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คำนำ
รายงานประจาปีการประเมินคุณภาพ ปีการศึกษา 2553 กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดทาขึ้นเพื่อเผยแพร่ผลการดาเนินงานในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมาแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
ต่อสาธารณชนผู้สนใจ รวมถึงเพื่อใช้เป็นข้อมูลสาหรับการตรวจสอบประเมินคุณภาพการดาเนินงานภายใน
ระดับหน่วยงานและระดับมหาวิทยาลัย
แนวทางการจัดทารายงานฉบับนี้ ได้จัดทาตามแนวทางของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย
ในปีการศึกษา 2553 กองฯ ได้รายงานผลการดาเนินงานและผลการประเมินตามภารกิจและตัวบ่งชี้จานวน 25
ตัวบ่งชี้ คือ ภารกิจร่วมของหน่วยงาน 10 ตัวบ่งชี้ และภารกิจเฉพาะของหน่วยงาน 15 ตัวบ่งชี้ ระยะเวลาที่
รายงานตามปีการศึกษา 2553 (1 มิถุนายน 2553 – 31 พฤษภาคม 2554) ยกเว้นในตัวบ่งชี้ที่สัมพันธ์กับการใช้
จ่ายงบประมาณโดยตรง จะรายงานตามกรอบปีงบประมาณ 2553
ข้อมูลในรายงานฉบับนี้ เป็นการแสดงผลจากการดาเนินงาน ทั้งส่วนของตัวป้อน กระบวนการ
ทางาน ผลลัพธ์และผลสาเร็จที่เกิดขึ้น ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าและพัฒนาการของ
กองกิจการนักศึกษาจากการพัฒนากระบวนการทางานของปีการศึกษา 2553
ขอขอบคุณคณะกรรมการประกันคุณภาพและบุคลากรกองกิจการนักศึกษา ที่ได้ให้ความร่วมมือใน
การทางานและมีความมุ่งมั่นที่จะร่วมกันพัฒนาคุณภาพการดาเนินงาน จนทาให้การดาเนินงานด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาของกองกิจการนักศึกษา ที่ผา่ นมาสาเร็จไปได้ด้วยดี
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ข้อมูลเบือ้ งต้นของกองกิจการนักศึกษา

ส่วนที่ 1
ข้อมูลเบื้องต้นของกองกิจการนักศึกษา
ความเป็นมา
กองกิจการนักศึกษาเป็นส่วนราชการหนึ่ง ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัยเรื่อง การแบ่งส่วน
ราชการในสํานักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงวันที่ 20 เมษายน 2522 ในราชกิจจานุเบกษา
ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2522 และตามหนังสือทบวงมหาวิทยาลัยที่ ทม 0202/7959 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม
2542 มีโครงสร้างการแบ่งงานเป็น 3 งาน 1 หน่วย คือ งานแนะแนวและจัดหางาน งานบริการและสวัสดิการ
นักศึกษา งานกิจกรรมนักศึกษา และหน่วยธุรการ ปี 2531 ได้ปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งงานใหม่ ตาม
หนังสือทบวงมหาวิทยาลัยที่ ทม 0202/24594 ลงวันที่ 20 กันยายน 2531 เป็น 4 งาน คือ งานแนะแนวและ
จัดหางาน งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา งานกิจกรรมนักศึกษา และงานธุรการ และเมื่อวันที่ 3
ธันวาคม 2547 ได้เพิ่มหน่วยงานใหม่เป็นการภายใน จํานวน 2 หน่วยงาน คือ หน่วยสารสนเทศ และหน่วย
กิจกรรมนานาชาติ
ปี 2552 ได้ปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งงานใหม่เป็นการภายใน ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2552
เป็นต้นมาตามหนังสือที่ มอ.052/289 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2552 เป็น 9 งาน คือ
1. งานกิจกรรมนักศึกษา
2. งานพัฒนากีฬา
3. งานวินัยและพัฒนานักศึกษา
4. งานแนะแนวและจัดหางาน
5. งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
6. งานหอพักนักศึกษา
7. งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา
8. งานธุรการ
9. งานสารสนเทศและนวัตกรรม
วิสัยทัศน์
กองกิจการนักศึกษาเป็นองค์กรคุณภาพที่ร่วมสร้างบัณฑิตที่พงึ ประสงค์ของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
พันธกิจ
1. พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พงึ ประสงค์โดยสนับสนุนและจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
ที่หลากหลายและมีคุณภาพ
2. จัดบริการและสวัสดิการที่ดี เอื้อต่อการพัฒนาการเรียนรู้และส่งเสริมคุณภาพชีวิต
แก่นักศึกษา
3. สร้างองค์กรคุณภาพ ตามหลักการบริหารจัดการที่ดี
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เป้าประสงค์ / วัตถุประสงค์ / กลยุทธ์
เป้าประสงค์ 1. บัณฑิตมีภาวะผู้นํา มีทักษะชีวิต มีคุณธรรม มีสํานึกสาธารณะและสมรรถนะสากล และอยู่
ร่วมกับผู้อื่นได้ดี
วัตถุประสงค์
กลยุทธ์
1. เพื่อให้บัณฑิตมีจิตสํานึกสาธารณะ 1. เผยแพร่พระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนกฯ
มีคุณธรรมจริยธรรม และมีวินัย ถือ
2. ขยายกิจกรรมให้นักศึกษารู้จกั ชุมชน และสังคม
ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่
3. สร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมด้านคุณธรรม จริยธรรม ส่งเสริม
หนึ่งตามพระราชปณิธานของสมเด็จ บุคลากรและนักศึกษาที่มีความดีเด่นเป็นแบบอย่างที่ดี
พระบรมราชชนกฯ
4. จัดและส่งเสริมกิจกรรมให้นกั ศึกษาเรียนรู้การแก้ไขพฤติกรรมที่ขัดกับวินัย
นักศึกษา
5. จัดและส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาจิตสํานึกสาธารณะ คุณธรรมจริยธรรม
และวินัย
2. เพื่อให้บัณฑิตมีภาวะผู้นํา มีทักษะ 1. จัดและส่งเสริมกิจกรรมที่เสริมสร้างภาวะผู้นํา สมรรถนะสากลบนพืน้ ฐาน
ชีวติ มีทักษะทางสังคม วิชาการ และ ความเป็นไทย
เสริมสร้างสมรรถนะสากลบนพืน้ ฐาน 2. ส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรนักศึกษาและสร้างเครือข่าย
ความเป็นไทย
ในการพัฒนาผู้นาํ ของนักศึกษา
3. จัดและส่งเสริมกิจกรรมเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา
4. จัดและส่งเสริมกิจกรรมเสริมสร้างบัณฑิตให้มีทักษะชีวิตและคุณภาพชีวิต
ที่ดตี ระหนักในศักดิ์ศรีและความมีคุณค่าในตนเองตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
5. จัดและส่งเสริมกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา ให้มีความพร้อมที่จะศึกษา
ต่อและการเข้าสูต่ ลาดงานรวมทั้งสนับสนุนให้นักศึกษาประกอบอาชีพมี
รายได้ระหว่างเรียนและสร้างงานด้วยตนเอง
6. ส่งเสริมการให้บริการปรึกษา
3. เพื่อให้บัณฑิตมีความภาคภูมใิ จใน 1. จัดและส่งเสริมกิจกรรมความภาคภูมิใจในสถาบันเป็นหนึ่งเดียวไม่แยก
สถาบัน ความเป็นลูกพระบิดาเป็นหนึ่ง คณะ วิทยาเขต
เดียวไม่แยกคณะ วิทยาเขต
4. เพื่อให้บัณฑิตมีความเข้าใจใน
1. จัดและส่งเสริมกิจกรรมให้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจวัฒนธรรมไทยและ
พหุวัฒนธรรมและความเป็นประชาธิป- วัฒนธรรมต่างชาติ เพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม
ไตยโดยมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็น
2. รณรงค์สง่ เสริมกิจกรรมความเป็นประชาธิปไตยมีพระมหากษัตริย์
ประมุข
ทรงเป็นประมุข
5. เพื่อให้บัณฑิตมีสุขภาพ พลานามัย 1. จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นผู้มสี ุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจ
แข็งแรงสมบูรณ์
2. จัดกิจกรรมที่สง่ เสริมให้นักศึกษาปราศจากยาเสพติด การพนันอบายมุข
และพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆ
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เป้าประสงค์ 2. นักศึกษามีความพร้อมในการศึกษาเพือ่ พัฒนาวิชาการและกระจายโอกาสทาง
การศึกษา
วัตถุประสงค์

กลยุทธ์

1. เพื่อจัดบริการและสวัสดิการที่
หลากหลายตรงตามความ
ต้องการของนักศึกษา

1. มุ่งพัฒนาหอพักตามมาตรฐานหอพักนักศึกษาของสํานักงาน
คณะกรรมการ การอุดมศึกษาและของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2. ตรวจเยี่ยมนักศึกษา และรับรองมาตรฐานที่พักเอกชน
3. จัดให้มีการจําหน่ายอาหาร- เครื่องดื่มที่หลากหลายได้มาตรฐาน
4. จัดให้มีร้านสวัสดิการต่าง ๆ ที่เอื้อต่อการพัฒนาการเรียนรูแ้ ละส่งเสริม
คุณภาพชีวิตแก่นักศึกษา
5 จัดให้มีระบบบริการสุขภาพอนามัยนักศึกษาทีห่ ลากหลาย
6. จัดสรรทุนการศึกษาประเภททุนขาดแคลนหรือทุนเรียนดี ตามเกณฑ์
ของมหาวิทยาลัยและแหล่งทุน
7. จัดสรรเงินให้กยู้ ืมตามเกณฑ์ของกองทุนเงินให้กยู้ ืมเพือ่ การศึกษา
8. จัดอบรมและเผยแพร่ขอ้ มูลอาชีพ อาชีพอิสระ การศึกษาต่อและการ
สมัครงาน
9. จัดบริการวิชาทหารตามระเบียบการศึกษา
10. จัดให้มีอาคาร สนามกีฬา อุปกรณ์กฬี า และอุปกรณ์อนื่ ๆ ที่เอื้อต่อ
การจัด กิจกรรมกีฬาให้ได้มาตรฐานและเพียงพอ
11. จัดให้มอี าคารกิจกรรม และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรม
นักศึกษา ให้ได้มาตรฐานและเพียงพอ
12. จัดให้มีการสํารวจความต้องการความจําเป็นของนักศึกษา
2. เพื่อกระจายโอกาสทาง
1. จัดให้มีทุนการศึกษาและแสวงหาแหล่งทุนเพิ่มมากขึ้นสําหรับนักเรียน
การศึกษาให้ นักเรียนนักศึกษา
นักศึกษาด้อยโอกาส และนักศึกษากลุ่มพิเศษ เช่น นักศึกษาพิการ
ด้อยโอกาส นักศึกษากลุ่มพิเศษ นักศึกษาที่ ได้รับผลกระทบจากเหตุจลาจล การก่อการร้าย ภัยพิบัติ
และนักศึกษาที่ มีความสามารถ ต่าง ๆ เป็นต้น
พิเศษในรูปแบบ ทุนการศึกษาและ 2. จัดให้มีโครงการรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา นักเรียนที่
รูปแบบอื่น ๆ
ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในชายแดนใต้ เข้าเรียนใน
มหาวิทยาลัย
เป้าประสงค์ 3. กองกิจการนักศึกษามีการบริหารจัดการเชิงรุก ทีม่ ีประสิทธิภาพ โปร่งใสตรวจสอบได้
ตามหลักธรรมาภิบาล และสอดรับกับการบริหารมหาวิทยาลัยหลายวิทยาเขต
1. เพื่อบูรณาการงานกิจการ1. จัดตั้งคณะกรรมการดําเนินงานหรือคณะทํางานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
นักศึกษา กับคณะ และวิทยาเขต งานกิจการนักศึกษา
อย่างเป็นระบบ
2. กําหนดแผนการปฏิบตั ิงานร่วมกับคณะและวิทยาเขต
4
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วัตถุประสงค์
2. เพื่อให้การบริหารจัดการมี
ประสิทธิภาพโปร่งใส และ
ตรวจสอบได้

กลยุทธ์
1. จัดอบรมให้ความรู้ กระตุ้นและสร้างจิตสํานึกให้บุคลากรปฏิบัติงาน
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
2. ปรับและวางระบบบริหารจัดการให้มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้
3. กําหนดมาตรฐานการให้บริการที่มีระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน
4. มีการวัดความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของนักศึกษาและผู้ท่เี กี่ยวข้อง
เพื่อนําผลไปปรับปรุงการให้บริการ
3. กําหนดมาตรฐานการให้บริการที่มีระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน
4. มีการวัดความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของนักศึกษาและผู้ท่เี กี่ยวข้อง
เพื่อนําผลไปปรับปรุงการให้บริการ
5. เปิดโอกาสให้นักศึกษาและประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมตามระดับการ
มีส่วนร่วม คือการให้ขอ้ มูลปรึกษาหารือร่วมกัน การให้เข้ามาเกี่ยวข้อง
การร่วมมือกันและ การเสริมอํานาจประชาชนผ่านกิจกรรมต่าง ๆ
6. มีการสร้างเครือข่ายและจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับนิสติ
นักศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง
7. มีระบบรวบรวมจัดการข้อร้องเรียน / ข้อเสนอแนะ / ข้อคิดเห็น เพื่อ
นํามา ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ
8. มีชอ่ งทางการสื่อสารและการรับฟังความต้องการของนักศึกษา และ
ผู้เกี่ยวข้อง
3.เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าของ
1. พัฒนาบุคลากรเข้าสู่ตําแหน่งชํานาญการ/เชี่ยวชาญ/เชี่ยวชาญพิเศษ
บุคลากรอย่างเป็นระบบทั้งด้าน
2. มีระบบกลไกเสริมสร้างและจูงใจให้บุคลากรทําผลงานทางวิชาการ
ระดับความรู้ และระดับ
3. มีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
ความสามารถทางวิชาการ
4. จัดหางบประมาณสนับสนุนให้เพียงพอในการพัฒนาบุคลากร เช่น
เรื่องการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน หรือการทําวิจัย
4.เพื่อพัฒนาระบบการจัดการ
1. จัดให้มีฐานข้อมูลที่เชื่อถือได้ ทันสมัยสําหรับการบริหารจัดการ
ฐานข้อมูล และการใช้ เทคโนโลยี
2. จัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และอืน่ ๆ ให้เพียงพอกับความต้องการ
สารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
ในทุกภารกิจของกองฯ
3. จัดอบรมให้ความรูบ้ ุคลากรเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนือ่ ง
5.เพื่อพัฒนากระบวนการดําเนินงาน 1. บริหารความเสีย่ งตามมาตรฐาน COSO
ให้เป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อช่วยให้
ลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึน้ เนื่อง
จากความเสี่ยงต่าง ๆ
5
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เป้าประสงค์ 4. เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะและปรับวัฒนธรรมองค์กรสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ที่
มีการจัดการความรู้ เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
วัตถุประสงค์
กลยุทธ์
1. เพื่อพัฒนาการทํางานเป็นทีม มี 1. ส่งเสริมการทํางานเป็นทีมเพื่อพัฒนาองค์กร โดยแต่งตั้งคณะทํางาน
จิตสํานึกแห่งการเรียนรู้
ชุดต่าง ๆ
2. เพื่อพัฒนา KPIs ให้สอดคล้อง
1. มีคณะกรรมการประกันคุณภาพของกองฯ
กับ ระบบการประกันคุณภาพของ 2. จัดประชุมแลกเปลีย่ นเรียนรูเ้ พื่อพัฒนา KPIs ให้สอดคล้องกับระบบ
มหาวิทยาลัย
การประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย
3. เพื่อสร้างระบบ Knowledge
1. ส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษาแลกเปลี่ยนถ่ายทอดและเผยแพร่
Management และสร้าง/จัดเก็บ
ความรู้
องค์ความรู้อย่างเป็นระบบ เพื่อให้ 2. สร้าง/ประมวลองค์ความรูด้ ้านกิจการนักศึกษา
เกิดเป็นขุมความรู้ดา้ นกิจการ
นักศึกษา
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7
อธิการบดี
- คณะกรรมการดาเนิ นงานกิจการนักศึกษา
- คณะกรรมการจัดสรรทุนการศึกษา
- คณะกรรมการดาเนิ นงานวินยั นักศึกษา
- คณะกรรมการที่ปรึ กษาเชิงจิตวิทยา
- คณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึ กษาหอพัก
- คณะกรรมการกองทุนเงินให้กยู้ มื เพื่อการศึกษา

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา กีฬาและวัฒนธรรม

ผูช้ ่วยอธิ การบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกีฬา

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

ผู้อานวยการกองกิจการนักศึกษา

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

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

งานวินัยและพัฒนา
นักศึกษา(3)
- หน่วยวินยั นักศึกษา
- หน่วยพัฒนาและ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
- หน่วยพัฒนาวินยั นักศึกษา
-

งานแนะแนวและจัดหางาน
( 4)
- หน่วยทุนการศึกษา
- หน่วยบริ การปรึ กษาเชิง
จิตวิทยาและพัฒนาตน
- หน่วยรับเรื่ องราวร้องทุกข์
- หน่วยพัฒนาอาชีพ
นักศึกษา
/

งานกองทุนเงินให้ ก้ ยู มื
เพือ่ การศึกษา (5)

งานหอพัก
นักศึกษา (6)

- หน่วยปฏิบตั ิการเงินกูย้ ืม
กยศ./กรอ.
- หน่วยส่งเสริ มพัฒนา
นักศึกษากูย้ ืม

-หน่วยหอพักชาย
-หน่วยหอพักหญิง
-หน่วยพัฒนานักศึกษา
ในหอพัก
-หน่วยอาคารสถานที่
และพัสดุ
-หน่วยไปรษณียภัณฑ์
-หน่วยธุ รการ
-หน่วยประสานงาน
หอพักเอกชน

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

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

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

หัวหน้ างานกิจกรรม
นักศึกษา
สุ กรี เมฆทันต์
น.วิชาการศึกษาช.8

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

(1)

- วิลาสิ นี เพชรขาว
น.วิชาการ ช.8
- เกตุวดี สิ ทธิ ชยั
น.วิชาการ 6
- สัตญา แสงสุ วรรณ
น.วิชาการศึกษา*
- เยาวลักษณ์ คุณาวรกุล
น.วิชาการอุดมศึกษา***
- ปรเมศวร์ สาขุน
ช่างอิเลคทรอนิคส์ *
- สุ ภาภรณ์ เพ็งทอง
น.วิชาการศึกษา*
- ลูกจ้างประจา 1 คน
-พนง.บ.เอกชน 2 คน

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

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

หัวหน้ างานแนะแนวและ
จัดหางาน
อมรา ศรีสัจจัง
น.แนะแนวฯ ช. 8
( 4)
- จีรนันท์ ยอดมณี
น.วิชาการอุดม***
- เบญจมาศ เลิศบวร
น.วิชาการอุดม***
- รุ่ งทิพย์ ปราโมทย์พนั ธุ ์
น.วิชาการศึกษา

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

- อุษา รัตนอาชาไนย
น.แนะแนวการศึกษา
และอาชีพ

- คณะกรรมการชุดต่างๆ
(ประกันคุณภาพ/ความเสี่ ยง การจัดการความรู ้ แผนและ
พัฒนา 5 ส. กิจกรรมสันทนาการและสานสัมพันธ์)

หัวหน้ างานหอพัก
นักศึกษา
อัมพร อรุณศรี
น.วิชาการฯ ช. 8
(6)
- นพดล ภูมิสมบัติ
น.วิชาการศึกษา 6
- นันทวัน ชนะสิ ทธิ์
น.วิชาการศึกษา 6
- ธนภร ไชยทอง
น.วิชาการศึกษา 6
- พรผุสดี หล่อตระกูล
ผูป้ ฏิบตั ิงานบริ หาร 4
- นายอนุกิจ ชาติดา
นักวิชาการศึกษา
- อุไรวรรณ ปฏิญญา
น.วิชาการอุดมศึกษา**
- แม่บา้ น 10 คน
- พนง.บ.เอกชน 40 คน

หัวหน้ างานบริการและ
สวัสดิการนักศึกษา
สุ พตั รา วิจิตรโสภา
น.วิชาการฯ ช.8
(7)
- นุกลู กุลสิ รวิชย์
น.วิชาการ 6
- นันทวี ภักดีจิตต์
แม่บา้ น
- พนง.บ.เอกชน 24 คน

หัวหน้ างานธุรการ
อาภรณ์ อุ่นธวัชนัดดา
จ.บริหารฯ ช. 8
(8)

หัวหน้ างานสารสนเทศ
และนวัตกรรม
คมกริช ชนะศรี
น.แนะแนวฯ ช. 8
(9)

- วิรภรณ์ ถาวรสุ ข
น.วิชาการ6
- พรทิพย์ อรัญดร
น.วิชาการเงินและบช.6
- จารุ ณี สิ งขรัตน์
ผูป้ ฏิบตั ิงานบริ หาร 6
- วิลยั อินทร์สุวรรณ์
ผูป้ ฏิบตั ิงานบริ หาร 6
- อนันต์ อินคีรี
ผูป้ ฏิบตั ิงานบริ หาร 5
- ละออง สุ ขโสภา
ผูป้ ฏิบตั ิงานบริ หาร*
- ทิพวัลย์ เตชะศรี
ผูป้ ฏิบตั ิงานบริ หาร *
- ไตรลดา พงษ์ชาตรี
ผูป้ ฏิบตั ิงานบริ หาร*
- นายพิชิต พลายดัด
แม่บา้ น

- ชุลีพร สะสม
น.วิชาการคอมพิวเตอร์
- นายทิวากร สัมมาสุ ข
น.วิชาการคอมพิวเตอร์

หน้าที่รับผิดชอบ
หน้าที่รับผิดชอบของงานต่าง ๆ กองกิจการนักศึกษา มีดังนี้
 1. งานกิจกรรมนักศึกษา
มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการจัด และสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา โดยจะกํากับ
ดูแลการจัดกิจกรรมด้านต่างๆ ของกลุ่มกิจกรรมนักศึกษา ได้แก่ องค์การบริหาร สภานักศึกษา ชมรมในสังกัด
องค์การบริหาร และกลุ่มอิสระต่างๆ โดยแบ่งหน่วยความรับผิดชอบ ดังนี้
1.1 หน่วยบําเพ็ญประโยชน์ มีหน้าที่กํากับดูแลให้การปรึกษาชมรมด้านบําเพ็ญประโยชน์ พิจารณา
กําหนดระเบียบ หลักเกณฑ์การจัดทําโครงการให้ตอบสนองวัตถุประสงค์ กลยุทธ์และแผนงานพัฒนานักศึกษา
พิจารณาวิเคราะห์โครงการงบประมาณ ตลอดจนประสานอํานวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมนักศึกษา
ด้านบําเพ็ญประโยชน์ ได้แก่ ด้านการเงิน อาคารสถานที่ ยานพาหนะ กําลังคน และติดตามประเมินผล
1.2 หน่วยวิชาการ มีหน้าที่กํากับดูแลให้คําปรึกษาชมรมด้านวิชาการ พิจารณากําหนดระเบียบ
หลักเกณฑ์การจัดทําโครงการให้ตอบสนองวัตถุประสงค์ กลยุทธ์ และแผนงานพัฒนานักศึกษา วิเคราะห์
โครงการ งบประมาณ ตลอดจนอํานวยความสะดวกด้านต่างๆ ในการจัดกิจกรรมนักศึกษาด้านวิชาการ ได้แก่
ด้านการเงิน สถานที่ ยานพาหนะ กําลังคน และติดตามประเมินผล
1.3 หน่วยศิลปวัฒนธรรม มีหน้าที่กํากับดูแลให้คําปรึกษาชมรมด้านศิลปวัฒนธรรม พิจารณา
กําหนดระเบียบ หลักเกณฑ์การจัดทําโครงการให้ตอบสนองวัตถุประสงค์ กลยุทธ์ และแผนงานพัฒนา
นักศึกษา วิเคราะห์โครงการ งบประมาณ ตลอดจนอํานวยความสะดวกด้านต่างๆ ในการจัดกิจกรรมนักศึกษา
ด้านศิลปวัฒนธรรม ได้แก่ ด้านการเงิน สถานที่ ยานพาหนะ กําลังคน และติดตามประเมินผล
1.4 หน่วยกิจกรรมพิเศษ มีหน้าที่กํากับดูแลให้คําปรึกษาการจัดกิจกรรมพิเศษอื่นๆ พิจารณา
วิเคราะห์โครงการ งบประมาณ ตลอดจนอํานวยความสะดวกด้านต่างๆ ในการจัดกิจกรรมพิเศษที่องค์กร
กิจกรรมเสนอ โดยเน้นกิจกรรมที่สอดคล้องกับเปูาประสงค์หลักการบ่มเพาะนักศึกษา
1.5 หน่วยกิจกรรมนานาชาติ มีหน้าที่กํากับดูแลการจัดกิจกรรมของนักศึกษาต่างชาติ การ
ดําเนินงานและประสานภารกิจของนักศึกษาต่างชาติ การดําเนินงาน และประสานภารกิจของกองฯ ที่เกี่ยวข้อง
กับกิจกรรมนานาชาติ ได้แก่ การติดต่อประสานงานกับมหาวิทยาลัย หน่วยงานต่างประเทศ ในลักษณะ
E – mail จดหมาย โทรสาร โทรศัพท์ การประสานต้อนรับ บรรยายสรุป การบันทึกการประชุม และงาน
เอกสารต่างประเทศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา และบุคลากรกองฯ
1.6 หน่วยทะเบียนกิจกรรม มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดเก็บข้อมูลนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมแต่ละ
โครงการ ดําเนินการเทียบค่าหน่วยชั่วโมง และเทียบโอนประสบการณ์เข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา
ตรวจสอบคุณภาพพร้อมออกใบรับรองการทํากิจกรรมของนักศึกษา
1.7 หน่วยอาคารกิจกรรมและพัสดุ มีหน้าที่ควบคุมดูแลอาคารกิจกรรมนักศึกษา และจัดให้บริการ
ด้านพัสดุสนับสนุนการจัดกิจกรรมนักศึกษา ได้แก่ พัสดุโสตฯ โครงงาน งานครัว และพัสดุสํานักงานต่างๆ
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 2. งานพัฒนากีฬา
มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางด้านกีฬา ทั้งในส่วนของกิจกรรมกีฬา
กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ กีฬาเพื่อสุขภาพ วิทยาศาสตร์การกีฬา และสิ่งอํานวยความสะดวกด้านกีฬา ตลอดจน
สนับสนุนให้นักนักศึกษาได้เรียนวิชาทหาร โดยแบ่งหน่วยงานดังนี้
2.1 หน่วยส่งเสริมและกิจกรรมกีฬา มีหน้าที่กํากับดูแลให้คําปรึกษาชมรมด้านกีฬาในสังกัด
องค์การบริหาร องค์การนักศึกษา พิจารณากําหนดระเบียบ หลักเกณฑ์การจัดทําโครงการให้ตอบสนอง
วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ และแผนงานพัฒนานักศึกษา วิเคราะห์โครงการ งบประมาณ ตลอดจนอํานวยความ
สะดวกด้านต่างๆ ในการ จัดกิจกรรมนักศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม ได้แก่ ด้านการเงิน สถานที่ ยานพาหนะ
กําลังคน และการติดตามประเมินผล
2.2 หน่วยส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพ มีหน้าที่จัดและส่งเสริมกิจกรรมการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ
แก่นักศึกษาบุคลากร บุคคลภายนอกและหน่วยงานชุมชนต่างๆ ในพื้นที่ใกล้มหาวิทยาลัย เพื่อให้สามารถได้
ออกกําลังกายและเล่นกีฬาอย่างน้อย 3 วัน/สัปดาห์ มีความเข้าใจหลักการออกกําลังกายที่ถู กต้องเหมาะกับ
สภาพของร่างกายตนเอง และเลือกชนิดกีฬาที่ออกกําลังกายได้เหมาะสม จัดบอร์ดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้
ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยสุขภาพตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ได้แก่
อบรมแอโรบิค อบรมโยคะ เทวันโด
2.3 หน่วยส่งเสริมและพัฒนากีฬา มีหน้าที่ดําเนินการ รับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้าน
กีฬาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย จัดเตรียมเอกสาร สนับสนุนส่งเสริม/อํานวยความสะดวก และจัดส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยตั้งแต่การคัดเลือกระหว่างวิทยาเขต รอบคัดเลือกโซนภาคใต้
และรอบมหกรรม ดําเนินการจัดการแข่งขันและจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬารายการต่างๆ ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ จัดประชุม สัมมนา และฝึกอบรมให้กับผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอน ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน
เกี่ยวกับ แนวทางการพัฒนากีฬาของมหาวิทยาลัยให้สู่ความเป็นเลิศ พร้อมทั้งสนับสนุนกิจกรรมในด้านต่างๆ
ได้แก่การเงิน สถานที่ ยานพาหนะ กําลังคน และการติดตามประเมินผล
2.4 หน่วยวิทยาศาสตร์การกีฬา มีหน้าที่ประสานและดําเนินการส่งเสริมให้ความรู้ทางด้าน
วิทยาศาสตร์การกีฬาแก่นักศึกษา บุคลากรบุคคลภายนอกให้มีความรู้ที่ถูกต้องในการออกกําลังกายตลอดจน
การนําวิทยาศาสตร์การกีฬามาใช้อย่างแพร่หลายในมหาวิทยาลัย อีกทั้งเพื่อปูองกันการบาดเจ็บจากการเล่น
กีฬา และให้ความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์การกีฬา ดังนี้
จัดทํามุมหนังสือ จัดบอร์ดนิทรรศการ จัดสัมมนาการกีฬา จัดทดสอบสมรรถภาพทางกายแก่นักศึกษา
บุคลากรและบุคคลภายนอก
2.5 หน่วยสถานที่และอุปกรณ์กีฬา มีหน้าที่บริหารจัดการด้านสถานกีฬาอุปกรณ์กีฬาและสิ่ง
อํานวยความสะดวกทางการกีฬา สนับสนุนงานในส่วนต่างๆที่เกี่ยวของกับการกีฬาและกิจกรรมอื่นๆของ
นักศึกษาและบุคลากรของวิทยาเขตหาดใหญ่ โดยมี อาคารกีฬา พื้นที่สนามกีฬา ได้แก่ สระว่ายนํ้า ขนาด 25
เมตร โรงยิมเนเซี่ยม 1 หลัง สนามฟุตบอล สนาม 1 สนาม 2 สนามเทนนิส 5 คอร์ท สนามบาสเกตบอล
กลางแจ้ง 2 สนาม สนามซอฟท์บอลและเบสบอล 1 สนาม สนามเปตอง 5 สนาม สนามยิงปืน ระยะ 10 เมตร
17 ช่องยิง สนามวอลเลย์บอลชายหาด 1 สนาม อาคารกีฬาเอนกประสงค์ ประกอบด้วย สนามตะกร้อ 2 สนาม
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สนามบาสเกตบอลและวอลเลย์บอล อาคารกีฬาในร่ม 1 หลัง ประกอบด้วย ศูนย์บริหารร่างกายห้องทดสอบ
สมรรถภาพ ห้องฝึกซ้อมกีฬาเทเบิลเทนนิส ห้องฝึกซ้อมกีฬาศิลปะปูองกันตัว ห้องฝึกซ้อมกีฬาในร่ม
2.6 หน่วยธุรการและการเงิน มีหน้าที่ด้านธุรการ ได้แก่ จัดทําทะเบียนพัสดุ ครุภัณฑ์ต่างๆ รับ – ส่ง
เอกสาร จัดจําหน่ายค่าบริการสนามกีฬา จัดหาวัสดุ รวบรวมเงินรายได้จากการให้บริการสนามกีฬาส่ง
มหาวิทยาลัย และประสานและดําเนินการจัดทําบัตรสมาชิกผู้มาใช้สนามกีฬา และสรุปข้อมูลทางด้านการ
ให้บริการเสนอผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
2.7 หน่วยวิชาทหาร มีหน้าที่ ประสานศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร เกี่ยวกับการรับสมัคร
นักศึกษาวิชาทหารใหม่กับการายงานตัวนักศึกษาวิชาทหารเก่าเพื่อเรียนวิชาทหารในปีชั้นต่อไปทุกปีการศึกษา
ประสาน ด้านการเรียนการสอนและการฝึกวิชาทหารร่วมกั บศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ดําเนินการขอ
ผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารให้แก่นักศึกษาที่ไม่เรียนวิชาทหาร ดําเนินการขอถอนการผ่อนผัน
การตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารแก่นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาและนักศึกษาที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
การขอยกเว้นการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร การขอผ่อนผันการเรียกพล และงานด้านธุรการต่างๆ
 3. งานวินัยและพัฒนานักศึกษา
มีหน้าที่ดูแลความประพฤติ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและสร้างเสริมวินัยนักศึกษา รวมทั้ง
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักศึกษา
3.1 หน่วยวินัยนักศึกษา มีหน้าที่ดําเนินการสอบสวนผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทําความผิดทางวินัย
นักศึกษา และลงโทษนักศึกษาผู้กระทําความผิด ดังนี้
3.1.1 รับเรื่องกล่าวหาร้องทุกข์ จัดทําแฟูมประวัตินักศึกษาและลงข้อมูลการ
กระทําความผิด
3.1.2 สอบสวน/สืบสวน โดยรวบรวมข้อมูลของนักศึกษาที่ถูกกล่าวหา แต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวน ดําเนินการสอบสวนเพื่อหาข้อเท็จจริง และเสนอโทษหากนักศึกษากระทําความผิดจริง
3.1.3 ลงโทษผู้กระทําความผิดทางวินัยนักศึกษา เมื่อมีการสอบสวนหรือ
คณะกรรมการดําเนินงานวินัยนักศึกษา ฯ พิจารณารายงานผลการสอบสวน จัดทําความเห็นและจัดทําคําสั่ง
ลงโทษนักศึกษา
3.2 หน่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรม มีหน้าที่ดําเนินการภายหลังมหาวิทยาลัยฯ มีคําสั่งลงโทษ
นักศึกษาในการปรับเปลี่ยน แนวคิด พฤติกรรมของนักศึกษาซึ่งถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษา
สามารถใช้ชีวติ ร่วมกับผู้อื่นในสังคมด้วยแนวคิด ทัศนคติ ที่ได้รับการบ่มเพาะให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ต่อไป
ดังนี้
3.2.1 แจ้งให้นักศึกษาลงนามรับทราบความผิดและโทษ ให้คําปรึกษาเบื้องต้น เพื่อให้ทราบ
ถึงสาเหตุที่มาของการกระทําความผิด และผลที่นักศึกษาจะได้รับ
3.2.2 หารูปแบบกิจกรรมเพื่อใช้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม แนวคิดของนักศึกษา โดยหา
สาเหตุ ความจําเป็น และแนวคิดของนักศึกษาที่ส่งผลให้เกิดการกระทําความผิด เพื่อจัดกิจกรรมที่ทําให้
นักศึกษารู้สํานึก หรือขัดเกลาจิตใจของนักศึกษา
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3.2.3 จัดหรือให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม ตามที่ได้หารูปแบบกิจกรรม และควบคุม ดูแล
กํากับ การเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ
3.2.4 ประเมินผล / สรุปผลการปฏิบัติงาน และประเมินผลส่งนักศึกษาได้ปฏิบัติงานตาม
เงื่อนไขในคําสั่งลงโทษนักศึกษาหรือไม่
3.3 หน่วยพัฒนาวินัย ดําเนินการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาปฏิบัติตามกฎ
ระเบียบ ข้อบังคับ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่นักศึกษาโดยการจัดกิจกรรม /โครงการต่างๆ จัดทํา
งบประมาณประชาสัมพันธ์ และติดตามประเมินผล
 4. งานแนะแนวและจัดหางาน
มีหน้าที่เตรียมความพร้อมในการศึกษาและร่วมส่งเสริมการพัฒนาความสามารถและคุณภาพนักศึกษา ให้
โอกาสทางการศึกษากับนักศึกษาทุกกลุ่มฐานะทางเศรษฐกิจการเตรียมนักศึกษาให้ได้ เรียนรู้ที่หลากหลาย
การจัดหาโอกาสสําหรับการมีปฏิสัมพันธ์ในพหุวัฒนธรรม การจัดหาประสบการณ์เพื่อเสริมพัฒนาการส่วน
บุคคล สนับสนุนและให้ความช่วยเหลือในช่วงต่อของการปรับตัวในกระแสการเปลี่ยนแปลง ตลอดจนจัดหา
โอกาสที่จะช่วยให้นักศึกษาประสบความสําเร็จในการหางานทํามีบุคลิ กภาพที่พึงพอใจของนายจ้างหรือผู้ใช้
บัณฑิต
4.1 หน่วยทุนการศึกษา
4.1.1 จัดสรรทุนการศึกษาแก่ผู้ด้อยโอกาสให้ได้เรียนจนสาเร็จอุดมศึกษาที่ มอ. เพื่อให้โอกาส
ทางการศึกษาแก่นักเรียนในเขตยากจนชนบท 14 จังหวัดภาคใต้ ในโครงการทุนการศึกษาต้นกล้าสงขลานครินทร์
4.1.2 จัดสรรทุนการศึกษานักศึกษา
1) ทุนช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ประเภททุนทั่วไป ทุนรายปีและต่อเนื่องจน
สําเร็จการศึกษา
2) ทุนเรียนดีในโครงการ “ทุนสงขลานครินทร์”
4.1.3 จัดสรรทุนและการดูแลช่วยเหลือนักศึกษาที่ประสบภาวะวิกฤตในสถานการณ์ ต่าง ๆ
1) การช่วยเหลือด้วยการให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ทั้งการ
ดูแลนักศึกษาด้านจิตใจและกิจกรรมเสริมต่าง ๆ กับกลุ่มนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่
สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
2) ทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้และโครงการทุนการศึกษา
เพื่อท้องถิ่น (โครงการ 1 อําเภอ 1 ทุน)
4.2 หน่วยบริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาและพัฒนาตน มีหน้าที่ให้ความช่วยเหลือและการปรึกษาแก่
นักศึกษาทั่วไปทั้งในภาวะวิกฤตหรือเพื่อการพัฒนาตนเอง
4.2.1 ให้การปรึกษาเป็นรายบุคคลในปัญหาการเรียน การปรับตัว ปัญหา
ทาง อารมณ์ ฯลฯ ในส่วนที่นักศึกษามาพบด้วยตนเอง หรือโดยการส่งต่อของอาจารย์ท่ปี รึกษา/รองคณบดีฝาุ ย
กิจการนักศึกษา ฯลฯ
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4.2.2 การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา เช่น พัฒนาทักษะชีวิต ส่งเสริมพัฒนาการการ
เรียนรูท้ ี่หลากหลาย สร้างภูมิคุ้มกันทางร่างกายและจิตใจ ฯลฯ
4.2.3 การดูแลช่วยเหลือนักศึกษาเรียนอ่อนเฉพาะกลุ่ม (นักศึกษาทุนการศึกษาและนักศึกษา
ที่ประสบปัญหาวินัยนักศึกษา) และหรือนักศึกษาทั่วไป
4.2.4 การดูแลพัฒนานักศึกษาภาวะวิกฤตทางจิตใจ
1) ออกแบบกิจกรรมหรือโปรแกรมการดําเนินงานพัฒนานักศึกษารายบุคคลตามแต่
กรณี
2) จัดกิจกรรมและประเมินผลการพัฒนานักศึกษา
4.3 หน่วยรับเรื่องราวร้องทุกข์มีหน้าที่เป็นช่องทางให้นักศึกษา ผู้ปกครองหรือบุคคลทั่วไปสามารถ
ร้องทุกข์มายังหน่วยงานได้โดยตรง เพื่อความรวดเร็วในการรับทราบปัญหาทั้งจากผู้ปกครอง หรือจาก
นักศึกษา สามารถดําเนินการและติดตามในการแก้ปัญหานักศึกษา หรือเพื่อปูองกันปัญหาที่อาจรุนแรงหรือ
ลุกลามในวงกว้าง ภารกิจข้างต้น งานแนะแนวฯ ได้ขยายขอบเขตความรับผิดชอบที่ได้สอดรับกับกระแสการ
เปลี่ยนแปลงของโลกโลกาภิวัฒน์ และการบ่มเพาะนักศึกษาดําเนินงานตามตัวชี้วัดในระบบประกันคุณภาพ
บัณฑิต และการมุ่งพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาเพื่อให้เกิดการพัฒนารอบด้านทั้งส่ วนที่นักศึกษายังขาดอยู่
หรือที่บกพร่อง และเติมเต็มส่วนที่นักศึกษาจะพัฒนาตนเองผ่านกระบวนการกิจกรรมพัฒนาที่บุคลากรงาน
งานแนะแนวฯได้เตรียมหรือจัดหาให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ตามแต่กรณี
4.4 หน่วยพัฒนาอาชีพนักศึกษา
4.4.1 จัดหาแหล่งงานพิเศษ (Part-time) และทุนช่วยเหลือโดยการทํางานแลกเปลี่ยน
4.4.2 เป็นศูนย์สอบภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน TOEIC ของภาคใต้
4.4.3 จัดทําข้อมูลแหล่งงานและข้อมูลศึกษาต่อ web site “PSU job Search”
เพื่อให้สอดคล้องกับภาวการณ์และทันสมัย
4.4.4 จัดและส่งเสริมประสบการณ์ในธุรกิจค้าปลีก การพัฒนาบุคลิกภาพ ฯลฯ
4.4.5 จัดงานวันนัดพบแรงงาน และกิจกรรมความรูเ้ พื่อการสมัครงาน
 5. งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ. และ กรอ.) เป็นกองทุนที่รัฐบาลจัด ตั้งขึ้นเพื่อ
ช่วยเหลือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้มีโอกาสศึกษาจนสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ผู้มีสิทธิ์กู้ยืม
ต้องมีคุณสมบัติตามที่กองทุนฯ และมหาวิทยาลัยกําหนด กองทุน กยศ. เป็นเงินให้กยู้ ืมค่าธรรมเนียม
การศึกษา และค่าใช้จ่ายรายเดือน ตามเงื่อนไขของแต่ละประเภท ผู้กู้ยืมต้องชําระเงินคืนกองทุนฯให้เสร็จสิ้น
ภายในระยะเวลา 15 ปี โดย เริ่มชําระหนี้หลังสําเร็จการศึกษาหรือเลิกการศึกษา แล้ว 2 ปี ดอกเบี้ยร้อยละ 1
ต่อปี
5.1 หน่วยปฏิบัติการเงินกู้ยืม กยศ./กรอ. มีหน้าที่ดําเนินการให้กู้ยืมตามเกณฑ์ที่กองทุนกําหนด
ดําเนินการรับสมัคร คัดเลือก ทําสัญญา รับโอน-เบิกจ่าย เงินกูย้ ืม ส่งคืนเงิน
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5.2 หน่วยส่งเสริมพัฒนานักศึกษากู้ยืม มีหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุน พัฒนานักศึกษากู้ยืมให้มีความรู้
ความเข้าใจ ระเบียบกฎเกณฑ์ การกู้ยืม ปฐมนิเทศ - ปัจฉิมนักศึกษากู้ยืม จัดกิจกรรมปลูกฝังจิตสํานึกการ
ชําระหนี้ เยี่ยมบ้านนักศึกษากู้ยืม แก้ไขปัญหานักศึกษากู้ยืมโดยตรง และผ่าน web site
 6. งานหอพักนักศึกษา
มีหน้าที่บริหารจัดการหอพักตามมาตรฐานหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยฯโดยมีคณะกรรมการควบคุม
มาตรฐานหอพั กและมี ม าตรฐานครุภั ณ ฑ์ ห อพั กที่ส อดคล้อ งกับ มาตรฐานสํ า นั กงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียน การปรับตัว และพัฒนานักศึกษาโดยคํานึงผลประโยชน์ของ
ผู้ใช้บริการสูงสุด มีการแบ่งงานดังนี้
6.1 หน่วยหอพักชาย มีหน้าที่วางแผนการจัดนักศึกษาร่วมกับหอพักในกํากับเครือข่าย Website
หอพักกิจการนักศึกษา/หอพักในกํากับ 5 วิทยาเขต ปกครองนักศึกษา ทบทวน/กําหนด เผยแพร่ และ
ควบคุมดูแลให้นักศึกษาปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อปฏิบัติข้อห้ามสําหรับนักศึกษา มีระบบสืบสวน สอบสวน
พิจารณาโทษนักศึกษาในกรณีท่กี ระทําผิดกฎ ระเบียบ ข้อปฏิบัติข้อห้าม เก็บรวบรวมสถิติการกระทําความผิด
และความประพฤติไม่เหมาะสมของนักศึกษา ให้คําปรึกษา/เยี่ยมเยียน/ไกล่เกลี่ย จัดระบบควบคุมภายใน
บริหารความเสี่ยงและจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่เอื้อต่อการเรียนรูต้ ามเปูาประสงค์ของมหาวิทยาลัย เพื่อให้
นักศึกษาพักในหอพักอย่างมีความสุข จัดประชุมและประสานงานคณะกรรมการนักศึกษาประจําหอพัก
อาจารย์ที่ปรึกษาหอพัก ให้คําแนะนํา ปรึกษาช่วยเหลือนักศึกษา จัดให้นักศึกษาพักอาศัยในหอพักที่สะอาด
สะดวก สบายและปลอดภัยโดยให้นักศึกษาจองหอพักผ่าน http://student.psu.ac.th/dorm จัดทําแผนและคํา
ของบประมาณวัสดุครุภัณฑ์ใน/นอกห้องพัก แจ้งซ่อม ติดตามผล ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่หอพัก
และพนักงานบริษัทจ้างเหมาความสะอาดในหอพัก จัดระบบดูแลนักศึกษาเจ็บปุวยในหอพัก 24 ชั่วโมง มีระบบ
ประกันคุณภาพภายในและประเมินผลความพึงพอใจผู้ใช้บริการ
6.2 หน่วยหอพักหญิง ลักษณะงานเหมือน 6.1 หน่วยหอพักชาย และขับเคลื่อนการประชุมร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับหอพัก เช่น กองทะเบียนฯ งานรับนักศึกษา ศูนย์คอมพิวเตอร์ กองคลัง ฯลฯ
6.3 หน่วยพัฒนานักศึกษาในหอพัก จัดสนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะวิชาการ
สะท้อนภาวะผู้นํา ทักษะชีวิต คุณธรรม จริยธรรม จิตสํานึกสาธารณะ สมรรถนะสากล และการอยู่ร่วมกันได้
อย่างดี ท่ามกลางพหุวัฒนธรรมที่หลากหลาย มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาหอพัก กรรมการนักศึกษาประจํา
หอพัก ห้องคอมพิวเตอร์หอพัก เครือข่ายกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 5 วิทยาเขต ห้องยาประจําหอพัก
6.4 หน่วยอาคารสถานที่และพัสดุ จัดทํางบประมาณ ประสานงานซ่อมแซม - บํารุงอาคาร วัสดุ
งานบ้านงานครัว วัสดุสํานักงาน โดยสํารวจ จัดหา ติดตามผลการจัดหา ลงบัญชี จ่าย เช็คสต็อก และงาน
ครุภัณฑ์ ของหอพัก เช่น สํารวจรายการ กําหนดรูปแบบ ประสานการจัดซื้อจัดจ้าง เบิกจ่าย ทําทะเบียน
ควบคุม ตรวจสอบ ประสานงานซ่อมแซม จําหน่าย งานพืน้ ที่และสนามบริเวณหอพัก ประสานงานกองอาคาร
สถานที่เกี่ยวกับการซ่อมแซม ขับเคลื่อนการประชุมร่วมกับกองอาคารสถานที่ ปรับปรุงพัฒนาอาคารหอพัก
และบริเวณรอบหอพัก ประสานงานกําหนดรูปแบบรายการและราคากลางกับกองคลังเกี่ยวกับการจัดซื้อจัด
จ้าง ดูแลงานรักษาความปลอดภัยบริเวณหอพักนักศึกษา
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6.5 หน่วยไปรษณียภัณฑ์ รับไปรษณียภัณฑ์จากที่ทําการไปรษณีย์ และจากบุรุษไปรษณีย์ แยก
ประเภท (ธรรมดาส่งให้หอพักทุกอาคาร ลงทะเบียนเขียนใบแจ้งส่งให้หอพัก ) แจ้งให้นักศึกษา รับ – จ่าย
ไปรษณียภัณฑ์ให้นักศึกษา ส่วนไปรษณียภัณฑ์ของนักศึกษาที่ไม่ได้พักในหอพักจัดแยกส่งให้คณะที่เกี่ยวข้อง
ประเมินผลความพึงพอใจผู้ใช้บริการ
6.6 หน่วยธุรการ รับ-ส่งหนังสือ เสนอ เวียน ทําสําเนา จัดเก็บ ดําเนินการเกี่ยวกับบุคลากรของงาน
ให้บริการจองและจัดที่พักสําหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ สรุปรายงานการจัดที่พักและรายรับ – จ่ายประจําปี
รับ - จัดแยกหนังสือพิมพ์ บริการรับคําร้อง
6.7 หน่วยประสานงานหอพักเอกชน ประสานงานขอข้อมูลหอพัก ประชุมผู้ประกอบการ กําหนด
มาตรฐานหอพักเอกชน โดยจัดส่งนักศึกษาเข้าพัก ติดตามตรวจเยี่ยมนักศึกษา ออกใบรับรองสุดยอดหอพัก
ประชาสัมพันธ์ให้ผปู้ กครอง/นักศึกษาใช้บริการ ประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บริการ
 7. งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา
7.1 หน่วยสุขาภิบาลอาหาร จัดให้มีผู้ประกอบการจําหน่ายอาหารและเครื่องดื่มที่มีความหลากหลาย
มีคุณภาพ สะอาด เพียงพอในราคาที่ยุติธรรมแก่นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยตามมาตรฐานการ
บริการของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและกระทรวงสาธารณสุข จัดทําสัญญาเช่าสถานที่ ควบคุม
คุณภาพ โดยการจัดอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการ ตรวจสอบสถานที่ปรุง เครื่องปรุง การจําหน่าย การ
ให้บริการ สุ่มตรวจอาหาร - เครื่องดื่ม ติดตาม / บันทึกการชําระเงินค่าเช่าสถานที่ ค่าไฟฟูา ค่านํ้าประปาราย
เดือน บริหารจัดการให้มีพนักงานทําความสะอาด / เก็บภาชนะทุกวัน ตรวจสอบ/รายงานผลการปฏิบัติงาน
พร้อมเบิกจ่ายเงินให้บริษัทผู้รับเหมาเป็นรายเดือน ตรวจสอบหนี้สินและจัดทําเอกสารเบิกจ่ายเงินค่าประกัน
สัญญาเช่าคืนให้ผู้ประกอบการ รายงานรายรับ ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประเมินความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการ
7.2 หน่วยบริการสุขภาพอนามัยนักศึกษา จัดให้มีบริการสุขภาพอนามัยนักศึกษา ตามมาตรฐาน
บริการอนามัยของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีการตรวจรักษาที่มีคุณภาพ มีความสะดวกใน
การเข้ารับบริการ ทั้งที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ และที่คลินิกสุขภาพ นักศึกษา จัดกิจกรรม ประชุม
อบรม เผยแพร่ให้ความรู้ รณรงค์สร้างเสริมปูองกันโรค สนับสนุน นักศึกษาจัดกิจกรรมเผยแพร่ให้ความรู้
ประชาสัมพันธ์ ให้คําแนะนําสิทธิประโยชน์ในการเข้ารับบริการสุขภาพจากโครงการประกันสุขภาพของ
มหาวิทยาลัยและบัตรประกันสุขภาพ (บัตรทอง) เยี่ยมนักศึกษา ประสานงานหน่วยงาน ผู้ปกครอง เบิกจ่ายเงิน
ให้โรงพยาบาลและนักศึกษาที่ได้ทดรองจ่าย ตรวจสอบข้อมูล แจ้งหนี้และติดตามผลการชําระเงินของผุ้มีค่า
รักษาพยาบาลเกินสิทธิ์ ประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
7.3 หน่วยประกันภัยอุบัติเหตุนักศึกษาและบุคลากร จัดให้มีประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (กลุ่ม)
นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 5 วิทยาเขต ประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์ รับสมัคร
บุคลากรเข้าร่วมโครงการ ทําบันทึกข้อตกลงกับบริษัทประกันภัย จัดส่งรายชื่อนักศึกษาให้โรงพยาบาล
จัดส่งรายชื่อพร้อมเบิกจ่ายเงินค่าเบี้ยประกันภัยนักศึกษาและบุคลากรให้บริษัทประกันภัย เยี่ยมนักศึกษา
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ประสานงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบรายการและเบิกจ่ายเงินให้โรงพยาบาล / ผู้เอาประกันภัยที่ทดรองจ่ายเงิน
ไปก่อนแล้ว ตรวจสอบเอกสารใบเคลมส่งเบิกเงินกับบริษัทประกันภัย ติดตามผลการจ่ายเงิน บันทึกข้อมูล
การเคลม การจ่ายเงินของบริษัท บันทึกหนีส้ ินส่วนเกินสิทธิ์ / เบิกไม่ได้ ติดตามการจ่ายเงินและเบิกจ่ายเงินค่า
หนีส้ ินนักศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล รายงานผล
7.4 หน่วยสวัสดิการต่าง ๆ จัดให้มีผู้ประกอบการร้านสวัสดิการต่างๆ จัดทําสัญญาเช่า ควบคุม
บริหารจัดการให้มีบริการที่มีคุณภาพในราคายุติธรรม การบริการจองเช่าชุดครุย – เสื้อราชปะแตนบัณฑิต ทํา
หน้าที่เป็นเจ้าของบ้านและประสานงานการโอนย้ายทะเบียนบ้านนักศึกษา ประสานงานการจัดบริการขนส่งใน
มหาวิทยาลัย ควบคุมคุณภาพราคาและการให้บริการ ติดตาม/บันทึกการชําระเงินค่าเช่า ค่าไฟฟูา ค่านํ้า
ประปา (ถ้ามี) ตรวจสอบหนี้สินและจัดทําเอกสารเบิกจ่ายเงิน ค่าประกันสัญญาคืนให้ผู้ประกอบการ สรุป
รายจ่ายรายรับ
7.5 หน่วยอาคารสถานที่และพัสดุ จัดเตรียมวัสดุ ครุภัณฑ์ สํารวจ จัดหา ลงบัญชี ควบคุมการ
เบิกจ่าย จําหน่าย แจ้ง/ ติดตามผลการซ่อมบํารุงอาคาร วัสดุ ครุภัณฑ์ ไฟฟูา ประปา การกําจัดสิ่งปฏิกูล
บ่อดักไขมัน ประสานและติดตามงานกับกองคลัง กองอาคารสถานที่ ตรวจสอบ/เบิกจ่ายการใช้งานโทรศัพท์
ภายนอก การใช้งานระบบสัญญาณเคเบิ้ลทีวี ยูบีซี ทําเอกสารเบิกจ่ายเงินให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง ประชาสัมพันธ์
พร้อมรณรงค์ให้นักศึกษาไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ประสานงานโครงการวิจัยของมหาวิทยาลัย การลดโลกร้อน
รีไซเคิลขยะ การขอใช้ลานเอนกประสงค์บริเวณศูนย์อาหารและหน้าอาคารกิจกรรมนักศึกษา จัดทําคําขอ
งบประมาณ เป็นกรรมการจัดจ้าง กรรมการตรวจรับ กรรมการประเมินผล
 8. งานธุรการ
มีหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางในการดําเนินงานด้านธุรการในภาพรวมของกองฯได้แก่ งานบริหารทั่วไป
งานสารบรรณ งานการเงินและบัญชี งานงบประมาณ งานผลิตเอกสาร งานพัสดุและงานบุคลากร ในการ
ให้บริการและสนับสนุนการดําเนินงานแก่ทุกงานของกองกิจการนักศึกษา นักศึกษากลุ่มกิจกรรมส่วนกลาง
เช่น องค์การบริหาร องค์การนักศึกษา สภานักศึกษา ชมรมต่าง ๆและคณะกรรมการนักศึกษาประจําหอพัก
ตลอดจนให้บริการแก่บุคลากรทั่วไปตามการแบ่งงาน ดังนี้
8.1. หน่วยบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่ดําเนินการเกี่ยวกับงานประชุมต่าง ๆ เช่น ประชุมพบอธิการบดี
ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานกิจการนักศึกษา ประชุมทีมผู้บริหารกองฯ ประชุมหัวหน้างาน ประชุม
เจ้าหน้าที่กองฯ ประชุมเจ้าหน้าที่ของงานฯ ประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ประชุมพิจารณาเรื่องต่าง ๆ
ภาพรวมของกองฯ ประสานงานหน่วยงานภายในและภายนอก งานข้อมูลต่างๆ งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
งานประกันคุณภาพของกองฯและมหาวิทยาลัย รับรองการดูงาน และงานทั่วไปภาพรวมของกองฯ โดย
ดําเนินงานร่วมกับงานสารสนเทศ
8.2. หน่วยสารบรรณ มีหน้าที่รับ - ส่ง นําเสนอ ตรวจสอบ ติดตาม จัดทําสําเนา แจกจ่าย แจ้งเวียน
หนังสือต่างๆ ของกองและหน่วยงาน ถ่ายเอกสาร ร่าง - โต้ตอบหนังสือ เกษียนหนังสือต่าง ๆ ของกองกิจการ
นักศึกษาจัดเก็บ - ค้นหาเอกสาร รับ - ส่งไปรษณียภัณฑ์ พัสดุภัณฑ์ให้แก่ทุกงาน นักศึกษากลุ่มกิจกรรมและ
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นักศึกษาที่พักในหอพัก ให้บริการการขอใช้ห้องประชุมกองกิจการนักศึกษาดูแลความสะอาดสํานักงานกอง
กิจการนักศึกษาฯลฯ
8.3 หน่วยการเงินและบัญชี มีหน้าที่ดําเนินการเกี่ยวกับการเงินต่าง ๆ ของกองกิจการนักศึกษาเช่น
เงินยืมทดรองจ่ายในการดําเนินงานของกองฯ นักศึกษากลุ่มกิจกรรมส่วนกลาง เช่น องค์การบริหาร องค์การ
นักศึกษา สภานักศึกษา ชมรม และคณะกรรมการประจําหอพักนักศึกษา ควบคุม รับ - จ่ายเงินทุนการศึกษา
เงินยืมฉุกเฉิน เงินค่าบํารุงสุขภาพและประกันอุบัติเหตุ เงินค่าบํารุงกิจกรรมนักศึกษา รับและควบคุม เงิน
รายได้ค่าใช้บริการสนามกีฬาต่างๆ เงินรายได้ส่งกองฯ รับ-จ่ายเงินทุกประเภททั้งตัวเงินสดและสั่งจ่ายด้วยเช็ค
นําเงินฝาก ถอน ทําบัญชีและควบคุม ตรวจสอบ จัดเก็บรักษา เก็บหลักฐานการเงิน สํารวจและติดตามหนี้สิน
และรายงาน
8.4 หน่วยงบประมาณ มีหน้าที่ดําเนินการเกี่ยวกับงบประมาณต่างฯของกองฯและกลุ่มกิจกรรม
นักศึกษา เช่น เงินรายได้มหาวิทยาลัย เงินงบประมาณแผ่นดิน เงินค่าบํารุงกิจกรรมนักศึกษา เงินอุดหนุน
กิจกรรมนักศึกษา เงินรายได้กรมการศาสนา และเงินอื่น ๆ จัดทําคําของบประมาณประจําปี บริหารและ
วางแผน การใช้เงินให้เป็นไปตามแผนงาน จัดทําทะเบียนควบคุมการใช้เงิน ให้คําแนะนํา/ความรู้การใช้เงินและ
หลักฐานการเบิกจ่าย วิเคราะห์ ตรวจสอบ จัดทํารายงานการใช้เงิน พร้อมขออนุมัติและเบิกจ่าย
8.5 หน่วยผลิตเอกสาร มีหน้าที่พมิ พ์หนังสือ/เอกสารและบันทึกข้อมูลของกองกิจการนักศึกษาให้แก่
งานต่างๆ เช่นข้อมูลนักศึกษาที่พักหอพัก กิจกรรม วิชาทหาร ค่าประกัน / ค่าบํารุงสุขภาพนักศึกษา วินัย
ทุน ฯลฯ
8.6 หน่วยพัสดุ มีหน้าที่ดําเนินการเกี่ยวกับ วัสดุสํานักงานและครุภัณฑ์ของกองกิจการนักศึกษา
ใบเสร็จรับเงิน และตั๋วค่าใช้สนามกีฬาต่าง ๆ สํารวจ จัดหา ติดตามผล กําหนดรูปแบบ ประสานทะเบียน
ควบคุม รับ-จ่ายวัสดุสํานักงานและ ใบเสร็จรับเงินให้แก่เจ้าหน้าที่ของกองกิจการนักศึกษา ประสานงาน
ซ่อมแซมครุภัณฑ์ จําหน่าย ควบคุมดูแลการซ่อมบํารุง ควบคุมและเบิกจ่ายค่าโทรศัพท์/โทรสารของสํานักงาน
กองฯ
8.7 หน่วยบุคลากร มีหน้าที่ดําเนินการเกี่ยวกับงานบุคลากรกองฯเช่น ประเมินผลการปฏิบัติงาน
การเลื่อนขั้นเงินเดือน/เพิ่มค่าจ้าง เงินรางวัล การลา ประวัติ ข้อมูลต่างๆของบุคคลากรกองฯ เงินค่าสวัสดิการ
ต่าง ๆ หนังสือรับรองสิทธิ์ ตําแหน่งว่าง การสอบคัดเลือก บรรจุแต่งตั้ง โอนย้าย ลาออก เกษียณอายุ ทํา
สัญญาจ้าง และจัดกิจกรรมต่างๆ ให้แก่บุคลากรกองฯเช่น งานเลี้ยงในโอกาสต่างๆ ของบุคคลากรกองฯ
 9. งานสารสนเทศและนวัตกรรม
เป็นหน่วยงานที่ดําเนินงานเกี่ยวกับสารสนเทศ ประกันคุณภาพ การจัดการความรู้ บริหารความเสี่ยง
งานแผนและพัฒนา การประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์มีการแบ่งงาน ดังนี้
9.1 หน่วยสารสนเทศ มีหน้าที่พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ เครือข่ายและ
Server ของกองฯ
9.2 หน่วยประกันคุณภาพ มีหน้าที่ประสานและส่งเสริมให้มีการนํานโยบาย/แผนกลยุทธ์ด้าน
คุณภาพของมหาวิทยาลัยมาสู่การปฏิบัติด้วยการสื่อสารสร้างความเข้าใจ ผ่านกระบวนการ การมีส่วนร่วม
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เพื่อนําระบบประกันคุณภาพมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับภารกิจ /กระบวนการ/กิจกรรม ของแต่ละหน่วยงาน
ภายในกองฯ
9.3 หน่วยการจัดการความรู้ มีหน้าที่นําแนวคิดเรื่องกระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge
Management Process) และกระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ ยนแปลง (Change Management Process) มา
ประยุกต์ใช้ในการจัดทําแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) และนําไปสู่การปฏิบัติให้เกิดขึน้ จริงๆ
9.4 หน่วยการบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่วิเคราะห์ ระบุความเสี่ยงและสาเหตุในแต่ละขั้นตอนและ
จัดทําแผนบริหารความเสี่ยง ครอบคลุม ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล ความเสี่ยง
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ความเสี่ยงด้านกระบวนงาน ติดตามตรวจสอบการดําเนินการตามแผนจัดการความ
เสี่ยง
9.5 หน่วยแผนและพัฒนา มีหน้าที่ประสานความร่วมมือ จัดทํา ติดตาม ดูแล ประเมินผล แผนต่างๆ
ของกองกิจการนักศึกษาเช่น แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ แผนบริหารความเสี่ยง แผนการจัดการความรู้
แผนพัฒนาบุคลากร เป็นต้น
9.6 หน่วยประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ มีหน้าที่ประสัมพันธ์ เพื่อเพิ่มโอกาสให้นักศึกษาเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารมากขึ้น เพื่อเกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถใช้ข้อมูลข่าวสารของกองฯ ในการรับบริการและ
สวัสดิการตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตและมีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมกับกองฯ และมหาวิทยาลัยตลอดจน
สร้างความเข้าใจและ ความร่วมมือระหว่างภารกิจของกองฯ กับนักศึกษา บุคลากร ประชาชนและประชาคม
ทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย
**********************************
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ส่วนที่ 2
บทสรุปสาหรับผู้บริหาร

บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
กองกิจการนักศึกษา เป็นหน่วยงานกลางที่ทาหน้าทีส่ นับสนุนภารกิจด้านกิจการนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัย มีการปรับปรุงแบ่งโครงสร้างงานการบริหารงานเป็นการภายใน ตัง้ แต่วันที่ 15 พฤษภาคม
2552 แบ่งงานเป็น 9 งานคือ งานกิจกรรมนักศึกษา งานพัฒนากีฬา งานวินัยและพัฒนานักศึกษา งานแนะ
แนวและจัดหางาน งานกองทุนเงินให้กู้ยมื เพื่อการศึกษา งานหอพักนักศึกษา งานบริการและสวัสดิการ
นักศึกษา งานธุรการ และงานสารสนเทศและนวัตกรรม มีบุคลากรรวมทั้งสิน้ ........... คน มีรองอธิการบดี/
ผู้ช่วยอธิการบดีกากับดูแล และพัฒนาการดาเนินงานในระดับนโยบาย โดยมีผู้อานวยการกองกิจการ
นักศึกษา และหัวหน้างานเป็นผู้ประสานงานนโยบายและกากับดูแลการปฏิบัติงานของทุกงาน กองกิจการนักศึกษา
ได้จัดทารายงานประเมินคุณภาพตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาที่
มหาวิทยาลัยกาหนดและดาเนินการปฏิบัตงิ านภายใต้วงจรคุณภาพ PDCA–PaR รายงานผลการดาเนินงาน
ตามแนวทางและเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย มีการดาเนินงาน 2 ภารกิจ 25 ตัวบ่งชี้
ผลการดาเนินงานประจาปีการศึกษา 2553 ตามภารกิจหลัก 2 ภารกิจ คือ ภารกิจร่วม
และภารกิจเฉพาะของหน่วยงาน ในภาพรวมพบว่าผลการประเมินตนเองรับรองได้มาตรฐานอยู่ในระดับ
..... ที่ค่าเฉลี่ย ......... คะแนน ดังนี้
1. ภารกิจร่วมของหน่วยงานมีตัวบ่งชี้ จานวน 10 ตัวบ่งชี้ ผลการประเมินได้คะแนน
เท่ากับ 4.4 มีผลการดาเนินงานบรรลุเป้าหมายทั้ง 10 ตัวบ่งชี้
2. ภารกิจเฉพาะของหน่วยงาน 12 ภารกิจ มีตัวบ่งชี้จานวน 15 ตัวบ่งชี้ ผลประเมินได้คะแนน
..... มีผลการดาเนินงานบรรลุเป้าหมายทุกตัวบ่งชี้
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ส่วนที่ 3
ตารางสรุปคะแนนและผลการประเมินตามภารกิจ

ตารางสรุปคะแนนและผลการประเมินตามภารกิจรายตัวบ่งชี้
ลาดับที่
1
2

ภารกิจ

คะแนนที่ได้

ผลการ
ประเมิน

ภารกิจร่วมของหน่วยงาน
ภารกิจเฉพาะของหน่วยงาน
ค่าเฉลี่ยรวม
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ภารกิจ / ตัวบ่ งชี้

ตารางแสดงผลการดาเนินงาน และผลการประเมินตามตัวบ่ งชี้
ผลการดาเนินงาน
ตั้ง/หาร
ตั้ง/หาร
ปี 2551
ปี 2552
2551
2552

1. ตัวบ่ งชี้ร่วมของหน่ วยงาน (10 ตัวบ่ งชี้)
1.1 กระบวนการพัฒนาแผน (สกอ.1.1)
1.2 ภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หารทุกระดับของหน่วยงาน (สกอ.7.1)
1.3 การปฏิบตั ิตามบทบาทหน้าที่ของผูบ้ ริ หารหน่วยงาน (สมศ.13)
1.4 ระบบการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน (สกอ.2.4)
1.5 การพัฒนาหน่วยงานสู่ องค์การเรี ยนรู้ (สกอ.7.2)
1.6 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริ หารและการตัดสิ นใจ (สกอ.7.3)
1.7 ระบบบริ หารความเสี่ ยง (สกอ.7.4)
1.8 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ (สกอ.8.1)
1.9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.9.1)
1.10 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การ
2. ตัวบ่ งชี้เฉพาะของหน่ วยงาน (15 ตัวบ่ งชี้)
ภารกิจที่ 1 ทุนการศึกษา
1.1 มีการจัดบริ การทุนการศึกษาแก่นกั ศึกษา
ภารกิจที่ 2 กองทุนเงินให้ ก้ยู ืมเพื่อการศึกษา
2.1 มีการจัดบริ การกองทุนเงินให้กยู้ ืมเพื่อการศึกษาแก่นกั ศึกษา
ภารกิจที่ 3 บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยา
3.1 ระบบและกลไกการให้คาปรึ กษาและบริ การด้านข้อมูลข่าวสาร (สกอ.3.1)
ภารกิจที่ 4 บริการจัดหางานและข้ อมูลศึกษาต่อ
4.1 มีการจัดบริ การจัดหางานและข้อมูลศึกษาต่อแก่นกั ศึกษา

ตั้ง/หาร
2553

ปี 2553

เป้าหมาย

คะแนน
การประเมิน

3
1
2
7
5
-

4
2
2
7
5
-

8
6
5
6
4
5
6
6
7
3.90

7
6
5
6
4
5
5
5
7
3.75

5
5
5
4
4
5
5
4
4
3

7

7

7

7

5

7

7

7

7

5

6

6

7

7

5

5

5

5

5

5

ภารกิจ / ตัวบ่ งชี้
ภารกิจที่ 5 วินัยและพัฒนานักศึกษา
5.1 มีการดาเนินงานวินยั นักศึกษาและพัฒนานักศึกษา
5.2 ระดับความสาเร็ จของการส่ งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรม ที่จดั ให้กบั นักศึกษา (สกอ.2.8)
ภารกิจที่ 6 หอพักนักศึกษา
6.1 จัดบริ การหอพักนักศึกษาให้ได้มาตรฐาน*
ภารกิจที่ 7 สุ ขาภิบาลอาหาร/ร้ านสวัสดิการและสิ่งอานวยความสะดวก
7.1 คุณภาพอาหาร-เครื่ องดื่มตามมาตรฐาน
ภารกิจที่ 8.1 สุขภาพอนามัย
8.1 มีบริ การสุ ขภาพอนามัยและประกันภัยอุบตั ิเหตุนกั ศึกษา
ภารกิจที่ 9 กิจกรรมเพื่อส่ งเสริมพัฒนานักศึกษา
9.1 ระบบและกลไกการส่ งเสริ มกิจกรรมนักศึกษา (สกอ.3.2)
9.2 มีการจัดและส่ งเสริ มกิจกรรมนานาชาติ*
ภารกิจที่ 10 วิชาทหาร
10.1 การให้บริ การวิชาทหาร *
ภารกิจที่ 11 กีฬา
11.1 การชี้นาและ/หรื อแก้ปัญหาสังคมในด้านสุ ขภาพของสถาบัน (สมศ.18.2)
11.2 การพัฒนากีฬา
ภารกิจที่ 12 องค์ ประกอบตามนโยบายรัฐบาล "สถานศึกษา 3 ดี (3D)
12.1 การบริ หารจัดการสถานศึกษา 3ดี (3D)
* มีการปรับเปลี่ยนเกณฑ์มาตรฐาน

ตั้ง/หาร
2551

ปี 2551

ผลการดาเนินงาน
ตั้ง/หาร
ปี 2552
2552

ตั้ง/หาร
2553

ปี 2553

เป้าหมาย

คะแนน
การประเมิน

6
-

6
-

6
4

6
4

5
4

8

8

5

5

5

5

5

5

5

5

6

6

5

5

5

6
5

5
5

4
480

5

6
5

615

715

5

5

5

-

-

3
5

3
5

3
5

-

-

5

5

5

4

-

ส่วนที่ 5
ผลการดาเนินงานกองกิจการนักศึกษา
ประจาปีการศึกษา 2553
ภารกิจ/ตัวบ่งชี้ร่วมของหน่วยงาน

ภารกิจที่ 1 ภารกิจรวมของหนวยงานสนับสนุน
ตัวบ่งชี้ : 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน (สกอ.1.1)
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ 2 มีการดําเนินการ 4
หรือ 3 ขอ
หรือ 5 ขอ
1 ข้อ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
6 หรือ 7 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
8 ขอ

ผลการประเมินตนเองปีการศึกษา 2553
เป้าหมาย
ผลการดาเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง
บรรลุเป้าหมาย
7
8
5
 บรรลุเป้าหมาย
ประเมิน ข้อ เกณฑ์การประเมิน
ตนเอง
1 มีการจัดทําแผนกล

ยุทธ์ ทีส่ อดคลองกับ
นโยบายของสภา
สถาบันโดยการมีส่วน
รวมของบุคลากร ใน
หนวยงาน และไดรับ
ความเห็นชอบจากผู
บริหารโดยเปนแผน ที่
เชื่อมโยงกับปรัชญา
หรือปณิธาน และ
พระราชบัญญัติ
สถาบัน ตลอดจนสอด
คลองกับจุดเนนของ
กลุมสถาบัน กรอบ
แผนอุดมศึกษาระยะ
ยาว 15 ป ฉบับที่ 2
(พ.ศ.2551-2565)
และแผนพัฒนา
การศึกษาระดับ

ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน

กองฯ มีการจัดทําแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้อง กนศ.1.1-01
กับนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยการมีส่ว น แผนกลยุทธ์กอง
ร่ ว มของบุ ค ลากรในกองฯ และได้ รั บ ความ กิจการนักศึกษา
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารกองกิจการ
นักศึกษา เป็นแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือ
ปณิธานของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย
ได้ดําเนินการดังนี้
1. มี ก ารกํ า หนด วิ สั ย ทั ศ น์ พั น ธกิ จ ใน
แผนปฏิบัติราชการกองกิจการนักศึกษา ให้
เหมาะสมกับสภาพการบริหารในปัจจุบัน โดย
ได้มี การทบทวน วิ สั ย ทั ศ น์ พั น ธกิจ มี การ
ประชุมกรรมการจัดทําแผน หลังจากนั้นได้
นําเสนอให้บุคลากรทุกคนได้ร่วมแสดงความ
คิดเห็นในการสัมมนากองกิจการนักศึกษา
2. มีการจัดทําแผนกลยุทธ์ของกองกิจการ
นักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย
ผู้บริหารและบุคลากรทุกคนได้ประชุมร่วมกัน
เพื่อพิจารณา วิเคราะห์สภาพปัจจุบันของ
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ภารกิจที่ 1 ภารกิจรวมของหนวยงานสนับสนุน
ตัวบ่งชี้ : 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน (สกอ.1.1)
ประเมิน ข้อ
เกณฑ์การ
ผลการดาเนินงาน
ตนเอง
ประเมิน
อุดมศึกษา ฉบับ หน่วยงาน (SWOT) และทบทวนแผนการปฏิบัติ
ราชการและนําผลการประเมิน ข้อเสนอ แนะจาก
ที่ 10 (พ.ศ.
การประเมินในปีที่ผ่านมามาใช้ประกอบในการจัด
2551-2554)
ทําแผน ซึ่งแผนได้กําหนดตัวชี้วัด เป้าหมาย การ
จั ด ทํ า แผนการปฏิ บั ติง านในการประกัน คุณ ภาพ
การศึ ก ษา การดํ า เนิ น งานตาม คํ า รั บ รองการ
ปฏิบัติราชการและการบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายใน มีการกําหนดกิจกรรมและโครงการ
จากทุกงานๆ ให้มีความสอดคล้องกับภารกิจหลัก
ของกองกิ จ การนั ก ศึ ก ษาและสอดคล้ อ งกั บ
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ไว้ใน
แผนกลยุทธ์ของกองกิจการนักศึกษา(กนศ.1.1-01)
3. มี การแต่ง ตั้งคณะกรรมการการจั ดทํ า
แผนปฏิ บั ติราชการ ประจํ า ปีง บประมาณ พ.ศ.
2553 (กนศ.1.1-02)และดํ า เนิ น การประชุ ม
คณะกรรมการตามคําสั่ง เพื่อดําเนินการทบทวน
วิ สั ย ทั ศ น์ พั น ธกิ จ วั ต ถุ ป ระสงค์ นํ า ผลการ
วิเ คราะห์ ส ภาพปั จ จุ บั น ของหน่ ว ยงาน (SWOT)
จากข้อ 2 มาวิเคราะห์อีกครั้งหนึ่งรวมถึงวิเคราะห์
ความสอดคล้อง ความเชื่อมโยงของแผนปฏิบั ติ
ราชการของหน่วยงานกับแผนปฏิบัติราชการของ
มหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร์ เพื่ อ กํ า หนดให้
ครอบคลุ ม ตามภารกิ จ หลั ก ของหน่ ว ยงาน
ประกอบด้ ว ย การกํ า หนดนโยบาย กรอบ
แนวทางปฏิ บั ติ กลยุ ท ธ์ ตั ว ชี้ วั ด เป้ า หมาย
ระยะเวลา และผู้รับผิด ชอบให้เป็นไปตามภารกิจ
หลัก
4. นํ า ร่ า งแผนกลยุ ท ธ์ ข องกองกิ จ การ
นักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เสนอในที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารกองกิจการนักศึกษา

หลักฐาน

กนศ. 1.1-02
คําสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
จัดทําแผนกลยุทธ์
กองกิจการนักศึกษา
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ภารกิจที่ 1 ภารกิจรวมของหนวยงานสนับสนุน
ตัวบ่งชี้ : 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน (สกอ.1.1)
ประเมิน ข้อ เกณฑ์การประเมิน
ผลการดาเนินงาน
ตนเอง
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และดําเนิน
การปรั บ ปรุ ง แผนตามข้ อ เสนอแนะจาก
คณ ะ ก ร ร ม ก า ร บ ริห า ร ก อ ง กิจ ก า ร
นักศึกษา
2 มีการถายทอดแผน
กองฯ มีการถ่ายทอดแผนกลยุ ทธ์ไปสู่

กลยุทธระดับหนวย ทุกหน่วยงานภายใน ดําเนินการโดย
งานไปสูทุกหนวย
1. ผู้ บ ริ ห ารดํ า เนิ น การถ่ า ยทอดแผน
งาน/งานภายใน
กลยุ ท ธ์ ข องกองกิ จ การนั ก ศึ ก ษาไปยั ง
บุคลากรทุกคนในการประชุมบุคลากรกอง
กิจการนักศึกษา
2. มี ก ารกํ า หนดเป้ า หมายการดํ า เนิ น
งานของทุ ก แผน/กิ จ กรรม และกํ า หนด
มอบหมายผู้ รั บ ผิ ด ชอบงานเป็ น ลาย ลักษณ์อักษร (กนศ.1.1-03)
3 มีกระบวนการแปลง

มี ก ระบวนการแปลงแผนกลยุ ท ธ์ เ ป็ น
แผนกลยุทธเปนแผน แผนปฏิบัติการประจําปีครบ 3 พันธกิจ
ปฏิบัติการประจําป โดยกองฯ กําหนดให้บุคลากรทุกคนจัด ทํา
ครบตามพันธกิจ
แผนการปฏิบัติงานของตนเอง แผนงานของ

หลักฐาน

กนศ.1.1-03
แผนปฏิบัติงาน
ประจําปของกอง
กิจการนักศึกษา

กนศ.1.1-04
แผนปฏิบัติงานของ
หน่วยงานภายใน
กองกิจการนักศึกษา

หน่ ว ยงานภายใน ประจํ า ปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2553 แล้วนําแผนการปฏิบัติงานของ
รายบุคคล /แผนงานหน่วยงานภายในมา
สั ง เคราะห์ เ พื่อ จั ด ทํ า แผนการปฏิ บั ติง าน
ภาพรวมของกองกิจ การนั กศึกษาซึ่ง การ
จั ด ทํ า แผนฯ ได้ มี ก ารวิ เ คราะห์ ค วาม
สอด คล้ อ งระ หว่ า งแผ นกล ยุ ท ธ์ แล ะ
แผนปฏิบัติราชการประจําปี อีกทั้งแผน/
กิ จ ก ร ร ม ที่ บุ ค ล า ก ร กํ า ห น ด มี ค ว า ม
สอดคล้องและครอบคลุม การดํ าเนิน งาน
ตามภารกิ จ หลั ก ของหน่ ว ยงาน และ
สามารถสนองตอบการดําเนินงานของตัว
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ภารกิจที่ 1 ภารกิจรวมของหนวยงานสนับสนุน
ตัวบ่งชี้ : 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน (สกอ.1.1)
ประเมิน ข้อ เกณฑ์การประเมิน
ผลการดาเนินงาน
ตนเอง



4

มีตัวบ่งชีข้ องแผนกล
ยุทธแผนปฏิบัติการ
ประจําป และคาเปา
หมายของแตละตัวบงชี้
เพื่อวัดความสําเร็จ
ของการดําเนินงานตาม
แผนกลยุทธและแผน
ปฏิบัติการประจําปี



5

มีการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการประจําป
ครบตามพันธกิจ



6

มีการติดตามผลการ
ดําเนินงานตามตัวบงชี้
ของแผนปฏิบตั ิการ
ประจําป อยางนอยปละ
2 ครั้งและรายงานผล

บ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา และ
ตัวชีว้ ัดการปฏิบัติราชการตามคํารับรอง
การปฏิบัติราชการประจําปี กนศ.1.1-04
มีการกําหนดตัวบงชีข้ องแผนกลยุทธ
แผนปฏิบัติการประจําป และการกําหนด
คาเปาหมายของแตละตั วบงชี้ของการ
ดํ า เนิ น งานเพื่ อ วั ด ความสํ า เร็ จ ในการ
ดําเนิน งานตามแนวทางของการประเมิน
คุ ณ ภาพของ หน วยงานสนั บ สนุ น ที่
มหาวิ ท ยาลั ย ผู กํ า หนดและได กํ า หนด
ตั ว ชี้ วั ด ค าเป้ า หมายและเกณฑ การ
ประเมิ น คุ ณ ภาพของการดํ า เนิ น งานที่
ครอบคลุ ม ทุ ก ภารกิ จ ที่ เ ป น ภารกิ จ
เฉพาะของกองกิจการศึกษา
(กนศ.1.1-01) และ (กนศ.1.1-03)
มีการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ
ครบถ้วนตามพันธกิจกระบวนการทํางาน
ทุ ก ภารกิ จ มี ก ารพั ฒ นาในเชิ ง คุ ณ ภาพ
และประสิทธิภาพของการทํางานเพื่อให
บรรลุ ผลสําเร็จตามแผนทุกภารกิจ โดย
ไดกําหนดตัวบงชี้เพื่อวัดความสําเร็จของ
การดําเนินกิจกรรมที่ดําเนินการไดสําเร็จ
ตามแผน (กนศ.1.1-04)
มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
การดําเนินงานตามภารกิจหลักของกองฯ
โดยได มี ก ารบู ร ณาการให้ เ ป นระบบ
เดี ย วกั น กั บ ระบบการประเมิ น ผลการ
ปฏิบัติงานประจํา ปี (TOR) และมีการ
กําหนดใหบุคลากรรายงานผลการ

หลักฐาน

กนศ.1.1-01
แผนกลยุทธ์กอง
กิจการนักศึกษา
กนศ.1.1-03
แผนปฏิบัติงาน
ประจําปของกอง
กิจการนักศึกษา

กนศ.1.1-04
รายงานประจําปการ
ประเมินคุณภาพ
ภายในกองกิจการ
นักศึกษา ประจําป
การศึกษา 2553

กนศ.1.1-05 รายงาน
ผลการปฏิบัติงานทุก
6 เดือนของบุคลากร
กองกิจการนักศึกษา
ประจําป
29
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ภารกิจที่ 1 ภารกิจรวมของหนวยงานสนับสนุน
ตัวบ่งชี้ : 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน (สกอ.1.1)
ประเมิน ข้อ
เกณฑ์การ
ผลการดาเนินงาน
ตนเอง
ประเมิน
ดําเนินงานปละ 2 ครั้ง (ทุก 6เดือน)เพื่อรับ
ตอผู้บริหารเพื่อ
การประเมิ น ผลการดํ า เนิน งานตามตั วบงชี้ต าม
พิจารณา
เกณฑมาตรฐานที่กํา หนดไว และรายงานตอผู
บริหารเพื่อพิจารณา ปละ 2 ครั้ง (กนศ.1.1-05)
7 มีการประเมินผล
มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้

การดําเนินงาน ของกลยุ ท ธ โดยผ านกระบวนการประเมิ น
ตามตัวบงชีข้ อง คุณภาพภายในประจําป ของกองกิจการนักศึกษา
ที่ มี ค ณะกรรมการภายนอกหน วยงานเข้ า มา
แผนกลยุทธ
อยางนอยปละ ประเมินปละ 1 ครั้ง ตามแนวทางและเกณฑ ที่
1 ครั้ง และ
มหาวิทยาลัยกําหนด พรอมทั้งเสนอรายงานผล
รายงาน ผลตอ การดําเนินงานใหมหาวิทยาลัยทราบ (กนศ.1.1ผูบริหารเพื่อ
06)
พิจารณา
8 มีการนําผลการ
กองฯ ไดนําผลการพิจารณาขอคิดเห็นข้อ 
พิจารณาขอคิด เสนอแนะ และข้อมูลจากสวนตาง ๆ ในรูปของ
เห็นและขอเสนอ 1) การประเมิ นความพึง พอใจในการปฏิ บั ติง าน
แนะของผูบริหาร ของบุคลากรกองกิจการนักศึกษา 2) จากขอเสนอ
ไปปรับปรุงแผน แนะของคณะกรรมการประเมิ น การปฏิ บั ติง าน
กลยุทธ และ
ประจํ า ปและ 3) นโยบายจากฝ่ า ยบริ ห ารมา
แผนปฏิบัติการ วิ เ ค ร า ะ ห เ พื่ อ ป รั บ ป รุ ง ร ะ บ บ ง า น แ ล ะ
ประจําป
ประสิทธิภาพการทํางาน (กนศ.1.1-07)

หลักฐาน

กนศ.1.1-06
ผลการดําเนินงาน
ตามตัวบ่งชีข้ อง
แผนกลยุทธ์
ปี 2552

กนศ.1.1-06
แผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติการ
ปี 2554

ข้อสรุปโดยรวมของตัวบ่งชี้
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง
--------จุดควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
--------วิธปี ฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม
--------30
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ภารกิจที่ 1 ภาระกิจร่วมของหน่วยงานสนับสนุน
ตัวบ่งชี้ : 1.2 ภาวะผ้นําของผู้บริหารทุกระดับของหน่วยงาน (สกอ.7.1)
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
มีการดําเนินการ
1 ขอ

มีการดําเนินการ
2 ขอ

มีการดําเนินการ
3 หรือ 4 ขอ

มีการดําเนินการ
5 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
6 ขอ

ผลการประเมินตนเองปีการศึกษา 2553
เป้าหมาย
ผลการดําเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง
บรรลุเป้าหมาย
6
6
5
 บรรลุเป้าหมาย
ประเมิน ข้อ เกณฑ์การประเมิน
ตนเอง
1 ผูบริหารมีวสิ ัยทัศน

กําหนดทิศทางการ
ดําเนินงานและ
สามารถถายทอดไป
ยังบุคลากรทุกระดับ
มีความสามารถใน
การวางแผนกลยุทธมี
การนําขอมูลสาร สนเทศ เปนฐานใน
การปฏิบัติงานและ
พัฒนาหนวยงาน



2

ผูบริหารมีการกํากับ
ประเมินผลการ
ดําเนิน งานตามที่
มอบหมาย รวมทั้ง
สามารถสื่อสารแผน
และผลการดําเนิน

ผลการดําเนินงาน

หลักฐาน

ผูบริหารมีวิสัยทัศน์ในการกําหนดทิศทางการ
ดํ า เ นิ น งา นขอ งก อง ฯ แ ละ มี แ นวท าง กา ร
บริหารงานแบบมีส่วนร่วม จึงได้ร่วมกั บบุคลากร
และผู้ที่เกี่ยวข้องกําหนดนโยบาย และจัดทําวิสัย
ทัศน พันธกิจ/แผนกลยุทธ และนําสู การปฎิบัติที่
เป นระบบชั ด เจน รวมทั้ ง มี ก าร ถ ายทอดให
บุคลากรทุกระดับทราบและมีความเขาใจตรงกัน
นอกจากนี้ ยั งไดมี การกําหนดกลยุท ธหลั กเพื่อ
นําไปสูการพัฒนาระบบการดําเนิน งานของกองฯ
เพื่อใหบรรลุวิสัยทัศนและพันธกิจองคกร (กนศ.
1.2-01) อีกทั้งมีการนําข้อมูลสารสนเทศเป็นฐาน
ในการปฏิบัติงานและการพัฒนาหน่วยงาน โดย
ได้ให้ความสําคัญ มีการปรับโครงสร้างให้มีงาน
สารสนเทศและนวัตกรรมเป็นผู้รับผิดชอบข้อมูล
สารสนเทศโดยตรง (กนศ.1.2-02)
ติดผูตาม
้บริหและ
ารของกองฯ มีการกํากับติดตามผลการ
ดํ า เนิน งานตามที่ ม อบหมายสู่ การปฎิ บั ติ ผ านที่
ประชุ ม ทีม ผู้บ ริห ารกองฯ โดยจะมี ว าระการ
ประชุ ม ตามปกติ เ ดื อ นละ 1 ครั้ ง และจะมี ก าร
ประชุมวาระพิเศษ เมื่อมีความจําเป็นเร่งด่วน อีก
ทั้งมีการสื่อสารแผนและผลการดําเนินงานของ

กนศ.1.2-01
วิสัยทัศน
พันธกิจ
เป้าประสงค์
วัตถุประสงค์
และกลยุทธ์
กองกิจการ
นักศึกษา
กนศ.1.2-02
โครงสร้าง
กองกิจการ
นักศึกษา

กนศ.1.2-03
รายงานการ
ประชุมทีม
ผู้บริหาร
กองกิจการ
นักศึกษา

31
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ภารกิจที่ 1 ภาระกิจร่วมของหน่วยงานสนับสนุน
ตัวบ่งชี้ : 1.2 ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของหนวยงาน (สกอ.7.1)
ประเมิน ข้อ เกณฑ์การประเมิน
ผลการดําเนินงาน
ตนเอง
งานของสถาบัน/
กองฯ ไปยังบุคลากรผ่านทางหัวหน้างานและ
หน่วยงานไปยัง
สื่อสารโดยตรงผ่านที่ประชุมกองฯ จนบุคลากร
บุคลากรในหนวยงาน มีความเข้าใจ สามารถนําไปถือปฏิบัติได้ (กนศ.
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ผูบริหารสนับสนุนให
บุคลากรในหนวยงาน
มี สวนรวมในการ
บริหารจัดการ ให
อํานาจในการตัดสินใจ
แกบุคลากรตามความ
เหมาะสม
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ผูบริหารถายทอด
ความรู และสงเสริม
พัฒนาผูรวมงานเพือ่
ใหสามารถทํางาน
บรรลุวัตถุประสงค์
ของหนวย งานเต็ม
ตามศักยภาพ

1.2-03)
ผูบริหารมีการสนับสนุนให้บคุ ลากรในหน่วย
งาน มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ โดยไดเปิด
โอกาสใหบุคลากร/ผูใตบังคับบัญชามีโอกาสใน
การแสดงความคิดเห็นและมีสวนรวมรับผิดชอบ
ในการตัดสินใจดําเนินงานในกิจกรรมตาง ๆ ของ
กองฯ ในรูปของคณะกรรมการ/คณะทํางาน เช่น
- คณะกรรมการประกันคุณภาพและ
บริหารความเสี่ยง
- คณะกรรมการแผนและพัฒนากอง
กิจการนักศึกษา
- คณะกรรมการจัดการความรูกอง
กิจการนักศึกษา
- คณะทํางานสงเสริมกิจกรรม 5 ส
กองกิจการนักศึกษา
- คณะกรรมการสันทนาการสานสัมพันธ์
กองกิจการศึกษา
- คณะกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
- คณะกรรมการประเมินผลและอื่น ๆ
(กนศ.1.2-04)
ผูบริหารมีการการถายทอดความรูแบบเป็น
ท า ง ก า ร แ ล ะ ไ ม่ เ ป็ น ท า ง ก า ร ใ ห้ กั บ
ผู้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชา โดยผ่ า นกระบวนการ
แลกเปลี่ย นเรี ย นรู้แ ละการประชุ ม การพบปะ
พูดคุย และหากมีความรู้ใดที่เป็นเรื่องสําคัญก็
จะนําเข้าที่ประชุมทีมผู้บริหารและที่ประชุมกอง
กิจการนักศึกษา เพื่อรวมกันวิเคราะห์และแสดง
ความคิดเห็นรวมกัน

หลักฐาน

กนศ.1.2-04
แตงตั้งคณะกรรม
การชุดตางๆ ใน
การดําเนินงาน
ของกองกิจการ
ศึกษา
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ภารกิจที่ 1 ภาระกิจร่วมของหน่วยงานสนับสนุน
ตัวบ่งชี้ : 1.2 ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของหนวยงาน (สกอ.7.1)
ประเมิน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดําเนินงาน
หลักฐาน
ตนเอง
5 ผูบริหารบริหารงานด

กองฯ มีผู อํานวยการกองและหัวหนางาน
วยหลักธรรมาภิบาล ทั้ง 9 งาน เปนผูบริหารจัดการภารกิจของกอง
โดยคํานึงถึง ประโยชน ในฐานะหนวยงานสนับสนุนที่มีภารกิจนําเสนอข
ของหนวยงาน และผู อมู ล เพื่อ สนั บ สนุ น การตั ด สิ น ใจของผู บ ริห าร
มีสวนไดสวนเสีย
ตามภารกิจและมีการประสานงาน/ใหคําปรึกษา
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ชี้แนะแกคณะ/หนวยงานที่เกี่ยวของดวย การ
ปฏิบัติงานของบุคลากรทุกคนใน กองอยางเต็ม
ศักยภาพ และมีจิตสํานึกในการใหบริการในการ
ดํ า เนิ น งานใช หลั ก ธรรมาภิ บ าลที่ เ น นการ
ปฏิ บั ติการตามหลั กนิติธรรม การดํ า เนิน งาน
ตามกฏระเบี ย บ ข อบั ง คั บ แนวปฏิ บั ติ แ ละ
กติกาตาง ๆ ความโปรงใส เปนธรรม ที่สามารถ
ตรวจสอบได มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบและการใช
ทรัพยากรอยางประหยัด และคุ ม คา คํา นึง ถึง
ประโยชนของหนวยงาน/มหาวิทยาลัยและผู ที่
มี ส วนได เสี ย ภายใต กรอบระเบี ย บกา ร
บริหารงานของมหาวิทยาลัย
มีระบบการประเมิน กองฯ มีระบบการประเมินผลของหน่วยงาน
โดย 1) การประเมินคุณภาพภายในกองกิจการ
ผลของหนวยงาน
และผูบริหารนําผล นั ก ศึ ก ษาประจํ า ปตามแนวทางและเกณฑ ที่
มหาวิทยาลัยกําหนด 2) การประเมินผูบริหาร
การประเมินไป
ปรับปรุงการบริหาร โดยประเมิ น ตามระเบี ย บที่ ม หาวิ ท ยาลั ย
งานอยางเปนรูปธรรม กําหนดเรื่องหลักเกณฑและวิธีการประเมินผล
การปฏิ บั ติ ง านของข าราชการพลเรื อ นใน
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาประจํ า ป
โดย
คณะกรรมการประเมินนั้นประกอบด้วยหัวหน้า
งานทุกงาน ผอ. ผช. และ รองฯ ซึ่งกํากับดูแล
กองกิจการนักศึกษา ซึ่งผู บริหารประเมินแลว
จะมี ข อมู ล ยอนกลั บ ในเรื่อ งการปรั บ ปรุง การ
ทํางานและการพัฒนาตนเอง 3) การประเมิน

กนศ.1.2-05
การทบทวน
ตนเองจาก
ข้อเสนอแนะของ
กรรมการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน
ประจําปี 2552
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ภารกิจที่ 1 ภาระกิจร่วมของหน่วยงานสนับสนุน
ตัวบ่งชี้ : 1.2 ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของหนวยงาน (สกอ.7.1)
ความพึ ง พอใจตอการปฏิ บั ติ ง านของบุ ค ลากร
กองกิ จ การศึ ก ษา จากการประเมิ น ดั ง กล่ า ว
ข้างต้น ผู้บริหารได้นําผลการประเมินข้อเสนอแนะ
จากการประเมิ น มาวิ เ คราะห เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง
ระบบงาน ปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางาน การ
ปรั บ ปรุ ง กลยุ ท ธ รวมถึ ง เทคนิ ค การทํ า งาน
เปนประจํา(กนศ.1.2-05)
ข้อสรุปโดยรวมของตัวบ่งชี้
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง
---จุดควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ควรมีการเก็บหลักฐานการถ่ายทอดความรู้ ของผู้บริหารอย่างเป็นระบบ
วิธปี ฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม
----
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ภารกิจที่ 1 ภารกิจร่วมของหน่วยงานสนับสนุน
ตัวบ่งชี้ : 1.3 การปฎิบัติตามบทบาทหนาที่ของผูบริหารหนวยงาน (สมศ.13)
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
1 ขอ
2 ขอ
3 ขอ
4 ขอ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
5 ขอ

ผลการประเมินตนเองปีการศึกษา 2553
เป้าหมาย
ผลการดําเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง
บรรลุเป้าหมาย
5
5
 บรรลุเป้าหมาย
5
ประเมิน ข้อ
เกณฑ์การ
ผลการดําเนินงาน
ตนเอง
ประเมิน
1. มีการเผยแพรวิสัย
ผู บริหารมีการกาหนดนโยบายและจัดท าวิสั ย

ทัศนของผูบริหาร ทั ศ น พั น ธกิจ /แผนกลยุ ท ธ และน าสู การปฎิ บั ติ ที่
เปนระบบชั ด เจนรวมทั้ ง มี ก ารถ ายทอดนโยบาย
วิสั ย ทั ศ น พั น ธกิ จ และแผนกลยุ ท ธ ใหงานและ
บุคลากรทุ กระดั บ ทราบและมีความเขาใจตรงกัน
นอกจากนี้ ยังไดมีการกาหนดกลยุทธหลักเพื่อนาไป
สู การพั ฒนาระบบการด าเนิน งานของกองเพื่อ ให้
บรรลุวิสั ย ทัศ นและ พั นธกิจองคกร เผยแพร่ผ่า น
web site กองกิจการนักศึกษาและติดประกาศไว้
หน้ากองกิจการนักศึกษา (กนศ.1.3-01)
2. สรางการมีสวนร
การมีส วนรวมโดยจั ด ใหมีการประชุม หั วหนา

วมโดยการรับฟงค งาน อยางนอยเดือ นละครั้ง การประชุ ม สั ม มนา
วามคิดเห็น เชน บุคลากรกองฯ อยางนอยปละ 1 ครั้งประชุมเจ้าหน้า
การจัดประชุม
ที่กอง 2-3 ครั้ง/ภาคการศึกษา (กนศ.1.3-02) รวม
บุคลากรอยางนอย ทั้ ง เป ดรั บ ฟ งข อคิ ด เห็ น และ ข อเสนอแนะจาก
2 ครั้ง ตอป
บุ ค ลากรทุ ก ระดั บ เพื่ อ ใช ข อมู ล ดั ง กล าวเป น
การศึกษา
แนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารและ
การปฎิบัติงานกองกิจการนักศึกษา ไดเปดโอกาสให
บุ ค ลากร/ผู ใ ตบั ง คั บ บั ญ ชามี โ อกาสในการแสดง
ความคิดเห็นและมีสวนรวม

หลักฐาน
กนศ.1.3-01
http://student.
psu.ac.th/new
/doc/vision.plt

กนศ.1.3-02
ระเบียบวาระ
และรายงาน
การประชุม
กองกิจการ
นักศึกษา
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ภารกิจที่ 1 ภารกิจร่วมของหน่วยงานสนับสนุน
ตัวบ่งชี้ : 1.3 การปฎิบัติตามบทบาทหนาที่ของผูบริหารหนวยงาน (สมศ.13)
ประเมิน ข้อ
เกณฑ์การ
ผลการดําเนินงาน
ตนเอง
ประเมิน



3.



4.

หลักฐาน

รับผิดชอบในการตัดสินใจดาเนินงานในกิจกรรมตางๆ
ของกองในรูป ของคณะกรรมการ/คณะทางานโดยมีผู
บริหารเปนที่ปรึกษา
มีการเผยแพรผล
กนศ.1.3การเผยแพรผลการตรวจสอบผลการดาเนินงานต
การตรวจสอบ อสาธารณชนไมใชบริบทของหนวยงานระดับกอง แตใน 03
ดานบุคลากร
ฐานะหนวยงานสนับสนุนสวนกลาง กองกิจการนักศึกษา
การเงิน สถานที่
ไดมีการดาเนินการตรวจสอบในบางประเด็นที่เกี่ยวของ
ครุภัณฑและการ
เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการภายในกองฯ ดังนี้
บริหารความ
- จัดทารายงานขอมูลดานบุคลากรและมีการ
เสี่ยง (ทั้งชีวิต
ตรวจสอบตามเงือ่ นไขของกองการเจาหนาที่และกอง
และทรัพยสิน
แผนงานที่รับผิดชอบดานบุคลากรและอัตรา กาลัง
ของนักศึกษา
- จัดทารายงานขอมูลดานการเงินและงบประมาณ
คณาจารยและ โดยมีการบันทึกขอมูลทุกครัง้ ที่มีการเบิก จาย ซึง่ สามารถ
บุคลากร) โดยผู เช็คยอดเงินคงเหลือไดตลอดเวลากระบวนการตรวจสอบ
ตรวจสอบนอก และติดตามการเบิกจายเงินใหเปนไปตามระเบียบและกฏ
หนวยงานต่อ
เกณฑของกระทรวงการคลังและมหาวิทยาลัย โดยกอง
สาธารณชน
และหนวยตรวจสอบภายในในการตรวจสอบและติดตาม
การใชจายเงินใหเปนไปตามระเบียบฯ
- มีการตรวจสอบรายการครุภัณฑของกองปีละ 1 ครั้ง
ตามระเบียบและเงื่อนไขของงานพัสดุ กองคลัง
- มีการดาเนินการเรื่องบริหารความเสีย่ งตามระเบียบ
ที่มหาวิทยาลัยกาหนดและนาเสนอ มหาวิทยาลัยซึ่งมี
สานักประกันเปนหนวยงานรับผิดชอบ (กนศ.1.3-03)
มีการเผยแพรผล
เพื่อเปนการสงเสริมและพัฒนาระบบบริหารจัดการ
การสารวจความ ภายในและส งเสริ ม การจั ด สภาพแวดล อมที่ ดี ใ นการ
พึงพอใจของ
ท างาน กองกิ จ การศึ ก ษา จึง กาหนดให มี ก ารประเมิ น
บุคลากรภายใน
ระดั บ ความพึง พอใจของบุ คลากรตอสภาพการท างาน
หนวยงาน
โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค เพื่ อ รั บ ฟ งการความคิ ด เห็ น ของ
บุคลากรที่มีความพึงพอใจตอการทางาน เพื่อนาขอเสนอ
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ภารกิจที่ 1 ภารกิจร่วมของหน่วยงานสนับสนุน
ตัวบ่งชี้ : 1.3 การปฎิบัติตามบทบาทหนาที่ของผูบริหารหนวยงาน (สมศ.13)
ประเมิน ข้อ
เกณฑ์การ
ผลการดําเนินงาน
ตนเอง
ประเมิน



5.

แนะมาเปนประโยชนในการพัฒนาในป
ผล
การประเมินพบวา บุคลากรมีความพึงพอใจต
อสภาพการทางานภายในกอง มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ
3.80 จากคะแนนเต็ม 5 และไดมีการเผยแพรผ่าน
web site กองกิจการนักศึกษา
ผลการประเมินผู
เพื่อเปนการพัฒนาระบบบจัดการของผูบริหาร
บริหารโดย
ทุกระดับของกองกิจการนักศึกษาใหเปนไปตามหลัก
บุคลากรไมต่ากวา ธรรมาภิบาลโปรงใส สามารถตรวจสอบได รวมทั้ง
3.51 จากคะแนน การมีสวนรวมของบุคลากรทุกระดับ กองกิจการ
เต็ม 5
นักศึกษาไดกาหนดใหมีการประเมินการบริหาร
จัดการของผูบริหารเปนตัวบงชีท้ ี่สาคัญตัวหนึง่ ใน
การประเมินผูบริหารระดับผูอานวยการกองและหัว
หนางาน มีผลการประเมิน ดังนี้
- ด้านลักษณะผู้นา ทีร่ ะดับมาก (3.77)
- ด้านพัฒนาองค์กร ที่ระดับมาก (3.55)
- ด้านการเป็นผู้กากับดูแลที่ดภี ายใต้กรอบ
จริยธรรมและคุณธรรม ที่ระดับมาก (3.52)
- ด้านมนุษยสัมพันธ์ ที่ระดับมาก (3.55)
- ด้านความสามารถในการสื่อสารและจูง
ที่ระดับปานกลาง (3.50)
- ด้านศิลปะในการครองใจผู้ใต้บังคับบัญชา
ที่ระดับปานกลาง (3.42)
- ด้านการจัดระบบ/กลไกการบริหารองค์กร
ที่มีประสิทธิภาพ ที่ระดับมาก (3.54)
ผลการประเมินรวมที่ระดับมาก (3.65) จาก
คะแนนเต็ม 5 (กนศ.1.3-04)

หลักฐาน
กนศ.1.3-03
http://student.
psu.ac.th/new
/satistaction
กนศ.1.3-04
สรุปรายงานผล
การประเมิน
ผู้บริหารกอง
กิจการ
นักศึกษา
ปี 2553
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ภารกิจที่ 1 ภารกิจร่วมของหน่วยงานสนับสนุน
ตัวบ่งชี้ : 1.3 การปฎิบัติตามบทบาทหนาที่ของผูบริหารหนวยงาน (สมศ.13)
ข้อสรุปโดยรวมของตัวบ่งชี้
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง
-----------จุดควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
------------

วิธปี ฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม
------------
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ภารกิจที่ 1 ตัวบ่งชี้ร่วมของหน่วยงาน
ตัวบ่งชี้ : 1.4 ระบบการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน (สกอ.2.4)
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
1 ข้อ
2 ข้อ
3 หรือ 4 ขอ
5 หรือ 6 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
7 ขอ

ผลการประเมินตนเองปีการศึกษา 2553
เป้าหมาย
ผลการดําเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง
บรรลุเป้าหมาย
6
6
4
 บรรลุเป้าหมาย
ประเมิน ข้อ
เกณฑ์การ
ตนเอง
ประเมิน
1 มีแผนการบริหาร

และพัฒนา
บุคลากรสาย
สนับสนุนที่มีการ
วิเคราะหข้อมูล
เชิงประจักษ์

ผลการดําเนินงาน

หลักฐาน

กองฯ มีแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร
สายสนับสนุนทีม่ ีการวิเคราะหขอมูลเชิงประจักษ์
(กนศ.1.4-01) โดยการมุ่งพัฒนาบุคลากรกอง ให้มี
ความรู้ความสามารถและสมรรถนะตรงตามที่
มหาวิทยาลัยกําหนดคือ สมรรถนะหลัก (Core
Competency) สมรรถนะด้านบริหาร (Managerial
Competency ) และ สมรรถนะเฉพาะงาน
(Functional Competency) ตามกลุ่มบุคลากร
โดยเฉพาะสมรรถนะเฉพาะงานด้านกิจการนักศึกษา
นั้น กองกิจการนักศึกษาได้รว่ มกับฝ่ายกิจการ
นักศึกษา คณะ และวิทยาเขตต่าง ๆ กําหนดให้เป็น
Functional Competency กลุ่มงานกิจการนักศึกษา
ของมหาวิทยาลัย ได้แก่
1. ความรู้ความเข้าใจในงานที่รับผิดชอบ
2. ความสามารถในการประสานงาน
3. ความสามารถในการแก้ปัญหาและตัดสินใจ
4. ความมีมนุษยสัมพันธ์
5. ความมีวุฒภิ าวะทางอารมณ์
6. ความตระหนักในการพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษา
7. ความเข้าใจในพหุวัฒธรรม

กนศ.1.4-01
แผนกลยุทธ์การ
บริหารทรัพยากร
บุคคลกองกิจการ
นักศึกษาปี
การศึกษา 2553
กนศ.1.4-02
Competency
กลุ่มงาน
กิจการนักศึกษา
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ภารกิจที่ 1 ตัวบ่งชี้ร่วมของหน่วยงาน
ตัวบ่งชี้ : 1.4 ระบบการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน (สกอ.2.4)
ประเมิน ข้อ เกณฑ์การ
ผลการดําเนินงาน
ตนเอง
ประเมิน
8. ทักษะที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบ
(กนศ.1.4/2)
2 มีการบริหาร
กองฯ ได้ดําเนินการพัฒนาบุคลากรตามแผน

และการพัฒนา (กนศ.1.4-03) ดังนี้
1. การจัดสัมมนากองฯ จํานวน 1 ครั้ง มี
บุคลากรสาย
ผู้เข้าร่วม 50 คน
สนับสนุนให
เปนไปตาม
2. จัดอบรมพัฒนาบุคลากร
แผนที่กําหนด
2.1 การจัดทําคู่มือ 30 คน
2.2 การเงิน 24 คน
2.3 การเขียนโครงการ 17 คน
2.4 การประเมินผลการปฏิบัติงาน 17คน
3. ส่งบุคลากรเข้าอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้
จํานวน 15 คน
4. การศึกษาดูงาน
4.1 ในประเทศ 8 คน
4.2 ต่างประเทศ 4 คน
3 มีสวัสดิการ
กองฯ มีโครงการจัดสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพ

เสริมสราง
โดยจั ด ให้ บ ุค ลากรมีโ อกาสได้เ ข้า ร่ว มโครงการ
สุขภาพทีด่ ี
ประกัน ภัย อุบ ัต ิเ หตุก ับ นัก ศึก ษาในอัต ราค่า เบี ้ย
และสรางขวัญ ประกันภัย ต่ําคนละ 100 บาทต่อปี และได้รับความ
และกําลังใจให คุ้มครองสูง เช่นเดียวกับนักศึกษา ทําให้มีความสะดวก
บุคลากรสาย ในการเข้ า รั บ บริ ก ารรั ก ษาพยาบาลอุ บั ติ เ หตุ ใน
สนับสนุน
โรงพยาบาล เอกชน คลิ นิ ก และโพลี ค ลิ นิ ก ที่ มี
สามารถ
ใบอนุ ญ าตประกอบโรคศิ ล ป์ ทั่ ว โลก ประหยั ด เงิ น
ทํางานได
งบประมาณค่ า รั ก ษาพยาบาลของรั ฐ และมี สิ น ไหม
อยางมี
ทดแทนแก่ครอบครัวกรณีบุคลากรเสียชีวิต/ทุพลภาพ
ประสิทธิภาพ (กนศ.1.4-04)

หลักฐาน

กนศ.1.4-03
สรุปผลการจัด
โครงการ
พัฒนาบุคลากร
ปี 2553

กนศ.1.4-04
เอกสารรายชื่อ
นักศึกษาและ
บุคลากรผู้เอา
ประกันภัย (ที่
งานบริการและ
สวัสดิการ
นักศึกษา)
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ภารกิจที่ 1 ตัวบ่งชี้ร่วมของหน่วยงาน
ตัวบ่งชี้ : 1.4 ระบบการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน (สกอ.2.4)
ประเมิน ข้อ
เกณฑ์การ
ผลการดําเนินงาน
ตนเอง
ประเมิน

4



5



6

มีระบบสงเสริม สนับสนุนการสรางขวัญและ
กําลังใจใหบุคลากร โดยมีการแตงตั้งคณะทํางาน
พิจารณากลั่นกรองคัดเลือกในระดับสํานักงาน
อธิการบดีเพื่อเขารับโลประกาศเกียรติคุณจาก
อธิการบดี
มีระบบการ
กองฯ ยังไม่มีระบบ แนวทาง หรือวิธีการติดตาม
ติดตามให
ประเมิ น ผล การอบรมหรื อ การพั ฒ นาของ
บุคลากรสาย
บุ คลากร เพื่อ ใหบุ คลากรสามารถนํ า ความรู และ
สนับสนุนนํา
ทั กษะที่ไ ดจากการพั ฒนามาใชในการปฎิ บั ติง าน
ความรูและ
หรือปรับปรุงงาน แต่มีการดําเนินการโดยใชกลไก
ทักษะที่ไดจาก การสังเกต ติด ตามผลประเมิน ผลการปฏิบัติงาน
การพัฒนามาใช หรือบางรายระบุไว้ใน TOR
ในการปฏิบัตงิ าน
ที่เกี่ยวของ
มีการให้ความรู้
กองฯ ผานทางคู มือ จรรยาบรรณที่จั ด ทํา โดย
ด้านจรรยาบรรณ คณะกรรมการที่แตงตั้งโดยมหาวิทยาลัยและไดแจก
แกบุคลากรและ จายใหกับบุคลากรทุกคน อีกทั้งควบคุมให้บุคลากร
ดูแลควบคุมให ถือปฏิบัติ โดยกําหนดไว้ในการประเมินผลสมรรถนะ
บุคลากรสาย
(Competency) ที่ กํ า หนดให้ บุ ค ลากรทุ ก คนมี ค่ า
สนับสนุนถือ
ความจํ า เป็ น ของจริ ย ธรรมที่ ร ะดั บ 3 และค่ า
ปฏิบัติ
คาดหวังของตําแหน่งที่ระดับ 4 (กนศ.1.4-05)
มีการประเมินผล
ความสําเร็จ
ของแผนการ
บริหารและการ
พัฒนาบุคลากร
สายสนับสนุน

กองฯ มีการประเมินผลความสําเร็จของแผน
การบริหารและการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
ในการประชุมจัดทําแผนกลยุทธ์และแผนการปฏิบัติ
การกองโดยคณะกรรมการดําเนินงานและทีม
บริหารกอง (กนศ.1.4-06)

หลักฐาน

กนศ.1.4-05
แบบข้อตกลง
และประเมิน
พฤติกรรมการ
ปฏิบัติราชการ
กองกิจการ
นักศึกษา
กนศ.1.4-06
รายงานการ
ประชุมทีม
ผู้บริหารกอง
กิจการนักศึกษา
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ภารกิจที่ 1 ตัวบ่งชี้ร่วมของหน่วยงาน
ตัวบ่งชี้ : 1.4 ระบบการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน (สกอ.2.4)
ประเมิน ข้อ
เกณฑ์การ
ผลการดําเนินงาน
ตนเอง
ประเมิน
7 มีการนําผลการ

กองฯ นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือ
ปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาบุคลากรกองฯ
ประเมินไป
ในการบริหารและพัฒนาบุคลากรในปีต่อไป (กนศ.
ปรับปรุงแผน
1.4-07)
หรือปรับปรุง
การบริหารและ
การพัฒนา
บุคลากรสาย
สนับสนุน
ข้อสรุปโดยรวมของตัวบ่งชี้
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง
------------

หลักฐาน
กนศ.1.4-07
แผนกลยุทธ์การ
บริหารทรัพยากร
บุคคลของกอง
กิจการนักศึกษา
ปี 2554

จุดควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
1. มหาวิทยาลัยควรส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรที่มากขึ้น
2. เสนอมหาวิทยาลัยฯ ให้การสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาบุคลากรฯ และสอดคล้องกับภารกิจที่
ต้องทํางานพัฒนานักศึกษาเฉพาะด้าน
วิธปี ฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม
------------
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ภารกิจที่ 1 ภารกิจร่วมของหน่วยงานสนับสนุน
ตัวบ่งชี้ : 1.5 การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์การเรียนรู้ (สกอ.7.2)
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
1 ข้อ
2 ข้อ
3 ข้อ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

ผลการประเมินตนเองปีการศึกษา 2553
เป้าหมาย
ผลการดําเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง
บรรลุเป้าหมาย
4
4
4
 บรรลุเป้าหมาย
ประเมิน ข้อ เกณฑ์การประเมิน
ตนเอง
1 มีการกาหนดประเด็น

ความรู้และเป้าหมาย
ของการจัดการความรู้
ที่สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ของหน่วยงาน
อย่างน้อยครอบคลุม
2 พันธกิจ



2

กาหนดบุคลากร
กลุ่มเป้าหมายที่จะ
พัฒนาความรู้และ
ทักษะตามประเด็น
ความรู้ที่กาหนดใน
ข้อ 1

ผลการดําเนินงาน

หลักฐาน

กองฯ ได้ ก าหนดประเด็ น ความรู้ แ ละ
เป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับ
แผนกลยุทธ์ผ่านที่ประชุมกองกิจการนักศึกษา
ครอบคลุม 3 พันธกิจ ได้แก่
1. พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึง
ประสงค์โดยสนั บสนุน และจั ดกิจ กรรมพัฒนา
นักศึกษาที่หลากหลายและมีคุณภาพ
2. จัดบริการและสวัสดิการที่ดี เอือ้ ต่อ
การพัฒนาการเรียนรูแ้ ละส่งเสริมคุณภาพชีวิต
แก่นักศึกษา
3. สร้างองค์กรคุณภาพ ตามหลักการ
บริหารจัดการที่ดี

กนศ.1.5-01
แผนการจัดการ
ความรู้กอง
กิจการนักศึกษา

บุคลากรของกองกิจการนักศึกษาที่พัฒนาได้แก่
1. กลุ่มปฏิบัติงานพัฒนานักศึกษา
2. กลุ่มปฏิบัติงานบริการและสวัสดิการ
นักศึกษา

กนศ.1.5-01
แผนการจัดการ
ความรู้กอง
กิจการนักศึกษา
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ภารกิจที่ 1 ภารกิจร่วมของหน่วยงานสนับสนุน
ตัวบ่งชี้ : 1.5 การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์การเรียนรู้ (สกอ.7.2)
ประเมิน ข้อ
เกณฑ์การ
ผลการดําเนินงาน
ตนเอง
ประเมิน
3 มีการแบ่งปันและ
กองฯ ได้มีการจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ หลายโครงการโดยผู้ท่แี บ่งปันความรู้เป็ผู้
จากความรู้ ทักษะ เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ตรง
ของผู้มี
1. ด้านพัฒนานักศึกษา เช่น โครงการประชุม
ประสบการณ์ตรง เชิงปฏิบัติการจัดการความรู้ (KM Workshop)หัวข้อ
(tacit knowledge) การพัฒนารูปแบบและการจัดกิจกรรมประชุมเชียร์
เพื่อค้นหาแนว
และรับน้องใหม่เชิงสร้างสรรค์ ปี 2553 โครงการ
ปฏิบัติท่ดี ตี าม
ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารการจั ด การความรู้ (KM
ประเด็นความรู้ที่ Workshop) เครือข่ายสถาบัน อุดมศึกษาในภาคใต้
กาหนดในข้อ 1
หัวข้อความสาเร็จของการจัดกิจการรับน้อ งประชุม
และเผยแพร่ไปสู่ เชียร์ปกี ารศึกษา 2553
บุคลากรกลุ่มเป้า
2. ด้านบริการและสวัสดิการนักศึกษา
หมายที่กาหนด
- โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การ
ดาเนินการให้กู้ยืมเงิน งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อ
การศึกษา งานทุนการศึกษาและงานวินัยนักศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ทั้ง 5 วิทยาเขต
4 มีการรวบรวม
กองฯ มี ก ารรวบรวมความรู้ แ ละจั ด เก็ บ

ความรู้ตาม
รวมทั้งนาออกเผยแพร่ผ่านทาง Web site กอง
ประเด็นความรู้ ที่ กิจการนักศึกษาอย่างเป็นระบบ เช่น
กาหนดในข้อ 1
- เทคนิคการเขียนโครงการ
ทั้งที่มีอยู่ในตัว
- การเขียนคูม่ ือการปฏิบัติงาน
บุคคลและแหล่ง
เรียนรูอ้ ื่นๆ ที่เป็น
แนวปฏิบัติท่ดี มี า
พัฒนาและ
จัดเก็บอย่างเป็น
ระบบโดย
เผยแพร่ออกมา
เป็นลายลักษณ์

หลักฐาน
กนศ.1.5-02
สรุปโครงการ
แลกเปลี่ยน
ความรู้กอง
กิจการนักศึกษา
ปี 2553

กนศ. 1.5-07
http://student.ps
u.ac.th
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ภารกิจที่ 1 ภารกิจร่วมของหน่วยงานสนับสนุน
ตัวบ่งชี้ : 1.5 การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์การเรียนรู้ (สกอ.7.2)
ประเมิน ข้อ
เกณฑ์การ
ผลการดําเนินงาน
ตนเอง
ประเมิน
อักษร (explicit
knowledge)
5 มีการนาความรู้
กองฯ ยั ง ไม่ ไ ด้ น าความรู้ที่ ไ ด้ จ ากการจั ด การ
ที่ได้จากการ
ความรู้ มาจัดทาให้เป็นลายลักอักษร และปรับใช้ย่าง
จัดการความรู้ใน เป็นระบบมีเพียงการปรับปรุงระบบงานจากความรู้ที่
ปีการศึกษา
ได้จากการจัดการความรู้ เช่น กรณีนักศึกษาขอยื่น
ปัจจุบันหรือปี
สาเร็จการศึกษาแล้วยังไม่ทราบผลการผ่านหลักสูตร
การศึกษาที่ผา่ น กิจกรรมนักศึกษาทาให้มีปัญหาภายหลังและจากการ
มาที่เป็นลาย
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในทุกวิทยาเขตทาให้
ลักษณ์อักษร
ทราบว่าวิทยาเขตปัตตานีนั้น ในวิธีปฏิบัติเมื่อนักศึกษา
(explicit
ขอยื่นการสาเร็จการศึกษา ระบบจะทาการตรวจสอบ
knowledge) และ ว่ า นั ก ศึ ก ษาได้ ส าเร็ จ หลั ก สู ต รกิ จ กรรมนั ก ศึ ก ษา
จากความรู้
หรือไม่ในคราวเดียวกัน ทาให้ตัวนักศึกษาทราบข้อมูล
ทักษะของผู้มี
การทากิจกรรมนักศึกษาว่ามีครบถ้วนสามารถสาเร็จ
ประสบการณ์
การศึ กษาหรือ ไม่ แต่ ใ นเบื้อ งต้ น ที่ ป ระชุ ม จึ ง มี ความ
ตรง (tacit
คิด เห็ น ว่ า วิธีการดั ง กล่า วเป็ น วิธีก ารที่ดีจึง ได้น ามา
knowledge) ที่ ปรับใช้ปฏิบัติจริงกับอีก 4 วิทยาเขต
เป็นแนวปฏิบัติท่ี
ดีมาปรับใช้ใน
การปฏิบัติงาน
จริง
ข้อสรุปโดยรวมของตัวบ่งชี้
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง
-----------

หลักฐาน

จุดที่ควรพัฒนา / ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
-----------
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วิธปี ฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม
-----------
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ภารกิจที่ 1 ภารกิจร่วมของหน่วยงานสนับสนุน
ตัวบ่งชี้ : 1.6 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ (สกอ.7.3)
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
1 ข้อ
2 ข้อ
3 ข้อ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
5ข้อ

ผลการประเมินตนเองปีการศึกษา 2553
เป้าหมาย
ผลการดําเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง
บรรลุเป้าหมาย
5
5
5
 บรรลุเป้าหมาย
ประเมิน ข้อ
เกณฑ์การ
ตนเอง
ประเมิน
1 มีแผนระบบ

สารสนเทศ
(Information
System Plan)


2

ผลการดําเนินงาน

หลักฐาน

กองฯ มี แ ผนระบบสารสนเทศ (Information กนศ.1.6-01
System Plan) (กนศ.1.6-01)
แผนระบบ
สารสนเทศ
กองกิจการ
นักศึกษา
มีระบบสารสนเทศ
กองฯ มี ระบบสารสนเทศเพื่อ การบริห ารและ กนศ.1.6-02
เพื่อการบริหาร
การตัดสินใจสอดคล้องกับพันธกิจของกองฯ ดังนี้ http://student.
และการตัดสินใจ (กนศ.1.6-02)
psu.ac.th
ตามพันธกิจของ
1. การบริการจัดหางานโดยใช้โปรแกรม
หน่วยงาน และ
PSU Job Service
สามารถนาไปใช้ใน
2. สารสนเทศกิจกรรมนักศึกษา (Transcript
การดาเนินงาน
กิจกรรมนักศึกษา)
ประกันคุณภาพ
3. ข่าวสารกองกิจการนักศึกษา
4. กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
(กยศและกรอ)
5. ทุนการศึกษา (ทุนทั่วไป)
6. ทุนทางานแลกเปลี่ยน
7. ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ
8. งานพิเศษหารายได้ระหว่างเรียน
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ภารกิจที่ 1 ภารกิจร่วมของหน่วยงานสนับสนุน
ตัวบ่งชี้ : 1.6 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ (สกอ.7.3)
ประเมิน ข้อ
เกณฑ์การ
ผลการดําเนินงาน
ตนเอง
ประเมิน
8. โครงการประกอบการอบรมแข่งขันต่าง ๆ
9. การจองหอพัก
10. เงินยืมฉุกเฉิน โดยทุกระบบสามารถนา
ข้อมูลไปใช้ในการดาเนินงานประกันคุณภาพทั้ง
ระดับกองฯ และระดับมหาวิทยาลัย
3 มีการประเมิน
มี ก า ร ป ร ะ เ มิ น คุ ณ ภ า พ พึ ง พ อ ใ จ ข อ ง

ความพึงพอใจของ ผู้ใ ช้บ ริการ(นั ก ศึ กษา)มี ผ ลการประเมิ น ที่ ระดั บ
ผู้ใช้ระบบ
มาก (3.67) (กนศ.1.6-03)
สารสนเทศ



4



5

หลักฐาน

กนศ.1.6-03
ความคิดเห็น
และความพึง
พอใจของ
นักศึกษาต่อการ
บริการด้าน
สารสนเทศ
กิจการนักศึกษา
มีการนาผลการ
จากการประเมิ น ผลจากการท างานและ กนศ.1.6-04
ประเมินความพึง สอบถามนั ก ศึ ก ษาที่ ใ ช้ บ ริ ก ารจองหอพั ก ผ่ า น http://student.
พอใจของผูใ้ ช้
Website พบว่าในขณะที่จองหอพัก ตอนนักศึกษา psu.ac.th/dorm/
ระบบสารสนเทศ จะเข้าศึกษาในชั้นปีที่ 1 นักศึกษายังไม่ค่อยเข้าใจ
มาปรับปรุงระบบ ระบบและยั ง ไม่ ท ราบรหั ส นั ก ศึ ก ษาเมื่ อ ระบบ
สารสนเทศ
ก าห นดใ ห้ ใ ช้ เลข ปร ะจ า ตั ว ป ระชาชน เป็ น
Username และให้นักศึกษาป้อน Password ด้วย
ตนเองแต่นักศึกษามั กจะลืม password ใน
ภายหลั ง ท าให้ ไ ม่ ส ามารถเข้ า ระบบได้ จึ ง ได้
ปรับปรุงระบบโดยกาหนด Password เป็นวันเดือน
ปี เกิดของนักศึกษาเพื่อป้องกันปัญหาดังกล่าว
(กนศ.1.6-04)
มีการส่งข้อมูลผ่าน
ระบบสารสนเทศของกองกิจการนักศึกษานั้น กนศ.1.6-02
ระบบเครือข่ายให้ผู้ ท า งา นป ระ ส าน กั บ ระ บบ ส าร สน เท ศข อ ง http://student.
ที่เกี่ยวข้องตามที่ มหาวิทยาลัยและผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆ ดังนั้นระบบจึง psu.ac.th
กาหนด
มีการส่งผ่านข้อมูลอยู่เสมอบางอย่างเป็นแบบ
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ภารกิจที่ 1 ภารกิจร่วมของหน่วยงานสนับสนุน
ตัวบ่งชี้ : 1.6 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ (สกอ.7.3)
ประเมิน ข้อ
เกณฑ์การ
ผลการดําเนินงาน
ตนเอง
ประเมิน
realtime บางอย่างเป็นการจัดส่งข้อมูลเป็นคราวๆ
ไปตามที่กาหนด (กนศ.1.6-02)
ข้อสรุปโดยรวมของตัวบ่งชี้
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง
มีงานสารสนเทศและนวัตกรรมดูแลภารกิจนี้โดยเฉพาะ

หลักฐาน

จุดที่ควรพัฒนา / ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
------------วิธปี ฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม
--------------
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ภารกิจที่ 1 ภารกิจร่วมของหน่วยงานสนับสนุน
ตัวบ่งชี้ : 1.7 ระบบบริหารความเสี่ยง (สกอ.7.4)
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
มีการดําเนินการ
1 ข้อ

มีการดําเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 4

มีการดําเนินการ 3 มีการดําเนินการ 5
หรือ 4 ขอ
2 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
6 ขอ

ผลการประเมินตนเองปีการศึกษา 2553
เป้าหมาย
ผลการดําเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง
บรรลุเป้าหมาย
5
6
5
 บรรลุเป้าหมาย
ประเมิน ข้อ เกณฑ์การประเมิน
ตนเอง
1 มีการแตงตั้ง

คณะกรรมการหรือ
คณะทํางานบริหาร
ความเสี่ยงโดยมีผู
บริหารระดับสูงและ
ตัวแทนที่รับผิดชอบ
พันธกิจหลักของหนวย
งานรวมเปน
คณะกรรมการหรือ
คณะทํางาน
2 มีการวิเคราะหและ

ระบุความเสี่ยง และ
ปจจัยที่ก่อใหเกิด
ความเสี่ยงอย่างน้อย
2 ดาน ตามบริบทของ
หนวยงานจากตัวอยาง
ตอไปนี้
*ความเสี่ยง ด้าน
ทรัพยากร (การเงิน
งบประมาณ ระบบ
เทคโนโลยี

ผลการดําเนินงาน

หลักฐาน

มีการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงและควบคุมภายในกองกิจการนักศึกษา
ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย หั ว หน้ า งานทุ ก งานและผู้
แทนที่รับผิดชอบการดําเนินงานจากทุ กงาน
มี ผู้ อํ า นวยก ารก อง เ ป็ นที่ ปรึ ก ษ าโด ย
คณะกรรมการดังกลาวมีหน้าที่ วางแผนและ
จั ด วางระบบการบริ ห ารความเสี่ ย งและ
ควบคุมภายในของกองฯ
ติดตามและ
ประเมิ น ผลการควบคุ ม ภายในและพั ฒ นา
ปรับปรุงระบบ

กนศ 1.7-01
รายชื่อ
คณะกรรมการ
บริหารความ
เสี่ยงและควบคุม
ภายในกอง
กิจการนักศึกษา

ในการวิเคราะหและระบุความเสี่ยงและ
ปจจั ย เสี่ ย งที่ ก อใหเกิ ด ความเสี่ ย งที่ ส งผล
กระทบหรื อ สรางความเสี ย หายหรื อ ความ
ลมเหลวหรือ ลดโอกาสที่จ ะบรรลุ / ไมบรรลุ
เปาหมายในการบริหารงานนั้น
กองฯ ไดนําจุดออนและขอเสนอแนะจาก
รายงานประจํ าปการประเมิ นคุณ ภาพ และ
รายงานผลการประเมิ น คุณ ภาพภายในมา
เปนประเด็นพิจารณารวมกัน เพื่อวิเคราะห
หาความเสี่ยงจากจุดออนที่ยังมีอยู ซึ่งไดผาน

กนศ 1.7-02
- รายงานการ
ประเมินผลและ
การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน
สําหรับงวด
สิน้ สุดวันที่ 30
กันยายน 2553
- รายงานผล
การติดตามแผน
การ
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ภารกิจที่ 1 ตัวบ่งชี้ร่วมของหน่วยงาน
ตัวบ่งชี้ : 1.7 ระบบบริหารความเสี่ยง (สกอ.7.4)
ประเมิน ข้อ
เกณฑ์การประเมิน
ผลการดําเนินงาน
ตนเอง
สารสนเทศ อาคารสถานที่) การวิเคราะหแลว เปนปจจัยที่ก่อใหเกิด
* ความเสีย่ งดาน
ความเสี่ยงในดานการปฏิบัติงาน
ยุทธศาสตรหรือกลยุทธของ
หนวยงาน
* ความเสีย่ งดานนโยบาย
กฎหมายระเบียบ ขอบังคับ
* ความเสีย่ งดานการ
ปฏิบัติงาน เชน ความเสีย่ ง
ของกระบวนการบริหาร
หลักสูตรการบริหาร
งานวิจยั ระบบงาน ระบบ
ประกันคุณภาพ
* ความเสีย่ งดานบุคลากร
และความเสีย่ งดาน ธรรม
มาภิบาล โดย เฉพาะ
จรรยาบรรณของบุคลากร
* ความเสีย่ งจากเหตุการณ
ภายนอก
3 มีการประเมิน โอกาสและ

กองฯ มีการประเมินโอกาสและ
ผลกระทบของความเสี่ยง ผลกระทบของความเสี่ยง และจัดลําดับ
และจัดลําดับความเสีย่ งที่ ความเสี่ยงตามแบบติดตาม ปย.3 และ
ไดจากการวิเคราะหใน
ไดนําระบบและกลไกการพัฒนาคุณภาพ
ขอ 2
ตามระบบประกันคุณภาพภายใน(SAR)

หลักฐาน
ประเมินผลและ
การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน
สําหรับงวดตัง้ แต
วันที่ 1 ตุลาคม
2553 ถึงวันที่ 31
มีนาคม 2554

กนศ.1.7-03
- รายงานผล
การติดตาม
แผนการประเมิน
ผลและการ
ปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน
ซึ่งกําหนดสิ่งทีต่ องพัฒนาเรงดวนตาม
รายงานผลการประเมินคุณภาพในรอบป สําหรับงวด
ตั้งแตวันที่ 1
2552 มาพิจารณาดําเนินการ
ตุลาคม 2553
ถึงวันที่ 31
มีนาคม 2554
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ภารกิจที่ 1 ตัวบ่งชี้ร่วมของหน่วยงาน
ตัวบ่งชี้ : 1.7 ระบบบริหารความเสี่ยง (สกอ.7.4)
ประเมิน ข้อ เกณฑ์การประเมิน
ผลการดําเนินงาน
ตนเอง
4 มีการจัดทําแผนบริหาร

กองฯ มีการจัดทําแผนบริหารความ
เสี่ยงทีม่ ีระดับความเสี่ยงสูงตามแบบ ปย.3
ความเสี่ยงที่มีระดับ
ความเสี่ยงสูง และ
ดําเนินการตามแผน
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มีการติดตาม และ
ประเมิน ผลการ
ดําเนินงานตามแผน
และรายงานตอ
มหาวิทยาลัย เพือ่
พิจารณาอยางนอยป
ละ 1 ครั้ง
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มีการนําผลการ
ประเมินและขอเสนอ
แนะจากผูบริหารไปใช
ในการปรับแผนหรือวิ
เคราะหความเสี่ยงใน
รอบปถัดไป

หลักฐาน

กนศ.1.7-04
รายงานผลการ
ติดตามแผนการ
ประเมินผลและ
การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน
สําหรับงวด
ตั้งแต วันที่ 1
ตุลาคม 2553
ถึงวันที่ 31
มีนาคม 2554
กนศ.1.7-05
กองฯ มีการติดตามและประเมินผล
การดําเนินการตามแผน และไดรายงานผล รายงานผลการ
ติดตามแผนการ
การดําเนินงานประจําปตอมหาวิทยาลัย
ประเมินผลและการ
ตามรอบทีม่ หาวิทยาลัยกําหนด
ปรับปรุงการควบคุม
ภายในสําหรับงวด
ตั้งแต่วันที่ 1
ตุลาคม 2553 ถึง
วันที่ 31 มีนาคม
2554
ที่ผานมากองกิจการนักศึกษา ไดมีการนํา
ผลการประเมินและขอเสนอแนะจากผู
บริหารระดับมหาวิทยาลัยไปใชในการปรับ
แผนหรือวิเคราะหความเสี่ยงในรอบปถัดไป
ตามระเบียบฯ
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ภารกิจที่ 1 ตัวบ่งชี้ร่วมของหน่วยงาน
ตัวบ่งชี้ : 1.7 ระบบบริหารความเสี่ยง (สกอ.7.4)
ข้อสรุปโดยรวมของตัวบ่งชี้
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง
-------จุดควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
-------วิธปี ฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม
--------

53
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ภารกิจที่ 1 ตัวบ่งชี้ร่วมของหน่วยงาน
ตัวบ่งชี้ : 1.8 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ (สกอ.8.1)
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
1 ข้อ
4 หรือ 5 ขอ
2 หรือ 3 ข้อ
6 ข้อ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
7 ขอ

ผลการประเมินตนเองปีการศึกษา 2553
เป้าหมาย
ผลการดําเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง
บรรลุเป้าหมาย
5
6
4
 บรรลุเป้าหมาย
ประเมิน ข้อ
เกณฑ์การ
ตนเอง
ประเมิน
1 มีการจัดทําคํา

ขอทีส่ อดคลอง
กับแผนกลยุทธ
ของหนวยงาน
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มีแนวทางบริหาร
ทรัพยากรทาง
ดานการเงินหลัก
เกณฑการจัดสรร
และ การวางแผน
การใช้เงินอยางมี
ประสิทธิภาพ
โปรงใส
ตรวจสอบ ได

ผลการดําเนินงาน

หลักฐาน

กองฯ ได มี ก ารจั ด ทํ า คํ า ของบประมาณ
ประจําปทั้งงบประมาณแผนดินและงบประมาณ
เงิ น รายได ที่ ส อดคล องกั บ แผนการจั ด ทํ า
งบประมาณของมหาวิทยาลัย รวมทั้งสอดคลอง
กั บ ยุ ท ธศาสตร ในด านกิ จ การนั ก ศึ ก ษาที่ ก อง
กิ จ การนั ก ศึ ก ษารั บ ผิ ด ชอบในฐานะหนวยงาน
กลางที่ต องดําเนินการกํากับ ดูแลการใชจายงบ
ประมาณ (กนศ. 1.8/1-1)

กนศ. 1.8/1-1
- เอกสารคําขอ
งบประมาณ
แผ่นดินประจําปี
งบประมาณ
2553
- เอกสารคําขอ
งบประมาณเงิน
รายได้ประจําปี
งบประมาณ 2553

แนวทางบริหารทรัพยากรทางดานการเงิน
และแผนการจัดสรรและการใชจายงบประมาณ
ภายในกองจะเปนไปตามภารกิ จ ประจํ า ที่ ก อง
รับผิดชอบตามสายงาน ซึ่งงบประมาณที่ไดรับ
การจัดสรรจากมหาวิทยาลัย ในแตละหมวด จะมี
กิจ กรรมกํา กับ แตละกิจ กรรมจะมีกฏ ระเบีย บ
และเกณฑ์ การใชจายงบประมาณกํา กับชั ด เจน
ดังนั้น การใชจายงบประมาณของแตละงานแตละ
กิจกรรมจะตองเป็นไปตามกฏเกณฑ และระเบียบ
โดยได รั บ การอนุ มั ติ จ ากผู บริ ห ารที่ ไ ด รั บ
มอบหมายให รั บ ผิ ด ชอบประกอบด วย รอง
อธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษากีฬา และวัฒนธรรม

- เอกสารคําขอ
งบประมาณแผ่นดิน
ประจําปีงบประมาณ
2553
- เอกสารคําขอ
งบประมาณเงิน
รายไดประจําป
งบประมาณ 2553
- งบประมาณ
แผนดินประจําป
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ภารกิจที่ 1 ตัวบ่งชี้ร่วมของหน่วยงาน
ตัวบ่งชี้ : 1.8 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ (สกอ.8.1)
ประเมิน ข้อ
เกณฑ์การ
ผลการดําเนินงาน
ตนเอง
ประเมิน
กองฯ มี ก ารดํ า เนิ น การด้ า นการเงิ น และ
งบประมาณที่แยกต่างหากจากมหาวิทยาลัยใน
การบริหารจัดการโดยจัดระบบการดําเนินงาน
ที่เบ็ดเสร็จและเสร็จสิ้นที่กองฯ(ดําเนินโดยงาน
ธุรการ) และมีการกระจายอํา นาจการอนุ มั ติ
การใช้โดยรองอธิการบดี และผู้อํานวย การกอง
กิ จ การนั ก ศึ ก ษา กระบวนการดํ า เนิ น งาน มี
เจ้าหน้าที่ธุรการ รับผิดชอบในการดําเนินการ
ใช้เงิน ตลอดจนตรวจสอบเอกสารและหลักฐาน
การเบิ ก จ่ า ย ที่ เ พิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ มี ค วาม
โปร่งใส และตรวจสอบได้ รายละเอียดเอกสาร
(กนศ. 1.8-01)
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มีงบประมาณ
ประจําปีที่สอดคล
งกับแผน
ปฏิบัติการในแตละ
พันธกิจ และการ
พัฒนาหนวยงาน
และบุคลากร

กองฯ ไดรับการจัดสรรงบประมาณประจําปี
เงินงบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายไดที่
สอดคลองตามพันธกิจ การบริหารจัดการ ด้าน
งบประมาณ ได้แก่ เงินรายได้ สนอ. เงินรายได้
ส่วนกลาง เงิน ค่าบํารุงกิจกรรมนักศึกษา และ
เงินงบประมาณแผ่นดิน จํานวน 44,451,542.09
บาท รายจ่าย 39,266,181.50 บาท
ด้านการเงิ น ได้แก่ เงินยืมทดรองจ่าย เงินทุ น
การศึกษา เงินยืมฉุกเฉิน เงินค่าบํารุงสุขภาพ
และ ประกันอุ บัติเหตุ จํา นวนเงิน ทั้ง สิ้น รายรับ
8 , 5 8 1 , 6 1 3 . 9 3 บ า ท แ ล ะ ร า ย จ่ า ย
6,752,852.80 บาท สําหรับงบประมาณในการ
พั ฒ นาหน วยงานและบุ ค ลากรไม่ ไ ด้ รั บ การ
จั ด สรร เนื่ อ งจากมหาวิ ท ยาลั ย ได กํ า หนด
นโยบายการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ใน
สํานักงานอธิการบดีโดยไดมอบหมายใหกองการ
เจาหนาที่ เปนหนวยงานที่รั บ ผิด ชอบบริห าร
จั ด การงานดานพั ฒ นาบุ คลากรสายสนั บ สนุ น
รวมทั้ ง การกํ า หนดนโยบายและแผนพั ฒ นา
บุคลากร

หลักฐาน
งบประมาณ 2553
กนศ. 1.8-01
- งบประมาณเงิน
รายไดประจําป
งบประมาณ 2553
- สรุปข้อมูลด้าน
งบประมาณและ
การเงิน กอง
กิจการนักศึกษา
ปีงบประมาณ
2553
- งบประมาณ
แผนดินประจําป
งบประมาณ 2553
- งบประมาณเงิน
รายไดประจําป
งบประมาณ 2553
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ภารกิจที่ 1 ตัวบ่งชี้ร่วมของหน่วยงาน
ตัวบ่งชี้ : 1.8 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ (สกอ.8.1)
ประเมิน ข้อ เกณฑ์การประเมิน
ผลการดําเนินงาน
ตนเอง
4 มีการจัดทํารายงาน
กองฯ มีระบบฐานขอมูลการใชจายงบ

ทางการเงินอยางเป็น ประมาณในแตละรายการ ทําใหทราบสถานะ
ระบบ และรายงานตอ ทางการเงินของกองฯ กอนเสนอผู มีอํานาจ
ผูบริหาร ของหนวย
ตัดสินใจอนุมัติในการใช้เงินแตละครั้ง โดย
งานอยางนอย ปละ 2 งานธุ ร การรั บ ผิ ด ชอบเป็ น หน่ ว ยงานกลาง
ครั้ง
รองรับการบริหาร และการดําเนินงานของทุก
งานของกองฯ และองค์การบริหารองค์การ
นักศึกษา สภานักศึกษา ชมรมต่าง ๆ และ
กรรมการหอพัก
มี ก ารจั ด ทํ า รายงานข อมู ล สถานะทาง
การเงิน อยาง เปนระบบมีการบั นทึกขอมู
ลทุ ก ครั้ ง ที่มี การใช้ เงิ น สามารถตรวจสอบ
ความเปนปจจุบันไดที่งานธุรการ และจัดทํา
รายงานทุ ก เดื อ น รายไตรมาส และทุ ก
ปีงบประมาณให้ผบู้ ริหารและหน่วยงานทราบ
5 มีการนําขอ มูลทาง
กองฯ มีการนําขอมูลทางการเงิน

การเงินไปใชในการ ไปใชในการวิเคราะหคาใชจาย วิเคราะห์
วิเคราะห คาใชจาย สถานะทางการเงินของกอง เพื่อใช
ประกอบการใช้เงินตามภารกิจและตาม
และวิเคราะหสถานะ รายการที่ไดรับการจัดสรรอย่างต่อเนื่อง
ทางการเงินของหนวย
งานอยางตอเนื่อง
6 มีหนวยงานตรวจสอบ
กองฯ มีการตรวจสอบ ติดตามการใช้เงิน

ภายในและภายนอก โดยเจ้าหน้าที่ที่รับ ผิดชอบ หั วหน้างานและ
ทําหนาที่ตรวจติดตาม ผู้ อํ า นวยการกองฯ หน่ ว ยงานตรวจสอบ
การใชเงินให้เปนไป ภายในของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังมีการ
ตามระเบียบและกฎ ติดตามการใช้เงิน กรณีที่ใช้งบกลางกับงาน
พัสดุ งานการเงินและบัญชีกองคลังและกอง
เกณฑที่สถาบัน
แผนงานในการใช้ เ งิ น ทุ ก รายการ ผลการ
กําหนด

หลักฐาน
รายงานขอมูลดาน
การเงิน

เอกสารการเบิก
จายงบประมาณ

กนศ.1.8
บัญชีและรายงาน
การดําเนินงาน
การเงินต่าง ๆ ของ
กองฯปีงบประมาณ
2553 - 2554
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ติดตามและตรวจสอบ โดยหน่วยตรวจสอบ
ภารกิจที่ 1 ตัวบ่งชี้ร่วมของหน่วยงาน
ตัวบ่งชี้ : 1.8 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ (สกอ.8.1)
ประเมิน ข้อ
เกณฑ์การ
ผลการดําเนินงาน
หลักฐาน
ตนเอง
ประเมิน
ภายใน ด้ า นงบประมาณถู ก ต้ อ งเป็ น ไปตาม
ระเบียบ แต่มีปัญหาในระบบการติดตามการใช้
เงิน ยืม และที่ยั งไม่ ส ามารถดํ าเนิน การได้ต าม
ระเบี ย บที่ กํ า หนดในเรื่ อ งของระยะเวลาการ
ชําระเงินคืนตามเวลาที่กําหนดไว้
7 ผูบริหารระดับสูง
ผู้ อํ า นวยการกองฯ หั ว หน้ า งาน/หั ว หน้ า กนศ.1.8

หน่ ว ยทุ ก งานและเจ้ า หน้ า ที่ ที่ รั บ ผิ ด ชอบให้ หนังสือเอกสาร
มีการติดตาม
ผลการใชเงินให้เป็น ความสํ า คั ญ และติ ด ตามการใช้ จ่ า ยเงิ น ตาม การจัดทําคําขอ
ไปตามเป้าหมาย งบประมาณที่ได้รับและตามภารกิจ กิจกรรม/ งบประมาณเงิน
และนําขอ มูลจาก โครงการที่ รั บ ผิ ด ชอบ เพื่ อ ให้ ก ารใช้ จ่ า ยเงิ น รายได้และเงิน
เป็ น ไปตามแผนที่ ว างไว้ และสอดคล้ อ งกั บ งบประมาณ
รายงานทางการ
เงินไปใชในการวาง เป้าหมายที่มหาวิทยาลัยกําหนด และนําข้อมูล
แผนและการตัดสิน จากรายงานทางการเงิน ไปใช้ใ นการวางแผน
และการตัดสินใจ
ใจ
ข้อสรุปโดยรวมของตัวบ่งชี้
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง
มีการดําเนินงานด้านการเงินและงบประมาณที่กองฯ แยกขาดจากมหาวิทยาลัยในการดําเนินงาน
โดยเฉพาะการดําเนินงานเงินกิจกรรมของนักศึกษาที่เบ็ดเสร็จและเสร็จสิน้ ที่กองฯ ที่แยกต่างหากจากแผน
รวมของมหาวิทยาลัยและมีเจ้าหน้าที่การเงินดูแล รับผิดชอบทําให้มีความคล่องตัวและเอื้อต่อการดําเนินงาน
จุดที่ควรพัฒนา / ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
1. มีการเชื่อมโยงแผนปฏิบตั ิการของหน่วยงานกับระบบงบประมาณในบางส่วนงานเท่านัน้
2. ระบบการจัดสรรงบประมาณของมหาวิทยาลัย ที่จดั สรรให้กองฯ ยังขาดความเชื่อมโยงกับการ
วางแผนกลยุทธ์ ทําให้การวางแผนขับเคลื่อนภารกิจกองฯ ทําได้ยาก
วิธปี ฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม
1. กําหนดให้งานต่างๆ จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีตามทิศทางที่กําหนดไว้ในแผนกลยุทธ์เพื่อเป็นการ
เชื่อมโยงและถ่ายทอดเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ สู่เป้าหมายการดําเนินงานของแต่ละส่วนงาน
2. สร้างระบบที่เชื่อมโยงระหว่างกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการของกองฯ กับระบบงบประมาณ
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ภารกิจที่ 1 ภารกิจร่วมของหน่วยงานสนับสนุน
ตัวบ่งชี้ : 1.9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.9.1)
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
1 ข้อ
2 หรือ 3 ข้อ
4 หรือ 5 หรือ 6 ขอ
7 หรือ 8 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
9 ขอ

ผลการประเมินตนเองปีการศึกษา 2553
เป้าหมาย
ผลการดําเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง
บรรลุเป้าหมาย
7
7
4
 บรรลุเป้าหมาย
ประเมิน ข้อ
เกณฑ์การ
ตนเอง
ประเมิน
1 มีระบบและ

กลไกการประกัน
คุณภาพ
การศึกษาภายใน
ที่เหมาะสม และ
สอดคลองกับ
พันธกิจและ
พัฒนาการของ
สถาบันและ
ดําเนินการตาม
ระบบที่กําหนด

ผลการดําเนินงาน

หลักฐาน

กองฯ มีแผนการดําเนินงานดานประกันคุณภาพ
ตามนโยบายและวงจรการประกั น คุ ณ ภาพของ
มหาวิทยาลั ย โดยยึดกระบวนการPDCA+Par เพื่อ
ขับเคลื่อนงาน ระบบการประกันคุณภาพภายในกอง
อาศั ย การมี ส วนรวมของทุ ก งานภายในกองดํ า เนิ น
กิจกรรมการประกันคุณภาพภายใตกรอบและนโยบาย
ของกองและมหาวิท ยาลั ย โดยใชแนวทางเดีย วกับ ที่
สํานักงานประกันคุณภาพเสนอใหมีการจัดทํารายงาน
ประจําปการประเมิน คุณภาพของหนวยงานสนับสนุน
เพื่อใหเปนระบบเดียวกัน อยางไรก็ตามยังมีข อแตกต
างกั น ในบางภารกิ จ เฉพาะหนวยงานสนั บ สนุ น ในป
การศึกษา 2553 กองยังคงใชมาตรฐานการประเมิน
ตามองคประกอบและตัวบงชี้รวมกันของ สกอ. สมศ.
และมอ.ในสวนของภารกิจรวม สําหรับตัวบ่งชี้เฉพาะ
ได้ กํ า หนดให้ ส ะท้ อ นภาระกิ จ หลั ก และใช้ เ ก ณฑ์
คุณภาพเปนแนวทางในการประเมิน ทําใหมาตรฐาน
ตัวบงชี้และเกณฑคุณภาพ มีความสมบูรณและสอด
คลองกับมาตรฐานที่เกี่ยวของ เพื่อกําหนดกรอบและ
แนวทางการประกัน คุณภาพใหมี ความขัด เจนและมี
การเชื่ อ มโยงกับ แผนกลยุ ท ธของมหาวิท ยาลั ย สวน
กลไกการประกันคุณภาพนั้นบุคลากรในกองรวมกัน

กนศ.1.9-01
คูมือตัวบงชีแ้ ละ
เกณฑการ
ประเมินคุณภาพ
ภายในประจําป
การศึกษา 2553
กองกิจการนักศึกษา
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ภารกิจที่ 1 ภารกิจร่วมของหน่วยงานสนับสนุน
ตัวบ่งชี้ : 1.9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.9.1)
ประเมิน ข้อ
เกณฑ์การ
ผลการดําเนินงาน
ตนเอง
ประเมิน



2



3

ขับเคลื่อนโดยจะมีการประชุมพิจารณากําหนดแนว
ทางการพัฒนาระบบประกันคุณภาพผานที่ประชุม
หัวหนางานนอกจากนั้นยังมีที่ประชุมคณะกรรมการ
การประกันคุณภาพจะพิจารณาและตัดสินใจพัฒนา
งานระบบคุณภาพในกอง เชน ระบบประกันคุณภาพ
ภายในกอง และระบบการควบคุมภายใน
(กนศ.1.9-01)
มีการกําหนด
กองกิจการนักศึกษาได้กําหนดนโยบายและให้
นโยบายและให ความสําคัญกับเรื่องการประกันคุณภาพภายในโดย
ความสําคัญ
ไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการ
ประกอบดวยรองฯ ผช.ผอ.และหัวหนางานทุกงาน
เรื่องการประกัน
ทําหนาที่ในการกําหนดนโยบายแนวทางการพัฒนา
คุณภาพ
การศึกษาภายใน ระบบประกันคุณภาพตลอดจนพัฒนากระบวน การ
ประกันคุณภาพภายในและกํากับติดตามใหเป็น ไป
ตามแผนการดํ า เนิ น การประกั น คุ ณ ภาพภายใน
ประจําป รวมทั้งดําเนินการใหมีการบูรณาการระบบ
การประกันคุณภาพเขากับกระบวนการจัดทํารายงาน
ผลการปฏิบัติงานประจําปของรายบุคคล (TOR) เพื่อ
ให ทุ ก คนได มี ส วนร วมในการดํ า เนิ น การประกั น
คุณภาพภายในของกองฯ รวมทั้งการจัดทํารายงาน
ประจําปของกองกิจการนักศึกษา (กนศ.1.9-02)
กองฯ ไดมีการกําหนดตัวบงชี้เพิ่มเติมตามอัต
มีการกําหนดตัว
ลักษณของกองฯ ในภารกิจเฉพาะที่ เปนบริบทของ
บงชีพ้ ิ่มเติม
ตามอัตลักษณ กองกิจ การการศึ ก ษา เพื่ อ นํ า ผลการประเมิ น มา
พัฒนาระบบบริหารจัดการภายในของกองกิจการ
ของหนวยงาน
(ตัวบงชีเ้ ฉพาะ) การศึกษา ซึ่งในปี 2553 ได้กําหนดตัวบ่งชี้เฉพาะ
ขึน้ มา 15 ตัวบ่งชี้ (กนศ.1.9-01)

หลักฐาน

กนศ.1.9-02
คําสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ประกันคุณภาพ
กองกิจการ
นักศึกษา

กนศ.1.9-01
คูมือตัวบงชีแ้ ละ
เกณฑการ
ประเมินคุณภาพ
ภายในประจําป
การศึกษา 2553
กองกิจการนักศึกษา
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ภารกิจที่ 1 ภารกิจร่วมของหน่วยงานสนับสนุน
ตัวบ่งชี้ : 1.9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.9.1)
ประเมิน ข้อ
เกณฑ์การ
ผลการดําเนินงาน
ตนเอง
ประเมิน


4

มีการดําเนินงาน
ดานการประกัน
คุณภาพ
การศึกษา
ภายในที่ครบถวน
ประกอบดวย
1) การควบคุม
ติดตามการ
ดําเนินงานและ
ประเมินคุณภาพ
2) การจัดทํา
รายงานประจําป
ที่เปนรายงาน
ประเมินคุณภาพ
เสนอตอสถาบัน
ตามกําหนดเวลา
โดยเปนรายงาน
ที่มีขอมูลครบ
ถวนตามที่
สถาบันกําหนด
และ
3) การนําผล
การประเมิน
คุณภาพไปทํา
แผนการพัฒนา
คุณภาพการ
ดําเนินงานของ
หนวยงาน

กองฯ มีการดําเนินงานดานการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถวนทั้งการควบคุม
คุณภาพการติดตามตรวจสอบการดําเนินงานการ
ประเมินคุณภาพ มีการนํากลไกคุณภาพตามวงจร
PDCA–Par เพื่อขับเคลื่อนงานระบบคุณภาพภายใน
กองฯ อยางตอเนื่องเปนประจําทุกปอยางตอเนื่อง
กองฯ ไดดําเนินการจัดทํารายงานประจําปคุณภาพ
ภายในตามขอบขายภาระงานของกอง ทั้งที่เปนภาร
กิจรวมของหนวยงานสนับสนุนและภารกิจเฉพาะที่
เป นบริ บ ทของกองตามคู มื อ การจั ด ทํ า รายงาน
ประจํ า ป การประเมิ น คุ ณ ภาพของหน วยงาน
สนับสนุน ของมหาวิทยาลัยเสนอตอมหาวิทยาลัย
ตามเวลาที่ กํ า หนดพร อมทั้ ง ได รั บ การประเมิ น
คุ ณ ภาพภายในประจํ า ป จากคณะกรรมการ
ภายนอกหนวยงานที่แตงตั้งโดยมหาวิทยาลัย
กองฯ ไดนําขอเสนอแนะของคณะกรรมการ
ประเมิน มาจั ด ทํา แผนหรือ แนวทางในการพัฒนา
และนําผลการพัฒนาไปรายงานตอ คณะกรรมการ
ประเมินในปถัดไป (กนศ.1.9-04)

หลักฐาน

กนศ.1.9-03
คูมือการจัดทํา
รายงานประจําป
การประเมิน
คุณภาพของ
หนวยงาน
สนับสนุน
มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร
และรายงาน
ประจําป
คุณภาพภายใน
กองกิจการ(กนศ.
1.9-03)นักศึกษา
ประจําป
การศึกษา 2553
กนศ.1.9-04
รายงานผล
ยอนกลับการ
ประเมินคุณภาพ
ภายในกอง
กิจการนักศึกษา
ประจําป
การศึกษา 2552
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ภารกิจที่ 1 ภารกิจร่วมของหน่วยงานสนับสนุน
ตัวบ่งชี้ : 1.9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.9.1)
ประเมิน ข้อ
เกณฑ์การ
ผลการดําเนินงาน
หลักฐาน
ตนเอง
ประเมิน
5 มีการนําผลการ
กองฯ มีการนําผลการประกันคุณภาพภายใน แนวทางการ

ประกันคุณภาพ มอบหมายใหผูรับผิดชอบตัวบงชี้ นําผลจากการ
พัฒนาและผล
การศึกษาภายใน ประเมินคุณภาพ และแผนพัฒนาคุณภาพในแตละป การพัฒนาตาม
มาปรับปรุงการ ไปวิเคราะหและดําเนินการเพื่อพิจารณาปรับปรุง
ผลการประเมิน
ทํางานและสงผล การดําเนินงานในสวนที่รับผิดชอบ ใหมีการ
คุณภาพของป
ใหมีการพัฒนา พัฒนาขึน้ จากปที่ผานมา
ที่ผานมา
ผลการาเนินงาน
ตามตัวบงชีข้ อง
แผนกลยุทธทุก
ตัวบงชี้
6 มีระบบ
กองฯ มี ระบบฐานขอมู ล และสารสนเทศที่ ใ ห้ กนศ.1.6-02

สารสนเทศที่ให ข้อมูลสนับสนุนการประกันภายในทั้งภารกิจร่วมและ http://student.
ขอมูลสนับสนุน ภารกิ จ เฉพาะผู้ ป ฏิ บั ติ ง านสามารถนํ า ข้ อ มู ล ไป psu.ac.th
การประกัน
รายงานผลการประกันคุณภาพทําให้แต่ละภารกิจ มี
คุณภาพ
ระบบขอมูลตามขอบขายภาระงานที่ใช้ประกอบการ
การศึกษาภายใน วิเคราะห์ สังเคราะหอย่างมีประสิทธิภาพและในบาง
ภา ร กิ จ ก อ งฯ ยั ง ทํ า หน้ า ที่ เป็ น ผู้ จั ด ทํ าร ะ บ บ
สารสนเทศที่ ส นั บ สนุ น การประกั น คุ ณ ภาพของ
มหาวิทยาลัย (กนศ.1.6-02)
7 มีสวนรวมของผู
กองฯ มีขั้นตอนที่ใหผูมีสวนไดสวนเสีย ในการ กนศ.1.6-03

มีสวนไดสวนเสีย ประกันคุณภาพโดยเฉพาะผู ใชบริการเขามามีส วน รายชื่อ นศ. และ
ในการประกัน
รวมในการประกันคุณภาพภายในกอง ดังนี้
ผู้รับบริการที่ให้
คุณภาพ
- ในขั้นตอนการประเมินความพึงพอใจผูรับ ข้อมูลปี 2552
การศึกษา
บริการ ตอการใหบริการของบุคลากรกองกิจการ
โดยเฉพาะผูใช้ นักศึกษา
บริการตามพันธ
- ในขั้นตอนของการประเมินคุณภาพภายใน
กิจของหนวย
ประจําปีของคณะกรรมการภายจากนอกหนวยงาน
งาน
โดยการสัมภาษณหรือเชิญผู รับบริการที่เกี่ยวของ
กับทุกงานและนักศึกษาที่ใช้บริการมาให้ข อมูล ซึ่ง
กองกิจการนักศึกษา จะนําขอมูลที่ไดจากขอเสนอ
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ภารกิจที่ 1 ภารกิจร่วมของหน่วยงานสนับสนุน
ตัวบ่งชี้ : 1.9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.9.1)
ประเมิน ข้อ
เกณฑ์การ
ผลการดําเนินงาน
ตนเอง
ประเมิน
แนะมาปรับปรุง แกไขเพื่อพัฒนางานและนําเสนอ
แนวทาง/ผลจากการพัฒนามารายงานผลในรายงาน
ในปถัดไป (กนศ.1.6-03)
8 มีเครือขายการ
กองฯ ยังไมไดมีการดําเนินกิจกรรมดานนี้อยาง

9

แลกเปลี่ยน
เรียนรูด้ านการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา
ระหวางหนวย
งานและมี
กิจกรรมรวมกัน
มีแนวปฏิบัติทด่ี ี
หรืองานวิจัย
ดานการประกัน
คุณภาพที่หนวย
งานพัฒนาขึน้
และเผยแพร่ให้
หน่วย งานอืน่
สามารถนําไปใช
ประโยชน

หลักฐาน
-

-

จริงจัง และยังไม่มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลผลการ
ดําเนินงานเพื่อพัฒนาระบบเทียบเคียง

กองฯ ยังม่มีแนวปฎิบตั ิทด่ี ีเกียวกับงานวิจยั
ดานการประกันคุณภาพทีห่ นวยงานพัฒนาขึน้ และ
เผยแพร่ให้หน่วย งานอื่นสามารถนําไปใชประโยชน

-

ข้อสรุปโดยรวมของตัวบ่งชี้
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง
------จุดที่ควรพัฒนา / ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
------วิธปี ฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม
-------
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ภารกิจที่ 1 ภารกิจร่วมของหน่วยงานสนับสนุน
ตัวบ่งชี้ : 1.10. ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รบั บริการ
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
1.00-1.50
1.51-2.50
2.51-3.50
3.51-4.50
ผลการประเมินตนเองปีการศึกษา 2553
เป้าหมาย
ผลการดําเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง
3.75
3.90
4

คะแนน 5
4.51-5.00

บรรลุเป้าหมาย
 บรรลุเป้าหมาย

รายละเอียดผลการดําเนินงาน :
ปีการศึกษา 2553 กองกิจการนักศึกษา ได้สารวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจผู้ใช้บริการ โดยได้
แจกแบบสอบถามให้แก่ผู้รับบริการทุกคณะ หน่วยงานของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และบุคคลทั่วไป
จานวน 320 ชุด ได้รับแบบสอบถามกลับคืนจานวน 259 ชุด (โดยได้รับจากนักศึกษาจานวน 200 ชุด, อาจารย์
จานวน 6 ชุด, บุคลากรจานวน 14 ชุด, ศิษย์เก่าจานวน 10 ชุด, ประชาชนจานวน 26 ชุด และอื่นๆ (ไม่ระบุ)
จานวน 3 ชุด) คิดเป็นร้อยละ 80.94 ของแบบสอบถามทั้งหมดที่แจกไป (กนศ.1.10-01)
สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสารวจความพึงพอใจและไม่พึง พอใจผู้ใ ช้บริการกองกิจการ
นักศึกษาในด้านต่างๆได้แก่ ด้านกระบวนการด้านสิ่งอานวยความสะดวก ด้านคุณภาพการให้บริการ และด้าน
บทบาทของกองฯ โดยภาพรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน อยู่ที่ค่าเฉลี่ย 3.7 - 4.1 คะแนน
และมีข้อเสนอแนะการ ปรับปรุงการให้บริการความถี่มากสุดได้แก่ สถานที่ (โรงช้าง) เช่นที่จอดรถ ความ
สะอาด ที่นั่งที่เพียงพอ การจัดทาขั้นตอนการให้บริการ และการประชาสัมพันธ์สาหรั บสิ่งที่ไม่ประทับใจคือ
เรื่องระยะเวลาในการให้บริการ การจัดลาดับความสาคัญในการให้บริการ ดังรายละเอียดตามสรุปผลการ
ประเมิน (กนศ.1.10-02)
หลักฐาน :
1. กนศ1.10-01 : แบบสอบถามความพึงพอใจและไม่พึงพอใจผู้ใช้บริการ กองกิจการนักศึกษา
2. กนศ1.10-02 : สรุปผลการประเมินความพึงพอใจและไม่พงึ พอใจผู้ใช้บริการ กองกิจการนักศึกษา
ข้อสรุปโดยรวมตัวบ่งชี้ร่วมของหน่วยงาน
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง
---------จุดควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
----------วิธปี ฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม
----------
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ภารกิจที่ 1 ทุนการศึกษา
ตัวบ่งชี้ 1.1 : มีการจัดบริการทุนการศึกษาแก่นักศึกษา
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
1 ข้อ
2 หรือ 3 ข้อ
4 หรือ 5 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
6 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
7 ข้อ

ผลการประเมินตนเองปีการศึกษา 2553
เป้าหมาย
ผลการดําเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง
บรรลุเป้าหมาย
4
7
5
 บรรลุเป้าหมาย
ประเมิน ข้อ เกณฑ์การ
ตนเอง
ประเมิน
1 มีแผนการ

จัดบริการ
ทุนการศึกษาที่
สอดคล้องกับ
มาตรฐานของ
สกอ. และ
กระทรวงศึกษา
ธิการ



2

มีการจัดสรร
เงิน
ทุนการศึกษา
ตามเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลัย
กาหนด

ผลการดําเนินงาน

หลักฐาน

กองฯ มีแผนการจัดบริการทุนการศึกษา เพื่อ
ช่วยเหลือนักศึกษาทั่วไป นักศึกษาที่ขาดแคลน
ทุนทรัพย์ และนักศึ กษาที่ประสบภัยฉุกเฉิน ให้ มี
โอกาสศึ ก ษา และพั ฒ นาตนเองได้ สู ง สุ ด ตาม
ศั ก ยภาพเช่ น เดี ย วกั บ นั ก ศึ ก ษาอื่ น ๆ ตาม
มาตรฐานกิ จ การนั ก ศึ กษาของส านั ก งาน
คณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา (กนศ.1.1-01)
กระทรวงศึกษาธิการ (กนศ.1.1-02) และนโยบาย
ของมหาวิทยาลัยฯ

กนศ.1.1-01
มาตรฐานกิจการ
นักศึกษาของสานักงาน
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
กนศ.1.1-02
ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง นโยบายที่
สถาบันอุดมศึกษา พึง
ปฏิบัติต่อนิสติ นักศึกษา
กนศ.1.1-03
http://student.psu.ac.
th/StudAffairs/Specia
l/scholarship/

2.2 ทุนการศึกษาประเภททุนทั่วไป
เป็นทุนการศึกษาที่จัดสรรให้เป็นไปตาม
เงื่อนไขและวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยหรือ
แหล่งทุนทั้งประเภททุนเรียนดีและประเภทขาด
แคลนทุนทรัพย์ทั้งประเภททุนรายปีและทุน
ต่อเนื่องจนสาเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2553 มีผู้
สมัครขอรับทุนที่กองกิจการนักศึกษาจานวน 310
คน จัดสรรทุนการศึกษาตามคุณสมบัติและเงื่อนไข
ของแต่ละทุน ผู้ผา่ นการคัดเลือกได้รับทุนจานวน
133 คน เป็นเงิน 911,000 บาท (กนศ.1.1-03)
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ภารกิจที่ 1 ทุนการศึกษา
ตัวบ่งชี้ 1.1 : มีการจัดบริการทุนการศึกษาแก่นักศึกษา
ประเมิน ข้อ เกณฑ์การ
ผลการดําเนินงาน
ตนเอง
ประเมิน
2.3 ทุนการศึกษาประเภททุนทํางานแลกเปลี่ยน
เป็นทุนการศึกษาที่จัดให้นักศึกษาทางานในน่วยงาน
ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยในช่วงเวลาว่างจากการเรียน
นักศึกษาได้รับค่าตอบแทน ชัว่ โมงละ 25 บาท นักศึกษา
สามารถสมัครขอรับทุน เลือกหน่วยงาน และลงเวลาการ
ปฏิบัติงานผ่านทาง website กองกิจการนักศึกษา กาหนด
ให้การทางานในภาคการศึกษาปกติไม่เกิน 100 ชั่วโมง
และในภาคฤดูรอ้ นไม่เกิน 50 ชั่วโมง ในปีการศึกษา 2553
มีผู้สมัครจานวน 325 คน ได้รับการจัดสรรทุนการศึกษา
ทุกคน จานวนเงินทุนทั้งสิน้ 500,000 บาท (กนศ.1.1-04)
2.4 ทุ น การศึ ก ษา “โครงการต้ น กล้ า สงขลา นครินทร์”
โครงการต้นกล้าสงขลานครินทร์ เป็นโครงการที่จัด
ขึ้ น ตามนโยบายของคณะกรรมการส่ ง เสริ ม กิ จ การ
มหาวิทยาลัย เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่ครอบครัวมีฐานะ
ยากจน ให้ได้มีโอกาสศึกษาในระดับปริญญาตรี จัดสรร
ทุนการศึกษา แบ่งเป็น 2 ระดับ คือระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายและระดั บปริญ ญาตรี ส าหรับ ประเภททุ น
ใ ห ม่ ไ ด้ เ ปิ ด รั บ ส มั คร แ ล ะ คั ด เ ลื อ ก นั ก เ รี ย น ชั้ น
มัธยมศึกษาตอนต้น จากโรงเรียนขยายโอกาส/โรงเรียน
ประตาบลและโรงเรียนสอนศาสนาใน 14 จังหวัดภาคใต้
เพื่ อ ศึ ก ษาต่ อ ในระดั บ มั ธ ยมปลาย (ม.4-ม.6) การ
ดาเนินงานทั้งส่วนการประชาสัมพันธ์การแสดงแหล่ง
เงินทุนและการคัดเลือกผู้รับทุนและการพัฒนานักเรียน
ทุนให้สามารถร่วมเข้า

หลักฐาน
กนศ.1.1-04
http://student.p
su.ac.th/StudAf
fairs/fund_job/c
ontact/contact.a
sp

กนศ.1.1-05
ประกาศ
มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์
เรื่อง ผลการ
คัดเลือกผูไ้ ด้รับ
ทุนการศึกษา
โครงการต้น
กล้าสงขลา
นครินทร์
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ภารกิจที่ 1 ทุนการศึกษา
ตัวบ่งชี้ 1.1 : มีการจัดบริการทุนการศึกษาแก่นักศึกษา
ประเมิน ข้อ เกณฑ์การ
ผลการดําเนินงาน
ตนเอง
ประเมิน
เรียนในมหาวิทยาลัยและความสามารถตามศักยภาพทุก
ปีการศึ ก ษา2553 มี ผู้ ส มั ครขอรับ ทุ น ประเภททุ น ใหม่
จ านวน 129 คน จั ดสรรทุ น จ านวน 9 คน เป็ น เงิ น
180,000 บาท และพิจ ารณาการคัด เลือ กผู้ไ ด้รับ ทุ น
ต่อเนื่อง จานวน 29 คน เป็นเงิน 760,000 บาท รวมการ
จัดสรรทั้งประเภททุนต่อเนื่องและทุนใหม่ทั้งสิ้น 38 คน
เป็นเงินทั้งสิน้ 940,000 บาท (กนศ.1.1-05)
2.5 ทุน "สงขลานครินทร์”
1. เป็นทุนที่จัดตั้งขึ้นเพือ่ เทิดพระเกียรติสมเด็จพระ
บรมราชชนกเจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดชฯ เพือ่ ส่งเสริมให้มีผู้มี
การศึกษาสูง และเพือ่ สร้างนักวิชาการ (Scholar) ที่มี
ความสามารถ โดยคัดเลือกผูร้ ับทุนจากนักเรียนใน 14
จังหวัดภาคใต้ ที่มีผลการเรียนดีเยีย่ ม (คะแนน 3.00 ขึน้
ไป) เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ คัดเลือก
ทุนใหม่ทุกปี ปีละ 1 ทุน และพิจารณาคัดเลือกผู้รับทุน
ต่อเนื่องปีการศึกษา 2553 มีผู้รับทุนต่อเนือ่ ง จานวน 5
คน เงินทุน 250,000 บาท การดาเนินงานทัง้ ส่วนการ
ประชาสัมพันธ์ คัดเลือกและพัฒนานักศึกษาทุน
2.6 ทุน "ช่วยเหลือนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กลุ่มพิเศษต่าง ๆ”
2.6.1 ทุนช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบ
จากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
มหาวิทยาลัยได้สารวจและรับแจ้งความเดือดร้อน
ของนักศึกษาทีไ่ ด้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่
สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดปัตตานี
จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส และอาเภอเทพา สะบ้า
ย้อย จะนะ นาทวี จังหวัดสงขลา และได้จัดสรร
ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาเพื่อเป็นขวัญและกาลังใจแบ่งให้
ความช่วยเหลือ นักศึกษาแบ่งเป็น 3 กลุม่ ดังรายละเอียด
ต่อไปนี้กลุ่มที่ 1 ให้การช่วยเหลือ ดังนี้

หลักฐาน
กนศ.1.1-05
ประกาศ
มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์
เรื่อง ผลการคัด
เลือกผู้ได้รับ
ทุนการศึกษา
สงขลานครินทร์
ประจาปีการศึกษา
2552

กนศ.1.1-06
ประกาศ
มหาวิทยาลัยสงขล
านครินทร์ เรื่องผล
การพิจารณา
จัดสรรทุน
ช่วยเหลือ

นักศึกษาที่ได้รับ
ผลกระทบจาก
เหตุการณ์ความไม่
สงบในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้
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ภารกิจที่ 1 ทุนการศึกษา
ตัวบ่งชี้ 1.1 : มีการจัดบริการทุนการศึกษาแก่นักศึกษา
ประเมิน ข้อ เกณฑ์การ
ผลการดําเนินงาน
ตนเอง
ประเมิน
1. ให้ทุนการศึกษาประเภทยกเว้นค่าธรรมเนียม
การศึกษา 3 รายการ
- ค่าหน่วยกิต
- ค่าบารุงสุขภาพ
- ค่าบารุงมหาวิทยาลัย
2. ให้พักในหอพักเป็นกรณีพเิ ศษตลอดสภาพการ
เป็นนักศึกษา และให้ยกเว้นค่าหอพัก
3. ให้ทางานแลกเปลี่ยนโดยได้รบั ค่าตอบแทนเป็น
กรณีพเิ ศษ (ทุนทางานแลกเปลี่ยน)
4. ให้ทุนการศึกษามูลค่าทุนละ 10,000 บาท
กลุ่มที่ 2 ให้การช่วยเหลือดังนี้
1. ทุนการศึกษาประเภทยกเว้นค่าธรรมเนียม
การศึกษา ปีการศึกษา 2553
2. พักในหอพักเป็นกรณีพเิ ศษ ปีการศึกษา 2553
3. ทุนทางานแลกเปลีย่ น
ให้ทุนการศึกษามูลค่าทุนล่ะ 7,000 บาท
กลุ่มที่ 3 ให้การช่วยเหลือดังนี้
1. ทุนทางานแลกเปลีย่ น
2. ให้ทุนการศึกษามูลค่าทุนละ 5,000 บาท
โดยมีผู้รับทุนกลุ่มที่ 1 จานวน 8 คน กลุ่มที่ 2 จานวน 3 คน
และกลุ่มที่ 3 จานวน 12 คน รวมจัดสรรทั้งสิ้น 23 ทุน รวม
เป็นเงิน 161,000 บาท (กนศ.1.1-06)
2.6.2 โครงการสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษาสําหรับ
นิสิตนักศึกษาพิการในระดับอนุปริญญาและระดับ
ปริญญาตรี
เป็นโครงการที่จัดขึน้ ตามพระราชบัญญัติการจัดการศึกษา
สาหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 โดยให้นักศึกษาพิการมีโอกาสเข้า
รับการศึกษาโดยไม่ตอ้ งเสียค่าใช้จา่ ย
โดยในปีการศึกษา
2553 มีนักศึกษาพิการที่ได้รับการ สนับสนุนเงิน อุดหนุนทาง
การศึกษา จานวน 5 คน นักศึกษาพิการในระดับ

หลักฐาน
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ภารกิจที่ 1 ทุนการศึกษา
ตัวบ่งชี้ 1.1 : มีการจัดบริการทุนการศึกษาแก่นักศึกษา
ประเมิน ข้อ เกณฑ์การ
ผลการดําเนินงาน
ตนเอง
ประเมิน
อนุปริญญาและระดับปริญญาตรี โดยจัดสรรเป็นเงินอุดหนุน
ค่ า ใช้ จ่ า ยทางการศึ ก ษา ซึ่ ง ได้ แ ก่ ค่ า เล่ า เรี ย น ค่ า บ ารุ ง
ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่นในทานองเดียวกันกับค่าเล่า
เรียน ค่าบารุง ค่าธรรมเนียม ตามรายการที่ปรากฏในระเบียบ
ข้อ บัง คับ หรือ ประกาศของสถาบัน แต่ล ะแห่ งในทุ กหลั กสู ต ร
โดยมี คุ ณ สมบั ติ เ ป็ น คนพิ ก ารที่ มี บั ต รประจ าตั ว คนพิ ก าร
ศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนในหลักสูตรไม่
สูงกว่าระดับปริญญาตรี และไม่เคยได้รับเงินอุดหนุนคนพิการ
ในหลักสูตรปริญญาตรีมาก่อน ปีการศึกษา 2552 มีนักศึกษา
พิการ จานวน 3 คน
2.6.3ทุ น ช่ ว ยเหลื อ นั ก ศึ ก ษาที่ ป ระสบอุ ท กภั ย /วาตภั ย /
ประสบภัยสึนามิ
2.6.3.1 สืบเนื่องจากบริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จากัดได้
มอบเงินช่วยเหลือนักศึกษาที่ประสบปัญหาอุทกภัยและวาตภัย
ในภาคใต้ ช่ว งเดือ นพฤศจิกายน 2553 จ านวน 100,000
บาท เพื่อ เป็น ขวั ญ และกาลั ง ใจ ซึ่งมหาวิท ยาลัย จั ด สรรเงิน
ช่ว ยเหลื อ นั ก ศึ ก ษาวิท ยาเขตต่า งๆโดยกาหนดเกณฑ์ ความ
ช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบฯ ดังนี้
วิทยาเขตหาดใหญ่
จํานวน 50,000 บาท
วิทยาเขตปัตตานี
จํานวน 20,000 บาท
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
จํานวน 10,000 บาท
วิทยาเขตตรัง
จํานวน 10,000 บาท
วิทยาเขตภูเก็ต
จํานวน 10,000 บาท
กลุ่มที่ 1.ระดับมาก
ความเสียหาย
บ้า น เครื่อ งใช้ ใ นครัว เรือ น เครื่ อ งอุ ป โภคบริโ ภค พาหนะ
พื้นที่การเกษตร(สวนยางพารา ที่นา บ่อเลี้ยงปลา) สถานที่
ประกอบอาชีพและสินค้าเสียหาย

หลักฐาน
กนศ.1.1-07
ประกาศ
มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์
เรื่องผลการ
พิจารณา
จัดสรรทุน
ช่วยเหลือ
นักศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ที่ได้รับ
ผลกระทบจาก
เหตุการณ์
อุทกภัยและวาต
ภัยในภาคใต้
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ภารกิจที่ 1 ทุนการศึกษา
ตัวบ่งชี้ 1.1 : มีการจัดบริการทุนการศึกษาแก่นักศึกษา
ประเมิน ข้อ เกณฑ์การ
ผลการดําเนินงาน
ตนเอง
ประเมิน
อาชีพของผู้อุปการะ
เกษตรกรและรับจ้าง
รายได้ครอบครัว
3,000-5,999 บาท
ให้ทุนการศึกษามูลค่าทุน 2,500 บาท
กลุ่มที่ 2.ระดับปานกลาง
ความเสียหาย
บ้า น เครื่อ งใช้ ใ นครัว เรือ น เครื่ อ งอุ ป โภคบริโ ภค พาหนะ
พื้นที่การเกษตร(สวนยางพารา ที่นา บ่อเลี้ยงปลา) สถานที่
ประกอบอาชีพและสินค้าเสียหายอาชีพของผู้อุปการะ
เกษตรกรและรับจ้าง
รายได้ครอบครัว
6,000-7,999 บาท
ให้ทุนการศึกษามูลค่าทุน 2,000 บาท
กลุ่มที่ 3.ระดับปานกลาง
ความเสียหาย
บ้า น เครื่ อ งใช้ ใ นครัว เรือ น เครื่ อ งอุ ป โภคบริโ ภค พาหนะ
พื้นที่การเกษตร(สวนยางพารา ที่นา บ่อเลี้ยงปลา) สถานที่
ประกอบอาชีพและสินค้าเสียหาย
อาชีพของผู้อุปการะ
เกษตรกรและรับจ้าง
รายได้ครอบครัว
8,000-10,000 บาท
ให้ทุนการศึกษามูลค่าทุน 1,000 บาท
โดยมีผู้รับทุนกลุ่มที่ 1 จานวน 8 คน กลุ่มที่ 2 จานวน 9 คน
และกลุ่มที่ 3 จานวน 12 คน รวมจัดสรรทั้งสิ้น 29 ทุน รวม
เป็นเงิน 50,000 บาท (กนศ.1.1-07)
2.6.3.2 ทุนช่วยเหลือนักเรียนที่ครอบครัวได้รับผลกระทบ
จากภัยสึนามิ 6 จังหวัดภาคใต้

หลักฐาน

70

รายงานประจําปีการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2553

ภารกิจที่ 1 ทุนการศึกษา
ตัวบ่งชี้ 1.1 : มีการจัดบริการทุนการศึกษาแก่นักศึกษา
ประเมิน ข้อ เกณฑ์การ
ผลการดําเนินงาน
หลักฐาน
ตนเอง
ประเมิน
โดยส านั ก พระราชวั ง มอบทุ น การศึ ก ษาแก่ นั ก เรี ย นที่ กนศ. 1.1-09
ครอบครั ว ได้ รั บ ผลกระทบจากภั ย พิ บั ติ ค ลื่ น สึ น ามิ เป็ น หนังสือจาก
เงินทุน 37,000 บาท
สานักงาน
พระราชวัง
3 มีคณะทางานและ มี ผู้ แ ทนจากทุ ก คณะร่ ว มเป็ น คณะกรรมการจั ด สรร กนศ. 1.1-010

คณะกรรม การ ทุนการศึกษา วิทยาเขตหาดใหญ่ ร่วมกาหนดวิธีการและ รายงานการ
พิจารณาจัดสรร เกณฑ์การจัดสรรในแต่ละปีมีกระบวนการคัดเลือกโดยการ ประชุม
ทุนการ ศึกษา
สัมภาษณ์ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส ยุติธรรม เป็นไปตาม คณะกรรมการ
เงื่ อ นไขที่ แ ต่ ล ะทุ น ก าหนดมี ค ณะท างานเยี่ ย มบ้ า นและ จัดสรร
โรงเรียนของผู้สมั ครขอรับ ทุ น และคณะท างานสั ม ภาษณ์ ทุนการศึกษา
นักศึกษาทุน
ปี 2552
4 มีระบบ
มี ร ะ บ บ ส า ร ส น เ ท ศ ติ ด ต่ อ กั บ นั ก ศึ ก ษ า ทั้ ง ก า ร กนศ 1.1-11

สารสนเทศ
ประชาสั ม พั น ธ์ และติ ด ต่ อ ทางโทรศั พ ท์ ก รณี เ ร่ ง ด่ ว น http://student.p
ให้บริการกับ
ฉุกเฉินให้นักศึกษาสมัครขอรับทุนได้ด้วยตนเอง บน web su.ac.th/StudAff
นักศึกษาและ site กองกิจการนักศึกษา มีการสื่อสารเพื่อให้นักศึกษา airs/Special/sch
ผู้ปฏิบัติงาน
และบุ ค คลทั่ ว ไปรั บ รู้ รั บ ทราบเกี่ ย วกั บ ทุ น การศึ ก ษาบน olarship
web site
5 มีกระบวน การ
การปฐมนิเทศนั กศึ กษาทุ น โดยเน้น ย้าเรื่อ งการใช้จ่า ย กนศ 1.1-12

ส่งเสริมให้
เงินทุนอย่างมีคุณค่าและส่งเสริมให้นักศึกษาทุนจัดกิจกรรม สรุปการจัด
นักศึกษา
เพื่ อ เสริ ม สร้ า งจิ ต ส านึ ก สาธารณะ เช่ น จั ด โครงการ โครงการ
ตระหนักถึงการ ห้องสมุดต้นกล้าสงขลานครินทร์ โครงการประดิษฐ์ด้วยจิต ห้องสมุดต้น
ใช้เงิน และการ กตัญญูฯลฯ
กล้าสงขลา
ปลูกฝังจิตสานึก
นครินทร์
สาธารณะ
6 พิจารณาจัดสรร คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุนการศึกษาเสร็จสิน้
กนศ 1.1-13

ทุนการศึกษาตาม ภายในระยะเวลาที่กาหนด นักศึกษาได้รับเงินทุนตาม
คาสั่งแต่งตั้ง
ระยะเวลาที่
ระยะเวลาที่กองคลังกาหนด
คณะกรรม การ
กาหนด
จัดสรรทุนการ
ศึกษา
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ภารกิจที่ 1 ทุนการศึกษา
ตัวบ่งชี้ 1.1 : มีการจัดบริการทุนการศึกษาแก่นักศึกษา
ประเมิน ข้อ เกณฑ์การ
ผลการดําเนินงาน
ตนเอง
ประเมิน
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มีการ
ติดตาม
ประเมินผล
และนาผล
มาปรับปรุง

มีการติดตามผลการจัดสรรทุนโดยการเยี่ยมบ้านนักศึกษา
เพื่อตรวจสอบข้อมูล และปรับปรุงเกณฑ์การจัดสรรทุนให้มี
ความเหมาะสมทุกปีการศึกษา มีการประเมินผลความพึง
พอใจ ผลการประเมินทุนทางานแลกเปลี่ยนอยู่ในระดับปาน
กลาง ที่ค่าเฉลี่ย 3.49 ผลการประเมินทุนทั่วไปอยู่ในระดับ
มาก ที่ค่าเฉลี่ย 3.64

หลักฐาน
มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์
วิทยาเขต
หาดใหญ่
ประจาปี
การศึกษา
2553
กนศ 1.1-14
รายงานสรุป
การเยี่ยมบ้าน
นักศึกษาทุน ปี
2552

ข้อสรุปโดยรวมของตัวบ่งชี้
1. จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง
- กองกิจการนักศึกษาได้นาระบบสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงานทุนทุกประเภท
- มหาวิทยาลัยมีคณะทางานเกี่ยวกับด้านทุนการศึกษาซึ่งประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ ,ผู้ปฏิบัติงานและ
ศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ไปเยีย่ มบ้านเพื่อคัดเลือกนักศึกษาทุนบางประเภท เช่น ทุนต้นกล้า สงขลา
นครินทร์ ทุนทั่วไป
2. จุดควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
- มหาวิทยาลัยสมควรพิจารณาการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้มาทดแทนงบประมาณแผ่นดินสาหรับการ
สนับสนุนการทางานของนักศึกษาโครงการทุนทางานแลกเปลี่ยนให้มีค่าตอบแทนสอดคล้องกับคณะ เนื่องจากใน
ปัจจุบันค่าตอบแทนของกองกิจการนักศึกษาน้อยกว่าของคณะ
- มหาวิทยาลัยควรมีแผนปรับปรุงอัตรากาลังให้สอดคล้องกับลักษณะงานที่เปลีย่ นแปลงและจานวน
ผู้รับบริการ
- มหาวิทยาลัยควรจัดทาโปรแกรมเพื่อรองรับข้อมูลด้านทุนการศึกษาเพื่อที่จะนามาใช้ได้ภายในมหาวิทยาลัย
- มหาวิทยาลัยได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาจากผูม้ ีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินทุนการศึกษาให้อย่าง
ต่อเนื่อง
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ภารกิจที่ 1 ทุนการศึกษา
ตัวบ่งชี้ 1.1 : มีการจัดบริการทุนการศึกษาแก่นักศึกษา
ข้อสรุปโดยรวมของตัวบ่งชี้
3. วิธปี ฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม
- การจัดทาค่าคะแนนความขาดแคลนของนักศึกษาทีย่ ื่นขอรับทุนการศึกษาเพื่อทาการคัดกรองเบื้องต้น
- กองกิจการนักศึกษามีการพัฒนานักศึกษาให้มสี านึกสาธารณะ มีจติ สานึกการให้แก่ผอู้ นื่ และชุมชน เช่น
โครงการห้องสมุดต้นกล้าสงขลานครินทร์,โครงการประดิษฐ์ด้วยจิตกตัญญู เป็นต้น
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ภารกิจที่ 2 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ตัวบ่งชี้ : 2.1 จัดบริการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาแก่นักศึกษา
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
1 ข้อ
2 – 3 ข้อ
4 – 5 ข้อ
6 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
7 ข้อ

ผลการประเมินตนเองปีการศึกษา 2553
เป้าหมาย
ผลการดําเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง
บรรลุเป้าหมาย
5
7
5
 บรรลุเป้าหมาย
ประเมิน ข้อ เกณฑ์การ
ตนเอง
ประเมิน
1 มีแผนการ

ปฏิบัติงาน ที่
สอดคล้องกับ
นโยบายของ
กองทุนเงินให้
กูย้ ืมเพื่อการ
ศึกษา (กยศ.)



2

มีการจัดสรร
วงเงินกูย้ มื
ตามเกณฑ์ที่
กยศ. กาหนด

ผลการดําเนินงาน

หลักฐาน

กองฯ มีแผนการดาเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยมื เพื่อ
การศึกษา (กนศ.2.1-01) ดาเนินการเป็นไปตาม
ประกาศ / ระเบียบ และข้อบังคับของกองทุนฯ
ตามที่กาหนด (กนศ.2.1-02)

กนศ.2.1-01
แผนการเนินงาน
กองทุนเงินให้กู้ยมื
เพื่อการศึกษา
http://student.psu.ac.th
/news/index.php?main
=pankong

กนศ.2.1-02)
ระเบียบ และ
ข้อบังคับกองทุนฯ
ปีการศึกษา 2553 กองกิจการนักศึกษา วิทยา กนศ. 2.1-03
เขตหาดใหญ่ ไ ด้จั ด สรรเงิ น กู้ต ามเกณฑ์ ที่ กาหนด ขอบเขตและ
(กนศ. 2.1-03) มีผู้ได้รับการจัดสรร ดังนี้
คุณสมบัติ
ผู้กู้ กรอ.รายเก่า 78 คน เป็นเงิน 3,471,740 บาท การกูย้ ืมเงิน
ผู้กู้ กยศ. รายเก่า 3,921 คน
เป็นเงิน 212,433,152 บาท
รายงานผลการ
ผู้กู้ กยศ.รายใหม่ 720 คน
กูย้ ืมฯ
เป็นเงิน 38,595,351 บาท
ปีการศึกษา 2553
รวม 4,719 คน เป็นเงิน 254,500,243 บาท
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ภารกิจที่
ตัวบ่งชี้ :
ประเมิน
ตนเอง


2 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
2.1 จัดบริการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาแก่นักศึกษา
ข้อ
เกณฑ์การ
ผลการดําเนินงาน
ประเมิน
3 มีคณะทางาน
มีคณะทางานกองทุนเงินให้กยู้ ืม
และคณะกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (กนศ. 2.1-04)
การกองทุนเงิน พิจารณาคัดเลือกโดยการตรวจสอบเอกสาร
ให้กู้ยืมร่วมกัน
การสัมภาษณ์ผขู้ อกู้ยืม มีคณะกรรมการ
ทั้ง 5 วิทยาเขต พิจารณาการให้กู้ยมื เงินกองทุนเงินให้กยู้ ืม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกอบด้วย
ผู้แทนจากทุกวิทยาเขตและผูแ้ ทนชุมชน
พิจารณาอนุมัติวงเงินให้กยู้ ืมและแนวทางการ
ให้กู้ยืม (กนศ. 2.1-05)
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มีระบบ
สารสนเทศ
ให้บริการกับ
นักศึกษาและใช้
ในการปฏิบัตงิ าน
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มีกระบวนการ
ส่งเสริมให้
นักศึกษา
ตระหนักถึงการ
ใช้เงินและชาระ
เงินคืน

หลักฐาน
กนศ. 2.1-04 คาสั่ง
แต่งตั้งคณะทางาน
กองทุนเงินให้กู้ยมื เพื่อ
การศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
กนศ. 2.1-05 คาสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการ
พิจารณาการให้กู้ยมื
เงินกองทุนเงินให้กยู้ ืมเพือ่
การศึกษา มหาวิทยาลัย
-สงขลานครินทร์
http://student.psu.ac.th/p
sustudentloan

นักศึกษาสามารถติดตามข่าวสาร สมัคร
กูย้ ืมและจองวันส่งแบบคาขอกูย้ ืมได้ด้วย
ตนเองโดยดาเนินการผ่าน Web Site ของงาน
กองทุนเงินให้กู้ยมื เพื่อการศึกษา
www.studentloan.or.th
(http://student.psu.ac.th/psustudentloan) ซึ่ง
มีการเชื่อมโยงกับ Web Site กองทุนฯ
(www.studentloan.or.th) การทาสัญญากูย้ มื
สัญญาค้าประกันเน้นความสะดวกกของ
นักศึกษาและผู้ปกครอง โดยนักศึกษา
สามารถเลือกวันทาสัญญากูย้ ืมผ่านทาง
Web Site และสามารถเลือกทาสัญญาค้า
ประกันได้ท่ภี มู ิลาเนาของบิดา – มารดา
มี ก ารจั ด บรรยายโดยเชิ ญ เจ้ า หน้ า ที่ กนศ.2.1-06
ธนาคารกรุง ไทยฯให้ ความรู้ กฎเกณฑ์ และ ภาพถ่ายการจัดกิจกรรม
เงื่อนไขการชาระหนี้ กนศ.2.1-06

75

รายงานประจําปีการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2553

ภารกิจที่
ตัวบ่งชี้ :
ประเมิน
ตนเอง


2 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
2.1 จัดบริการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาแก่นักศึกษา
ข้อ
เกณฑ์การ
ผลการดําเนินงาน
หลักฐาน
ประเมิน
6 มีการติดตาม
1. มีการทบทวนการดาเนินงานร่วมทั้ง 5
(กนศ.2.1-07) ผลการ
ประเมินผลและ วิทยาเขตเพือ่ ปรับปรุงให้การปฏิบัติงานทัน
ประเมินความคิดเห็นและ
นาผลมา
ตามกาหนดและตรงตามเกณฑ์ ในภาพรวม ความพึงพอใจฯ
ปรับปรุง
ของมหาวิทยาลัย
2. มีการประเมินผลความพึงพอใจของผู้กยู้ ืม
พบว่านักศึกษา มีความพึงพอใจในระดับมาก
ที่ค่าเฉลี่ย 3.96 (กนศ.2.1-07)
ข้อสรุปโดยรวมของตัวบ่งชี้
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง
1. มีประกาศ / ระเบียบ และข้อบังคับของกองทุนฯ ที่กาหนดชัดเจน สามารถปฏิบต
ั ิงานได้ในแนวทางเดียวกัน
ทุกวิทยาเขต
2. มีคณะทางานกองทุนเงินให้กยู้ ืมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 5 วิทยาเขต ร่วมกาหนดกระบวนการ
ปฏิบัติงานที่ดี เพื่อให้งานในภาพรวมของมหาวิทยาลัยทันตามกาหนดเวลา และดาเนินการให้กู้ยืมได้ตรงตาม
หลักเกณฑ์ท่กี องทุนฯกาหนด
3. ได้รับงบประมาณเพื่อใช้ในการบริหารการดาเนินงานจากกองทุน กยศ.
จุดที่ควรพัฒนา / ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
1. ควรมีการทบทวนแผนอัตรากาลังสัดส่วนผู้ปฏิบัติงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้สอดคล้องกับ
จานวนนักศึกษาที่ใช้บริการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ เนื่องจากมีจานวนนักศึกษากู้ยืมเพิ่มขึ้นทุกปี
การศึกษา แต่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษามีจานวน 2 คน เมื่อเทียบกับจานวนนักศึกษาที่
ได้กู้ยืม จานวน 4,719 คน ในการปฏิบัติงานต้องรับสมัครนักศึกษาช่วยปฏิบัติงานเป็นครัง้ คราว ซึ่งภาระงานบาง
ประเภท ไม่เหมาะสมในการให้นักศึกษาช่วยปฏิบัติงาน เช่นการสัมภาษณ์ คัดเลือก ตรวจสอบคุณสมบัติ
2. ควรมีการวิเคราะห์/ ทบทวนแผนอัตรากาลังสัดส่วนเจ้าหน้าที่สารสนเทศให้สอดคล้องกับภารกิจของกอง
กิจ การนั กศึ กษา เนื่ อ งจากการด าเนิน งานกองทุ น เงิน ให้ กู้ยื ม เพื่อ การศึ กษาต้ อ งปฏิ บั ติบ นระบบเครื อ ข่ า ย
อินเทอร์เน็ตตามที่ กยศ. กาหนด มีการปรับเปลี่ยนระบบการดาเนินงานบ่อยครั้ง มหาวิทยาลัยจาเป็นต้องมี
ระบบสารสนเทศรองรับ และปรับ เปลี่ย นให้ สอดคล้อ งกับ ระบบของกยศ. ซึ่ง มี ความจ าเป็ น ต้อ งมีเจ้าหน้า ที่
สารสนเทศปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง แต่เจ้าหน้าที่สารสนเทศ กองกิจการนักศึกษามีเพียง 1 คน ที่ต้องรับผิดชอบ
งานสารสนเทศของกองกิจการนักศึกษาทั้งหมด จึงไม่สามารถรองรับ ปรับปรุง แก้ไขพัฒนาระบบงานกู้ยืมให้
เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน
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ภารกิจที่ 2 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ตัวบ่งชี้ : 2.1 จัดบริการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาแก่นักศึกษา
ข้อสรุปโดยรวมของตัวบ่งชี้
3. ควรมีการพิจารณาสถานที่เหมาะสมและถาวรให้กับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเนื่องจากกองฯ ไม่มี
สถานทีข่ นาดใหญ่ท่เี อือ้ ต่อการปฏิบัติงานให้บริการนักศึกษาพร้อมกันจานวนมาก ทาให้ต้องขอใช้สถานที่ท่คี ณะ
และต้องมีการขนย้าย ติดตั้งอุปกรณ์ จัดสถานที่ทุกครั้งที่มกี ารดาเนินการเฉลีย่ ภาคการศึกษาละ 6 -7 ครั้ง
วิธปี ฏิบัติที่ดี / นวัตกรรม
1.มีการประชุมสัมมนา คณะทางานฯ 5 วิทยาเขต เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูป้ ระสบการณ์ และปัญหาใน
การปฏิบัติงาน และ กาหนดแนวและแนวการปฏิบตั ิงานร่วมกันทุกปีการศึกษา
2. มีกระดานข่าวเพื่อประกาศข่าวสารและนักศึกษาสามารถสอบถามรายละเอียดผ่าน Web site และ
e-mail
3. มีระบบสารสนเทศใช้ในการปฏิบัตงิ าน เพื่อลดขั้นตอนในการปฏิบัตงิ านและอานวยความสะดวก
ให้นักศึกษา
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ภารกิจที่ 3 บริการให้การปรึกษาเชิงจิตวิทยา
ตัวบ่งชี้ 3.1 : ระบบและกลไกการให้คําปรึกษา และบริการด้านข้อมูลข่าวสาร (สกอ.3.1)
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
1 ข้อ
2 ข้อ
3 ข้อ
5 ข้อ
5 ข้อ
ผลการประเมินตนเองปีการศึกษา 2553
เป้าหมาย
ผลการดําเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง
บรรลุเป้าหมาย
5
5
5
 บรรลุเป้าหมาย

ประเมิน ข้อ
เกณฑ์การ
ตนเอง
ประเมิน
1 มีการจัดบริการ

ให้คาปรึกษา
ทางวิชาการ
และแนะแนว
การใช้ชีวติ แก่
นักศึกษา

ผลการดําเนินงาน

หลักฐาน

1.1 มีการจัดบริการการปรึกษาแก่นักศึกษาให้มีความ กนศ 3.1-01
พร้ อ มในการเรี ย น ช่ ว ยให้ นั ก ศึ ก ษาค้ น หาและแก้ ไ ข แบบบันทึก
ปัญหาต่าง ๆ ทั้งด้านการเรียนและปัญหาอื่น ๆ โดยจัด การให้การปรึกษา
ให้มีบุคลากร กลุ่มนักศึกษาเพื่อนช่วยเพื่อน มีหน่วยงาน
เพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ นั ก ศึ ก ษาที่ ขอรั บ การปรึ ก ษาเป็ น
รายบุคคล และรายกลุ่ม ปีการศึกษา 2553
- นักศึกษาขอรับการปรึกษาแบบรายบุคคล
(Walk in) จานวน 74 คน
- นักศึกษาขอรับการปรึกษาแบบรายกลุ่ม
(Group counseling) จานวน 85 คน
- นักศึกษาขอรับการปรึกษาทางโทรศัพท์
(Hotline) จานวน 52 คน
การให้การปรึกษานักศึกษาบางคนอาจขอ
ปรึกษา หรือต้องให้การปรึกษามากกว่า 1 ครั้ง โดยเฉพาะ
ปัญหาด้านวินัยนักศึกษา การเรียน ปัญหาทางจิตเวช ฯลฯ
(กนศ 3.1-01)

มีอาสาสมัครนักศึกษา “บ้านวัยใส” ซึ่งประกอบ ด้วย กนศ. 3.1-02
นักศึกษาจากคณะต่าง ๆ ทุกชั้นปี ที่สนใจและผ่านการ โครงการอบรม
อบรมทักษะการให้การปรึกษาเบื้องต้น เพื่อให้บริการ เชิงปฏิบัตกิ ารเรื่อง
“การเตรียมตัว
ให้การปรึกษาเพื่อนนักศึกษาที่อยู่ในช่วงวัยเดียวกัน
เตรียมใจ
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ภารกิจที่ 3 บริการให้การปรึกษาเชิงจิตวิทยา
ตัวบ่งชี้ 3.1 : ระบบและกลไกการให้คําปรึกษา และบริการด้านข้อมูลข่าวสาร
ประเมิน ข้อ เกณฑ์การ
ผลการดําเนินงาน
ตนเอง
ประเมิน
(กนศ. 3.1-02) ปีการศึกษา 2553
- มีอาสาสมัครบ้านวัยใส จานวน 16 คน
- มีนักจิตวิทยาที่อาสาสมัครสามารถส่งต่อ Case

หลักฐาน
เพื่อเป็นอาสาสมัคร
บ้านวัยใส”

กนศ.3.1-03
คาสั่งแต่งตั้ง
มีคณะกรรมการที่ปรึกษาเชิงจิตวิทยาของมหาวิทยาลัย ซึ่ง
ประกอบด้วย จิตแพทย์ อาจารย์ด้านจิตวิทยา และ นักแนะ คณะกรรมการ
แนวการศึกษาและอาชีพชานาญการ มีหน้าที่กาหนดนโยบาย ที่ปรึกษาเชิง
จิตวิทยา
ให้ความรู้และเป็นพี่เลีย้ งแก่ผู้ปฏิบัตงิ านด้านการปรึกษาเชิง
จิตวิทยาในระดับมหาวิทยาลัย และคณะ (กนศ.3.1-03 )
1.2 มีระบบส่งต่อปัญหาไปยังผู้เชี่ยวชาญโดยการประสาน กนศ. 3.1-01
งาน ระหว่ า งกองฯ กั บ คณะ และผู้ เ ชี่ ย วชาญเฉพาะ แบบบันทึกการ
กรณีปัญหาของนักศึกษาอยู่ในระดับ รุนแรง หรือปัญหา ให้การปรึกษา
ทางจิตเวช กองฯ ส่งต่ อไปยังผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางใน
คลินิกจิตเวช โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
- ปีการศึกษา 2553ได้ส่งต่อนักศึกษาจานวน 2 คน
(กนศ. 3.1-01 )
กนศ.3.1-04
1.3 จัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “พัฒนา
บัณฑิตอุดมคติไทย : รูปแบบกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประชุมสัมมนาเชิง
เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้” เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ ปฏิบัติการ เรื่อง
ของอาจารย์ที่ปรึกษา และบุคลากรกิจการนักศึกษาในการ “พัฒนาบัณฑิต
ดู แล และร่ว มสร้า งภู มิ ต้ า นทานให้ นั กศึ กษาจากปั ญ หา อุดมคติไทย :
เสี่ยงต่าง ๆ ของวัย รุ่น และแลกเปลี่ยนเรียนรู้รูปแบบ รูปแบบกิจกรรม
กิจกรรมที่มุ่งปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมในการเสริ มสร้าง พัฒนานักศึกษา
คุณภาพนักศึกษา มีผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้เข้า เครือข่าย
อุดมศึกษาภาคใต้”
ร่วมประชุม จานวน 133 คน (กนศ.3.1-04)
1.4 มีการบรรยายให้ความรู้ คาแนะนา เทคนิคการปรึกษา
แก่ อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ปกครอง หรือ หน่วยงานภายนอก
ที่ขอรับการปรึกษา หรือ ช่วยเหลือนักศึกษา นักเรียน ทั้ง
ภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย(กนศ.3.1-05)

กนศ.3.1-05
แบบสรุปวิทยากร/
กรรมการ/
ผู้ทรงคุณวุฒิ
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ภารกิจที่ 3 บริการให้การปรึกษาเชิงจิตวิทยา
ตัวบ่งชี้ 3.1 : ระบบและกลไกการให้คําปรึกษา และบริการด้านข้อมูลข่าวสาร
ประเมิน ข้อ เกณฑ์การ
ผลการดําเนินงาน
ตนเอง
ประเมิน
2 มีการจัด
มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารทางเว็บไซต์กองกิจการ

บริการ
นักศึกษา http://student.psu.ac.th/news/( กนศ.3.1/6)ซึง่ จะ
ข้อมูล
เป็นแหล่งรวมข้อมูลข่าวสารทีเ่ กี่ยวข้องกับนักศึกษา เช่น
ข่าวสารที่
ทุนการศึกษา ความช่วยเหลือนักศึกษากลุ่มพิเศษ ข่าวสาร
เป็นระโยชน์ งานพิเศษ ข่าวสารการรับสมัครงาน ข่าวกิจกรรมพัฒนา
ต่อนักศึกษา ตนเอง และบทความเพื่อพัฒนานักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาที่
สนใจได้ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม(กนศ.3.1-06)
- จัดทาคูม่ ือ IDEAL DEVELOPMENT การปรึกษา และการ
ดูแลนักศึกษาเรียนอ่อน : ประสบการณ์จากมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เพือ่ มอบให้ผแู้ ทนของ
สถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ในการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการ
เรื่อง “พัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย : รูปแบบกิจกรรม
พัฒนานักศึกษาเครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้” (กนศ.3.107)
3 มีการจัด
จั ด กิ จ กรรมพั ฒ นาทั ก ษะชี วิ ต และจั ด กิ จ กรรมพั ฒ นา

กิจกรรม
ประสบการณ์ทางวิชาชีพให้กับนักศึกษา ปีการศึกษา 2553
เพื่อพัฒนา
- นานักศึกษาเข้าฟังปาฐกถา เรื่อง “รัก”คํายอดฮิต–
ประสบการ มีพิษหรือมีคุณ? โดย ท่าน ว. วชิรเมธี เพื่อให้นักศึกษามีแง่
ณ์ทาง
คิด มุมมอง สามารถวิเคราะห์ถึงผลดีและผลเสียของการคบ
วิชาการและ เพื่ อ นต่ า งเพศ และตระหนั ก ถึ ง การคบเพื่ อ นต่ า งเพศที่
วิชาชีพแก่
เหมาะสม นักศึกษาเข้าร่วม จานวน 50 คน(กนศ.3.1-08)
นักศึกษา
- จัดโครงการ “เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้
ตอนล่ า งสู่ ชุ ม ชนเข้ ม แข็ ง ” ซึ่ ง เป็ น การร่ ว มมื อ ระหว่ า ง
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาภาคใต้ต อนล่ า ง 9 สถาบั น เพื่อ อบรม
นักศึกษาแกนนาในการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
สถาบัน มีนักศึกษาเครือข่ายฯเข้าร่วมโครงการฯ จานวน 108
คน (กนศ.3.1-09)

หลักฐาน
กนศ.3.1-06
http://student.
psu.ac.th/news/

กนศ.3.1-07
คูม่ ือ IDEAL
DEVELOPMENT

กนศ.3.1-08
ปาฐกถา เรื่อง
“รัก”คายอดฮิต
– มีพิษหรือมี
คุณ?

กนศ.3.1-09
โครงการ
“เครือข่าย
สถาบันอุดมศึก
ษาภาคใต้
ตอนล่างสู่ชุมชน
เข้มแข็ง”
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ภารกิจที่ 3 บริการให้การปรึกษาเชิงจิตวิทยา
ตัวบ่งชี้ 3.1 : ระบบและกลไกการให้คําปรึกษา และบริการด้านข้อมูลข่าวสาร
ประเมิน ข้อ
เกณฑ์การ
ผลการดําเนินงาน
ตนเอง
ประเมิน
- จัดโครงการเสริมสมรรถนะบัณฑิตให้
ดําเนินธุรกิจเองได้ รุ่นที่ 9 ซึ่งเป็นการร่วมมือกับ
บริษัท ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน) เพื่อเสริมสร้าง
และพั ฒนาสมรรถนะการท างานในธุ ร กิจ ค้า ปลี ก
พัฒนาทักษะความรับผิดชอบ การสื่อสาร และการ
นาเสนอผลิต ภัณ ฑ์ให้ กับ นักศึ กษา มี นั กศึ กษาเข้า
ร่วม จานวน 12 คน ( กนศ.3.1/10)
- จัดโครงการ “ติวน้องต้นกล้าสงขลา
นคริ น ทร์ ” เพื่ อ พั ฒ นานั ก เรี ย นทุ น ฯรุ่ น พี่ ใ ห้ มี
ประสบการณ์ ท างด้ า นวิ ช าการ ในการถ่ า ยทอด
ความรู้แก่ นักเรียนทุนต้นกล้าฯ ให้ได้ความรู้ ความ
เข้ า ใจในเนื้ อ หาวิ ช าหลั กในการสอบเข้ า ศึ ก ษาใน
มหาวิ ท ยาลั ย ได้ เ ตรี ย มความพร้ อ ม เข้ า ใจใน
ขั้นตอนการคัดเลือก ระบบการสอบเข้าศึกษาต่อใน
ระบบสอบตรงของ มหาวิทยาลัย และเปิดโอกาสให้
นักเรียนทุนต้นกล้าสงขลานครินทร์ได้มีช่องทางใน
การปรึกษากับรุ่นพี่ท่กี าลังศึกษาในระดับอุดมศึกษา
มีนักศึกษาและนักเรียนทุนฯเข้าร่วม จานวน 25 คน
(กนศ.3.1-11)
สารวจและจัดโครงการ “แบ่งฝัน ปันรัก”สาหรับ

หลักฐาน
กนศ.3.1-10
โครงการเสริม
สมรรถนะบัณฑิต
ให้ดาเนินธุรกิจเอง
ได้ รุน่ ที่ 9

กนศ.3.1-11
โครงการ
“ติวน้องต้นกล้า
สงขลานครินทร์”

กนศ.3.1-12
นักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่ โครงการ “แบ่งฝัน
สงบใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ เพื่อแนะแนวทางการ ปันรัก”
เรียน แลกเปลี่ยนเรื่องราว และสร้างกาลังใจซึ่งกัน
และกัน สร้างเครือข่ายให้นักศึกษา 5 วิทยาเขต
ได้ดูแลและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีนักศึกษาและ
นักเรียนที่ได้รับผลกระทบเข้าร่วม จานวน 110 คน
(กนศ.3.1-12)
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ภารกิจที่ 3 บริการให้การปรึกษาเชิงจิตวิทยา
ตัวบ่งชี้ 3.1 : ระบบและกลไกการให้คําปรึกษา และบริการด้านข้อมูลข่าวสาร
ประเมิน ข้อ
เกณฑ์การ
ผลการดําเนินงาน
ตนเอง
ประเมิน
นานักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมตรวจเยี่ยมโครงการ

หลักฐาน

To be number one โดยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน
ฯ โดยมีกิจกรรมจัดบู๊ทนิ ทรรศการเข้าเฝ้าห้องทรง
ง า น แ ล ะ ช ม ค อ น เ สิ ร์ ต จ า น ว น 3 4 2 ค น
(กนศ.3.1 – 13


4

มีผลการประเมิน
ได้จดั ทาแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา กนศ.3.1-13
คุณภาพของการ ที่ขอรับบริการการให้การปรึกษา จานวน 476 คน สรุปผลการ
ให้บริการในข้อ 1 ผลการประเมินในระดับมากที่ค่าเฉลี่ย 3.55 และได้ ประเมินความพึง
– 3 ทุกข้อไม่ตา่
พอใจ
นาผลประเมินมาปรับปรุงและพัฒนางาน (กนศ.
กว่า 3.51 จาก
3.1-15)
คะแนนเต็ม 5
5 มีการนาผลการ
นาผลประเมินความพึงพอใจของนักศึกษามา
กนศ.3.1-14

ประเมินคุณภาพ ประชุมหารือเพื่อพัฒนางาน และวางแผนการ
แผนปฏิบัติงานการ
ของการให้บริการ ปฏิบัติงานปีการศึกษา 2554 (กนศ.3.1-14)
ให้คาปรึกษาและ
มาใช้เป็นข้อมูลใน
บริการด้านข้อมูล
การพัฒนาการ
ข่าวสาร
จัดบริการที่สนอง
ความต้องการ
ของนักศึกษา
ข้อสรุปโดยรวมของตัวบ่งชี้
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง
1. มีอาสาสมัครนักศึกษาและเจ้าหน้าที่ประจาหน่วยให้การปรึกษา “บ้านวัยใส”
2. มีการทางานในรูปแบบเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้
3.ได้รับความร่วมมือจากภาควิชาจิตเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
4. สานักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 9 สนับสนุนงบประมาณเกี่ยวกับยาเสพติด
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ภารกิจที่ 3 บริการให้การปรึกษาเชิงจิตวิทยา
ตัวบ่งชี้ 3.1 : ระบบและกลไกการให้คําปรึกษา และบริการด้านข้อมูลข่าวสาร
ข้อสรุปโดยรวมของตัวบ่งชี้
จุดควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
1. การให้บริการการปรึกษายังขาดการประชาสัมพันธ์ที่มีความหลากหลายรูปแบบ
2. เจ้าหน้าทีใ่ ห้การปรึกษามีภาระงานหลายด้าน ไม่สามารถอยู่ประจาที่บา้ นวัยใสได้
3. สภาพภายในห้องให้คาปรึกษาเก่าและทรุดโทรม ขาดบรรยากาศจูงใจวัยรุ่น
4. ขาดงบประมาณในการปรับปรุงสถานทีภ่ ายใน
วิธปี ฏิบัติที่ดี /นวัตกรรม
- มีอาสาสมัครนักศึกษาและเจ้าหน้าที่ประจาหน่วยให้การปรึกษา “บ้านวัยใส”
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ภารกิจที่ 4 บริการจัดหางานและข้อมูลศึกษาต่อ
ตัวบ่งชี้ : 4.1 มีการจัดบริการจัดหางานและข้อมูลศึกษาต่อ
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
1 ข้อ
2 ข้อ
3 ข้อ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

ผลการประเมินตนเองปีการศึกษา 2553
เป้าหมาย
ผลการดําเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง
บรรลุเป้าหมาย
5
5
5
 บรรลุเป้าหมาย
ประเมิน ข้อ
ตนเอง
1




2



3

เกณฑ์การ
ประเมิน
มีแผนการ
บริการจัดหา
งานและข้อมูล
ศึกษาต่อ
มีระบบ
สารสนเทศ
การบริการ
จัดหางานและ
ข้อมูลศึกษา
ต่อให้บริการ
นักศึกษาและ
ผู้ปฏิบัติงาน
มีกระบวนการ
เตรียมความ
พร้อมให้
นักศึกษาก่อน
เข้าสู่การ
ประกอบอาชีพ
และศึกษาต่อ

ผลการดําเนินงาน

หลักฐาน

กองฯ มีแผนการบริการจัดหางานและข้อมูล
ศึ ก ษาต่ อ ส าหรั บ นั ก ศึ ก ษา โดยมุ่ ง เน้ น ให้ นั ก ศึ ก ษา
สามารถวางแผนประกอบอาชีพได้งานทาหลังสาเร็จ
การศึกษาหรือศึกษาต่อในระดับสูงขึน้ (กนศ.5.1)
กองฯ ได้ จั ด ระบบสารสนเทศเพื่ อ การบริ ก าร
จัดหางานและข้อมูลศึกษาต่อผ่านทาง web site ต่าง
ๆ เช่น PSU Job Search เพื่อให้นักศึกษาทุกวิทยาเขต
สามารถสื บ ค้ น ต าแหน่ ง งานและบริ ษั ท สามารถ
คั ด เลื อ กนั ก ศึ ก ษาเข้ า ท างาน งานพิ เ ศษหารายได้
ระหว่างเรียน อาชีพอิสระ ข้อมูลศึกษาต่อ

กนศ.4.1-01
แผนการบริการ
จัดหางานและ
ข้อมูลศึกษาต่อ
กนศ.4.1-02
http://student
.psu.ac.th/
jobssearch/
index.php

กองฯ มีการจัดบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการ
สมั ค รงาน การพั ฒ นาบุ ค ลิ ก ภาพ การจั ด สอบ
TOEIC ตลอดจนการจั ด โครงการเสริ ม สมรรถนะ
บัณฑิตให้ประกอบธุรกิจเองได้
ปี 2553 ได้จัดโครงการบรรยายให้ความรู้ ดังนี้
- โครงการแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ
และทุน ก.พ. จานวน 143 คน

กนศ.4.1-03
สรุปผลการจัด
โครงการเตรียม
ความพร้อมให้
นักศึกษาก่อน
เข้าสู่การ
ประกอบอาชีพ
และศึกษาต่อ
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ภารกิจที่ 4 บริการจัดหางานและข้อมูลศึกษาต่อ
ตัวบ่งชี้ : 4.1 มีการจัดบริการจัดหางานและข้อมูลศึกษาต่อ
ประเมิน ข้อ เกณฑ์การ
ผลการดําเนินงาน
ตนเอง
ประเมิน
- โครงการแนะแนวการศึกษาต่อ และ ทุนการ
ศึกษาต่อประเทศมาเลเซีย (USM) จานวน 163 คน
- โครงการ เอไอเอส แนะแนวว่าที่บัณฑิต ก้าว
สู่วัยทางานที่สดใส จานวน 386 คน
- โครงการ Future Career จานวน 314 คน
- โครงการสัมภาษณ์งานอย่างเซียน จานวน
120 คน
- จัดระบบ TOEIC จานวน 15 ครั้ง มีผู้เข้า
สอบทั้งสิน้ 929 คน เป็นนักศึกษา 573 คน
บุคคลภายนอก 346 คน บุคลากร 12 คน
4. มีการจัดงาน
กองฯ ได้จัดงานวันนัดพบแรงงาน โดยการร่วมมือ

วันนัดพบ
กับสานักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา จัดขึ้นระหว่าง
แรงงาน
วั น ที่ 4-5 กุ ม ภาพั น ธ์ 2554 ณ ศู น ย์ ป ระชุ ม
นานาชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภายใต้ชื่อ
“โครงการนั ด พบแรงงานสงขลา 54” มี ส ถาน
ประกอบการเข้าร่วมจานวน 101 ราย มีตาแหน่งงาน
ว่า ง 230 ต าแหน่ ง 4,326 อั ต รา มี ผู้ล งทะเบีย น
ทั้งสิน้ 2,043 คน (กนศ.4.1-05)
5 มีการติดตาม
มีการติดตามประเมินผลการให้บริการจัดหางาน

ประเมินผล
และข้อมูลศึกษาต่อ มีผลการประเมินความพึงพอใจ
และนาผลมา ระดับมาก (3.75) (กนศ.4.1-06)
ปรับปรุง
- นอกจากนี้ได้สอบถามเรื่องความต้องการสอบ
TOEIC ได้ ป รั บ ปรุ ง จ านวนครั้ ง และห้ อ งสอบให้
สอดคล้องกับความต้องการผู้เข้าร่วม (กนศ.4.1-07)

หลักฐาน
กนศ.4.1-04
สรุปผลการสอบ
TOEIC ปี 2553

กนศ.4.1-05
สรุปผลการจัด
งานวันนัดพบ
แรงงานสงขลา
54

กนศ.4.1-06
สรุปความ
คิดเห็นและ
ความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ด้านจัดหางาน
และข้อมูลศึกษา
ต่อ ปี 2553
กนศ.4.1-07
กาหนดการสอบ
TOEIC ปี 2554
85

รายงานประจําปีการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2553

ภารกิจที่ 4 บริการจัดหางานและข้อมูลศึกษาต่อ
ตัวบ่งชี้ : 4.1 มีการจัดบริการจัดหางานและข้อมูลศึกษาต่อ
ข้อสรุปโดยรวมของตัวบ่งชี้
1. จุดแข็ง/แนวทางส่งเสริมจุดแข็ง
มีระบบสารสนเทศให้บริการ
2. จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ควรเพิม่ จานวนครัง้ การเผยแพร่ให้ความรู้ การเตรียมความพร้อม
3. วิธปี ฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม
----
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ภารกิจที่ 5 วินัยและพัฒนานักศึกษา
ตัวบ่งชี้ : 5.1 มีการดําเนินงานวินัยนักศึกษาและพัฒนานักศึกษา
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
1 ข้อ
2 ข้อ
3 ข้อ
4-5 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
6 ข้อ

ผลการประเมินตนเองปีการศึกษา 2553
เป้าหมาย
ผลการดําเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง
บรรลุเป้าหมาย
6
6
5
 บรรลุเป้าหมาย
ประเมิน ข้อ
เกณฑ์การ
ตนเอง
ประเมิน
1 มีแผนการ

ปฏิบัติงาน



2

มีคณะกรรม
การสอบสวน
และคณะกรรม
การดาเนินงาน
วินัยนักศึกษา

ผลการดําเนินงาน

หลักฐาน

กองฯ มีแผนการดาเนินงานวินัยและพัฒนา
นั ก ศึ ก ษา โดยมี ก ารด าเนิ น งานทางวิ นั ย ตาม
ประกาศมหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร์ เรื่ อ ง
วิ ธี ก ารสอบสวนพิ จ ารณาโทษกรณี นั ก ศึ ก ษา
กระทาความผิดวินัยนักศึกษา พ.ศ.2548 และ
จั ด กิ จ กรรมรณรงค์ เ พื่ อ ส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรม
จริยธรรมให้แก่นักศึกษา (กนศ.5.1-01)
ในการดาเนินงานวินัยและพัฒนานักศึกษาแต่
ละกรณี ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
จานวน 41 คาสั่ง เพื่อหาข้อเท็จจริง และเสนอ
โทษกรณีท่มี ีการกล่าวหาทางวินัยนักศึกษา และ
มีคณะกรรมการดาเนินงานวินัยนักศึกษา วิทยา
เขตหาดใหญ่ เพื่ อ พิ จ ารณารั บ รองผลการ
สอบสวนและโทษ รวมทั้ ง พิ จ ารณาการ
ดาเนินงานที่เกี่ยวข้องกับวินัยนักศึกษาและการ
พัฒนานักศึกษา
(กนศ.5.1-02 และ กนศ.5.1-03)

กนศ.5.1-01
http://student.psu.ac
.th/news/index.php?
main=pankong

กนศ.5.1-02
สั่งมหาวิทยาลัยเรื่อง
แต่งตั้งคณะกรรม
การสอบสวน
ปี2553 (ลับ)
กนศ.5.1-03
คาสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ดาเนินงานวินัย
นักศึกษาวิทยาเขต
หาดใหญ่
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ภารกิจที่ 5 วินัยและพัฒนานักศึกษา
ตัวบ่งชี้ : 5.1 มีการดําเนินงานวินัยนักศึกษาและพัฒนานักศึกษา
ประเมิน ข้อ
เกณฑ์การ
ตนเอง
ประเมิน
3 การดาเนิน

งานวินยั เป็นไป
ตามระเบียบ/
ข้อบังคับ /
ประกาศของ
มหาวิทยาลัย



4



5



6

ผลการดําเนินงาน

หลักฐาน

การดาเนินงานทางวินัยนั กศึ กษาเป็น ไปตาม
ประกาศมหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร์ เรื่ อ ง
วิ ธี ก ารสอบสวนพิ จ ารณาโทษกรณี นั ก ศึ ก ษา
กระทาความผิดวินัยนักศึกษา พ. ศ. 2548 ซึ่ง
ได้ ก าหนดวิ ธี ก ารปฏิ บั ติ ใ นการสอบสวนและ
พิจารณาโทษกรณีนักศึกษากระทาความผิดวินัย
นั ก ศึ ก ษา ซึ่ ง ยึ ด ถื อ เป็ น แนวปฏิ บั ติ เ ดี ย วกั น ทั้ ง
มหาวิทยาลัย(กนศ.5.1-02)

กนศ.5.1-04
ประกาศ
มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์
เรื่อง วิธีการ
สอบสวนพิจารณา
โทษกรณีนักศึกษา
กระทาความผิด
วินัยนักศึกษา
พ.ศ.2548
กนศ.5.1-05
กิจกรรม/โครงการ
ดูแลและ
ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม
นักศึกษา(ลับ)

ให้การปรึกษา
แนะแนวและกรณี
ที่ต้องดูแล
ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม
นักศึกษาที่
มหาวิทยาลัยสัง่
ลงโทษ

ง า น วิ นั ย แ ล ะ พั ฒ น า นั ก ศึ ก ษ า มี ก า ร ใ ห้
คาปรึกษาแนะแนวนักศึกษาที่ถูกลงโทษทางวินัย
นักศึกษา โดยในการเข้ามารับทราบคาสั่งลงโทษ
ทุกกรณี จะมีการพูดคุย ชีแ้ จง และแนะแนวให้
คาปรึกษานักศึกษาวางแผนการใช้ชีวิตขณะที่ถูก
ลงโทษนั้น รวมทั้งมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
นั กศึ กษาที่ม หาวิ ท ยาลั ย สั่ ง ลงโทษเช่น ให้ เข้ า
โครงการพัฒนานักศึกษา หรือบาเพ็ญประโยชน์
สาธารณะ (กนศ.5.1-05)
จานวนนักศึกษาที่ ปีการศึ กษา 2553 มี นั กศึ กษาที่ถูกลงโทษ
ถูกลงโทษไม่เกิน จานวน 43 คน จากจานวนนักศึก ษา ทั้งหมด
ร้อยละ 0.5 ของ 15,025 คนโดยคิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 0.29 ของ
นักศึกษาทั้งหมด จานวนนักศึกษาทั้งหมด
(กนศ.5.1-06)
มีการติดตาม
1. มี ก ารทบทวนการด าเนิ น งานวิ นั ย
ประเมินผลและ
นักศึกษาร่วมกันทั้ง 5 วิทยาเขต เพื่อหารือข้อ
นาผลมาปรับปรุง ปั ญ หาในการปฏิ บั ติ ง านและหาแนวการ
แก้ปัญหาดังกล่าว (กนศ.5.1-07)

กนศ.5.1-06
ข้อมูลสรุปผลการ
ดาเนินงานวินัย
นักศึกษา
ปี 2553
กนศ.5.1-07
รายงานการ
สัมมนาวินยั
นักศึกษาทั้ง 5
วิทยาเขต
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ภารกิจที่ 5 วินัยและพัฒนานักศึกษา
ตัวบ่งชี้ : 5.1 มีการดําเนินงานวินัยนักศึกษาและพัฒนานักศึกษา
ประเมิน ข้อ
เกณฑ์การ
ผลการดําเนินงาน
หลักฐาน
ตนเอง
ประเมิน
กนศ.5.1-08
2. มีการประเมินผลความพึงพอใจของ
นักศึกษาในระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย 3.51 (กนศ.5.1-08) สรุปประเมินผล
ด้านวินัย
นักศึกษา
ข้อสรุปโดยรวมของตัวบ่งชี้
จุดแข็ง / แนวทางเสริมจุดแข็ง
- สโมสรนักศึกษา/องค์การนักศึกษา มีส่วนร่วมในการป้องกันให้นักศึกษาปฏิบัติตามระเบียบ /
ข้อบังคับ / ประกาศของมหาวิทยาลัยรวมทั้งฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะหลายคณะมีส่วนร่วมรณรงค์ป้องกัน
การกระทาความผิดวินยั นักศึกษาเรื่องวินัยในแนวทางเดียวกัน
- กองกิจการนักศึกษามีนโยบายให้องค์กรนักศึกษา/คณะร่วมดาเนินงานในการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมนักศึกษาในรูปแบบของเครือข่ายวินัยนักศึกษาเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษา/คณะส่วนร่วมในการ
พัฒนานักศึกษาให้มากขึ้นรวมทั้งรณรงค์ให้คณาจารย์บทบาทในการเสริมสร้างให้นักศึกษามีจติ สานึกที่ดี
ตระหนักถึงผลของการกระทาความผิดอย่างทั่วถึงและสม่าเสมอเพือ่ ป้องปรามการกระทาความผิด
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ควรมีการปรับปรุงวิธีการดาเนินการเกี่ยวกับความผิดวินัยนักศึกษาในบางฐานความผิดให้มีความ
คล่องตัวและระยะเวลาสัน้ หรือรวดเร็วขึน้ เพื่อแก้ปัญหาความล่าช้าในการดาเนินงานเนื่องจากปัจจุบัน
องค์ประกอบของคณะกรรมการสอบสวนและคณะกรรมการดาเนินงานวินัยนักศึกษาต้องมีองค์ประชุมไม่น้อย
กว่า 2 ใน 3 เมื่อคณะกรรมการว่างไม่ตรงกันทาให้เกิดความล่าช้าในการดาเนินงาน
วิธปี ฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม
- ดาเนินการใช้วธิ ีรณรงค์โครงการเชิดชูให้รางวัลนักศึกษาและคณะที่ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างแก่
นักศึกษาคนอื่นๆ แทนที่จะเป็นการดาเนินการลงโทษเพื่อจูงใจให้นักศึกษา / คณะในการสร้างค่านิยมทีด่ ีให้
เกิดขึ้น
- มีการสัมมนาวินัยนักศึกษา 5 วิทยาเขต แลกเปลี่ยนเรียนรูป้ ระสบการณ์ระหว่างผู้ปฏิบตั ิงานด้าน
วินัยนักศึกษา เพือ่ หาข้อปัญหาในการปฏิบัติงาน แนวทางแก้ไข และแนวทางในการดาเนินงานวินยั นักศึกษา
ให้สอดคล้องกันทั้ง 5 วิทยาเขต
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ภารกิจที่ 5 วินัยและพัฒนานักศึกษา
ตัวบ่งชี้ : 5.2 ระดับความสําเร็จของการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม (สกอ.2.8)
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
1ข้อ
2ข้อ
3ข้อ
4ข้อ
5ข้อ
ผลการประเมินตนเองปีการศึกษา 2553
เป้าหมาย
ผลการดําเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง
บรรลุเป้าหมาย
4
4
4
 บรรลุเป้าหมาย

ประเมิน ข้อ
เกณฑ์การ
ตนเอง
ประเมิน
1 มีการกาหนด

พฤติกรรมด้าน
คุณธรรม
จริยธรรมสาหรับ
นักศึกษาที่ต้องการ
ส่งเสริมไว้เป็นลาย
ลักษณ์อักษร

ผลการดําเนินงาน

หลักฐาน

กองกิ จ การนั ก ศึ ก ษา ได้ ก าหนดพฤติ ก รรม
คุณลักษณะ พฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม
ของนั ก ศึ ก ษา โดยที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการ
ด าเนิ น งานกิ จ การนั ก ศึ ก ษาในคราวประชุ ม
ครั้งที่ 2 /2554 ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2554 ซึ่ง
มีรองอธิการบดี ฝ่า ยพั ฒนานั กศึ กษา กีฬาและ
วัฒนธรรม เป็นประธานกรรมการ รอง/ผู้ช่ว ย
คณบดีที่ดู แลด้า นกิจ การนั กศึ กษาของทุ กคณะ
องค์การนั กศึ กษา สภานั กศึ กษาเป็น กรรมการ
มีมติกาหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม
ไว้ว่า
1. มีจิตสาธารณะ มีความเสียสละ มีน้าใจ
มีความเอือ้ อาทรต่อผู้อื่น และช่วยเหลือสังคม
2. มีวินัย ประพฤติปฏิบัติตน ตามระเบียบ
ของมหาวิทยาลัย กฎหมาย และสังคม
3. มีความซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา และปฏิบัติ
ตนตรงต่ อ หน้ า ที่ ต่ อ วิ ช าชี พ และไม่ ท าให้ เ สี ย
ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย
(กนศ.5.2-01)

กนศ.5.2-01
รายงานการ
ประชุม
คณะกรรมการ
ดาเนินงาน
กิจการนักศึกษา
ครั้งที่ 2/54 ใน
วันที่ 26 พ.ค.54
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ภารกิจที่ 5 วินัยและพัฒนานักศึกษา
ตัวบ่งชี้ : 5.2 ระดับความสําเร็จของการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม (สกอ.2.8)
ประเมิน ข้อ
เกณฑ์การประเมิน
ผลการดําเนินงาน
ตนเอง
2 มีการถ่ายทอดหรือ
ก อ ง กิ จ ก า ร นั ก ศึ ก ษ า ไ ด้ เ ผ ย แ พ ร่

เผยแพร่พฤติกรรมด้าน
พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสาหรับ
คุณธรรม จริยธรรม
นั ก ศึ ก ษาให้ ทุ ก คณะ/วิ ท ยาเขต เพื่ อ ให้
สาหรับนักศึกษาทีต่ ้องการ ผู้ บ ริ ห าร คณาจารย์ นั ก ศึ ก ษา และ
ส่งเสริมตามข้อ 1
ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยทั่วกัน โดยการจัดทา
โปสเตอร์เผยแพร่พฤติกรรมด้านคุณธรรม
จริยธรรม พร้อมทั้งได้ประกาศพฤติกรรม
ด้ า นคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมดั ง กล่ า วใน
เว็บไซต์กองกิจการนักศึกษาอีกทางหนึ่ง
(กนศ.5.2-02 และ กนศ.5.2-03)
3 มีโครงการหรือกิจกรรม
กองกิจการนักศึกษาได้จัดและสนับสนุน

ส่งเสริมการพัฒนา
ให้ มี กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาด้ า น
พฤติกรรมด้านคุณธรรม คุณ ธรรมจริ ย ธรรม โดยได้ก าหนดไว้เป็ น
จริยธรรมที่กาหนดในข้อ 1 กิจกรรมด้านหนึ่งในกิจกรรมเสริมหลักสูตร
โดยระบุตัวบ่งชี้และ
ในปีการศึกษา 2553 ได้มีการจัดกิจกรรม
เป้าหมายวัดความสาเร็จที่ ด้ า นคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และค่ า นิ ย มที่
ชัดเจน
ถูกต้องรวมทั้งสิน้ จานวน 153 โครงการ มี
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 23,314 คน
(กนศ.5.2-04)
4 มีการประเมินผลโครงการ
กองฯ ได้มีการประเมิ นผลโครงการหรือ

หรือกิจกรรมส่งเสริม
กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม
คุณธรรม จริยธรรมของ (รายละเอียนการการดาเนินการรวมกันกับ
นักศึกษาตามตัวบ่งชี้และ ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 ระบบและกลไกการส่งเสริม
เป้าหมายที่กาหนดไว้ใน
กิจกรรมนักศึกษา เกณฑ์คุณภาพข้อ 5) มี
ข้อ 3. โดยมีผลการ
ผลการบรรลุเป้าหมาย 100%
ประเมินบรรลุเป้าหมาย
อย่างน้อยร้อยละ 90 ของ
ตัวบ่งชี้

หลักฐาน
กนศ.5.2-02
โปสเตอร์
กนศ.5.2-03
http://student
.psu.ac.th

กนศ.5.2-04
สรุปจานวน
โครงการด้าน
คุณธรรม
จริยธรรม
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ภารกิจที่ 5 วินัยและพัฒนานักศึกษา
ตัวบ่งชี้ : 5.2 ระดับความสําเร็จของการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม (สกอ.2.8)
ประเมิน ข้อ
เกณฑ์การประเมิน
ผลการดําเนินงาน
หลักฐาน
ตนเอง
5 มีนักศึกษาหรือกิจกรรม
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ที่เกี่ยวกับนักศึกษาได้รับ
การยกย่อง ชมเชย ประกาศ
เกียรติคุณด้านคุณธรรม
จริยธรรมโดยหน่วยงานหรือ
องค์กรระดับชาติ
สรุปผลการวิเคราะห์ตนเอง (SWOT Analysis)
จุดแข็ง/แนวทางส่งเสริมจุดแข็ง
- ได้รับงบประมาณในการจัดโครงการรณรงค์ด้านคุณธรรม จริยธรรม จาก สสส. ในโครงการ
พัฒนาศักยภาพสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพ
- สโมสรนักศึกษา/องค์การนักศึกษา มีส่วนร่วมในการป้องกันให้นักศึกษาปฏิบัตติ ามระเบียบ / ข้อง
บังคับ / ประกาศของมหาวิทยาลัยรวมทั้งฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะหลายคณะมีส่วนร่วมรณรงค์ป้องกันการ
กระทาความผิดวินยั นักศึกษาเรื่องวินัยในแนวทางเดียวกัน
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
วิธกี ารปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม
-
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ภารกิจที่ : หอพักนักศึกษา
ตัวบ่งชี้ : 6.1 จัดบริการหอพักนักศึกษาให้ได้มาตรฐาน
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

มีการดาเนินการ
2 ข้อ

มีการดาเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
ครบ
5 ข้อ

ผลการประเมินตนเองปีการศึกษา 2553
เป้าหมาย
ผลการดําเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง
บรรลุเป้าหมาย
5
5
5
 บรรลุเป้าหมาย
ประเมิน ข้อ เกณฑ์การ
ตนเอง
ประเมิน
1 มีเกณฑ์

มาตรฐานและ
แผนปฏิบัติงาน
ที่สอดคล้อง
กับเกณฑ์
มาตรฐาน
หอพักของ
สานักงาน
คณะกรรมการ
การอุดมศึกษา



2

มีการ
ดาเนินการ
ตามแผน

ผลการดําเนินงาน

หลักฐาน

กองฯ ได้กาหนดเกณฑ์มาตรฐานหอพักนักศึกษา
โดยมี เ ป้ า ประสงค์ จั ด หอพั ก นั ก ศึ ก ษาเพื่ อ บริ ก าร
นักศึกษาและบุคคลภายนอก ให้เป็นแหล่งพักอาศัยที่มี
บริการและสวัสดิการที่ได้คุณภาพ มีบรรยากาศ และ
สิ่ง แวดล้อ ม ที่เอื้อ ต่อ การศึ กษาเล่า เรีย น /กิจ กรรม
และเป็ น แหล่ ง บ่ ม เพาะนั กศึ กษาให้ เ ป็ น บั ณ ฑิต ที่พึ ง
ประสงค์ มี ทั กษะวิชาการ สะท้อ นภาวะผู้น า ทั กษะ
ชี วิ ต คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม จิ ต ส านึ ก สาธารณะ
สมรรถนะสากล อยู่ ร่ ว มกั น ได้ เ ป็ น อย่ า งดี แ ละมี
ความสุ ขท่า มกลางความหลากหลายพหุ วัฒนธรรม
ต า ม ม า ต ร ฐ า น ห อ พั ก นั ก ศึ ก ษ า
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่สอดคล้องกับเกณฑ์
มาตรฐานหอพั ก ของส านั ก งานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (กนศ.6.1-01) และได้กาหนดเกณฑ์การ
จัดสรรที่พักและแผนการจัดที่พัก ประกาศให้ทราบ
โดยทั่วกัน (กนศ.6.1-02)
กองฯ มีการดาเนินการหอพักตามแผน ดังนี้
การจัดสรรที่พักในหอพัก (หอพักกองฯและหอพักใน
กากับ) มีการจัดสรรที่พักในหอพักนักศึกษาตามแผน
ที่กาหนด คือ จัดสรรให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 นักศึกษา

กนศ.6.1-01
คูม่ ือควบคุม
มาตรฐานหอพัก
นักศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
กนศ.6.1-02
ประกาศเกณฑ์
การจัดสรร
หอพักนักศึกษา
และแผนการ
จัดสรรที่พัก
นักศึกษา
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ภารกิจที่ : หอพักนักศึกษา
ตัวบ่งชี้ : 6.1 จัดบริการหอพักนักศึกษาให้ได้มาตรฐาน
ประเมิน ข้อ เกณฑ์การ
ผลการดําเนินงาน
ตนเอง
ประเมิน
นักศึกษาผู้นากิจกรรม นักศึกษาโครงการพิเศษต่าง ๆ
และนักศึกษาชั้นปีที่ 2 – 6 รวมทั้งสิน้ 8,075 คน
กลุ่ม นศ.

น.ศ.ชั้นปีที่ 1
น.ศ.ผู้นากิจกรรม
น.ศ.โครงการพิเศษ
น.ศ.ชั้นทีป่ ี 2-6
รวม

ชาย

จํานวน
หญิง

1,144 2,286
151
290
20
29
1,078 3,077
2,393 5,682

หลักฐาน

รวม

3,430
441
49
4,155
8,075

การบริหารจัดการหอพัก มีการบริหารจัดการหอพัก
ให้มีความสะอาด สะดวกสบาย และปลอดภัย โดยจัด
ให้ มี บุ คลากรปฏิ บั ติง านบริ ห ารจั ด การที่ พั ก การ
ให้ บ ริ ก าร ต่ า ง ๆ และดู แ ลการพั ฒ นาบุ ค ลิ ก ภาพ
คุณธรรม จริยธรรม ให้คาปรึกษาแนะนานักศึกษาใน
อัตราส่วนบุคลากร 1 คนต่อนักศึกษาผู้เข้าพักในหอพัก
600 คน จั ด สิ่ ง อ านวยความสะดวกที่ เอื้อ ต่ อ การพั ก
อาศัยอย่างมีคุณภาพ มีพื้นที่ห้องพักเฉลี่ยคนละไม่น้อย
กว่ า 6 ตรม. มี เ ตี ย งนอนพร้ อ มที่ น อนสะอาดถู ก
สุขลักษณะ ตู้เสื้อผ้า โต๊ะ เก้าอี้ ที่เก็บเอกสาร และ
สิ่งของใช้ส่วนตัวที่เป็นสัดส่วน พร้อมจัดสิ่งอานวยความ
สะดวกที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ได้แก่ จุดเชื่อมต่อหรือมี
สั ญ ญาณเพื่อ เข้า ถึง ระบบอิ น เตอร์เน็ ต ในห้ อ งพั กและ
บ ริเ ว ณ ร อ บ น อ ก ห อ พั ก นั ก ศึ ก ษ า โ ด ย มี เ ครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์ส่วนกลางภายในหอพักอย่างน้อย 1 เครื่อง:
นั ก ศึ ก ษา 40 คน และจั ด ให้ นั กศึ กษาเข้ า ถึ ง ระบบ
อินเตอร์เน็ตได้พร้อมกัน เพื่อใช้เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้า
ข้อมูลและมีสถานที่เหมาะสมเอื้อต่อการการเรียนรู้ได้
อย่างมีคุณภาพ เช่น ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องยา
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ภารกิจที่ : หอพักนักศึกษา
ตัวบ่งชี้ : 6.1 จัดบริการหอพักนักศึกษาให้ได้มาตรฐาน
ประเมิน ข้อ เกณฑ์การ
ผลการดําเนินงาน
ตนเอง
ประเมิน
ห้องอเนกประสงค์ ห้องอ่านหนังสือ ห้องละหมาด
ห้องพระ มุมอ่านหนังสือ
จั ด สิ่ ง อ านวยความสะดวกอื่ น ๆ เช่ น ยาสามั ญ
ประจ าบ้ า น หนั ง สื อ พิ ม พ์แ ละวารสาร
เครื่อ งรั บ
โทรทัศน์ เครื่อ งชั่ง น้าหนัก เครื่องเติม เงิน ออนไลน์
โทรศั พท์ภ ายใน โทรศัพ ท์หยอดเหรียญ เครื่องซักผ้า
หยอดเหรียญ เครื่องทาน้าดื่มผ่านระบบเครื่องกรองน้า
ซึ่งทาความสะอาดาดทุกสัปดาห์และเปลี่ยนสารเคมีปีละ
1 ครั้ง
จัดบริการรับ - จ่ายไปรษณียภัณฑ์ที่สานักงานหอพัก
โดยแจ้งนักศึกษาถึงห้องพักทุกวันนักศึกษามีความพึง
พอใจระดับมากที่คา่ เฉลี่ย 3.58
มีมาตรการรักษาความปลอดภัยในหอพักและบริเวณ
หอพัก จัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบริเวณทางเข้า
หอพักและประจาหอพักนักศึกษาทุกอาคาร มีรั้วแบ่ง
เขตหอพัก มีสติ๊กเกอร์ผู้มีสิทธิ์พักในหอพัก (กนศ.6.103) มีการตรวจสอบตลอด 24 ชั่วโมง ทาให้ไม่มีกรณี
ท รั พ ย์ สิ น สู ญ ห า ย ห รื อ ถู ก ท า ร้ า ย ร่ า ง ก า ย โ ด ย
บุคคลภายนอก (มีเพียงทรัพย์สินสูญหายกรณีนักศึกษา
ขโมยกันเองภายในหอพักชายจานวน 4 ครั้ง หอพัก
หญิง จานวน 5 ครั้ง เท่านั้น) มีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทุกวัน
มีระบบดับเพลิงที่มีประสิทธิภาพพร้อมใช้งาน โดยมี
ถังเครื่องดับเพลิงแบบมือถือไม่ น้อยกว่า 1 ชุดต่อพื้นที่
1,000 ตารางเมตร และติดตั้งทุกระยะห่างกันไม่เกิน 45
เมตร และมีการตรวจสอบถังเคมีดับเพลิงทุกอาคารให้
มีสภาพพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลาโดยมีการตรวจสอบ
เปลี่ยนสารเคมีดับเพลิงทุกปี ติดตั้งไฟส่องสว่างฉุกเฉิน
ในกรณี

หลักฐาน
กนศ.6.1-03
ตัวอย่าง
สติ๊กเกอร์ติด
บัตรนักศึกษาผู้มี
สิทธิ์พักในหอพัก
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ภารกิจที่ : หอพักนักศึกษา
ตัวบ่งชี้ : 6.1 จัดบริการหอพักนักศึกษาให้ได้มาตรฐาน
ประเมิน ข้อ เกณฑ์การ
ผลการดําเนินงาน
ตนเอง
ประเมิน
กระแสไฟฟ้า ขั ด ข้อ งอย่า งน้อ ย 1 ชุ ด ต่อ พื้น ที่ 1,000
ตารางเมตร และติดตั้งทุกระยะห่างกันไม่เกิน 45 เมตร
ตลอดจนจัดซ้อมอพยพกรณีเกิดอัคคีภัยปีละหนึ่งครั้ง
มีระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ที่ทันสมัยติดตั้งที่
ป้อมยามทางเข้า หอพั กทุกอาคารเพื่อ การรักษาความ
ปลอดภั ย และสามารถใช้งานพู ดคุยโต้ต อบกับ หัว หน้า
งานหอพักนักศึกษาทีอ่ าคารสานักงานหอพัก
มีระบบ Scan ลายนิว้ มือในหอพักนักศึกษาอาคาร 12,
13 และ 14
มีระบบเตือนภัยฉุกเฉินในหอพักและมีเจ้าหน้าที่รักษา
ความปลอดภัยปฏิบัติงานใต้หอพักทุกอาคารตลอด 24
ชั่วโมง
ไ ด้ น า ร ะ บ บ บ ริ ห า ร ค ว า ม เ สี่ ย ง ต า ม น โ ย บ า ย
มหาวิทยาลัยโดยจัดให้มีการอบรมโครงการนานาโอสถ
เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการจ่ายยาสามัญประจาบ้านและ
การปฐมพยาบาลฟื้นคืนชีพเบื้องต้น (กนศ.6.1-04) และ
ให้ ค วามรู้ เ ชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเรื่ อ งการป้ อ งกั น บรรเทาสา
ธารณภัย และการอพยพหลบภัยกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินใน
หอพักนั กศึ กษา มี แผนการอพยพฉุกเฉิน แพลิง ไหม้ ที่
สอดคล้องกับเกณฑ์การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
ตามกระบวนการสร้างคุณค่าหมวด 6 PM 4 แผนภาวะ
ฉุ ก เฉิ น กรณี ไ ฟไหม้ ห อพั ก นั ก ศึ ก ษาติ ด ในหอพั ก ทุ ก
อาคาร
มี ม าตรฐานการควบคุ ม ภายในโดยมี บ ทลงโทษ
นักศึกษาที่พักในหอพักทาผิดระเบียบหอพักติดประกาศ
ทุกห้องพักเพื่อเป็นการควบคุมและป้องปรามนักศึกษา
ไม่ให้นักศึกษาทาผิดระเบียบหอพักและความผิดอื่น ๆ
ได้จัดทามาตรฐานขั้นตอนการให้บริการนักศึกษาที่
พักในหอพักพร้อมกาหนดระยะเวลาแล้วเสร็จตามเกณฑ์

หลักฐาน
กนศ.6.1-04
โครงการระงับ
และบรรเทา
สาธารณภัยและ
โครงการหอพัก
สัญจร
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ภารกิจที่ : หอพักนักศึกษา
ตัวบ่งชี้ : 6.1 จัดบริการหอพักนักศึกษาให้ได้มาตรฐาน
ประเมิน ข้อ เกณฑ์การ
ผลการดําเนินงาน
ตนเอง
ประเมิน
การบริหารจัดการภาครัฐ หมวด 3 CS7 ซึ่งได้จัดทา
เป็น ไวนิลติดประกาศแจ้ง ให้นั กศึกษาทราบทุ กอาคาร
ประกอบด้วย มาตรฐานการสมัครเข้าพักในหอพัก การ
สละสิทธิ์หอพัก การคืนเงินค่าธรรมเนียมหอพัก การ
ดูแลนักศึกษาเจ็บป่วยในหอพัก การแจ้งซ่อมอุปกรณ์
หอพัก การรับไปรษณียภัณฑ์ (กนศ.6.1-05)
มีคมู่ ือการให้บริการนักศึกษาที่พักในหอพักเพื่อการ
บริการนั กศึกษาในรูปแบบมาตรฐานเดีย วกัน ระหว่า ง
หอพั ก ของกองกิจ การนั กศึ ก ษาและหอพั ก ในกากับ ที่
สอดคล้องกับเกณฑ์การบริหารจัดการภาครัฐ หมวด 3
CS7 และ คู่มือปฏิบัติงานบุคลากรหอพักนักศึกษาที่
สอดคล้อ งกับเกณฑ์การบริหารจั ดการภาครัฐ หมวด 6
PM 5 (กนศ.7.1-06)
งานหอพั ก ได้ เ ล็ ง เห็ น ความส าคั ญ ในการบริ ก าร
นั กศึ กษาโดยมี ระบบสื่อ สารรับ ฟั ง ความต้อ งการและ
จัดการข้อร้องเรียนผ่านทางคู่มื อหอพักนักศึกษา ข่า ว
สาส์นหอพัก ข่าวสารกรรมการนักศึกษาประจาหอพัก
รับข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียนของนักศึกษาทางเว็ บ
บอร์ด คณะกรรมการนักศึกษาประจาหอพัก โทรศัพท์
อีเมล์
3 มีการบริหาร
คณะกรรมการควบคุมมาตรฐานหอพักนักศึกษา

จัดการแบบ มหาวิท ยาลั ย สงขลานคริน ทร์ ประกอบด้ว ยผู้บ ริ ห าร
มีส่วนร่วม ประธานสหกรณ์บริการที่รับผิดชอบดูแลหอพักนักศึกษา
โดยคณะ
ซึ่ง เป็ น เครือ ข่ายในการดาเนิน งานหอพัก 5 วิท ยาเขต
กรรมการ
(กนศ.6.1-07) ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
ชุดต่าง ๆ
คณะกรรมการด าเนิ น งานกิ จ การนั ก ศึ ก ษา
และมีคณะ ประกอบด้วยผู้บริหารกองกิจการนักศึกษาและผู้บริหาร
กรรมการ
ฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะต่าง ๆประธานสภานั กศึกษา
นักศึกษา
และนายกองค์การบริหาร องค์การนักศึกษา

หลักฐาน
กนศ.6.1-05
ตัวอย่างไวนิล
มาตรฐาน
ขั้นตอนการ
ให้บริการ
นักศึกษาที่พักใน
หอพัก (ที่หอพัก)
กนศ.6.1-06
คูม่ ือมาตรฐาน
การบริการ
นักศึกษาและ
คูม่ ือปฏิบัติงาน
บุคลากรงาน
หอพักนักศึกษา

กนศ.6.1-07
คาสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ควบคุม
มาตรฐานหอพัก
และเอกสาร
ประชุมผู้บริหาร
หอพัก 5 วิทยา
เขต
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ภารกิจที่ : หอพักนักศึกษา
ตัวบ่งชี้ : 6.1 จัดบริการหอพักนักศึกษาให้ได้มาตรฐาน
ประเมิน ข้อ เกณฑ์การ
ผลการดําเนินงาน
ตนเอง
ประเมิน
ประจา
มีหน้าที่กาหนดนโยบายการจัดที่พักหอพักนักศึกษา
หอพัก
คณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษาหอพัก (กนศ.6.108) ประกอบด้วย รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
กี ฬ าและวั ฒ นธรรมผู้ ช่ ว ยอธิ ก ารบดี ฝ่ า ยบริ ก ารและ
สวัสดิการ
นักศึกษาและคณาจารย์จากคณะต่าง ๆ มี
หน้าที่เป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการนักศึกษาประจา
หอพัก ให้ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นในการปรับปรุงพัฒนา
หอพั ก และปฏิ บั ติเวรอาจารย์ที่ป รึกษา ให้ คาปรึกษา
เยี่ยมเยียนดูแลความเป็นอยู่ของนักศึกษาในหอพัก
คณะกรรมการนั กศึ ก ษาประจ าหอพั ก (กนศ.
6.1-09) ร่วมดาเนินงานหอพักจัดกิจกรรม ดูแล แนะนา
นักศึกษาในหอพัก เสนอแนะ ปรับปรุง และพัฒนา
หอพักนักศึกษา
4 จัดสนับสนุน
มี น โยบายจั ด สนั บ สนุ น ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นา

และส่งเสริม นักศึกษาให้ มีทั กษะวิชาการ สะท้อนภาวะผู้น า ทักษะ
พัฒนา
ชี วิ ต คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม จิ ต ส านึ ก สาธารณะ
นักศึกษาใน สมรรถนะสากล การอยู่ ร่ว มกั น ได้อ ย่า งดีท่า มกลาง
หอพัก
ความหลากหลายพหุวัฒนธรรมและกิจกรรม 3D
งานหอพักนั กศึ กษาจั ด กิจกรรม 6 โครงการ
นักศึกษาเข้าร่วม 616 คน ใช้งบประมาณ 151,199 บาท
แ ล ะ จั ด กิ จ ก ร ร ม ร่ ว ม กั บ ห น่ ว ย บ ริ ก า ร ป ฐ ม ภู มิ
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 2 โครงการ นักศึกษาเข้า
ร่วม 522 คน ใช้งบประมาณ 19,476 บาท
หอพักในกากับจัดกิจกรรม 9 โครงการ นักศึกษา
เข้ า ร่ ว ม 1,626 คน ใช้ ง บประมาณ 113,632 บาท
คณะกรรมการนักศึกษาประจาหอพักจัดกิจกรรม 16
โครงการ นักศึกษาเข้าร่วม 3,518 คน ใช้งบประมาณ
155,132 บาท

หลักฐาน
กนศ.6.1-08
คาสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
อาจารย์ที่
ปรึกษาประจา
หอพัก
กนศ.6.1-09
คาสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
นักศึกษาประจา
หอพัก

กนศ.6.1-10
รายงานสรุปผล
การจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา
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ภารกิจที่ : หอพักนักศึกษา
ตัวบ่งชี้ : 6.1 จัดบริการหอพักนักศึกษาให้ได้มาตรฐาน
ประเมิน ข้อ เกณฑ์การ
ผลการดําเนินงาน
ตนเอง
ประเมิน
โดยจาแนกเป็นด้านวิชาการ 10 โครงการ ด้าน
บาเพ็ญประโยชน์ 4 โครงการ โครงการด้านกีฬา 2
โครงการ ด้ า นศิ ล ปวั ฒ นธรรม 2 โครงการ ด้ า น
นันทนาการ 10 โครงการ และโครงการด้านอื่น ๆ
5 โครงการ (กนศ.6.1-10)
หอพักนักศึกษา เป็นแหล่งบ่มเพาะและส่งเสริม
การเรียนรู้ มีแผนการส่งเสริมและพัฒนาบุคลิกภาพและ
จริยธรรมนักศึกษาผู้เข้าพักทีส่ อดคล้องกับปณิธานของ
มหาวิทยาลัยเน้นประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง
และวัตถุประสงค์ของหอพัก มีมาตรฐานการทางานโดย
จัดทาคู่มือหอพักนักศึกษาติดไว้ในห้องพักนักศึกษาทุก
ห้องเพื่อ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ของการจัดบริการหอพักนักศึกษา มีคมู่ อื
ควบคุมมาตรฐานหอพักนักศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สาสน์หอพัก โปสเตอร์อื่น
ๆ และประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์
http://student.psu.ac.th/dorm (กนศ.6.1-11)
5 มีการ
มีการประเมินผลและได้นาผลการประเมินความ

ประเมินผล พึงพอใจจากผู้ใช้บริการนักศึกษาและบุคคลภายนอกปี
พร้อมนาผล การศึกษา 2552 มาปรับปรุงพัฒนาโดยได้ประชุมชีแ้ จงผู้
มาปรับปรุง ที่เ กี่ ย วข้อ ง และในปี การศึ ก ษา 2553 ได้ ป ระเมิ น ผล
พัฒนา
ความพึ ง พอใจและไม่ พึ ง พอใจของนั ก ศึ ก ษาที่ พั ก ใน
หอพั ก (กนศ.6.1-11) น าผลมาปรับปรุง พั ฒนาการ
ด าเนิ น งานต่ อ ไป ผลการประเมิ น พบว่ า ในภาพรวม
นักศึกษาชายและหญิง มีความพึงพอใจในการจัดบริการ
หอพักนักศึกษาระดับมากที่ค่าเฉลี่ย 3.74 และไม่พึง
พอใจเรื่องอินเตอร์เน็ตช้า ห้องพักอับสัญญาณ ระบบ
จองห้องพักผ่าน web และไม่มีราวตากผ้าหอพักอาคาร
6 พร้อมทั้งประเมินความพึงพอใจของบุคคลภายนอก

หลักฐาน
กนศ.6.1-11
คูม่ ือหอพัก
นักศึกษา สาสน์
หอพัก และ
เว็บไซต์หอพัก
นักศึกษา
http://student.
psu.ac.th/dorm

กนศ.6.1-12
รายงานการ
ประเมินผลความ
พึงพอใจและไม่
พึงพอใจของ
นักศึกษาและ
บุคคลภายนอกที่
พักในหอพัก
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ภารกิจที่ : หอพักนักศึกษา
ตัวบ่งชี้ : 6.1 จัดบริการหอพักนักศึกษาให้ได้มาตรฐาน
ประเมิน ข้อ เกณฑ์การ
ผลการดําเนินงาน
หลักฐาน
ตนเอง
ประเมิน
ที่พักในหอพัก ในภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับมาก
ที่ค่าเฉลี่ย 3.80 และไม่พึงพอใจในเรื่องไม่มีราวตากผ้า
มียุงมาก ห้องน้าห้องสุขามีนอ้ ย (กนศ.6.1-12)
ข้อสรุปโดยรวมของตัวบ่งชี้
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง
1. มีมาตรฐานหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และคณะกรรมการควบคุมมาตรฐานหอพัก
นักศึกษา
2. มีระบบการจองห้องพักผ่านเว็บไซต์ http://student.psu.ac.th/dorm ที่เอื้ออานวยความสะดวกในการจอง
หอพักของนักศึกษา
3. มีอาคารที่ทาการสานักงานหอพักและที่พักบุคลากรอยู่ในบริเวณหอพักนักศึกษา ที่เอื้ออานวยความ
สะดวกในให้นักศึกษาทั้งในและนอกเวลาราชการพร้อมมี HOTLINE สายด่วนนักศึกษาติดต่อได้ 24 ชั่วโมง
4. มีอาจารย์ที่ปรึกษาหอพักและคณะกรรมการนักศึกษาประจาหอพักร่วมให้คาปรึกษา เสนอแนะ และ
พัฒนาการดาเนินงาน
5. มีระบบรักษาความปลอดภัยในหอพักได้แก่ มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และมีการตรวจเช็คบุคคล
เข้า-ออกบริเวณหอพักนักศึกษา จัดทาสติ๊กเกอร์หอพักติดบัตรนักศึกษา ทาให้มีความปลอดภัยในชีวติ และ
ทรัพย์สินของ
นักศึกษาที่พักในหอพักมากขึ้น โดยไม่เกิดเหตุการณ์บุคคลภายนอกเข้าไปขโมยทรัพย์สินและทาร้ายร่างกาย
นักศึกษาในหอพัก มีการบริหารความเสี่ยงโดยจัด อบรมการป้องกันและระงั บอัคคีภัยและวิธีเคลื่อนย้า ย
ผู้บาดเจ็บ
จุดควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
1. เสนอขอเพิ่มสัดส่วนบุคลากรบริหารจัดการ ดูแล และพัฒนานักศึกษาในหอพักตามเกณฑ์มาตรฐาน
สานั กงานการอุด มศึ กษาบุคลากร 1 คน:นักศึ กษา 300 คน และดู แลนั กศึกษาที่พั กหอพั กเอกชนนอก
มหาวิทยาลัยสอดคล้องเกณฑ์การบริหารจัดการภาครัฐ PMQA พร้อมขอคนงานสนาม 2 คนเพื่อปรับปรุงดูแล
ภูมิทัศน์รอบหอพัก
2. เสนอแผนปรับปรุงพัฒนาหอพักนักศึกษาตามมาตรฐานหอพักนักศึกษาของสานักงานการอุดมศึกษา โดย
ทาแผนซ่อมบารุงหอพักนักศึกษาระยะ 5 ปี (2554 -2559) ตามความต้องการของนักศึกษาไม่พึงพอใจในเรื่อง
อินเตอร์เน็ตช้า บางห้องอับสัญญาณ ระบบจองห้องพักผ่าน web ไม่มีราวตากผ้าหอพักอาคาร 6 และเตรียม
ความพร้อมรองรับที่พักนักกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 39
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ภารกิจที่ : หอพักนักศึกษา
ตัวบ่งชี้ : 6.1 จัดบริการหอพักนักศึกษาให้ได้มาตรฐาน
ข้อสรุปโดยรวมของตัวบ่งชี้
วิธปี ฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม
1. มีคมู่ ือหอพักนักศึกษาพร้อมมาตรฐานขัน้ ตอนการให้บริการนักศึกษาที่พักในหอพัก กาหนดระยะเวลา
แล้วเสร็จติดประกาศทุกอาคารสอดคล้อง PMQA ในหมวด3 (CS7)
2. มีคมู่ ือปฏิบตั ิงานบุคลากรหอพักที่สอดคล้อง PMQA ในหมวด6 (PM5)
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ภารกิจที่ 7 สุขาภิบาลอาหาร/ร้านสวัสดิการและสิ่งอํานวยความสะดวก
ตัวบ่งชี้ : 7.1 จัดบริการอาหาร เครื่องดื่มมีคุณภาพตามมาตรฐาน
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
1 ข้อ
2 ข้อ
3 ข้อ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

ผลการประเมินตนเองปีการศึกษา 2553
เป้าหมาย
ผลการดําเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง
บรรลุเป้าหมาย
5
5
5
 บรรลุเป้าหมาย
ประเมิน ข้อ เกณฑ์การ
ตนเอง
ประเมิน
1 มีแผนการ

ให้บริการ
สุขาภิบาล
อาหารและ
สิ่งอานวย
ความ
สะดวก ตาม
มาตรฐาน
ของ
สานักงาน
คณะกรรม
การการ
อุดมศึกษา
2 มีการ

ดาเนินงาน
ตามแผน

ผลการดําเนินงาน

หลักฐาน

กองฯ มีแผนการให้บริการอาหาร - เครื่องดื่มและสิ่ง
อ านวยความสะดวก โดยยึ ด มาตรฐาน/เป้ า หมายของ
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการดาเนินงาน
คือ จัดให้มีบริการอาหาร-เครื่องดื่มที่มีความหลากหลาย
เพีย งพอ มีคุณ ภาพดี สะอาด ในราคาที่ยุ ติธรรม ได้รับ
บริการที่ร วดเร็ว มี ส ถานที่ รับ ประทานที่มี ความสะดวก
สบาย ถูกหลักสุขาภิบาลอาหาร (กนศ.7.1-01) พร้อมทั้ง
จัดให้มีร้านสวัสดิการสิ่งอานวยความสะดวกต่าง ๆ

กนศ.7.1-01
มาตรฐาน
กิจการนักศึกษา
(ทีง่ านบริการ
และสวัสดิการ
นักศึกษา)

กองฯ ได้ จั ด ให้ มี ผู้ ป ระกอบการจ าหน่ า ยอาหาร
เครื่องดื่ม และสิ่งอานวยความสะดวกให้เพียงพอกับความ
ต้องการของนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย โดย
จัดให้มีผู้ประกอบการจาหน่ายอาหารและเครื่องดื่มอย่าง
หลากหลาย มี คุ ณ ภาพดี มี ค วามสะอาด ในราคา
ยุติธ รรม จ านวน 63 ร้า น และจั ด ให้มี ร้า นค้าบริการสิ่ง
อานวยความสะดวกต่าง ๆ ได้แก่
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ภารกิจที่ 7 สุขาภิบาลอาหาร/ร้านสวัสดิการและสิ่งอํานวยความสะดวก
ตัวบ่งชี้ : 7.1 จัดบริการอาหาร เครื่องดื่มมีคุณภาพตามมาตรฐาน
ประเมิน ข้อ เกณฑ์การ
ผลการดําเนินงาน
ตนเอง
ประเมิน
ร้านอุปกรณ์สื่อสาร ร้านถ่ายรูป ร้านกิ๊ฟช้อป ร้านให้
เช่าหนังสือ ร้านไปรษณีย์และเคาน์เตอร์เซอร์วิส ศูนย์
หนังสือมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตู้ ATM ธนาคาร
ไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุง ไทย ธนาคารกรุง เทพ และ
ธนาคารกสิ ก รไทย ร้ า นบริ ก ารอิ น เตอร์ เ น็ ต และ
คอมพิวเตอร์ ร้านถ่ายเอกสาร ร้านสะดวกซื้อ เครื่อง
ซั ก ผ้ า ชนิ ด หยอดเหรี ย ญจั ด วางในบริ เ วณหอพั ก ร้ า น
จาหน่า ย อุป กรณ์และซ่อ มคอมพิวเตอร์ ร้านจ าหน่า ย
เครื่องใช้ส านั กงาน ร้า นสวั สดิการศูน ย์บ่มเพาะ (ซ่อ ม
คอมฯ และจั ดทารูปเล่มรายงานและวิทยานิพนธ์) และ
ร้านเสริมสวย (กนศ.7.1-02)
จัดทาประวัติผู้สัมผัสอาหาร(7.1-03) จัดสถานที่
รับประทานอาหารให้มีความสะอาด สะดวก สบาย โดยมี
พนักงานทาความสะอาดทุกวันๆ ละ 2 ผลัด ตั้งแต่เวลา
06.30 น. – 14.30 น. และเวลา 14.30 น. - 22.30 น.
จัด อบรมให้ค วามรู ้ก ารสุข าภิบ าลอาหารแก่
ผู้ป ระกอบการจาหน่า ยอาหารตรวจสอบการประกอบ
อาหารของผู้ประกอบการอย่างสม่าเสมอ
จัดสิ่งอานวยความสะดวกติดตั้งพัดลมติดผนังระบาย
อากาศบริเวณที่นั่งรับประทานอาหาร มีน้าที่ผ่านเครื่อง
กรองที่ได้มาตรฐานน้าดื่ มบริการฟรี และมีระบบจัดเก็บ
เศษอาหาร ขยะรีไซเคิล บ่อดักไขมัน ภายใต้ข้อจากัดของ
อาคารสถานที่
จัดทาป้ายรณรงค์ให้ความรู้การบริโภคอาหารที่ถูก
หลักอนามัยและเหมาะสม โดยการทาป้ายข้อมูล ป้ายใน
การเผยแพร่ในบริเวณศูนย์อาหาร (กนศ.7.1-04)
3 มีระบบ
มี ค ณะกรรมการคั ด เลื อ กควบคุ ม ดู แ ล ร้ า นค้ า

บริหาร
จาหน่ายอาหารและให้บริการต่าง ๆ ในพืน้ ที่ซ่ึงอยู่ในความ
จัดการแบบ รั บ ผิ ด ชอบของกองกิ จ การนั ก ศึ ก ษา ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย
มีส่วนร่วม บุคลากรและผู้แทนนักศึกษา (กนศ.7.1-05)

หลักฐาน
กนศ. 7.1-02
ประกาศรับสมัคร
และประกาศ
รายชื่อผู้ผา่ นการ
คัดเลือกเพื่อ
จาหน่ายอาหาร
และสินค้าในศูนย์
อาหารโรงช้าง
และสัญญาเช่า
สถานที่
ประกอบการ
(ที่งานบริการฯ)
กนศ 7.1-03
ประวัติผสู้ ัมผัส
อาหาร(ทีง่ าน
บริการและ
สวัสดิการ
นักศึกษา)
กนศ.7.1-04
- ป้ายไวนิล
- ป้ายโรลอัพ
(ทีศ่ ูนย์อาหาร
โรงช้าง)
กนศ. 7.1-05
คาสั่งแต่งตั้ง
กรรมการ
คัดเลือก
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ภารกิจที่ 7 สุขาภิบาลอาหาร/ร้านสวัสดิการและสิ่งอํานวยความสะดวก
ตัวบ่งชี้ : 7.1 จัดบริการอาหาร เครื่องดื่มมีคุณภาพตามมาตรฐาน
ประเมิน ข้อ เกณฑ์การ
ผลการดําเนินงาน
ตนเอง
ประเมิน
มีห น้า ที่คัด เลือ กผู้ป ระกอบการอย่า งยุ ติธ รรม โปร่ง ใส
ตรวจสอบได้ ควบคุมการให้บริการของผู้ประกอบการให้
มีการจัดจาหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม สิ่งอานวยความสะดวก
ที่หลากหลาย เพียงพอ สะอาด ได้ม าตรฐานในราคาที่
ยุติธรรม
4 มีการ
มีการควบคุมคุณภาพของอาหาร เครื่องดื่ม โดยการ

ควบคุม
ต ร ว จ ส อ บ ก า ร ป ร ะ ก อ บ อ า ห า ร ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร
คุณภาพได้ ผู้ประกอบการจาหน่าย อย่างสม่าเสมอ พร้อมทั้งตรวจ
มาตรฐาน เชื้ อ จุ ลิ น ทรี ย์ ในอาหารจ านวน 2 ครั้ ง และเครื่ อ งดื่ ม
ของ
จานวน 1 ครั้ง/ปี ตรวจหาสารเคมีในน้าดื่ม จานวน 1 ครั้ง
กระทรวง
(กนศ.7.1-06) ผลการตรวจสอบในห้องทดลองพบว่า อาหาร
สาธารณสุข และเครื่ อ งดื่ ม ได้ ม าตรฐานและผลการตรวจสอบของ
สานักงานสาธารณสุขอาเภอหาดใหญ่ พบว่า อาหารและ
เครื่องดื่มผ่านเกณฑ์ได้มาตรฐาน Clean Food Good
Taste



5 มีการ
ประเมินผล
และนาผล
ประเมินไป
ปรับปรุง

มีการประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้บริการมีความ
พึ งพอใจในระดั บมาก ที่ ค่ าเฉลี่ ย 3.53 (กนศ.7.1-07)
นอกจากนี้คณะกรรมการคัด เลือกควบคุม ดูแล ร้านค้า
จาหน่ายอาหารและให้บริการต่าง ๆ ในพืน้ ที่ซ่ึงอยู่ในความ
รับผิดชอบของกองกิจการนักศึกษา ได้มีการสุ่มประเมิน
โดยใช้ วิ ธี สั ง เกตและสั ม ภาษณ์ ผู้ ป ระกอบการและ
ผู้เกี่ยวข้องและนาผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนางานให้
ดียิ่งขึ้น โดยการประชุมผู้มีส่ ว นร่ว มทั้ง ผู้ประกอบการ
จาหน่ายอาหารและสินค้าบริการ พนักงานทาความสะอาด
แก้ไขจุดบกพร่องในเรื่องความไม่สะอาดของอาหาร น้าดื่ม

หลักฐาน
ควบคุม ดูแล
ผู้ประกอบการ

กนศ. 7.1-06
หนังสือขอ
อนุญาต
ตรวจสอบ
สุขาภิบาล
อาหารในศูนย์
อาหารโรงช้าง/
ผลการ
ตรวจสอบ
คุณภาพจาก
ห้องปฏิบตั ิการ
(ที่งานบริการ
และสวัสดิการ
นักศึกษา
กนศ.7.1-07
รายงานการ
ประเมินผลความ
พึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ
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ภารกิจที่ 7 สุขาภิบาลอาหาร/ร้านสวัสดิการและสิ่งอํานวยความสะดวก
ตัวบ่งชี้ : 7.1 จัดบริการอาหาร เครื่องดื่มมีคุณภาพตามมาตรฐาน
ประเมิน ข้อ เกณฑ์การ
ผลการดําเนินงาน
หลักฐาน
ตนเอง
ประเมิน
ภาชนะ สถานที่ พร้อ มทั้ง ได้ป ระสานงานกองอาคาร
สถานที่เกี่ยวกับสัตว์จรจัดที่สร้างความราคาญให้ผู้บริโภค
ปรับ ปรุง ท่อ และบ่อ น้าทิ้ง เพื่อกาจั ด กลิ่น น้าเสียและใช้
คลอรีนฆ่าเชื้อ เป็นต้น
ข้อสรุปโดยรวมของตัวบ่งชี้
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง
1. มีนักศึกษาร่วมเป็นคณะกรรมการกาหนดนโยบาย คัดเลือก ควบคุม ประเมินผู้ประกอบการ มี
การควบคุมดูแลด้านคุณภาพและราคาที่เหมาะสม สถานที่บริการอาหารอยู่ใกล้หอพักนักศึกษาและเปิด
บริการตั้งแต่เวลา 06.30 – 24.00 น. มีบริการอาหาร- เครื่องดื่ม และบริการที่หลากหลายได้มาตรฐาน และ
เพียงพอ
2. มีหน่วยงานทั้งภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย ได้แก่ สานักงานสาธารณสุขอาเภอหาดใหญ่
และภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์รว่ มตรวจสอบสถานที่ วิเคราะห์ตรวจหาเชือ้ จุลินทรีย์และสารเคมีใน
อาหาร เครื่องดืม่ ให้อยู่ในมาตรฐาน
3.ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการพัฒนาศักยภาพสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสร้างเสริม
สุขภาพ เพื่อจัดบอร์ดให้ความรู้ผู้ประกอบการและผู้ใช้บริการในการปรุงและบริโภคอาหารให้ถูกหลัก
สุขาภิบาล และวิเคราะห์ปริมาณสารอาหาร พร้อมทาป้ายสื่อให้ผู้บริโภคทราบ
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
1. มหาวิทยาลัยควรมีอาคารถาวรหรือสถานที่รับประทานอาหารที่ได้มาตรฐาน มีพืน้ ที่กว้างขวาง
เพียงพอสอดคล้องกับจานวนผู้ใช้บริการ เนื่องจากปัจจุบนั สถานที่นงั่ รับประทานอาหารมีไม่เพียงพอ ทาให้ตอ้ ง
จัดที่นั่งชั่วคราวโดยกางเต็นท์ในบริเวณลานของศูนย์อาหารโรงช้าง ก่อให้เกิดความแออัดโดยเฉพาะกลางวัน
อากาศร้อนอบอ้าวมาก บรรยากาศไม่ดี อีกทั้งสถานที่เป็นอาคารชั้นเดียว เปิดโล่งไม่มีฝาผนังป้องกันสัตว์
รบกวน เช่น สุนัข แมวจรจัด นก ก่อความราคาญรบกวนผู้บริโภคและผู้ประกอบการ
2. ควรมีเจ้าหน้าที่วทิ ยาศาสตร์อาหารหรือนักโภชนาการร่วมรับผิดชอบโดยตรง เพือ่ พัฒนางาน
สุขาภิบาลอาหารให้ดยี ิ่งขึน้
3. มหาวิทยาลัยควรจัดระบบลานจอดรถบริเวณศูนย์อาหารโรงช้างเพื่อให้ผใู้ ช้บริการได้รับความ
สะดวกในการเข้ารับบริการ
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ภารกิจที่ 7 สุขาภิบาลอาหาร/ร้านสวัสดิการและสิ่งอํานวยความสะดวก
ตัวบ่งชี้ : 7.1 จัดบริการอาหาร เครื่องดื่มมีคุณภาพตามมาตรฐาน
ข้อสรุปโดยรวมของตัวบ่งชี้
วิธปี ฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม
1. มีป้ายแสดงปริมาณสารอาหารที่ผู้บริโภคจะได้รับ ติดประจาที่ร้านจาหน่ายอาหาร
2. มีส่วนราชการ/หน่วยงานอื่นทัง้ ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยร่วมตรวจสอบคุณภาพอาหาร
และเครื่องดืม่ ให้ได้มาตรฐาน
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ภารกิจที่ 8 สุขภาพอนามัย
ตัวบ่งชี้ : 8.1 จัดบริการสุขภาพอนามัยและประกันภัยอุบัติเหตุนักศึกษา
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
1 ข้อ
2 ข้อ
3 ข้อ
4 ข้อ
ผลการประเมินตนเองปีการศึกษา 2553
เป้าหมาย
ผลการดําเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง
5
5
5
ประเมิน ข้อ
เกณฑ์การ
ตนเอง
ประเมิน
1 มีแผนการ

ให้บริการสุขภาพ
อนามัยและ
ประกันภัย
อุบัติเหตุนักศึกษา
ตามนโยบาย
สานักงานคณะ
กรรม การการ
อุดมศึกษาและ
มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์
2 มีระบบการ

ให้บริการสุขภาพ
อนามัยและ
ประกันภัย
อุบัติเหตุ ตาม
แผนที่กาหนด

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

บรรลุเป้าหมาย
 บรรลุเป้าหมาย

ผลการดําเนินงาน

หลักฐาน

มีแผนการให้บริการสุขภาพอนามัย ตามนโยบาย
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อให้นักศึกษาได้รับ
การตรวจรักษา มีบริการเภสัชกรรม ที่จาเป็น สร้าง
ภูมิคมุ้ กันโรค เมื่อมีโรคระบาดและมีแผนการ
ประกันภัยอุบตั ิเหตุนักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย
เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรที่ประสบภัยอุบัติเหตุ
มีความสะดวกในการเข้ารับการรักษาพยาบาลและมีคา่
สินไหมชดเชยกรณีทุพพลภาพถาวรและสูญเสียชีวิต
(กนศ.8.1-01)

กนศ.8.1-01
-ประกาศการ
ให้บริการ
สุขภาพและ
การประกันภัย
อุบัติเหตุ

จั ด ให้ มี โ ครงการบริ ก ารสุ ข ภาพอนามั ย และ
ประกันภัยอุบัติเหตุนักศึกษา รวม 5 ระบบ ได้แก่
2.1 โครงการประกันสุขภาพของมหาวิทยาลัย โดย
นักศึกษาสามารถเข้า รับ บริการที่โรงพยาบาลสงขลา
นคริน ทร์ ได้ต ลอด 24 ชั่ ว โมง รวมเป็ น เงิน ไม่ เกิน
10,000 บาท ต่อ ปีการศึ กษา มี นั กศึ กษาใช้บ ริการ
จานวน 4,262 คน คิดเป็นจานวน 8,458 ครั้ง
(กนศ.8.1-02)

กนศ.8.1-02
-ข้อมูลการใช้
บริการของ
นักศึกษา
(http://studen
t.psu.ac.th/he
alth)
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ภารกิจที่ 8 สุขภาพอนามัย
ตัวบ่งชี้ : 8.1 จัดบริการสุขภาพอนามัยและประกันภัยอุบัติเหตุนักศึกษา
ประเมิน ข้อ เกณฑ์การ
ผลการดําเนินงาน
ตนเอง
ประเมิน
2.2 โครงการประกัน สุข ภาพถ้ว นหน้า (บั ต รทอง)
กับ โรงพยาบาลสงขลานคริ น ทร์ นั ก ศึ ก ษาสามารถเข้ า รั บ
บริการที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
โดยไม่จากัดวงเงิน
2.3 โครงการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (กลุ่ม)
โดยนักศึกษาสามารถเข้ารับบริการที่โรงพยาบาลของรัฐบาล
เอกชน คลินิก และโพลีคลินิก ที่มีใบอนุญาตประกอบโรค
ศิลป์ทั่วโลก ได้ตลอด24 ชั่วโมงได้รับประโยชน์คุ้มครองทั้งค่า
รักษาพยาบาลและค่าชดเชย (กนศ.8.1-03) มีผู้เข้าร่ว ม
โครงการจานวน 22.441 คน จาแนกเป็นนักศึกษา จานวน
19.530 คน และบุคลากร จานวน 2.911 คน (กนศ.1.4/4)
มี นั ก ศึ ก ษาใช้ บ ริ ก าร จ านวน 1,118 คน คิ ด เป็ น จ านวน
2,702 ครั้ง (กนศ.8.1/2) และบุคลากรใช้บริการจานวน 25
คน คิดเป็นจานวน 27 ครั้ง พร้อมทั้งออกหนังสือรับรองการ
ทาประกันภัยให้นายจ้าง/ผู้ประกอบการกรณีนักศึกษาไปฝึก
ปฏิบัติงาน
2.4 บริการสร้างเสริมสุขภาพนักศึกษาที่คลินิก
สุขภาพ ในวันจันทร์-ศุกร์มีพยาบาล และผู้ช่วยพยาบาล
จากโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ มาให้บริการที่คลินิกตั้งแต่
เวลา 12.30-20.30 น. มีแพทย์ตรวจรักษาและเภสัชกร ในวัน
จันทร์-พฤหัสบดี เวลา 17.00 -20.00 น. วันเสาร์และ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ มีพยาบาลและผู้ช่วยบริการเวลา 13.0016.00 น. ตลอดปีการศึกษามีนักศึกษาเข้ารับบริการ จานวน
รวมทั้งสิน้ 6,927 คน (กนศ.8.1-04)
2.5 บริการยาสามัญประจาบ้านทีห่ ้องยาใน
หอพักนักศึกษาทุกอาคาร โดยมีกรรมการนักศึกษาประจา
หอพักซึ่งผ่านการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ของงาน
หอพักเป็นผู้ให้บริการ

หลักฐาน
กนศ.8.1-03
บันทึก
ข้อตกลง เรื่อง
การรับ
ประกันภัย
อุบัติเหตุส่วน
บุคคล
นักศึกษา และ
บุคลากร
มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์
ประจาปี
การศึกษา
2553(ที่งาน
บริการและ
สวัสดิการ
นักศึกษา)
กนศ.1.4-04
-เอกสาร
รายชื่อ
นักศึกษาและ
บุคลากรผู้เอา
ประกันภัย
(ที่งานบริการ
และสวัสดิการ
นักศึกษา)
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ภารกิจที่ 8 สุขภาพอนามัย
ตัวบ่งชี้ : 8.1 จัดบริการสุขภาพอนามัยและประกันภัยอุบัติเหตุนักศึกษา
ประเมิน ข้อ เกณฑ์การ
ผลการดําเนินงาน
ตนเอง
ประเมิน



3



4



5

หลักฐาน

-ข้อมูล
นักศึกษาใช้
บริการคลินิก
สุขภาพ (ที่
คลินิกสุขภาพ
นักศึกษา)
มีเจ้าหน้าที่
- มีเจ้าหน้าที่ประสานงานช่วยเหลือนักศึกษาป่วยใน 074-284995
ประสานงาน ยามวิกาลที่โทร. 4995
074-282191
บริการฉุกเฉิน
- มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยรับแจ้งเหตุนักศึกษา 074-281669
ตลอด 24 ชม. ป่วยเร่งด่วนฉุกเฉินที่โทร.2191 และ1669 ประสานรถรับส่งโรงพยาบาล ประสานงานคณะ ผู้ปกครอง
มีการจัด
มีการจัด/ร่วมจัด/สนับสนุนการจัดกิจกรรมให้ความรู้/ กนศ.8.1-05
กิจกรรมให้
รณรงค์ส่งเสริมและป้องกันโรคให้นักศึกษาและบุคลากร รายงาน
ความรู้/
โ ด ย ป ร ะ ส า น ง า น ร่ ว ม กั บ ห น่ ว ย บ ริ ก า ร ป ฐ ม ภู มิ โครงการ
รณรงค์สร้าง โรงพยาบาลสงขลานคริ น ทร์ จั ด ฝึ ก อบรมให้ ค วามรู้ พัฒนา
เสริมและ
เกี่ยวกับเพศศึกษาโครงการมหกรรมสุขภาพนักศึกษา ให้ ศักยภาพสู่
ป้องกันโรค
การสนั บ สนุ น การจั ด กิจ กรรมรณรงค์ ต้ า นสารเสพติ ด การเป็น
การรณรงค์ ก ารไม่ เ สพสุ ร า สิ่ ง เสพติ ด การอบรมให้ มหาวิทยาลัย
ความรู้เกี่ยวกฎจราจร การสอบใบขับขี่ ถนนสีขาวเพื่อลด สร้างเสริม
อุ บั ติ เ หตุ การออกก าลั ง กาย การบริ จ าคโลหิ ต จิ ต สุขภาพ /สมุด
สาธารณะฯ ตามโครงการพั ฒ นาศั ก ยภาพสู่ ก ารเป็ น ภาพการจัด
มหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพ จัดป้ายรณรงค์/แจกแผ่น กิจกรรม
พับให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค
ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ประโยชน์ของการบริจาคโลหิต
ที่ ศู น ย์ อ าหารโรงช้ า งและบริ เ วณมหาวิ ท ยาลั ย การ
บริโภคอาหารถูกหลักอนามัย (กนศ.8.1-05)
มีการ
ประเมิ น ผลความพึ ง พอใจจากนั ก ศึ ก ษาที่ เ ข้ า รั บ กนศ.8.1-06
ประเมินผล
บริการที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์และที่คลินิกสร้าง รายงานการ
และนาผลการ เสริมสุขภาพนักศึกษา นักศึกษามีความสะดวกในการเข้า ประเมินผล
ประเมิน
รับบริการ มีความพึงพอใจในระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย 3.97 ความพึงพอใจ
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ภารกิจที่ 8 สุขภาพอนามัย
ตัวบ่งชี้ : 8.1 จัดบริการสุขภาพอนามัยและประกันภัยอุบัติเหตุนักศึกษา
ประเมิน ข้อ เกณฑ์การ
ผลการดําเนินงาน
หลักฐาน
ตนเอง
ประเมิน
มาปรับปรุง และ 4.11 ตามลาดับ (กนศ.8.1-06) นาผลการประเมินมา ของผู้ใช้บริการ
ปรับปรุงพัฒนาโดยการประสานงานกับเจ้าหน้าที่
โรงพยาบาล เพิ่มเจ้าหน้าทีใ่ ห้บริการที่คลินิก
ข้อสรุปโดยรวมของตัวบ่งชี้
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง
1. มีระบบบริการสุขภาพอนามัยนักศึกษาหลายระบบ ทาให้นักศึกษาได้รับความสะดวกในการเข้ารับ
บริการ ไม่ต้องรับภาระชาระเงินส่วนเกินสิทธิ์ และมีสิทธิ์เข้ารับบริการรักษาพยาบาลอุบตั ิเหตุ ในโรงพยาบาล
ของรัฐบาล เอกชน คลินิก และโพลีคลินิกที่มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์ทั่วโลก
2. มีเจ้าหน้าที่ และคณะกรรมการนักศึกษาประจาหอพัก ประสานงานช่วยเหลือนักศึกษาป่วย พร้อมทัง้
ประสานงานรถฉุกเฉินนาส่งนักศึกษาเพื่อพบแพทย์ได้ทันที
3. บุคลากรมีโอกาสได้เข้าร่วมโครงการประกั นภัยอุบัติเหตุกับนักศึกษาในอัตราค่าเบี้ยประกันภัยต่าคน
ละ 100 บาทต่อปี และได้รับความคุ้มครองสูง เช่นเดียวกับนักศึกษา ทาให้มีความสะดวกในการเข้ารับบริการ
รักษาพยาบาลอุบัติเหตุในโรงพยาบาล เอกชน คลินิก และโพลีคลินิก ทีม่ ีใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์ทั่วโลก
ประหยัดเงินงบประมาณค่ารักษาพยาบาลของรัฐ และมีสนิ ไหมทดแทนแก่ครอบครัวกรณีบุคลากรเสียชีวติ /ทุ
พลภาพ โดยในปี 2553 มีครอบครัวบุคลากรได้รับเงินชดเชยจานวน 1 ครอบครัว
4. การทาประกันภัยอุบัติเหตุรวมทุกวิทยาเขต ผู้เอาประกันภัยได้รับความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลและ
สินไหมทดแทนเป็นเงินจานวนสูง และได้รับความคุ้มครองภัยก่อการร้ายเพิ่มเป็นพิเศษ
5. ในปี 2553 มหาวิทยาลัยมีโครงการพัฒนาศักยภาพสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพ ทาให้มี
งบประมาณสนับสนุนคณะ หน่วยงานต่างๆ ร่วมจัดทากิจกรรมรณรงค์สร้างเสริมสุขภาพนักศึกษาและบุคลากร
ของมหาวิทยาลัย ด้านความรักและเพศสัมพันธ์ท่เี หมาะสม ด้านส่งเสริมการออกกาลังกาย ด้านการมี
โภชนาการที่ดีรับประทานอาหารปลอดภัยและมีประโยชน์ ด้านส่งเสริมจิตตปัญญา ด้านส่งเสริมการไม่เสพสุรา
สิ่งเสพติด ด้านการป้องกันอุบัติเหตุทางจราจร
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
1. ควรมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงานการให้บริการสุขภาพอนามัยและการประกันภัยอุบัติเหตุนักศึกษา
และบุคลากรโดยตรง เพื่อทาหน้าที่ให้คาแนะนาปรึกษาตลอดจนการติดตาม เยี่ยมเยียน นักศึกษาป่วยหรือ
ประสบอุบัติเหตุได้อย่างทั่วถึง การดาเนินงานตรวจสอบสิทธิ์ รายการค่ารักษาพยาบาล การแจ้งหนี/้ ติดตาม
ทวงหนี้ จัดทาเอกสารเคลมประกันภัย และการเบิกจ่ายเงินได้รวดเร็วขึน้
2. ควรมีสถานที่ตงั้ คลินิกเสริมสร้างสุขภาพนักศึกษาที่เหมาะสม พัฒนาสถานที่และคลินิกให้ได้มาตรฐาน มี
พืน้ ที่ใช้สอยเพียงพอ เป็นจุดศูนย์กลางสาหรับให้นักศึกษาทุกกลุ่ม เข้ารับบริการได้อย่างสะดวก
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ภารกิจที่ 8 สุขภาพอนามัย
ตัวบ่งชี้ : 8.1 จัดบริการสุขภาพอนามัยและประกันภัยอุบัติเหตุนักศึกษา
ข้อสรุปโดยรวมของตัวบ่งชี้
วิธปี ฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม
1. มีการพัฒนาคลินิกสร้างเสริมสุขภาพนักศึกษาเป็นศูนย์สุขภาพนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ภายใต้การบริหารจัดการร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับโรงพยาบาลสงขลานครินทร์
2. มีการจัดทาประกันภัยอุบัติเหตุให้นักศึกษาและบุคลากรทั้ง 5 วิทยาเขต ทาให้นักศึกษาและบุคลากรมี
ความสะดวกในการเข้ารับบริการรักษาพยาบาลได้ทงั้ ในโรงพยาบาลของรัฐ โรงพยาบาลเอกชน คลินิก ทั่วโลก
บริษัท/ผู้ประกอบการไม่ปฏิเสธการรับนักศึกษาเข้าฝึกงาน มีเงินค่าสินไหมทดแทนให้ทายาทหรือผู้ปกครอง
กรณีผเู้ อาประกันเสียชีวิต/ทุพพลภาพถาวร และประหยัดเงินงบประมาณค่ารักษาพยาบาลของรัฐ
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ภารกิจที่ 9 กิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนานักศึกษา
ตัวบ่งชี้ 9.1 : ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา (สกอ. 3.2)
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดาเนินการ
มีการดาเนินการ
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
1 ข้อ
2 ข้อ
3 หรือ 4 ข้อ
5 ข้อ
6 ข้อ
ผลการประเมินตนเองปีการศึกษา 2553
เป้าหมาย
ผลการ
ดําเนินการ
6
6
ประเมิน ข้อ
ตนเอง
1.


เกณฑ์การ
ประเมิน
สถาบันจัดทา
แผนการจัด
กิจกรรม
พัฒนา
นักศึกษาที่
ส่งเสริมผลการ
เรียนรูต้ าม
กรอบ
มาตรฐาน
คุณวุฒริ ะดับ
อุดมศึกษา
แห่งชาติ
ทุกด้าน

คะแนนการ
ประเมินตนเอง
5

บรรลุเป้าหมาย
 บรรลุเป้าหมาย

ผลดําเนินงาน

หลักฐาน

กองฯได้ จั ด ท าแผนการจั ด กิ จ กรรมพั ฒ นา
พั ฒ นานั ก ศึ ก ษาที่ ส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู้ ต ามกรอบ
มาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ระดั บ อุ ด มศึ กษาแห่ ง ชาติ( กนศ.
9.1-01)พร้อ มยึดกรอบนโยบายบ่ ม เพาะนั กศึ กษา
และโครงสร้า งกิจ กรรมเสริม หลั กสู ต รเพื่อ พั ฒนา
นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งกาหนดให้
นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ที่ เ ข้ า ศึ ก ษาใน ปี
การศึกษา 2550 เป็นต้นไป ต้องเข้าร่วมกิจกรรม
เสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนานักศึกษาตลอดระยะเวลาที่
ศึ ก ษาในมหาวิ ท ยาลั ย มี จ านวนไม่ น้ อ ยกว่ า 17
กิจกรรม มีจานวนหน่วยชั่วโมงที่เข้าร่วมไม่น้อยกว่า
100 หน่ ว ยชั่ ว โมง มี โ ครงสร้ า งกิ จ กรรมเสริ ม
หลักสูตร จาแนกได้ 5 ประเภท
(กนศ 9.1-02) ได้แก่
1.1 กิจกรรมเสริมสร้างจิตสานึกสาธารณะ พัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม และความมีวนิ ัย
1.2 กิจกรรมเสริมสร้างทักษะทางสังคม วิชาการ
วิชาชีพ และเสริมสร้างสมรรถนะบนพื้นฐานความ
เป็นไทย

กนศ.9.1-01
แผนกองกิจการ
นักศึกษา

กนศ. 9.1-02
คูม่ ือปฏิบัติงาน
เสริมหลักสูตร
เพื่อพัฒนา
นักศึกษา
มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์
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ภารกิจที่ 9 กิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนานักศึกษา
ตัวบ่งชี้ 9.1 : ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา (สกอ. 3.2)
ประเมิน ข้อ
เกณฑ์การ
ผลดําเนินงาน
ตนเอง
ประเมิน



2.

มีกิจกรรมให้
ความรู้และ
ทักษะการ
ประกัน
คุณภาพ
การศึกษาแก่
นักศึกษา

1.3 กิจกรรมเสริมสร้างความภาคภูมิใจในสถาบัน
ความเป็นลูกพระบิดา เป็นหนึ่งเดียวไม่แยกวิทยาเขต
1.4 กิจกรรมเสริมสร้างความเข้าใจในพหุวัฒนธรรม
และความเป็นประชาธิปไตย โดยมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข
1.5 กิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาสุขภาพ
กองฯได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ และทักษะการ
ประกันคุณภาพการศึกษาให้กับนักศึกษาโดยนา
กระบวนการบริหารงานแบบวงจรคุณภาพ(PDCApar) เป็นแนวทางในการปฏิบตั ิงานสนับสนุนส่งเสริม
โครงการกิจกรรมของนักศึกษา มีการจัดโครงการ
เวทีคุณภาพกิจกรรมนักศึกษา โดยเชิญ
ผู้ทรงคุณวุฒิบรรยายให้ความรูด้ ้านประกันคุณภาพ
แก่ผู้นานักศึกษา (กนศ.9.1-03) พร้อมมีการ
คัดเลือกนักกิจกรรมตัวอย่าง โครงการดีเด่น
ประจาปี และมีการวิพากษ์โครงการตามกรอบ
แนวทางปฏิบตั ิงานโครงการตามกระบวนการวงจร
คุณภาพ (กนศ.9.1-04)

หลักฐาน

กนศ.9.1-03
เอกสาร
ประกอบให้
ความรู้การ
ประกันคุณภาพ
กนศ.9.1-04
-เกณฑ์การ
คัดเลือกนัก
กิจกรรม
ตัวอย่าง
โครงการดีเด่น
-ประกาศ
มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์
เรื่องผลการ
คัดเลือกนัก
กิจกรรม
ตัวอย่าง วิทยา
เขตหาดใหญ่
ประจาปี 2553
และประกาศ
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ภารกิจที่ 9 กิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนานักศึกษา
ตัวบ่งชี้ 9.1 : ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา (สกอ.3.2)
ประเมิน ข้อ
เกณฑ์การ
ผลดําเนินงาน
ตนเอง
ประเมิน

หลักฐาน
มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์
เรื่องผลการ
พิจารณาคัดเลือก
โครงการกิจกรรม
ดีเด่นวิทยาเขต
หาดใหญ่
ประจาปี 2553



3.

มีการส่งเสริมให้
นักศึกษานา
ความรู้ด้านการ
ประกันคุณภาพ
ไปใช้ในการจัด
กิจกรรมที่
ดาเนินการโดย
นักศึกษาอย่าง
น้อย 5 ประเภท
สาหรับระดับ
ปริญญาตรี และ
อย่างน้อย 2
ประเภทสาหรับ
ระดับ
บัณฑิตศึกษา
จากกิจกรรม
ต่อไปนี้

กองฯได้สนับสนุนส่งเสริมให้กลุ่มองค์กร
กนศ.9.1-05
กิจกรรมนักศึกษาได้แก่องค์การบริหารฯ สภา
http://student.
นักศึกษาฯ ชมรมในสังกัดองค์การบริหารฯ และ
psu.ac.th/TS234
กรรมการหอพักเป็นผู้จัดโครงการ รวมทั้ง
โครงการซึ่งงานในสังกัดกองกิจการนักศึกษา
ดาเนินการจัดขึ้นเพื่อพัฒนานักศึกษา รวมทั้งสิน้
375 โครงการ/กิจกรรม (กนศ.9.1-05) ซึ่ง
กิจกรรมดังกล่าวได้ดาเนินการโดยนากระบวนการ
บริหารงานแบบวงจรคุณภาพ(PDCA-par) มีการ
จัดอบรมให้ความรูก้ ับผูน้ ากิจกรรมนักศึกษา
สรุปผลการดาเนินโครงการจาแนกตามฐานข้อมูล
สารสนเทศกิจกรรมนักศึกษารวม 5 ด้าน ดังนี้
3.1 กิจกรรมด้านวิชาการที่ส่งเสริม
คุณลักษณะบัณฑิตที่พงึ ประสงค์ท่สี ่งเสริม
คุณลักษณะบัณฑิตพึงประสงค์จานวน 58
โครงการ ประกอบด้วย
1.)โครงการที่นาความรู้จากวิชาการ/วิชาชีพ ที่
ศึกษาอยู่ และจากความสนใจเฉพาะเรื่องของ
นักศึกษา ไปฝึกปฏิบตั ิ/ถ่ายทอดแก่เยาวชน/
นักเรียน ได้แก่ โครงการออมสินเพื่อน้อง
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ภารกิจที่ 9 กิจกรรมเพือ่ ส่งเสริมพัฒนานักศึกษา
ตัวบ่งชี้ 9.1 : ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา (สกอ.3.2)
ประเมิน
ตนเอง

ข้อ

เกณฑ์การ
ประเมิน
-กิจกรรม
วิชาการที่
ส่งเสริม
คุณลักษณะ
บัณฑิตที่พงึ
ประสงค์
-กิจกรรม
กีฬาหรือการ
ส่งเสริมสุขภาพ
-กิจกรรม
การบาเพ็ญระ
โยชน์หรือรักษา
สิ่งแวดล้อม
-กิจกรรม
เสริมสร้าง
คุณธรรมและ
จริยธรรม
- กิจกรรม
ส่งเสริมศิลปะ
และวัฒนธรรม

ผลดําเนินงาน

หลักฐาน

โครงการค่ายวิเทศสอน สานต่อโครงการค่าย
ยุวชนคนช่างพูด โครงการค่ายยุวชนธุรกิจ
โครงการค่ายรักษ์ภาษามลายู โครงการสะพาย
กล้องส่องนก
2.)โครงการที่สง่ เสริมความเป็นประชาธิปไตย
ได้แก่ โครงการต้นกล้าแผ่นดิน ตอนการเมืองไทย
สดใส ประชาธิปไตยเบ่งบาน โครงการเสวนา
ประชาธิปไตย
3.)โครงการที่เพิ่มพูนการเรียนรูจ้ ากประสบการณ์
ตรง โดยการเปิดโลกทัศน์ให้กว้างไกล ได้แก่
โครงการเปิดโลกทัศน์นักศึกษาสู่สากล
3.2 กิจกรรมกีฬาหรือ การส่ง เสริม สุ ขภาพ รวม
จ านวน 58 โครงการ (กนศ.9.1-05)

ซึ่ ง

ประกอบด้วย โครงการที่ส่งเสริมให้นักศึกษารู้จัก
การวางแผนในการจัดการแข่ง ขันกีฬาชนิดต่างๆ
ตลอดจนการพั ฒ นาทั ก ษะการเล่ น กี ฬ าของ
นั ก ศึ ก ษา เช่ น โครงการแข่ ง ขั น กี ฬ าในลั ก ษณะ
โอเพ่น เป็นต้น เป็นโครงการที่จัดกิจกรรมรวมกั น
ระหว่างชมรมกีฬา กับงานพัฒนากีฬาโดยเริ่มจาก
การขออนุ มั ติ โ ครงการ ประชุ ม หารื อ เพื่ อ
เตรียมการจัดการแข่งขันการแบ่งภาระงานความ
รั บ ผิ ด ชอบของแต่ ล ะฝ่ า ยที่ ไ ด้ รั บ มอบหมาย
ดาเนินการโดยเป็นการเปิดรับสมัครทีมเข้าร่วมการ
แข่ ง ขั น จากภายในและภายนอกมหาวิ ท ยาลั ย
ดาเนินการแข่งขันฯจนเสร็จสิน้ ซึ่งหลังจากเสร็จสิ้น
มี ก ารประเมิ น ผลเพื่ อ น าผลที่ ไ ด้ เ ป็ น ตั ว ชี้ วั ด
โครงการตลอดจนนามาปรับปรุงแก้ไข
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ภารกิจที่ 9 กิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนานักศึกษา
ตัวบ่งชี้ 9.1 : ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา (สกอ.3.2)
ประเมิน
ตนเอง

ข้อ

เกณฑ์การ
ประเมิน

ผลดําเนินงาน

หลักฐาน

การจัดในการจัดโครงการครั้งต่อไป นอกจากนี้
ยังมีโครงการที่ส่งเสริมให้นักศึกษาได้เข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ภายในประเทศและ
ระหว่ า งประเทศ กี ฬ าเพื่ อ ความเป็ น เลิ ศ เช่ น
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย กีฬา IMT –
GT varsity carnival เป็นต้น
-กิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพ ซึ่งประกอบไปด้วย
โครงการที่ส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ
ในการดูแลสุขภาพและสามารถนาความรู้ที่ได้รับ
ไปประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นชี วิ ต ประจ าวั น เช่ น โครงการ
มหกรรมรวมพลคนรักสุขภาพ เป็นโครงการที่จัด
กิจกรรมร่วมกันระหว่างงานพัฒนากีฬา กับหน่วย
ปฐมภูมิโรงพยาบาลสงขลานครินทร์และชมรมด้าน
กี ฬ าขององค์ ก ารบริ ห าร องค์ ก ารนั ก ศึ ก ษา
นอกจากนี้ยังมีโครงการที่ส่งเสริมให้นักศึกษาออก
กาลั ง เพื่ อ สุ ข ภาพ ใช้ เ วลาว่ า งให้ เ กิ ด ประโยชน์
โดยใช้กิจกรรมกีฬาและการออกกาลังกายเป็นสื่อ
เช่น โครงการ walk rally เพื่อสุขภาพ โครงการวิ่ง
สะสมระยะทางรอบอ่างน้า เป็นต้น
3.3

กิจ กรรมด้า นบาเพ็ญ ประโยชน์และรักษา

สิ่งแวดล้อมจานวน 86 โครงการ (กนศ.9.1-05)
ซึ่งเป็นโครงการบาเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนชนบท
ห่ า ง ไ ก ล จ า ก ค ว า ม เ จ ริ ญ ที่ ยั ง ข า ด แ ค ล น
สาธารณูปโภคในชุมชน
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ภารกิจที่ 9 กิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนานักศึกษา
ตัวบ่งชี้ 9.1 : ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา (สกอ.3.2)
ประเมิน
ตนเอง

ข้อ

เกณฑ์การ
ประเมิน

ผลดําเนินงาน

หลักฐาน

ตลอดจนความรู้ความเข้าใจในการดารงชีพ ดังนั้น
เพื่ อ จะ ได้ ปลู ก ฝั ง แล ะเส ริ ม สร้างจิ ตส านึ ก
สาธารณะให้ แ ก่ นั ก ศึ ก ษาที่ จ ะได้ ฝึ ก ตนเองให้
ตระหนั กและเห็ น คุณ ค่า ของการบ าเพ็ ญ ตนเพื่ อ
ประโยชน์ ต่ อ ผู้ อื่ น ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ พระราช
ปณิ ธ านของสมเด็ จ พระบรมราชชนกที่ ใ ห้ ถื อ
ประโยชน์ส่ว นตั ว เป็ น ที่ส อง ประโยชน์ข องเพื่อ น
มนุ ษ ย์เป็ น กิจ ที่ห นึ่ง โดยมี กิจ กรรมร่ว มกัน สร้า ง
ซ่อมแซมถาวรวัตถุ และเผยแพร่ความรู้ที่ได้จาก
การศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะทางแก่ประชาชน /
เยาวชน ได้แก่ โครงการบริจาคโลหิตจิตสาธารณะ
ถวายเป็ น พระราชกุ ศ ลในพระบาทสมเด็ จ พระ
เ จ้ า อ ยู่ หั ว ฯ แ ล ะ ส ม เ ด็ จ พ ร ะ น า ง เ จ้ า ฯ
พระบรมราชินีนาถ โครงการร้อยแรงใจ โครงการ
ค่ า ยเติ ม สี โ รงเรี ย นสวย โครงการค่ า ยตุ ล า
โครงการค่ายศรีตรังสัมพันธ์ นอกจากนั้นยังได้จัด
กิจกรรมให้แก่เยาวชนด้อยโอกาส/เยาวชนผู้มคี วาม
บกพร่องทางร่างกาย ได้แก่ โครงการค่ายส่งยิ้มสู่
น้อง โครงการสานฝันปันรัก โครงการค่ายเติมฝัน
ปันรักวันเด็ก เป็นต้น สาหรับกิจกรรม การรักษา
สิ่งแวดล้อมได้มีการจัดกิจกรรมที่เน้นการปลูกฝัง
เยาวชนพิทักษ์ สิ่งแวดล้อ ม และโครงการค่ายนั ก
อนุรักษ์ โครงการสัปดาห์สิ่งแวดล้อมไทย
3.4

กิจกรรมด้านส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม

รวมจานวน 139 โครงการ (กนศ.9.1-05)
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ภารกิจที่ 9 กิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนานักศึกษา
ตัวบ่งชี้ 9.1 : ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา (สกอ.3.2)
ประเมิน
ตนเอง

ข้อ

เกณฑ์การ
ประเมิน

ผลดําเนินงาน

หลักฐาน

ซึ่งประกอบไปด้วย 1)โครงการที่ส่งเสริมให้เกิด
ความเข้าใจและภาคภูมิใจในวิถชี ีวติ และภูมิปัญญา
ไทย เช่น โครงการสานสัมพันธ์วัฒนธรรมถิ่นใต้
เป็นโครงการที่จัดกิจกรรมร่วมกันระหว่างงาน
กิจกรรมนักศึกษาและสโมสรนักศึกษาทั้ง 14 คณะ
เริ่มด้วยจากการมีหนังสือแต่งตั้งคณะการทางาน
ของทุกคณะ มีการนัดประชุมวางแผนการ
ดาเนินงานร่วมกัน แบ่งภาระงานที่รับผิดชอบของ
แต่ละคณะ ปฏิบตั ิงานจริงตามแผนที่วางไว้ มีการ
ประเมินผลจากการจัดกิจกรรม และได้นาผลของ
การประเมินมาปรับใช้ในการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป
ซึ่งโครงการนีเ้ ป็นการเสริมสร้างกระบวนการ
เรียนรู้ ความเข้าใจความหลากหลายทางพหุ
วัฒนธรรม ตลอดทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายทาง
วัฒนธรรมระหว่างนักศึกษาและบุคลากร รูปแบบ
กิจกรรม ประกอบด้วยนิทรรศการเชิงสาธิต การ
แสดงศิลปวัฒนธรรมลานอาหารและขนมไทย ลาน
กีฬาพืน้ บ้าน เป็นต้น ทัง้ นีร้ ูปแบบในการจัด
กิจกรรมแต่ละครั้งก็จะปรับเปลี่ยนไปตามชื่อของ
โครงการตอนนัน้ ๆ2)โครงการส่งเสริมความ
ภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ทัง้ ของ
ท้องถิ่น และของชาติ เช่น โครงการไหว้ครูดนตรี
ไทย โครงการถวายผ้าอาบน้าฝน โครงการลอย
กระทง เป็นต้น 3)โครงการที่ก่อให้เกิดความเข้าใจ
และศรัทธาในสถาบันทางศาสนา เช่น โครงการ
รอมฎอน โครงการกลุ่มเซลสามัคคีธรรมนาชีวติ
โครงการค่าศรัทธา เป็นต้น
4) โครงการที่ก่อให้เกิดอุดมการณ์หรือค่านิยม ที่
นับถือความดีงาม คุณธรรมและจริยธรรม
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ภารกิจที่ 9 กิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนานักศึกษา
ตัวบ่งชี้ 9.1 : ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา (สกอ.3.2)
ประเมิน ข้อ
เกณฑ์การ
ผลดําเนินงาน
ตนเอง
ประเมิน
เช่น โครงการไหว้ครูมหาวิทยาลัย โครงการปฏิบัติ
ธรรมวันแม่ โครงการ INNER PEACE เป็นต้น 5)
โครงการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย เช่น โครงการ
ดนตรีไทยเพื่อน้อง โครงการคอนเสริตล์ ายไทยโชว์
โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่
11 เป็นต้น 6)โครงการศิลปวัฒนธรรมสากล และ
ของชาติอนื่ ๆ เช่น โครงการ IMT-GT Varsity
Carnival โครงการ PSU Music Awards เป็นต้น
3.5 กิจกรรมด้านพิเศษอื่นๆ จานวน 34

หลักฐาน

โครงการ/กิจกรรม (กนศ.9.1-05) ได้จดั กิจกรรม
เฉพาะเพื่อตอบสนองนโยบายมหาวิทยาลัย
สานักงานคณะกรรมการงานอุดมศึกษา และ
กระทรวงศึกษาธิการในการเสริมสร้างความเข้าใจ
ด้านพหุวัฒนธรรม การนาวิถปี ระชาธิปไตยและ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในวิถีชีวติ ประจาวัน
ได้แก่ โครงการลูกพระบิดาจิตอาสา พัฒนา
คุณธรรม นาชีวติ พอเพียง โครงการนาเยาวชน
นักเรียนที่ขาดโอกาสเดินทางไปทัศนะศึกษาแหล่ง
ประวัติศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรม โครงการ
บัณฑิต-นักศึกษาร่วมส่งเสริมพัฒนาองค์กรชุมชน
ในชนบท การจัดประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนารูปแบบ
การจัดกิจกรรมรับน้องใหม่ และประชุมเชียร์เชิง
สร้างสรรค์ เป็นต้น สาหรับกิจกรรมเสริมสร้าง
คุณธรรมและจริยธรรมจะมีการสอดแทรกอยู่ใน
กระบวนการปฏิบัติงานแทบทุกกิจกรรม และมีบาง
โครงการที่ชมรมด้านศาสนา
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ภารกิจที่ 9 กิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนานักศึกษา
ตัวบ่งชี้ 9.1 : ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา (สกอ.3.2)
ประเมิน ข้อ
เกณฑ์การ
ผลดําเนินงาน
ตนเอง
ประเมิน
มีการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม

หลักฐาน

จริยธรรมโดยตรง เช่น โครงการค่ายคุณธรรมวัน
แม่ จัดโดยชมรมพุทธศาสน์ โครงการบอกเล่า
ศรัทธาจัดโดยชมรมมุสลิม กลุ่มเซลสามัคคี
ธรรมนาชีวติ จัดโดยชมรมคริสเตียน เป็นต้น
(กนศ.9.1-05)


4.

มี ก ารสนั บ สนุ น
ให้นักศึกษาสร้าง
เครือ ข่ายพั ฒนา
คุ ณ ภาพภายใน
ส ถ า บั น แ ล ะ
ระหว่ า งสถาบั น
และมี กิ จ กรรม
ร่วมกัน

กองฯได้สนับสนุนให้กลุ่มองค์กรกิจกรรม
นักศึกษาส่วนกลางและส่วนคณะมีการสร้าง
เครือข่ายพร้อมจัดกิจกรรมร่วมกัน เริ่มตั้งแต่การ
จัดประชุมสัมมนาร่วมระหว่างกลุ่มกิจกรรม
นักศึกษาส่วนกลาง และส่วนคณะเพื่อกาหนด
ตารางกิจกรรมนักศึกษาร่วมกัน การคิดค้น
กิจกรรมใหม่ๆ เชิงสร้างสรรค์ และกาหนดวัน
รูปแบบกิจกรรมที่มีการจัดร่วมกัน เช่น การจัดการ
แข่งขันกีฬาน้องใหม่ กีฬาระหว่างคณะ โต้วาทีน้อง
ใหม่ การแข่งกีฬาขันเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง 5
วิทยาเขต โครงการหอพักสัญจร เป็นต้น
นอกจากนั้นสานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาได้มอบหมายให้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นสถาบันแกน
ประสานการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาเครือข่าย
สถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ โดยได้รับการสนับสนุน
งบประมาณเพื่อการจัดกิจกรรมเครือข่ายเฉพาะ
ด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษาปีการศึกษาละ 1.4
ล้านบาท ซึ่งปีการศึกษา 2553 ได้ประสาน
ขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิตนักศึกษา และ
บุคลากรด้านกิจการนิสิตนักศึกษารวมทั้งสิน้ 9
โครงการ (กนศ.9.1-06)

กนศ.9.1-06
สรุปผลการจัด
และสนับสนุนให้
นักศึกษาจัด
กิจกรรมเครือข่าย
ประจาปีการ
-ศึกษา 2553
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ภารกิจที่ 9 กิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนานักศึกษา
ตัวบ่งชี้ 9.1 : ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา (สกอ.3.2)
ประเมิน ข้อ
เกณฑ์การ
ผลดําเนินงาน
ตนเอง
ประเมิน
5. มี ก า ร ป ร ะ เ มิ น
กองฯ ได้มีการประเมินความสาเร็จตาม

ความสาเร็จตาม วัตถุประสงค์ของแผนกิจกรรมนักศึกษา โดยได้มี
วัตถุประสงค์ของ การจัดประชุมสัมมนาผู้บริหารและผู้นานักศึกษา
แ ผ น ก า ร จั ด ทั้ง วิทยาเขตภายใต้ชื่อโครงการประชุมเชิง
กิ จ กรรมพั ฒ นา ปฏิบัติการ หัวข้อแนวทางการขับเคลื่อนพัฒนา
นักศึกษา
นักศึกษา ตามกระบวนการนาความรู้การประกัน
คุณภาพไปใช้กับกิจกรรมนักศึกษาประชุมสัมมนา
เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภายใต้โครงการเพื่อ
พัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย (ด้านพัฒนากิจกรรม
นิสิตนักศึกษา) ประเมินผลโดยภาพรวมจากกลุ่ม
ผู้นากิจกรรมในงานเวทีคุณภาพกิจกรรมนักศึกษา
นอกจากนั้นได้มีการจัดประชุมสัมมนาผู้บริหาร
เจ้าหน้าที่ และผู้นานักศึกษาทัง้ 5 วิทยาเขต และ
ทั้งนีเ้ พื่อเป็นการประเมินความสาเร็จตาม
วัตถุประสงค์ตามแผนจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
และแลกเปลีย่ นเรียนรูแ้ นวปฏิบัติท่ดี ีในการจัด
กิจกรรมนักศึกษา ตลอดจนเป็นการประเมินผล
การปฏิบัติงานในรอบปีเกี่ยวกับโครงสร้างกิจกรรม
เสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนานักศึกษา และการนา
ความรู้ด้านประกันคุณภาพมาใช้ในการจัด
กิจกรรมนักศึกษา (กศน.9.1-07)
6. มี ก ารน าผลการ
จากผลการประเมินความสาเร็จตาม

ป ร ะ เ มิ น ไ ป วัตถุประสงค์ของแผน การจัดกิจกรรมพัฒนา
ป รั บ ป รุ ง แ ผ น นักศึกษา การประเมินรายโครงการและโดย
หรือปรับปรุงการ ภาพรวมทุกโครงการ กองกิจการนักศึกษามีการ
จั ด กิ จ กรรมเพื่ อ นาประเด็นสาคัญทีต่ ้องการขับเคลื่อนเชิงนโยบาย
พัฒนานักศึกษา และประสานความร่วมมือเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการดาเนินงานกิจการนักศึกษา
ประจาเดือนตลอดจนการจัดประชุมผู้นากลุ่ม
กิจกรรมทั้งส่วนกลางและส่วนคณะ

หลักฐาน
กนศ.9.1-07
โครงการประชุม
เชิงปฏิบัติการ
หัวข้อแนวทาง
การขับเคลื่อน
พัฒนานักศึกษา
ตามกระบวนการ
นาความรู้การ
ประกันคุณภาพ
ไปใช้กับกิจกรรม
นักศึกษา
ประชุมสัมมนา
เครือข่าย
สถาบันอุดมศึกษ
าภายใต้โครงการ
เพื่อพัฒนา
บัณฑิตอุดมคติ
ไทย (ด้านพัฒนา
กิจกรรมนิสิต
นักศึกษา)
กนศ.9.1-08
- คาสั่งแต่งตั้ง
- คณะกรรมการ
กิจการ
นักศึกษา
- รายงานการ
ประชุมกลุ่มผู้นา
กิจกรรม
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ภารกิจที่ 9 กิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนานักศึกษา
ตัวบ่งชี้ 9.1 : ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา (สกอ.3.2)
ประเมิน ข้อ
เกณฑ์การ
ผลดําเนินงาน
ตนเอง
ประเมิน
เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในแนวปฏิบัติท่มี ีการ
ปรับปรุงเชิงพัฒนาต่อไป (กนศ.9.1-08)

หลักฐาน
- รายงานบันทึก
ช่วยจาของงาน
กิจกรรม
นักศึกษา

ข้อสรุปโดยรวมของตัวบ่งชี้
จุดแข็ง / แนวทางเสริมจุดแข็ง
1. มหาวิทยาลัยได้กาหนดเป็นนโยบายให้มโี ครงสร้างกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนานักศึกษาในลักษณะ
บังคับเลือกเข้าร่วมอย่างหลากหลายมีการบันทึกประมวลการเข้าร่วมกิจกรรมอย่างเป็นระบบ และมีผลต่อการ
สาเร็จการศึกษา ทาให้นักศึกษาให้ความสาคัญและสนใจเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษาเพิ่มมากขึ้น
2. มหาวิทยาลัยได้สนับสนุนงบประมาณจากเงินรายได้(งบอุดหนุนกิจกรรมนักศึกษา) เพือ่ สนับสนุนการจัด
กิจกรรมนักศึกษาเพิ่มเติมจากเงินบารุงกิจกรรมนักศึกษา ประกอบกับได้มีการออกระเบียบเงินบารุงกิจกรรม
นักศึกษาแยกต่างหากจากระเบียบเงินรายได้ ซึ่งส่งผลให้การใช้จ่ายงบประมาณโครงการยืดหยุ่นและคล่องตัว
มากขึ้น
3. มีคณะกรรมการดาเนินงานกิจการนักศึกษาคอยกากับดูแล และขับเคลือ่ นนโยบายด้านพัฒนานักศึกษาสู่
การปฏิบัติ ซึ่งคณะกรรมการชุดดังกล่าวประกอบด้วยรองอธิการบดีฝา่ ยพัฒนานักศึกษา กีฬาและวัฒนธรรม
เป็นประธาน รองคณบดีฝา่ ยพัฒนานักศึกษาทุกคณะ นายกองค์การบริหาร และประธานสภานักศึกษา เป็น
กรรมการ ผู้อานวยการกองกิจการนักศึกษา เป็นกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการชุดดังกล่าวจะมีการ
ประชุมทุกเดือนจึงเป็นช่องทางแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เชิงพัฒนาและแก้ปัญหาที่อาจจะเกิดขึน้ จาการจัดกิจกรรม
นักศึกษาได้อย่างรวดเร็ว
จุดที่ควรพัฒนา / ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
1. มหาวิทยาลัยควรเสริมแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของอาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมนักศึกษา ซึ่งปัจจุบันขาด
บุคลากรที่จะเข้ามาปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ท่ปี รึกษากลุ่มกิจกรรมต่างๆ
2. มหาวิทยาลัยควรเร่งรัดการปรับปรุงอาคารสถานที่ และอุปกรณ์ซึ่งเป็นปัจจัยเกือ้ หนุนต่อการจัดกิจกรรม
นักศึกษา ได้แก่ การซ่อมแซมอาคารกิจกรรมนักศึกษา อาคารสนามกีฬาต่างๆ ให้มีความพร้อมต่อการจัด
กิจกรรมนักศึกษาและปรับปรุงระบบเสียงตามสายให้ได้มาตรฐาน
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ภารกิจที่ 9 กิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนานักศึกษา
ตัวบ่งชี้ 9.1 : ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา (สกอ.3.2)
ข้อสรุปโดยรวมของตัวบ่งชี้
วิธปี ฏิบัติที่ดี/ นวัตกรรม
1. กองกิจการนักศึกษาได้นากระบวนการบริหารงานตามแบบวงจรคุณภาพ (PDCA-par) มาเป็นแนวทางใน
การปฏิบัติงานสนับสนุนส่งเสริมการจัดกิจกรรมนักศึกษาพร้อมมีงานเวทีคุณภาพกิจกรรมนักศึกษา ซึง่ เป็นการ
เชิดชูเกียรติแก่นักกิจกรรมตัวอย่าง โครงการดีเด่นของกลุม่ กิจกรรมต่างๆ ตลอดจนมีการนาเสนอตัวอย่าง
โครงการดีเด่นนาเสนอตามกระบวนการวงจรคุณภาพเป็นพร้อมการวิพากษ์โครงการโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
2. กองกิจการนักศึกษาได้จดั ประชุมเชิงปฏิบัติการในลักษณะการแลกเปลี่ยนเรียนรูร้ ะหว่างผู้นานักศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่ด้านกิจกรรมนักศึกษา เพือ่ ระดมความคิดเห็นในเชิงพัฒนาเสนอต่อมหาวิทยาลัย
ฯ เพื่อสนับสนุนส่งเสริมส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง
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ภารกิจที่ 9 กิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนานักศึกษา
ตัวบ่งชี้ : 9.2 การจัดและส่งเสริมกิจกรรมนานาชาติ
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

ผลการประเมินตนเองปีการศึกษา 2553
เป้าหมาย
ผลการดําเนินงาน
5
5
ประเมิน ข้อ เกณฑ์การ
ตนเอง
ประเมิน
1 มีแผนการ

ปฏิบัติงาน
ในการจัดและ
ส่งเสริม
กิจกรรม
นานาชาติที่
สอดคล้องกับ
นโยบายของ
มหาวิทยาลัย

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
4 ข้อ

คะแนนการประเมินตนเอง
5

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

บรรลุเป้าหมาย
 บรรลุเป้าหมาย

ผลการดําเนินงาน

หลักฐาน

กองฯ มี แ ผนการปฏิ บั ติ ง านในการจั ด และส่ ง เสริ ม
กิจกรรมนานาชาติท่สี อดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย
และสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ได้กาหนด
คุ ณ ลั ก ษณะของบั ณ ฑิ ต ที่ พึ ง ประสงค์ ไ ว้ โ ดยเน้ น การ
เสริมสร้างสมรรถนะสากลบนพื้นฐานความเป็นไทย และ
ต้ อ งการให้ บั ณ ฑิ ต ที่ ส าเ ร็ จ การศึ ก ษ ามี ทั ก ษะแล ะ
ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ จึงได้มีการวางแผนการจัด
และส่งเสริมกิจกรรมนานาชาติตลอดปีการศึกษาเพื่อให้การ
จัดกิจกรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยกาหนดแผนการ
จั ด และส่ ง เสริ ม กิ จ กรรมนานาชาติ ไ ว้ ใ นตารางกิ จ กรรม
นั ก ศึ ก ษา(กนศ. 9.4/1)และ แผนการจั ด กิ จ กรรมของ
นักศึกษาต่างชาติ (กนศ. 9.4/2) ผ่านชมรมนักศึกษาต่างชาติ
ซึ่งอยู่ภายใต้การกากับดูแลของกองกิจการนักศึกษา

กนศ. 9.4-01
ตารากิจกรรม
นักศึกษา
ประจาปี
การศึกษา
2553
กนศ. 9.4-02
แผนการจัด
กิจกรรมของ
นักศึกษา
ต่างชาติ
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ภารกิจที่ 9 กิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนานักศึกษา
ตัวบ่งชี้ : 9.2 การจัดและส่งเสริมกิจกรรมนานาชาติ
ประเมิน ข้อ
เกณฑ์การ
ผลการดําเนินงาน
ตนเอง
ประเมิน
2 มีการจัดและ
มี ก า ร จั ด แ ล ะ ส่ ง เ ส ริ ม กิ จ ก ร ร ม

ส่งเสริมกิจกรรม
นานาชาติ เพื่อให้เกิดประโยชน์กับนักศึกษา
นานาชาติตามแผน ผู้ เ ข้ า ร่ ว มโครงการอย่ า งต่ อ เนื่ อ งได้ แ ก่
โครงการ IMT-GT Varsity Carnival ครั้งที่
12 โครงการเปิดโลกทัศน์นักศึกษาสู่สากล
และโครงการ PSU Open Week ของชมรม
นั ก ศึ ก ษาต่ า งชาติ ซึ่ ง เป็ น โครงการที่
ผู้ เ ข้ า ร่ ว มโครงการได้ รั บ ประโยชน์ อ ย่ า ง
ชัดเจนทั้งในด้านความรู้แ ละประสบการณ์
(กนศ. 9.4-03)
3 มี ร ะ บ บ บ ริ ห า ร
การจัดและส่งเสริมกิจกรรมนานาชาติมี

จั ด การในการจั ด การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบเน้นการมี
แ ล ะ ส่ ง เ ส ริ ม ส่วนร่วมของทุกภาคส่วน มีการจัดทาคาสั่ง
กิจ กรรมนานาชาติ แต่ง ตั้ง คณะกรรมการ(กนศ.9.4-04) มี
แบบมีส่วนร่วม
การประชุ ม ระดมความคิ ด เห็ น และร่ ว ม
วางแผนด าเนิ น การในการจั ด กิ จ กรรม
โครงการ IMT-GT Varsity Carnival ครั้งที่
12 โครงการIMT-GT Leadership Camp
โครงการ English for Living and
Communication Skill Development
Method โครงการเปิดโลกทัศน์นักศึกษาสู่
สากล และโครงการ The 6th EU-Thailand
National
Inter-Varsity
Debate
Championship เป็นต้น มีการบริหารจัดการ
แบบมี ส่ ว นร่ ว มในการส่ ง เสริ ม กิ จ กรรม
นานาชาติโดยมีการแต่งตั้ง กรรมการชมรม
นักศึ กษาต่า งชาติ (กนศ. 9.4-05) มี การ
ประชุมหารือกับนักศึกษาต่างชาติในเรื่อ ง
แผนการจั ด กิ จ กรรมและงบป ระมาณ
รวมทั้งเปิดโอกาสให้นาเสนอแผนการจัด

หลักฐาน
กนศ. 9.4-03
สรุปการจัดโครงการ
IMT-GT Varsity
Carnival ครั้งที่ 12
โครงการเปิดโลก
ทัศน์นักศึกษาสู่สากล
และโครงการ PSU
Open Week ของ
ชมรมนักศึกษา
ต่างชาติ
กนศ. 9.4-04
คาสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ดาเนินการ โครงการ
IMT-GT Varsity
Carnival ครั้งที่ 12
กนศ. 9.4-05
คาสั่งแต่งตัง้
คณะกรรมการชมรม
นักศึกษาต่างชาติ
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ภารกิจที่ 9 กิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนานักศึกษา
ตัวบ่งชี้ : 9.2 การจัดและส่งเสริมกิจกรรมนานาชาติ
ประเมิน ข้อ
เกณฑ์การ
ผลการดําเนินงาน
หลักฐาน
ตนเอง
ประเมิน
กิจกรรมซึ่งได้ผ่านการลงมติจากสมาชิกใน
ชมรมนั ก ศึ ก ษาต่ า งชาติ เ พื่ อ น าเสนอขอ
อนุมัติจากมหาวิทยาลัยต่อไป
4 มี ก ารประเมิ น ผล
มีการประเมินผลการจัดและส่งเสริม กนศ. 9.4-06

การจัดและส่งเสริม กิจกรรมนานาชาติทุกครั้ง ทั้งโดยการแจก สรุปประเมินผลการ
กิจกรรมนานาชาติ แบบสอบถามและการเก็ บ ข้ อ มู ล ความ จัดและส่งเสริม
คิดเห็นโดยการสัมภาษณ์ผเู้ ข้าร่วมกิจกรรม กิจกรรมนานาชาติ
เพื่อนามาสรุปรวบรวมเป็นหลักฐานสาหรับ โครงการต่างๆ
ปรับปรุงการจัดกิจกรรมต่อไป (กนศ. 9.406)
5 มี ก า ร น า ผ ล ก า ร
จากผลการประเมินรายโครงการและ กนศ. 9.4-07

ประเมินไปรับปรุง ภาพ รวมทุกโครงการ กองฯจะมีการนา
รายงานการประชุม
ประเด็นสาคัญที่ต้องขับเคลื่อนเชิงนโยบาย คณะกรรมการ
และต้องการประสานความร่วมมือเข้าที่
ดาเนินการ โครงการ
ประชุมคณะกรรม การดาเนินการ
IMT-GT Varsity
โครงการ IMT-GT Varsity Carnival และ Carnival และ
คณะกรรมการชมรมนักศึกษาเพื่อชี้แจงทา คณะกรรมการชมรม
ความเข้าใจร่วมกันในแนวปฏิบัติท่มี ีการ
นักศึกษา
ปรับปรุงเชิงพัฒนาต่อไป (กนศ.9.4-07)
ข้อสรุปโดยรวมของตัวบ่งชี้
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง
--------จุดควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
1. เพิ่มและปรับเปลีย่ นรูปแบบกิจกรรมให้นักศึกษาสามารถเข้าร่วมได้มากขึ้น เนื่องจากโอกาสในการเข้า
ร่วมกิจกรรมนานาชาติของนักศึกษายังมีเฉพาะกลุ่มผู้ทม่ี ีความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ
วิธปี ฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม
1. มีการบูรณาการกิจกรรมระหว่างนักศึกษาต่างชาติและนักศึกษาไทย เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกัน
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ภารกิจที่ 10 วิชาทหาร
ตัวบ่งชี้ :10.1 การให้บริการวิชาทหาร
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
1 ข้อ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
4 ข้อ

ผลการประเมินตนเองปีการศึกษา 2553
เป้าหมาย ผลการดําเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง
5
5
5
ประเมิน ข้อ
เกณฑ์การ
ตนเอง
ประเมิน
1 มีแผนการ

ปฏิบัติงานที่
สอดคล้องกับ
แผนงานของ
กระทรวงกลาโหม
และศูนย์การฝึก
นักศึกษาวิชาทหาร
มณฑลทหารบก
ที่ 42


2

มีการดาเนินงาน
ตามแผนได้อย่าง
ครบถ้วน

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

บรรลุเป้าหมาย
 บรรลุเป้าหมาย

ผลการดําเนินงาน

หลักฐาน

กองฯ ได้กาหนดแผนการดาเนินงานด้านวิชาการ
ทหารสอดคล้องกับแผนงานของกระทรวงกลาโหม
และศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบก
ที่ 42 (ระเบียบกระทรวงกลาโหม)โดยมีภาระงาน
ด้ า นวิ ช าทหารตลอดปี ก ารศึ ก ษา
มี แ ผนการ
ด าเนิ น งาน ได้ แ ก่ การประสานงานรั บ สมั ค ร
นักศึกษาวิชาทหาร การขอผ่อนผันการเรียกพลฯ
การขอยกเว้นการตรวจเลือกเข้า รับราชการทหาร
การประสานงานเข้าร่วมประชุมในโอกาสต่างๆ และ
งานธุรการที่เกี่ยวข้องกับวิชาทหาร (กนศ. 10.1-01)
การเรียนวิชาทหาร กองฯ ได้ดาเนินการรับ
สมัครนักศึกษา เพื่อเข้ารับการเรียนวิชาทหาร มี
นักศึกษาสมัครทั้งสิ้นจานวน 110 คน (กนศ.10.102) จั ด ให้ มี รถบริการนั กศึ กษาในการเดิน ทางไป
เรียนวิชาทหารในภาคปกติ ณ ศูนย์การฝึกนักศึกษา
วิชาทหาร รวมถึงได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ ร่วมเดินทาง
เพื่ อ ประสานงาน ดู แ ลนั ก ศึ ก ษาที่ เ ข้ า รั บ การฝึ ก
ภาคสนาม ณ เขาชนไก่ จังหวัดกาญจนบุรี และมี
การประสาน/จั ด นั ก ศึ ก ษาเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมต่ า งๆ
ตามที่ศูนย์ฝึกฯได้ขอความร่วมมือ (กนศ. 10.1-03)

กนศ. 10.1-01
- ระเบียบ
กระทรวงกลาโหม
- ที่ ศธ.
0521.03/799

กนศ. 10.1-02
- ใบรายชื่อ นศท.
2554
กนศ. 10.1-03
- ขออนุมตั ิ
เดินทางไปราชการ
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ภารกิจที่ 10 วิชาทหาร
ตัวบ่งชี้ :10.1 การให้บริการวิชาทหาร
ประเมิน ข้อ เกณฑ์การ
ผลการดําเนินงาน
ตนเอง
ประเมิน
การขอยกเว้นการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร
กองฯ ได้ดาเนินการขอยกเว้นการตรวจเลือกเข้ารับ
ราชการทหาร ตามระเบียบกระทรวงกลาโหม จานวน
405 คน

หลักฐาน

กนศ. 10.1-04
- ที่ ศธ.
0521.03/242
(หนังสือจากศูนย์
ฝึกฯ มทบ. 42)
3 มีการประสาน
กองฯ ได้ป ระสานงานกับ ศู น ย์การฝึกนั กศึ กษาวิชา กนศ. 10.1-05

การฝึก
ทหาร มณฑลทหารบกที่ 42 จังหวัดสงขลาและศูนย์การ - ที่ ศธ.
นักศึกษา
ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร เขาชนไก่ จังหวัดกาญจนบุรี ใน 0521.03/759
วิชาทหารได้ การนานักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 4 และ 5 จานวน 110 คน
100% ของ
สมัครรายงานตัว ฝึกภาคปกติตลอดถึง เข้าร่วมการฝึก
ผู้รายงานตัว ภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหาร ณ เขาชนไก่ จังหวัด
กาญจนบุรี โดยนักศึกษาวิชาทหาร ได้สมัครเรียนและเข้า
ร่วมการฝึกฯครบตามจานวน 110 คน (กนศ. 10.1-05)
4 ดาเนินการ
กองฯ ได้ดาเนินการผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร มี ผู้มา กนศ. 10.1-06

ผ่อนผันการ ยื่น คาร้อ งการขอผ่อ นผั น การตรวจเลือ กเข้า รับ ราชการ
เกณฑ์ทหาร ทหารทัง้ หมด จานวน 405 คน กองฯได้ดาเนินการผ่อนผัน - ที่ ศธ.
100% ของผู้ การตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารให้กับผู้ขอรับบริการ 0521.03/242
ขอรับบริการ จ านวน 405 คน ได้ ค รบถ้ ว นถู ก ต้ อ งตามระเบี ย บ
กระทรวงกลาโหม (กนศ. 10.1-06)
5 มีการประเมิน
มีการประเมินผลของผู้รบั บริการทั้งโดยการแจก
กนศ. 10.1-07

ความพึงพอใจ แบบสอบถามและสัมภาษณ์ผรู้ ับบริการ มีผลการประเมิน - รายงานการ
ของผู้รับ
ในระดับดี ที่ค่าเฉลีย่ 3.82 (กนศ. 10.1-07)
ประผลความพึง
บริการ
พอใจของ
ผู้ใช้บริการ
ข้อสรุปโดยรวมตัวบ่งชี้ร่วมของหน่วยงาน
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง
- มีการอานวยความสะดวกโดยการจัดรถ รับ – ส่ง นักศึกษาเข้ารับการฝึกนักศึกษาวิชาทหารที่ศูนย์ฝึกวิชาทหาร จังหวัดสงขลา โดยไม่มีคา่ ใช้จา่ ยมีชอ่ งทางการสื่อสารระหว่างนักศึกษาและเจ้าหน้าที่วชิ าทหารผ่าน Web
กองกิจการนักศึกษา
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ภารกิจที่ 10 วิชาทหาร
ตัวบ่งชี้ :10.1 การให้บริการวิชาทหาร
ข้อสรุปโดยรวมตัวบ่งชี้ร่วมของหน่วยงาน
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
- จัดทาระบบฐานข้อมูลคัดกรองนักศึกษาที่ตอ้ งเข้าเกณฑ์การตรวจเลือกทหารพร้อมทัง้ ประชาสัมพันธ์ให้คณะ
ต่างๆทราบ
- แจ้งปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัยไปยังศูนย์ฝึกวิชาทหารเพื่อปรับแผนการฝึกให้สอดคล้องกับตารางการ
สอบของมหาวิทยาลัย
- ไม่มีระบบสารสนเทศเพื่อคัดกรองนักศึกษาที่ต้องเข้าเกณฑ์การตรวจเลือกทหาร เพื่อแก้ปัญหานักศึกษาที่ไม่
มาดาเนินการขอผ่อนผันตามระเบียบกระทรวงกลาโหม
- ช่วงเวลาการฝึกภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 4 และ 5 ตรงกับช่วงสอบปลายภาคการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย
วิธปี ฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม
ประชาสัมพันธ์ผา่ นเว็บไซต์กองกิจการนักศึกษา
- ศูนย์การฝึกวิชาทหาร ได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3,4,5 เข้ารับการฝึกในช่วงปิดภาค
การศึกษา ทาให้นักศึกษามีความสนใจเข้ารับการฝึกและกระทบต่อการเรียนน้อย
- ศูนย์การฝึกวิชาทหาร ได้เปิดโอกาสให้มหาวิทยาลัยสามารถเปลี่ยนผลัดการฝึกภาคสนามให้กับนักศึกษาวิชา
ทหารที่ติดสอบปลายภาค
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ภารกิจที่ 11 กีฬา
ตัวบ่งชี้ :11.1 การชี้นาํ และ/หรือแก้ปัญหาสังคมในด้านสุขภาพของสถาบัน (สมศ.18.2)
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
1 ข้อ
2 ข้อ
3 ข้อ
4 ข้อ
5 ข้อ
ผลการประเมินตนเองปีการศึกษา 2553
เป้าหมาย
ผลการดําเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง
บรรลุเป้าหมาย
3
3
3
 บรรลุเป้าหมาย
ประเมิน ข้อ เกณฑ์การ
ตนเอง
ประเมิน
1 มีการ

ดาเนินงาน
ตามวงจร
คุณภาพ
(PDCA)



2

บรรลุ
เป้าหมาย
ตามแผนไม่
ต่ากว่า
ร้อยละ 80

ผลการดําเนินงาน

หลักฐาน

กองฯ ได้ดาเนินการชี้นาและแก้ปัญหาสังคมในด้าน
สุข ภาพตามนโยบายของมหาวิท ยาลั ย ที่จ ะสนั บ สนุ น
และส่งเสริมด้านการพัฒนาสุขภาพและการออกกาลัง
กายของนักศึกษา บุคลากรและประชาชนทั่วไป โดยใช้
หลัก sport ecosystem หรือ ม.อ. คือสวรรค์ของการ
ออกกาลังกาย (PSU is a sport heaven) ทั้ง 5 วิทยาเขต
โดยเน้นให้นักศึกษามีวิถีการใช้ชีวิต นอกจากการเรียนที่
เข้มข้น ได้ท ากิจกรรมที่พั ฒนาความเข้มแข็งทางด้า น
จิตใจและคุณธรรม และมีเวลาอีกส่วนหนึ่งในการที่จะ
ออกกาลังกายด้วย
โดยมีการวางแผนการปฏิบัติงานให้ครอบคลุมและ
สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว สาหรับการดาเนินการ
นั้น ได้ดาเนินการโดยงานพัฒนากีฬ า และชมรมด้า น
กีฬาของนักศึกษา การจัดโครงการดังกล่าว จะมีการ
ประเมินผลและนาผลประเมินไปปรับปรุงพัฒนาทุกครัง้
กองฯ ได้ดาเนินการตามแผนฯ โดยการจัดโครงการ
จ านวน 74โครงการ พบว่ า มี โ ครงการที่ บ รรลุ ต าม
เป้าหมาย 70 โครงการ คิดเป็น ร้อยละ 95 (กนศ
11.1-02) โดยมีโครงการเด่น ๆ ดังนี้
- กีฬาสานสัมพันธ์น้องใหม่
- กีฬาระหว่างคณะ

- กนศ.11.1-01
คาสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
โครงการพัฒนา
ศักยภาพสู่การ
เป็น
มหาวิทยาลัย
สร้างเสริม
สุขภาพทั้ง 9
ด้านแผนพัฒนา

กนศ11.1-02
สรุปผลการจัด
โครงการการ
ชีน้ าและ/หรือ
แก้ปัญหาสังคม
ในด้านสุขภาพ
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ภารกิจที่ 11 กีฬา
ตัวบ่งชี้ :11.1 การชี้นาํ และ/หรือแก้ปัญหาสังคมในด้านสุขภาพของสถาบัน (สมศ.18.2)
ประเมิน ข้อ เกณฑ์การ
ผลการดําเนินงาน
หลักฐาน
ตนเอง
ประเมิน
ของสถาบัน
- วิ่งสะสมระยะทาง
- กนศ11.1-03
- กีฬา 5 วิทยาเขต
- วิ่งหาดใหญ่สู่ธรรมชาติ
3 มีผลกระทบ
1.นักศึกษา บุคลากร ประชาชนทั่วไป มีความตื่นตัว

ที่เกิด
ในการออกก าลั ง กายตามสนามกี ฬ ากั น มากขึ้ น
ประโยชน์
มหาวิ ท ยาลั ย มี ความพร้ อ มทางด้ า นการให้ บ ริ ก าร
และสร้าง
สนามกีฬาต่างๆต่อท้องถิ่นมากยิ่งขึน้
คุณค่าทาง
2.มหาวิทยาลัยมีความพร้อมในด้านอาคารสถานที่
สังคม
สนามกี ฬ าที่ จ ะรองรั บ การจั ด ท ากิ จ กรรมต่ า งๆของ
นั ก ศึ ก ษา บุ ค ลากรและประชาชนในท้ อ งถิ่ น ได้ อ ย่ า ง
หลากหลายและเพียงพอ
3.มหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร์ ใ นทุ ก วิ ท ยาเขต
สามารถเป็นศูนย์กลางการให้บริการด้านสุขภาพ และ
การออกกาลังกายกับสังคม
4 ได้รับการ
-------------------------------ยกย่อง
ระดับชาติ
5 ได้รับการยก
--------------------------------ย่องระดับ
นานาชาติ
ข้อสรุปโดยรวมของตัวบ่งชี้
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง
1. รัฐบาลมีนโยบายที่ชัดในการแก้ปัญหาสังคมเรื่อง ประชาชน บุคลากร และนักศึกษา มีความตืน่ เต้นใน
การออกกาลังกาย
2. สถานที่ตงั้ ของมหาวิทยาลัยมีความเหมาะสม ภูมิทศั น์มีความความสวยงาม เอือ้ ต่อการจัดโครงการ/
กิจกรรม
จุดควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
1. จัดกิจกรรมร่วมกับองค์การด้านการส่งเสริมสุขภาพในพืน้ ที่
2. เพิม่ จานวนบุคลากรให้เพียงพอ
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ภารกิจที่ 11 กีฬา
ตัวบ่งชี้ :11.1 การชี้นาํ และ/หรือแก้ปัญหาสังคมในด้านสุขภาพของสถาบัน (สมศ.18.2)
ข้อสรุปโดยรวมของตัวบ่งชี้
วิธปี ฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม
1. จัดทาโครงการด้านส่งเสริมสุขภาพให้ความรู้และวิธปี ฏิบัติแก่นักศึกษา บุคลากรและบุคคลทั่วไป
สามารถนาไปปฏิบัติได้ถูกต้องและต่อเนื่อง
2. จัดกิจกรรมรณรงค์ด้านสุขภาพโดยผ่านสื่อต่างๆในพืน้ ที่ภายในมหาวิทยาลัย
3. จัดประชุมแลกเปลีย่ นเรียนรูก้ ับหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆที่เกี่ยวข้องทัง้ ภาครัฐและเอกชนในแต่ละวิทยา
เขต
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ภารกิจที่ 11 กีฬา
ตัวบ่งชี้ : 11.2 การพัฒนากีฬา
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
1 ข้อ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
4 ข้อ

ผลการประเมินตนเองปีการศึกษา 2553
เป้าหมาย
ผลการดําเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง
5
5
5
ประเมิน ข้อ เกณฑ์การ
ตนเอง
ประเมิน
1 มีแผนปฏิบัติ

งานที่
สอดคล้อง
ตามนโยบาย
มหาวิทยาลัย
และตาม
แผนการ
พัฒนากีฬา
ของชาติและ
มาตรฐานการ
กีฬาแห่ง
ประเทศไทย
2 มีการดาเนิน

งานตามแผน

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

บรรลุเป้าหมาย
 บรรลุเป้าหมาย

ผลการดําเนินงาน

หลักฐาน

กองฯ มีแผนในการส่งเสริมและพัฒนากีฬา ตาม กนศ. 11.2-01
นโยบายมหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนานักศึกษา บุคลากร แผนส่งเสริมและ
ด้า นกีฬ าและสุ ข ภาพ รวมถึง สนั บ สนุ น การเรีย นการ พัฒนากีฬา
สอน ประกอบด้วย กิจกรรมกีฬา กีฬาเพื่อสุขภาพ
กีฬาสานสัมพันธ์ กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ วิทยาศาสตร์
การกี ฬ า จั ด สิ่ ง อ านวยความสะดวก เช่ น อาคาร
สถานที่ สนามกี ฬ า และวั ส ดุ อุ ป กรณ์ กี ฬ าต่ า ง ๆ
เป็ น ไปตามแผนการพั ฒ นาการกี ฬ าของชาติ แ ละ
มาตรฐานการกีฬาแห่งประเทศไทย (กนศ. 11.2-01)

ปีการศึกษา 2553 ได้จัดกิจกรรมกีฬาจานวน 68
โครงการกีฬาเพื่อสุขภาพจานวน 3 โครงการ กีฬาเพื่อ
ความเป็นเลิศจานวน 2 โครงการ วิทยาศาสตร์การ
กีฬาจานวน 1 โครงการ โดย มีผู้เข้าร่วมทั้งสิน้ 8,000
คน (กนศ 11.2-02) มีการจัดกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์
ทั้ง ภายในและต่า งประเทศ จ านวน 2 โครงการ มี
ผู้เข้า ร่ว มทั้ง สิ้น 700 คน ตลอดจนการจั ด สิ่ง อ านวย
ความสะดวกทางด้านอาคารสนามกีฬาและอุปกรณ์ด้าน

กนศ 11.2-02
สรุปโครงการ
จานวนผู้เข้าร่วม
โครงการ
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ภารกิจที่ 11 กีฬา
ตัวบ่งชี้ : 11.2 การพัฒนากีฬา
ประเมิน ข้อ เกณฑ์การ
ตนเอง
ประเมิน

3

4

5

ผลการดําเนินงาน

หลักฐาน

กีฬาเพื่อการฝึกซ้อม แข่งขัน สนามฟุตบอล 2 สนาม
สนามซอฟท์ บ อล 1 สนาม สนามบาสเกตบอล
กลางแจ้ง 2 สนาม สนามเปตอง 16 สนาม สนามฟุต
ซอล 1 สนาม สนามวอลเล่ย์บอลชายหาด 1 สนาม
สนามเทนนิ ส 3 คอร์ ท อาคารกี ฬ าในร่ ม 1 หลั ง
อาคารกีฬากลางแจ้ง 1 หลัง อาคารยิมเนเซี่ยม 1 หลัง
สระว่ายน้า 25 เมตร 1 สระ ศูนย์บริหารร่างกาย มี
การให้บริการรวมทั้งสิน้ 800 ครั้ง/เดือน มีผู้ใช้บริการ
เพื่อออกกาลัง กายเฉลี่ย 24,120 คน/เดือ น พร้อ มทั้ง
มีก ารเพิ ่ม อุป กรณ์อ อกก าลัง กาย ในศูน ย์บ ริห าร
ร่างกาย และได้ก่อสร้างสนามเปตองเพิ่มเติม
มีโครงการรับ
มีโครงการรับนักเรียนที่มีความสามารถทางด้านกีฬา กนศ 11.2-03
นักเรียนที่มี
เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยโดยวิธีพิเศษ จานวน 25 คน
สรุปรายงาน
ความสามารถ
โครงการรับ
ทางด้านกีฬา
นักศึกษาที่มี
เข้าศึกษาใน
ความสามารถ
มหาวิทยาลัย
ทางกีฬาเข้า
โดยวิธีพเิ ศษ
ศึกษาใน
มหาวิทยาลัย
โดยวิธีรับตรง
มีการบริหาร
มี คณะกรรมการอ านวยการกีฬ า ประกอบด้ว ย กนศ 11.2-04
จัดการแบบมี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิด้าน คาสั่งแต่งตั้ง
ส่วนร่วมโดย กีฬา เจ้าหน้าที่งานกีฬากองกิจการนักศึกษา ผู้แทน คณะกรรมการ
คณะกรรมการ องค์การบริหาร องค์การนักศึกษา ทุกวิทยาเขต เพื่อ อานวยการกีฬา
ชุดต่าง ๆ
ก าหนดกรอบนโยบายการพั ฒ นาด้ า นกี ฬ าของ
มหาวิทยาลัย (กนศ 11.2-04)
มีการประเมิน
มีการประเมิ นความพึงพอใจของผู้ใช้บ ริการ ผล กนศ 11.2-05
ผลงานพร้อม การประเมินอยู่ในระดับปานกลาง ที่ค่าเฉลี่ย 3.75 สรุปประเมินผล
นาผลมาปรับ- และได้ น าผลการประเมิ น มาพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง การ
ปรุงพัฒนา
ให้บริการอย่างต่อเนื่อง
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ภารกิจที่ 11 กีฬา
ตัวบ่งชี้ : 11.2 การพัฒนากีฬา
ข้อสรุปโดยรวมของตัวบ่งชี้
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง
1. มีสถานที่ออกกาลังกายใกล้หอพักนักศึกษาและชุมชน
2. นโยบายของรัฐบาลที่สนับสนุนให้มีการพัฒนาพื้นที่ในเขตสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ (IMT-GT) โดยเปิด
โอกาสให้มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ด้านกีฬากับประเทศมาเลเซีย และประเทศอินโดนีเซีย
3. รัฐบาลมีนโนบายสนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดีถ้วนหน้าตามแผนพัฒนากีฬาแห่งชาติ ฉบับที่
4 (2550 – 2554 ) ทาให้นักศึกษาและบุคลากรและบุคคลทั่วไปให้ความสนใจต่อการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ
มากขึ้น
4. ได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณและความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกในการส่งเสริม
กิจกรรมด้านกีฬา
จุดควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
1. สนามกีฬาและอุปกรณ์กีฬาไม่เพียงพอกับจานวนผูใ้ ช้บริการ
2. การจัดการเรียนการสอนและการใช้สนามกีฬานอกเวลาราชการ ส่งผลกระทบต่อการจัดกิจกรรมและ
ออกกาลังกายของนักศึกษา จึงควรประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อกาหนดเวลาใช้อาคารสนามกีฬา
3. มีสถานที่ออกกาลังกายใกล้หอพักนักศึกษาและชุมชน จึงควรจัดทาแผนพัฒนาสนามกีฬา อุปกรณ์กฬี า
เสนอต่อมหาวิทยาลัย
วิธปี ฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม
-----
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ภารกิจที่ 12 องค์ประกอบตามนโยบายรัฐบาล
ตัวบ่งชี้ 12.1 : การบริหารจัดการสถานศึกษา (3D)
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
มีการดาเนินการ
มีการดาเนินการ
มีการดาเนินการ
1 ข้อ
2 ข้อ
3 ข้อ
ผลการประเมินตนเองปีการศึกษา 2553
เป้าหมาย
ผลการดําเนินการ
5

5

ประเมิน ข้อ
เกณฑ์การ
ตนเอง
ประเมิน
1. วางแผนพัฒนา

สถานศึกษาตาม
แนวนโยบาย
สถานศึกษา 3 ดี
(3D) และ
ส่งเสริม
สนับสนุนทั้ง
ทรัพยากร สิ่ง
อานวยความ
สะดวก และ
บุคคล

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
4 ข้อ

คะแนนการประเมิน
ตนเอง
5

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

บรรลุเป้าหมาย
 บรรลุเป้าหมาย

ผลดําเนินงาน

หลักฐาน

กองฯได้ ก าหนดแผนพั ฒ นาสถานศึ ก ษาตาม
แนวนโยบายสถานศึกษา 3 ดี โดยได้กาหนดกิจกรรม
ที่จะดาเนินการเชิง นโยบายไว้ในโครงสร้างกิจกรรม
เสริมสร้างหลักสูตรที่นักศึกษาระดับปริญญาตรีต้อง
เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ใน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีจานวนไม่น้อยกว่า 17
กิจกรรม มีจานวนหน่วยชั่วโมงไม่น้อยกว่า 100 หน่วย
ชั่วโมง ซึ่งโครงสร้างกิจกรรมเสริมหลักสูตรดังกล่าวได้
ก าหนดกิ จ กรรมสอดคล้ อ งตามแนวนโยบา ย
สถานศึกษา 3 ดี ได้แก่ กิจกรรมเสริมสร้างจิตสานึ ก
สาธารณะ พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและความมีวนิ ัย
กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม ความเป็ น ประชาธิ ป ไตยโดยมี
พระมหากษั ต ริย์ ท รงเป็ น พระประมุ ข และกิจ กรรม
เสริมสร้างและพัฒนาสุขภาพ โดยกิจกรรมดังกล่าวจะ
ออกมาในรูปแบบสนับสนุนงบประมาณให้กลุ่มองค์กร
กิจกรรมนักศึกษาดาเนินการ และจัดกิจกรรมโดยกอง
กิจการนักศึกษาร่วมกับองค์กรนักศึกษาโดยกองฯ ได้
ส่ง เสริม สนั บ สนุ น ทั้ ง ทรัพ ยากร สิ่ ง อ านวยความ
สะดวก และบุคคลในการบริหารจัดการดังกล่าว เช่น

กนศ.12.1-01
- รายงานสรุป
โครงการการ
ดาเนินโครงการ/
กิจกรรมการ
พัฒนา
สถานศึกษาตาม
แนวนโยบาย
สถานศึกษา 3 ดี
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ภารกิจที่ 12 องค์ประกอบตามนโยบายรัฐบาล
ตัวบ่งชี้ 12.1 : การบริหารจัดการสถานศึกษา (3D)
ประเมิน ข้อ
เกณฑ์การ
ผลดําเนินงาน
ตนเอง
ประเมิน
กา ร จั ดส ร ร งบ ป ร ะม า ณ สนั บ ส นุ น ก า รแ ต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการขั บ เคลื่ อ นกิ จ กรรมเพื่ อ การประกั น
คุณภาพการศึกษาภายในตามนโยบายสถานศึกษา 3 ดี
(กนศ.12.1-02)



2.

จัดการเรียนรู้
จัดกิจกรรมด้าน
ประชาธิปไตย
ด้านคุณธรรม
จริยธรรม และ
ด้านภูมิคมุ้ กันภัย
จากยาเสพติด

กองฯได้จั ด กิจ กรรมและสนั บ สนุ น ส่ง เสริม ให้
กลุ่มองค์กรกิจกรรมนักศึกษาดาเนินการจัดกิจกรรม
ซึ่งตลอดระยะปีการศึกษา 2553 ดังนี้
กิจกรรมด้านประชาธิปไตย จานวน 2 โครงการ
ด้านคุณธรรม จริยธรรม จานวน 33 โครงการ และ
ด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด จานวน 2 โครงการ
โดยมีโครงการ/กิจกรรมหลักๆ ได้แก่ โครงการ
เลื อ กตั้ง กรรมการองค์ ก ารบริ ห าร สภานั ก ศึ ก ษา
กรรมการหอพัก และกรรมการกลุ่มกิจกรรมต่างๆใน
สังกัดองค์การบริหารโครงการต้นกล้าแผ่นดิน ตอน
การเมืองสดใส ประชาธิปไตยเบ่งบาน โครงการเวที
เสรีชน ตอน เสื้อหลากสีที่นี่ ม.อ. จัดโดยชมรมเสรีชน
คนประชาธิ ป ไตย โครงการลู ก พระบิ ด าจิ ต อาสา
พั ฒ นาคุ ณ ธรรมน าชี วิ ต พอเพี ย ง และโครงการ
รณรงค์ต้า นสารเสพติดเนื่องในวโรกาสพระราชพิธี
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบถวายในหลวง
และประกวดดาวเดือน PSU 2010 และโครงการ
พัฒนาศักยภาพมหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัย
เสริมสร้างสุขภาพ แผนงานรณรงค์การไม่เสพสุรา สิ่ง
เสพติด (กนศ.12.1-02)

หลักฐาน
กนศ.12.1-02
คาสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ขับเคลื่อน
กิจกรรมเพื่อการ
ประกันคุณภาพ
ศึกษาตาม
นโยบาย
กนศ.12.1-02
-รายงาน
สรุปผลการ
ดาเนินงาน
โครงการ/
กิจกรรม
การพัฒนา
สถานศึกษาตาม
แนวนโยบาย
สถานศึกษา 3D
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ภารกิจที่ 12 องค์ประกอบตามนโยบายรัฐบาล
ตัวบ่งชี้ 12.1 : การบริหารจัดการสถานศึกษา (3D)
ประเมิน ข้อ เกณฑ์การประเมิน
ผลดําเนินงาน
ตนเอง
3. พัฒนา
เพื่อให้การขับเคลื่อนกิจกรรมตามนโยบาย

คณาจารย์และ
3D มีประสิทธิภาพ กองฯได้มีการพัฒนาองค์
บุคลากรทางการ
ความรู้ แ ละทั ก ษะการปฏิ บั ติ ง านแก่ บุ ค ลากรที่
ศึกษา ให้มีองค์
รับผิดชอบ โดยได้มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
ความรู้และทักษะ
เพื่ อ แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ร ะหว่ า งบุ ค ลากรด้ า น
การปฏิบัติงานเพื่อ
บริหารและระดับปฏิบัติการทั้ง 5 วิทยาเขต เพื่อ
การพัฒนา
ก า ห น ด แ น ว ท า ง ขั บ เ ค ลื่ อ น ตั ว บ่ ง ชี้ ข อ ง
สถานศึกษา 3 ดี
(3D) อย่างมีคุณภาพ มหาวิทยาลัยในการประกันคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับ
กิจ กรรมนั กศึ กษา เพื่อ ให้ บ รรลุ ต ามเกณฑ์ ข อง
ส ม ศ . แ ล ะ ส ก อ . ซึ่ ง มี ก า ร แ ล ก เ ป ลี่ ย น
ประสบการณ์ที่เกี่ ย วกับ แนวทางการขั บ เคลื่อ น
ตามนโยบายสถานศึกษา 3D อยู่ด้วยนอกจากนั้น
ไ ด้ มี ก า ร จั ด ป ร ะ ชุ ม สั ม ม น า เ ค รื อ ข่ า ย
สถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ในการพัฒนาระบบและกลไกการให้ความรู้ด้าน
การประกัน คุณภาพการศึ กษาแก่นิสิตนั กศึกษา
และแนวทางการขั บ เคลื่ อ นกิ จ กรรมเพื่ อ การ
ประกั น คุ ณ ภ าพการศึ ก ษาภายใต้ น โยบาย
สถานศึกษา 3D และการส่งผู้นานักศึกษาเข้าร่วม
การประชุมสัมมนาบทบาทของนิสิต นักศึกษากับ
การประกันคุณภาพ กนศ .12.1-03


หลักฐาน
กนศ .12.1-03
-โครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการ
เรื่องการประกัน
คุณภาพ
การศึกษากับ
การจัดกิจกรรม
นักศึกษา
-โครงการสาน
ความร่วมมือ
กลุ่มเครือข่าย
องค์กรนิสิต
นักศึกษา
ระดับอุดมศึกษา
จังหวัดสงขลา
พัทลุง สตูล และ
นครศรีธรรมราช
-โครงการ
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ การนา
ความรู้ด้านการ
ประกันคุณภาพ
ไปใช้ในการจัด
กิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา
กนศ.12.1-04
http://student.

4. ให้ความร่วมมือกับ
กองฯได้มีการประสานขอความร่วมมือและให้
ทุกฝ่ายในการ
ความร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานภายใน
ดาเนินการนโยบาย วิท ยาเขต ต่า งวิท ยาเขตหน่ว ยงานภายนอก ซึ่ง psu.ac.th/TS234
คุณภาพสถานศึกษา รับผิดชอบภารกิจโดยเฉพาะ และเครือข่าย
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ภารกิจที่ 12 องค์ประกอบตามนโยบายรัฐบาล
ตัวบ่งชี้ 12.1 : การบริหารจัดการสถานศึกษา (3D)
ประเมิน ข้อ
เกณฑ์การ
ผลดําเนินงาน
ตนเอง
ประเมิน
3 ดี (3D)
สถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ เพื่อร่วมขับเคลื่อนกิจกรรม
ตามนโยบายสถานศึ กษา 3D ตั้ง แต่การรณรงค์
ส่ ง เ ส ริ ม ด้ า น ป ร ะ ช า ธิ ป ไ ต ย มี ก า ร เ ลื อ ก ตั้ ง
คณะกรรมการองค์ กรกิ จ กรรมนั ก ศึ ก ษาทุ ก ปี การ
รณรงค์ส่งเสริมให้นักศึกษาไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิก
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น สมาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎรและสมาชิ ก
วุฒิสภา ตลอดจนการประสานความร่วมมือกับจังหวัด
และท้องถิ่นในกาจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านภูมิคุ้มกัน
ภัยจากยาเสพติดรูปแบบต่างๆ เช่น โครงการรณรงค์
ต้านสารเสพติดเนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคล
เฉลิ ม พระชนมพรรษา 7 รอบถวายในหลวง และ
ประกวดดาวเดือน PSU 2010 ซึ่งองค์กรส่วนท้องถิ่น
(เทศบาลเมื อ งคอหงส์ ) ได้ มี ส่ ว นร่ ว มสนั บ สนุ น
งบประมาณและการเดิน ทางไปจั ด กิจกรรมรณรงค์
ต่อต้านภัยจากยาเสพติดในชุมชน
(กนศ.12.1-04)
5. ก ากั บ ติ ด ตาม ในการจั ด กิ จ กรรมของหน่ ว ยงานและองค์ ก ร

ให้ ส ถานศึ ก ษา นักศึกษากองฯได้กาหนดแนวทางให้ยึดกระบวนการ
พั ฒ น า ห รื อ มี PDCA-PaR
ในการก ากั บ ดู แ ลและควบคุ ม การ
น วั ต ก ร ร ม ด าเนิ น งาน โดยเริ่ ม ตั้ ง แต่ ก ารวางแผน การเขี ย น
ส่ ง เสริ ม ให้ ก าร โครงการตามกรอบแนวทางที่กาหนดการปฏิบัติงาน
ด า เ นิ น ง า น โครงการ การกากับและติดตามผล การมีส่วนร่วมใน
เ ป็ น ไ ป ต า ม การประชุ ม สรุ ป งานและการประเมิ น ผลทั้ ง ราย
ม า ต ร ฐ า น โครงการและภาพรวม โดยมีคณะกรรมการขับเคลื่อน
สถานศึกษา 3 ดี กิจกรรมเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตาม
(3D)
นโยบายสถานศึกษา 3D กากับ ดูแล ให้การดาเนิน
กิจ กรรมขั บ เคลื่อนบรรลุ วั ต ถุป ระสงค์ต ามนโยบาย
(กนศ.12.1/5 )

หลักฐาน

กนศ.12.1-05
-สรุปรายงาน
การประชุม
ร่วมกับองค์กร
กิจกรรม /งาน
กิจกรรม
- แบบฟอร์ม
การเขียนและ
ประเมินผล
โครงการ
-สรุปผลการ
สัมมนากิจกรรม
นักศึกษา ปี
2553
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ภารกิจที่ 12 องค์ประกอบตามนโยบายรัฐบาล
ตัวบ่งชี้ 12.1 : การบริหารจัดการสถานศึกษา (3D)
ข้อสรุปโดยรวมของตัวบ่งชี้
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง
1. กองฯมีการกาหนดโครงสร้างกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนานักศึกษา โดยมีกิจกรรมตาม
นโยบายสถานศึกษา 3D เป็นกิจกรรมหนึ่งอยูใ่ นประเภทบังคับเลือก และเลือกเข้าร่วม ได้แก่ กิจกรรมเสริมสร้าง
จิตสานึกสาธารณะ พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมเสริมสร้างความเป็นประชาธิปไตย กิจกรรมส่งเสริมและ
พัฒนาสุขภาพ
2. มีแหล่งงบประมาณสนับสนุนจากหลายภาคส่วน เช่น สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ (สสส.) สานักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เป็นต้น
จุดควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
1. ควรจัดประชุมสัมมนาคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ เป็นผูน้ านักศึกษาเพื่อประสานความร่วมมือ จัดทาแผน
โครงการ พร้อมเสนอตัง้ งบประมาณรองรับการดาเนินงานตามนโยบายสถานศึกษา 3D
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ส่วนที่ 7
แนวทางการพัฒนาและผลการพัฒนา
ตามรายงานผลการประเมินคุณภาพของปีที่ผ่านมา

ส่วนที่ 7 แนวทางการพัฒนาและผลการพัฒนาตามรายงานผลการประเมินของ
ปีท่ผี ่านมา (SAR-9)
ข้อเสนอแนะและจุดที่ต้องพัฒนา
สิ่งที่ต้องพัฒนาเร่งด่วน
1. สร้างระบบงานภายในให้มีการขับเคลื่อนภารกิจด้าน
การบริหารความเสี่ยงและการจัดการความรู้ให้เป็น
รูปธรรมมากขึน้
2. เร่งพัฒนาระบบ transcript กิจกรรมให้มีความ
สมบูรณ์โดยเร็ว

3. ผู้บริหารทุกระดับมีส่วนร่วมในการดาเนินงานตาม
ระบบคุณภาพมากขึน้

สิ่งที่ควรพัฒนา
1. ควรจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรที่สอดคล้องกับภารกิจ
ด้านต่างๆ ของแต่ละงาน
2. ควรมีการวิเคราะห์อัตรากาลังเพื่อทดแทนบุคลากรที่
จะเกษียณอายุหรือรองรับภารกิจที่เพิ่มขึน้
3. ควรมีกลยุทธ์ในการสรรหาทุนการศึกษาเชิงรุก

แนวทางการพัฒนาและผลการพัฒนา
-ได้ปรับระบบการบริหารภายในให้ภารกิจด้านการบริหารความ
เสี่ยงและการจัดการความรู้เป็นภารกิจของงานสารสนเทศและ
นวัตกรรมให้มีหน้าที่
ขับเคลื่อนภายในกองกิจการนักศึกษา
- กองฯ ได้มอบหมายให้งานกิจกรรมนักศึกษาและงาน
สารสนเทศและนวัตกรรมร่วมกันพัฒนาระบบ
สารสนเทศให้มีความสมบูรณ์ โดยมีการประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อแก้ไขปัญหาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แล้วนา
ปัญหามาแก้ไขพัฒนาจนสาเร็จ
- ได้นาระบบคุณภาพเข้าร่วมประชุมในทีมบริหารของกองกิจการ
นักศึกษา มีการประชุมให้ความรู้โดยเชิญ
วิทยากรภายนอกและภายในหน่วยงานมาให้ความรู้
เกี่ยวกับระบบคุณภาพและระบบงานอื่นที่เกี่ยวข้องทัง้
ผู้บริหารและบุคลากร
- ได้ดาเนินการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรตามภารกิจโดยรวมแต่
ไม่สามารถแยกพัฒนาเป็นแต่ละงานได้
เนื่องจากข้อจากัดด้านงบประมาณ
- ยังไม่ได้วิเคราะห์อัตรากาลังเพื่อรองรับภารกิจที่เพิ่มขึน้
- ได้มอบหมายให้งานแนะแนวและจัดหางานได้
ดาเนินการหากลยุทธ์ในการสรรหาทุนการศึกษาเชิงรุก
ได้ดาเนินการ
- ติดต่อขอรับบริจาคทุนไปยังมูลนิธิต่างๆ ได้รับการ
ตอบรับจากมูลนิธิชนิ โสภณพนิช มอบทุนการศึกษา
ให้ 14 ทุน ๆ ละ 250,000 บาท ต่อเนื่องจนถึงปี 2557
- จัดทาแผ่นพับ – ใบปลิวและประสานความ
ร่วมมือกับประธานคณะกรรมการส่งเสริมฯ ได้รับ
บริจาคสมทบทุนต้นกล้าสงขลานครินทร์ฯ 1,700,000 บาท
- เชิญชวนคหบดีและผูม้ ีจติ ศรัทธาในอาเภอหาดใหญ่บริจาคทุน
ให้นักศึกษา 10,000 บาท จานวน 36 ทุน
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ส่ วนที่ 8
ผลงานนวัตกรรม
ระหว่ างปี การศึกษา 2553

ส่ วนที่ 8
ผลงานนวัตกรรม
ระหว่างปี การศึกษา พ.ศ. 2553
ผลงานนวัตกรรม

วันทีไ่ ด้ รับ

จุดเด่ นของผลงานนวัตกรรม
ทีเ่ กิดขึน้

-

ไม่ มี

สถานภาพของผลงาน
นวัตกรรมในปัจจุบัน

-
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ผู้ประดิษฐ์ /สถานที่
ติดต่ อ

ส่วนที่ 9
ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
ข้อมูลพื้นฐานสาหรับการประเมินคุณภาพภายในหน่วยงานสนับสนุน (SAR-12)
ข้อมูล
1. จานวนบุคลากรสายสนับสนุนทั้งหมด(รวมนักวิจัย)
1.1 ข้าราชการ
1.2 พนักงาน (เงินงบประมาณ/เงินรายได้)
1.3 สัญญาจ้าง (ตัง้ แต่ 9 เดือนขึน้ ไป)
1.4 ลูกจ้างประจา
1.5 ลูกจ้างโครงการ (คนงาน)
2. วุฒกิ ารศึกษาของบุคลากรสายสนับสนุนทั้งหมด (รวม
นักวิจัย)
2.1 ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
2.2 ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
2.3 ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
2.4 ตากว่าปริญญาตรี
3. จานวนบุคลากรสายสนับสนุนทีปฏิบัตงิ านจริง
4. จานวนนักวิจัย
4.1 ข้าราชการ
4.2 พนักงาน
4.3 สัญญาจ้าง (ตัง้ แต่ 9 เดือนขึน้ ไป)
5. วุฒกิ ารศึกษาของนักวิจัยทั้งหมด
5.1 ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
5.2 ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
5.3 ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
5.4 ตากว่าปริญญาตรี
6. จานวนนักวิจัยทีปฏิบัตงิ านจริง
7. จานวนนักวิจัยทีลาศึกษาต่อ
8. จานวนตัวบ่งชีท้ ีบรรลุเป้าหมาย
9. จานวนตัวบ่งชีข้ องการปฏิบัตงิ านทั้งหมด
10. จานวนงานวิจัย และงานสร้างสรรค์ทีตีพิมพ์เผยแพร่
และ/หรือนาไปใช้ประโยชน์ของบุคลากรสายสนับสนุน
11. จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ภายในสถาบันของบุคลากรสายสนับสนุน

ปีการศึกษา (ผลทีเ่ กิดขึ้นจริง)
2551
2552
2553
แผน ผล แผน
ผล แผน ผล
62
62
62
58
54
21
21
21
6
6
6
9
9
2
23
19
15
3
3
3

62

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

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

0
12
26
17
54
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1

0

0

0

0

0

ข้อมูล
12. จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จาก
ภายนอกสถาบันของบุคลากรสายสนับสนุน
13. จานวนบุคลากรสายสนับสนุนทีได้รับทุนทาวิจัยและ
งานสร้างสรรค์
14. จานวนบุคลากรสายสนับสนุนทีได้รับทุนทาวิจัยและ
งานสร้างสรรค์จากภายในสถาบัน
15. จานวนบุคลากรสายสนับสนุนทีได้รับทุนทาวิจัยและ
งานสร้างสรรค์จากภายนอกสถาบัน
16. จานวนงานวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุน
16.1 จานวนงานวิจัยทีตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ
16.2 จานวนงานวิจัยทีตีพิมพ์ในวารสารระดับ
นานาชาติ
17. จานวนโครงการวิจัยทีเบิกจ่ายจากเงินสะสมของ
กองทุนวิจัย
18. จานวนเงินทีเบิกจ่ายจากเงินสะสมของกองทุนวิจัย
19. จานวนบทความวิจัยทีได้รับการอ้างอิง(Citation) ใน
Refereed Journal หรือในฐานข้อมูลระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติของบุคลากรสายสนับสนุนทั้งหมด
20. จานวนผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทีได้รับการจด
ทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา(สิทธิบัตร/ อนุสิทธิบัตร/
ลิขสิทธิ)์ ในรอบ 5 ปีทีผ่านมา (ชิ้นงาน)
21. จานวนกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพ
ทีตอบสนองความต้องการของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ
และ นานาชาติ
22. ค่าใช้จ่าย และมูลค่าของสถาบันในการบริการ
วิชาการและวิชาชีพเพือสังคม
23. จานวนแหล่งให้บริการวิชาการและวิชาชีพทีได้รับการ
ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ
24. รายรับของสถาบันในการให้บริการวิชาการ และ
วิชาชีพในนามสถาบัน
25. ค่าใช้จ่ายและมูลค่าทีบริการวิชาการผู้ดอ้ ยโอกาส
(ไม่รวมโรงพยาบาลและโรงพยาบาลทันตกรรม)
26. จานวนบุคลากรสายสนับสนุนทีพิจารณาบทความ
วิชากาเลือนระดับ

ปีการศึกษา (ผลทีเ่ กิดขึ้นจริง)
2551
2552
2553
แผน
ผล
แผน
ผล
แผน
ผล
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
1

0
0
0

0
0
0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

13
766,051.8
5

20

29

2,559,300

0

0

0

0
99,703.5
0

0

0

0

0

3

0

0

ข้อมูล

ปีการศึกษา (ผลทีเ่ กิดขึ้นจริง)
2551
2552
2553
แผน
ผล แผน
ผล
แผน
ผล

27. จานวนกิจกรรมในการอนุรกั ษ์ พัฒนา และสร้าง
เสริมเอกลักษณ์ ศิลปะและวัฒนธรรม
28. ค่าใช้จ่าย และมูลค่าทีใช้ในการอนุรักษ์พัฒนาและ
สร้างเสริมเอกลักษณ์ ศิลปะและวัฒนธรรม
29. จานวนบุคลากรประจาสายสนับสนุนทีได้รับการ
พัฒนาความรู้ และทักษะในวิชาชีพ ทัง้ ในประเทศและ
ต่างประเทศ
30 จานวนครัง้ ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ
(ภายใน มหาวิทยาลัย)
31. ค่าใช้จ่ายทั้งหมด
32. งบดาเนินการทีใช้จ่ายไปทั้งหมด
33. เงินเหลือจ่ายสุทธิ
34. เงินรายรับทั้งหมด (งบดาเนินการทีรับมาทั้งหมด)
35. จานวนเงินทีใช้ในระบบประกันคุณภาพ
36. คะแนนเฉลียผลการประเมินตนเองในภาพรวมทุก
ภารกิจ
37. จานวนโครงการทีคณะ/หน่วยงานร่วมมือกับ
หน่วยงานต่างๆ หรือกับสังคมและชุมชนเพือพัฒนา
สังคมและชุมชน ภาคใต้
38. จานวนชาวต่างประเทศทีมาเยือนหรือปฏิบัตงิ านที
มหาวิทยาลัย
39. จานวนบุคลากร/นักศึกษาของมหาวิทยาลัยทีไป
ต่างประเทศ
40. จานวนโครงการ/กิจกรรมทีทาร่วมกับต่างประเทศ
41. จานวนโครงการและผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนา
สมรรถนะ สากลของนักศึกษาและบุคลากร

7

7

8

34,323

270,517

260,330

62

58

5
36,909,70
0
36,909,7
00
669,800
0
5,000

7
22,133,54
9
22,133,54
9

11

4.30

4
0

139

272
1

272
1

151
1

3/130

3/130

3
1
3

ภาคผนวก ข
แผน/ผล การดาเนินงานตัวบ่ งชี้ปีการศึกษา 2553 - 2557 กองกิจการนักศึกษา
ตัวบ่ งชี้
แผน/ผล
ปี การศึกษา
การ
2553 2554 2555 2556
1 ภารกิจตัวบ่ งชี้ร่วมของหน่ วยงาน (10 ตัวบ่ งชี)้
แผน
1.1 กระบวนการพัฒนาแผน (สกอ.1.1)
ผล
1.2 ภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หารทุกระดับของหน่วยงาน (สกอ.7.1)
1.3 การปฏิบตั ิตามบทบาทหน้าที่ของผูบ้ ริ หารหน่วยงาน (สมศ.13)
1.4 ระบบการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน (สกอ.2.4)
1.5 การพัฒนาหน่ วยงานสู่ องค์การเรี ยนรู ้ (สกอ.7.2)
1.6 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริ หารและการตัดสิ นใจ (สกอ.7.3)
1.7 ระบบบริ หารความเสี่ ยง (สกอ.7.4)
1.8 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ (สกอ.8.1)
1.9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.9.1)
1.10 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การ

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

2 ภารกิจเฉพาะของหน่ วยงาน (16 ตัวบ่ งชี)้
ภารกิจที่ 1 ทุนการศึกษา
1.1 มีการจัดบริ การทุนการศึกษาแก่นกั ศึกษา

แผน
ผล

ภารกิจที่ 2 กองทุนเงินให้ ก้ยู มื เพือ่ การศึกษา
2.1 มีการจัดบริ การกองทุนเงินให้กยู้ มื เพื่อการศึกษาแก่นกั ศึกษา
ภารกิจที่ 3 บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยา
3.1 มีการจัดบริ การปรึ กษาเชิ งจิตวิทยาแก่นกั ศึกษา
ภารกิจที่ 4 บริการจัดหางานและศึกษาต่ อ
4.1 มีการจัดบริ การจัดหางานและข้อมูลศึกษาต่อแก่นกั ศึกษา
ภารกิจที่ 5 วินัยและพัฒนานักศึกษา
5.1 มีการดาเนิ นงานวินยั นักศึกษาและพัฒนานักศึกษา
5.2 ระดบความสาเร็ จของการส่ งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรม ที่จดั ให้กบั นักศึกษา (สกอ.)

แผน
ผล
แผน
ผล
แผน
ผล
แผน
ผล
แผน

2557

ผล
ภารกิจที่ 6 หอพักนักศึกษา
6.1 จัดบริ การหอพักนักศึกษาให้ได้มาตรฐาน
ภารกิจที่ 7 สุ ขาภิบาลอาหาร/ ร้ านสวัสดิการ และสิ่ งอานวยความสะดวก
7.1 คุณภาพอาหาร - เครื่ องดื่มตามมาตรฐาน
ภารกิจที่ 8 สุ ขภาพอนามัย
8.1 มีบริ การสุ ขภาพอนามัยและประกันภัยอุบตั ิเหตุนกั ศึกษา
ภารกิจที่ 9 กิจกรรมเพือ่ ส่ งเสริมพัฒนานักศึกษา
9.1 ระบบและกลไกการส่ งเสริ มกิจกรรมนักศึกษา (สกอ.)
9.2 มีการจัดและส่ งเสริ มกิจกรรมนานาชาติ
ภารกิจที่ 10 วิชาทหาร
10.11 จานวนนักศึกษาที่ใช้บริ การวิชาทหารต่อปี การศึกษา
ภารกิจที่ 11 กีฬา
11.1 การชี้นาและ/หรื อแก้ปัญหาสังคมในด้านสุ ขภาพของสถาบัน (สมศ.)
ภารกิจที่ 12 องค์ ประกอบตามนโยบายรัฐบาล "สถานศึกษา 3 ดี (3 D 2 ตัวบ่ งชี)้
12.1 การบริ หารจัดการสถานศึกษา 3 ดี (3D) (สกอ.)
12.2 ผลที่เกิดกับผูเ้ รี ยนตามนโยบาย 3ดี (3D) มีความรู้ เจตนคติที่ดี ตลอดจนเกิดพฤติกรรม

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

ภาคผนวก ค

เกณฑ์ การประเมินตัวบ่ งชี้ร่วมของหน่ วยงาน
ตัวบ่ งชี้
1.1 กระบวนการพัฒนาแผน (สกอ.1.1)

เกณฑ์ การประเมิน (คะแนน)
1
2
3
4
5
มีการ
มีการ
มีการ
มีการ
มีการ
ดาเนินการ 1 ดาเนินการ 2 ดาเนินการ ดาเนินการ 6 ดาเนินการ
ข้อ
หรือ 3 ข้อ 4 หรือ 5 ข้อ หรือ 7 ข้อ
8 ข้ อ

เกณฑ์ มาตรฐาน
1. มีการจัดทาแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของสภาสถาบัน โดยการมีส่วนร่ วมของ
บุคลากรในหน่วยงาน และได้รับความเห็นชอบจากผูบ้ ริ หาร โดยเป็ นแผนที่เชื่อมโยงกับ
ปรัชญาหรื อปณิ ธานและพระราชบัญญัติสถาบัน ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่ม
สถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551 – 2565) และแผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2551 – 2554)
2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับ หน่วยงานไปสู่ ทุกหน่วยงานภายใน
3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็ นแผนปฏิบตั ิการประจาปี ครบ ตามพันธกิจ
4. มีตวั บ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบตั ิการประจา ปี และค่าเป้ าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ เพื่อ
วัดความสาเร็ จของการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบตั ิการประจาปี
5. มีการดาเนินงานตามแผนปฏิบตั ิการประจาปี ครบ ตามพันธกิจ
6. มีการติดตามผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบตั ิการประจาปี อย่างน้อยปี ละ 2 ครั้ง
และรายงานผลต่อผูบ้ ริ หารเพื่อพิจารณา
7. มีการประเมินผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง และ
รายงานผลต่อผูบ้ ริ หารเพื่อพิจารณา
8. มีการนาผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของ ผูบ้ ริ หารไปปรับปรุ งแผนกลยุทธ์
และแผนปฏิบตั ิการประจาปี

1.2 ภาวะผู้นาของผู้บริหารทุกระดับของหน่ วยงาน (สกอ.7.1)

เกณฑ์ มาตรฐาน
1. ผูบ้ ริ หารมีวิสยั ทัศน์ กาหนดทิศทางการดาเนิ นงาน และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุก
ระดับ มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการนาข้อมูลสารสนเทศเป็ นฐานในการ
ปฏิบตั ิงานและพัฒนาหน่วยงาน
2. ผูบ้ ริ หารมีการกากับ ติดตามและประเมินผลการดาเนิ นงานตามที่มอบหมาย รวมทั้ง
สามารถสื่ อสารแผนและผลการดาเนินงานของสถาบัน /หน่วยงานไปยังบุคลากรในหน่วยงาน
3. ผูบ้ ริ หารสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่ วมในการบริ หารจัดการ ให้อานาจใน
การตัดสิ นใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม
4. ผูบ้ ริ หารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริ มพัฒนาผูร้ ่ วมงาน เพื่อให้สามารถทางานบรรลุ
วัตถุประสงค์ของหน่วยงานเต็มตามศักยภาพ
5. ผูบ้ ริ หารบริ หารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยคานึ งถึงประโยชน์ของหน่วยงานและผูม้ ี
ส่ วนได้ส่วนเสี ย
6. มีระบบการประเมินผลของหน่วยงานและผูบ้ ริ หารนาผลการประเมินไปปรับปรุ งการ
บริ หารงานอย่างเป็ นรู ปธรรม

มีการ
มีการ
มีการ
มีการ
มีการ
ดาเนิ นการ 1 ดาเนิ นการ 2 ดาเนิ นการ ดาเนิ นการ 5 ดาเนินการ
ข้อ
ข้อ
3 หรื อ 4 ข้อ
ข้อ
6 ข้อ

ตัวบ่ งชี้
1
1.3 การปฏิบัตติ ามบทบาทหน้ าที่ของผู้บริหารหน่ วยงาน (สมศ.13)

เกณฑ์ การประเมิน (คะแนน)
2
3
4

5

มีการปฏิบตั ิ มีการปฏิบตั ิ มีการปฏิบตั ิ มีการปฏิบตั ิ มีการปฏิบตั ิ
1 ข้อ
2 ข้อ
3 ข้อ
4 ข้อ
5 ข้อ

เกณฑ์ มาตรฐาน
1. มีการเผยแพร่ วิสยั ทัศน์ นโยบายของผูบ้ ริ หาร
2. สร้างการมีส่วนร่ วมโดยการรับฟังความคิดเห็น เช่น การจัดประชุมบุคลากรทั้งองค์กร อย่าง
น้อย 2 ครั้งต่อปี การศึกษา
3. มีการเผยแพร่ ผลการตรวจสอบด้านบุคลากร การเงิน สถานที่ ครุ ภณั ฑ์และการบริ หารความ
เสี่ ยง (ทั้งชีวิตและทรัพย์สินของนิสิต นักศึกษา คณาจารย์และบุคลากร ) โดยผูต้ รวจสอบนอก
หน่วยงานต่อสาธารณชน
4. มีการเผยแพร่ ผลการสารวจความพึงพอใจของบุคลากรภายในหน่วยงาน
5. ผลการประเมินผูบ้ ริ หารโดยบุคลากร ไม่ต่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5

1.4 ระบบการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน (สกอ.2.4)

มีการ
มีการ
มีการ
มีการ
มีการ
ดาเนิ นการ 1 ดาเนิ นการ 2 ดาเนิ นการ ดาเนิ นการ 5 ดาเนินการ
ข้อ
ข้อ
3 หรื อ 4 ข้อ หรื อ 6 ข้อ
7 ข้อ

เกณฑ์ มาตรฐาน
1. มีแผนการบริ หารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงประจักษ์
2. มีการบริ หารและการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็ นไปตามแผนที่กาหนด
3. มีสวัสดิการเสริ มสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญและกาลังใจให้บุคลากรสายสนับสนุน
สามารถทางานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
4. มีระบบการติดตามให้บุคลากรสายสนับสนุนนาความรู ้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้
ในการปฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้อง
5. มีการให้ความรู้ดา้ นจรรยาบรรณบุคลากร และดูแลควบคุมให้บุคลากรสายสนับสนุนถือ
ปฏิบตั ิ
6. มีการประเมินผลความสาเร็ จของแผนการบริ หารและการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
7. มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุ งแผนหรื อปรับปรุ งการบริ หารและการพัฒนาบุคลากร
สายสนับสนุน

1.5 การพัฒนาหน่ วยงานสู่ องค์ การเรียนรู้ (สกอ.7.2)

เกณฑ์ มาตรฐาน :
1. มีการกาหนดประเด็นความรู้และเป้ าหมายของการจัดการความรู ้ที่สอดคล้องกับแผนกล
ยุทธ์ของหน่วยงานอย่างน้อยครอบคลุม 2 พันธกิจ
2. กาหนดบุคลากรกลุ่มเป้ าหมายที่จะพัฒนาความรู ้และทักษะตามประเด็นความรู ้ที่กาหนดใน
ข้อ 1
3. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้จากความรู ้ ทักษะของผูม้ ีประสบการณ์ตรง (tacit
knowledge) เพื่อค้นหาแนวปฏิบตั ิที่ดีตามประเด็นความรู ้ที่กาหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ ไปสู่
บุคลากรกลุ่มเป้ าหมายที่กาหนด

มีการ
มีการ
มีการ
มีการ
มีการ
ดาเนิ นการ 1 ดาเนิ นการ 2 ดาเนิ นการ ดาเนิ นการ 4 ดาเนินการ
ข้อ
ข้อ
3 ข้อ
ข้อ
5 ข้อ

ตัวบ่ งชี้
1

เกณฑ์ การประเมิน (คะแนน)
2
3
4

5

4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่กาหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยูใ่ นตัวบุคคลและแหล่ง
เรี ยนรู้อื่นๆ ที่เป็ นแนวปฏิบตั ิที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็ นระบบโดยเผยแพร่ ออกมาเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษร (explicit knowledge)
5. มีการนาความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปี การศึกษาปั จจุบนั หรื อปี การศึกษาที่ผา่ นมาที่
เป็ นลายลักษณ์อกั ษร (explicit knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผูม้ ีประสบการณ์ตรง
(tacit knowledge) ที่เป็ นแนวปฏิบตั ิที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบตั ิงานจริ ง

1.6 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ (สกอ.7.3)

มีการ
มีการ
มีการ
มีการ
มีการ
ดาเนิ นการ 1 ดาเนิ นการ 2 ดาเนิ นการ ดาเนิ นการ 4 ดาเนินการ
ข้อ
ข้อ
3 ข้อ
ข้อ
5 ข้อ

เกณฑ์ มาตรฐาน
1. มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan)
2. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริ หารและการตัดสิ นใจตามพันธกิจของหน่วยงาน และ
สามารถนาไปใช้ในการดาเนินงานประกันคุณภาพ
3. มีการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ ช้ระบบสารสนเทศ
4. มีการนาผลการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ ช้ระบบสารสนเทศมาปรับปรุ งระบบ
สารสนเทศ
5. มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครื อข่ายให้ผทู้ ี่เกี่ยวข้องตามที่กาหนด

1.7 ระบบบริหารความเสี่ยง (สกอ.7.4)

เกณฑ์ มาตรฐาน
1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรื อคณะทางานบริ หารความเสี่ ยง โดยมีผบู ้ ริ หารระดับสู งและ
ตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของหน่วยงานร่ วมเป็ นคณะกรรมการหรื อคณะทางาน
2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ ยง และปั จจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ ยงอย่างน้อย 2 ด้าน ตาม
บริ บทของหน่วยงาน จากตัวอย่างต่อไปนี้
* ความเสี่ ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่ )
* ความเสี่ ยงด้านยุทธศาสตร์ หรื อกลยุทธ์ของหน่วยงาน
* ความเสี่ ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
* ความเสี่ ยงด้านการปฏิบตั ิงาน เช่น ความเสี่ ยงของกระบวนการบริ หารหลักสู ตร การบริ หาร
งานวิจยั ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ
* ความเสี่ ยงด้านบุคลากรและความเสี่ ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของบุคลากร
* ความเสี่ ยงจากเหตุการณ์ภายนอก
3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ ยงและจัดลาดับความเสี่ ยงที่ได้จากการ
วิเคราะห์ในข้อ 2
4. มีการจัดทาแผนบริ หารความเสี่ ยงที่มีระดับความเสี่ ยงสู ง และดาเนิ นการตามแผน
5. มีการติดตาม และประเมินผลการดาเนิ นงานตามแผน และรายงานต่อมหาวิทยาลัยเพื่อ
พิจารณาอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง

มีการ
มีการ
มีการ
มีการ
มีการ
ดาเนิ นการ 1 ดาเนิ นการ 2 ดาเนิ นการ ดาเนิ นการ 5 ดาเนินการ
ข้อ
ข้อ
3 หรื อ 4 ข้อ
ข้อ
6 ข้อ

ตัวบ่ งชี้
1

เกณฑ์ การประเมิน (คะแนน)
2
3
4

5

6. มีการนาผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากผูบ้ ริ หารไปใช้ในการปรับแผนหรื อวิเคราะห์
ความเสี่ ยงในรอบปี ถัดไป

1.8 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ (สกอ.8.1)

มีการ
มีการ
มีการ
มีการ
มีการ
ดาเนิ นการ 1 ดาเนิ นการ 2 ดาเนิ นการ ดาเนิ นการ 6 ดาเนินการ
ข้อ
หรื อ 3 ข้อ 4 หรื อ 5 ข้อ
ข้อ
7 ข้อ

เกณฑ์ มาตรฐาน
1. มีการจัดทาคาของบประมาณที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน
2. มีแนวทางบริ หารทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการใช้
เงินอย่างมีประสิ ทธิภาพ โปร่ งใส ตรวจสอบได้
3. มีงบประมาณประจาปี ที่สอดคล้องกับแผนปฏิบตั ิการในแต่ละพันธกิจและการพัฒนา
หน่วยงานและบุคลากร
4. มีการจัดทารายงานทางการเงินอย่างเป็ นระบบ และรายงานต่อ ผูบ้ ริ หารของหน่วยงานอย่าง
น้อยปี ละ 2 ครั้ง
5. มีการนาข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์คา่ ใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงิน
ของหน่วยงานอย่างต่อเนื่ อง
6. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทาหน้าที่ตรวจ ติดตามการใช้เงินให้เป็ นไปตาม
ระเบียบและกฎเกณฑ์ที่สถาบันกาหนด
7. ผูบ้ ริ หารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็ นไปตามเป้ าหมาย และนาข้อมูลจาก
รายงานทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสิ นใจ

1.9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.9.1)

เกณฑ์ มาตรฐาน
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธ
กิจและพัฒนาการของสถาบัน และดาเนินการตามระบบที่กาหนด
2. มีการกาหนดนโยบายและให้ความสาคัญเรื่ องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
3. มีการกาหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของหน่วยงาน (ตัวบ่งชี้เฉพาะ)
4. มีการดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย 1) การ
ควบคุม ติดตามการดาเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดทารายงานประจาปี ที่เป็ น
รายงานประเมินคุณภาพเสนอต่อสถาบันตามกาหนดเวลา โดยเป็ นรายงานที่มีขอ้ มูลครบถ้วน
ตามที่สถาบันกาหนด และ 3) การนาผลการประเมินคุณภาพไปทาแผนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของหน่วยงาน
5. มีการนาผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุ งการทางาน และส่ งผลให้มีการ
พัฒนาผลการดาเนิ นงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้
6. มีระบบสารสนเทศที่ให้ขอ้ มูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
7. มีส่วนร่ วมของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะผูใ้ ช้บริ การ
ตามพันธกิจของหน่วยงาน
8. มีเครื อข่ายการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ดา้ นการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างหน่วยงาน และมี
กิจกรรมร่ วมกัน

มีการ
มีการ
มีการ
มีการ
มีการ
ดาเนิ นการ 1 ดาเนิ นการ 2 ดาเนิ นการ ดาเนิ นการ 7 ดาเนินการ
ข้อ
หรื อ 3 ข้อ 4 หรื อ 5 หรื อ 8 ข้อ
9 ข้อ
หรื อ 6 ข้อ

ตัวบ่ งชี้
1

เกณฑ์ การประเมิน (คะแนน)
2
3
4

5

9. มีแนวปฏิบตั ิที่ดีหรื องานวิจยั ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่หน่วยงานพัฒนาขึ้น และ
เผยแพร่ ให้หน่วยงานอื่นสามารถนาไปใช้ประโยชน์

1.10 ร้ อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ

ร้อยละ 85

ตัวบ่ งชีภ้ ารกิจเฉพาะของหน่ วยงาน ปี การศึกษา 2553
ภารกิจและตัวบ่ งชี้

1

เกณฑ์ การประเมิน (คะแนน)
2
3
4

5

ภารกิจที่ 1 ทุนการศึกษา

1.1 มีการจัดบริการทุนการศึกษาแก่นักศึกษา
เกณฑ์ มาตรฐาน :
1. มีแผนการปฏิบตั ิงาน
2. มีการจัดสรรเงินทุนการศึกษาตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
3. มีคณะทางานและคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา
4. มีระบบสารสนเทศให้บริ การกับนักศึกษาและผูป้ ฏิบตั ิงาน
5. มีกระบวนการส่งเสริ มให้นกั ศึกษาตระหนักถึงการใช้เงินและจิตสานึ กสาธารณะ
6. พิจารณาจัดสรรทุนการศึกษาตามระยะเวลาที่กาหนด
7. มีการติดตาม ประเมินผล และนาผลมาปรับปรุ ง
ภารกิจที่ 2 กองทุนเงินให้ ก้ ยู มื เพือ่ การศึกษา
2.1 มีการจัดบริการกองทุนเงินให้ ก้ ยู มื เพือ่ การศึกษาแก่ นักศึกษา

เกณฑ์ มาตรฐาน :
1. มีแผนการปฏิบตั ิงานที่สอดคล้องกับนโยบายของกองทุนเงินให้กยู้ มื เพื่อการศึกษา
2. มีการดาเนินงานตามแผนที่กาหนด
3. มีคณะทางานและคณะกรรมการกองทุนเงินให้กยู้ มื 5 วิทยาเขต
4. มีระบบสารสนเทศให้บริ การกับนักศึกษาและผูป้ ฏิบตั ิงาน
5. มีกระบวนการส่งเสริ มให้นกั ศึกษาตระหนักถึงการใช้เงินและชาระเงินคืน
6. มีการติดตามประเมินผลและนาผลมาปรับปรุ ง
ภารกิจที่ 3 บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยา
3.1 ระบบและกลไกการให้ คาปรึกษาและบริการด้ านข้ อมูลข่ าวสาร (สกอ.3.1)
เกณฑ์ มาตรฐาน :
1. มีการจัดบริ การให้คาปรึ กษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นกั ศึกษา
2. มีการจัดบริ การข้อมูลข่าวสารที่เป็ นประโยชน์ต่อนักศึกษา
3. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชี พแก่นกั ศึกษา
4. มีการจัดบริ การข้อมูลข่าวสารที่เป็ นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า
5. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู ้และประสบการณ์ให้ศิษย์เก่า
6. มีผลการประเมินคุณภาพของการให้บริ การในข้อ 1 – 3 ทุกข้อไม่ต่ากว่า 3.51
จากคะแนนเต็ม 5
7. มีการนาผลการประเมินคุณภาพของการให้บริ การมาใช้เป็ นข้อมูลในการพัฒนาการ
จัดบริ การที่สนองความต้องการของนักศึกษา
ภารกิจที่ 4 บริการจัดหางานและข้ อมูลศึกษาต่ อ
4.1 มีการจัดบริการจัดหางานและข้ อมูลศึกษาต่ อแก่ นักศึกษา

เกณฑ์ มาตรฐาน :

มีการ
มีการ
มีการ
มีการ
ดาเนินการ ดาเนิ นการ ดาเนิ นการ ดาเนินการ
1 ข้อ 2 หรื อ 3 ข้อ 4 หรื อ 5 ข้อ
6 ข้อ

มีการ
ดาเนิ นการ
7 ข้อ

มีการ
มีการ
ดาเนินการ ดาเนิ นการ
1 ข้อ
2-3 ข้อ

มีการ
ดาเนิ นการ
7 ข้อ

มีการ
ดาเนิ นการ
4-5 ข้อ

มีการ
มีการ
มีการ
ดาเนินการ ดาเนิ นการ ดาเนิ นการ
1 ข้อ
2 หรื อ 3 ข้อ 4 หรื อ 5 ข้อ

มีการ
มีการ
ดาเนินการ ดาเนิ นการ
1 ข้อ
2 ข้อ

มีการ
ดาเนิ นการ
3 ข้อ

มีการ
ดาเนินการ
6 ข้อ

มีการ
ดาเนินการ
6 ข้อ

มีการ
ดาเนินการ
4 ข้อ

มีการ
ดาเนิ นการ
7 ข้อ

มีการ
ดาเนิ นการ
5 ข้อ

ภารกิจและตัวบ่ งชี้

1

เกณฑ์ การประเมิน (คะแนน)
2
3
4

5

1. มีแผนการบริ การจัดหางานและข้อมูลศึกษาต่อ
2. มีระบบสารสนเทศการบริ การจัดหางานและข้อมูลศึกษาต่อให้บริ การนักศึกษา
และผูป้ ฏิบตั ิงาน
3. มีกระบวนการเตรี ยมความพร้อมให้นกั ศึกษาก่อนเข้าสู่ การประกอบอาชี พและศึกษาต่อ
4. มีการจัดงานวันนัดพบแรงงาน
5. มีการติดตามประเมินผลและนาผลมาปรับปรุ ง
ภารกิจที่ 5 วินัยและพัฒนานักศึกษา
5.1 มีการดาเนินงานวินัยนักศึกษาและพัฒนานักศึกษา

เกณฑ์ มาตรฐาน :
1. มีแผนการปฏิบตั ิงาน
2. มีคณะกรรมการสอบสวนและคณะกรรมการดาเนิ นงานวินยั นักศึกษา
3. การดาเนินงานวินยั เป็ นไปตามระเบียบ/ ข้อบังคับ / ประกาศของมหาวิทยาลัย
4. ให้การปรึ กษา แนะแนวและดูแล ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักศึกษาที่
มหาวิทยาลัยสัง่ ลงโทษทางวินยั นักศึกษา
5. จานวนนักศึกษาที่ถูกลงโทษไม่เกินร้อยละ 0.5 ของนักศึกษาทั้งหมด
6. มีการติดตามประเมินผลและนาผลมาปรับปรุ ง
5.2 ระดับความสาเร็จของการส่ งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ที่จัดให้ กบั นักศึกษา (สกอ.2.8)

เกณฑ์ มาตรฐาน :
1. มีการกาหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริ ยธรรมสาหรับนักศึกษาที่ตอ้ งการส่ งเสริ ม
ไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
2. มีการถ่ายทอดหรื อเผยแพร่ พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริ ยธรรมสาหรับนักศึกษาที่
ต้องการส่งเสริ มตามข้อ 1 ไปยังผูบ้ ริ หาร คณาจารย์ นักศึกษาและผูเ้ กี่ยวข้องทราบอย่าง
ทัว่ ถึงทั้งสถาบัน
3. มีโครงการหรื อกิจกรรมส่งเสริ มการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริ ยธรรมที่กาหนดใน
ข้อ 1 โดยระบุตวั บ่งชี้และเป้ าหมายวัดความสาเร็ จ
4. มีการประเมินผลโครงการหรื อกิจกรรมส่ งเสริ มคุณธรรมจริ ยธรรมของนักศึกษา
ตามตัวบ่งชี้ และเป้ าหมายที่กาหนดในข้อ 3 โดยมีผลการประเมินบรรลุเป้ าหมายอย่างน้อย
ร้อยละ 90 ของตัวบ่งชี้
5. มีนกั ศึกษาหรื อกิจกรรมที่เกี่ยวกับนักศึกษาได้รับการยกย่องชมเชย ประกาศเกียรติคุณ
ด้านคุณธรรมจริ ยธรรม โดยหน่วยงานหรื อองค์กรระดับชาติ
ภารกิจที่ 6 หอพักนักศึกษา
6.1 จัดบริการหอพักนักศึกษาให้ ได้ มาตรฐาน

เกณฑ์ มาตรฐาน :
1. มีเกณฑ์มาตรฐานและแผนปฏิบตั ิงานที่สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหอพักของ
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2. มีการดาเนินงานตามแผน

มีการ
มีการ
ดาเนินการ ดาเนิ นการ
1 ข้อ
2 ข้อ

มีการ
ดาเนิ นการ
3 ข้อ

มีการ
ดาเนินการ
4-5 ข้อ

มีการ
ดาเนิ นการ
6 ข้อ

มีการ
มีการ
ดาเนินการ ดาเนิ นการ
1 ข้อ
2 ข้อ

มีการ
ดาเนิ นการ
3 ข้อ

มีการ
ดาเนินการ
4 ข้อ

มีการ
ดาเนิ นการ
5 ข้อ

มีการ
มีการ
ดาเนินการ ดาเนิ นการ
1 ข้อ
2 ข้อ

มีการ
ดาเนิ นการ
3 ข้อ

มีการ
ดาเนินการ
4 ข้อ

มีการ
ดาเนิ นการ 5
ข้อ

ภารกิจและตัวบ่ งชี้
3. มีการบริ หารจัดการแบบมีส่วนร่ วมโดยคณะกรรมการชุดต่าง ๆ และมีคณะกรรมการ
นักศึกษาประจาหอพัก
4. จัดสนับสนุนและส่งเสริ มพัฒนานักศึกษาในหอพัก
5. มีการประเมินผลพร้อมนาผลมาปรับปรุ งและพัฒนา
ภารกิจที่ 7 สุ ขาภิบาลอาหาร/ร้ านสวัสดิการและสิ่ งอานวยความสะดวก
7.1 จัดบริการอาหาร-เครื่องดืม่ มีคุณภาพตามมาตรฐาน

1

เกณฑ์ การประเมิน (คะแนน)
2
3
4

5

มีการ
มีการ
ดาเนินการ ดาเนิ นการ
1 ข้อ
2 ข้อ

มีการ
ดาเนิ นการ
3 ข้อ

มีการ
ดาเนินการ
4 ข้อ

มีการ
ดาเนิ นการ
5 ข้อ

มีการ
มีการ
ดาเนินการ ดาเนิ นการ
1 ข้อ
2 ข้อ

มีการ
ดาเนิ นการ
3 ข้อ

มีการ
ดาเนินการ
4 ข้อ

มีการ
ดาเนิ นการ
ครบทุกข้อ

เกณฑ์ มาตรฐาน :
1. มีมาตรฐาน/เป้ าหมาย
2. มีระบบบริ หารจัดการแบบมีส่วนร่ วม
3. มีการควบคุมภายใน และควบคุมคุณภาพ
4. มีการดาเนินงานตามแผน
5. มีการประเมินผล
ภารกิจที่ 8.1 สุ ขภาพอนามัย
8.1 มีบริการสุ ขภาพอนามัยและประกันภัยอุบัติเหตุนักศึกษา

เกณฑ์ มาตรฐาน :
1. มีนโยบาย
2. มีระบบการให้บริ การสุขภาพอนามัยและประกันภัยอุบตั ิเหตุ
3. มีเจ้าหน้าที่ประสานงานตลอด 24 ชัว่ โมง
4. มีบริ การแจ้งเหตุด่วน มีบริ การสายด่วน และรถฉุ กเฉิ น
5. มีการจัดกิจกรรมให้ความรู ้/ รณรงค์สร้างเสริ มและป้ องกันโรค
6.มีการประเมินผล
ภารกิจที่ 9 กิจกรรมเพือ่ ส่ งเสริมพัฒนานักศึกษา
9.1 ระบบและกลไกการส่ งเสริมกิจกรรมนักศึกษา (สกอ.3.2)
เกณฑ์ มาตรฐาน :
1. สถาบันจัดทาแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริ มผลการเรี ยนรู ้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุกด้าน
2. มีกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นกั ศึกษา
3. มีการส่งเสริ มให้นกั ศึกษานาความรู ้ดา้ นการประกันคุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรมที่
ดาเนินการโดยนักศึกษาอย่างน้อย 5 ประเภทสาหรับระดับปริ ญญาตรี และอย่างน้อย
2 ประเภทสาหรับระดับบัณฑิตศึกษา จากกิจกรรมต่อไปนี้
- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริ มคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
- กิจกรรมกีฬาหรื อการส่ งเสริ มสุขภาพ
- กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์หรื อรักษาสิ่ งแวดล้อม
- กิจกรรมเสริ มสร้างคุณธรรมและจริ ยธรรม
- กิจกรรมส่ งเสริ มศิลปะและวัฒนธรรม
4. มีการสนับสนุนให้นกั ศึกษาสร้างเครื อข่ายพัฒนาคุณภาพภายในสถาบันและระหว่าง
สถาบัน และมีกิจกรรมร่ วมกัน

มีการ
มีการ
มีการ
ดาเนินการ ดาเนิ นการ ดาเนิ นการ
1 ข้อ
2 ข้อ
3 หรื อ 4 ข้อ

มีการ
ดาเนินการ
5 ข้อ

มีการ
ดาเนิ นการ
6 ข้อ

ภารกิจและตัวบ่ งชี้

1

เกณฑ์ การประเมิน (คะแนน)
2
3
4

5

5. มีการประเมินความสาเร็ จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
6. มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุ งแผนหรื อปรับปรุ งการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา
9.2 มีการจัดและส่ งเสริมกิจกรรมนานาชาติ

มีการ
มีการ
ดาเนินการ ดาเนิ นการ
1 ข้อ
2 ข้อ

มีการ
ดาเนิ นการ
3 ข้อ

มีการ
ดาเนินการ
4 ข้อ

มีการ
ดาเนิ นการ
5 ข้อ

มีการ
มีการ
ดาเนินการ ดาเนิ นการ
1 ข้อ
2 ข้อ

มีการ
ดาเนิ นการ
3 ข้อ

มีการ
ดาเนินการ
4 ข้อ

มีการ
ดาเนิ นการ
5 ข้อ

มีการ
มีการ
ดาเนินการ ดาเนิ นการ
1 ข้อ
2 ข้อ

มีการ
ดาเนิ นการ
3 ข้อ

มีการ
ดาเนินการ
4 ข้อ

มีการ
ดาเนิ นการ
5 ข้อ

มีการ
มีการ
ดาเนินการ ดาเนิ นการ
1 ข้อ
2 ข้อ

มีการ
ดาเนิ นการ
3 ข้อ

มีการ
ดาเนินการ
4 ข้อ

มีการ
ดาเนิ นการ
5 ข้อ

เกณฑ์ มาตรฐาน :
1. มีแผนการปฏิบตั ิงานในการจัดและส่งเสริ มกิจกรรมนานาชาติตลอดปี การศึกษา
2. มีการจัดและส่งเสริ มกิจกรรมนานาชาติ 3 โครงการ
3. มีระบบบริ หารจัดการแบบมีส่วนร่ วม
4. มีการประเมินผลการจัดและส่งเสริ มกิจกรรมนานาชาติ
5. มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุ ง
ภารกิจที่ 10 วิชาทหาร
10.1 การให้ บริการวิชาทหาร

เกณฑ์ มาตรฐาน
1.มีแผนการปฏิบตั ิงาน
2.มีการดาเนินงานตามแผนได้อย่างครบถ้วน
3.มีการประสานการฝึ กนักศึกษาวิชาทหารได้ 100% ของผูร้ ายงานตัว
4.ดาเนินการผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร 100% ของผูข้ อรับบริ การ
5.มีการประเมินผลผูร้ ับบริ การ
ภารกิจที่ 11 กีฬา
11.1 การชี้นาและ/หรือแก้ปัญหาสังคมในด้ านสุ ขภาพของสถาบัน (สมศ.18.2)

เกณฑ์ มาตรฐาน
1. มีการดาเนิ นงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)
2. บรรลุเป้ าหมายตามแผนไม่ต่ากว่าร้อยละ 80
3. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสังคม
4. ได้รับการยกย่องระดับชาติ
5. ได้รับการยกย่องระดับนานาชาติ
ภารกิจที่ 12 องค์ประกอบตามนโยบายรัฐบาล "สถานศึกษา 3 ดี (3D)
12.1 การบริหารจัดการสถานศึกษา 3ดี (3D)

เกณฑ์ มาตรฐาน : ข้ อ
1 = วางแผนพัฒนาสถานศึกษาตามแนวนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D) และส่งเสริ ม
สนับสนุนทั้งทรัพยากร สิ่ งอานวยความสะดวก และบุคคล
2 = จัดการเรี ยนรู้ จัดกิจกรรมด้านประชาธิ ปไตย ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม และด้าน
ภูมิคุม้ กันภัยจากยาเสพติด

ภารกิจและตัวบ่ งชี้

1

เกณฑ์ การประเมิน (คะแนน)
2
3
4

5

3 = พัฒนาคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีองค์ความรู ้และทักษะการปฏิบตั ิงาน
เพื่อการพัฒนา สถานศึกษา 3 ดี (3D) อย่างมีคุณภาพ
4 = ให้ความร่ วมมือกับทุกฝ่ ายในการดาเนิ นการนโยบายคุณภาพสถานศึกษา 3 ดี (3D)
5 = กากับ ติดตามให้สถานศึกษาพัฒนาหรื อมีนวัตกรรมส่ งเสริ มให้การดาเนิ นงานเป็ น
ไปตามมาตรฐานสถานศึกษา 3 ดี (3D)
12.2 ผลที่เกิดกับผู้เรียนตามนโยบาย 3ดี (3D) มีความรู้ เจตนคติที่ดี ตลอดจนเกิดพฤติกรรม

มีกิจกรรม มีกิจกรรม มีกิจกรรม
มีกิจกรรม
สนับสนุน สนับสนุน สนับสนุน
สนับสนุน
นโยบาย
นโยบาย
นโยบาย
นโยบาย
สถานศึกษา สถานศึกษา สถานศึกษา 3
สถานศึกษา
3 ดี จานวน 3 ดี ครบทั้ง ดี จานวน
3 ดี จานวน
ด้าน
ด้าน
ด้าน
ด้าน

มีกิจกรรม
สนับสนุน
นโยบาย
สถานศึกษา
3 ดี จานวน
ด้าน

