาท่ีประสานงานตลอด 24 ช่ัวโมง √
4. มีบริการแจงเหตุดวน มีบริการสายดวน และรถฉุกเฉิน
5. มีการจัดกิจกรรมใหความรู/ รณรงคสรางเสริมและปองกันโรค
6.มีการประเมินผล
ภารกิจท่ี 10  ไปรษณียภัณฑ

10.1  รอยละของความพึงพอใจของผูใชบริการ 3.33  1-54 55-79 >80
√

ภารกิจท่ี 11 กิจกรรมเพ่ือสงเสริมพัฒนานักศึกษา
11.1  มีการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษาที่ครบถวนและสอดคลองกับคุณลักษณะของ 3.33 มีการ มกีารดําเนินการ มีการดําเนินการ

บัณฑิตท่ีพึงประสงค ดําเนินการ 3 ขอแรก ครบทุกขอ
ระดับคุณภาพ ไมครบ 3 ขอแรก
1.มีการจัดทําแนวทางสงเสริมการจัดกิจกรรมท่ีสอดคลองกับวิสัยทัศนของ
  สถาบันและคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
  ระดับอุดมศึกษา
2.มีการสงเสริมใหสถาบันและองคการนักศึกษาจัดกิจกรรมนักศึกษาใหครบทุก

้  ประเภทโดยอยางนอยตองดําเนินการ 5 ประเภท  ดังน้ี
       - กิจกรรมวิชาการ
       - กิจกรรมกีฬาและการสงเสริมสุขภาพ √
       - กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนและรักษาส่ิงแวดลอม
       - กิจกรรมนันทนาการ
       - กิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม
3.มีกระบวนการติดตามและประเมินผลโครงการหรือกิจกรรม ท้ังท่ีจัดโดย
   สถาบันและองคการนักศึกษาทุกส้ินปการศึกษา
4. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา
   อยางตอเน่ือง

11.2  รอยละของนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม/โครงการพัฒนานักศึกษาตอจํานวน 3.33 รอยละ รอยละ 40-59 มากกวาหรือ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีท้ังหมด  1-39 เทากับรอยละ 60

√

ภารกิจท่ี 12 วิชาทหาร
12.1  จํานวนนักศึกษาที่ใชบริการวิชาทหารตอปการศึกษา 3.33 ≤200 >200-299 ≥300

√

ภารกิจท่ี 13 ทะเบียนกิจกรรมนักศึกษา
13.1  จํานวนนักศึกษาที่ใชบริการทะเบียนกิจกรรมนักศึกษาตอปการศึกษา 3.33 <800 800-1,000 >1,000

√
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ภารกิจท่ี 14  กีฬา
14.1 จํานวนครั้งท่ีใหบริการดานกีฬาแกนักศึกษา หนวยงาน หรือกลุมองคกรตอ 3.33 <300 300-400 >400

เดือน √

ภารกิจท่ี 15  สารสนเทศกิจการนักศึกษา
15.1   มีการจัดสารสนเทศกิจการนักศึกษา 3.33 ดําเนิน ดําเนิน ดําเนิน

ระดับคุณภาพ การไมครบ 4 ขอการครบ 4 ขอ การครบทุกขอ
1. มีแผนการปฏิบัติงานสารสนเทศกิจการนักศึกษา
2. ขอมูลเปนปจจุบัน มีความถูกตอง และมีความปลอดภัย
3. มีการประชุมช้ีแจง ฝกปฏิบัติ และสรุปผลการปฏิบัติงานกับผูท่ีเก่ียวของ √
4. มีระบบสารสนเทศรองรับการปฏิบัติงานของกองกิจการนักศึกษา 11 ระบบ
5. มีการประเมินผล
ภารกิจท่ี 16 กิจกรรมนานาชาติ

16.1 มีการจัดและสงเสริมกิจกรรมนานาชาติ 3.33 <300 300-400 >400
√

ภารกิจท่ี 17  การพัฒนาองคกร
17.1 จํานวนโครงการพัฒนางาน / ผลงานวิชาการ 3.33 <4 4-มิ.ย. >6

√

2.12 รอยละของนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาท่ีสําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปท่ีผานมา รอยละ รอยละ 1. มากกวาหรือ
ท่ีไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม 0.003-0.015  0.016-0.029 เทากับรอยละ0.030

่

เกณฑการประเมินภารกิจในฐานะผูขับเคลื่อน / รายงานตัวบงชี้ของมหาวิทยาลัย

จริยธรรม กีฬา สุขภาพ ศิลปะและวัฒนธรรมและดานส่ิงแวดลอมในระดับชาติ 2. นักศึกษาบัณฑิต
หรือระดับนานาชาติ (2.12) ศึกษาและศิษยเกา
 ท่ีไดรับรางวัลจาก
 ผลงานวิจัยและหรือ

วิทยานิพนธมากกวา
หรือเทากับ 0.060
หมายเหตุ
กรณีไดตามขอ 1 แต
ไมไดขอ 2 ถือวา
ไดคะแนน 2

2.16 จํานวนวิทยานิพนธและงานวิชาการของนักศึกษาท่ีไดรับรางวัลในระดับชาติ ระดับมหาวิทยาลัยหรือหนวยงาน
หรือระดับนานาชาติ  (ช้ินงาน)*** จํานวน  จํานวน  มากกวาหรือ

1-5 ช้ินงาน  6-8 ช้ินงาน เทากับ 9 ช้ินงาน
ระดับภาควิชา
จํานวน  จํานวน มากกวาหรือ

 0 ช้ินงาน   1 ช้ินงาน เทากับ 2 ช้ินงาน
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3.1 มีการจัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา (ระดับ)*** 5.00 มีการ มกีารดําเนินการ มีการดําเนินการ
ระดับคุณภาพ ดําเนินการ 7 ขอแรก ครบทุกขอ
1. มีการสํารวจควรมตองการจําเปนของนักศึกษาปท่ี 1 ไมครบ 7 ขอแรก
2. มีการจัดบริการดานส่ิงอํานวยความสะดวกที่เอ้ือตอการพัฒนาการเรียนรูของ

   นักศึกษา
3. มีการจัดบริการดานกายภาพที่สงเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษา
4. มีการจัดบริการใหคําปรึกษาแกนักศึกษา
5. มีบริการขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนตอนักศึกษาและศิษยเกา
6. มีการจัดโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาชีพแกนักศึกษาและศิษยเกา
7. มีการประเมินคุณภาพของการใหบริการท้ัง 5 เร่ืองขางตนเปนประจําทุกป
8. นําผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการมาพัฒนาการจัดบริการแกนักศึกษา
   นักศึกษาและศิษยเกา

3.2 มีการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษาท่ีครบถวนและสอดคลองกับคุณลักษณะของ มีการ มกีารดําเนินการ มีการดําเนินการ
บัณฑิตท่ีพึงประสงค (ระดับ)*** ดําเนินการ 3 ขอแรก ครบทุกขอ 
ระดับคุณภาพ ไมครบ 3 ขอแรก
1= มีการจัดทําแนวทางสงเสริมการจัดกิจกรรมท่ีสอดคลองกับวิสัยทัศนของ
สถาบันและคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
2 = มีการสงเสริมใหสถาบันและองคการนักศึกษาจัดกิจกรรมนักศึกษาให
ครบทุกประเภทโดยอยางนอยตองดําเนินการใน 5 ประเภท ดังน้ี
- กิจกรรมวิชาการ
- กิจกรรมกีฬาและการสงเสริมสุขภาพ
- กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนและรักษาส่ิงแวดลอม
- กิจกรรมนันทนาการ
- กิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม
3 = มีกระบวนการติดตามและประเมินผลโครงการหรือกิจกรรม ท้ังท่ีจัดโดย
สถาบันและองคการนักศึกษาทุกส้ินปการศึกษา
4 = มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา
อยางตอเน่ือง

3.3 รอยละของนักศึกษาท่ีเขารวมกิจกรรม/โครงการพัฒนานักศึกษาตอ รอยละ 1-39  รอยละ 40-59 มากกวาหรือ
จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีท้ังหมด**** เทากับรอยละ 60

3.4 ประสิทธิผลของการปฏิบัติตามคุณธรรม จริยธรรมและวินัยนักศึกษา* มีนักศึกษาท่ี มีนักศึกษาท่ี มีนักศึกษาท่ี
ไมถูก ไมถูกลงโทษทา ไมถูกลงโทษทาง

ลงโทษทาง
วินัยรอยละ วินัยรอยละ วินัยรอยละ 

 90.00-94.99 95.00-99.49 99.50-100
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น้ําหนักภารกิจและตัวบงชี้
เกณฑการประเมิน

ภารกิจท่ี 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
9.2  มีระบบและกลไกการใหความรูและทักษะดานการประกันคุณภาพแกนักศึกษา 5 มีการ มกีารดําเนินการ มีการดําเนินการ

ระดับคุณภาพ ดําเนินการ  4-5 ขอแรก อยางนอย 6 ขอแรก
1. มีระบบการใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแกนักศึกษา ไมครบ 4 ขอแรก
2. มีระบบสงเสริมใหนักศึกษานําความรูดานการประกันคุณภาพไปใชกับ
    กิจกรรมนักศึกษา
3. มีกลไกใหนักศึกษามีสวนรวมในการประกันคุณภาพการศึกษาของ
   มหาวิทยาลัย
4. นักศึกษามีการใชกระบวนการคุณภาพ ในการพัฒนาคุณภาพของ
    กิจกรรมหรือโครงการนักศึกษา
5. นักศึกษาสรางเครือขายการพัฒนาคุณภาพในสถาบันและระหวางสถาบัน
6. มีระบบติดตามประเมินผลการประกันคุณภาพในกิจกรรมที่นักศึกษา
    ดําเนินการ และในสวนที่นักศึกษามีสวนรวมกับการประกันคุณภาพ
    ของสถาบัน
7. มีการนําผลการประเมินไปพัฒนากระบวนการใหความรูและกลไก
    การดําเนินงานประกันคุณภาพที่เกี่ยวของกับนักศึกษาอยางตอเนื่อง
ภารกิจท่ี 10  องคประกอบตามนโยบายรัฐบาล "สถานศึกษา 3 ดี (3D)

10.1 การบริหารจัดการสถานศึกษา 3ดี (3D)
10.2 ผลท่ีเกิดกับผูเรียนตามนโยบาย 3ดี (3D) มีความรู เจตนคติท่ีดี ตลอดจนเกิดพฤติกรรม

อธิบายสัญลักษณ
* หมายถึง องคประกอบ/ตัวบงช้ีท่ีเปนเอกลักษณเฉพาะของมหาวิทยาลัย   ** หมายถึง ตัวบงช้ีท่ีสอดคลองกันระหวาง สกอ. 

และสมศ.
*** หมายถึง ตัวบงช้ีท่ีกําหนดโดย สกอ.   **** หมายถึง ตัวบงช้ีของ สมศ.


