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ค ำน ำ 
 

     รายงานประจ าปีการประเมินคุณภาพ ปีการศึกษา 2553 กองกจิการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลา-

นครินทร์  ได้จัดท าขึ้นเพื่อเผยแพร่ผลการด าเนินงานในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมาแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ

ต่อสาธารณชนผู้สนใจ รวมถึงเพื่อใช้เป็นข้อมูลส าหรับการตรวจสอบประเมินคุณภาพการด าเนินงานภายใน

ระดับหน่วยงานและระดับมหาวิทยาลัย   

  แนวทางการจัดท ารายงานฉบับนี้  ได้จัดท าตามแนวทางของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย  

ในปีการศึกษา 2553 กองฯ ได้รายงานผลการด าเนินงานและผลการประเมินตามภารกิจและตัวบ่งชี้จ านวน 25  

ตัวบ่งชี้  คอื ภารกิจร่วมของหน่วยงาน  10  ตัวบ่งชี้  และภารกิจเฉพาะของหน่วยงาน 15 ตัวบ่งชี้ ระยะเวลาที่

รายงานตามปีการศึกษา 2553 (1 มิถุนายน 2553 – 31 พฤษภาคม 2554) ยกเว้นในตัวบ่งชี้ที่สัมพันธ์กับการใช้

จ่ายงบประมาณโดยตรง จะรายงานตามกรอบปีงบประมาณ 2553 

  ข้อมูลในรายงานฉบับนี้  เป็นการแสดงผลจากการด าเนินงาน  ทั้งส่วนของตัวป้อน กระบวนการ

ท างาน ผลลัพธ์และผลส าเร็จที่เกิดขึ้น  ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าและพัฒนาการของ         

กองกจิการนักศึกษาจากการพัฒนากระบวนการท างานของปีการศึกษา  2553  

  ขอขอบคุณคณะกรรมการประกันคุณภาพและบุคลากรกองกจิการนักศึกษา   ที่ได้ให้ความร่วมมือใน

การท างานและมีความมุ่งมั่นที่จะร่วมกันพัฒนาคุณภาพการด าเนินงาน จนท าให้การด าเนินงานด้านการประกัน

คุณภาพการศึกษาของกองกจิการนักศึกษา ที่ผา่นมาส าเร็จไปได้ด้วยดี  

 

 

คณะกรรมการประกันคุณภาพ 

กองกจิการนักศึกษา 

กรกฎาคม  2554 
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ส่วนที่ 1 

ข้อมูลเบื้องต้นของกองกิจการนักศกึษา 
  

ความเป็นมา 

กองกิจการนักศึกษาเป็นส่วนราชการหนึ่ง ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัยเรื่อง การแบ่งส่วน

ราชการในสํานักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงวันที่ 20 เมษายน 2522 ในราชกิจจานุเบกษา  

ลงวันที่ 1 พฤษภาคม  2522 และตามหนังสือทบวงมหาวิทยาลัยที่ ทม 0202/7959  ลงวันที่ 14  พฤษภาคม  

2542  มีโครงสรา้งการแบง่งานเป็น 3 งาน 1 หน่วย คอื 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  คอื  หน่วยสารสนเทศ  และหน่วย

กจิกรรมนานาชาติ     

          ปี 2552  ได้ปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งงานใหม่เป็นการภายใน ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2552  

เป็นต้นมาตามหนังสือที่ มอ.052/289 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2552 เป็น  9 งาน  คอื   

1.  งานกจิกรรมนักศึกษา  

2.  งานพัฒนากฬีา  

3.  งานวินัยและพัฒนานักศึกษา   

4.  งานแนะแนวและจัดหางาน   

5.  งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา           

6.   งานหอพักนักศึกษา    

7.   งานบรกิารและสวัสดิการนักศึกษา   

8.   งานธุรการ   

9.   งานสารสนเทศและนวัตกรรม 

วิสัยทัศน์  

                กองกจิการนักศกึษาเป็นองคก์รคุณภาพที่ร่วมสรา้งบัณฑติที่พงึประสงคข์อง

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์   

พันธกจิ 

1. พัฒนานักศึกษาให้เปน็บัณฑิตที่พงึประสงค์โดยสนับสนุนและจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

ที่หลากหลายและมีคุณภาพ  

2. จัดบริการและสวัสดิการที่ดี  เอื้อต่อการพัฒนาการเรียนรู้และส่งเสริมคุณภาพชีวิต  

แก่นักศึกษา 

 3. สร้างองค์กรคุณภาพ ตามหลักการบริหารจดัการที่ดี  
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เป้าประสงค ์/ วัตถุประสงค ์/ กลยุทธ์   

  

เป้าประสงค ์1. บัณฑิตมภีาวะผู้นํา มทีักษะชวีิต มคีุณธรรม  มสีํานึกสาธารณะและสมรรถนะสากล  และอยู่

ร่วมกับผู้อ่ืนได้ด ี

วัตถุประสงค ์ กลยุทธ ์

1. เพื่อให้บัณฑิตมจีิตสํานกึสาธารณะ 

มคีุณธรรมจรยิธรรม และมีวินัย ถือ

ประโยชนข์องเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่

หนึ่งตามพระราชปณิธานของสมเด็จ

พระบรมราชชนกฯ  

1. เผยแพร่พระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนกฯ  

2. ขยายกิจกรรมให้นักศกึษารู้จกัชุมชน และสังคม  

3. สร้างบรรยากาศและสิ่งแวดลอ้มด้านคุณธรรม จรยิธรรม ส่งเสริม

บุคลากรและนักศกึษาท่ีมีความดีเด่นเป็นแบบอย่างท่ีดี  

4. จัดและส่งเสริมกิจกรรมให้นกัศกึษาเรียนรู้การแก้ไขพฤติกรรมท่ีขัดกับวนิัย

นักศกึษา  

5. จัดและส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาจิตสํานกึสาธารณะ คุณธรรมจรยิธรรม 

และวินัย  

2. เพื่อให้บัณฑิตมภีาวะผู้นํา มทัีกษะ 

ชวีติ มทัีกษะทางสังคม วชิาการ และ

เสริมสร้างสมรรถนะสากลบนพืน้ฐาน

ความเป็นไทย  

1. จัดและส่งเสริมกิจกรรมท่ีเสริมสร้างภาวะผู้นํา สมรรถนะสากลบนพืน้ฐาน 

ความเป็นไทย  

2. ส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรนักศกึษาและสร้างเครือข่าย 

ในการพัฒนาผู้นําของนักศึกษา  

3. จัดและส่งเสริมกิจกรรมเพื่อพัฒนาบุคลกิภาพนักศึกษา  

4. จัดและส่งเสริมกิจกรรมเสริมสร้างบัณฑิตให้มีทักษะชีวิตและคุณภาพชีวิต

ท่ีดตีระหนักในศักดิ์ศรีและความมคีุณค่าในตนเองตามหลกัปรัชญา 

เศรษฐกิจพอเพยีง  

5. จัดและส่งเสริมกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศกึษา ให้มีความพร้อมท่ีจะศกึษา

ตอ่และการเข้าสูต่ลาดงานรวมท้ังสนับสนุนให้นักศกึษาประกอบอาชพีมี

รายได้ระหว่างเรียนและสร้างงานดว้ยตนเอง  

6. ส่งเสริมการให้บริการปรึกษา  

3. เพื่อให้บัณฑิตมคีวามภาคภูมใิจใน

สถาบนั ความเป็นลูกพระบดิาเป็นหน่ึง

เดียวไม่แยกคณะ วทิยาเขต  

1. จัดและส่งเสริมกิจกรรมความภาคภูมิใจในสถาบันเป็นหน่ึงเดียวไม่แยก

คณะ  วทิยาเขต  

4. เพื่อให้บัณฑิตมคีวามเข้าใจใน      

พหุวัฒนธรรมและความเป็นประชาธิป- 

ไตยโดยมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็น

ประมุข  

1. จัดและส่งเสริมกิจกรรมให้เกดิการเรียนรู้และเขา้ใจวัฒนธรรมไทยและ 

วัฒนธรรมตา่งชาติ เพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม  

2. รณรงค์สง่เสริมกิจกรรมความเป็นประชาธิปไตยมพีระมหากษัตริย์      

ทรงเป็นประมุข  

5. เพื่อให้บัณฑิตมสีุขภาพ พลานามัย 

แข็งแรงสมบูรณ์ 

1. จัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้นักศกึษาเป็นผู้มสีุขภาพดีท้ังร่างกายและจิตใจ  

2. จัดกิจกรรมท่ีสง่เสริมให้นักศกึษาปราศจากยาเสพติด การพนันอบายมุข 

และพฤตกิรรมเสี่ยงตา่งๆ 
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เป้าประสงค ์2. นักศึกษามคีวามพร้อมในการศึกษาเพือ่พัฒนาวิชาการและกระจายโอกาสทาง

การศึกษา 

วัตถุประสงค ์ กลยุทธ ์

1. เพื่อจัดบรกิารและสวัสดิการที่

หลากหลายตรงตามความ

ต้องการของนักศึกษา 

1. มุ่งพัฒนาหอพักตามมาตรฐานหอพักนักศึกษาของสาํนกังาน

คณะกรรมการ การอุดมศึกษาและของมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  

2. ตรวจเยี่ยมนักศึกษา และรับรองมาตรฐานที่พักเอกชน  

3. จัดใหม้ีการจําหน่ายอาหาร- เครื่องดื่มที่หลากหลายได้มาตรฐาน  

4. จัดให้มีร้านสวสัดิการตา่ง ๆ ที่เอื้อต่อการพัฒนาการเรียนรูแ้ละสง่เสริม

คุณภาพชวีิตแกน่ักศึกษา  

5 จัดให้มีระบบบรกิารสุขภาพอนามยันักศึกษาทีห่ลากหลาย  

6. จัดสรรทุนการศึกษาประเภททุนขาดแคลนหรือทนุเรียนดี ตามเกณฑ์

ของมหาวิทยาลยัและแหลง่ทนุ 

 7. จัดสรรเงนิให้กู้ยืมตามเกณฑ์ของกองทุนเงินให้กูย้ืมเพือ่การศึกษา  

8. จัดอบรมและเผยแพร่ขอ้มลูอาชีพ อาชีพอสิระ การศึกษาต่อและการ

สมัครงาน  

9. จัดบรกิารวิชาทหารตามระเบยีบการศึกษา  

10. จัดใหม้ีอาคาร สนามกีฬา อุปกรณก์ฬีา และอุปกรณอ์ืน่ ๆ ที่เอื้อต่อ

การจัด กจิกรรมกฬีาให้ได้มาตรฐานและเพยีงพอ  

11. จัดให้มอีาคารกิจกรรม และอุปกรณอ์ื่น ๆ ที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรม 

นักศึกษา ให้ได้มาตรฐานและเพยีงพอ  

12. จัดให้มีการสํารวจความตอ้งการความจําเปน็ของนักศึกษา  

2. เพื่อกระจายโอกาสทาง

การศึกษาให ้นักเรยีนนักศึกษา

ด้อยโอกาส นักศึกษากลุ่มพิเศษ 

และนักศึกษาที ่มีความสามารถ

พิเศษในรูปแบบ ทุนการศึกษาและ

รูปแบบอื่น ๆ  

1. จัดใหม้ีทุนการศึกษาและแสวงหาแหลง่ทุนเพิ่มมากขึ้นสาํหรับนักเรยีน 

นักศึกษาด้อยโอกาส และนักศึกษากลุ่มพิเศษ เช่น นักศึกษาพิการ 

นักศึกษาที่ ได้รับผลกระทบจากเหตุจลาจล การกอ่การร้าย ภัยพิบัต ิ  

ต่าง ๆ เป็นต้น  

2. จัดให้มีโครงการรับนักเรยีนที่มีความสามารถพิเศษด้านกฬีา นักเรยีนที่

ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไมส่งบในชายแดนใต้ เข้าเรียนใน

มหาวิทยาลยั  

เป้าประสงค ์3. กองกิจการนักศึกษามีการบริหารจัดการเชิงรุก ท่ีมีประสิทธภิาพ โปร่งใสตรวจสอบได ้ 

ตามหลักธรรมาภิบาล และสอดรับกับการบริหารมหาวิทยาลัยหลายวิทยาเขต  

1. เพื่อบูรณาการงานกจิการ-

นักศึกษา กับคณะ และวิทยาเขต 

อย่างเป็นระบบ  

1. จัดตั้งคณะกรรมการดาํเนนิงานหรือคณะทํางานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ

งานกจิการนักศึกษา  

2. กําหนดแผนการปฏิบตัิงานรว่มกับคณะและวิทยาเขต  
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วัตถุประสงค ์ กลยุทธ์ 

2. เพื่อให้การบรหิารจัดการม ี

ประสิทธิภาพโปรง่ใส และ 

ตรวจสอบได ้

1. จัดอบรมให้ความรู ้กระตุ้นและสรา้งจิตสํานึกให้บุคลากรปฏิบัติงาน

โดยยึดหลักธรรมาภิบาล  

2. ปรับและวางระบบบรหิารจดัการให้มีความโปรง่ใสและตรวจสอบได ้ 

3. กําหนดมาตรฐานการให้บรกิารที่มีระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน  

4. มีการวัดความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของนักศึกษาและผู้ที่เก่ียวข้อง 

เพื่อนําผลไปปรับปรุงการให้บรกิาร 

 3. กําหนดมาตรฐานการให้บรกิารที่มีระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน  

4. มีการวัดความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของนักศึกษาและผู้ที่เก่ียวข้อง 

เพื่อนําผลไปปรับปรุงการให้บรกิาร 

5. เปิดโอกาสให้นักศึกษาและประชาชนเข้ามามสี่วนร่วมตามระดับการ

มีส่วนร่วม คอืการให้ขอ้มลูปรกึษาหารอืร่วมกัน การให้เข้ามาเก่ียวข้อง 

การรว่มมือกันและ การเสริมอํานาจประชาชนผ่านกจิกรรมต่าง ๆ  

6. มีการสรา้งเครอืข่ายและจดักจิกรรมเพื่อสรา้งความสัมพันธ์กับนิสติ 

นักศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง  

7. มีระบบรวบรวมจัดการขอ้รอ้งเรียน / ข้อเสนอแนะ / ข้อคดิเห็น เพื่อ

นํามา ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ  

8. มีชอ่งทางการสื่อสารและการรับฟังความต้องการของนกัศึกษา และ

ผู้เกี่ยวข้อง  

3.เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าของ 

บุคลากรอย่างเป็นระบบทั้งด้าน 

ระดับความรู ้และระดับ 

ความสามารถทางวิชาการ  

1. พัฒนาบุคลากรเข้าสู่ตําแหน่งชํานาญการ/เช่ียวชาญ/เช่ียวชาญพิเศษ  

2. มีระบบกลไกเสรมิสรา้งและจูงใจให้บุคลากรทําผลงานทางวิชาการ  

3. มีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง  

4. จัดหางบประมาณสนับสนนุให้เพียงพอในการพัฒนาบุคลากร  เช่น   

เรื่องการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน หรือการทําวิจัย  

4.เพื่อพัฒนาระบบการจัดการ 

ฐานข้อมูล และการใช้ เทคโนโลย ี

สารสนเทศอยา่งมีประสิทธิภาพ  

1. จัดใหม้ีฐานข้อมูลที่เชื่อถอืได้ ทันสมยัสาํหรับการบรหิารจัดการ  

2. จัดหาอุปกรณค์อมพิวเตอร์ และอืน่ ๆ ให้เพียงพอกับความต้องการ

ในทุกภารกจิของกองฯ  

3. จัดอบรมให้ความรูบุ้คลากรเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนือ่ง  

5.เพื่อพัฒนากระบวนการดําเนินงาน 

ให้เป็นระบบและตอ่เนื่อง เพื่อช่วยให้

ลดความสูญเสยีที่อาจเกดิขึน้  เนื่อง 

จากความเสี่ยงต่าง ๆ 

1. บรหิารความเสีย่งตามมาตรฐาน COSO 
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เป้าประสงค ์4. เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะและปรับวัฒนธรรมองค์กรสู่การเปน็องค์กรแห่งการเรียนรู้ ท่ี

มีการจัดการความรู้ เพื่อให้เกิดการพัฒนาอยา่งยัง่ยืน 

วัตถุประสงค ์ กลยุทธ์ 

1. เพื่อพัฒนาการทํางานเปน็ทีม มี

จิตสํานึกแห่งการเรียนรู ้ 

1. ส่งเสรมิการทํางานเป็นทมีเพื่อพัฒนาองคก์ร โดยแต่งตั้งคณะทํางาน

ชุดต่าง ๆ  

2. เพื่อพัฒนา KPIs ให้สอดคล้อง

กับ ระบบการประกันคุณภาพของ 

มหาวิทยาลยั  

1. มีคณะกรรมการประกันคุณภาพของกองฯ  

2. จัดประชุมแลกเปลีย่นเรียนรูเ้พื่อพัฒนา KPIs ให้สอดคลอ้งกับระบบ 

การประกันคุณภาพของมหาวทิยาลยั  

3. เพื่อสรา้งระบบ Knowledge 

Management และสรา้ง/จัดเก็บ 

องคค์วามรู้อยา่งเป็นระบบ เพื่อให ้

เกิดเป็นขุมความรู้ดา้นกจิการ 

นักศึกษา  

1. ส่งเสรมิให้บุคลากรและนักศึกษาแลกเปลี่ยนถา่ยทอดและเผยแพร่

ความรู้  

2. สรา้ง/ประมวลองคค์วามรูด้้านกจิการนักศึกษา  
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ผู้อ านวยการกองกจิการนักศึกษา 

     
 

 
 
 
 

 
 
 

 
                       
 
                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานกจิกรรม
นักศึกษา (1) 

 

งานพฒันากฬีา 
  (2) 

งานวนัิยและพฒันา
นักศึกษา(3) 

 

งานแนะแนวและจัดหางาน  
( 4) 

งานกองทุนเงนิให้กู้ยมื
เพือ่การศึกษา  (5) 

 
 

งานหอพกั
นักศึกษา  (6)  

งานบริการและ
สวสัดกิารนักศึกษา  (7) 

สุพตัรา 

งานธุรการ 
(8) 

- หน่วยกิจกรรมบ าเพญ็ 
   ประโยชน ์ 
- หน่วยกิจกรรมวิชาการ 
- หน่วยกิจกรรม 
   ศิลปวฒันธรรม 
-หน่วยกิจกรรมนานาชาติ 
-หน่วยกิจกรรมพิเศษ  
-หน่วยทะเบียนกิจกรรม  
  นกัศึกษา 
-หน่วยอาคารกิจกรรมและ 
  พสัดุ 
 

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

-  หน่วยวินยันกัศึกษา 
-  หน่วยพฒันาและ 
   ปรับเปล่ียนพฤติกรรม 
-  หน่วยพฒันาวินยันกัศึกษา 
-   
 
 
 

 -  หน่วยทุนการศึกษา 
 -  หน่วยบริการปรึกษาเชิง 
     จิตวิทยาและพฒันาตน 
 - หน่วยรับเร่ืองราวร้องทุกข ์
 -  หน่วยพฒันาอาชีพ 
     นกัศึกษา 
   
 

   -  หน่วยปฏิบติัการเงินกูย้ืม  
      กยศ./กรอ. 
  - หน่วยส่งเสริมพฒันา     
     นกัศึกษากูย้ืม 
 
 
 
/ 
  

 

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

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

  - หน่วยบริหารงาน 
    ทัว่ไป 
 - หน่วยสารบรรณ  

- หน่วยการเงิน 
   และบญัชี  

 - หน่วยงบประมาณ 
 - หน่วยผลิตเอกสาร 
 - หน่วยพสัดุ 
 - หน่วยบุคลากร 
 
   

 
 
 
 
 
 
 

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

 

งานสารสนเทศและ
นวตักรรม  (9) 

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

อธิการบดี 

รองอธิการบดีฝ่ายพฒันานกัศึกษา  กีฬาและวฒันธรรม 

- คณะกรรมการด าเนินงานกิจการนกัศึกษา 
- คณะกรรมการจดัสรรทุนการศึกษา 
- คณะกรรมการด าเนินงานวินยันกัศึกษา 
- คณะกรรมการท่ีปรึกษาเชิงจิตวิทยา 
- คณะกรรมการอาจารยท่ี์ปรึกษาหอพกั 
- คณะกรรมการกองทุนเงินให้กูย้มืเพื่อการศึกษา 
 

ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนกัศึกษาและกีฬา 
 

ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายบริการและสวสัดิการนกัศึกษา 



 
 

-  วิลาสินี เพชรขาว 
   น.วิชาการ ช.8 
-  เกตุวดี  สิทธิชยั 
   น.วิชาการ 6 
-  สตัญา  แสงสุวรรณ 
   น.วิชาการศึกษา* 
- เยาวลกัษณ์  คุณาวรกุล 
  น.วิชาการอุดมศึกษา*** 
- ปรเมศวร์  สาขุน 
   ช่างอิเลคทรอนิคส์ * 
- สุภาภรณ์  เพง็ทอง 
  น.วิชาการศึกษา* 
- ลูกจา้งประจ า 1 คน 

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

-  ศศิวิมล    ทองแกว้ 
   น.วิชาการศึกษา* 
 
 
 

 
 
                                             
 
 
                                                            
 
                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    
 
   
   
    -พนง.บ.เอกชน  2  คน 

หัวหน้างานกจิกรรม
นักศึกษา 

สุกรี เมฆทนัต์  
น.วชิาการศึกษาช.8 

 (1) 

หัวหน้างานพฒันากฬีา 
วรรณโน สนธิพพิฒัน์ 
น.วชิาการศึกษา 6 

(2) 

หัวหน้างานวนัิยและพฒันา
นักศึกษา 

มนา   พรหมม ี
น.วชิาการอุดม*** 

( 3) 
 

    หัวหน้างานแนะแนวและ
จัดหางาน  

อมรา  ศรีสัจจัง 
น.แนะแนวฯ ช. 8 

( 4) 

หัวหน้างานกองทุนเงนิให้
กู้ยมืเพือ่การศึกษา 
จุรี  เจริญผล 
น.แนะแนวฯ 6 

(5) 

 
 

หัวหน้างานหอพกั
นักศึกษา 

อมัพร อรุณศรี 
น.วชิาการฯ ช. 8 

(6)  
 

หัวหน้างานบริการและ
สวสัดกิารนักศึกษา   
สุพตัรา วจิิตรโสภา 
น.วชิาการฯ ช.8 

(7) 

หัวหน้างานธุรการ 
อาภรณ์ อุ่นธวชันัดดา 

จ.บริหารฯ ช. 8 
 (8) 

-  จีรนนัท ์ ยอดมณี 
   น.วิชาการอุดม*** 
-  เบญจมาศ  เลิศบวร 
    น.วิชาการอุดม*** 
  -  รุ่งทิพย ์ ปราโมทยพ์นัธุ ์
     น.วิชาการศึกษา 
 

 

-  อุษา   รัตนอาชาไนย 
    น.แนะแนวการศึกษา 
    และอาชีพ 

 
 

- นพดล  ภูมิสมบติั 
   น.วิชาการศึกษา 6 
 - นนัทวนั ชนะสิทธ์ิ 
    น.วิชาการศึกษา 6 
 - ธนภร ไชยทอง 
    น.วิชาการศึกษา 6 
- พรผุสดี หล่อตระกลู 
   ผูป้ฏิบติังานบริหาร 4 
- นายอนุกิจ  ชาติด า 
   นกัวิชาการศึกษา 
- อุไรวรรณ ปฏิญญา 
  น.วิชาการอุดมศึกษา** 
-  แม่บา้น 10  คน 
-  พนง.บ.เอกชน  40  คน 
 

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

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

 - นายพิชิต  พลายดดั 
    แม่บา้น 

 
 
 
 

-  คณะกรรมการชุดต่างๆ 

(ประกนัคุณภาพ/ความเส่ียง  การจดัการความรู้ แผนและ
พฒันา  5 ส.  กิจกรรมสนัทนาการและสานสมัพนัธ์) 
 

  หัวหน้างานสารสนเทศ   
      และนวตักรรม 

คมกริช  ชนะศรี 
น.แนะแนวฯ ช. 8 

(9) 

 

-  ชุลีพร  สะสม 
   น.วิชาการคอมพิวเตอร์ 
- นายทิวากร  สมัมาสุข 
   น.วิชาการคอมพิวเตอร์ 
 
   
 

นายวชิา  เพชรขาว 
ผู้อ านวยการกองกจิการนักศึกษา 

น.วชิาการศึกษา  8 

8 
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หน้าท่ีรับผิดชอบ 

หน้าที่รับผิดชอบของงานต่าง ๆ กองกจิการนักศึกษา มีดังนี้ 

 1.  งานกิจกรรมนักศึกษา  

            มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการจัด และสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา โดยจะกํากับ

ดูแลการจัดกจิกรรมด้านต่างๆ ของกลุ่มกจิกรรมนักศึกษา ได้แก่ องคก์ารบรหิาร สภานักศึกษา ชมรมในสังกัด

องคก์ารบรหิาร และกลุ่มอิสระต่างๆ โดยแบ่งหน่วยความรับผดิชอบ 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 ในการจัดกจิกรรมนักศึกษาด้านวิชาการ 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

กจิกรรมเสนอ โดยเน้นกจิกรรมที่สอดคล้องกับเปูาประสงคห์ลักการบม่เพาะนักศึกษา  

1.5 หน่วยกิจกรรมนานาชาติ มีหน้าที่กํากับดูแลการจัดกิจกรรมของนักศึกษาต่างชาติ การ

ดําเนินงานและประสานภารกิจของนักศึกษาตา่งชาติ 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 ดําเนินการเทียบค่าหน่วยช่ัวโมง และเทียบโอนประสบการณ์เข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา 

ตรวจสอบคุณภาพพรอ้มออกใบรับรองการทํากิจกรรมของนักศึกษา  

1.7 หน่วยอาคารกิจกรรมและพัสดุ มีหน้าที่ควบคุมดูแลอาคารกิจกรรมนักศึกษา และจัดให้บริการ

ด้านพัสดุสนับสนุนการจัดกจิกรรมนักศึกษา ได้แก่ พัสดุโสตฯ โครงงาน งานครัว และพัสดุสํานักงานต่างๆ 
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 2. งานพัฒนากีฬา  

มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางด้านกีฬา  ทั้งในส่วนของกิจกรรมกีฬา   

กฬีาเพื่อความเป็นเลิศ กฬีาเพื่อสุขภาพ วิทยาศาสตร์การกีฬา และสิ่งอํานวยความสะดวกด้านกีฬา ตลอดจน

สนับสนุนให้นักนักศึกษาได้เรยีนวิชาทหาร 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 หน่วยส่งเสรมิกีฬาเพื่อสุขภาพ มีหน้าที่จัดและส่งเสริมกิจกรรมการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ

แก่นักศึกษาบุคลากร  บุคคลภายนอกและหน่วยงานชุมชนต่างๆ ในพื้นที่ใกล้มหาวิทยาลัย เพื่อให้สามารถได้

ออกกําลังกายและเล่นกีฬาอย่างน้อย 3 วัน/สัปดาห์ มีความเข้าใจหลักการออกกําลังกายที่ถูกต้องเหมาะกับ

สภาพของรา่งกายตนเอง และเลือกชนิดกีฬาที่ออกกําลังกายได้เหมาะสม จัดบอร์ดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้

ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยสุขภาพตามนโยบายของมหาวิทยาลัย  ได้แก ่

อบรมแอโรบคิ อบรมโยคะ เทวันโด  

2.3 หน่วยส่งเสริมและพัฒนากีฬา มีหน้าที่ดําเนินการ รับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้าน

กฬีาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย จัดเตรียมเอกสาร สนับสนุนส่งเสรมิ/อํานวยความสะดวก และจัดส่งนักกีฬาเข้า

รว่มการแขง่ขันกฬีามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยตั้งแต่การคัดเลือกระหว่างวิทยาเขต รอบคัดเลือกโซนภาคใต้

และรอบมหกรรม ดําเนินการจัดการแข่งขันและจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬารายการต่างๆ  ทั้งใน

ประเทศและต่างประเทศ จัดประชุม สัมมนา และฝึกอบรมให้กับผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอน ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน 

เก่ียวกับ แนวทางการพัฒนากฬีาของมหาวิทยาลัยให้สู่ความเป็นเลิศ พร้อมทั้งสนับสนุนกิจกรรมในด้านต่างๆ

ได้แก่การเงิน สถานที่ ยานพาหนะ กําลังคน และการติดตามประเมินผล  

2.4 หน่วยวิทยาศาสตร์การกีฬา มีหน้าที่ประสานและดําเนินการส่งเสริมให้ความรู้ทางด้าน

วิทยาศาสตรก์ารกฬีาแกน่ักศึกษา บุคลากรบุคคลภายนอกให้มีความรู้ที่ถูกต้องในการออกกําลังกายตลอดจน

การนําวิทยาศาสตรก์ารกฬีามาใช้อย่างแพร่หลายในมหาวิทยาลัย อีกทั้งเพื่อปูองกันการบาดเจ็บจากการเล่น

กีฬา และให้ความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์การกีฬา ดังนี้ 

จัดทํามุมหนังสือ จัดบอร์ดนิทรรศการ   จัดสัมมนาการกีฬา จัดทดสอบสมรรถภาพทางกายแก่นักศึกษา 

บุคลากรและบุคคลภายนอก  

2.5 หน่วยสถานท่ีและอุปกรณ์กีฬา 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 สนามวอลเลยบ์อลชายหาด 1 สนาม อาคารกีฬาเอนกประสงค์ ประกอบด้วย สนามตะกร้อ 2 สนาม 
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สนามบาสเกตบอลและวอลเลย์บอล  อาคารกีฬาในร่ม 1 หลัง ประกอบด้วย ศูนย์บริหารร่างกายห้องทดสอบ

สมรรถภาพ  ห้องฝึกซ้อมกฬีาเทเบลิเทนนิส  ห้องฝึกซ้อมกฬีาศิลปะปูองกันตัว  ห้องฝึกซ้อมกฬีาในรม่  

2.6 หน่วยธุรการและการเงิน มีหน้าที่ด้านธุรการ ได้แก่ จัดทําทะเบยีนพัสดุ ครุภัณฑ์ต่างๆ รับ – ส่ง

เอกสาร จัดจําหน่ายค่าบริการสนามกีฬา จัดหาวัสดุ รวบรวมเงินรายได้จากการให้บริการสนามกีฬาส่ง

มหาวิทยาลัย และประสานและดําเนินการจัดทําบัตรสมาชิกผู้มาใช้สนามกีฬา และสรุปข้อมูลทางด้านการ

ให้บริการเสนอผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  

2.7 หน่วยวิชาทหาร มีหน้าที่ ประสานศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร เกี่ยวกับการรับสมัคร

นักศึกษาวิชาทหารใหม่กับการายงานตัวนักศึกษาวิชาทหารเกา่เพื่อเรียนวิชาทหารในปีช้ันต่อไปทุกปีการศึกษา 

ประสาน ด้านการเรียนการสอนและการฝึกวิชาทหารร่วมกับศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ดําเนินการขอ

ผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารให้แก่นักศึกษาที่ไม่เรียนวิชาทหาร ดําเนินการขอถอนการผ่อนผัน

การตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารแก่นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาและนักศึกษาที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา  

การขอยกเว้นการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร การขอผ่อนผันการเรียกพล และงานด้านธุรการต่างๆ 

 

 3.  งานวินัยและพัฒนานักศึกษา  

มีหน้าที่ดูแลความประพฤติ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและสร้างเสริมวินัยนักศึกษา รวมทั้ง

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักศึกษา  

3.1 หน่วยวินัยนักศึกษา มีหน้าที่ดําเนินการสอบสวนผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทําความผิดทางวินัย

นักศึกษา และลงโทษนักศึกษาผู้กระทําความผิด ดังนี้  

3.1.1 รับเรื่องกล่าวหารอ้งทุกข์ จัดทําแฟูมประวัตินักศึกษาและลงข้อมูลการ 

กระทําความผิด  

3.1.2 สอบสวน/สืบสวน โดยรวบรวมข้อมูลของนักศึกษาที่ถูกกล่าวหา  แต่งตั้งคณะกรรมการ  

สอบสวน ดําเนินการสอบสวนเพื่อหาข้อเท็จจรงิ และเสนอโทษหากนักศึกษากระทําความผิดจริง  

3.1.3 ลงโทษผู้กระทําความผิดทางวินัยนักศึกษา เมื่อมีการสอบสวนหรอื 

คณะกรรมการดําเนินงานวินัยนักศึกษา ฯ พิจารณารายงานผลการสอบสวน จัดทําความเห็นและจัดทําคําสั่ง

ลงโทษนักศึกษา  

3.2 หน่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรม มีหน้าที่ดําเนินการภายหลังมหาวิทยาลัยฯ มีคําสั่งลงโทษ

นักศึกษาในการปรับเปลี่ยน แนวคิด พฤติกรรมของนักศึกษาซึ่งถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษา

สามารถใช้ชีวติรว่มกับผู้อื่นในสังคมด้วยแนวคิด ทัศนคติ ที่ได้รับการบ่มเพาะให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ต่อไป 

ดังนี้  

3.2.1 แจ้งให้นักศึกษาลงนามรับทราบความผิดและโทษ ให้คําปรกึษาเบื้องต้น เพื่อให้ทราบ 

ถงึสาเหตุที่มาของการกระทําความผิด และผลที่นักศึกษาจะได้รับ  

3.2.2 หารูปแบบกจิกรรมเพื่อใช้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม แนวคิดของนักศึกษา โดยหา 

สาเหตุ ความจําเป็น และแนวคิดของนักศึกษาที่ส่งผลให้เกิดการกระทําความผิด เพื่อจัดกิจกรรมที่ทําให้

นักศึกษารู้สํานึก หรือขัดเกลาจิตใจของนักศึกษา  
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3.2.3 จัดหรือให้นักศึกษาเข้ารว่มกิจกรรม ตามที่ได้หารูปแบบกจิกรรม และควบคุม ดูแล  

กํากับ การเขา้รว่มกิจกรรมต่าง ๆ  

3.2.4 ประเมินผล / สรุปผลการปฏิบัติงาน และประเมินผลส่งนักศึกษาได้ปฏิบัติงานตาม 

เงื่อนไขในคําสั่งลงโทษนักศึกษาหรอืไม่  

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

โอกาสที่จะช่วยให้นักศึกษาประสบความสําเร็จในการหางานทํามีบุคลิกภาพที่พึงพอใจของนายจ้างหรือผู้ใช้

บัณฑติ 

4.1 หน่วยทุนการศึกษา 

4.1.1 จัดสรรทุนการศึกษาแกผู่้ด้อยโอกาสให้ไดเ้รียนจนสาเร็จอุดมศึกษาที่ มอ. เพื่อให้โอกาส 

ทางการศึกษาแก่นักเรียนในเขตยากจนชนบท 14 จังหวัดภาคใต้ ในโครงการทุนการศึกษาต้นกล้าสงขลา-

นครินทร ์ 

4.1.2 จัดสรรทุนการศึกษานักศึกษา  

1) ทุนช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ประเภททุนทั่วไป ทุนรายปีและต่อเนื่องจน 

สําเร็จการศึกษา  

2) ทุนเรียนดีในโครงการ “ทุนสงขลานครินทร์”  

4.1.3 จัดสรรทุนและการดูแลช่วยเหลือนักศึกษาที่ประสบภาวะวิกฤตในสถานการณ ์ ต่าง ๆ 

1) การช่วยเหลือด้วยการให้ยกเว้นคา่ธรรมเนียมการศึกษา ทั้งการ 

ดูแลนักศึกษาด้านจิตใจและกิจกรรมเสริมต่าง ๆ กับกลุ่มนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่

สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้  

2) ทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้และโครงการทุนการศึกษา 

เพื่อท้องถิ่น (โครงการ 1 อําเภอ 1 ทุน)  

4.2 หน่วยบริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาและพัฒนาตน มีหน้าที่ให้ความช่วยเหลือและการปรึกษาแก่

นักศึกษาทั่วไปทั้งในภาวะวิกฤตหรอืเพื่อการพัฒนาตนเอง  

4.2.1 ให้การปรึกษาเป็นรายบุคคลในปัญหาการเรียน การปรับตัว ปัญหา 

ทาง อารมณ์ ฯลฯ ในส่วนที่นักศึกษามาพบด้วยตนเอง หรอืโดยการส่งต่อของอาจารย์ที่ปรกึษา/รองคณบดีฝาุย

กจิการนักศึกษา ฯลฯ  
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4.2.2 การจัดกจิกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา เช่น พัฒนาทักษะชวีิต ส่งเสรมิพัฒนาการการ 

เรียนรูท้ี่หลากหลาย สรา้งภูมิคุ้มกันทางรา่งกายและจิตใจ ฯลฯ  

4.2.3 การดูแลช่วยเหลือนักศึกษาเรียนอ่อนเฉพาะกลุ่ม (นักศึกษาทุนการศึกษาและนักศึกษา 

ที่ประสบปัญหาวินัยนักศึกษา) และหรือนักศึกษาทั่วไป  

4.2.4 การดูแลพัฒนานักศึกษาภาวะวิกฤตทางจิตใจ  

1) ออกแบบกจิกรรมหรอืโปรแกรมการดําเนินงานพัฒนานักศึกษารายบุคคลตามแต่ 

กรณ ี 

2) จัดกจิกรรมและประเมินผลการพัฒนานักศึกษา 

4.3 หน่วยรับเรื่องราวร้องทุกข์มีหน้าที่เป็นชอ่งทางให้นักศึกษา ผู้ปกครองหรือบุคคลทั่วไปสามารถ

ร้องทุกข์มายังหน่วยงานได้โดยตรง เพื่อความรวดเร็วในการรับทราบปัญหาทั้งจากผู้ปกครอง หรือจาก

นักศึกษา สามารถดําเนินการและติดตามในการแก้ปัญหานักศึกษา หรือเพื่อปูองกันปัญหาที่อาจรุนแรงหรือ

ลุกลามในวงกว้าง ภารกิจข้างต้น งานแนะแนวฯ ได้ขยายขอบเขตความรับผิดชอบที่ได้สอดรับกับกระแสการ

เปลี่ยนแปลงของโลกโลกาภิวัฒน์ และการบ่มเพาะนักศึกษาดําเนินงานตามตัวชี้วัดในระบบประกันคุณภาพ

บัณฑิต และการมุ่งพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาเพื่อให้เกิดการพัฒนารอบด้านทั้งส่วนที่นักศึกษายังขาดอยู่ 

หรือที่บกพร่อง และเติมเต็มส่วนที่นักศึกษาจะพัฒนาตนเองผ่านกระบวนการกิจกรรมพัฒนาที่บุคลากรงาน

งานแนะแนวฯได้เตรยีมหรอืจัดหาให้นักศึกษาได้รับประสบการณต์ามแต่กรณี 

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”  

เพื่อให้สอดคล้องกับภาวการณแ์ละทันสมัย  

4.4.4 จัดและส่งเสรมิประสบการณใ์นธุรกิจค้าปลีก การพัฒนาบุคลิกภาพ ฯลฯ   

4.4.5 จัดงานวันนัดพบแรงงาน และกจิกรรมความรูเ้พื่อการสมัครงาน  
 

 5. งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ. และ กรอ.) เป็นกองทุนที่รัฐบาลจัด  ตั้งขึ้นเพื่อ

ช่วยเหลือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้มีโอกาสศึกษาจนสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  ผู้มีสิทธิ์กู้ยืม

ต้องมีคุณสมบัติตามที่กองทุนฯ  และมหาวิทยาลัยกําหนด   กองทุน   กยศ.   เป็นเงินให้กูย้ืมค่าธรรมเนียม 

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-เบกิจา่ย เงินกูย้ืม ส่งคนืเงิน  
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5.2 หน่วยส่งเสริมพัฒนานักศึกษากู้ยืม มีหน้าที่ส่งเสรมิสนับสนุน พัฒนานักศึกษากู้ยืมให้มีความรู้

ความเข้าใจ ระเบียบกฎเกณฑ์ การกู้ยืม ปฐมนิเทศ - ปัจฉิมนักศึกษากู้ยืม จัดกิจกรรมปลูกฝังจิตสํานึกการ

ชําระหนี้ เยี่ยมบ้านนักศึกษากู้ยืม แกไ้ขปัญหานักศึกษากู้ยืมโดยตรง และผ่าน web site  

 

 6. งานหอพักนักศึกษา   

           มีหน้าที่บริหารจัดการหอพักตามมาตรฐานหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยฯโดยมีคณะกรรมการควบคุม

มาตรฐานหอพักและมีมาตรฐานครุภัณฑ์หอพักที่สอดคล้องกับมาตรฐานสํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียน การปรับตัว และพัฒนานักศึกษาโดยคํานึงผลประโยชน์ของ

ผู้ใชบ้รกิารสูงสุด มีการแบง่งานดังนี้  

6.1 หน่วยหอพักชาย มีหน้าที่วางแผนการจัดนักศึกษาร่วมกับหอพักในกํากับเครือข่าย  Website 

หอพักกิจการนักศึกษา/หอพักในกํากับ 5 วิทยาเขต ปกครองนักศึกษา ทบทวน/กําหนด เผยแพร่ และ

ควบคุมดูแลให้นักศึกษาปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อปฏิบัติข้อห้ามสําหรับนักศึกษา มีระบบสืบสวน สอบสวน 

พิจารณาโทษนักศึกษาในกรณีที่กระทําผิดกฎ ระเบียบ ข้อปฏิบัติข้อห้าม เก็บรวบรวมสถิติการกระทําความผิด

และความประพฤติไม่เหมาะสมของนักศึกษา ให้คําปรึกษา/เยี่ยมเยียน/ไกล่เกลี่ย จัดระบบควบคุมภายใน

บรหิารความเสี่ยงและจัดกจิกรรมพัฒนานกัศึกษาที่เอื้อตอ่การเรยีนรูต้ามเปูาประสงคข์องมหาวิทยาลัย เพื่อให้

นักศึกษาพักในหอพักอย่างมีความสุข จัดประชุมและประสานงานคณะกรรมการนักศึกษาประจําหอพัก  

อาจารย์ที่ปรึกษาหอพัก   ให้คําแนะนํา ปรึกษาช่วยเหลือนักศึกษา จัดให้นักศึกษาพักอาศัยในหอพักที่สะอาด 

สะดวก  สบายและปลอดภัยโดยให้นักศึกษาจองหอพักผ่าน http://student.psu.ac.th/dorm จัดทําแผนและคํา

ของบประมาณวัสดุครุภัณฑ์ใน/นอกห้องพัก แจ้งซ่อม ติดตามผล ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่หอพัก

และพนักงานบรษิัทจ้างเหมาความสะอาดในหอพัก จัดระบบดูแลนักศึกษาเจ็บปุวยในหอพัก 24 ช่ัวโมง มีระบบ

ประกันคุณภาพภายในและประเมินผลความพึงพอใจผู้ใชบ้รกิาร  

6.2 หน่วยหอพักหญิง ลักษณะงานเหมือน 6.1 หน่วยหอพักชาย และขับเคลื่อนการประชุมร่วมกับ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับหอพัก เช่น กองทะเบียนฯ งานรับนักศึกษา ศูนย์คอมพิวเตอร ์กองคลัง ฯลฯ  

6.3 หน่วยพัฒนานักศึกษาในหอพัก จัดสนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะวิชาการ 

สะท้อนภาวะผู้นํา ทักษะชวีิต คุณธรรม จริยธรรม จิตสํานึกสาธารณะ สมรรถนะสากล และการอยู่ร่วมกันได้

อย่างดี ท่ามกลางพหุวัฒนธรรมที่หลากหลาย มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาหอพัก กรรมการนักศึกษาประจํา

หอพัก ห้องคอมพิวเตอร์หอพัก เครอืข่ายกจิกรรมพัฒนานักศึกษา 5 วิทยาเขต ห้องยาประจําหอพัก  

6.4 หน่วยอาคารสถานท่ีและพัสดุ จัดทํางบประมาณ ประสานงานซ่อมแซม - บํารุงอาคาร วัสดุ

งานบ้านงานครัว วัสดุสํานักงาน โดยสํารวจ จัดหา ติดตามผลการจัดหา ลงบัญชี จ่าย เช็คสต็อก และงาน

ครุภัณฑ์ ของหอพัก เช่น สํารวจรายการ กําหนดรูปแบบ ประสานการจัดซื้อจัดจ้าง เบิกจ่าย ทําทะเบียน 

ควบคุม ตรวจสอบ ประสานงานซอ่มแซม จําหน่าย งานพืน้ที่และสนามบรเิวณหอพัก ประสานงานกองอาคาร

สถานที่เกี่ยวกับการซ่อมแซม ขับเคลื่อนการประชุมร่วมกับกองอาคารสถานที่ ปรับปรุงพัฒนาอาคารหอพัก

และบริเวณรอบหอพัก ประสานงานกําหนดรูปแบบรายการและราคากลางกับกองคลังเกี่ยวกับการจัดซื้อจัด

จ้าง ดูแลงานรักษาความปลอดภัยบรเิวณหอพักนักศึกษา 
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6.5 หน่วยไปรษณียภัณฑ์ รับไปรษณียภัณฑ์จากที่ทําการไปรษณีย์ และจากบุรุษไปรษณีย์ แยก

ประเภท (ธรรมดาส่งให้หอพักทุกอาคาร ลงทะเบียนเขียนใบแจ้งส่งให้หอพัก) แจ้งให้นักศึกษา รับ – จ่าย

ไปรษณียภัณฑ์ให้นักศึกษา ส่วนไปรษณียภัณฑ์ของนักศึกษาที่ไม่ได้พักในหอพักจัดแยกส่งให้คณะที่เกี่ยวข้อง 

ประเมินผลความพึงพอใจผู้ใชบ้รกิาร  

6.6 หน่วยธุรการ รับ-ส่งหนังสือ เสนอ เวียน ทําสําเนา จัดเก็บ ดําเนินการเก่ียวกับบุคลากรของงาน 

ให้บริการจองและจัดที่พักสําหรับผู้เขา้รว่มกิจกรรมต่าง ๆ สรุปรายงานการจัดที่พักและรายรับ – จ่ายประจําปี 

รับ - จัดแยกหนังสือพิมพ์ บรกิารรับคํารอ้ง  

6.7 หน่วยประสานงานหอพักเอกชน ประสานงานขอข้อมูลหอพัก ประชุมผู้ประกอบการ กําหนด

มาตรฐานหอพักเอกชน โดยจัดส่งนักศึกษาเข้าพัก ติดตามตรวจเยี่ยมนักศึกษา ออกใบรับรองสุดยอดหอพัก 

ประชาสัมพันธ์ให้ผูป้กครอง/นักศึกษาใช้บริการ ประเมินความพึงพอใจผู้ใชบ้รกิาร 

 

 7.  งานบรกิารและสวัสดกิารนักศึกษา  

   7.1 หน่วยสุขาภิบาลอาหาร จัดให้มีผู้ประกอบการจําหน่ายอาหารและเครื่องดื่มที่มีความหลากหลาย 

มีคุณภาพ สะอาด เพียงพอในราคาที่ยุติธรรมแก่นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยตามมาตรฐานการ

บรกิารของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและกระทรวงสาธารณสุข 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

ของผู้ใชบ้รกิาร  

   7.2 หน่วยบริการสุขภาพอนามัยนักศึกษา จัดให้มีบริการสุขภาพอนามัยนักศึกษา ตามมาตรฐาน

บริการอนามัยของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีการตรวจรักษาที่มีคุณภาพ  มีความสะดวกใน

การเข้ารับบริการ  ทั้งที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์   และที่คลินิกสุขภาพ นักศึกษา จัดกิจกรรม ประชุม 

อบรม เผยแพร่ให้ความรู้ รณรงค์สร้างเสริมปูองกันโรค สนับสนุน นักศึกษาจัดกิจกรรมเผยแพร่ให้ความรู้ 

ประชาสัมพันธ์ ให้คําแนะนําสิทธิประโยชน์ในการเข้ารับบริการสุขภาพจากโครงการประกันสุขภาพของ

มหาวิทยาลัยและบัตรประกันสขุภาพ (บัตรทอง) เยี่ยมนักศึกษา ประสานงานหนว่ยงาน ผู้ปกครอง เบกิจา่ยเงิน

ให้โรงพยาบาลและนักศึกษาที่ได้ทดรองจ่าย ตรวจสอบข้อมูล แจ้งหนี้และติดตามผลการชําระเงินของผุ้มีค่า

รักษาพยาบาลเกินสิทธิ์ ประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใชบ้รกิาร  

7.3 หน่วยประกันภัยอุบัติเหตุนักศึกษาและบุคลากร จัดให้มีประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (กลุ่ม) 

นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 5 วิทยาเขต ประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์ รับสมัคร

บุคลากรเข้าร่วมโครงการ  ทําบันทึกข้อตกลงกับบริษัทประกันภัย จัดส่งรายชื่อนักศึกษาให้โรงพยาบาล    

จัดส่งรายชื่อพรอ้มเบกิจา่ยเงินคา่เบี้ยประกันภัยนักศึกษาและบุคลากรให้บริษัทประกันภัย   เยี่ยมนักศึกษา  
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ประสานงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบรายการและเบิกจ่ายเงินให้โรงพยาบาล / ผู้เอาประกันภัยที่ทดรองจ่ายเงิน

ไปก่อนแล้ว ตรวจสอบเอกสารใบเคลมส่งเบิกเงินกับบริษัทประกันภัย ติดตามผลการจ่ายเงิน บันทึกข้อมูล

การเคลม การจ่ายเงินของบรษิัท บันทึกหนีส้ินส่วนเกนิสิทธิ์ / เบกิไม่ได้ ติดตามการจ่ายเงินและเบิกจ่ายเงินค่า

หนีส้ินนักศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล รายงานผล  

7.4 หน่วยสวัสดิการต่าง ๆ จัดให้มีผู้ประกอบการร้านสวัสดิการต่างๆ จัดทําสัญญาเช่า ควบคุม

บรหิารจัดการให้มีบริการที่มีคุณภาพในราคายุติธรรม การบรกิารจองเช่าชุดครุย – เสือ้ราชปะแตนบัณฑิต ทํา

หน้าที่เป็นเจ้าของบ้านและประสานงานการโอนย้ายทะเบียนบ้านนักศึกษา ประสานงานการจัดบริการขนส่งใน

มหาวิทยาลัย ควบคุมคุณภาพราคาและการให้บริการ ติดตาม/บันทึกการชําระเงินค่าเช่า ค่าไฟฟูา ค่านํ้า

ประปา (ถ้ามี) ตรวจสอบหนี้สินและจัดทําเอกสารเบิกจ่ายเงินค่าประกันสัญญาคืนให้ผู้ประกอบการ สรุป

รายจ่ายรายรับ 

7.5 หน่วยอาคารสถานท่ีและพัสดุ 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 มีหน้าที่ดําเนินการเก่ียวกับงานประชุมต่าง 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 แจ้งเวยีน

หนังสือต่างๆ ของกองและหน่วยงาน ถา่ยเอกสาร รา่ง - โต้ตอบหนังสือ เกษียนหนังสือต่าง ๆ ของกองกิจการ

นักศึกษาจัดเก็บ - คน้หาเอกสาร รับ - ส่งไปรษณยีภัณฑ์  พสัดุภัณฑ์ให้แก่ทุกงาน นักศึกษากลุ่มกิจกรรมและ
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นักศึกษาที่พักในหอพัก ให้บริการการขอใช้ห้องประชุมกองกิจการนักศึกษาดูแลความสะอาดสํานักงานกอง

กจิการนักศึกษาฯลฯ 

8.3 หน่วยการเงินและบัญชี มีหน้าที่ดําเนินการเก่ียวกับการเงินต่าง 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 จัดทําทะเบยีนควบคุมการใช้เงิน ให้คําแนะนํา/ความรู้การใช้เงินและ

หลักฐานการเบกิจา่ย วิเคราะห์ ตรวจสอบ จัดทํารายงานการใช้เงิน พรอ้มขออนุมัติและเบกิจา่ย  

8.5 หน่วยผลิตเอกสาร มีหน้าที่พมิพ์หนังสือ/เอกสารและบันทึกข้อมูลของกองกจิการนักศึกษาให้แก่

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

ซอ่มแซมครุภัณฑ์ จําหน่าย ควบคุมดูแลการซอ่มบํารุง ควบคุมและเบกิจา่ยคา่โทรศัพท์/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  

เป็นหน่วยงานที่ดําเนินงานเก่ียวกับสารสนเทศ ประกันคุณภาพ การจัดการความรู้ บริหารความเสี่ยง 

งานแผนและพัฒนา การประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์มีการแบง่งาน 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) และกระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process) มา

ประยุกต์ใชใ้นการจัดทําแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) และนําไปสู่การปฏิบัติให้เกดิขึน้จรงิๆ  

9.4 หน่วยการบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่วิเคราะห์ ระบุความเสี่ยงและสาเหตุในแต่ละขั้นตอนและ

จัดทําแผนบริหารความเสี่ยง ครอบคลุม ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล ความเสี่ยง

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ความเสี่ยงด้านกระบวนงาน ติดตามตรวจสอบการดําเนินการตามแผนจัดการความ

เสี่ยง  

9.5 หน่วยแผนและพัฒนา มีหน้าที่ประสานความรว่มมือ 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  

 

********************************** 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 2 

บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
  

        กองกจิการนักศึกษา  เป็นหน่วยงานกลางที่ท าหน้าทีส่นับสนุนภารกิจด้านกจิการนกัศึกษาของ  

มหาวิทยาลยั  มีการปรับปรุงแบ่งโครงสรา้งงานการบรหิารงานเป็นการภายใน ตัง้แตว่ันที่ 15 พฤษภาคม 

2552 แบ่งงานเป็น 9 งานคอื งานกจิกรรมนักศึกษา  งานพัฒนากฬีา  งานวนิัยและพฒันานักศึกษา  งานแนะ

แนวและจัดหางาน  งานกองทุนเงินให้กู้ยมืเพื่อการศึกษา  งานหอพักนักศึกษา  งานบรกิารและสวสัดิการ

นักศึกษา  งานธุรการ  และงานสารสนเทศและนวตักรรม มีบุคลากรรวมทั้งสิน้ ........... คน มีรองอธิการบด/ี 

ผู้ช่วยอธิการบดีก ากับดูแล และพัฒนาการด าเนินงานในระดับนโยบาย โดยมีผู้อ านวยการกองกิจการ

นักศึกษา และหัวหน้างานเป็นผู้ประสานงานนโยบายและก ากับดูแลการปฏิบัติงานของทุกงาน กองกิจการ-

นักศึกษา ได้จัดท ารายงานประเมินคุณภาพตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาที่

มหาวิทยาลัยก าหนดและด าเนินการปฏิบัตงิานภายใต้วงจรคุณภาพ  PDCA–PaR รายงานผลการด าเนินงาน

ตามแนวทางและเกณฑข์องมหาวิทยาลยั  มกีารด าเนินงาน 2 ภารกิจ  25  ตัวบ่งชี ้

        ผลการด าเนินงานประจ าปีการศึกษา  2553   ตามภารกิจหลัก  2  ภารกิจ  คือ  ภารกิจร่วม

และภารกิจเฉพาะของหน่วยงาน  ในภาพรวมพบว่าผลการประเมินตนเองรับรองได้มาตรฐานอยู่ในระดับ

.....  ท่ีค่าเฉลี่ย  .........   คะแนน   ดังนี้ 

       1. ภารกิจร่วมของหน่วยงานมีตัวบ่งชี้  จ านวน  10  ตัวบ่งชี้  ผลการประเมินได้คะแนน  

เทา่กับ 4.4  มีผลการด าเนินงานบรรลุเปา้หมายทั้ง  10 ตัวบ่งชี้      

             2. ภารกิจเฉพาะของหน่วยงาน  12 ภารกิจ มีตัวบ่งชี้จ านวน 15 ตัวบ่งชี้ ผลประเมนิได้คะแนน 

..... มีผลการด าเนนิงานบรรลเุปา้หมายทุกตัวบ่งชี้ 

   

 



 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่  3 

ตารางสรุปคะแนนและผลการประเมนิตามภารกิจ 
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ตารางสรุปคะแนนและผลการประเมินตามภารกิจรายตัวบ่งชี ้

 

ล าดับที่ ภารกิจ คะแนนที่ได้ 
ผลการ

ประเมิน 

1 ภารกิจรว่มของหนว่ยงาน   

2 ภารกิจเฉพาะของหน่วยงาน   

 ค่าเฉลี่ยรวม   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตั้ง/หาร ตั้ง/หาร ตั้ง/หาร
2551 2552 2553

1.1 กระบวนการพฒันาแผน (สกอ.1.1)  -  - 8 7 5
1.2 ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารทุกระดบัของหน่วยงาน (สกอ.7.1) 3 4 6 6 5
1.3 การปฏิบติัตามบทบาทหนา้ท่ีของผูบ้ริหารหน่วยงาน (สมศ.13)  -  - 5 5 5
1.4 ระบบการพฒันาบุคลากรสายสนบัสนุน (สกอ.2.4)  -  - 6 6 4
1.5 การพฒันาหน่วยงานสู่องคก์ารเรียนรู้ (สกอ.7.2) 1 2 4 4 4
1.6 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตดัสินใจ (สกอ.7.3)  -  - 5 5 5
1.7 ระบบบริหารความเส่ียง (สกอ.7.4) 2 2 6 5 5
1.8 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ (สกอ.8.1) 7 7 6 5 4
1.9 ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.9.1) 5 5 7 7 4

1.10 ร้อยละของระดบัความพึงพอใจของผูรั้บบริการ  -  - 3.90 3.75 3

ภารกจิที่ 1 ทุนการศึกษา
1.1 มีการจดับริการทุนการศึกษาแก่นกัศึกษา 7 7 7 7 5

ภารกจิที่ 2 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

2.1 มีการจดับริการกองทุนเงินให้กูย้ืมเพ่ือการศึกษาแก่นกัศึกษา 7 7 7 7 5
ภารกจิที่ 3  บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยา

3.1 ระบบและกลไกการให้ค  าปรึกษาและบริการดา้นขอ้มลูขา่วสาร (สกอ.3.1) 6 6 7 7 5
ภารกจิที่ 4 บริการจัดหางานและข้อมูลศึกษาต่อ

4.1  มีการจดับริการจดัหางานและขอ้มลูศึกษาต่อแก่นกัศึกษา 5 5 5 5 5

ปี 2552

 1.  ตวับ่งช้ีร่วมของหน่วยงาน  (10  ตวับ่งช้ี)

 2.  ตวับ่งช้ีเฉพาะของหน่วยงาน  (15  ตวับ่งช้ี)

ผลการด าเนินงาน
เป้าหมาย

ตารางแสดงผลการด าเนินงาน และผลการประเมนิตามตวับ่งช้ี

ภารกจิ / ตวับ่งช้ี
คะแนน

การประเมนิปี 2553ปี 2551



ตั้ง/หาร ตั้ง/หาร ตั้ง/หาร
2551 2552 2553

ปี 2552

ผลการด าเนินงาน
เป้าหมายภารกจิ / ตวับ่งช้ี

คะแนน

การประเมนิปี 2553ปี 2551

ภารกจิที่ 5 วินัยและพัฒนานักศึกษา

5.1 มีการด าเนินงานวินยันกัศึกษาและพฒันานกัศึกษา 6 6 6 6 5
5.2 ระดบัความส าเร็จของการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ท่ีจดัให้กบันกัศึกษา (สกอ.2.8)  -    - 4 4 4

ภารกจิที่ 6  หอพักนักศึกษา

6.1 จดับริการหอพกันกัศึกษาให้ไดม้าตรฐาน* 8 8 5 5 5
ภารกจิที่ 7 สุขาภบิาลอาหาร/ร้านสวัสดกิารและส่ิงอ านวยความสะดวก

7.1  คุณภาพอาหาร-เคร่ืองด่ืมตามมาตรฐาน 5 5 5 5 5
ภารกจิที่ 8.1  สุขภาพอนามยั

8.1  มีบริการสุขภาพอนามยัและประกนัภยัอุบติัเหตุนกัศึกษา 6 6 5 5 5
ภารกจิที่ 9 กจิกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนานักศึกษา

9.1 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนกัศึกษา (สกอ.3.2) 4 4 6 6 5
9.2 มีการจดัและส่งเสริมกิจกรรมนานาชาติ* 480 5 5 5 5

ภารกจิที่ 10 วิชาทหาร

10.1 การให้บริการวิชาทหาร * 615 715 5 5 5
ภารกจิที่ 11  กฬีา

11.1 การช้ีน าและ/หรือแกปั้ญหาสงัคมในดา้นสุขภาพของสถาบนั (สมศ.18.2)  -  - 3 3 3
11.2 การพฒันากีฬา  -  - 5 5 5

ภารกจิที่ 12  องค์ประกอบตามนโยบายรัฐบาล "สถานศึกษา 3 ด ี(3D)

12.1 การบริหารจดัการสถานศึกษา 3ดี (3D)  -  - 5 5 5

*  มีการปรับเปล่ียนเกณฑม์าตรฐาน

- 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 5 

ผลการด าเนนิงานกองกจิการนักศกึษา 

ประจ าปีการศกึษา 2553 

ภารกิจ/ตัวบ่งช้ีร่วมของหน่วยงาน 
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ภารกิจท่ี 1 ภารกิจรวมของหนวยงานสนับสนุน 

ตัวบ่งชี้ :  1.1  กระบวนการพัฒนาแผน (สกอ.1.1) 

เกณฑ์การประเมนิ : 

คะแนน 1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 

มีการดําเนนิการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนนิการ 2 

หรือ 3 ขอ 
มีการดําเนนิการ 4 

หรือ 5 ขอ 
มีการดําเนนิการ 
6  หรือ 7 ขอ 

มีการดําเนนิการ 

8  ขอ 

 

ผลการประเมินตนเองปีการศึกษา  2553 

เป้าหมาย ผลการด าเนนิการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

7  8  5    บรรลุเปา้หมาย 
 

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การประเมนิ ผลการด าเนนิงาน หลักฐาน 

 1 มีการจัดทําแผนกล

ยุทธ์ ทีส่อดคลองกับ

นโยบายของสภา

สถาบันโดยการมีส่วน  

รวมของบุคลากร ใน

หนวยงาน และไดรับ

ความเห็นชอบจากผู

บรหิารโดยเปนแผน ที่

เช่ือมโยงกับปรัชญา

หรือปณิธาน และ

พระราชบัญญัติ

สถาบัน ตลอดจนสอด

คลองกับจุดเนนของ 

กลุมสถาบัน กรอบ

แผนอุดมศึกษาระยะ

ยาว 15 ป  ฉบับที่ 2 

(พ.ศ.2551-2565) 

และแผนพัฒนา

การศึกษาระดับ  

    กองฯ มีการจัดทําแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้อง

กับนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยการมีส่วน

ร่วมของบุคลากรในกองฯ และได้รับความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารกองกิจการ

นักศึกษา เป็นแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือ

ปณิธานของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย

ได้ดําเนินการดังนี้ 

    1. มีการกําหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ ใน

แผนปฏิบัติราชการกองกิจการนักศึกษา  ให้

เหมาะสมกับสภาพการบริหารในปัจจุบัน โดย

ได้มีการทบทวน วิสัยทัศน์ พันธกิจ  มีการ

ประชุมกรรมการจัดทําแผน  หลังจากนั้นได้

นําเสนอให้บุคลากรทุกคนได้ร่วมแสดงความ

คดิเห็นในการสัมมนากองกจิการนักศึกษา 

    2. มีการจัดทําแผนกลยุทธ์ของกองกจิการ

นักศึกษา  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ โดย

ผู้บริหารและบุคลากรทุกคนได้ประชุมร่วมกัน

เพื่อพิจารณา วิเคราะห์สภาพปัจจุบันของ 

กนศ.1.1-01  

แผนกลยุทธ์กอง

กจิการนักศึกษา 
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ภารกิจท่ี 1 ภารกิจรวมของหนวยงานสนับสนุน 

ตัวบ่งชี้ :  1.1  กระบวนการพัฒนาแผน (สกอ.1.1) 

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลการด าเนนิงาน หลักฐาน 

  อุดมศึกษา ฉบับ

ที ่10 (พ.ศ.

2551-2554) 

หน่วยงาน (SWOT)  และทบทวนแผนการปฏิบัติ

ราชการและนําผลการประเมิน ข้อเสนอ  แนะจาก

การประเมินในปีที่ผ่านมามาใช้ประกอบในการจัด 

ทําแผน ซึ่งแผนได้กําหนดตัวชี้วัด เป้าหมาย การ

จัดทําแผนการปฏิบัติงานในการประกันคุณภาพ

การศึกษา การดําเนินงานตาม  คํารับรองการ

ปฏิบัติราชการและการบริหารความเสี่ยงและการ

ควบคุมภายใน มีการกําหนดกจิกรรมและโครงการ

จากทุกงานๆ ให้มีความสอดคล้องกับภารกิจหลัก

ของกองกิจการนักศึกษาและสอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ไว้ใน

แผนกลยุทธ์ของกองกจิการนักศึกษา(กนศ.1.1-01) 

       3.  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดทํา

แผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 

2553 (กนศ.1 .1-02)และดํา เนินการประชุม

คณะกรรมการตามคําสั่ง เพื่อดําเนินการทบทวน 

วิสัยทัศน์  พันธกิจ วัตถุประสงค์  นําผลการ

วิเคราะห์สภาพปัจจุบันของหน่วยงาน (SWOT) 

จากขอ้ 2 มาวิเคราะห์อีกคร้ังหนึ่งรวมถึงวิเคราะห์

ความสอดคล้อง ความเชื่อมโยงของแผนปฏิบัติ

ราชการของหน่วยงานกับแผนปฏิบัติราชการของ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อกําหนดให้

ครอบคลุมตามภารกิจหลักของหน่วยงาน 

ประกอบด้วย  การกํ าหนดนโยบาย กรอบ 

แนวทางปฏิบัติ  กลยุทธ์  ตัว ชี้ วัด  เป้าหมาย 

ระยะเวลา และผู้รับผิดชอบให้เป็นไปตามภารกิจ

หลัก  

       4. นํ าร่างแผนกลยุทธ์ของกองกิจการ

นักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เสนอในที่

ประชุมคณะกรรมการบริหารกองกจิการนักศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กนศ. 1.1-02   

คําสั่งแต่งตั้ง

คณะกรรมการ

จัดทําแผนกลยุทธ์

กองกจิการนักศึกษา 
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ภารกิจท่ี 1 ภารกิจรวมของหนวยงานสนับสนุน 

ตัวบ่งชี้ :  1.1  กระบวนการพัฒนาแผน (สกอ.1.1) 

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การประเมนิ ผลการด าเนนิงาน หลักฐาน 

   เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และดําเนิน 

การปรับปรุงแผนตามข้อเสนอแนะจาก

คณะ กรรม การ  บ ริ ห า รกอง กิ จ กา ร

นักศึกษา 

 

 2 มีการถายทอดแผน

กลยุทธระดับหนวย

งานไปสทูุกหนวย

งาน/งานภายใน 

    กองฯ มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ไปสู่

ทุกหน่วยงานภายใน ดําเนินการโดย 

    1. ผู้บริหารดําเนินการถ่ายทอดแผน  

กลยุทธ์ของกองกิจการนักศึกษาไปยัง

บุคลากรทุกคนในการประชุมบุคลากรกอง

กจิการนักศึกษา   

    2. มีการกําหนดเป้าหมายการดําเนิน 

งานของทุกแผน/กิจกรรม และกําหนด

มอบหมายผู้ รับผิดชอบงานเป็นลาย-

ลักษณอ์ักษร  (กนศ.1.1-03) 

กนศ.1.1-03 

แผนปฏิบัติงาน   

ประจําปของกอง

กจิการนักศึกษา 

 

 

 3 มีกระบวนการแปลง

แผนกลยุทธเปนแผน 

ปฏิบัติการประจําป

ครบตามพันธกจิ 

    มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็น

แผนปฏิบัติการประจําปีครบ  3 พันธกิจ 

โดยกองฯ กําหนดให้บุคลากรทุกคนจัด ทํา

แผนการปฏิบัติงานของตนเอง แผนงานของ

หน่วยงานภายใน ประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2553 แล้วนําแผนการปฏิบัติงานของ

รายบุคคล /แผนงานหน่วยงานภายในมา

สังเคราะห์เพื่อจัดทําแผนการปฏิบัติงาน

ภาพรวมของกองกิจการนักศึกษาซึ่งการ

จัดทํ าแผนฯ ได้มีการวิ เคราะห์ความ

สอดคล้อ งระหว่ า งแผนกลยุทธ์ แล ะ

แผนปฏิบัติราชการประจําปี อีกทั้งแผน/ 
กิ จ ก ร รม ที่ บุ ค ล า กรกํ า ห น ด มี ค ว า ม

สอดคล้องและครอบคลุมการดําเนินงาน

ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน และ

สามารถสนองตอบการดําเนินงานของตัว 

กนศ.1.1-04 

แผนปฏิบัติงานของ

หน่วยงานภายใน  

กองกจิการนักศึกษา 
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ภารกิจท่ี 1 ภารกิจรวมของหนวยงานสนับสนุน 

ตัวบ่งชี้ :  1.1  กระบวนการพัฒนาแผน (สกอ.1.1) 

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การประเมนิ ผลการด าเนนิงาน หลักฐาน 

   บ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา และ

ตัวชีว้ัดการปฏิบัติราชการตามคํารับรอง

การปฏิบัติราชการประจําปี กนศ.1.1-04 

 

 4 มีตัวบ่งชีข้องแผนกล

ยุทธแผนปฏิบัติการ

ประจําป และคาเปา

หมายของแตละตัวบงชี ้

เพื่อวัดความสําเร็จ  

ของการดําเนินงานตาม

แผนกลยุทธและแผน 

ปฏิบัติการประจําป ี

     มีการกําหนดตัวบงชีข้องแผนกลยุทธ

แผนปฏิบัติการประจําป และการกําหนด 

คาเปาหมายของแตละตัวบงชี้ของการ

ดําเนินงานเพื่อวัดความสําเร็จในการ

ดําเนิน งานตามแนวทางของการประเมิน

คุณภาพของ หน วยงานสนับสนุน ที่

มหาวิทยาลัยผู กําหนดและไดกําหนด

ตัวชี้วัด ค าเป้าหมายและเกณฑ การ

ประเมินคุณภาพของการดําเนินงานที่

ครอบคลุมทุกภารกิจที่ เป น ภารกิจ

เฉพาะของกองกจิการศึกษา 

(กนศ.1.1-01) และ (กนศ.1.1-03) 

กนศ.1.1-01  

แผนกลยุทธ์กอง

กจิการนักศึกษา 
 

กนศ.1.1-03 

แผนปฏิบัติงาน   

ประจําปของกอง

กจิการนักศึกษา 

 5 มีการดําเนนิงานตาม

แผนปฏิบัติการประจําป

ครบตามพันธกจิ 

     มีการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ 

ครบถว้นตามพันธกจิกระบวนการทํางาน

ทุกภารกิจมีการพัฒนาในเชิงคุณภาพ

และประสิทธิภาพของการทํางานเพื่อให

บรรลุ ผลสําเร็จตามแผนทุกภารกิจ โดย

ไดกําหนดตัวบงชี้เพื่อวัดความสําเร็จของ

การดําเนินกจิกรรมที่ดําเนินการไดสําเร็จ

ตามแผน (กนศ.1.1-04) 

กนศ.1.1-04 

รายงานประจําปการ

ประเมินคุณภาพ 

ภายในกองกจิการ

นักศึกษา ประจําป 

การศึกษา 2553 

 6 มีการติดตามผลการ

ดําเนินงานตามตัวบงชี้

ของแผนปฏิบตัิการ

ประจําป อยางนอยปละ 

2 คร้ังและรายงานผล 

มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล

การดําเนินงานตามภารกิจหลักของกองฯ 

โดยได มีการบูรณาการให้ เป นระบบ

เดียวกันกับระบบการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานประจําปี (TOR) และมีการ

กําหนดใหบุคลากรรายงานผลการ 

กนศ.1.1-05 รายงาน

ผลการปฏิบัติงานทุก 

6 เดอืนของบุคลากร 

กองกจิการนักศึกษา

ประจําป  
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ภารกิจท่ี 1 ภารกิจรวมของหนวยงานสนับสนุน 

ตัวบ่งชี้ :  1.1  กระบวนการพัฒนาแผน (สกอ.1.1) 

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลการด าเนนิงาน หลักฐาน 

  ตอผู้บรหิารเพื่อ

พิจารณา 
 

      ดําเนินงานปละ 2 ครั้ง (ทุก 6เดือน)เพื่อรับ

การประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ตาม

เกณฑมาตรฐานที่กําหนดไว และรายงานตอผู

บรหิารเพื่อพิจารณา ปละ 2 คร้ัง (กนศ.1.1-05) 

 

 7 มีการประเมินผล

การดําเนินงาน

ตามตัวบงชีข้อง

แผนกลยุทธ 

อยางนอยปละ  

1 คร้ัง และ

รายงาน ผลตอ 

ผูบรหิารเพื่อ

พิจารณา 

      มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้

ของกลยุทธ โดยผ านกระบวนการประเมิน

คุณภาพภายในประจําป ของกองกิจการนักศึกษา

ที่มีคณะกรรมการภายนอกหน วยงานเข้ามา

ประเมินปละ 1 ครั้ง  ตามแนวทางและเกณฑ ที่

มหาวิทยาลัยกําหนด พรอมทั้งเสนอรายงานผล

การดําเนินงานใหมหาวิทยาลัยทราบ (กนศ.1.1-

06) 

กนศ.1.1-06 

ผลการดําเนนิงาน

ตามตัวบง่ชีข้อง

แผนกลยุทธ ์      

ปี 2552 

 8 มีการนําผลการ
พิจารณาขอคิด
เห็นและขอเสนอ
แนะของผบูรหิาร  
ไปปรับปรุงแผน
กลยุทธ  และ
แผนปฏิบัติการ
ประจําป 

 

     กองฯ ไดนําผลการพิจารณาขอคิดเห็นข้อ -

เสนอแนะ  และข้อมูลจากสวนตาง ๆ ในรูปของ  

1) การประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน

ของบุคลากรกองกจิการนักศึกษา 2) จากขอเสนอ

แนะของคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงาน

ประจําปและ  3) นโยบายจากฝ่ายบริหารมา      

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

ประสิทธิภาพการทํางาน (กนศ.1.1-07)  

กนศ.1.1-06 

แผนกลยุทธ์และ

แผนปฏิบัติการ    

ปี 2554 

 

ข้อสรุปโดยรวมของตวับ่งชี ้

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแขง็ 

               --------- 

จุดควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

                --------- 

วิธปีฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม 

                --------- 

 



 
 

รายงานประจําปีการประเมินคุณภาพภายใน  ปีการศึกษา 2553 

31 

ภารกิจท่ี 1  ภาระกิจร่วมของหน่วยงานสนับสนุน 

ตัวบ่งชี้ : 1.2  ภาวะผน้ําของผู้บริหารทุกระดับของหน่วยงาน (สกอ.7.1)   

เกณฑ์การประเมนิ : 

คะแนน 1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 

มีการดําเนนิการ 
1 ขอ 

มีการดําเนนิการ 
2  ขอ 

มีการดําเนนิการ 
3 หรือ 4 ขอ 

มีการดําเนนิการ 
5  ขอ 

มีการดําเนนิการ 
6  ขอ 

 

ผลการประเมินตนเองปีการศึกษา  2553 

เป้าหมาย ผลการดําเนนิการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

6  6 5   บรรลุเปา้หมาย 
 

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การประเมนิ ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

 1 ผูบรหิารมีวสิัยทศัน

กําหนดทศิทางการ 

ดําเนินงานและ

สามารถถายทอดไป

ยังบุคลากรทุกระดับ

มีความสามารถใน

การวางแผนกลยุทธมี

การนําขอมลูสาร -

สนเทศ เปนฐานใน

การปฏิบัติงานและ

พัฒนาหนวยงาน 

 ผูบรหิารมีวิสัยทัศน์ในการกําหนดทิศทางการ 
ดํ า เ นิ น งานของกองฯ  และมี แนวทางการ

บริหารงานแบบมีส่วนร่วม จึงได้ร่วมกับบุคลากร

และผู้ที่เกี่ยวข้องกําหนดนโยบาย และจัดทําวิสัย

ทัศน พันธกิจ/แผนกลยุทธ และนําสูการปฎิบัติที่

เป นระบบชัดเจน รวมทั้งมีการ ถ ายทอดให

บุคลากรทุกระดับทราบและมีความเขาใจตรงกัน

นอกจากนี้ ยังไดมีการกําหนดกลยุทธหลักเพื่อ

นําไปสูการพัฒนาระบบการดําเนิน งานของกองฯ

เพื่อใหบรรลุวิสัยทัศนและพันธกิจองคกร (กนศ.

1.2-01) อีกทั้งมีการนําข้อมูลสารสนเทศเป็นฐาน

ในการปฏิบัติงานและการพัฒนาหน่วยงาน  โดย

ได้ให้ความสําคัญ มีการปรับโครงสร้างให้มีงาน

สารสนเทศและนวัตกรรมเป็นผู้รับผิดชอบข้อมูล

สารสนเทศโดยตรง (กนศ.1.2-02) 

กนศ.1.2-01

วิสัยทัศน  

พันธกิจ 

เปา้ประสงค ์

วัตถุประสงค ์

และกลยุทธ์ 

กองกิจการ

นักศึกษา 

 

กนศ.1.2-02 

โครงสรา้ง   

กองกจิการ

นักศึกษา 

 2 ผูบรหิารมีการกํากับ ติดตาม และ 

ประเมินผลการ

ดําเนิน งานตามที่

มอบหมาย รวมทั้ง

สามารถสื่อสารแผน 

และผลการดําเนนิ  

     ผู้บริหารของกองฯ มีการกํากับติดตามผลการ

ดําเนินงานตามที่มอบหมายสู่การปฎิบัติผ านที่

ประชุมทีมผู้บริหารกองฯ โดยจะมีวาระการ

ประชุมตามปกติเดือนละ 1 ครั้ง และจะมีการ

ประชุมวาระพิเศษ เมื่อมีความจําเป็นเร่งด่วน  อีก

ทั้งมีการสื่อสารแผนและผลการดําเนินงานของ  

กนศ.1.2-03 

รายงานการ

ประชุมทีม

ผู้บรหิาร 
กองกจิการ 

นักศึกษา 
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ภารกิจท่ี 1  ภาระกิจร่วมของหน่วยงานสนับสนุน 

ตัวบ่งชี้ : 1.2  ภาวะผนูําของผูบริหารทุกระดับของหนวยงาน (สกอ.7.1)   

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การประเมนิ ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

  งานของสถาบนั/

หน่วยงานไปยัง

บุคลากรในหนวยงาน 

กองฯ ไปยังบุคลากรผ่านทางหัวหน้างานและ

สื่อสารโดยตรงผา่นที่ประชุมกองฯ จนบุคลากร

มีความเข้าใจ สามารถนาํไปถอืปฏิบัติได้ (กนศ.

1.2-03) 

 

 3 ผูบรหิารสนับสนุนให

บุคลากรในหนวยงาน

มี สวนรวมในการ

บรหิารจัดการ ให

อํานาจในการตดัสนิใจ

แกบุคลากรตามความ

เหมาะสม 

 ผบูรหิารมีการสนับสนุนให้บคุลากรในหน่วย  

งาน มีส่วนรว่มในการบรหิารจัดการ โดยไดเปิด

โอกาสใหบุคลากร/ผูใตบังคับบัญชามีโอกาสใน

การแสดงความคดิเห็นและมสีวนรวมรับผิดชอบ 

ในการตัดสินใจดาํเนินงานในกิจกรรมตาง ๆ ของ

กองฯ  ในรูปของคณะกรรมการ/คณะทํางาน เช่น 

       - คณะกรรมการประกันคุณภาพและ

บรหิารความเสี่ยง 

       - คณะกรรมการแผนและพัฒนากอง

กจิการนักศึกษา 

       - คณะกรรมการจัดการความรูกอง

กจิการนักศึกษา 

       - คณะทํางานสงเสริมกจิกรรม 5 ส   

กองกจิการนักศึกษา 

       - คณะกรรมการสันทนาการสานสัมพนัธ ์

กองกจิการศึกษา  

       - คณะกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 

       - คณะกรรมการประเมนิผลและอื่น ๆ 

(กนศ.1.2-04)       

กนศ.1.2-04 

แตงตั้งคณะกรรม 

การชุดตางๆ ใน

การดําเนินงาน

ของกองกจิการ

ศึกษา 

 4 ผูบรหิารถายทอด

ความรู และสงเสริม

พัฒนาผูรวมงานเพือ่

ใหสามารถทํางาน

บรรลุวัตถุประสงค์

ของหนวย งานเต็ม

ตามศักยภาพ 
 

     ผูบรหิารมีการการถายทอดความรูแบบเป็น

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 ใต้บั งคับบัญชา   โดยผ่ านกระบวนการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้และการประชุมการพบปะ

พูดคุย และหากมีความรู้ใดที่เป็นเรื่องสําคัญก็

จะนําเข้าที่ประชุมทีมผู้บริหารและที่ประชุมกอง

กจิการนักศึกษา เพื่อรวมกันวิเคราะห์และแสดง

ความคิดเห็นรวมกัน 
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ภารกิจท่ี 1  ภาระกิจร่วมของหน่วยงานสนับสนุน 

ตัวบ่งชี้ : 1.2  ภาวะผนูําของผูบริหารทุกระดับของหนวยงาน (สกอ.7.1)   

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การประเมนิ ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

 5 ผูบรหิารบริหารงานด

วยหลักธรรมาภิบาล

โดยคํานึงถึง ประโยชน

ของหนวยงาน และผู

มีสวนไดสวนเสีย 

    กองฯ  มีผูอํานวยการกองและหัวหนางาน 

ทั้ง 9 งาน เปนผูบริหารจัดการภารกิจของกอง

ในฐานะหนวยงานสนับสนุนที่มีภารกิจนําเสนอข

อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผูบริหาร 

ตามภารกิจและมีการประสานงาน/ใหคําปรกึษา

ชี้แนะแกคณะ/หนวยงานที่เกี่ยวของดวย การ

ปฏิบัติงานของบุคลากรทุกคนใน กองอยางเต็ม

ศักยภาพ และมีจิตสํานึกในการใหบรกิารในการ

ดําเนินงานใช หลักธรรมาภิบาลที่ เน นการ

ปฏิบัติการตามหลักนิติธรรม การดําเนินงาน

ตามกฏระเบียบ ข อบังคับ แนวปฏิบัติและ

กติกาตาง ๆ ความโปรงใส เปนธรรม ที่สามารถ

ตรวจสอบได มีความรับผิดชอบและการใช

ทรัพยากรอยางประหยัดและคุมคา คํานึงถึง

ประโยชนของหนวยงาน/มหาวิทยาลัยและผูที่

มี ส วน ได เสี ยภาย ใต กรอบระ เบี ยบการ

บรหิารงานของมหาวิทยาลัย 

 

 6 มีระบบการประเมิน -

ผลของหนวยงาน 

และผูบรหิารนําผล

การประเมินไป

ปรับปรุงการบรหิาร  

งานอยางเปนรูปธรรม 

 กองฯ มีระบบการประเมินผลของหน่วยงาน 
โดย  1) การประเมินคุณภาพภายในกองกิจการ

นักศึกษาประจําปตามแนวทางและเกณฑที่

มหาวิทยาลัยกําหนด  2) การประเมินผูบริหาร

โดยประเมิน ตามระเบียบที่มหาวิทยาลัย

กําหนดเรื่องหลักเกณฑและวิธีการประเมินผล

การปฏิบัติงานของข าราชการพลเรือนใน

สถาบันอุดมศึกษาประจํ าป โดย

คณะกรรมการประเมินนั้นประกอบด้วยหัวหน้า

งานทุกงาน ผอ. ผช. และ รองฯ ซึ่งกํากับดูแล

กองกิจการนักศึกษา ซึ่งผูบริหารประเมินแลว 

จะมีขอมูลยอนกลับในเรื่องการปรับปรุงการ

ทํางานและการพัฒนาตนเอง 3) การประเมิน 

กนศ.1.2-05  

การทบทวน

ตนเองจาก

ข้อเสนอแนะของ

กรรมการ

ประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน

ประจําปี 2552 
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ภารกิจท่ี 1  ภาระกิจร่วมของหน่วยงานสนับสนุน 

ตัวบ่งชี้ : 1.2  ภาวะผนูําของผูบริหารทุกระดับของหนวยงาน (สกอ.7.1)   

   ความพึงพอใจตอการปฏิบัติงานของบุคลากร    

กองกิจการศึกษา จากการประเมินดังกล่าว

ข้างต้น ผู้บริหารได้นําผลการประเมินข้อเสนอแนะ

จากการประเมินมาวิ เคราะห เพื่อปรับปรุ ง

ระบบงาน ปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางาน การ

ปรับปรุง  กลยุทธ รวมถึงเทคนิคการทํางาน     

เปนประจํา(กนศ.1.2-05) 

 

ข้อสรุปโดยรวมของตวับ่งชี ้

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแขง็ 

              ---- 

จุดควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

             ควรมีการเก็บหลักฐานการถา่ยทอดความรู้  ของผู้บริหารอยา่งเป็นระบบ 

 

วิธปีฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม 

             ---- 
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ภารกิจท่ี  1   ภารกิจร่วมของหน่วยงานสนับสนุน  

ตัวบ่งชี้ : 1.3  การปฎิบัติตามบทบาทหนาท่ีของผบูริหารหนวยงาน  (สมศ.13) 

เกณฑ์การประเมนิ : 

คะแนน 1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 

มีการด าเนนิการ    

1 ขอ 

มีการด าเนนิการ     

2 ขอ 

มีการด าเนนิการ     

3 ขอ 

มีการด าเนนิการ     

4 ขอ 

มีการด าเนนิการ     

5 ขอ 

 

           ผลการประเมินตนเองปีการศึกษา  2553 

เป้าหมาย ผลการดําเนนิการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

5 5 5   บรรลุเปา้หมาย 
 

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

 1. มีการเผยแพรวิสัย

ทัศนของผบูรหิาร 

     ผูบริหารมีการก าหนดนโยบายและจัดท าวิสัย

ทัศน พันธกิจ/แผนกลยุทธ และน าสูการปฎิบัติที่   

เปนระบบชัดเจนรวมทั้งมีการถายทอดนโยบาย   

วิสัยทัศน พันธกิจ และแผนกลยุทธ  ใหงานและ

บุคลากรทุกระดับทราบและมีความเขาใจตรงกัน

นอกจากนี้ ยังไดมีการก าหนดกลยุทธหลักเพื่อน าไป

สูการพัฒนาระบบการด าเนินงานของกองเพื่อให้

บรรลุวิสัยทัศนและ พันธกิจองคกร เผยแพร่ผ่าน 

web site กองกิจการนักศึกษาและติดประกาศไว้

หน้ากองกจิการนักศึกษา  (กนศ.1.3-01) 

กนศ.1.3-01 

http://student. 

psu.ac.th/new

/doc/vision.plt 

 2. สรางการมีสวนร

วมโดยการรับฟงค

วามคิดเห็น   เชน 

การจัดประชุม

บุคลากรอยางนอย 

2 คร้ัง    ตอป

การศึกษา 

     การมีสวนรวมโดยจัดใหมีการประชุมหัวหนา 

งาน  อยางนอยเดือนละครั้ง การประชุมสัมมนา

บุคลากรกองฯ อยางนอยปละ 1 คร้ังประชุมเจ้าหน้า 

ที่กอง 2-3 ครั้ง/ภาคการศึกษา (กนศ.1.3-02) รวม

ทั้งเป ดรับฟ งขอคิดเห็นและ ข อเสนอแนะจาก

บุคลากรทุกระดับ เพื่อใช ข อมูลดังกล าวเป น  

แนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงระบบบรหิารและ

การปฎิบัติงานกองกจิการนักศึกษา ไดเปดโอกาสให

บุคลากร/ผู ใตบังคับบัญชามีโอกาสในการแสดง

ความคิดเห็นและมีสวนรวม 

กนศ.1.3-02 

ระเบียบวาระ

และรายงาน

การประชุม

กองกจิการ

นักศึกษา 

http://student/
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ภารกิจท่ี  1   ภารกิจร่วมของหน่วยงานสนับสนุน  

ตัวบ่งชี้ : 1.3  การปฎิบัติตามบทบาทหนาท่ีของผบูริหารหนวยงาน  (สมศ.13) 

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

   รับผดิชอบในการตดัสนิใจด าเนินงานในกจิกรรมตางๆ

ของกองในรูป ของคณะกรรมการ/คณะท างานโดยมีผู

บรหิารเปนที่ปรึกษา 

 

 3. มีการเผยแพรผล

การตรวจสอบ       

ดานบุคลากร 

การเงิน สถานที่    

ครุภัณฑและการ

บรหิารความ

เสี่ยง (ทั้งชวีิต

และทรัพยสิน

ของนักศึกษา 

คณาจารยและ

บุคลากร) โดยผู

ตรวจสอบนอก   

หนวยงานตอ่

สาธารณชน 

     การเผยแพรผลการตรวจสอบผลการด าเนนิงานต

อสาธารณชนไมใชบรบิทของหนวยงานระดับกอง แตใน

ฐานะหนวยงานสนับสนนุสวนกลาง กองกจิการนักศึกษา

ไดมีการด าเนินการตรวจสอบในบางประเด็นที่เกี่ยวของ 

เพื่อสนับสนุนการบรหิารจัดการภายในกองฯ ดังนี ้

- จัดท ารายงานขอมลูดานบุคลากรและมีการ 
ตรวจสอบตามเงือ่นไขของกองการเจาหนาที่และกอง

แผนงานที่รับผดิชอบดานบุคลากรและอตัรา ก าลัง 

- จัดท ารายงานขอมูลดานการเงินและงบประมาณ  

โดยมีการบันทึกขอมลูทุกครัง้ที่มีการเบกิ จาย ซึง่สามารถ

เช็คยอดเงินคงเหลือไดตลอดเวลากระบวนการตรวจสอบ

และตดิตามการเบิกจายเงินใหเปนไปตามระเบยีบและกฏ

เกณฑของกระทรวงการคลังและมหาวิทยาลยั โดยกอง

และหนวยตรวจสอบภายในในการตรวจสอบและตดิตาม

การใชจายเงินใหเปนไปตามระเบยีบฯ 

- มีการตรวจสอบรายการครุภัณฑของกองปลีะ 1 คร้ัง  

ตามระเบยีบและเงื่อนไขของงานพัสดุ  กองคลงั 
    - มีการด าเนินการเรื่องบรหิารความเสีย่งตามระเบยีบ 

ที่มหาวิทยาลยัก าหนดและน าเสนอ มหาวิทยาลยัซึ่งมี

ส านักประกันเปนหนวยงานรับผดิชอบ (กนศ.1.3-03) 

กนศ.1.3-

03 

 4. มกีารเผยแพรผล

การส ารวจความ

พึงพอใจของ

บุคลากรภายใน 

หนวยงาน 

     เพื่อเปนการสงเสริมและพัฒนาระบบบริหารจัดการ

ภายในและสงเสริมการจัดสภาพแวดลอมที่ดีในการ

ท างาน กองกิจการศึกษา จึงก าหนดใหมีการประเมิน

ระดับความพึงพอใจของบุคลากรตอสภาพการท างาน 

โดยมีวัตถุประสงค เพื่อรับฟ งการความคิดเห็นของ

บุคลากรที่มีความพึงพอใจตอการท างาน เพื่อน าขอเสนอ 

 



 
 

รายงานประจาํปีการประเมนิคุณภาพภายใน  ปีการศึกษา 2553 

39 

 

 

ภารกิจท่ี  1   ภารกิจร่วมของหน่วยงานสนับสนุน  

ตัวบ่งชี้ : 1.3  การปฎิบัติตามบทบาทหนาที่ของผบูรหิารหนวยงาน  (สมศ.13) 

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

   แนะมาเปนประโยชนในการพฒันาในป ผล

การประเมินพบวา บุคลากรมคีวามพึงพอใจต

อสภาพการท างานภายในกอง มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 

3.80 จากคะแนนเต็ม 5 และไดมีการเผยแพรผ่าน 

web site กองกจิการนักศึกษา  

กนศ.1.3-03 

http://student. 

psu.ac.th/new

/satistaction 

 5. ผลการประเมินผู

บรหิารโดย

บุคลากรไมต่ ากวา 

3.51 จากคะแนน

เต็ม 5 

 

      เพื่อเปนการพัฒนาระบบบจัดการของผบูรหิาร 

ทุกระดับของกองกจิการนักศกึษาใหเปนไปตามหลัก

ธรรมาภิบาลโปรงใส สามารถตรวจสอบได รวมทั้ง

การมีสวนรวมของบุคลากรทุกระดับ กองกจิการ

นักศึกษาไดก าหนดใหมีการประเมินการบรหิาร

จัดการของผบูรหิารเปนตัวบงชีท้ี่ส าคัญตัวหนึง่ ใน

การประเมินผูบรหิารระดับผอู านวยการกองและหัว

หนางาน  มีผลการประเมิน ดงันี ้

        -  ดา้นลักษณะผู้น า  ทีร่ะดับมาก (3.77) 

        -  ดา้นพัฒนาองค์กร ที่ระดับมาก (3.55) 

        -  ดา้นการเป็นผู้ก ากับดูแลที่ดภีายใต้กรอบ

จรยิธรรมและคุณธรรม ที่ระดับมาก (3.52) 

        -  ดา้นมนุษยสัมพันธ์ ที่ระดับมาก (3.55) 

        -  ดา้นความสามารถในการสื่อสารและจงู           

ที่ระดับปานกลาง (3.50) 

        -  ดา้นศลิปะในการครองใจผู้ใต้บังคับบัญชา      

ที่ระดับปานกลาง (3.42) 

        -  ดา้นการจัดระบบ/กลไกการบรหิารองคก์ร

ที่มีประสิทธภิาพ  ที่ระดับมาก (3.54) 

        ผลการประเมินรวมที่ระดับมาก (3.65)  จาก

คะแนนเต็ม 5   (กนศ.1.3-04) 

กนศ.1.3-04  

สรุปรายงานผล

การประเมิน

ผู้บริหารกอง

กจิการ

นักศึกษา     

ปี 2553 

 

 

http://student/
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ภารกิจท่ี  1   ภารกิจร่วมของหน่วยงานสนับสนุน  

ตัวบ่งชี้ : 1.3  การปฎิบัติตามบทบาทหนาท่ีของผบูริหารหนวยงาน  (สมศ.13) 

ข้อสรุปโดยรวมของตวับ่งชี ้

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแขง็ 

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

 

จุดควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

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

 

 

วิธปีฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม 

------------ 
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ภารกิจท่ี  1   ตัวบ่งชี้ร่วมของหน่วยงาน 

ตัวบ่งชี้ :  1.4  ระบบการพฒันาบุคลากรสายสนับสนนุ (สกอ.2.4)   

เกณฑ์การประเมนิ : 

คะแนน 1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 

มีการดําเนนิการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนนิการ 
2 ข้อ 

มีการดําเนนิการ    

3  หรือ 4 ขอ 

มีการดําเนนิการ     

5  หรือ 6 ขอ 

มีการดําเนนิการ       

7 ขอ 

 

ผลการประเมินตนเองปีการศึกษา  2553 

เป้าหมาย ผลการดําเนนิการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

6   6  4  บรรลุเปา้หมาย 
 

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

 1 มีแผนการบรหิาร

และพัฒนา

บุคลากรสาย

สนับสนุนที่มีการ 

วิเคราะหขอ้มูล

เชิงประจักษ์ 

      กองฯ มีแผนการบรหิารและพัฒนาบุคลากร

สายสนับสนุนทีม่ีการวิเคราะหขอมูลเชิงประจักษ ์ 

(กนศ.1.4-01)  โดยการมุ่งพฒันาบุคลากรกอง ใหม้ี

ความรู้ความสามารถและสมรรถนะตรงตามที่

มหาวิทยาลยักําหนดคอื  สมรรถนะหลัก (Core 

Competency) สมรรถนะดา้นบรหิาร (Managerial 

Competency )  และ สมรรถนะเฉพาะงาน 

(Functional Competency)  ตามกลุ่มบุคลากร  

โดยเฉพาะสมรรถนะเฉพาะงานด้านกจิการนักศึกษา

นั้น  กองกจิการนักศึกษาได้ร่วมกับฝ่ายกจิการ

นักศึกษา คณะ  และวิทยาเขตต่าง ๆ กําหนดให้เป็น 

Functional Competency กลุ่มงานกจิการนักศึกษา

ของมหาวิทยาลยั ได้แก่ 

    1. ความรู้ความเข้าใจในงานที่รับผิดชอบ 

    2. ความสามารถในการประสานงาน 

    3. ความสามารถในการแกป้ัญหาและตัดสินใจ        

    4. ความมีมนุษยสัมพนัธ์ 

    5. ความมีวุฒภิาวะทางอารมณ์ 

    6. ความตระหนักในการพฒันาศักยภาพ

นักศึกษา 
    7. ความเข้าใจในพหุวัฒธรรม 

กนศ.1.4-01   
แผนกลยุทธ์การ
บรหิารทรัพยากร
บุคคลกองกจิการ
นักศึกษาปี
การศึกษา 2553 
 
กนศ.1.4-02  
Competency   
กลุ่มงาน 
กจิการนักศึกษา 
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รายงานประจําปีการประเมินคุณภาพภายใน  ปีการศกึษา 2553 

 

 

ภารกิจท่ี   1   ตัวบ่งชี้ร่วมของหน่วยงาน 

ตัวบ่งชี้ :  1.4  ระบบการพฒันาบุคลากรสายสนับสนนุ (สกอ.2.4)   

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

         8. ทักษะที่เก่ียวข้องกับงานที่รับผิดชอบ 

(กนศ.1.4/2)   

 

 2 มีการบรหิาร

และการพัฒนา

บุคลากรสาย

สนับสนุนให 
เปนไปตาม

แผนที่กําหนด 

 กองฯ ได้ดําเนินการพัฒนาบุคลากรตามแผน  

(กนศ.1.4-03)  ดังนี้ 

    1. การจัดสัมมนากองฯ  จาํนวน 1 คร้ัง ม ี

ผู้เข้าร่วม 50 คน 

    2. จัดอบรมพัฒนาบุคลากร 

          2.1  การจัดทําคู่มือ  30  คน 

          2.2  การเงิน   24   คน 

          2.3  การเขยีนโครงการ   17  คน 

          2.4 การประเมินผลการปฏิบัติงาน 17คน 

   3. ส่งบุคลากรเข้าอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ 

จํานวน 15 คน 

   4. การศึกษาดูงาน 

          4.1  ในประเทศ 8 คน 

             4.2  ต่างประเทศ 4 คน 

กนศ.1.4-03

สรุปผลการจัด

โครงการ

พัฒนาบุคลากร 

ปี 2553 

 3 มีสวัสดิการ

เสริมสราง

สุขภาพทีด่ี

และสรางขวัญ

และกําลงัใจให

บุคลากรสาย

สนับสนุน 

สามารถ

ทํางานได

อยางม ี

ประสิทธิภาพ 

      กองฯ มีโครงการจัดสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพ

โดยจัดให้บ ุคลากรมีโอกาสได ้เข ้าร ่วมโครงการ

ประกันภ ัยอ ุบ ัต ิเหต ุก ับน ักศ ึกษาในอ ัตราค่า เบี ้ย

ประกันภัยต่ําคนละ 100 บาทต่อปี  และได้รับความ

คุ้มครองสูงเช่นเดียวกับนักศึกษา ทําให้มีความสะดวก

ในการเข้ารับบริการรักษาพยาบาลอุบัติ เหตุ  ใน 

โรงพยาบาล เอกชน คลินิก และโพลีคลินิก ที่มี

ใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์ทั่วโลก ประหยัดเงิน

งบประมาณค่ารักษาพยาบาลของรัฐ และมีสินไหม

ทดแทนแก่ครอบครัวกรณีบุคลากรเสียชีวิต/ทุพลภาพ  

(กนศ.1.4-04)         

กนศ.1.4-04     

เอกสารรายชื่อ

นักศึกษาและ

บุคลากรผู้เอา

ประกันภัย  (ที่

งานบรกิารและ

สวัสดิการ

นักศึกษา) 
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รายงานประจําปีการประเมินคุณภาพภายใน  ปีการศกึษา 2553 

 

ภารกิจท่ี   1   ตัวบ่งชี้ร่วมของหน่วยงาน 

ตัวบ่งชี้ :  1.4  ระบบการพฒันาบุคลากรสายสนับสนนุ (สกอ.2.4)   

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

   มีระบบสงเสริม สนับสนุนการสรางขวัญและ

กําลังใจใหบุคลากร โดยมีการแตงตั้งคณะทํางาน

พิจารณากลั่นกรองคัดเลือกในระดับสาํนักงาน

อธิการบดีเพื่อเขารับโลประกาศเกียรติคุณจาก

อธิการบด ี

 

 4 มีระบบการ

ติดตามให

บุคลากรสาย

สนับสนุนนาํ

ความรูและ

ทักษะที่ไดจาก

การพัฒนามาใช

ในการปฏิบัตงิาน

ที่เกี่ยวของ 

     กองฯ ยังไม่มีระบบ แนวทาง หรือวิธีการติดตาม

ประเมินผล     การอบรมหรือการพัฒนาของ

บุคลากร เพื่อใหบุคลากรสามารถนําความรูและ

ทักษะที่ไดจากการพัฒนามาใชในการปฎิบัติงาน 

หรือปรับปรุงงาน แต่มีการดําเนินการโดยใชกลไก

การสังเกต  ติดตามผลประเมินผลการปฏิบัติงาน

หรือบางรายระบุไว้ใน TOR 

  

 5 มีการใหค้วามรู้

ด้านจรรยาบรรณ

แกบุคลากรและ

ดูแลควบคุมให

บุคลากรสาย

สนับสนุนถอื

ปฏิบัต ิ

     กองฯ ผานทางคูมือจรรยาบรรณที่จัดทําโดย

คณะกรรมการที่แตงตั้งโดยมหาวิทยาลัยและไดแจก   

จายใหกับบุคลากรทุกคน  อีกทั้งควบคุมให้บุคลากร

ถอืปฏิบัติ โดยกําหนดไว้ในการประเมนิผลสมรรถนะ 

(Competency) ที่กําหนดให้บุคลากรทุกคนมีค่า

ความจํา เป็นของจริยธรรมที่ ระดับ 3 และค่า

คาดหวังของตําแหน่งที่ระดับ 4 (กนศ.1.4-05)   

กนศ.1.4-05 

แบบขอ้ตกลง

และประเมิน

พฤติกรรมการ

ปฏิบัติราชการ

กองกจิการ

นักศึกษา   

 6 มีการประเมินผล

ความสําเร็จ 

ของแผนการ

บรหิารและการ

พัฒนาบุคลากร

สายสนับสนุน 

     กองฯ มีการประเมนิผลความสาํเร็จของแผน 

การบริหารและการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนนุ  

ในการประชุมจัดทาํแผนกลยทุธ์และแผนการปฏิบัติ 

การกองโดยคณะกรรมการดาํเนินงานและทีม

บรหิารกอง (กนศ.1.4-06)   

 

กนศ.1.4-06 

รายงานการ

ประชุมทีม

ผู้บริหารกอง

กจิการนักศึกษา   
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รายงานประจําปีการประเมินคุณภาพภายใน  ปีการศกึษา 2553 

 

ภารกิจท่ี   1   ตัวบ่งชี้ร่วมของหน่วยงาน 

ตัวบ่งชี้ :  1.4  ระบบการพฒันาบุคลากรสายสนับสนนุ (สกอ.2.4)   

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

 7 มีการนําผลการ

ประเมินไป

ปรับปรุงแผน

หรือปรับปรุง

การบรหิารและ

การพัฒนา

บุคลากรสาย

สนับสนุน 

กองฯ นาํผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรอื 

ปรับปรุงการบรหิารและการพัฒนาบุคลากรกองฯ 

ในการบรหิารและพัฒนาบุคลากรในปีต่อไป  (กนศ.

1.4-07)   

 

กนศ.1.4-07   

แผนกลยุทธ์การ

บรหิารทรัพยากร

บุคคลของกอง

กจิการนักศึกษา 

ปี 2554 

ข้อสรุปโดยรวมของตวับ่งชี ้

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแขง็ 

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

 

จุดควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

     1. มหาวิทยาลยัควรส่งเสรมิและสนับสนุนการพัฒนาบคุลากรที่มากขึ้น    

     2. เสนอมหาวิทยาลยัฯ ให้การสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาบุคลากรฯ และสอดคล้องกับภารกิจที่

ต้องทํางานพัฒนานักศึกษาเฉพาะดา้น     

วิธปีฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม 

                  ------------ 
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รายงานประจําปีการประเมินคุณภาพภายใน  ปีการศกึษา 2553 

ภารกิจท่ี   1  ภารกิจร่วมของหน่วยงานสนับสนุน 

ตัวบ่งชี้ :  1.5  การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์การเรียนรู้ (สกอ.7.2) 

เกณฑ์การประเมนิ : 

คะแนน 1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 

มีการด าเนนิการ    

1 ข้อ 

มีการด าเนนิการ     

2 ข้อ 

มีการด าเนนิการ    

3 ข้อ 

มีการด าเนนิการ     

4  ข้อ 

มีการด าเนนิการ     

5  ขอ้ 

 

ผลการประเมินตนเองปีการศึกษา  2553 

เป้าหมาย ผลการดําเนนิการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

4 4 4   บรรลุเปา้หมาย 
 

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การประเมนิ ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

 1 มีการก าหนดประเด็น

ความรู้และเปา้หมาย

ของการจัดการความรู้

ที่สอดคลอ้งกับแผน

กลยุทธ์ของหน่วยงาน

อย่างน้อยครอบคลุม 

2 พันธกจิ 

     กองฯ ได้ก าหนดประ เด็นความรู้ และ

เปา้หมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับ

แผนกลยุทธ์ผ่านที่ประชุมกองกิจการนักศึกษา 

ครอบคลุม 3 พันธกจิ ได้แก่ 

1. พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึง 

ประสงค์โดยสนับสนุนและจัดกิจกรรมพัฒนา

นักศึกษาที่หลากหลายและมีคุณภาพ  

2. จัดบรกิารและสวัสดิการที่ดี  เอือ้ต่อ 

การพัฒนาการเรียนรูแ้ละส่งเสรมิคุณภาพชวีิต 

แกน่ักศึกษา 

3.  สรา้งองคก์รคุณภาพ ตามหลักการ 

บรหิารจัดการที่ดี  

 

กนศ.1.5-01 

แผนการจัดการ

ความรู้กอง

กจิการนักศึกษา 

 2 ก าหนดบุคลากร

กลุ่มเปา้หมายที่จะ

พัฒนาความรู้และ

ทักษะตามประเด็น

ความรู้ที่ก าหนดใน   

ข้อ 1 

 

บุคลากรของกองกจิการนักศึกษาที่พัฒนาได้แก่ 

1. กลุ่มปฏิบัติงานพัฒนานักศึกษา 

2. กลุ่มปฏิบัติงานบรกิารและสวัสดิการ 

นักศึกษา 

กนศ.1.5-01 

แผนการจัดการ

ความรู้กอง

กจิการนักศึกษา 
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รายงานประจําปีการประเมินคุณภาพภายใน  ปีการศกึษา 2553 

ภารกิจท่ี   1  ภารกิจร่วมของหน่วยงานสนับสนุน 

ตัวบ่งชี้ :  1.5  การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์การเรียนรู้ (สกอ.7.2) 

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

 3 มีการแบง่ปันและ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้

จากความรู้ ทักษะ

ของผู้มี

ประสบการณต์รง

(tacit knowledge)  

เพื่อค้นหาแนว

ปฏิบัติที่ดตีาม

ประเด็นความรู้ที่

ก าหนดในข้อ 1 

และเผยแพร่ไปสู่

บุคลากรกลุ่มเปา้ 

หมายที่ก าหนด 

กองฯ ไดม้ีการจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

หลายโครงการโดยผู้ที่แบ่งปนัความรู้เป็ผู้

เช่ียวชาญและมีประสบการณต์รง 

1. ด้านพัฒนานักศึกษา เช่น โครงการประชุม 

เชิงปฏิบัติการจัดการความรู้ (KM Workshop)หัวข้อ

การพัฒนารูปแบบและการจัดกิจกรรมประชุมเชียร์

และรับน้องใหม่เชิงสร้างสรรค์ ปี 2553 โครงการ

ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้  (KM 

Workshop) เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาในภาคใต้

หัวข้อความส าเร็จของการจัดกิจการรับน้องประชุม

เชียร์ปกีารศึกษา 2553  

2. ด้านบรกิารและสวัสดิการนักศึกษา 

- โครงการประชุมเชงิปฏิบัติการ การ 

ด าเนินการให้กู้ยืมเงิน งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อ

การศึกษา งานทุนการศึกษาและงานวินัยนักศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรท์ั้ง 5 วิทยาเขต 

กนศ.1.5-02     

สรุปโครงการ

แลกเปลี่ยน

ความรู้กอง

กจิการนักศึกษา 

ปี 2553 

 

 4 มีการรวบรวม

ความรู้ตาม

ประเด็นความรู้ ที่

ก าหนดในข้อ 1 

ทั้งที่มีอยู่ในตัว

บุคคลและแหลง่

เรียนรูอ้ื่นๆ ที่เป็น

แนวปฏิบัติที่ดมีา

พัฒนาและ

จัดเก็บอย่างเป็น

ระบบโดย

เผยแพร่ออกมา

เป็นลายลักษณ ์

      กองฯ  มีการรวบรวมความรู้ และจัดเก็บ

รวมทั้งน าออกเผยแพร่ผ่านทาง Web site กอง

กจิการนักศึกษาอย่างเป็นระบบ เช่น 

- เทคนิคการเขยีนโครงการ 

- การเขยีนคูม่ือการปฏิบัติงาน 

กนศ. 1.5-07  

http://student.ps

u.ac.th 
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รายงานประจําปีการประเมินคุณภาพภายใน  ปีการศกึษา 2553 

 

 

ภารกิจท่ี   1  ภารกิจร่วมของหน่วยงานสนับสนุน 

ตัวบ่งชี้ :  1.5  การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์การเรียนรู้ (สกอ.7.2) 

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

  อักษร (explicit 

knowledge) 

  

 5 มีการน าความรู้

ที่ได้จากการ

จัดการความรู้ใน

ปีการศึกษา

ปัจจุบันหรือปี

การศึกษาที่ผา่น

มาที่เป็นลาย

ลักษณอ์ักษร 

(explicit 

knowledge) และ

จากความรู้ 

ทักษะของผู้มี

ประสบการณ์

ตรง (tacit 

knowledge) ที่

เป็นแนวปฏิบัติที่

ดีมาปรับใชใ้น

การปฏิบัติงาน

จรงิ 

        กองฯ ยังไม่ได้น าความรู้ที่ได้จากการจัดการ

ความรู้ มาจัดท าให้เป็นลายลักอักษร และปรับใช้ย่าง

เป็นระบบมีเพียงการปรับปรุงระบบงานจากความรู้ที่

ได้จากการจัดการความรู้ เช่น  กรณีนักศึกษาขอยื่น

ส าเร็จการศึกษาแล้วยังไม่ทราบผลการผ่านหลักสูตร

กิจกรรมนักศึกษาท าให้มีปัญหาภายหลังและจากการ

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในทุกวิทยาเขตท าให้

ทราบว่าวิทยาเขตปัตตานีนั้น ในวิธีปฏิบัติเมื่อนักศึกษา

ขอยื่นการส าเร็จการศึกษา  ระบบจะท าการตรวจสอบ

ว่านักศึกษาได้ส าเร็จหลักสูตรกิจกรรมนักศึกษา

หรือไม่ในคราวเดียวกัน ท าให้ตัวนักศึกษาทราบข้อมูล

การท ากิจกรรมนักศึกษาว่ามีครบถ้วนสามารถส าเร็จ

การศึกษาหรือไม่แต่ในเบื้องต้นที่ประชุมจึงมีความ

คิดเห็นว่าวิธีการดังกล่าวเป็นวิธีการที่ดีจึงได้น ามา

ปรับใชป้ฏิบัติจรงิกับอีก 4 วิทยาเขต 

 

ข้อสรุปโดยรวมของตวับ่งชี ้

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแขง็ 

         ----------- 

จุดท่ีควรพัฒนา / ข้อเสนอแนะในการปรับปรงุ 

   ----------- 
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รายงานประจําปีการประเมินคุณภาพภายใน  ปีการศกึษา 2553 

วิธปีฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม 

        -----------  
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รายงานประจําปีการประเมินคุณภาพภายใน  ปีการศกึษา 2553 

ภารกิจท่ี  1   ภารกิจร่วมของหน่วยงานสนับสนุน 

ตัวบ่งชี้ :  1.6  ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ (สกอ.7.3) 

เกณฑ์การประเมนิ : 

คะแนน 1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 

มีการด าเนนิการ        

1 ข้อ 

มีการด าเนนิการ       

2 ข้อ 

มีการด าเนนิการ       

3 ข้อ 

มีการด าเนนิการ       

4 ข้อ 

มีการด าเนนิการ       

5ข้อ 

 

ผลการประเมินตนเองปีการศึกษา  2553 

เป้าหมาย ผลการดําเนนิการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

5 5 5   บรรลุเปา้หมาย 
 

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

 1 มีแผนระบบ

สารสนเทศ 

(Information 

System Plan) 

     กองฯ มีแผนระบบสารสนเทศ ( Information 

System Plan) (กนศ.1.6-01) 

กนศ.1.6-01   

แผนระบบ

สารสนเทศ

กองกจิการ

นักศึกษา 

 2 มีระบบสารสนเทศ

เพื่อการบริหาร

และการตัดสินใจ

ตามพันธกิจของ

หน่วยงาน  และ

สามารถน าไปใช้ใน

การด าเนินงาน

ประกันคุณภาพ 

     กองฯ มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและ

การตัดสินใจสอดคล้องกับพันธกิจของกองฯ ดังนี้ 

(กนศ.1.6-02) 

1. การบรกิารจัดหางานโดยใช้โปรแกรม  

PSU Job Service 

2. สารสนเทศกจิกรรมนักศึกษา (Transcript  

กจิกรรมนักศึกษา) 

3. ข่าวสารกองกจิการนักศึกษา 

4. กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา             

(กยศและกรอ) 

5. ทุนการศึกษา (ทุนทั่วไป) 

6. ทุนท างานแลกเปลี่ยน 

7. ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ 

     8.   งานพิเศษหารายได้ระหว่างเรียน 

กนศ.1.6-02 

http://student.

psu.ac.th 
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รายงานประจําปีการประเมินคุณภาพภายใน  ปีการศกึษา 2553 

ภารกิจท่ี  1   ภารกิจร่วมของหน่วยงานสนับสนุน 

ตัวบ่งชี้ :  1.6  ระบบสารสนเทศเพื่อการบรหิารและการตัดสินใจ (สกอ.7.3) 

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

   8. โครงการประกอบการอบรมแข่งขันต่าง ๆ 

9. การจองหอพัก 

10. เงินยืมฉุกเฉิน โดยทุกระบบสามารถน า 

ข้อมูลไปใช้ในการด าเนินงานประกันคุณภาพทั้ง

ระดับกองฯ และระดับมหาวิทยาลัย 

 

 3 มีการประเมิน

ความพึงพอใจของ

ผู้ใชร้ะบบ

สารสนเทศ 

 

 

 

 

     มี ก า ร ป ร ะ เ มิ น คุ ณ ภ า พพึ ง พ อ ใ จ ข อ ง

ผู้ใช้บริการ(นักศึกษา)มีผลการประเมินที่ระดับ

มาก (3.67) (กนศ.1.6-03) 

 

 

 

 

 

กนศ.1.6-03 

ความคิดเห็น

และความพึง

พอใจของ

นักศึกษาต่อการ

บรกิารด้าน

สารสนเทศ

กจิการนักศึกษา 

 4 มีการน าผลการ

ประเมินความพึง

พอใจของผูใ้ช้

ระบบสารสนเทศ

มาปรับปรุงระบบ

สารสนเทศ 

     จากการประเมินผลจากการท างานและ

สอบถามนักศึกษาที่ใช้บริการจองหอพักผ่าน 

Website พบว่าในขณะที่จองหอพักตอนนักศึกษา

จะเข้าศึกษาในช้ันปีที่ 1 นักศึกษายังไม่ค่อยเข้าใจ

ระบบและยังไม่ทราบรหัสนักศึกษาเมื่อระบบ

ก าหนดให้ ใ ช้ เลขประจ า ตั วประชาชน เป็ น 

Username และให้นักศึกษาป้อน Password ด้วย

ตนเองแต่นักศึกษามักจะลืม password ใน

ภายหลังท าให้ไม่สามารถเข้าระบบได้ จึงได้

ปรับปรุงระบบโดยก าหนด Password เป็นวันเดือน

ปี เกิดของนักศึกษาเพื่อป้องกันปัญหาดังกล่าว 

(กนศ.1.6-04) 

กนศ.1.6-04 

http://student. 

psu.ac.th/dorm/ 

 

 5 มีการส่งข้อมูลผา่น

ระบบเครอืข่ายให้ผู้

ที่เกี่ยวข้องตามที่

ก าหนด 

    ระบบสารสนเทศของกองกิจการนักศึกษานั้น

ท า ง านประสานกับ ระบบสารสน เทศของ

มหาวิทยาลัยและผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆ ดังนั้นระบบจึง

มีการส่งผ่านข้อมูลอยู่เสมอบางอย่างเป็นแบบ  

กนศ.1.6-02 

http://student. 

psu.ac.th 
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รายงานประจําปีการประเมินคุณภาพภายใน  ปีการศกึษา 2553 

 

 

ภารกิจท่ี  1   ภารกิจร่วมของหน่วยงานสนับสนุน 

ตัวบ่งชี้ :  1.6  ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ (สกอ.7.3) 

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

   realtime บางอยา่งเป็นการจดัส่งข้อมูลเป็นคราวๆ 

ไปตามที่ก าหนด (กนศ.1.6-02) 

 

ข้อสรุปโดยรวมของตวับ่งชี ้

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแขง็  

         มีงานสารสนเทศและนวัตกรรมดูแลภารกิจนี้โดยเฉพาะ 

 

 

จุดท่ีควรพัฒนา / ข้อเสนอแนะในการปรับปรงุ 

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

 

วิธปีฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม 

   -------------- 
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รายงานประจําปีการประเมินคุณภาพภายใน  ปีการศกึษา 2553 

ภารกิจท่ี  1  ภารกิจร่วมของหน่วยงานสนับสนนุ 

ตัวบ่งชี้ :  1.7  ระบบบริหารความเสี่ยง (สกอ.7.4)    

เกณฑ์การประเมนิ : 

คะแนน 1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 

มีการดําเนนิการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนนิการ 
2 ข้อ 

มีการดําเนนิการ 3 
หรือ 4 ขอ 

มีการดําเนนิการ 5 
2 ขอ 

มีการดําเนนิการ       

6 ขอ 

 

ผลการประเมินตนเองปีการศึกษา  2553 

เป้าหมาย ผลการดําเนนิการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

5   6  5     บรรลุเปา้หมาย 
 

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ้ เกณฑ์การประเมนิ ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

 1 มีการแตงตั้ง

คณะกรรมการหรอื

คณะทํางานบรหิาร

ความเสี่ยงโดยมีผู

บรหิารระดับสงูและ

ตัวแทนที่รับผดิชอบ

พันธกจิหลักของหนวย

งานรวมเปน 

คณะกรรมการหรอื

คณะทํางาน 

   มีการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความ 
เสี่ยงและควบคุมภายในกองกิจการนักศึกษา

ซึ่งประกอบด้วย หัวหน้างานทุกงานและผู้

แทนที่รับผิดชอบการดําเนินงานจากทุกงาน 

มี ผู้ อํ า นวยการกอง  เป็ นที่ ป รึ กษา โดย

คณะกรรมการดังกลาวมีหน้าที่ วางแผนและ

จัดวางระบบการบริหารความเสี่ยงและ

ควบคุมภายในของกองฯ  ติดตามและ

ประเมินผลการควบคุมภายในและพัฒนา

ปรับปรุงระบบ  

กนศ 1.7-01 

รายชื่อ

คณะกรรมการ    

บรหิารความ 

เสี่ยงและควบคุม 
ภายในกอง

กจิการนักศึกษา 

 2 มีการวิเคราะหและ
ระบุความเสี่ยง และ  
ปจจัยที่ก่อใหเกิด
ความเสี่ยงอยา่งนอ้ย  
2 ดาน ตามบรบิทของ
หนวยงานจากตัวอยาง 
ตอไปนี ้

*ความเสี่ยง ดา้น

ทรัพยากร (การเงิน

งบประมาณ  ระบบ

เทคโนโลย ี 

ในการวิเคราะหและระบุความเสี่ยงและ 

ปจจัยเสี่ยงที่กอให เกิดความเสี่ยงที่ส งผล 

กระทบหรือสรางความเสียหายหรือความ    

ลมเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุ/ไมบรรลุ  

เปาหมายในการบรหิารงานนั้น 
     กองฯ ไดนําจุดออนและขอเสนอแนะจาก

รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ และ

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในมา  

เปนประเด็นพิจารณารวมกัน เพื่อวิเคราะห

หาความเสี่ยงจากจุดออนที่ยังมีอยู ซึ่งไดผาน 

กนศ 1.7-02 
-  รายงานการ 
ประเมินผลและ

การปรับปรุงการ

ควบคุมภายใน

สําหรับงวด           

สิน้สดุวันที ่ 30  

กันยายน 2553 
-  รายงานผล

การติดตามแผน 

การ 
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ภารกิจท่ี  1  ตัวบ่งชี้ร่วมของหน่วยงาน 

ตัวบ่งชี้ :  1.7  ระบบบริหารความเสี่ยง (สกอ.7.4)    

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การประเมนิ ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

  สารสนเทศ อาคารสถานที่) 
* ความเสีย่งดาน 
ยุทธศาสตรหรือกลยุทธของ
หนวยงาน 
* ความเสีย่งดานนโยบาย 
กฎหมายระเบียบ ขอบังคับ 
* ความเสีย่งดานการ
ปฏิบัติงาน เชน ความเสีย่ง
ของกระบวนการบรหิาร
หลักสูตรการบริหาร
งานวิจยั ระบบงาน  ระบบ
ประกันคุณภาพ 
* ความเสีย่งดานบุคลากร
และความเสีย่งดาน  ธรรม
มาภิบาล  โดย    เฉพาะ
จรรยาบรรณของบุคลากร 
* ความเสีย่งจากเหตุการณ

ภายนอก 

การวิเคราะหแลว เปนปจจัยที่ก่อใหเกิด

ความเสี่ยงในดานการปฏิบัติงาน 

ประเมินผลและ

การปรับปรุงการ

ควบคุมภายใน

สําหรับงวดตัง้แต

วันที่ 1 ตลุาคม 
2553 ถงึวันที ่31 
มีนาคม 2554 

 3 มีการประเมิน โอกาสและ

ผลกระทบของความเสี่ยง

และจัดลําดับความเสีย่งที่

ไดจากการวเิคราะหใน      

ขอ 2 

  กองฯ มีการประเมินโอกาสและ 

ผลกระทบของความเสี่ยง และจัดลาํดับ

ความเสี่ยงตามแบบติดตาม ปย.3   และ

ไดนําระบบและกลไกการพัฒนาคุณภาพ

ตามระบบประกันคุณภาพภายใน(SAR)  

ซึ่งกําหนดสิ่งทีต่องพัฒนาเรงดวนตาม

รายงานผลการประเมนิคุณภาพในรอบป

2552 มาพิจารณาดําเนนิการ 

 

กนศ.1.7-03 
-  รายงานผล
การติดตาม
แผนการประเมิน 
ผลและการ
ปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน
สําหรับงวด 
ตั้งแตวันที่ 1 

ตุลาคม 2553         

ถงึวันที่  31 
มีนาคม  2554 
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ภารกิจท่ี  1  ตัวบ่งชี้ร่วมของหน่วยงาน 

ตัวบ่งชี้ :  1.7  ระบบบริหารความเสี่ยง (สกอ.7.4)    

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การประเมนิ ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

 4 มีการจัดทําแผนบรหิาร

ความเสี่ยงที่มีระดับ

ความเสี่ยงสูง และ

ดําเนินการตามแผน 
 

 กองฯ  มีการจัดทําแผนบรหิารความ 

เสี่ยงทีม่ีระดับความเสี่ยงสงูตามแบบ ปย.3   
 

กนศ.1.7-04 
รายงานผลการ 

ติดตามแผนการ 

ประเมินผลและ

การปรับปรุงการ

ควบคุมภายใน

สําหรับงวด 

ตั้งแต วันที่ 1 

ตุลาคม 2553         

ถงึวันที่ 31 
มีนาคม  2554 

 5 มีการติดตาม และ

ประเมิน ผลการ

ดําเนินงานตามแผน 

และรายงานตอ 

มหาวิทยาลยั เพือ่

พิจารณาอยางนอยป

ละ 1 คร้ัง 

กองฯ  มีการตดิตามและประเมินผล  

การดําเนินการตามแผน และไดรายงานผล

การดําเนินงานประจําปตอมหาวิทยาลัย 

ตามรอบทีม่หาวิทยาลัยกําหนด 
 

กนศ.1.7-05 

รายงานผลการ 

ติดตามแผนการ 

ประเมินผลและการ

ปรับปรุงการควบคุม

ภายในสาํหรับงวด 
ตั้งแต่วันที ่1 

ตุลาคม 2553 ถึง

วันที ่31 มีนาคม  

2554 

 6 มีการนําผลการ

ประเมินและขอเสนอ

แนะจากผูบรหิารไปใช

ในการปรับแผนหรอืวิ

เคราะหความเสี่ยงใน

รอบปถัดไป 

ที่ผานมากองกจิการนักศึกษา ไดมีการนํา

ผลการประเมินและขอเสนอแนะจากผู

บรหิารระดับมหาวิทยาลยัไปใชในการปรับ

แผนหรอืวิเคราะหความเสี่ยงในรอบปถัดไป

ตามระเบยีบฯ   
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ภารกิจท่ี  1  ตัวบ่งชี้ร่วมของหน่วยงาน 

ตัวบ่งชี้ :  1.7  ระบบบริหารความเสี่ยง (สกอ.7.4)    

ข้อสรุปโดยรวมของตวับ่งชี ้

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแขง็ 

        -------- 

 

จุดควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

        -------- 

 

วิธปีฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม 

       -------- 
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ภารกิจท่ี  1  ตัวบ่งชี้ร่วมของหน่วยงาน 

ตัวบ่งชี้ :  1.8  ระบบและกลไกการเงนิและงบประมาณ (สกอ.8.1)    

เกณฑ์การประเมนิ : 

คะแนน 1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 

มีการดําเนนิการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนนิการ     

2  หรือ 3 ขอ้ 
มีการดําเนนิการ     

4 หรือ 5 ขอ 
มกีารดําเนนิการ        

6  ขอ้  

มีการดําเนนิการ       

7 ขอ 

 

ผลการประเมินตนเองปีการศึกษา  2553 

เป้าหมาย ผลการดําเนนิการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

5   6  4   บรรลุเปา้หมาย 
 

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

 1 มีการจัดทําคํา

ขอทีส่อดคลอง

กับแผนกลยุทธ

ของหนวยงาน 
 

       กองฯ ได มีการจัดทําคําของบประมาณ

ประจําปทั้งงบประมาณแผนดินและงบประมาณ

เงิ นราย ได ที่ สอดคล องกับแผนการจัดทํ า

งบประมาณของมหาวิทยาลัย รวมทั้งสอดคลอง

กับยุทธศาสตร ในดานกิจการนักศึกษาที่กอง

กิจการนักศึกษารับผิดชอบในฐานะหนวยงาน

กลางที่ตองดําเนินการกํากับดูแลการใชจายงบ

ประมาณ  (กนศ. 1.8/1-1) 

กนศ. 1.8/1-1 
-  เอกสารคําขอ 
งบประมาณ 
แผ่นดินประจาํปี
งบประมาณ 
2553 
-  เอกสารคําขอ

งบประมาณเงนิ

รายได้ประจําปี

งบประมาณ 2553 

 2 มีแนวทางบรหิาร

ทรัพยากรทาง    

ดานการเงินหลัก

เกณฑการจัดสรร

และ การวางแผน

การใช้เงินอยางมี

ประสิทธิภาพ  

โปรงใส 

ตรวจสอบ ได 

แนวทางบรหิารทรัพยากรทางดานการเงิน  
และแผนการจัดสรรและการใชจายงบประมาณ
ภายในกองจะเปนไปตามภารกิจประจําที่กอง
รับผิดชอบตามสายงาน  ซึ่งงบประมาณที่ไดรับ
การจัดสรรจากมหาวิทยาลัย ในแตละหมวด จะมี
กิจกรรมกํากับ แตละกิจกรรมจะมีกฏ ระเบียบ 
และเกณฑ์การใชจายงบประมาณกํากับชัดเจน
ดังนั้น การใชจายงบประมาณของแตละงานแตละ
กจิกรรมจะตองเปน็ไปตามกฏเกณฑ และระเบียบ 
โดย ได รับการอนุมั ติ จากผู บริหารที่ ได รั บ
มอบหมายให รับผิดชอบประกอบด วย รอง
อธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษากฬีา และวัฒนธรรม 

-  เอกสารคําขอ 

งบประมาณแผน่ดิน 

ประจําปีงบประมาณ 

2553 

- เอกสารคําขอ 

งบประมาณเงนิ 

รายไดประจําป 

งบประมาณ 2553 

- งบประมาณ 
แผนดินประจําป 
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ภารกิจท่ี  1  ตัวบ่งชี้ร่วมของหน่วยงาน 

ตัวบ่งชี้ :  1.8  ระบบและกลไกการเงนิและงบประมาณ (สกอ.8.1)    

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

        กองฯ มีการดําเนินการด้านการเงินและ
งบประมาณที่แยกต่างหากจากมหาวิทยาลัยใน
การบริหารจัดการโดยจัดระบบการดําเนินงาน  
ที่เบ็ดเสร็จและเสร็จสิ้นที่กองฯ(ดําเนินโดยงาน
ธุรการ) และมีการกระจายอํานาจการอนุมัติ
การใช้โดยรองอธิการบดี และผู้อํานวย การกอง
กิจการนักศึกษา กระบวนการดําเนินงาน มี
เจ้าหน้าที่ธุรการ  รับผิดชอบในการดําเนินการ
ใช้เงิน ตลอดจนตรวจสอบเอกสารและหลักฐาน
การเบิกจ่าย ที่ เพิ่มประสิทธิภาพ  มีความ
โปรง่ใส  และตรวจสอบได้ รายละเอียดเอกสาร 
(กนศ. 1.8-01) 

งบประมาณ 2553 

 

กนศ. 1.8-01 

- งบประมาณเงิน 

รายไดประจําป 

งบประมาณ 2553 
- สรุปขอ้มลูดา้น
งบประมาณและ
การเงิน กอง
กจิการนักศึกษา 
ปีงบประมาณ 
2553 

 3 มีงบประมาณ

ประจําปีที่สอดคล

งกับแผน 

ปฏิบัติการในแตละ

พันธกจิ และการ

พัฒนาหนวยงาน

และบุคลากร 

  กองฯ ไดรับการจัดสรรงบประมาณประจําปี 
เงินงบประมาณแผ่นดิน  งบประมาณเงินรายไดที่
สอดคลองตามพันธกิจ การบริหารจัดการ   ด้าน
งบประมาณ ได้แก่  เงินรายได้ สนอ. เงินรายได้
ส่วนกลาง  เงินค่าบํารุงกิจกรรมนักศึกษา  และ
เงินงบประมาณแผ่นดิน  จํานวน 44,451,542.09 
บาท  รายจ่าย  39,266,181.50 บาท   
ด้านการเงิน ได้แก่ เงินยืมทดรองจ่าย เงินทุน 

การศึกษา  เงินยืมฉุกเฉิน  เงินค่าบํารุงสุขภาพ

และ ประกันอุบัติเหตุ จํานวนเงินทั้งสิ้นรายรับ  

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

พัฒนาหน วยงานและบุคลากรไม่ได้รับการ

จัดสรร  เนื่องจากมหาวิทยาลัยได กําหนด

นโยบายการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน  ใน

สํานักงานอธิการบดีโดยไดมอบหมายใหกองการ

เจาหนาที่  เปนหนวยงานที่รับผิดชอบบริหาร

จัดการงานดานพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน  

รวมทั้งการกําหนดนโยบายและแผนพัฒนา

บุคลากร   

- งบประมาณ 
แผนดินประจําป 

งบประมาณ 2553 

- งบประมาณเงิน 

รายไดประจําป 

งบประมาณ 2553 
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ภารกิจท่ี  1  ตัวบ่งชี้ร่วมของหน่วยงาน 

ตัวบ่งชี้ :  1.8  ระบบและกลไกการเงนิและงบประมาณ (สกอ.8.1)    

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การประเมนิ ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

 4 มีการจัดทํารายงาน 

ทางการเงินอยางเป็น

ระบบ และรายงานตอ 

ผูบรหิาร ของหนวย

งานอยางนอย ปละ 2 

คร้ัง 

 กองฯ  มีระบบฐานขอมูลการใชจายงบ 

ประมาณในแตละรายการ ทําใหทราบสถานะ

ทางการเงินของกองฯ กอนเสนอผูมีอํานาจ

ตัดสินใจอนุมัติในการใช้เงินแตละครั้ง  โดย

งานธุรการรับผิดชอบเป็นหน่วยงานกลาง 

รองรับการบรหิาร และการดําเนินงานของทุก

งานของกองฯ และองค์การบริหารองค์การ

นักศึกษา  สภานักศึกษา  ชมรมต่าง ๆ และ

กรรมการหอพัก 

     มีการจัดทํารายงานขอมูลสถานะทาง

การเงิน อยาง  เปนระบบมีการบันทึกขอมู

ลทุกครั้งที่มีการใช้เงิน สามารถตรวจสอบ

ความเปนปจจุบันไดที่งานธุรการ  และจัดทํา

รายงานทุกเดือน  รายไตรมาส และทุก

ปีงบประมาณให้ผูบ้รหิารและหน่วยงานทราบ 

รายงานขอมลูดาน

การเงิน 
 

 5 มีการนําขอ มูลทาง 

การเงินไปใชในการ    

วิเคราะห  คาใชจาย

และวิเคราะหสถานะ

ทางการเงินของหนวย

งานอยางตอเนื่อง 

 กองฯ  มีการนําขอมูลทางการเงิน 
ไปใชในการวิเคราะหคาใชจาย วิเคราะห์
สถานะทางการเงนิของกอง เพื่อใช
ประกอบการใช้เงินตามภารกิจและตาม
รายการที่ไดรับการจัดสรรอยา่งต่อเนื่อง 
 

เอกสารการเบิก   
จายงบประมาณ 
 

 6 มีหนวยงานตรวจสอบ

ภายในและภายนอก 

ทําหนาที่ตรวจติดตาม

การใชเงินให้เปนไป

ตามระเบยีบและกฎ

เกณฑที่สถาบัน

กําหนด 

     กองฯ มีการตรวจสอบ ติดตามการใช้เงิน

โดยเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ หัวหน้างานและ

ผู้อํานวยการกองฯ หน่วยงานตรวจสอบ

ภายในของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังมีการ

ติดตามการใช้เงิน กรณีที่ใช้งบกลางกับงาน

พัสดุ งานการเงินและบัญชีกองคลังและกอง

แผนงานในการใช้เงินทุกรายการ ผลการ

กนศ.1.8  

บัญชแีละรายงาน

การดําเนินงาน

การเงินต่าง ๆ ของ

กองฯปีงบประมาณ 

2553 - 2554 
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ติดตามและตรวจสอบ โดยหน่วยตรวจสอบ 

 

ภารกิจท่ี  1  ตัวบ่งชี้ร่วมของหน่วยงาน 

ตัวบ่งชี้ :  1.8  ระบบและกลไกการเงนิและงบประมาณ (สกอ.8.1)    

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ้ เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

   ภายใน ด้านงบประมาณถูกต้องเป็นไปตาม

ระเบียบ แต่มีปัญหาในระบบการติดตามการใช้

เงินยืมและที่ยังไม่สามารถดําเนินการได้ตาม

ระเบียบที่กําหนดในเรื่องของระยะเวลาการ

ชําระเงินคนืตามเวลาที่กําหนดไว้ 

 

 7 ผูบรหิารระดับสูง 

มีการติดตาม 

ผลการใชเงินให้เปน็ 

ไปตามเปา้หมาย 

และนําขอ มลูจาก 

รายงานทางการ 

เงินไปใชในการวาง 

แผนและการตดัสนิ 

ใจ 

     ผู้อํานวยการกองฯ หัวหน้างาน/หัวหน้า

หน่วยทุกงานและเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบให้

ความสําคัญและติดตามการใช้จ่ายเงินตาม

งบประมาณที่ได้รับและตามภารกิจ กิจกรรม/

โครงการที่รับผิดชอบ เพื่อให้การใช้จ่ายเงิน

เป็นไปตามแผนที่วางไว้ และสอดคล้องกับ

เป้าหมายที่มหาวิทยาลัยกําหนด และนําข้อมูล

จากรายงานทางการเงินไปใช้ในการวางแผน

และการตัดสินใจ 

กนศ.1.8  

หนังสือเอกสาร

การจัดทําคําขอ

งบประมาณเงนิ

รายได้และเงนิ

งบประมาณ 

ข้อสรุปโดยรวมของตวับ่งชี ้

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแขง็ 

  มีการดําเนนิงานดา้นการเงนิและงบประมาณที่กองฯ แยกขาดจากมหาวิทยาลยัในการดําเนินงาน 

โดยเฉพาะการดําเนินงานเงนิกจิกรรมของนักศึกษาที่เบ็ดเสร็จและเสร็จสิน้ที่กองฯ  ที่แยกต่างหากจากแผน

รวมของมหาวิทยาลยัและมีเจา้หน้าที่การเงินดูแล  รับผดิชอบทําใหม้ีความคลอ่งตัวและเอื้อต่อการดําเนนิงาน 

จุดท่ีควรพัฒนา / ข้อเสนอแนะในการปรับปรงุ 

1. มีการเช่ือมโยงแผนปฏิบตัิการของหน่วยงานกับระบบงบประมาณในบางส่วนงานเทา่นัน้ 

2. ระบบการจัดสรรงบประมาณของมหาวิทยาลยั ที่จดัสรรใหก้องฯ ยังขาดความเชื่อมโยงกับการ 

วางแผนกลยุทธ ์ทําให้การวางแผนขับเคลื่อนภารกิจกองฯ ทําไดย้าก 

วิธปีฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม 

1. กําหนดให้งานต่างๆ จดัทําแผนปฏิบัติการประจําปตีามทิศทางที่กําหนดไวใ้นแผนกลยุทธ์เพื่อเป็นการ 

เช่ือมโยงและถา่ยทอดเปา้หมายเชิงยุทธศาสตร ์สู่เป้าหมายการดําเนินงานของแตล่ะส่วนงาน 

2.    สรา้งระบบที่เช่ือมโยงระหว่างกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการของกองฯ กับระบบงบประมาณ    
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ภารกิจท่ี  1  ภารกิจร่วมของหน่วยงานสนับสนนุ 

ตัวบ่งชี้ :  1.9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.9.1)     

เกณฑ์การประเมนิ : 

คะแนน 1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 

มีการดําเนนิการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนนิการ 
2 หรือ 3 ข้อ 

มีการดําเนนิการ    

 4 หรอื 5 หรือ 6 ขอ 

มีการดําเนนิการ        

7 หรอื 8 ขอ 

มีการดําเนนิการ       

9 ขอ 
 

ผลการประเมินตนเองปีการศึกษา  2553 

เป้าหมาย ผลการดําเนนิการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

7 7 4    บรรลุเปา้หมาย 
 

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

 1 มีระบบและ

กลไกการประกัน 

คุณภาพ

การศึกษาภายใน

ที่เหมาะสม และ

สอดคลองกับ

พันธกจิและ

พัฒนาการของ

สถาบันและ

ดําเนินการตาม

ระบบที่กําหนด 

 กองฯ  มีแผนการดําเนินงานดานประกันคุณภาพ 

ตามนโยบายและวงจรการประกันคุณภาพของ

มหาวิทยาลัย โดยยึดกระบวนการPDCA+Par เพื่อ

ขับเคลื่อนงาน ระบบการประกันคุณภาพภายในกอง 

อาศัยการมีสวนรวมของทุกงานภายในกองดําเนิน

กจิกรรมการประกันคุณภาพภายใตกรอบและนโยบาย

ของกองและมหาวิทยาลัยโดยใชแนวทางเดียวกับที่

สํานักงานประกันคุณภาพเสนอใหมีการจัดทํารายงาน

ประจําปการประเมิน คุณภาพของหนวยงานสนับสนุน 

เพื่อใหเปนระบบเดียวกัน อยางไรก็ตามยังมีขอแตกต

างกันในบางภารกิจเฉพาะหนวยงานสนับสนุนในป

การศึกษา  2553 กองยังคงใชมาตรฐานการประเมิน

ตามองคประกอบและตัวบงชี้รวมกันของ สกอ. สมศ. 

และมอ.ในสวนของภารกิจรวม สําหรับตัวบ่งชี้เฉพาะ

ได้กําหนดให้สะท้อนภาระกิจหลักและใช้เกณฑ์

คุณภาพเปนแนวทางในการประเมิน ทําใหมาตรฐาน

ตัวบงชี้และเกณฑคุณภาพ มีความสมบูรณและสอด

คลองกับมาตรฐานที่เกี่ยวของ เพื่อกําหนดกรอบและ

แนวทางการประกันคุณภาพใหมีความขัดเจนและมี

การเชื่อมโยงกับแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัยสวน

กลไกการประกันคุณภาพนั้นบุคลากรในกองรวมกัน 

กนศ.1.9-01 

คูมือตัวบงชีแ้ละ 

เกณฑการ

ประเมินคุณภาพ

ภายในประจําป

การศึกษา 2553 

กองกิจการ-

นักศึกษา  
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รายงานประจําปีการประเมินคุณภาพภายใน  ปีการศกึษา 2553 

ภารกิจท่ี  1  ภารกิจร่วมของหน่วยงานสนับสนนุ 

ตัวบ่งชี้ :  1.9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.9.1)     

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

   ขับเคลื่อนโดยจะมีการประชุมพิจารณากําหนดแนว

ทางการพัฒนาระบบประกันคุณภาพผานที่ประชุม

หัวหนางานนอกจากนั้นยังมีที่ประชุมคณะกรรมการ

การประกันคุณภาพจะพิจารณาและตัดสินใจพัฒนา

งานระบบคุณภาพในกอง เชน ระบบประกันคุณภาพ

ภายในกอง และระบบการควบคุมภายใน  

(กนศ.1.9-01) 

 

 2 มีการกําหนด

นโยบายและให 

ความสําคัญ

เรื่องการประกัน

คุณภาพ

การศึกษาภายใน 
 

กองกจิการนักศึกษาได้กําหนดนโยบายและให้ 

ความสําคัญกับเรื่องการประกันคุณภาพภายในโดย

ไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการ  
    ประกอบดวยรองฯ ผช.ผอ.และหัวหนางานทุกงาน

ทําหนาที่ในการกําหนดนโยบายแนวทางการพัฒนา

ระบบประกันคุณภาพตลอดจนพัฒนากระบวน การ

ประกันคุณภาพภายในและกํากับติดตามใหเป็น ไป

ตามแผนการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน

ประจําป รวมทั้งดําเนินการใหมีการบูรณาการระบบ

การประกันคุณภาพเขากับกระบวนการจัดทํารายงาน

ผลการปฏิบัติงานประจําปของรายบุคคล (TOR) เพื่อ

ใหทุกคนได มีส วนรวมในการดําเนินการประกัน

คุณภาพภายในของกองฯ รวมทั้งการจัดทํารายงาน

ประจําปของกองกจิการนักศึกษา (กนศ.1.9-02)  

กนศ.1.9-02 

คําสั่งแต่งตั้ง

คณะกรรมการ

ประกันคุณภาพ

กองกจิการ

นักศึกษา 

 3 มีการกําหนดตัว   

บงชีพ้ิ่มเติม

ตามอตัลักษณ

ของหนวยงาน 

(ตัวบงชีเ้ฉพาะ) 
 

      กองฯ ไดมีการกําหนดตัวบงชี้เพิ่มเติมตามอัต

ลักษณของกองฯ ในภารกิจเฉพาะที่   เปนบรบิทของ

กองกิจการการศึกษา เพื่อนําผลการประเมินมา

พัฒนาระบบบริหารจัดการภายในของกองกิจการ

การศึกษา ซึ่งในปี 2553 ได้กําหนดตัวบ่งชี้เฉพาะ

ขึน้มา 15 ตัวบ่งชี้ (กนศ.1.9-01) 

กนศ.1.9-01 

คูมือตัวบงชีแ้ละ 

เกณฑการ

ประเมินคุณภาพ

ภายในประจําป

การศึกษา 2553 

กองกจิการ-

นักศึกษา  
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รายงานประจําปีการประเมินคุณภาพภายใน  ปีการศกึษา 2553 

ภารกิจท่ี  1  ภารกิจร่วมของหน่วยงานสนับสนนุ 

ตัวบ่งชี้ :  1.9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.9.1)     

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

     

 4 มีการดําเนนิงาน      

ดานการประกัน

คุณภาพ

การศึกษา 

ภายในที่ครบถวน 

ประกอบดวย 

1) การควบคุม 

ติดตามการ 

ดําเนินงานและ

ประเมินคุณภาพ 

2) การจัดทํา

รายงานประจําป

ที่เปนรายงาน

ประเมินคุณภาพ 

เสนอตอสถาบนั

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

เปนบริบทของกองตามคู มือการจัดทํารายงาน

ประจําป การประเมินคุณภาพของหน วยงาน

สนับสนุน ของมหาวิทยาลัยเสนอตอมหาวิทยาลัย

ตามเวลาที่กําหนดพร อมทั้งได รับการประเมิน

คุณภาพภายในประจําป จากคณะกรรมการ

ภายนอกหนวยงานที่แตงตั้งโดยมหาวิทยาลัย 

       กองฯ ไดนําขอเสนอแนะของคณะกรรมการ

ประเมิน มาจัดทําแผนหรือแนวทางในการพัฒนา

และนําผลการพัฒนาไปรายงานตอ คณะกรรมการ

ประเมินในปถัดไป (กนศ.1.9-04)  

กนศ.1.9-03 

คูมือการจัดทํา 

รายงานประจําป

การประเมิน

คุณภาพของ 

หนวยงาน

สนับสนุน 

มหาวิทยาลยั

สงขลานครินทร 

และรายงาน

ประจําป 

คุณภาพภายใน

กองกิจการ(กนศ.

1.9-03)นักศึกษา 

ประจําป

การศึกษา 2553 

กนศ.1.9-04 

รายงานผล      

ยอนกลับการ

ประเมินคุณภาพ

ภายในกอง

กจิการนักศึกษา

ประจําป

การศึกษา 2552 
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รายงานประจําปีการประเมินคุณภาพภายใน  ปีการศกึษา 2553 

ภารกิจท่ี  1  ภารกิจร่วมของหน่วยงานสนับสนนุ 

ตัวบ่งชี ้:  1.9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.9.1)     

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

 5 มีการนําผลการ

ประกันคุณภาพ 

การศึกษาภายใน

มาปรับปรุงการ

ทํางานและสงผล

ใหมีการพัฒนา

ผลการาเนินงาน

ตามตัวบงชีข้อง

แผนกลยุทธทุก

ตัวบงชี ้

     กองฯ  มีการนําผลการประกันคุณภาพภายใน

มอบหมายใหผูรับผดิชอบตัวบงชี ้นําผลจากการ

ประเมินคุณภาพ และแผนพฒันาคุณภาพในแตละป

ไปวิเคราะหและดําเนนิการเพื่อพิจารณาปรับปรุง

การดําเนินงานในสวนที่รับผิดชอบ ใหมีการ

พัฒนาขึน้จากปที่ผานมา 

แนวทางการ

พัฒนาและผล

การพัฒนาตาม

ผลการประเมิน

คุณภาพของป

ที่ผานมา 

 6 มีระบบ

สารสนเทศที่ให   

ขอมูลสนับสนุน

การประกัน

คุณภาพ 

การศึกษาภายใน 

      กองฯ  มีระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่ให้

ข้อมูลสนับสนุนการประกันภายในทั้งภารกิจร่วมและ

ภารกิจเฉพาะผู้ปฏิบัติงานสามารถนําข้อมูลไป

รายงานผลการประกันคุณภาพทําให้แต่ละภารกิจมี

ระบบขอมูลตามขอบขายภาระงานที่ใช้ประกอบการ 

วิเคราะห์สังเคราะหอย่างมีประสิทธิภาพและในบาง

ภารกิ จกองฯ  ยั ง ทํ า หน้ าที่ เ ป็ นผู้ จั ดทํ า ร ะบบ

สารสนเทศที่สนับสนุนการประกันคุณภาพของ

มหาวิทยาลัย (กนศ.1.6-02) 

กนศ.1.6-02 

http://student. 

psu.ac.th 

 

 7 มีสวนรวมของผู

มีสวนไดสวนเสีย

ในการประกัน

คุณภาพ

การศึกษา

โดยเฉพาะผูใช้

บรกิารตามพันธ

กจิของหนวย

งาน 

 

กองฯ  มีขั้นตอนที่ใหผูมีสวนไดสวนเสีย ในการ 

ประกันคุณภาพโดยเฉพาะผูใชบริการเขามามีสวน  

รวมในการประกันคุณภาพภายในกอง ดังนี้ 

- ในขั้นตอนการประเมินความพึงพอใจผูรับ 

บริการ ตอการใหบริการของบุคลากรกองกิจการ

นักศึกษา 

- ในขั้นตอนของการประเมินคุณภาพภายใน 

ประจําปีของคณะกรรมการภายจากนอกหนวยงาน 

โดยการสัมภาษณหรือเชิญผูรับบริการที่เกี่ยวของ

กับทุกงานและนักศึกษาที่ใช้บริการมาให้ขอมูล  ซึ่ง

กองกจิการนักศึกษา จะนําขอมูลที่ไดจากขอเสนอ 

กนศ.1.6-03 

รายชื่อ นศ. และ 

ผู้รับบรกิารที่ให้

ข้อมูลป ี2552 
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รายงานประจําปีการประเมินคุณภาพภายใน  ปีการศกึษา 2553 

ภารกิจท่ี  1  ภารกิจร่วมของหน่วยงานสนับสนนุ 

ตัวบ่งชี้ :  1.9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.9.1)     

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

   แนะมาปรับปรุง แกไขเพื่อพัฒนางานและนําเสนอ 

แนวทาง/ผลจากการพัฒนามารายงานผลในรายงาน

ในปถัดไป (กนศ.1.6-03) 

- 

 8 มีเครือขายการ

แลกเปลี่ยน

เรียนรูด้านการ

ประกันคุณภาพ

การศึกษา    

ระหวางหนวย

งานและมี

กจิกรรมรวมกัน 

  กองฯ  ยังไมไดมีการดําเนินกจิกรรมดานนี้อยาง 

จรงิจัง และยงัไมม่ีการแลกเปลี่ยนขอ้มลูผลการ

ดําเนินงานเพื่อพัฒนาระบบเทยีบเคียง 

 

- 

 9 มีแนวปฏิบัติทีด่ี
หรืองานวิจัย 

ดานการประกัน

คุณภาพที่หนวย

งานพัฒนาขึน้  

และเผยแพร่ให้

หน่วย งานอืน่

สามารถนําไปใช

ประโยชน 
 

      กองฯ ยังมม่ีแนวปฎิบตัิทีด่ีเกยีวกับงานวิจยั 

ดานการประกันคุณภาพทีห่นวยงานพัฒนาขึน้และ

เผยแพร่ให้หน่วย งานอื่นสามารถนําไปใชประโยชน 

 

 

- 

ข้อสรุปโดยรวมของตวับ่งชี ้

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแขง็ 

        ------- 

จุดท่ีควรพัฒนา / ข้อเสนอแนะในการปรับปรงุ 

  ------- 

 

วิธปีฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม 

------- 
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รายงานประจําปีการประเมินคุณภาพภายใน  ปีการศกึษา 2553 

ภารกิจท่ี  1  ภารกิจร่วมของหน่วยงานสนับสนนุ 

ตัวบ่งชี้ :  1.10. ร้อยละของระดับความพงึพอใจของผู้รบับริการ 

เกณฑ์การประเมนิ : 

คะแนน 1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 

1.00-1.50 1.51-2.50 2.51-3.50 3.51-4.50 4.51-5.00 
 

ผลการประเมินตนเองปีการศึกษา  2553 

เป้าหมาย ผลการดําเนนิการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

3.75 3.90 4   บรรลุเปา้หมาย 
 

รายละเอียดผลการดําเนนิงาน  : 

            ปีการศึกษา 2553   กองกจิการนักศึกษา ได้ส ารวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจผู้ใช้บริการ โดยได้

แจกแบบสอบถามให้แก่ผู้รับบริการทุกคณะ หน่วยงานของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และบุคคลทั่วไป 

จ านวน 320 ชุด ได้รับแบบสอบถามกลับคนืจ านวน 259 ชุด (โดยได้รับจากนักศึกษาจ านวน 200 ชุด, อาจารย์

จ านวน 6 ชุด, บุคลากรจ านวน 14 ชุด, ศิษย์เก่าจ านวน 10 ชุด, ประชาชนจ านวน 26 ชุด และอื่นๆ (ไม่ระบุ) 

จ านวน 3 ชุด) คดิเป็นรอ้ยละ 80.94 ของแบบสอบถามทั้งหมดที่แจกไป  (กนศ.1.10-01) 

            สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการส ารวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจผู้ใช้บริการกองกิจการ

นักศึกษาในด้านต่างๆได้แก่ ด้านกระบวนการด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ด้านคุณภาพการให้บริการ และด้าน

บทบาทของกองฯ โดยภาพรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน อยู่ที่ค่าเฉลี่ย 3.7 - 4.1  คะแนน   

และมีข้อเสนอแนะการ ปรับปรุงการให้บริการความถี่มากสุดได้แก่  สถานที่  (โรงช้าง) เช่นที่จอดรถ ความ

สะอาด ที่นั่งที่เพียงพอ  การจัดท าขั้นตอนการให้บริการ และการประชาสัมพันธ์ส าหรับสิ่งที่ไม่ประทับใจคือ

เรื่องระยะเวลาในการให้บริการ การจัดล าดับความส าคัญในการให้บริการ ดังรายละเอียดตามสรุปผลการ

ประเมิน (กนศ.1.10-02) 

หลักฐาน  : 

      1. กนศ1.10-01 :  แบบสอบถามความพงึพอใจและไมพ่ึงพอใจผู้ใช้บริการ กองกจิการนักศึกษา 

      2. กนศ1.10-02 :  สรุปผลการประเมินความพงึพอใจและไม่พงึพอใจผู้ใช้บริการ กองกจิการนักศึกษา 

ข้อสรุปโดยรวมตัวบ่งชี้ร่วมของหน่วยงาน 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแขง็ 

              ---------- 

จุดควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

              ----------- 

วิธปีฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม 

               ---------- 
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 รายงานประจําปีการประเมินคุณภาพภายใน  ปีการศกึษา 2553  

ภารกิจท่ี 1  ทุนการศึกษา 

ตัวบ่งชี้ 1.1 :  มีการจัดบริการทุนการศึกษาแก่นักศึกษา 

เกณฑ์การประเมนิ : 

คะแนน 1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 

มีการด าเนนิการ    

1  ขอ้ 

มีการด าเนนิการ     

2 หรือ 3 ข้อ 

มีการด าเนนิการ    

4 หรอื 5 ข้อ 

มีการด าเนนิการ     

6  ขอ้ 

มีการด าเนนิการ     

7  ข้อ 
 

ผลการประเมินตนเองปีการศึกษา  2553 

เป้าหมาย ผลการดําเนนิการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

4 7 5   บรรลุเปา้หมาย 
 

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

 1 มีแผนการ

จัดบรกิาร

ทุนการศึกษาที่

สอดคลอ้งกับ

มาตรฐานของ 

สกอ. และ

กระทรวงศึกษา

ธิการ 

      กองฯ มีแผนการจัดบรกิารทุนการศึกษา เพื่อ

ช่วยเหลือนักศึกษาทั่วไป  นักศึกษาที่ขาดแคลน

ทุนทรัพย์ และนักศึกษาที่ประสบภัยฉุกเฉินให้มี

โอกาสศึกษา และพัฒนาตนเองได้สูงสุดตาม

ศักยภาพเ ช่นเดียวกับนักศึกษาอื่ นๆ   ตาม

มาตรฐานกิจการนั กศึ กษาของส านั กงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (กนศ.1.1-01)  

กระทรวงศึกษาธิการ (กนศ.1.1-02) และนโยบาย

ของมหาวิทยาลัยฯ  

กนศ.1.1-01            

มาตรฐานกจิการ

นักศึกษาของส านักงาน

คณะกรรมการการ

อุดมศึกษา  

กนศ.1.1-02 

ประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ 

เรื่อง  นโยบายที่

สถาบันอดุมศึกษา พึง

ปฏิบัติต่อนิสตินักศึกษา             

 2 มีการจัดสรร

เงิน

ทุนการศึกษา 

ตามเกณฑท์ี่

มหาวิทยาลยั

ก าหนด 

2.2  ทุนการศึกษาประเภททุนทั่วไป 

       เป็นทุนการศึกษาที่จัดสรรให้เป็นไปตาม

เงื่อนไขและวัตถุประสงคข์องมหาวิทยาลัยหรอื

แหล่งทุนทั้งประเภททุนเรียนดแีละประเภทขาด

แคลนทุนทรัพย์ทั้งประเภททุนรายปีและทนุ

ต่อเนื่องจนส าเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2553 มีผู้ 

สมัครขอรับทุนที่กองกิจการนักศึกษาจ านวน 310 

คน จัดสรรทุนการศึกษาตามคุณสมบัติและเงื่อนไข

ของแต่ละทุน  ผู้ผา่นการคัดเลือกได้รับทุนจ านวน 

133 คน เป็นเงิน 911,000  บาท (กนศ.1.1-03) 

กนศ.1.1-03   

http://student.psu.ac.

th/StudAffairs/Specia

l/scholarship/ 

http://student.psu.ac.th/StudAffairs/Special/scholarship/
http://student.psu.ac.th/StudAffairs/Special/scholarship/
http://student.psu.ac.th/StudAffairs/Special/scholarship/
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 รายงานประจําปีการประเมินคุณภาพภายใน  ปีการศกึษา 2553  

ภารกิจท่ี 1  ทุนการศึกษา 

ตัวบ่งชี้ 1.1 :  มีการจัดบริการทุนการศึกษาแก่นักศึกษา 

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

   2.3  ทุนการศึกษาประเภททุนทํางานแลกเปลี่ยน 

    เป็นทุนการศึกษาที่จัดให้นักศึกษาท างานในน่วยงาน 

ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยในช่วงเวลาว่างจากการเรยีน 

นักศึกษาได้รับค่าตอบแทน ช่ัวโมงละ 25 บาท นักศึกษา

สามารถสมัครขอรับทุน เลือกหน่วยงาน และลงเวลาการ

ปฏิบัติงานผ่านทาง website กองกจิการนักศึกษา ก าหนด 

ให้การท างานในภาคการศึกษาปกติไม่เกนิ 100 ช่ัวโมง 

และในภาคฤดูรอ้นไม่เกนิ 50 ช่ัวโมง ในปีการศึกษา 2553 

มีผู้สมัครจ านวน 325 คน ได้รับการจัดสรรทุนการศึกษา

ทุกคน จ านวนเงินทุนทั้งสิน้ 500,000 บาท (กนศ.1.1-04) 

2.4 ทุนการศึกษา “โครงการต้นกล้าสงขลา-

นครนิทร์” 

    โครงการต้นกล้าสงขลานครินทร์ เป็นโครงการที่จัด

ขึ้นตามนโยบายของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ

มหาวิทยาลัย  เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่ครอบครัวมีฐานะ

ยากจน ให้ได้มีโอกาสศึกษาในระดับปริญญาตรี จัดสรร

ทุนการศึกษา แบ่งเป็น 2 ระดับ คือระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลายและระดับปริญญาตรี ส าหรับประเภททุน

ใหม่ ไ ด้ เ ปิ ด รั บสมั คร และคั ด เ ลื อกนั ก เ รี ย น ช้ั น

มัธยมศึกษาตอนต้น จากโรงเรยีนขยายโอกาส/โรงเรียน

ประต าบลและโรงเรียนสอนศาสนาใน 14 จังหวัดภาคใต้  

เพื่อศึกษาต่อในระดับมัธยมปลาย (ม.4-ม.6)  การ

ด าเนินงานทั้งส่วนการประชาสัมพันธ์การแสดงแหล่ง

เงินทุนและการคัดเลือกผู้รับทุนและการพัฒนานักเรียน

ทุนให้สามารถรว่มเข้า   

กนศ.1.1-04  

http://student.p

su.ac.th/StudAf

fairs/fund_job/c

ontact/contact.a

sp 

 

 

 

 

 

กนศ.1.1-05  

ประกาศ

มหาวิทยาลยั 

สงขลานครินทร ์

เรื่อง ผลการ 

คัดเลือกผูไ้ด้รับ

ทุนการศึกษา

โครงการต้น

กล้าสงขลา

นครินทร์ 

 

 

 

 

 

 

http://student.psu.ac.th/StudAffairs/fund_job/contact/contact.asp
http://student.psu.ac.th/StudAffairs/fund_job/contact/contact.asp
http://student.psu.ac.th/StudAffairs/fund_job/contact/contact.asp
http://student.psu.ac.th/StudAffairs/fund_job/contact/contact.asp
http://student.psu.ac.th/StudAffairs/fund_job/contact/contact.asp
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 รายงานประจําปีการประเมินคุณภาพภายใน  ปีการศกึษา 2553  

ภารกิจท่ี 1  ทุนการศึกษา 

ตัวบ่งชี้ 1.1 :  มีการจัดบริการทุนการศึกษาแก่นักศึกษา 

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

   เรียนในมหาวิทยาลัยและความสามารถตามศักยภาพทุก 

ปีการศึกษา2553  มีผู้สมัครขอรับทุนประเภททุนใหม่

จ านวน 129  คน จัดสรรทุน จ านวน  9  คน เป็นเงิน  

180,000  บาท  และพิจารณาการคัดเลือกผู้ได้รับทุน

ต่อเนื่อง จ านวน 29 คน  เป็นเงิน 760,000 บาท รวมการ

จัดสรรทั้งประเภททุนต่อเนื่องและทุนใหม่ทั้งสิ้น 38  คน  

เป็นเงินทั้งสิน้  940,000  บาท  (กนศ.1.1-05) 

2.5  ทุน  "สงขลานครนิทร์”   

1. เป็นทนุที่จัดตั้งขึ้นเพือ่เทิดพระเกยีรติสมเด็จพระ 

บรมราชชนกเจ้าฟ้ามหิดลอดลุยเดชฯ เพือ่ส่งเสรมิให้มีผู้มี

การศึกษาสูง และเพือ่สรา้งนักวชิาการ (Scholar) ที่มี

ความสามารถ  โดยคัดเลอืกผูร้ับทุนจากนักเรียนใน 14 

จังหวัดภาคใต ้ ที่มีผลการเรียนดีเยีย่ม (คะแนน 3.00 ขึน้

ไป)  เขา้ศึกษาตอ่ในสถาบันอดุมศึกษาภาคใต ้   คัดเลือก

ทุนใหม่ทุกปี  ปีละ 1 ทุน และพิจารณาคัดเลือกผู้รับทุน

ต่อเนื่องปีการศึกษา 2553 มีผู้รับทุนต่อเนือ่ง จ านวน 5 

คน   เงินทนุ  250,000  บาท  การด าเนินงานทัง้ส่วนการ

ประชาสัมพันธ์  คัดเลอืกและพัฒนานักศึกษาทุน 

2.6  ทุน "ช่วยเหลือนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลา-

นครนิทร์กลุ่มพเิศษต่าง ๆ”   

      2.6.1  ทุนช่วยเหลอืนักศึกษาท่ีได้รับผลกระทบ 

จากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

กนศ.1.1-05 

ประกาศ

มหาวิทยาลยั 

สงขลานครินทร ์ 

เรื่อง ผลการคัด 

เลือกผู้ได้รับ

ทุนการศึกษา

สงขลานครินทร ์ 

ประจ าปีการศึกษา 

2552 

 

 

 

กนศ.1.1-06  

ประกาศ

มหาวิทยาลยัสงขล

านครินทร ์ เรื่องผล

การพิจารณา

จัดสรรทุน

ช่วยเหลือ 

         มหาวิทยาลยัได้ส ารวจและรับแจ้งความเดือดรอ้น

ของนักศึกษาทีไ่ด้รับผลกระทบจากเหตุการณค์วามไม่

สงบใน 3 จังหวดัชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดปตัตาน ี

จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส และอ าเภอเทพา สะบ้า

ย้อย จะนะ นาทวี จงัหวัดสงขลา และได้จัดสรร

ทุนการศึกษาแกน่ักศึกษาเพื่อเป็นขวัญและก าลังใจแบง่ให้

ความช่วยเหลอื นักศึกษาแบ่งเป็น 3 กลุม่ ดังรายละเอยีด

ต่อไปนี้กลุ่มท่ี 1 ให้การช่วยเหลือ ดงันี ้

นักศึกษาที่ได้รับ

ผลกระทบจาก

เหตุการณค์วามไม่

สงบในจังหวดัชายแดน

ภาคใต ้
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 รายงานประจําปีการประเมินคุณภาพภายใน  ปีการศกึษา 2553  

ภารกิจท่ี 1  ทุนการศึกษา 

ตัวบ่งชี้ 1.1 :  มีการจัดบริการทุนการศึกษาแก่นักศึกษา 

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

   1. ให้ทุนการศึกษาประเภทยกเวน้คา่ธรรมเนียม 

การศึกษา 3 รายการ 

-  คา่หน่วยกติ 

-  คา่บ ารุงสุขภาพ   

-  คา่บ ารุงมหาวิทยาลัย 

2. ให้พักในหอพักเป็นกรณีพเิศษตลอดสภาพการ 

เป็นนักศึกษา และให้ยกเว้นคา่หอพัก 

3. ให้ท างานแลกเปลี่ยนโดยได้รับค่าตอบแทนเป็น 

กรณีพเิศษ (ทุนท างานแลกเปลี่ยน) 

4. ให้ทุนการศึกษามูลคา่ทนุละ 10,000 บาท 

กลุ่มท่ี 2 ให้การช่วยเหลือดังนี้ 

1. ทุนการศึกษาประเภทยกเว้นคา่ธรรมเนียม 

การศึกษา ปีการศึกษา 2553 

2. พักในหอพักเป็นกรณีพเิศษ ปกีารศึกษา 2553 

3. ทุนท างานแลกเปลีย่น 

ให้ทุนการศึกษามูลคา่ทนุล่ะ 7,000 บาท 

 

   กลุ่มท่ี 3 ให้การช่วยเหลือดังนี้ 

1. ทุนท างานแลกเปลีย่น 

2. ให้ทุนการศึกษามูลคา่ทนุละ 5,000 บาท 

โดยมีผู้รับทุนกลุ่มที่ 1 จ านวน 8 คน กลุ่มที่ 2 จ านวน 3 คน 

และกลุ่มที่ 3 จ านวน 12 คน  รวมจัดสรรทั้งสิ้น 23 ทุน รวม

เป็นเงิน 161,000 บาท (กนศ.1.1-06) 

 

   2.6.2 โครงการสนับสนุนเงนิอุดหนุนทางการศึกษาสาํหรับ

นิสิตนักศึกษาพิการในระดบัอนุปริญญาและระดับ

ปริญญาตรี 

เป็นโครงการที่จัดขึน้ตามพระราชบัญญัติการจัดการศึกษา

ส าหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 โดยให้นักศึกษาพิการมีโอกาสเข้า

รับการศึกษาโดยไม่ตอ้งเสียคา่ใช้จา่ย  โดยในปีการศกึษา 

2553  มีนักศึกษาพิการที่ไดร้ับการ สนับสนุนเงิน อุดหนนุทาง

การศึกษา  จ านวน  5 คน   นักศึกษาพิการในระดับ 
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 รายงานประจําปีการประเมินคุณภาพภายใน  ปีการศกึษา 2553  

ภารกิจท่ี 1  ทุนการศึกษา 

ตัวบ่งชี้ 1.1 :  มีการจัดบริการทุนการศึกษาแก่นักศึกษา 

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

   อนุปริญญาและระดับปริญญาตรี  โดยจัดสรรเป็นเงินอุดหนุน

ค่าใช้จ่ายทางการศึกษา  ซึ่งได้แก่ ค่าเล่าเรียน  ค่าบ ารุง 

ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่นในท านองเดียวกันกับค่าเล่า

เรียน คา่บ ารุง คา่ธรรมเนียม ตามรายการที่ปรากฏในระเบียบ

ข้อบังคับหรือประกาศของสถาบันแต่ละแห่งในทุกหลักสูตร  

โดยมีคุณสมบัติเป็นคนพิการที่มีบัตรประจ าตัวคนพิการ  

ศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนในหลักสูตรไม่

สูงกวา่ระดับปรญิญาตร ี และไม่เคยได้รับเงินอุดหนุนคนพิการ

ในหลักสูตรปริญญาตรมีากอ่น  ปีการศึกษา 2552 มีนักศึกษา

พิการ  จ านวน 3 คน 

2.6.3ทุนช่วยเหลือนักศึกษาท่ีประสบอุทกภัย/วาตภัย/

ประสบภัยสึนามิ 

2.6.3.1 สืบเนื่องจากบริษัท  เชลล์แห่งประเทศไทย  จ ากัดได้

มอบเงินช่วยเหลือนักศึกษาที่ประสบปัญหาอุทกภัยและวาตภัย

ในภาคใต้ ช่วงเดือนพฤศจิกายน  2553  จ านวน 100,000 

บาท เพื่อเป็นขวัญและก าลังใจ ซึ่งมหาวิทยาลัยจัดสรรเงิน

ช่วยเหลือนักศึกษาวิทยาเขตต่างๆโดยก าหนดเกณฑ์ความ

ช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบฯ ดังนี้ 

วิทยาเขตหาดใหญ่              จํานวน  50,000 บาท 

วิทยาเขตปัตตานี                จํานวน 20,000 บาท 

     วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี         จํานวน 10,000 บาท 

วทิยาเขตตรงั                    จํานวน 10,000 บาท 

      วิทยาเขตภูเก็ต                  จํานวน 10,000 บาท 

กลุ่มท่ี 1.ระดับมาก 

ความเสยีหาย 

บ้าน เครื่องใช้ในครัวเรือน  เครื่องอุปโภคบริโภค  พาหนะ  

พื้นที่การเกษตร(สวนยางพารา  ที่นา  บ่อเลี้ยงปลา) สถานที่

ประกอบอาชีพและสินคา้เสียหาย 

 

กนศ.1.1-07  

ประกาศ

มหาวิทยาลยั  -

สงขลานครินทร ์

เรื่องผลการ

พิจารณา

จัดสรรทุน

ช่วยเหลือ

นักศึกษา

มหาวิทยาลยั-

สงขลานครินทร์

ที่ได้รับ

ผลกระทบจาก

เหตุการณ์

อุทกภัยและวาต

ภัยในภาคใต ้
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 รายงานประจําปีการประเมินคุณภาพภายใน  ปีการศกึษา 2553  

ภารกิจท่ี 1  ทุนการศึกษา 

ตัวบ่งชี้ 1.1 :  มีการจัดบรกิารทุนการศึกษาแก่นักศึกษา 

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

   อาชีพของผู้อุปการะ 

เกษตรกรและรับจา้ง 

รายได้ครอบครัว 

3,000-5,999 บาท 

ให้ทุนการศึกษามูลคา่ทุน 2,500 บาท 

กลุ่มท่ี 2.ระดับปานกลาง 

ความเสยีหาย 

บ้าน เครื่องใช้ในครัวเรือน  เครื่องอุปโภคบริโภค  พาหนะ  

พื้นที่การเกษตร(สวนยางพารา  ที่นา  บ่อเลี้ยงปลา) สถานที่

ประกอบอาชีพและสินคา้เสียหายอาชีพของผู้อุปการะ 

เกษตรกรและรับจา้ง 

รายได้ครอบครัว 

6,000-7,999  บาท 

ให้ทุนการศึกษามูลคา่ทุน 2,000 บาท 

กลุ่มท่ี 3.ระดับปานกลาง 

ความเสยีหาย 

บ้าน เครื่องใช้ในครัวเรือน  เครื่องอุปโภคบริโภค  พาหนะ  

พื้นที่การเกษตร(สวนยางพารา  ที่นา  บ่อเลี้ยงปลา) สถานที่

ประกอบอาชีพและสินคา้เสียหาย 

อาชีพของผู้อุปการะ 

เกษตรกรและรับจา้ง 

รายได้ครอบครัว 

8,000-10,000 บาท 

ให้ทุนการศึกษามูลคา่ทุน 1,000 บาท 

โดยมีผู้รับทุนกลุ่มที่ 1 จ านวน 8 คน กลุ่มที่ 2 จ านวน 9 คน 

และกลุ่มที่ 3 จ านวน 12 คน  รวมจัดสรรทั้งสิ้น 29 ทุน รวม

เป็นเงิน 50,000 บาท (กนศ.1.1-07) 

 2.6.3.2 ทุนช่วยเหลอืนักเรยีนท่ีครอบครัวได้รับผลกระทบ

จากภัยสึนามิ 6 จังหวัดภาคใต้ 
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 รายงานประจําปีการประเมินคุณภาพภายใน  ปีการศกึษา 2553  

ภารกิจท่ี 1  ทุนการศึกษา 

ตัวบ่งชี้ 1.1 :  มีการจัดบรกิารทุนการศึกษาแก่นักศึกษา 

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

   โดยส านักพระราชวังมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่

ครอบครัวได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติคลื่นสึนามิ เป็น

เงินทุน 37,000 บาท 

กนศ. 1.1-09  

หนังสือจาก

ส านักงาน

พระราชวัง 

 3 มคีณะท างานและ

คณะกรรม การ

พิจารณาจัดสรร

ทุนการ ศึกษา 

   มีผู้แทนจากทุกคณะร่วมเป็นคณะกรรมการจัดสรร

ทุนการศึกษา  วิทยาเขตหาดใหญ่  ร่วมก าหนดวิธีการและ

เกณฑก์ารจัดสรรในแต่ละปีมีกระบวนการคัดเลือกโดยการ

สัมภาษณ์  เพื่อให้เกิดความโปร่งใส ยุติธรรม เป็นไปตาม

เงื่อนไขที่แต่ละทุนก าหนดมีคณะท างานเยี่ยมบ้านและ

โรงเรียนของผู้สมัครขอรับทุนและคณะท างานสัมภาษณ์

นักศึกษาทุน 

กนศ. 1.1-010  

รายงานการ

ประชุม

คณะกรรมการ

จัดสรร

ทุนการศึกษา   

ปี 2552 

 4 มีระบบ

สารสนเทศ

ให้บริการกับ

นักศึกษาและ

ผู้ปฏิบัติงาน 

   มี ร ะ บบส า รสน เ ทศติ ด ต่ อ กั บ นั ก ศึ ก ษ า ทั้ ง ก า ร

ประชาสัมพันธ์ และติดต่อทางโทรศัพท์กรณีเร่งด่วน  

ฉุกเฉินให้นักศึกษาสมัครขอรับทุนได้ด้วยตนเอง  บน web  

site  กองกิจการนักศึกษา  มีการสื่อสารเพื่อให้นักศึกษา

และบุคคลทั่วไปรับรู้รับทราบเกี่ยวกับทุนการศึกษาบน  

web site  

กนศ 1.1-11  

http://student.p

su.ac.th/StudAff

airs/Special/sch

olarship 

 5 มีกระบวน การ

ส่งเสรมิให้

นักศึกษา

ตระหนักถึงการ

ใช้เงิน และการ

ปลูกฝังจิตส านึก

สาธารณะ 

   การปฐมนิเทศนักศึกษาทุนโดยเน้นย้ าเรื่องการใช้จ่าย

เงินทุนอย่างมีคุณค่าและสง่เสรมิใหน้ักศึกษาทุนจัดกจิกรรม

เพื่อเสริมสร้างจิตส านึกสาธารณะ  เช่น จัดโครงการ

ห้องสมุดต้นกล้าสงขลานครินทร์ โครงการประดิษฐ์ด้วยจิต

กตัญญูฯลฯ   

กนศ 1.1-12   

สรุปการจัด

โครงการ

ห้องสมุดต้น

กล้าสงขลา

นครินทร ์  

 6 พิจารณาจัดสรร

ทุนการศึกษาตาม

ระยะเวลาที่

ก าหนด 

   คณะกรรมการพิจารณาจดัสรรทุนการศึกษาเสร็จสิน้

ภายในระยะเวลาที่ก าหนด  นกัศึกษาได้รับเงินทนุตาม 

ระยะเวลาที่กองคลังก าหนด 

กนศ 1.1-13  

ค าสั่งแต่งตั้ง

คณะกรรม การ

จัดสรรทุนการ 

ศึกษา  
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 รายงานประจําปีการประเมินคุณภาพภายใน  ปีการศกึษา 2553  

ภารกิจท่ี 1  ทุนการศึกษา 

ตัวบ่งชี้ 1.1 :  มีการจัดบริการทุนการศึกษาแก่นักศึกษา 

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

    มหาวิทยาลยั 

สงขลานครินทร ์ 

วิทยาเขต

หาดใหญ ่

ประจ าปี 

การศึกษา 

2553 

 7 มีการ

ติดตาม  

ประเมินผล  

และน าผล

มาปรับปรุง 

   มีการติดตามผลการจัดสรรทุนโดยการเยี่ยมบ้านนักศึกษา 

เพื่อตรวจสอบข้อมูล และปรับปรุงเกณฑ์การจัดสรรทุนให้มี

ความเหมาะสมทุกปีการศึกษา  มีการประเมินผลความพึง

พอใจ ผลการประเมินทุนท างานแลกเปลี่ยนอยู่ในระดับปาน

กลาง  ที่ค่าเฉลี่ย  3.49   ผลการประเมินทุนทั่วไปอยู่ในระดับ

มาก  ที่ค่าเฉลี่ย  3.64   

กนศ 1.1-14   

รายงานสรุป

การเยี่ยมบ้าน

นักศึกษาทุน ป ี

2552 

 

ข้อสรุปโดยรวมของตวับ่งชี ้

1. จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแขง็ 

- กองกจิการนักศึกษาได้น าระบบสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงานทุนทุกประเภท 

           - มหาวิทยาลยัมีคณะท างานเก่ียวกับดา้นทุนการศกึษาซึ่งประกอบด้วย ผู้ทรงคณุวุฒ ิ,ผู้ปฏิบัติงานและ

ศิษย์เกา่ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรไ์ปเยีย่มบา้นเพื่อคดัเลือกนักศึกษาทนุบางประเภท เช่น ทุนต้นกลา้สงขลา

นครินทร ์ทุนทั่วไป        

2. จุดควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

- มหาวิทยาลยัสมควรพจิารณาการจัดสรรงบประมาณเงนิรายได้มาทดแทนงบประมาณแผ่นดินส าหรับการ 

สนับสนุนการท างานของนักศกึษาโครงการทุนท างานแลกเปลี่ยนให้มีค่าตอบแทนสอดคล้องกับคณะ  เนื่องจากใน

ปัจจุบันคา่ตอบแทนของกองกจิการนักศึกษาน้อยกวา่ของคณะ  

- มหาวิทยาลยัควรมีแผนปรับปรุงอัตราก าลังให้สอดคลอ้งกบัลักษณะงานที่เปลีย่นแปลงและจ านวน 

ผู้รับบรกิาร 

- มหาวิทยาลยัควรจัดท าโปรแกรมเพื่อรองรับขอ้มลูด้านทุนการศึกษาเพื่อที่จะน ามาใชไ้ดภ้ายในมหาวิทยาลยั 

- มหาวิทยาลยัได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาจากผูม้ีจิตศรทัธารว่มบริจาคเงินทนุการศึกษาให้อย่าง 

ต่อเนื่อง 
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 รายงานประจําปีการประเมินคุณภาพภายใน  ปีการศกึษา 2553  

ภารกิจท่ี 1  ทุนการศึกษา 

ตัวบ่งชี้ 1.1 :  มีการจัดบริการทุนการศึกษาแก่นักศึกษา 

ข้อสรุปโดยรวมของตวับ่งชี ้

3. วิธปีฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม 

- การจัดท าค่าคะแนนความขาดแคลนของนักศึกษาทีย่ื่นขอรบัทุนการศึกษาเพื่อท าการคัดกรองเบื้องตน้ 

- กองกจิการนักศึกษามีการพฒันานักศึกษาให้มสี านึกสาธารณะ  มีจติส านึกการให้แก่ผูอ้ืน่และชุมชน เช่น 

โครงการห้องสมุดต้นกลา้สงขลานครินทร,์โครงการประดิษฐ์ด้วยจติกตัญญู เปน็ต้น 
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 รายงานประจําปีการประเมินคุณภาพภายใน  ปีการศกึษา 2553 

ภารกิจท่ี  2  กองทุนเงนิให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  

ตัวบ่งชี้ :  2.1  จัดบริการกองทุนเงนิให้กู้ยืมเพื่อการศกึษาแก่นักศึกษา 

เกณฑ์การประเมนิ : 

คะแนน 1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 

มีการด าเนนิการ     

1 ข้อ 

มีการด าเนนิการ     

2 – 3 ขอ้ 

มีการด าเนนิการ     

4 – 5 ขอ้ 

มีการด าเนนิการ     

6 ข้อ 

มีการด าเนนิการ     

7 ข้อ 

 

ผลการประเมินตนเองปีการศึกษา  2553 

เป้าหมาย ผลการดําเนนิการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

5 7 5   บรรลุเปา้หมาย 
 

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

 1 มีแผนการ

ปฏิบัติงาน ที่

สอดคลอ้งกับ

นโยบายของ

กองทุนเงินให้

กูย้ืมเพื่อการ 

ศึกษา (กยศ.) 

   กองฯ มีแผนการด าเนนิงานกองทุนเงินให้กู้ยมืเพื่อ

การศึกษา    (กนศ.2.1-01)  ด าเนินการเป็นไปตาม

ประกาศ / ระเบียบ และข้อบังคับของกองทุนฯ 

ตามที่ก าหนด (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 

 2 มีการจัดสรร

วงเงินกูย้มื

ตามเกณฑท์ี ่ 

กยศ. ก าหนด 

   ปีการศึกษา 2553 กองกิจการนักศึกษา วิทยา

เขตหาดใหญ่ได้จัดสรรเงินกู้ตามเกณฑ์ที่ก าหนด   

(กนศ. 2.1-03)  มีผู้ได้รับการจัดสรร ดังนี้ 

ผู้กู้ กรอ.รายเก่า 78 คน เป็นเงิน 3,471,740 บาท 

ผู้กู้ กยศ. รายเก่า 3,921 คน  

เป็นเงิน 212,433,152 บาท 

ผู้กู้ กยศ.รายใหม่ 720 คน  

เป็นเงิน 38,595,351 บาท  

 

รวม 4,719 คน เป็นเงิน 254,500,243 บาท  

กนศ. 2.1-03 

ขอบเขตและ

คุณสมบัต ิ

การกูย้ืมเงิน  

 

รายงานผลการ

กูย้ืมฯ 

ปีการศึกษา 2553 
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 รายงานประจําปีการประเมินคุณภาพภายใน  ปีการศกึษา 2553 

ภารกิจท่ี  2  กองทุนเงนิให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  

ตัวบ่งชี้ :  2.1  จัดบริการกองทุนเงนิให้กู้ยืมเพื่อการศกึษาแก่นักศึกษา 

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

 3 มคีณะท างาน

และคณะกรรม 

การกองทุนเงิน

ให้กู้ยืมร่วมกนั 

ทั้ง 5 วิทยาเขต  

 

   มีคณะท างานกองทุนเงนิใหกู้ย้ืม

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ (กนศ. 2.1-04) 

พิจารณาคัดเลือกโดยการตรวจสอบเอกสาร 

การสัมภาษณ์ผูข้อกู้ยืม มีคณะกรรมการ

พิจารณาการให้กู้ยมืเงินกองทุนเงินให้กูย้ืม

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์ประกอบด้วย 

ผู้แทนจากทุกวิทยาเขตและผูแ้ทนชุมชน 

พิจารณาอนมุัติวงเงินให้กูย้ืมและแนวทางการ

ให้กู้ยืม (กนศ. 2.1-05)  

 

กนศ. 2.1-04 ค าสั่ง

แต่งตั้งคณะท างาน

กองทุนเงินให้กู้ยมืเพื่อ

การศึกษา มหาวิทยาลยั-

สงขลานครินทร ์

 

กนศ. 2.1-05 ค าสั่ง

แต่งตั้งคณะกรรมการ

พิจารณาการให้กู้ยมื

เงินกองทุนเงินให้กูย้ืมเพือ่

การศึกษา มหาวิทยาลยั 

-สงขลานครินทร์ 

 4 มีระบบ

สารสนเทศ

ให้บริการกับ

นักศึกษาและใช้

ในการปฏิบัตงิาน  

 

   นักศึกษาสามารถติดตามขา่วสาร สมัคร

กูย้ืมและจองวันส่งแบบค าขอกูย้ืมไดด้้วย

ตนเองโดยด าเนินการผ่าน Web Site ของงาน

กองทุนเงินให้กู้ยมืเพื่อการศึกษา 

(http://student.psu.ac.th/psustudentloan) ซึ่ง

มีการเช่ือมโยงกับ Web Site กองทุนฯ 

(www.studentloan.or.th) การท าสัญญากูย้มื 

สัญญาค้ าประกันเน้นความสะดวกกของ

นักศึกษาและผู้ปกครอง โดยนักศึกษา

สามารถเลือกวันท าสัญญากูย้ืมผ่านทาง 

Web Site และสามารถเลือกท าสัญญาค้ า

ประกันได้ที่ภมูิล าเนาของบิดา – มารดา  

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

sustudentloan 

 

www.studentloan.or.th 

 

 5 มีกระบวนการ

ส่งเสรมิให้

นักศึกษา

ตระหนักถึงการ

ใช้เงินและช าระ

เงินคนื 

   มีการจั ดบรรยายโดย เ ชิญเจ้ า หน้ าที่

ธนาคารกรุงไทยฯให้ความรู้กฎเกณฑ์ และ

เงื่อนไขการช าระหนี ้กนศ.2.1-06 

 

กนศ.2.1-06 

ภาพถา่ยการจดักจิกรรม 

http://student.psu.ac.th/
http://student.psu.ac.th/psustudentloan
http://student.psu.ac.th/psustudentloan
http://www.studentloan.or.th/
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 รายงานประจําปีการประเมินคุณภาพภายใน  ปีการศกึษา 2553 

ภารกิจท่ี  2  กองทุนเงนิให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  

ตัวบ่งชี้ :  2.1  จัดบริการกองทุนเงนิให้กู้ยืมเพื่อการศกึษาแก่นักศึกษา 

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

 6 มีการติดตาม

ประเมินผลและ

น าผลมา

ปรับปรุง 

  1. มีการทบทวนการด าเนินงานรว่มทั้ง 5 

วิทยาเขตเพือ่ปรับปรุงให้การปฏิบัติงานทัน

ตามก าหนดและตรงตามเกณฑ ์ในภาพรวม

ของมหาวิทยาลยั  

2. มีการประเมินผลความพงึพอใจของผู้กู้ยืม

พบว่านักศึกษา มีความพึงพอใจในระดับมาก

ที่ค่าเฉลี่ย 3.96   (กนศ.2.1-07) 

(กนศ.2.1-07)  ผลการ

ประเมินความคิดเหน็และ

ความพึงพอใจฯ 

ข้อสรุปโดยรวมของตวับ่งชี ้

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแขง็ 

1. มีประกาศ / ระเบียบ และข้อบังคับของกองทนุฯ ที่ก าหนดชัดเจน สามารถปฏิบตัิงานไดใ้นแนวทางเดยีวกัน 

ทุกวทิยาเขต  

2. มีคณะท างานกองทนุเงินให้กู้ยืมมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์5 วิทยาเขต  รว่มก าหนดกระบวนการ 

ปฏิบัติงานที่ด ีเพื่อให้งานในภาพรวมของมหาวิทยาลัยทนัตามก าหนดเวลา และด าเนนิการให้กู้ยืมไดต้รงตาม

หลักเกณฑ์ที่กองทุนฯก าหนด 

3. ได้รับงบประมาณเพื่อใช้ในการบริหารการด าเนินงานจากกองทุน กยศ. 

จุดท่ีควรพัฒนา / ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

1. ควรมีการทบทวนแผนอัตราก าลังสัดส่วนผู้ปฏิบัติงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้สอดคล้องกับ 

จ านวนนักศึกษาที่ใช้บริการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ เนื่องจากมีจ านวนนักศึกษากู้ยืมเพิ่มขึ้นทุกปี

การศึกษา  แต่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษามีจ านวน  2 คน เมื่อเทียบกับจ านวนนักศึกษาที่

ได้กู้ยืม จ านวน 4,719 คน ในการปฏิบัติงานต้องรับสมัครนักศึกษาช่วยปฏิบัติงานเป็นครัง้คราว  ซึ่งภาระงานบาง

ประเภท ไม่เหมาะสมในการให้นักศึกษาชว่ยปฏิบัติงาน เช่นการสัมภาษณ์ คัดเลือก ตรวจสอบคุณสมบัติ  

2.  ควรมีการวเิคราะห์/ ทบทวนแผนอัตราก าลังสัดส่วนเจ้าหน้าที่สารสนเทศให้สอดคล้องกับภารกจิของกอง 

กิจการนักศึกษา เนื่องจากการด าเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาต้องปฏิบัติบนระบบเครือข่าย

อินเทอร์เน็ตตามที่ กยศ. ก าหนด มีการปรับเปลี่ยนระบบการด าเนินงานบ่อยครั้ง  มหาวิทยาลัยจ าเป็นต้องมี

ระบบสารสนเทศรองรับและปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับระบบของกยศ. ซึ่งมีความจ าเป็นต้องมีเจ้าหน้าที่

สารสนเทศปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง แต่เจา้หน้าที่สารสนเทศ กองกิจการนักศึกษามีเพียง 1 คน ที่ต้องรับผิดชอบ

งานสารสนเทศของกองกิจการนักศึกษาทั้งหมด  จึงไม่สามารถรองรับ ปรับปรุง แก้ไขพัฒนาระบบงานกู้ยืมให้

เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน 
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 รายงานประจําปีการประเมินคุณภาพภายใน  ปีการศกึษา 2553 

ภารกิจท่ี  2  กองทุนเงนิให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  

ตัวบ่งชี้ :  2.1  จัดบริการกองทุนเงนิให้กู้ยืมเพื่อการศกึษาแก่นักศึกษา 

ข้อสรุปโดยรวมของตวับ่งชี ้

3. ควรมีการพจิารณาสถานที่เหมาะสมและถาวรให้กับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเนื่องจากกองฯ ไม่มี 

สถานทีข่นาดใหญ่ที่เอือ้ต่อการปฏิบัติงานให้บริการนักศึกษาพรอ้มกันจ านวนมาก ท าใหต้้องขอใช้สถานที่ที่คณะ 

และต้องมีการขนย้าย ติดตั้งอปุกรณ์  จัดสถานที่ทุกคร้ังที่มกีารด าเนินการเฉลีย่ภาคการศึกษาละ  6 -7  คร้ัง 

วิธปีฏิบัติท่ีดี / นวัตกรรม    

              1.มีการประชมุสัมมนา คณะท างานฯ 5  วิทยาเขต เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูป้ระสบการณ ์และปัญหาใน 

การปฏิบัติงาน และ   ก าหนดแนวและแนวการปฏิบตัิงานรว่มกันทุกปกีารศึกษา 

               2. มีกระดานขา่วเพื่อประกาศข่าวสารและนักศกึษาสามารถสอบถามรายละเอียดผา่น Web site และ 

e-mail 

               3. มีระบบสารสนเทศใช้ในการปฏิบัตงิาน เพื่อลดขั้นตอนในการปฏิบัตงิานและอ านวยความสะดวก

ให้นักศึกษา 
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รายงานประจําปีการประเมินคุณภาพภายใน  ปีการศกึษา 2553 

ภารกิจท่ี 3 บริการให้การปรกึษาเชงิจิตวิทยา 

ตัวบ่งชี ้3.1 : ระบบและกลไกการให้คําปรึกษา และบรกิารด้านข้อมูลข่าวสาร (สกอ.3.1) 

เกณฑ์การประเมนิ : 

คะแนน 1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 

มีการด าเนนิการ 

 1 ขอ้ 

มีการด าเนนิการ 

 2 ขอ้ 

มีการด าเนนิการ 

 3 ขอ้ 

มีการด าเนนิการ  

5 ข้อ 

มีการด าเนนิการ  

5 ข้อ 

ผลการประเมินตนเองปีการศึกษา  2553 

เป้าหมาย ผลการดําเนนิการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

5 5 5   บรรลุเปา้หมาย 
 

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ  เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

 1 มีการจัดบรกิาร

ให้ค าปรกึษา

ทางวิชาการ 

และแนะแนว

การใช้ชีวติแก่

นักศึกษา 

 

 

 

 

1.1  มีการจัดบรกิารการปรึกษาแก่นักศึกษาให้มีความ 

พร้อมในการเรียน ช่วยให้นักศึกษาค้นหาและแก้ไข

ปัญหาต่าง ๆ ทั้งด้านการเรียนและปัญหาอื่น ๆ โดยจัด

ให้มีบุคลากร กลุ่มนักศึกษาเพื่อนช่วยเพื่อน มีหน่วยงาน

เพื่ อ ช่วย เหลือนั กศึกษาที่ ขอรับการปรึกษา เป็ น

รายบุคคล และรายกลุ่ม   ปีการศึกษา 2553 

- นักศึกษาขอรับการปรึกษาแบบรายบุคคล 

(Walk in)  จ านวน 74  คน    

- นักศึกษาขอรับการปรึกษาแบบรายกลุ่ม  
(Group counseling) จ านวน 85  คน  

- นักศึกษาขอรับการปรึกษาทางโทรศัพท์  
(Hotline)   จ านวน 52  คน  

                 การใหก้ารปรึกษานักศกึษาบางคนอาจขอ

ปรึกษา หรือตอ้งให้การปรึกษามากกวา่ 1 คร้ัง โดยเฉพาะ

ปัญหาด้านวนิัยนักศกึษา  การเรียน  ปัญหาทางจิตเวช ฯลฯ  

(กนศ 3.1-01) 

กนศ 3.1-01  

แบบบันทึก 

การให้การปรึกษา 

มีอาสาสมัครนักศึกษา  “บ้านวัยใส”  ซึ่งประกอบ ด้วย  

นักศึกษาจากคณะต่าง ๆ ทุกช้ันปี ที่สนใจและผ่านการ

อบรมทักษะการให้การปรึกษาเบื้องต้น  เพื่อให้บริการ

ให้การปรึกษาเพื่อนนักศึกษาที่อยู่ในช่วงวัยเดียวกัน   

กนศ. 3.1-02  

โครงการอบรม 

เชงิปฏบัิตกิารเร่ือง   

“การเตรียมตัว

เตรียมใจ 
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รายงานประจําปีการประเมินคุณภาพภายใน  ปีการศกึษา 2553 

 

ภารกิจท่ี 3 บริการให้การปรกึษาเชงิจิตวิทยา 

ตัวบ่งชี้ 3.1 : ระบบและกลไกการให้คําปรึกษา และบรกิารด้านข้อมูลข่าวสาร 

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ  เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

   (กนศ. 3.1-02)  ปีการศึกษา 2553 

- มีอาสาสมัครบา้นวัยใส จ านวน 16 คน  

- มีนักจติวิทยาที่อาสาสมัครสามารถส่งต่อ Case 

มคีณะกรรมการท่ีปรึกษาเชิงจิตวทิยาของมหาวทิยาลัย ซึ่ง

ประกอบด้วย จิตแพทย ์ อาจารยด์้านจติวทิยา และ     นักแนะ

แนวการศึกษาและอาชพีช านาญการ มีหน้าท่ีก าหนดนโยบาย  

ให้ความรู้และเป็นพ่ีเลีย้งแกผู่้ปฏบัิตงิานดา้นการปรึกษาเชิง

จิตวทิยาในระดับมหาวทิยาลัย   และคณะ  (กนศ.3.1-03 )  

เพื่อเป็นอาสาสมัคร

บ้านวัยใส” 

กนศ.3.1-03  

ค าสั่งแต่งตั้ง

คณะกรรมการ 

ที่ปรึกษาเชิง

จิตวิทยา 

1.2 มีระบบส่งต่อปัญหาไปยังผู้เช่ียวชาญโดยการประสาน  

งาน  ระหว่างกองฯ กับคณะ  และผู้เช่ียวชาญเฉพาะ  

กรณีปัญหาของนักศึกษาอยู่ในระดับรุนแรง หรือปัญหา

ทางจิตเวช   กองฯ ส่งต่อไปยังผู้เช่ียวชาญเฉพาะทางใน

คลินิกจติเวช  โรงพยาบาลสงขลานครินทร ์ 

        - ปีการศึกษา 2553ไดส้่งตอ่นักศึกษาจ านวน 2 คน 

(กนศ. 3.1-01 ) 

กนศ. 3.1-01  

แบบบันทึกการ 

ให้การปรึกษา 

1.3 จัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “พัฒนา 

บัณฑิตอุดมคติไทย : รูปแบบกิจกรรมพัฒนานักศึกษา

เครอืข่ายอุดมศึกษาภาคใต้”  เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ

ของอาจารย์ที่ปรึกษา และบุคลากรกจิการนักศึกษาในการ

ดูแล และร่วมสร้างภูมิต้านทานให้นักศึกษาจากปัญหา

เสี่ยงต่าง ๆ ของวัยรุ่น และแลกเปลี่ยนเรียนรู้รูปแบบ

กิจกรรมที่มุ่งปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมในการเสริมสร้าง

คุณภาพนักศึกษา  มีผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้เข้า

รว่มประชุม จ านวน 133 คน  (กนศ.3.1-04) 

กนศ.3.1-04 

ประชุมสัมมนาเชิง

ปฏิบัติการ เรื่อง 

“พัฒนาบัณฑติ

อุดมคตไิทย : 

รูปแบบกจิกรรม

พัฒนานักศึกษา

เครอืข่าย

อุดมศึกษาภาคใต”้   

1.4 มีการบรรยายให้ความรู้ ค าแนะน า เทคนิคการปรึกษา 
แก่ อาจารย์ที่ปรึกษา  ผู้ปกครอง หรือหน่วยงานภายนอก

ที่ขอรับการปรึกษา หรือช่วยเหลือนักศึกษา นักเรียน ทั้ง

ภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย(กนศ.3.1-05) 

กนศ.3.1-05 

แบบสรุปวิทยากร/ 

กรรมการ/

ผู้ทรงคุณวุฒิ 

 



80 

 

รายงานประจําปีการประเมินคุณภาพภายใน  ปีการศกึษา 2553 

 

ภารกิจท่ี 3 บริการให้การปรกึษาเชงิจิตวิทยา 

ตัวบ่งชี ้3.1 : ระบบและกลไกการให้คําปรึกษา และบรกิารด้านข้อมูลข่าวสาร 

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ  เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

 2 มีการจัด 

บรกิาร

ข้อมูล

ข่าวสารที่

เป็นระโยชน ์

ต่อนักศึกษา 

   มีการประชาสมัพันธ์ข่าวสารทางเว็บไซต์กองกจิการ

นักศึกษา http://student.psu.ac.th/news/( กนศ.3.1/6)ซึง่จะ

เป็นแหล่งรวมขอ้มลูข่าวสารทีเ่ก่ียวข้องกับนักศึกษา เช่น 

ทุนการศึกษา ความช่วยเหลอืนักศึกษากลุ่มพิเศษ  ขา่วสาร

งานพิเศษ ข่าวสารการรับสมคัรงาน  ขา่วกจิกรรมพัฒนา

ตนเอง และบทความเพื่อพัฒนานักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาที่

สนใจได้ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม(กนศ.3.1-06) 

-  จัดท าคูม่ือ IDEAL DEVELOPMENT  การปรกึษา และการ

ดูแลนักศึกษาเรียนออ่น : ประสบการณจ์ากมหาวิทยาลยั 

สงขลานครินทร ์วิทยาเขตหาดใหญ ่ เพือ่มอบให้ผูแ้ทนของ

สถาบันอดุมศึกษาภาคใต้ในการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบตัิการ 

เรื่อง “พัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย : รูปแบบกิจกรรม

พัฒนานักศึกษาเครอืขา่ยอดุมศึกษาภาคใต้” (กนศ.3.1-

07) 

กนศ.3.1-06 

http://student. 

psu.ac.th/news/ 

 

 

 

 

กนศ.3.1-07 

คูม่ือ IDEAL 

DEVELOPMENT   

 3 มีการจัด

กจิกรรม 

เพื่อพัฒนา

ประสบการ

ณ์ทาง

วิชาการและ

วิชาชีพแก่

นักศึกษา 

   จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต และจัดกิจกรรมพัฒนา

ประสบการณท์างวิชาชีพให้กับนักศึกษา  ปีการศึกษา  2553  

- น านักศึกษาเข้าฟังปาฐกถา เรื่อง “รัก”คํายอดฮิต– 

 มพีิษหรือมคีุณ? โดย ท่าน ว. วชิรเมธี เพื่อให้นักศึกษามีแง่

คดิ มุมมอง สามารถวิเคราะห์ถึงผลดีและผลเสียของการคบ

เพื่อนต่างเพศ  และตระหนักถึงการคบเพื่อนต่างเพศที่

เหมาะสม นักศึกษาเข้ารว่ม จ านวน 50 คน(กนศ.3.1-08) 

กนศ.3.1-08 

ปาฐกถา เรื่อง 

“รัก”ค ายอดฮิต 

– มีพิษหรอืมี

คุณ? 

- จัดโครงการ “เครอืข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ 

ตอนล่างสู่ชุมชนเข้มแข็ง” ซึ่งเป็นการร่วมมือระหว่าง

สถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่าง 9 สถาบัน เพื่ออบรม

นักศึกษาแกนน าในการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดใน

สถาบัน มีนักศึกษาเครอืข่ายฯเข้าร่วมโครงการฯ จ านวน 108 

คน (กนศ.3.1-09) 

กนศ.3.1-09 

โครงการ 

“เครอืข่าย

สถาบันอดุมศึก

ษาภาคใต้

ตอนล่างสู่ชุมชน

เข้มแข็ง” 

 

http://student.psu.ac.th/news/
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รายงานประจําปีการประเมินคุณภาพภายใน  ปีการศกึษา 2553 

ภารกิจท่ี 3 บริการให้การปรกึษาเชงิจิตวิทยา 

ตัวบ่งชี้ 3.1 : ระบบและกลไกการให้คําปรึกษา และบรกิารด้านข้อมูลข่าวสาร 

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ  เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

   - จัดโครงการเสริมสมรรถนะบัณฑิตให้ 

ดําเนินธุรกิจเองได้ รุ่นท่ี 9 ซึ่งเป็นการร่วมมือกับ

บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน)  เพื่อเสริมสร้าง

และพัฒนาสมรรถนะการท างานในธุรกิจค้าปลีก 

พัฒนาทักษะความรับผิดชอบ การสื่อสาร และการ

น าเสนอผลิตภัณฑ์ให้กับนักศึกษา มีนักศึกษาเข้า

รว่ม จ านวน 12 คน ( กนศ.3.1/10) 

กนศ.3.1-10 

โครงการเสรมิ

สมรรถนะบัณฑติ

ให้ด าเนินธุรกิจเอง

ได ้รุน่ที่ 9 

 

 

 

 

 

 
- จัดโครงการ “ติวน้องต้นกล้าสงขลา 

นครินทร์” เพื่อพัฒนานักเรียนทุนฯรุ่นพี่ ให้มี

ประสบการณ์ทางด้านวิชาการ ในการถ่ายทอด

ความรู้แก่ นักเรียนทุนต้นกล้าฯ ให้ได้ความรู้ ความ

เข้าใจในเนื้อหาวิชาหลักในการสอบเข้าศึกษาใน

มหาวิทยาลัย  ได้เตรียมความพร้อม  เข้าใจใน

ขั้นตอนการคัดเลือก ระบบการสอบเข้าศึกษาต่อใน

ระบบสอบตรงของ มหาวิทยาลัย  และเปิดโอกาสให้

นักเรียนทุนต้นกล้าสงขลานครินทร์ได้มีช่องทางใน

การปรกึษากับรุ่นพี่ที่ก าลังศึกษาในระดับอุดมศึกษา  

มีนักศึกษาและนักเรียนทุนฯเข้าร่วม จ านวน 25 คน            

(กนศ.3.1-11) 

กนศ.3.1-11 

โครงการ               

“ติวน้องต้นกล้า

สงขลานครินทร”์ 

 

 

 

 

   ส ารวจและจัดโครงการ “แบ่งฝัน ปันรัก”ส าหรับ

นักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่

สงบใน 3 จังหวัดชายแดนใต้  เพื่อแนะแนวทางการ

เรียน  แลกเปลี่ยนเรื่องราว และสร้างก าลังใจซึ่งกัน

และกัน  สร้างเครือข่ายให้นักศึกษา  5  วิทยาเขต  

ได้ดูแลและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีนักศึกษาและ

นักเรยีนที่ได้รับผลกระทบเข้ารว่ม จ านวน  110   คน  

(กนศ.3.1-12) 

 

กนศ.3.1-12 

โครงการ “แบ่งฝัน 

ปันรัก” 
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รายงานประจําปีการประเมินคุณภาพภายใน  ปีการศกึษา 2553 

ภารกิจท่ี 3 บริการให้การปรกึษาเชงิจิตวิทยา 

ตัวบ่งชี้ 3.1 : ระบบและกลไกการให้คําปรึกษา และบรกิารด้านข้อมูลข่าวสาร 

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ  เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

      น านักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมตรวจเยี่ยมโครงการ 

To be number one โดยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน

ฯ โดยมีกิจกรรมจัดบู๊ทนิทรรศการเข้าเฝ้าห้องทรง

ง า นแล ะ ชมคอน เ สิ ร์ ต  จ า น ว น   3 4 2   คน           

(กนศ.3.1 – 13 

 

 4 มีผลการประเมิน

คุณภาพของการ

ให้บริการในข้อ 1 

– 3 ทุกขอ้ไม่ต่ า

กวา่ 3.51 จาก

คะแนนเต็ม 5 

   ได้จดัท าแบบประเมนิความพึงพอใจของนักศึกษา

ที่ขอรับบริการการให้การปรึกษา  จ านวน 476 คน 

ผลการประเมินในระดับมากที่ค่าเฉลี่ย 3.55 และได้

น าผลประเมินมาปรับปรุงและพัฒนางาน (กนศ.

3.1-15) 

 

กนศ.3.1-13 

สรุปผลการ

ประเมินความพึง

พอใจ 

 5 มีการน าผลการ

ประเมินคุณภาพ

ของการให้บริการ

มาใช้เป็นข้อมูลใน

การพัฒนาการ

จัดบรกิารที่สนอง

ความต้องการ

ของนักศึกษา 

   น าผลประเมินความพึงพอใจของนักศึกษามา

ประชุมหารอืเพื่อพัฒนางาน และวางแผนการ

ปฏิบัติงานปีการศึกษา 2554 (กนศ.3.1-14) 

กนศ.3.1-14 

แผนปฏิบัติงานการ

ให้ค าปรกึษาและ

บรกิารด้านข้อมูล

ข่าวสาร 

ข้อสรุปโดยรวมของตวับ่งชี ้

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแขง็ 

                1. มีอาสาสมัครนักศึกษาและเจา้หนา้ที่ประจ าหน่วยให้การปรึกษา “บ้านวยัใส” 

                2. มีการท างานในรูปแบบเครอืข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้                  

                3.ได้รับความร่วมมือจากภาควิชาจิตเวช  คณะแพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

                4. ส านักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพตดิ ภาค 9  สนับสนุนงบประมาณเก่ียวกับยาเสพติด 
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รายงานประจําปีการประเมินคุณภาพภายใน  ปีการศกึษา 2553 

ภารกิจท่ี 3 บริการให้การปรกึษาเชงิจิตวิทยา 

ตัวบ่งชี้ 3.1 : ระบบและกลไกการให้คําปรึกษา และบรกิารด้านข้อมูลข่าวสาร 

ข้อสรุปโดยรวมของตวับ่งชี ้

จุดควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

               1.  การให้บริการการปรึกษายังขาดการประชาสัมพันธ์ที่มีความหลากหลายรูปแบบ 

               2. เจา้หน้าทีใ่ห้การปรึกษามีภาระงานหลายด้าน ไม่สามารถอยู่ประจ าที่บา้นวัยใสได้ 

               3.  สภาพภายในห้องให้ค าปรกึษาเกา่และทรดุโทรม  ขาดบรรยากาศจูงใจวยัรุ่น 

               4.  ขาดงบประมาณในการปรับปรุงสถานทีภ่ายใน 

วิธปีฏิบัติท่ีดี /นวัตกรรม  

               -  มีอาสาสมัครนักศึกษาและเจา้หนา้ที่ประจ าหน่วยให้การปรึกษา “บ้านวยัใส” 
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 รายงานประจําปีการประเมินคุณภาพภายใน  ปีการศกึษา 2553 

 

ภารกิจท่ี 4   บริการจัดหางานและข้อมูลศึกษาต่อ 

ตัวบ่งชี้ :  4.1  มีการจัดบรกิารจัดหางานและข้อมูลศึกษาต่อ 

เกณฑ์การประเมนิ : 

คะแนน 1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 

มีการด าเนนิการ    

1 ข้อ 

มีการด าเนนิการ     

2 ข้อ 

มีการด าเนนิการ    

3  ขอ้ 

มีการด าเนนิการ     

4  ข้อ 

มีการด าเนนิการ     

5 ข้อ 

 

ผลการประเมินตนเองปีการศึกษา  2553 

เป้าหมาย ผลการดําเนนิการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

5 5 5   บรรลุเปา้หมาย 
 

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

 1  มีแผนการ

บรกิารจัดหา

งานและข้อมูล

ศึกษาต่อ 

         กองฯ  มีแผนการบริการจัดหางานและข้อมูล

ศึกษาต่อส าหรับนักศึกษา โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษา

สามารถวางแผนประกอบอาชีพได้งานท าหลังส าเร็จ

การศึกษาหรอืศึกษาต่อในระดับสูงขึน้ (กนศ.5.1) 

กนศ.4.1-01 

แผนการบริการ

จัดหางานและ

ข้อมูลศึกษาต่อ 

 2 มีระบบ

สารสนเทศ

การบรกิาร

จัดหางานและ

ข้อมูลศึกษา

ต่อให้บริการ

นักศึกษาและ

ผู้ปฏิบัติงาน 

      กองฯ ได้จัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริการ

จัดหางานและข้อมูลศึกษาต่อผ่านทาง web site ต่าง 

ๆ เช่น  PSU Job Search เพื่อให้นักศึกษาทุกวิทยาเขต

สามารถสืบค้นต าแหน่งงานและบริษัทสามารถ

คัดเลือกนักศึกษาเข้าท างาน งานพิเศษหารายได้

ระหว่างเรียน อาชีพอิสระ ข้อมูลศึกษาต่อ 

กนศ.4.1-02 

http://student 

.psu.ac.th/ 

jobssearch/ 

index.php 

 

 3 มีกระบวนการ

เตรียมความ

พรอ้มให้

นักศึกษาก่อน

เข้าสู่การ

ประกอบอาชีพ

และศึกษาตอ่ 

        กองฯ มีการจัดบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการ

สมัครงาน  การพัฒนาบุคลิกภาพ  การจัดสอบ  

TOEIC  ตลอดจนการจัดโครงการเสริมสมรรถนะ

บัณฑติให้ประกอบธุรกิจเองได้ 

        ปี 2553  ได้จัดโครงการบรรยายให้ความรู้ ดังนี้ 

- โครงการแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ  

และทุน ก.พ. จ านวน 143 คน 

 

กนศ.4.1-03  

สรุปผลการจัด

โครงการเตรียม

ความพร้อมให้

นักศึกษาก่อน

เข้าสู่การ

ประกอบอาชีพ

และศึกษาตอ่ 
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 รายงานประจําปีการประเมินคุณภาพภายใน  ปีการศกึษา 2553 

ภารกิจท่ี 4   บรกิารจัดหางานและข้อมูลศึกษาต่อ 

ตัวบ่งชี้ :  4.1  มีการจัดบรกิารจัดหางานและข้อมูลศึกษาต่อ 

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

   - โครงการแนะแนวการศึกษาต่อ และ ทุนการ 

ศึกษาต่อประเทศมาเลเซีย (USM) จ านวน 163 คน 

- โครงการ เอไอเอส แนะแนวว่าที่บัณฑิต กา้ว 

สู่วัยท างานที่สดใส จ านวน 386 คน 

- โครงการ Future Career จ านวน 314 คน 

- โครงการสัมภาษณ์งานอย่างเซยีน จ านวน  

120 คน 

- จัดระบบ TOEIC  จ านวน  15 คร้ัง  มีผู้เขา้ 

สอบทั้งสิน้  929 คน   เป็นนักศึกษา 573 คน 

บุคคลภายนอก 346  คน   บุคลากร 12  คน 

กนศ.4.1-04  

สรุปผลการสอบ 

TOEIC  ปี 2553   

 4. มีการจัดงาน

วันนัดพบ

แรงงาน 

     กองฯ ได้จัดงานวันนัดพบแรงงาน  โดยการรว่มมือ

กับส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา จัดขึ้นระหว่าง

วันที่  4-5 กุมภาพันธ์  2554  ณ  ศูนย์ประ ชุม

นานาชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ภายใต้ชื่อ 

“โครงการนัดพบแรงงานสงขลา 54”  มีสถาน

ประกอบการเข้าร่วมจ านวน  101  ราย มีต าแหน่งงาน

ว่าง 230 ต าแหน่ง  4,326  อัตรา  มีผู้ลงทะเบียน

ทั้งสิน้  2,043  คน (กนศ.4.1-05) 

กนศ.4.1-05 

สรุปผลการจัด

งานวันนัดพบ

แรงงานสงขลา 

54 

 5 มีการติดตาม

ประเมินผล

และน าผลมา

ปรับปรุง 

     มีการติดตามประเมินผลการให้บริการจัดหางาน

และข้อมูลศึกษาต่อ มีผลการประเมินความพึงพอใจ

ระดับมาก (3.75) (กนศ.4.1-06) 

   -  นอกจากนี้ได้สอบถามเรื่องความต้องการสอบ 

TOEIC  ได้ปรับปรุ งจ านวนครั้ งและห้องสอบให้

สอดคล้องกับความต้องการผู้เข้าร่วม (กนศ.4.1-07) 

กนศ.4.1-06 

สรุปความ

คดิเห็นและ

ความพึงพอใจ

ต่อการให้บริการ

ด้านจดัหางาน

และข้อมลูศึกษา

ต่อ ป ี2553 

 

กนศ.4.1-07 

ก าหนดการสอบ 

TOEIC ปี 2554 
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 รายงานประจําปีการประเมินคุณภาพภายใน  ปีการศกึษา 2553 

ภารกิจท่ี 4   บรกิารจัดหางานและข้อมูลศึกษาต่อ 

ตัวบ่งชี้ :  4.1  มีการจัดบรกิารจัดหางานและข้อมูลศึกษาต่อ 

ข้อสรุปโดยรวมของตวับ่งชี ้

1.  จุดแข็ง/แนวทางส่งเสริมจุดแข็ง   

   มีระบบสารสนเทศให้บริการ 

2.  จุดท่ีควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรงุ 

         ควรเพิม่จ านวนครัง้การเผยแพร่ให้ความรู้  การเตรยีมความพร้อม 

3.  วิธปีฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม 

         ---- 
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รายงานประจําปีการประเมินคุณภาพภายใน  ปีการศกึษา 2553 

 

ภารกิจท่ี  5 วินัยและพัฒนานักศึกษา 

ตัวบ่งชี้ : 5.1 มีการดําเนินงานวินัยนักศึกษาและพัฒนานักศึกษา 

เกณฑ์การประเมนิ : 

คะแนน 1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 

มีการด าเนนิการ     

1 ข้อ 

มีการด าเนนิการ     

2 ข้อ 

มีการด าเนนิการ     

3 ข้อ 

มีการด าเนนิการ     

4-5 ข้อ 

มีการด าเนนิการ     

6 ข้อ 

     

ผลการประเมินตนเองปีการศึกษา  2553 

เป้าหมาย ผลการดําเนนิการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

6 6 5   บรรลุเปา้หมาย 
 

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

 1 มีแผนการ

ปฏิบัติงาน 

      กองฯ มีแผนการด าเนินงานวินัยและพัฒนา

นักศึกษา โดยมีการด าเนินงานทางวินัยตาม

ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง 

วิธีการสอบสวนพิจารณาโทษกรณีนักศึกษา

กระท าความผิดวินัยนักศึกษา  พ.ศ.2548  และ

จัดกิจกรรมรณรงค์ เพื่ อส่ ง เสริมคุณธรรม

จรยิธรรมให้แกน่ักศึกษา (กนศ.5.1-01) 

กนศ.5.1-01 

http://student.psu.ac

.th/news/index.php?

main=pankong 

  

 2 มีคณะกรรม 

การสอบสวน

และคณะกรรม 

การด าเนินงาน

วินัยนักศึกษา 

   ในการด าเนินงานวินัยและพัฒนานักศึกษาแต่

ละกรณี  ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน   

จ านวน  41  ค าสั่ง  เพื่อหาข้อเท็จจรงิ  และเสนอ

โทษกรณีที่มีการกล่าวหาทางวินัยนักศึกษา  และ

มีคณะกรรมการด าเนินงานวินัยนักศึกษา  วิทยา

เขตหาดใหญ่  เพื่อพิจารณารับรองผลการ

สอบสวนและ โทษ  รวมทั้ งพิ จารณาการ

ด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับวินัยนักศึกษาและการ

พัฒนานักศึกษา 

(กนศ.5.1-02 และ กนศ.5.1-03) 

กนศ.5.1-02 

สั่งมหาวิทยาลยัเรื่อง

แต่งตั้งคณะกรรม 

การสอบสวน  

ปี2553 (ลับ) 

 

กนศ.5.1-03 

ค าสั่งแต่งตั้ง

คณะกรรมการ

ด าเนินงานวินัย

นักศึกษาวิทยาเขต

หาดใหญ ่

 

http://student.psu.ac.th/news/index.php?main=pankong
http://student.psu.ac.th/news/index.php?main=pankong
http://student.psu.ac.th/news/index.php?main=pankong
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รายงานประจําปีการประเมินคุณภาพภายใน  ปีการศกึษา 2553 

 

ภารกิจท่ี  5 วินัยและพัฒนานักศึกษา 

ตัวบ่งชี้ : 5.1 มีการดําเนินงานวินัยนักศึกษาและพัฒนานักศึกษา 

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

 3 การด าเนิน 

งานวินยัเป็นไป

ตามระเบยีบ/ 

ข้อบังคับ / 

ประกาศของ

มหาวิทยาลยั 

   การด าเนินงานทางวินัยนักศึกษาเป็นไปตาม

ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  เรื่อง  

วิธีการสอบสวนพิจารณาโทษกรณีนักศึกษา

กระท าความผิดวินัยนักศึกษา   พ. ศ. 2548   ซึ่ง

ได้ก าหนดวิธีการปฏิบัติในการสอบสวนและ

พิจารณาโทษกรณีนักศึกษากระท าความผิดวินัย

นักศึกษา ซึ่งยึดถือเป็นแนวปฏิบัติเดียวกันทั้ง

มหาวิทยาลัย(กนศ.5.1-02) 

กนศ.5.1-04 

ประกาศ

มหาวิทยาลยั 

สงขลานครินทร ์

เรื่อง วิธีการ

สอบสวนพิจารณา

โทษกรณีนักศึกษา

กระท าความผิด

วินัยนักศึกษา  

พ.ศ.2548 

 4 ให้การปรึกษา 

แนะแนวและกรณี

ที่ต้องดูแล  

ปรับเปลี่ยน

พฤติกรรม

นักศึกษาที่

มหาวิทยาลยัสัง่

ลงโทษ 

   ง า น วิ นั ย แล ะพัฒนานั กศึ กษ ามี ก า ร ใ ห้

ค าปรึกษาแนะแนวนักศึกษาที่ถูกลงโทษทางวินัย

นักศึกษา  โดยในการเขา้มารับทราบค าสั่งลงโทษ

ทุกกรณ ี จะมีการพูดคุย  ชีแ้จง  และแนะแนวให้

ค าปรึกษานักศึกษาวางแผนการใช้ชีวิตขณะที่ถูก

ลงโทษนั้น  รวมทั้งมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

นักศึกษาที่มหาวิทยาลัยสั่งลงโทษเช่น  ให้เข้า

โครงการพัฒนานักศึกษา  หรือบ าเพ็ญประโยชน์

สาธารณะ (กนศ.5.1-05)   

กนศ.5.1-05 

กจิกรรม/โครงการ

ดูแลและ

ปรับเปลี่ยน

พฤติกรรม

นักศึกษา(ลับ) 

 5 จ านวนนักศึกษาที่

ถูกลงโทษไม่เกนิ

รอ้ยละ 0.5  ของ

นักศึกษาทั้งหมด 

 

   ปีการศึกษา  2553  มีนักศึกษาที่ถูกลงโทษ  

จ านวน  43  คน  จากจ านวนนักศึกษา ทั้งหมด 

15 ,025 คนโดยคิดเป็นร้อยละ 0.29   ของ

จ านวนนักศึกษาทั้งหมด 

(กนศ.5.1-06) 

กนศ.5.1-06 

ข้อมูลสรุปผลการ

ด าเนินงานวินัย

นักศึกษา    

ปี 2553 

 6 มีการติดตาม

ประเมินผลและ

น าผลมาปรับปรุง 

1. มีการทบทวนการด า เนิน งานวิ นั ย

นักศึกษาร่วมกันทั้ง  5  วิทยาเขต  เพื่อหารือข้อ

ปัญหาในการปฏิบัติ ง านและหาแนวการ

แกป้ัญหาดังกล่าว      (กนศ.5.1-07) 

กนศ.5.1-07  

รายงานการ

สัมมนาวินยั

นักศึกษาทั้ง 5 

วิทยาเขต 
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รายงานประจําปีการประเมินคุณภาพภายใน  ปีการศกึษา 2553 

 

ภารกิจท่ี  5 วินัยและพัฒนานักศึกษา 

ตัวบ่งชี้ : 5.1 มีการดําเนินงานวินัยนักศึกษาและพัฒนานักศึกษา 

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

   2. มีการประเมินผลความพึงพอใจของ 

นักศึกษาในระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย 3.51 (กนศ.5.1-08)               

กนศ.5.1-08 

สรุปประเมินผล

ด้านวนิัย

นักศึกษา 

ข้อสรุปโดยรวมของตวับ่งชี ้

จุดแข็ง / แนวทางเสริมจุดแข็ง 

            -      สโมสรนักศึกษา/องคก์ารนักศึกษา  มีส่วนรว่มในการป้องกนัใหน้ักศึกษาปฏิบัติตามระเบยีบ / 

ข้อบังคับ / ประกาศของมหาวทิยาลยัรวมทั้งฝา่ยกจิการนักศึกษาคณะหลายคณะมสี่วนรว่มรณรงคป์้องกัน

การกระท าความผิดวินยันักศกึษาเรื่องวินัยในแนวทางเดยีวกัน 

           -      กองกจิการนักศึกษามีนโยบายให้องคก์รนักศึกษา/คณะรว่มด าเนินงานในการพัฒนาคุณธรรม  

จรยิธรรมนักศึกษาในรูปแบบของเครอืข่ายวนิัยนักศึกษาเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษา/คณะส่วนร่วมในการ

พัฒนานักศึกษาให้มากขึ้นรวมทั้งรณรงคใ์ห้คณาจารย์บทบาทในการเสริมสรา้งใหน้ักศกึษามีจติส านึกที่ด ี 

ตระหนักถึงผลของการกระท าความผิดอย่างทั่วถงึและสม่ าเสมอเพือ่ป้องปรามการกระท าความผิด    

จุดท่ีควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

              ควรมีการปรับปรุงวิธีการด าเนนิการเก่ียวกับความผิดวนิัยนักศึกษาในบางฐานความผิดให้มีความ

คล่องตัวและระยะเวลาสัน้หรอืรวดเร็วขึน้เพื่อแก้ปัญหาความลา่ช้าในการด าเนนิงานเนื่องจากปัจจุบัน

องคป์ระกอบของคณะกรรมการสอบสวนและคณะกรรมการด าเนินงานวนิัยนักศึกษาต้องมีองคป์ระชุมไม่น้อย

กวา่  2  ใน  3  เมื่อคณะกรรมการวา่งไม่ตรงกันท าให้เกดิความล่าชา้ในการด าเนินงาน 

วิธปีฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม 

-         -      ด าเนินการใช้วธิีรณรงคโ์ครงการเชิดชูให้รางวัลนักศึกษาและคณะที่ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างแก่

นักศึกษาคนอื่นๆ  แทนที่จะเปน็การด าเนนิการลงโทษเพื่อจงูใจใหน้ักศึกษา / คณะในการสรา้งคา่นยิมทีด่ีให้

เกิดขึ้น 

- มีการสัมมนาวนิัยนักศึกษา  5  วิทยาเขต  แลกเปลี่ยนเรียนรูป้ระสบการณร์ะหว่างผู้ปฏิบตัิงานด้าน

วินัยนักศึกษา  เพือ่หาขอ้ปัญหาในการปฏิบัติงาน  แนวทางแกไ้ข  และแนวทางในการด าเนินงานวินยันักศึกษา

ให้สอดคลอ้งกันทั้ง  5  วิทยาเขต     
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รายงานประจําปีการประเมินคุณภาพภายใน  ปีการศกึษา 2553 

ภารกิจท่ี  5 วินัยและพัฒนานักศึกษา 

ตัวบ่งชี้ : 5.2  ระดับความสําเร็จของการส่งเสริมคุณธรรม  จรยิธรรม  (สกอ.2.8)  

เกณฑ์การประเมนิ : 

คะแนน 1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 

มีการด าเนนิการ 

1ข้อ 

มีการด าเนนิการ 

2ข้อ 

มีการด าเนนิการ 

3ข้อ 

มีการด าเนนิการ 

4ข้อ 

มีการด าเนนิการ 

5ข้อ 

 

ผลการประเมินตนเองปีการศึกษา  2553 

เป้าหมาย ผลการดําเนนิการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

4 4 4   บรรลุเปา้หมาย 
 

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

 1 มีการก าหนด

พฤติกรรมด้าน

คุณธรรม  

จรยิธรรมส าหรับ

นักศึกษาที่ต้องการ

ส่งเสรมิไว้เป็นลาย

ลักษณอ์ักษร 

   กองกิจการนักศึกษา  ได้ก าหนดพฤติกรรม

คุณลักษณะ  พฤติกรรมด้านคุณธรรม  จรยิธรรม

ของนักศึกษา   โดยที่ประชุมคณะกรรมการ

ด า เนินงานกิจการนักศึกษาในคราวประชุม     

คร้ังที่ 2 /2554 ในวันที่  26  พฤษภาคม 2554 ซึ่ง

มีรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา  กีฬาและ

วัฒนธรรม  เป็นประธานกรรมการ  รอง/ผู้ช่วย

คณบดีที่ดูแลด้านกิจการนักศึกษาของทุกคณะ  

องค์การนักศึกษา  สภานักศึกษาเป็นกรรมการ   

มีมติก าหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรม  จริยธรรม  

ไว้ว่า  

1. มีจิตสาธารณะ มีความเสียสละ มีน้ าใจ  

มีความเอือ้อาทรต่อผู้อื่น และช่วยเหลือสังคม 

2. มีวินัย  ประพฤติปฏิบัติตน  ตามระเบยีบ 

ของมหาวิทยาลัย  กฎหมาย  และสังคม 

3. มีความซื่อสัตย์  ตรงต่อเวลา  และปฏิบัติ 

ตนตรงต่อหน้าที่ ต่อวิชาชีพ และไม่ท าให้เสีย               

ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย 

(กนศ.5.2-01)  

กนศ.5.2-01 

รายงานการ

ประชุม

คณะกรรมการ

ด าเนินงาน

กจิการนักศึกษา

คร้ังที่ 2/54 ใน

วันที่ 26 พ.ค.54 
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รายงานประจําปีการประเมินคุณภาพภายใน  ปีการศกึษา 2553 

ภารกิจท่ี  5 วินัยและพัฒนานักศึกษา 

ตัวบ่งชี้ : 5.2  ระดับความสําเร็จของการส่งเสริมคุณธรรม  จรยิธรรม  (สกอ.2.8)  

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การประเมนิ ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

     
 

 

 

 

 

 

2  มีการถา่ยทอดหรือ

เผยแพร่พฤติกรรมด้าน

คุณธรรม  จรยิธรรม

ส าหรับนักศึกษาทีต่้องการ

ส่งเสรมิตามขอ้ 1 

   กอ งกิ จ ก า รนั ก ศึ กษ า  ไ ด้ เ ผ ย แพ ร่

พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมส าหรับ

นักศึกษาให้ทุกคณะ/วิทยาเขต เพื่อให้

ผู้บริหาร   คณาจารย์  นักศึกษา  และ

ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยทั่วกัน  โดยการจัดท า

โปสเตอร์เผยแพร่พฤติกรรมด้านคุณธรรม  

จริยธรรม  พร้อมทั้งได้ประกาศพฤติกรรม

ด้านคุณธรรม  จริยธรรมดังกล่าวใน

เว็บไซต์กองกจิการนักศึกษาอีกทางหนึ่ง   

(กนศ.5.2-02 และ กนศ.5.2-03)   

กนศ.5.2-02

โปสเตอร ์

 

กนศ.5.2-03 

http://student    

.psu.ac.th 

 

 3 มีโครงการหรือกจิกรรม

ส่งเสรมิการพัฒนา

พฤติกรรมด้านคุณธรรม  

จรยิธรรมที่ก าหนดในข้อ 1 

โดยระบตุัวบ่งชี้และ

เปา้หมายวัดความส าเร็จที่

ชัดเจน 

   กองกิจการนักศึกษาได้จัดและสนับสนุน

ให้มี กิ จกรรมส่ ง เสริมการพัฒนาด้ าน

คุณธรรมจริยธรรม โดยได้ก าหนดไว้เป็น 

กจิกรรมด้านหนึ่งในกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

ในปีการศึกษา 2553  ได้มีการจัดกิจกรรม

ด้านคุณธรรม  จริยธรรม และค่านิยมที่

ถูกต้องรวมทั้งสิน้ จ านวน  153 โครงการ มี

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด   23,314  คน 

(กนศ.5.2-04) 

กนศ.5.2-04 

สรุปจ านวน

โครงการด้าน

คุณธรรม

จรยิธรรม  

 

 

 4 มีการประเมินผลโครงการ

หรือกจิกรรมส่งเสรมิ

คุณธรรม  จรยิธรรมของ

นักศึกษาตามตัวบ่งชี้และ

เปา้หมายที่ก าหนดไว้ใน 

ข้อ 3. โดยมีผลการ

ประเมินบรรลุเปา้หมาย

อย่างน้อยรอ้ยละ 90 ของ

ตัวบ่งชี ้

 

 

   กองฯ ได้มีการประเมินผลโครงการหรือ

กิจกรรมส่ ง เสริมคุณธรรมจริยธรรม    

(รายละเอียนการการด าเนินการรวมกันกับ

ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 ระบบและกลไกการส่งเสริม

กิจกรรมนักศึกษา เกณฑ์คุณภาพข้อ 5) มี

ผลการบรรลุเปา้หมาย 100% 
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รายงานประจําปีการประเมินคุณภาพภายใน  ปีการศกึษา 2553 

ภารกิจท่ี  5 วินัยและพัฒนานักศึกษา 

ตัวบ่งชี้ : 5.2  ระดับความสําเร็จของการส่งเสริมคุณธรรม  จรยิธรรม  (สกอ.2.8)  

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การประเมนิ ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

 5 มีนักศึกษาหรอืกิจกรรม

ส่งเสรมิคุณธรรมจรยิธรรม 

ที่เกี่ยวกับนักศึกษาได้รับ

การยกย่อง ชมเชย ประกาศ

เกียรติคุณด้านคุณธรรม  

จรยิธรรมโดยหน่วยงานหรือ

องคก์รระดับชาต ิ

 

- 

 

 

 

- 

 

สรุปผลการวิเคราะห์ตนเอง (SWOT  Analysis) 

จุดแข็ง/แนวทางส่งเสริมจุดแข็ง 

- ได้รับงบประมาณในการจัดโครงการรณรงคด์้านคุณธรรม  จรยิธรรม  จาก สสส. ในโครงการ 

พัฒนาศักยภาพสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสรา้งเสรมิสุขภาพ 

- สโมสรนักศึกษา/องคก์ารนักศกึษา  มสี่วนร่วมในการป้องกนัให้นักศึกษาปฏิบัตติามระเบยีบ / ข้อง 

บังคับ / ประกาศของมหาวิทยาลยัรวมทั้งฝา่ยกจิการนักศกึษาคณะหลายคณะมสี่วนร่วมรณรงคป์้องกันการ

กระท าความผิดวินยันักศึกษาเรื่องวินัยในแนวทางเดยีวกัน 

จุดท่ีควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

- 

วิธกีารปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม 

        - 
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 รายงานประจําปีการประเมินคุณภาพภายใน  ปีการศกึษา 2553 

ภารกิจท่ี : หอพักนักศึกษา 

ตัวบ่งชี้ :  6.1 จัดบริการหอพักนักศึกษาให้ได้มาตรฐาน 

เกณฑ์การประเมนิ : 

คะแนน 1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 

มีการด าเนนิการ 

1  ข้อ 

มีการด าเนนิการ 

2 ข้อ 

มีการด าเนนิการ 

3 ข้อ 

มีการด าเนนิการ 

4 ข้อ 

มีการด าเนนิการ 

ครบ 

5 ข้อ 

 

ผลการประเมินตนเองปีการศึกษา  2553 

เป้าหมาย ผลการดําเนนิการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

5 5 5   บรรลุเปา้หมาย 
 

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

 1 มีเกณฑ์

มาตรฐานและ

แผนปฏิบัติงาน

ที่สอดคลอ้ง

กับเกณฑ์

มาตรฐาน

หอพักของ

ส านักงาน

คณะกรรมการ

การอุดมศึกษา 

      กองฯ  ได้ก าหนดเกณฑม์าตรฐานหอพักนักศึกษา  

โดยมีเป้าประสงค์จัดหอพักนักศึกษาเพื่อบริการ

นักศึกษาและบุคคลภายนอก ให้เป็นแหล่งพักอาศัยที่มี

บริการและสวัสดิการที่ได้คุณภาพ มีบรรยากาศ และ

สิ่งแวดล้อม ที่เอื้อต่อการศึกษาเล่าเรียน /กิจกรรม 

และเป็นแหล่งบ่มเพาะนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึง

ประสงค์ มีทักษะวิชาการ สะท้อนภาวะผู้น า ทักษะ

ชีวิต คุณธรรม  จริยธรรม จิตส านึกสาธารณะ 

สมรรถนะสากล อยู่ร่วมกันได้ เป็นอย่างดีและมี

ความสุขท่ามกลางความหลากหลายพหุวัฒนธรรม

ต า ม ม า ต ร ฐ า น ห อ พั ก นั ก ศึ ก ษ า

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่สอดคล้องกับเกณฑ์

มาตรฐานหอพักของส านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา (กนศ.6.1-01) และได้ก าหนดเกณฑ์การ

จัดสรรที่พักและแผนการจัดที่พัก  ประกาศให้ทราบ

โดยทั่วกัน  (กนศ.6.1-02)   

กนศ.6.1-01     

คูม่ือควบคุม

มาตรฐานหอพัก

นักศึกษา

มหาวิทยาลยั- 

สงขลานครินทร ์

 

กนศ.6.1-02  

ประกาศเกณฑ์

การจัดสรร

หอพักนักศึกษา

และแผนการ

จัดสรรที่พัก

นักศึกษา     

 2 มกีาร

ด าเนินการ

ตามแผน 

 

       กองฯ มีการด าเนินการหอพักตามแผน ดังนี้ 

การจัดสรรท่ีพักในหอพัก (หอพักกองฯและหอพักใน

ก ากับ)  มีการจัดสรรที่พักในหอพักนักศึกษาตามแผน

ที่ก าหนด คอื จัดสรรให้นักศึกษาช้ันปีที่ 1 นักศึกษา  

 



 

94 

 

 รายงานประจําปีการประเมินคุณภาพภายใน  ปีการศกึษา 2553 

 

ภารกิจท่ี : หอพักนักศึกษา 

ตัวบ่งชี้ :  6.1 จัดบริการหอพักนักศึกษาให้ได้มาตรฐาน 

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

   นักศึกษาผู้น ากจิกรรม   นักศึกษาโครงการพิเศษต่าง ๆ 

และนักศึกษาช้ันปีที ่2 – 6   รวมทั้งสิน้  8,075  คน 

 

   
กลุ่ม นศ. 

จํานวน 

ชาย หญงิ รวม 

น.ศ.ช้ันปีที่ 1 1,144 2,286 3,430 

น.ศ.ผู้น ากจิกรรม 151 290 441 

น.ศ.โครงการพิเศษ 20 29 49 

น.ศ.ช้ันที่ปี 2-6 1,078 3,077 4,155 

รวม 2,393 5,682 8,075 
 

การบริหารจัดการหอพัก  มีการบริหารจัดการหอพัก

ให้มีความสะอาด  สะดวกสบาย  และปลอดภัย  โดยจัด

ให้มี    บุคลากรปฏิบัติงานบริหารจัดการที่พัก  การ

ให้บริการ ต่าง ๆ และดูแลการพัฒนาบุคลิกภาพ  

คุณธรรม  จริยธรรม  ให้ค าปรึกษาแนะน านักศึกษาใน

อัตราส่วนบุคลากร 1 คนต่อนักศึกษาผู้เข้าพักในหอพัก  

600  คน จัดสิ่งอ านวยความสะดวกที่ เอื้อต่อการพัก

อาศัยอย่างมีคุณภาพ มีพื้นที่ห้องพักเฉลี่ยคนละไม่น้อย

กว่า  6 ตรม . มี เตียงนอนพร้อมที่นอนสะอาดถูก

สุขลักษณะ  ตู้เสื้อผ้า  โต๊ะเก้าอี้  ที่เก็บเอกสาร และ

สิ่งของใช้ส่วนตัวที่เป็นสัดส่วน  พรอ้มจัดสิ่งอ านวยความ

สะดวกที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ได้แก่ จุดเชื่อมต่อหรือมี

สัญญาณเพื่อเข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ตในห้องพักและ

บริ เ วณรอบนอกหอพั กนั กศึ กษ า  โ ด ยมี เ ครื่ อ ง

คอมพิวเตอร์ส่วนกลางภายในหอพักอย่างน้อย 1 เครื่อง:

นักศึกษา 40 คน และจัดให้นักศึกษาเข้าถึงระบบ

อินเตอร์เน็ตได้พร้อมกัน เพื่อใช้เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้า

ข้อมูลและมีสถานที่เหมาะสมเอื้อต่อการการเรียนรู้ได้

อย่างมีคุณภาพ เช่น ห้องคอมพิวเตอร์   ห้องยา   
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 รายงานประจําปีการประเมินคุณภาพภายใน  ปีการศกึษา 2553 

ภารกิจท่ี : หอพักนักศึกษา 

ตัวบ่งชี้ :  6.1 จัดบริการหอพักนักศึกษาให้ได้มาตรฐาน 

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

   ห้องอเนกประสงค ์ หอ้งอ่านหนังสือ  หอ้งละหมาด  

ห้องพระ  มุมอา่นหนังสือ 

     จัดสิ่งอ านวยความสะดวกอื่น ๆ เช่น ยาสามัญ

ประจ าบ้าน หนังสือพิมพ์และวารสาร   เครื่องรับ

โทรทัศน์ เครื่องช่ังน้ าหนัก  เครื่องเติมเงินออนไลน์  

โทรศัพท์ภายใน โทรศัพท์หยอดเหรียญ  เครื่องซักผ้า

หยอดเหรียญ  เครื่องท าน้ าดื่มผ่านระบบเครื่องกรองน้ า

ซึ่งท าความสะอาดาดทุกสัปดาห์และเปลี่ยนสารเคมีปีละ 

1 คร้ัง  

    จัดบรกิารรับ - จ่ายไปรษณียภัณฑท์ี่ส านักงานหอพัก

โดยแจง้นักศึกษาถึงห้องพักทกุวันนักศึกษามีความพงึ

พอใจระดับมากที่คา่เฉลี่ย 3.58 

    มีมาตรการรักษาความปลอดภัยในหอพักและบริเวณ

หอพัก จัดเจา้หน้าที่รักษาความปลอดภัยบริเวณทางเข้า

หอพักและประจ าหอพักนักศึกษาทุกอาคาร  มีรั้วแบ่ง

เขตหอพัก มีสติ๊กเกอร์ผู้มีสิทธิ์พักในหอพัก (กนศ.6.1-

03)  มีการตรวจสอบตลอด 24 ช่ัวโมง ท าให้ไม่มีกรณี

ท รั พ ย์ สิ น สูญหา ยหรื อ ถู กท า ร้ า ย ร่ า ง ก า ย โ ด ย

บุคคลภายนอก  (มีเพียงทรัพย์สินสูญหายกรณีนักศึกษา

ขโมยกันเองภายในหอพักชายจ านวน 4   ครั้ง หอพัก

หญิง จ านวน  5 ครั้ง เท่านั้น) มีการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของเจา้หน้าที่รักษาความปลอดภัยทุกวัน  

   มีระบบดับเพลิงที่มีประสิทธิภาพพร้อมใช้งาน โดยมี

ถังเครื่องดับเพลิงแบบมือถือไม่น้อยกว่า 1 ชุดต่อพื้นที่ 

1,000 ตารางเมตร และติดตั้งทุกระยะห่างกันไม่เกิน 45 

เมตร  และมีการตรวจสอบถังเคมีดับเพลิงทุกอาคารให้

มีสภาพพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลาโดยมีการตรวจสอบ

เปลี่ยนสารเคมีดับเพลิงทุกปี ติดตั้งไฟส่องสว่างฉุกเฉิน

ในกรณี 

กนศ.6.1-03      

ตัวอยา่ง

สติ๊กเกอร์ติด

บัตรนักศึกษาผู้มี

สิทธิ์พักในหอพัก 
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 รายงานประจําปีการประเมินคุณภาพภายใน  ปีการศกึษา 2553 

ภารกิจท่ี : หอพักนักศึกษา 

ตัวบ่งชี้ :  6.1 จัดบริการหอพักนักศึกษาให้ได้มาตรฐาน 

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

   กระแสไฟฟ้าขัดข้องอย่างน้อย 1 ชุดต่อพื้นที่1,000 

ตารางเมตร และติดตั้งทุกระยะห่างกันไม่เกิน 45 เมตร  

ตลอดจนจัดซอ้มอพยพกรณีเกดิอัคคีภัยปีละหนึ่งคร้ัง 

    มีระบบโทรทัศน์วงจรปิด  (CCTV) ที่ทันสมัยติดตั้งที่

ป้อมยามทางเข้าหอพักทุกอาคารเพื่อการรักษาความ

ปลอดภัยและสามารถใช้งานพูดคุยโต้ตอบกับหัวหน้า

งานหอพักนักศึกษาทีอ่าคารส านักงานหอพัก 

   มีระบบ Scan ลายนิว้มือในหอพักนักศึกษาอาคาร 12, 

13 และ 14           

   มีระบบเตือนภัยฉุกเฉินในหอพักและมีเจ้าหน้าที่รักษา

ความปลอดภัยปฏิบัติงานใต้หอพักทุกอาคารตลอด 24  

ช่ัวโมง  

   ไ ด้ น า ร ะบบบริ ห า รคว าม เ สี่ ย ง ต ามน โ ยบา ย

มหาวิทยาลัยโดยจัดให้มีการอบรมโครงการนานาโอสถ

เพื่อให้ความรู้เก่ียวกับการจ่ายยาสามัญประจ าบ้านและ

การปฐมพยาบาลฟื้นคนืชีพเบื้องต้น  (กนศ.6.1-04) และ

ให้ความรู้เชิงปฏิบัติการเรื่องการป้องกันบรรเทาสา

ธารณภัย และการอพยพหลบภัยกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินใน

หอพักนักศึกษา  มีแผนการอพยพฉุกเฉินแพลิงไหม้ที่

สอดคล้องกับเกณฑ์การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)  

ตามกระบวนการสร้างคุณค่าหมวด 6  PM 4 แผนภาวะ

ฉุกเฉินกรณีไฟไหม้หอพักนักศึกษาติดในหอพักทุก

อาคาร 

   มีมาตรฐานการควบคุมภายในโดยมีบทลงโทษ

นักศึกษาที่พักในหอพักท าผิดระเบียบหอพักติดประกาศ

ทุกห้องพักเพื่อเป็นการควบคุมและป้องปรามนักศึกษา

ไมใ่ห้นักศึกษาท าผิดระเบยีบหอพักและความผิดอื่น ๆ   

    ได้จัดท ามาตรฐานขั้นตอนการให้บริการนักศึกษาที่

พักในหอพักพร้อมก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จตามเกณฑ์ 

กนศ.6.1-04    

โครงการระงับ

และบรรเทา      

สาธารณภัยและ

โครงการหอพัก

สัญจร 
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 รายงานประจําปีการประเมินคุณภาพภายใน  ปีการศกึษา 2553 

ภารกิจท่ี : หอพักนักศึกษา 

ตัวบ่งชี ้:  6.1 จัดบริการหอพักนักศึกษาให้ได้มาตรฐาน 

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

   การบริหารจัดการภาครัฐ  หมวด 3  CS7  ซึ่งได้จัดท า

เป็นไวนิลติดประกาศแจ้งให้นักศึกษาทราบทุกอาคาร 

ประกอบด้วย มาตรฐานการสมัครเข้าพักในหอพัก  การ

สละสิทธิ์หอพัก  การคืนเงินค่าธรรมเนียมหอพัก  การ

ดูแลนักศึกษาเจ็บป่วยในหอพัก  การแจ้งซ่อมอุปกรณ์

หอพัก  การรับไปรษณยีภัณฑ์   (กนศ.6.1-05)   

      มีคูม่ือการให้บริการนักศึกษาที่พักในหอพักเพื่อการ

บริการนักศึกษาในรูปแบบมาตรฐานเดียวกันระหว่าง

หอพักของกองกิจการนักศึกษาและหอพักในก ากับที่

สอดคล้องกับเกณฑ์การบริหารจัดการภาครัฐ  หมวด 3  

CS7 และ คู่มือปฏิบัติงานบุคลากรหอพักนักศึกษาที่

สอดคล้องกับเกณฑ์การบริหารจัดการภาครัฐหมวด 6 

PM 5 (กนศ.7.1-06) 

     งานหอพักได้เล็งเห็นความส าคัญในการบริการ

นักศึกษาโดยมีระบบสื่อสารรับฟังความต้องการและ

จัดการข้อร้องเรียนผ่านทางคู่มือหอพักนักศึกษา ข่าว

สาส์นหอพัก ข่าวสารกรรมการนักศึกษาประจ าหอพัก  

รับข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียนของนักศึกษาทางเว็บ

บอร์ด คณะกรรมการนักศึกษาประจ าหอพัก  โทรศัพท์  

อีเมล์   

กนศ.6.1-05   

ตัวอยา่งไวนิล

มาตรฐาน

ขั้นตอนการ

ให้บริการ

นักศึกษาที่พักใน

หอพัก (ที่หอพัก) 

 

กนศ.6.1-06 

คูม่ือมาตรฐาน

การบรกิาร

นักศึกษาและ

คูม่ือปฏิบัติงาน

บุคลากรงาน

หอพักนักศึกษา   

 3 มกีารบรหิาร

จัดการแบบ

มีส่วนร่วม

โดยคณะ 

กรรมการ 

ชุดต่าง ๆ 

และมีคณะ 

กรรมการ

นักศึกษา 

        คณะกรรมการควบคุมมาตรฐานหอพักนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกอบด้วยผู้บริหาร 

ประธานสหกรณบ์รกิารที่รับผิดชอบดูแลหอพักนักศึกษา

ซึ่งเป็นเครือข่ายในการด าเนินงานหอพัก 5 วิทยาเขต      

(กนศ.6.1-07)  ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 

       คณะกรรมการด า เนินงานกิจการนักศึกษา   

ประกอบด้วยผู้บริหารกองกิจการนักศึกษาและผู้บริหาร

ฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะต่าง ๆประธานสภานักศึกษา   

และนายกองคก์ารบรหิาร องคก์ารนักศึกษา 

กนศ.6.1-07    

ค าสั่งแต่งตั้ง

คณะกรรมการ

ควบคุม

มาตรฐานหอพัก

และเอกสาร 

ประชุมผู้บริหาร

หอพัก 5 วิทยา

เขต 
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 รายงานประจําปีการประเมินคุณภาพภายใน  ปีการศกึษา 2553 

ภารกิจท่ี : หอพักนักศึกษา 

ตัวบ่งชี้ :  6.1 จัดบริการหอพักนักศึกษาให้ได้มาตรฐาน 

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

  ประจ า

หอพัก 

มีหน้าที่ก าหนดนโยบายการจัดที่พักหอพักนักศึกษา 

       คณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษาหอพัก (กนศ.6.1-

08) ประกอบด้วย รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา  

กีฬาและวัฒนธรรมผู้ ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการและ

สวัสดิการ 

          นักศึกษาและคณาจารย์จากคณะต่าง ๆ  มี

หน้าที่เป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการนักศึกษาประจ า

หอพัก ให้ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นในการปรับปรุงพัฒนา

หอพัก และปฏิบัติเวรอาจารย์ที่ปรึกษา ให้ค าปรึกษา 

เยี่ยมเยียนดูแลความเป็นอยู่ของนักศึกษาในหอพัก   

          คณะกรรมการนักศึกษาประจ าหอพัก (กนศ.

6.1-09) รว่มด าเนินงานหอพักจัดกิจกรรม ดูแล  แนะน า

นักศึกษาในหอพัก  เสนอแนะ ปรับปรุง และพัฒนา

หอพักนักศึกษา 

กนศ.6.1-08     

ค าสั่งแต่งตั้ง

คณะกรรมการ 

อาจารย์ที่

ปรกึษาประจ า

หอพัก  

 

กนศ.6.1-09    

ค าสั่งแต่งตั้ง

คณะกรรมการ

นักศึกษาประจ า

หอพัก 

 4 จัดสนับสนนุ

และสง่เสริม

พัฒนา

นักศึกษาใน

หอพัก 

         มีนโยบายจัดสนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนา

นักศึกษาให้มีทักษะวิชาการ สะท้อนภาวะผู้น า ทักษะ

ชีวิต  คุณธรรม  จริยธรรม จิตส านึกสาธารณะ 

สมรรถนะสากล  การอยู่ร่วมกันได้อย่างดีท่ามกลาง

ความหลากหลายพหุวัฒนธรรมและกจิกรรม 3D  

        งานหอพักนักศึกษาจัดกิจกรรม 6 โครงการ 

นักศึกษาเข้าร่วม 616 คน ใช้งบประมาณ 151,199 บาท 

แล ะ จั ด กิ จ ก ร รม ร่ ว ม กั บ หน่ ว ยบริ ก า รปฐมภู มิ 

โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 2 โครงการ นักศึกษาเข้า

รว่ม 522 คน ใช้งบประมาณ 19,476 บาท 

        หอพักในก ากับจัดกิจกรรม 9 โครงการ นักศึกษา

เข้าร่วม 1,626  คน ใช้งบประมาณ 113,632 บาท 

คณะกรรมการนักศึกษาประจ าหอพักจัดกิจกรรม 16 

โครงการ นักศึกษาเข้าร่วม 3,518  คน ใช้งบประมาณ

155,132 บาท 

กนศ.6.1-10     

รายงานสรุปผล

การจัดกจิกรรม

พัฒนานักศึกษา 

 

 



 

99 

 

 รายงานประจําปีการประเมินคุณภาพภายใน  ปีการศกึษา 2553 

ภารกิจท่ี : หอพักนักศึกษา 

ตัวบ่งชี้ :  6.1 จัดบริการหอพักนักศึกษาให้ได้มาตรฐาน 

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

           โดยจ าแนกเป็นด้านวิชาการ  10 โครงการ ด้าน

บ าเพ็ญประโยชน์ 4 โครงการ โครงการด้านกีฬา 2 

โครงการ ด้านศิลปวัฒนธรรม 2 โครงการ ด้าน

นันทนาการ  10 โครงการ และโครงการด้านอื่น ๆ  

5 โครงการ (กนศ.6.1-10)  

          หอพักนักศึกษา เปน็แหล่งบม่เพาะและสง่เสริม

การเรียนรู ้มีแผนการส่งเสรมิและพัฒนาบุคลิกภาพและ

จรยิธรรมนักศึกษาผู้เข้าพักทีส่อดคล้องกับปณิธานของ

มหาวิทยาลัยเน้นประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง

และวัตถุประสงค์ของหอพัก มีมาตรฐานการท างานโดย

จัดท าคู่มือหอพักนักศึกษาติดไว้ในหอ้งพักนักศึกษาทุก

ห้องเพื่อ สรา้งความเข้าใจเกี่ยวกับเป้าหมายและ

วัตถุประสงคข์องการจัดบริการหอพักนักศึกษา  มีคูม่อื

ควบคุมมาตรฐานหอพักนักศกึษา

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์สาสนห์อพัก โปสเตอร์อื่น 

ๆ และประชาสมัพันธ์ผ่านเว็บไซต์   

http://student.psu.ac.th/dorm   (กนศ.6.1-11) 

กนศ.6.1-11    

คูม่ือหอพัก

นักศึกษา  สาสน์

หอพัก และ

เว็บไซต์หอพัก

นักศึกษา   

http://student. 

psu.ac.th/dorm 

 

 5 มีการ

ประเมินผล

พรอ้มน าผล

มาปรับปรุง

พัฒนา 

 

         มีการประเมินผลและได้น าผลการประเมินความ

พึงพอใจจากผู้ใช้บริการนักศึกษาและบุคคลภายนอกปี

การศึกษา 2552 มาปรับปรุงพัฒนาโดยได้ประชุมชีแ้จงผู้

ที่เกี่ยวข้อง และในปีการศึกษา 2553 ได้ประเมินผล

ความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของนักศึกษาที่พักใน

หอพัก (กนศ.6.1-11) น าผลมาปรับปรุงพัฒนาการ

ด าเนินงานต่อไป ผลการประเมินพบว่า ในภาพรวม

นักศึกษาชายและหญิง มีความพึงพอใจในการจัดบริการ

หอพักนักศึกษาระดับมากที่ค่าเฉลี่ย 3.74 และไม่พึง

พอใจเรื่องอินเตอร์เน็ตช้า ห้องพักอับสัญญาณ  ระบบ

จองห้องพักผา่น web  และไม่มีราวตากผา้หอพักอาคาร 

6 พรอ้มทั้งประเมินความพึงพอใจของบุคคลภายนอก 

กนศ.6.1-12  

รายงานการ

ประเมินผลความ

พึงพอใจและไม่

พึงพอใจของ 

นักศึกษาและ

บุคคลภายนอกที่

พักในหอพัก 

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


 

100 

 

 รายงานประจําปีการประเมินคุณภาพภายใน  ปีการศกึษา 2553 

ภารกิจท่ี : หอพักนักศึกษา 

ตัวบ่งชี้ :  6.1 จัดบริการหอพักนักศึกษาให้ได้มาตรฐาน 

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

   ที่พักในหอพัก ในภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับมาก

ที่ค่าเฉลี่ย 3.80 และไม่พึงพอใจในเรื่องไมม่ีราวตากผา้ 

มียุงมาก ห้องน้ าหอ้งสุขามนีอ้ย (กนศ.6.1-12) 

 

ข้อสรุปโดยรวมของตวับ่งชี ้

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแขง็ 

    1. มีมาตรฐานหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และคณะกรรมการควบคุมมาตรฐานหอพัก

นักศึกษา 

    2. มีระบบการจองห้องพักผา่นเว็บไซต ์ http://student.psu.ac.th/dorm ที่เอื้ออ านวยความสะดวกในการจอง

หอพักของนักศึกษา  

    3. มีอาคารที่ท าการส านักงานหอพักและที่พักบุคลากรอยู่ในบริเวณหอพักนักศึกษา ที่เอื้ออ านวยความ

สะดวกในให้นักศึกษาทั้งในและนอกเวลาราชการพร้อมมี HOTLINE สายด่วนนักศึกษาติดต่อได้  24 ช่ัวโมง    

    4. มีอาจารย์ที่ปรึกษาหอพักและคณะกรรมการนักศึกษาประจ าหอพักร่วมให้ค าปรึกษา เสนอแนะ และ

พัฒนาการด าเนินงาน  

    5. มีระบบรักษาความปลอดภัยในหอพักได้แก่ มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และมกีารตรวจเช็คบุคคล

เข้า-ออกบริเวณหอพักนักศึกษา จัดท าสติ๊กเกอร์หอพักติดบัตรนักศึกษา  ท าให้มีความปลอดภัยในชีวติและ

ทรัพย์สินของ 

นักศึกษาที่พักในหอพักมากขึ้น โดยไม่เกิดเหตุการณ์บุคคลภายนอกเข้าไปขโมยทรัพย์สินและท าร้ายร่างกาย

นักศึกษาในหอพัก  มีการบริหารความเสี่ยงโดยจัดอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยและวิธีเคลื่อนย้าย

ผู้บาดเจ็บ  

จุดควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

    1. เสนอขอเพิ่มสัดส่วนบุคลากรบริหารจัดการ ดูแล และพัฒนานักศึกษาในหอพักตามเกณฑ์มาตรฐาน

ส านักงานการอุดมศึกษาบุคลากร 1 คน :นักศึกษา 300 คน และดูแลนักศึกษาที่พักหอพักเอกชนนอก

มหาวิทยาลัยสอดคล้องเกณฑก์ารบรหิารจัดการภาครัฐ PMQA พรอ้มขอคนงานสนาม 2 คนเพื่อปรับปรุงดูแล

ภูมิทัศน์รอบหอพัก 

   2. เสนอแผนปรับปรุงพัฒนาหอพักนักศึกษาตามมาตรฐานหอพักนักศึกษาของส านักงานการอุดมศึกษา โดย

ท าแผนซอ่มบ ารุงหอพักนักศกึษาระยะ 5 ป ี(2554 -2559) ตามความตอ้งการของนักศกึษาไม่พึงพอใจในเรื่อง

อินเตอรเ์นต็ช้า บางหอ้งอับสญัญาณ ระบบจองหอ้งพักผา่น web ไม่มีราวตากผา้หอพักอาคาร 6  และเตรยีม

ความพร้อมรองรับที่พักนักกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยคร้ังที่ 39 

 

http://student.psu.ac.th/dorm
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 รายงานประจําปีการประเมินคุณภาพภายใน  ปีการศกึษา 2553 

ภารกิจท่ี : หอพักนักศึกษา 

ตัวบ่งชี้ :  6.1 จัดบริการหอพักนักศึกษาให้ได้มาตรฐาน 

ข้อสรุปโดยรวมของตวับ่งชี ้

วิธปีฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม 

   1. มีคูม่ือหอพักนักศึกษาพรอ้มมาตรฐานขัน้ตอนการใหบ้รกิารนักศึกษาที่พักในหอพกั  ก าหนดระยะเวลา

แล้วเสร็จติดประกาศทุกอาคารสอดคล้อง PMQA ในหมวด3 (CS7) 

2. มีคูม่ือปฏิบตัิงานบุคลากรหอพักที่สอดคล้อง PMQA ในหมวด6 (PM5)  
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 รายงานประจําปีการประเมินคุณภาพภายใน  ปีการศกึษา 2553 

ภารกิจท่ี 7 สุขาภิบาลอาหาร/ร้านสวัสดิการและสิ่งอาํนวยความสะดวก  

ตัวบ่งชี้ :  7.1  จัดบริการอาหาร เครื่องดื่มมีคุณภาพตามมาตรฐาน 

เกณฑ์การประเมนิ : 

คะแนน 1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 

มีการด าเนนิการ 

1    ขอ้ 

มีการด าเนนิการ 

2    ขอ้ 

มีการด าเนนิการ 

3    ขอ้ 

มีการด าเนนิการ 

4    ข้อ 

มีการด าเนนิการ     

5  ข้อ 

 

ผลการประเมินตนเองปีการศึกษา  2553 

เป้าหมาย ผลการดําเนนิการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

5 5 5   บรรลุเปา้หมาย 
 

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

 1 มแีผนการ

ให้บริการ

สุขาภิบาล

อาหารและ

สิ่งอ านวย

ความ

สะดวก ตาม

มาตรฐาน

ของ

ส านักงาน

คณะกรรม 

การการ

อุดมศึกษา 

      กองฯ มีแผนการให้บริการอาหาร - เครื่องดื่มและสิ่ง

อ านวยความสะดวก โดยยึดมาตรฐาน/เป้าหมายของ

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการด าเนินงาน 

คือ จัดให้มีบริการอาหาร-เครื่องดื่มที่มีความหลากหลาย

เพียงพอ มีคุณภาพดี สะอาด ในราคาที่ยุติธรรม ได้รับ

บริการที่รวดเร็ว มีสถานที่รับประทานที่มีความสะดวก 

สบาย ถูกหลักสุขาภิบาลอาหาร (กนศ.7.1-01) พร้อมทั้ง

จัดให้มีร้านสวัสดิการสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ 

กนศ.7.1-01   

มาตรฐาน

กจิการนักศึกษา      

(ทีง่านบรกิาร

และสวสัดิการ

นักศึกษา) 

  

 2 มีการ

ด าเนินงาน

ตามแผน 

   กองฯ ได้จั ด ให้มีผู้ ประกอบการจ าหน่ายอาหาร  

เครื่องดื่ม  และสิ่งอ านวยความสะดวกให้เพียงพอกับความ

ต้องการของนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย   โดย

จัดให้มีผู้ประกอบการจ าหน่ายอาหารและเครื่องดื่มอย่าง

หลากหลาย   มีคุณภาพดี  มีความสะอาด ในราคา

ยุติธรรม จ านวน 63 ร้าน และจัดให้มีร้านค้าบริการสิ่ง

อ านวยความสะดวกต่าง ๆ ได้แก่         
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 รายงานประจําปีการประเมินคุณภาพภายใน  ปีการศกึษา 2553 

ภารกิจท่ี 7 สุขาภิบาลอาหาร/ร้านสวัสดิการและสิ่งอาํนวยความสะดวก  

ตัวบ่งชี้ :  7.1  จัดบริการอาหาร เครื่องดื่มมีคุณภาพตามมาตรฐาน 

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

   ร้านอุปกรณ์สื่อสาร   ร้านถ่ายรูป  ร้านกิ๊ฟช้อป  ร้านให้

เช่าหนังสือ  ร้านไปรษณีย์และเคาน์เตอร์เซอร์วิส   ศูนย์

หนังสือมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ตู้ ATM  ธนาคาร

ไทยพาณิชย์  ธนาคารกรุงไทย  ธนาคารกรุงเทพ  และ

ธนาคารกสิกรไทย   ร้ านบริการอิน เตอร์ เน็ตและ

คอมพิวเตอร์ ร้านถ่ายเอกสาร   ร้านสะดวกซื้อ   เครื่อง

ซักผ้าชนิดหยอดเหรียญจัดวางในบริเวณหอพัก ร้าน

จ าหน่าย อุปกรณ์และซ่อมคอมพิวเตอร์   ร้านจ าหน่าย

เครื่องใช้ส านักงาน   ร้านสวัสดิการศูนย์บ่มเพาะ (ซ่อม

คอมฯ และจัดท ารูปเล่มรายงานและวิทยานิพนธ์)  และ

รา้นเสริมสวย  (กนศ.7.1-02)   

        จัดท าประวัติผู้สัมผัสอาหาร(7.1-03)    จัดสถานที่

รับประทานอาหารให้มีความสะอาด สะดวก สบาย โดยมี

พนักงานท าความสะอาดทุกวันๆ ละ 2  ผลัด ตั้งแต่เวลา 

06.30 น. – 14.30 น. และเวลา 14.30 น. -  22.30 น.  

        จ ัดอบรมให ้ความรู ้การส ุขาภ ิบาลอาหารแก่

ผู้ประกอบการจ าหน่ายอาหารตรวจสอบการประกอบ

อาหารของผู้ประกอบการอย่างสม่ าเสมอ    

       จัดสิ่งอ านวยความสะดวกติดตั้งพัดลมติดผนังระบาย

อากาศบริเวณที่นั่งรับประทานอาหาร  มีน้ าที่ผ่านเครื่อง

กรองที่ได้มาตรฐานน้ าดื่มบริการฟรี และมีระบบจัดเก็บ

เศษอาหาร ขยะรีไซเคิล  บ่อดักไขมัน ภายใต้ข้อจ ากัดของ

อาคารสถานที่ 

        จัดท าป้ายรณรงค์ให้ความรู้การบริโภคอาหารที่ถูก

หลักอนามัยและเหมาะสม  โดยการท าป้ายข้อมูล  ป้ายใน

การเผยแพรใ่นบรเิวณศูนย์อาหาร (กนศ.7.1-04) 

กนศ. 7.1-02        

ประกาศรับสมัคร 

และประกาศ

รายชื่อผู้ผา่นการ

คัดเลือกเพื่อ

จ าหน่ายอาหาร

และสินคา้ในศูนย์

อาหารโรงช้าง

และสัญญาเช่า

สถานที่

ประกอบการ    

(ที่งานบรกิารฯ) 

 

กนศ 7.1-03      

ประวัติผูส้ัมผสั

อาหาร(ทีง่าน

บรกิารและ

สวัสดิการ

นักศึกษา) 

 

กนศ.7.1-04 

- ป้ายไวนิล         

- ป้ายโรลอัพ    

(ทีศู่นย์อาหาร

โรงช้าง) 

 3 มีระบบ

บรหิาร

จัดการแบบ

มีส่วนร่วม 

      มีคณะกรรมการคัดเลือกควบคุม ดูแล ร้านค้า

จ าหน่ายอาหารและให้บริการต่าง ๆ ในพืน้ที่ซึ่งอยู่ในความ

รับผิดชอบของกองกิจการนักศึกษา ซึ่งประกอบด้วย

บุคลากรและผู้แทนนักศึกษา (กนศ.7.1-05) 

กนศ. 7.1-05      

ค าสั่งแต่งตั้ง

กรรมการ

คัดเลือก 
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 รายงานประจําปีการประเมินคุณภาพภายใน  ปีการศกึษา 2553 

ภารกิจท่ี 7 สุขาภิบาลอาหาร/ร้านสวัสดิการและสิ่งอาํนวยความสะดวก  

ตัวบ่งชี้ :  7.1  จัดบริการอาหาร เครื่องดื่มมีคุณภาพตามมาตรฐาน 

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

   มีหน้าที่คัดเลือกผู้ประกอบการอย่างยุติธรรม  โปร่งใส  

ตรวจสอบได้  ควบคุมการให้บริการของผู้ประกอบการให้

มกีารจัดจ าหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม สิ่งอ านวยความสะดวก          

ที่หลากหลาย  เพียงพอ สะอาด ได้มาตรฐานในราคาที่

ยุติธรรม        

ควบคุม ดูแล

ผู้ประกอบการ 

 4 มีการ

ควบคุม

คุณภาพได้

มาตรฐาน

ของ

กระทรวง

สาธารณสุข   

 

       มีการควบคุมคุณภาพของอาหาร  เครื่องดื่ม โดยการ 

ต ร ว จสอบก า รป ร ะ กอบอ าห า ร  ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร

ผู้ประกอบการจ าหน่าย   อย่างสม่ าเสมอ พร้อมทั้งตรวจ

เชื้อจุลินทรีย์  ในอาหารจ านวน 2 ครั้ง และเครื่องดื่ม 

จ านวน 1 ครั้ง/ปี  ตรวจหาสารเคมีในน้ าดื่ม จ านวน 1 ครั้ง  

(กนศ.7.1-06) ผลการตรวจสอบในห้องทดลองพบว่า อาหาร

และเครื่องดื่มได้มาตรฐานและผลการตรวจสอบของ

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอหาดใหญ่ พบว่า อาหารและ

เครื่องดื่มผ่านเกณฑ์ได้มาตรฐาน Clean  Food Good  

Taste   

กนศ. 7.1-06     

หนังสือขอ

อนุญาต

ตรวจสอบ

สุขาภิบาล

อาหารในศนูย์

อาหารโรงช้าง/

ผลการ

ตรวจสอบ

คุณภาพจาก

ห้องปฏิบตัิการ 

(ที่งานบรกิาร

และสวสัดิการ

นักศึกษา 

 5 มีการ

ประเมินผล

และน าผล

ประเมินไป

ปรับปรุง 

 

      มีการประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้บริการมีความ

พึงพอใจในระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย  3.53  (กนศ.7 .1-07)  

นอกจากนี้คณะกรรมการคัดเลือกควบคุม  ดูแล ร้านค้า

จ าหน่ายอาหารและให้บริการต่าง ๆ ในพืน้ที่ซึ่งอยู่ในความ

รับผิดชอบของกองกิจการนักศึกษา  ได้มีการสุ่มประเมิน

โดยใช้วิธี สั ง เกตและสัมภาษณ์ผู้ ประกอบการและ

ผู้เกี่ยวข้องและน าผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนางานให้

ดียิ่งขึ้น โดยการประชุมผู้มีส่วนร่วมทั้งผู้ประกอบการ

จ าหน่ายอาหารและสินคา้บรกิาร พนักงานท าความสะอาด 

แกไ้ขจุดบกพร่องในเรื่องความไม่สะอาดของอาหาร น้ าดื่ม  

กนศ.7.1-07      

รายงานการ

ประเมินผลความ

พึงพอใจของ

ผู้ใชบ้รกิาร 
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 รายงานประจําปีการประเมินคุณภาพภายใน  ปีการศกึษา 2553 

ภารกิจท่ี 7 สุขาภิบาลอาหาร/ร้านสวัสดิการและสิ่งอาํนวยความสะดวก  

ตัวบ่งชี้ :  7.1  จัดบริการอาหาร เครื่องดื่มมีคุณภาพตามมาตรฐาน 

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

   ภาชนะ สถานที่ พร้อมทั้ง   ได้ประสานงานกองอาคาร

สถานที่เกี่ยวกับสัตว์จรจัดที่สร้างความร าคาญให้ผู้บริโภค  

ปรับปรุงท่อ  และบ่อน้ าทิ้งเพื่อก าจัดกลิ่นน้ าเสียและใช้

คลอรนีฆ่าเชื้อ เป็นต้น 

 

ข้อสรุปโดยรวมของตวับ่งชี ้

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแขง็ 

               1. มีนักศึกษาร่วมเป็นคณะกรรมการก าหนดนโยบาย  คัดเลือก ควบคุม ประเมินผู้ประกอบการ   มี

การควบคุมดูแลด้านคุณภาพและราคาที่เหมาะสม    สถานที่บริการอาหารอยู่ใกล้หอพกันักศึกษาและเปิด

บรกิารตั้งแต่เวลา 06.30 – 24.00 น. มีบรกิารอาหาร- เครื่องดื่ม  และบรกิารที่หลากหลายไดม้าตรฐาน และ

เพยีงพอ   

              2. มีหน่วยงานทั้งภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย ได้แก่ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอหาดใหญ่ 

และภาควิชาจุลชีววทิยา คณะวิทยาศาสตรร์ว่มตรวจสอบสถานที่ วิเคราะห์ตรวจหาเชือ้จุลินทรยี์และสารเคมีใน

อาหาร เครื่องดืม่ ให้อยู่ในมาตรฐาน 

               3.ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการพัฒนาศักยภาพสู่การเป็นมหาวิทยาลยัสรา้งเสริม

สุขภาพ  เพื่อจดับอร์ดให้ความรู้ผู้ประกอบการและผู้ใชบ้รกิารในการปรุงและบรโิภคอาหารให้ถูกหลัก

สุขาภิบาล  และวิเคราะห์ปริมาณสารอาหาร พรอ้มท าป้ายสื่อให้ผู้บริโภคทราบ  

จุดท่ีควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

               1. มหาวิทยาลยัควรมีอาคารถาวรหรอืสถานที่รับประทานอาหารที่ได้มาตรฐาน มีพืน้ที่กว้างขวาง

เพียงพอสอดคล้องกับจ านวนผู้ใชบ้รกิาร เนื่องจากปัจจุบนัสถานที่นัง่รับประทานอาหารมีไม่เพียงพอ ท าให้ตอ้ง

จัดที่นั่งช่ัวคราวโดยกางเต็นทใ์นบรเิวณลานของศูนยอ์าหารโรงช้าง กอ่ให้เกดิความแออดัโดยเฉพาะกลางวัน

อากาศรอ้นอบอา้วมาก บรรยากาศไมด่ี  อีกทั้งสถานที่เปน็อาคารช้ันเดียว เปิดโล่งไมม่ีฝาผนังป้องกันสตัว์

รบกวน เช่น  สุนัข แมวจรจัด นก  กอ่ความร าคาญรบกวนผู้บริโภคและผู้ประกอบการ  

                 2. ควรมีเจา้หนา้ที่วทิยาศาสตรอ์าหารหรอืนกัโภชนาการรว่มรับผิดชอบโดยตรง เพือ่พัฒนางาน

สุขาภิบาลอาหารให้ดยีิ่งขึน้ 

                 3. มหาวิทยาลยัควรจัดระบบลานจอดรถบรเิวณศูนย์อาหารโรงช้างเพื่อให้ผูใ้ช้บริการได้รับความ

สะดวกในการเขา้รับบริการ 
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 รายงานประจําปีการประเมินคุณภาพภายใน  ปีการศกึษา 2553 

ภารกิจท่ี 7 สุขาภิบาลอาหาร/ร้านสวัสดิการและสิ่งอาํนวยความสะดวก  

ตัวบ่งชี้ :  7.1  จัดบริการอาหาร เครื่องดื่มมีคุณภาพตามมาตรฐาน 

ข้อสรุปโดยรวมของตวับ่งชี ้

วิธปีฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม 

                 1. มีป้ายแสดงปรมิาณสารอาหารที่ผู้บริโภคจะได้รับ  ตดิประจ าที่ร้านจ าหน่ายอาหาร 

                2. มีส่วนราชการ/หน่วยงานอื่นทัง้ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยรว่มตรวจสอบคุณภาพอาหาร

และเครื่องดืม่ใหไ้ดม้าตรฐาน 
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 รายงานประจําปีการประเมินคุณภาพภายใน  ปีการศกึษา 2553 

ภารกิจท่ี 8  สุขภาพอนามัย 

ตัวบ่งชี้ : 8.1  จัดบริการสุขภาพอนามัยและประกันภยัอุบัติเหตุนักศึกษา 

เกณฑ์การประเมนิ : 

คะแนน 1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 

มีการด าเนนิการ 

1    ขอ้ 

มีการด าเนนิการ 

2    ขอ้ 

มีการด าเนนิการ 

3    ขอ้ 

มีการด าเนนิการ 

4    ข้อ 

มีการด าเนนิการ 

5 ข้อ 

 

ผลการประเมินตนเองปีการศึกษา  2553 

เป้าหมาย ผลการดําเนนิการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

5 5 5   บรรลุเปา้หมาย 
 

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

 1 มีแผนการ

ให้บริการสุขภาพ

อนามยัและ

ประกันภัย

อุบัติเหตนุักศึกษา 

ตามนโยบาย

ส านักงานคณะ

กรรม การการ

อุดมศึกษาและ

มหาวิทยาลยั 

สงขลานครินทร ์

       มีแผนการให้บริการสุขภาพอนามยั ตามนโยบาย

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์ เพื่อให้นักศึกษาได้รับ

การตรวจรักษา  มีบรกิารเภสชักรรม ที่จ าเป็น  สรา้ง

ภูมิคุม้กันโรค  เมื่อมโีรคระบาดและมีแผนการ

ประกันภัยอุบตัิเหตนุักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลยั  

เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรที่ประสบภัยอุบัติเหตุ   

มีความสะดวกในการเขา้รับการรักษาพยาบาลและมีคา่

สินไหมชดเชยกรณีทุพพลภาพถาวรและสูญเสียชีวิต  

(กนศ.8.1-01)      

กนศ.8.1-01         

-ประกาศการ

ให้บริการ

สุขภาพและ

การประกันภัย

อุบัติเหต ุ  

 

 2 มีระบบการ

ให้บริการสุขภาพ

อนามยัและ

ประกันภัย

อุบัติเหต ุตาม

แผนที่ก าหนด 

 

    จัด ให้ มี โครงการบริการสุ ขภาพอนามั ยและ

ประกันภัยอุบัติเหตุนักศึกษา รวม 5 ระบบ ได้แก่  

2.1  โครงการประกันสุขภาพของมหาวิทยาลัย โดย 

นักศึกษาสามารถเข้ารับบริการที่โรงพยาบาลสงขลา

นครินทร์ ได้ตลอด 24  ช่ัวโมง รวมเป็นเงินไม่เกิน 

10,000 บาท ต่อปีการศึกษา มีนักศึกษาใช้บริการ 

จ านวน  4,262 คน คดิเป็นจ านวน 8,458  คร้ัง  

(กนศ.8.1-02) 

           

กนศ.8.1-02       

-ข้อมูลการใช้

บรกิารของ

นักศึกษา

(http://studen

t.psu.ac.th/he

alth) 

 

 

http://student.psu.ac.th/health
http://student.psu.ac.th/health
http://student.psu.ac.th/health
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 รายงานประจําปีการประเมินคุณภาพภายใน  ปีการศกึษา 2553 

 

ภารกิจท่ี 8  สุขภาพอนามัย 

ตัวบ่งชี้ : 8.1  จัดบริการสุขภาพอนามัยและประกันภยัอุบัติเหตุนักศึกษา 

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

             2.2  โครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง) 

กับโรงพยาบาลสงขลานครินทร์นักศึกษาสามารถเข้ารับ

บริการที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ได้ตลอด 24 ช่ัวโมง 

โดยไม่จ ากัดวงเงิน  

          2.3  โครงการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (กลุ่ม) 

โดยนักศึกษาสามารถเข้ารับบริการที่โรงพยาบาลของรัฐบาล 

เอกชน คลินิก และโพลีคลินิก ที่มีใบอนุญาตประกอบโรค

ศิลป์ทั่วโลก ได้ตลอด24 ช่ัวโมงได้รับประโยชน์คุ้มครองทั้งคา่

รักษาพยาบาลและค่าชดเชย (กนศ.8.1-03) มีผู้เข้าร่วม

โครงการจ านวน 22.441 คน จ าแนกเป็นนักศึกษา จ านวน 

19.530  คน และบุคลากร จ านวน 2.911 คน  (กนศ.1.4/4)  

มีนักศึกษาใช้บริการ จ านวน  1,118 คน คิดเป็นจ านวน  

2,702  ครั้ง (กนศ.8.1/2) และบุคลากรใช้บริการจ านวน 25 

คน คดิเป็นจ านวน 27 คร้ัง  พรอ้มทั้งออกหนังสือรับรองการ

ท าประกันภัยให้นายจ้าง/ผู้ประกอบการกรณีนักศึกษาไปฝึก

ปฏิบัติงาน 

             2.4   บรกิารสร้างเสรมิสุขภาพนักศึกษาที่คลนิิก

สุขภาพ ในวนัจันทร-์ศุกรม์ีพยาบาล และผู้ช่วยพยาบาล 

จากโรงพยาบาลสงขลานครนิทร ์มาให้บรกิารที่คลินิกตั้งแต่

เวลา 12.30-20.30 น. มีแพทย์ตรวจรักษาและเภสัชกร  ในวัน

จันทร์-พฤหัสบดี เวลา 17.00 -20.00 น.  วันเสารแ์ละ

วันหยดุนักขัตฤกษ์ มีพยาบาลและผู้ช่วยบริการเวลา 13.00-

16.00 น. ตลอดปีการศึกษามนีักศึกษาเข้ารับบริการ จ านวน

รวมทั้งสิน้ 6,927  คน (กนศ.8.1-04) 

             2.5  บรกิารยาสามญัประจ าบ้านทีห่้องยาใน

หอพักนักศึกษาทุกอาคาร โดยมีกรรมการนักศึกษาประจ า

หอพักซ่ึงผ่านการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องตน้ ของงาน

หอพักเป็นผู้ให้บริการ 

 

กนศ.8.1-03     

บันทึก

ข้อตกลง เรื่อง 

การรับ

ประกันภัย

อุบัติเหตสุ่วน

บุคคล 

นักศึกษา และ

บุคลากร

มหาวิทยาลยั

สงขลา-

นครินทร ์ 

ประจ าปี

การศึกษา  

2553(ที่งาน

บรกิารและ

สวัสดิการ

นักศึกษา) 

กนศ.1.4-04     

-เอกสาร

รายชื่อ

นักศึกษาและ

บุคลากรผู้เอา

ประกันภัย   

(ที่งานบรกิาร

และสวสัดิการ

นักศึกษา) 
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 รายงานประจําปีการประเมินคุณภาพภายใน  ปีการศกึษา 2553 

ภารกิจท่ี 8  สุขภาพอนามัย 

ตัวบ่งชี้ : 8.1  จัดบริการสุขภาพอนามัยและประกันภยัอุบัติเหตุนักศึกษา 

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

    -ข้อมูล

นักศึกษาใช้

บรกิารคลินิก

สุขภาพ (ที่

คลินิกสุขภาพ

นักศึกษา) 

 3 มีเจ้าหนา้ที่

ประสานงาน

บรกิารฉุกเฉิน

ตลอด 24 ชม. 

   -  มีเจ้าหน้าที่ประสานงานช่วยเหลือนักศึกษาป่วยใน

ยามวิกาลที่โทร. 4995  

   -  มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยรับแจ้งเหตุนักศึกษา

ป่วยเรง่ด่วนฉุกเฉินที่โทร.2191 และ1669 ประสานรถรับ-

ส่งโรงพยาบาล ประสานงานคณะ ผู้ปกครอง 

074-284995 

074-282191 

074-281669 

 4 มีการจัด

กจิกรรมให้

ความรู้/

รณรงคส์รา้ง

เสริมและ

ป้องกันโรค 

    มีการจัด/ร่วมจัด/สนับสนุนการจัดกิจกรรมให้ความรู้/

รณรงค์ส่งเสริมและป้องกันโรคให้นักศึกษาและบุคลากร  

โ ด ยป ระ ส า น ง าน ร่ ว ม กั บ หน่ ว ย บริ ก า รป ฐมภู มิ 

โรงพยาบาลสงขลานครินทร์จัดฝึกอบรมให้ความรู้

เก่ียวกับเพศศึกษาโครงการมหกรรมสุขภาพนักศึกษา ให้

การสนับสนุนการจัดกิจกรรมรณรงค์ต้านสารเสพติด 

การรณรงค์การไม่เสพสุรา สิ่งเสพติด การอบรมให้

ความรู้เก่ียวกฎจราจร การสอบใบขับขี่ ถนนสีขาวเพื่อลด

อุบัติ เหตุ  การออกก าลังกาย การบริจาคโลหิตจิต

สาธารณะฯ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพสู่การเป็น

มหาวิทยาลัยสรา้งเสริมสุขภาพ จัดป้ายรณรงค์/แจกแผ่น

พับให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค

ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ประโยชน์ของการบริจาคโลหิต

ที่ศูนย์อาหารโรงช้างและบริเวณมหาวิทยาลัย  การ

บรโิภคอาหารถูกหลักอนามัย (กนศ.8.1-05) 

กนศ.8.1-05   

รายงาน

โครงการ

พัฒนา

ศักยภาพสู ่

การเป็น

มหาวิทยาลยั 

สรา้งเสริม

สุขภาพ /สมุด

ภาพการจัด

กจิกรรม   

 5 มีการ

ประเมินผล

และน าผลการ

ประเมิน 

     ประเมินผลความพึงพอใจจากนักศึกษาที่ เข้ารับ

บริการที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์และที่คลินิกสร้าง

เสริมสุขภาพนักศึกษา นักศึกษามีความสะดวกในการเข้า

รับบริการ มีความพึงพอใจในระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย 3.97  

กนศ.8.1-06    

รายงานการ

ประเมินผล

ความพึงพอใจ  
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 รายงานประจําปีการประเมินคุณภาพภายใน  ปีการศกึษา 2553 

 

ภารกิจท่ี 8  สุขภาพอนามัย 

ตัวบ่งชี้ : 8.1  จัดบริการสุขภาพอนามัยและประกันภยัอุบัติเหตุนักศึกษา 

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

  มาปรับปรุง และ 4.11 ตามล าดับ  (กนศ.8.1-06) น าผลการประเมินมา

ปรับปรุงพัฒนาโดยการประสานงานกับเจ้าหน้าที่

โรงพยาบาล เพิ่มเจ้าหน้าทีใ่หบ้รกิารที่คลินิก 

ของผู้ใชบ้รกิาร 

ข้อสรุปโดยรวมของตวับ่งชี ้

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแขง็ 

    1.  มีระบบบริการสุขภาพอนามยันักศึกษาหลายระบบ  ท าให้นักศึกษาได้รับความสะดวกในการเขา้รับ

บรกิาร  ไมต่้องรับภาระช าระเงินส่วนเกินสิทธิ์ และมสีิทธิ์เขา้รับบริการรักษาพยาบาลอุบตัิเหตุ ในโรงพยาบาล

ของรัฐบาล เอกชน คลินิก และโพลีคลนิิกที่มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์ทั่วโลก 

   2.  มีเจ้าหน้าที ่ และคณะกรรมการนักศึกษาประจ าหอพกั  ประสานงานช่วยเหลือนักศึกษาป่วย  พร้อมทัง้

ประสานงานรถฉุกเฉินน าส่งนกัศึกษาเพื่อพบแพทย์ได้ทันที      

   3. บุคลากรมีโอกาสได้เข้าร่วมโครงการประกันภัยอุบัติเหตุกับนักศึกษาในอัตราค่าเบี้ยประกันภัยต่ าคน

ละ 100 บาทต่อปี  และได้รับความคุ้มครองสูงเช่นเดียวกับนักศึกษา ท าให้มีความสะดวกในการเขา้รับบริการ

รักษาพยาบาลอุบัติเหตุในโรงพยาบาล เอกชน คลินิก และโพลีคลินิก ทีม่ีใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์ทั่วโลก 

ประหยัดเงินงบประมาณค่ารกัษาพยาบาลของรัฐ และมสีนิไหมทดแทนแกค่รอบครัวกรณีบุคลากรเสียชีวติ/ทุ

พลภาพ โดยในปี 2553 มีครอบครัวบุคลากรได้รับเงินชดเชยจ านวน 1 ครอบครัว 

     4. การท าประกนัภัยอุบัติเหตุรวมทุกวทิยาเขต ผู้เอาประกันภัยได้รับความคุ้มครองคา่รักษาพยาบาลและ

สินไหมทดแทนเป็นเงินจ านวนสูง และได้รับความคุ้มครองภัยก่อการร้ายเพิ่มเป็นพิเศษ  

     5. ในปี 2553 มหาวิทยาลัยมโีครงการพัฒนาศักยภาพสู่การเป็นมหาวิทยาลยัสรา้งเสริมสุขภาพ ท าใหม้ี

งบประมาณสนับสนุนคณะ หน่วยงานตา่งๆ รว่มจดัท ากิจกรรมรณรงคส์รา้งเสริมสุขภาพนักศึกษาและบุคลากร

ของมหาวิทยาลยั ด้านความรกัและเพศสัมพนัธ์ที่เหมาะสม ด้านสง่เสริมการออกก าลังกาย ด้านการมี

โภชนาการที่ดีรับประทานอาหารปลอดภยัและมีประโยชน์ ด้านส่งเสรมิจิตตปัญญา ด้านส่งเสรมิการไม่เสพสุรา

สิ่งเสพติด  ด้านการปอ้งกันอบุัติเหตุทางจราจร 

จุดท่ีควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

    1. ควรมีเจา้หน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงานการให้บริการสขุภาพอนามยัและการประกันภัยอุบัติเหตุนักศึกษา

และบุคลากรโดยตรง เพื่อท าหน้าที่ให้ค าแนะน าปรกึษาตลอดจนการตดิตาม เยี่ยมเยยีน นักศึกษาป่วยหรือ

ประสบอุบัติเหตุได้อย่างทั่วถงึ การด าเนนิงานตรวจสอบสิทธิ์ รายการค่ารักษาพยาบาล การแจง้หนี/้ตดิตาม

ทวงหนี ้จัดท าเอกสารเคลมประกันภัย  และการเบกิจา่ยเงนิได้รวดเร็วขึน้ 

    2. ควรมสีถานที่ตัง้คลินิกเสรมิสรา้งสุขภาพนักศึกษาที่เหมาะสม พัฒนาสถานที่และคลินิกให้ได้มาตรฐาน มี

พืน้ที่ใชส้อยเพยีงพอ  เป็นจดุศูนย์กลางส าหรับให้นักศึกษาทุกกลุ่ม เข้ารับบริการไดอ้ยา่งสะดวก 
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 รายงานประจําปีการประเมินคุณภาพภายใน  ปีการศกึษา 2553 

ภารกิจท่ี 8  สุขภาพอนามัย 

ตัวบ่งชี้ : 8.1  จัดบริการสุขภาพอนามัยและประกันภยัอุบัติเหตุนักศึกษา 

ข้อสรุปโดยรวมของตวับ่งชี ้

วิธปีฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม 

    1.  มีการพัฒนาคลินิกสร้างเสริมสุขภาพนักศึกษาเปน็ศนูย์สุขภาพนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

ภายใต้การบริหารจัดการร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 

    2. มีการจัดท าประกันภัยอบุัติเหตุให้นักศึกษาและบุคลากรทั้ง 5 วิทยาเขต ท าให้นักศกึษาและบุคลากรมี

ความสะดวกในการเขา้รับบริการรักษาพยาบาลได้ทัง้ในโรงพยาบาลของรัฐ โรงพยาบาลเอกชน คลินิก ทั่วโลก  

บรษิัท/ผู้ประกอบการไม่ปฏิเสธการรับนักศึกษาเข้าฝึกงาน มีเงินคา่สนิไหมทดแทนให้ทายาทหรือผู้ปกครอง

กรณีผูเ้อาประกันเสียชวีิต/ทุพพลภาพถาวร และประหยดัเงนิงบประมาณค่ารักษาพยาบาลของรัฐ 
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รายงานประจําปีการประเมินคุณภาพภายใน  ปีการศกึษา 2553 

ภารกิจท่ี 9 กจิกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนานักศึกษา 

ตัวบ่งชี้ 9.1 : ระบบและกลไกการส่งเสรมิกิจกรรมนักศกึษา  (สกอ. 3.2) 

เกณฑ์การประเมนิ : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนนิการ 

1 ข้อ 

มีการด าเนนิการ 

2 ข้อ 

มีการด าเนนิการ 

3 หรือ 4 ข้อ 

มีการด าเนนิการ 

5 ข้อ 

มีการด าเนนิการ 

6 ข้อ 

 

ผลการประเมินตนเองปีการศึกษา 2553 

เป้าหมาย ผลการ

ดําเนินการ 

คะแนนการ

ประเมินตนเอง 

บรรลุเป้าหมาย 

6 6 5  บรรลุเปา้หมาย 

                                      

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

 1. สถาบันจัดท า

แผนการจัด

กจิกรรม

พัฒนา

นักศึกษาที่

ส่งเสรมิผลการ

เรียนรูต้าม

กรอบ

มาตรฐาน

คุณวุฒริะดับ 

อุดมศึกษา

แห่งชาต ิ

ทุกด้าน 

        กองฯได้จัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา

พัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ(กนศ.

9.1-01)พร้อมยึดกรอบนโยบายบ่มเพาะนักศึกษา 

และโครงสร้างกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนา

นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งก าหนดให้

นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ เข้าศึกษาใน    ปี

การศึกษา 2550 เป็นต้นไป ต้องเข้าร่วมกิจกรรม

เสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนานักศึกษาตลอดระยะเวลาที่

ศึกษาในมหาวิทยาลัย มีจ านวนไม่น้อยกว่า 17 

กจิกรรม  มีจ านวนหน่วยชั่วโมงที่เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 

100 หน่วยช่ัวโมง มีโครงสร้างกิจกรรมเสริม

หลักสูตร จ าแนกได้ 5 ประเภท   

(กนศ 9.1-02) ได้แก่  

1.1 กจิกรรมเสรมิสรา้งจิตส านึกสาธารณะ พัฒนา 

คุณธรรม จรยิธรรม และความมีวนิัย  

1.2 กจิกรรมเสรมิสรา้งทักษะทางสังคม วิชาการ  

วิชาชีพ และเสริมสร้างสมรรถนะบนพื้นฐานความ

เป็นไทย 

กนศ.9.1-01  

แผนกองกจิการ

นักศึกษา 

 

กนศ. 9.1-02  

คูม่ือปฏิบัติงาน

เสริมหลักสูตร

เพื่อพัฒนา

นักศึกษา 

มหาวิทยาลยั 

สงขลานครินทร ์
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ตัวบ่งชี้ 9.1 : ระบบและกลไกการส่งเสรมิกิจกรรมนักศกึษา  (สกอ. 3.2) 

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

   1.3 กิจกรรมเสริมสร้างความภาคภูมิใจในสถาบัน 

ความเป็นลูกพระบิดา เป็นหนึ่งเดียวไม่แยกวทิยาเขต 

1.4 กิจกรรมเสริมสร้างความเข้าใจในพหุวัฒนธรรม 

และความเป็นประชาธิปไตย โดยมีพระมหากษัตริย์

ทรงเป็นประมุข  

1.5 กจิกรรมเสรมิสรา้งและพฒันาสุขภาพ 

 

 2. มีกิจกรรมให้

ความรู้และ

ทักษะการ

ประกนั

คุณภาพ

การศึกษาแก่

นักศึกษา 

   กองฯได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ และทักษะการ

ประกันคุณภาพการศึกษาใหก้ับนักศึกษาโดยน า

กระบวนการบรหิารงานแบบวงจรคุณภาพ(PDCA-

par) เป็นแนวทางในการปฏิบตัิงานสนับสนนุส่งเสรมิ

โครงการกจิกรรมของนักศึกษา  มีการจัดโครงการ

เวทีคุณภาพกจิกรรมนักศึกษา  โดยเชิญ

ผู้ทรงคุณวุฒิบรรยายให้ความรูด้้านประกันคุณภาพ

แกผู่้น านักศึกษา (กนศ.9.1-03)  พรอ้มมีการ

คัดเลือกนักกิจกรรมตัวอยา่ง โครงการดีเด่น

ประจ าปี และมีการวพิากษโ์ครงการตามกรอบ

แนวทางปฏิบตัิงานโครงการตามกระบวนการวงจร

คุณภาพ (กนศ.9.1-04) 

 

กนศ.9.1-03 

เอกสาร

ประกอบให้

ความรู้การ

ประกันคุณภาพ 

กนศ.9.1-04 

-เกณฑก์าร

คัดเลือกนัก

กจิกรรม

ตัวอยา่ง

โครงการดีเด่น 

-ประกาศ

มหาวิทยาลยั      

สงขลานครินทร์

เรื่องผลการ

คัดเลือกนัก

กจิกรรม

ตัวอยา่ง วิทยา

เขตหาดใหญ่

ประจ าปี 2553 

และประกาศ 
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ตัวบ่งชี้ 9.1 : ระบบและกลไกการส่งเสรมิกิจกรรมนักศกึษา  (สกอ.3.2) 

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

    มหาวิทยาลยั   

สงขลานครินทร์

เรื่องผลการ

พิจารณาคัดเลือก

โครงการกจิกรรม

ดีเด่นวิทยาเขต 

หาดใหญ ่

ประจ าปี 2553 

 3. มีการส่งเสรมิให้

นักศึกษาน า

ความรู้ด้านการ

ประกันคุณภาพ

ไปใช้ในการจัด

กจิกรรมที่

ด าเนินการโดย

นักศึกษาอยา่ง

น้อย 5 ประเภท

ส าหรับระดับ

ปรญิญาตร ีและ

อย่างน้อย 2 

ประเภทส าหรับ

ระดับ

บัณฑติศึกษา

จากกิจกรรม

ต่อไปนี ้

 

   กองฯได้สนับสนุนส่งเสรมิให้กลุ่มองคก์ร

กจิกรรมนักศึกษาได้แก่องคก์ารบรหิารฯ สภา

นักศึกษาฯ ชมรมในสงักัดองคก์ารบรหิารฯ และ

กรรมการหอพักเป็นผู้จัดโครงการ รวมทั้ง

โครงการซึ่งงานในสังกัดกองกจิการนักศึกษา

ด าเนินการจัดขึ้นเพื่อพัฒนานกัศึกษา รวมทั้งสิน้  

375 โครงการ/กิจกรรม  (กนศ.9.1-05) ซึ่ง

กจิกรรมดังกล่าวได้ด าเนินการโดยน ากระบวนการ

บรหิารงานแบบวงจรคุณภาพ(PDCA-par) มีการ

จัดอบรมให้ความรูก้ับผูน้ ากจิกรรมนักศึกษา  

สรุปผลการด าเนินโครงการจ าแนกตามฐานขอ้มลู

สารสนเทศกิจกรรมนักศึกษารวม 5 ด้าน ดังนี ้

        3.1  กจิกรรมด้านวิชาการที่ส่งเสรมิ

คุณลักษณะบัณฑิตที่พงึประสงค์ที่ส่งเสรมิ

คุณลักษณะบัณฑิตพึงประสงคจ์ านวน  58 

โครงการ  ประกอบด้วย 

1.)โครงการที่น าความรู้จากวชิาการ/วิชาชีพ ที่

ศึกษาอยู ่และจากความสนใจเฉพาะเรื่องของ

นักศึกษา ไปฝึกปฏิบตัิ/ถา่ยทอดแกเ่ยาวชน/ 

นักเรยีน ได้แก่ โครงการออมสินเพื่อนอ้ง 

กนศ.9.1-05 

http://student.  

psu.ac.th/TS234  
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ภารกิจท่ี 9 กจิกรรมเพือ่ส่งเสริมพัฒนานักศึกษา 

ตัวบ่งชี้ 9.1 : ระบบและกลไกการส่งเสรมิกิจกรรมนักศกึษา  (สกอ.3.2) 

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

  -กจิกรรม 

วิชาการที่

ส่งเสรมิ

คุณลักษณะ

บัณฑติที่พงึ

ประสงค ์

-กจิกรรม 

กฬีาหรือการ

ส่งเสรมิสุขภาพ 

-กจิกรรม 

การบ าเพ็ญระ 

โยชน์หรอืรักษา

สิ่งแวดล้อม 

-กจิกรรม 

เสริมสรา้ง  

คุณธรรมและ

จรยิธรรม 

- กจิกรรม

ส่งเสรมิศิลปะ

และวัฒนธรรม 

โครงการค่ายวิเทศสอน สานต่อโครงการค่าย

ยุวชนคนช่างพูด โครงการค่ายยุวชนธุรกิจ 

โครงการค่ายรักษ์ภาษามลาย ูโครงการสะพาย

กล้องสอ่งนก  

2.)โครงการที่สง่เสริมความเป็นประชาธิปไตย 

ได้แก่ โครงการตน้กล้าแผน่ดนิ ตอนการเมืองไทย

สดใส ประชาธิปไตยเบง่บาน โครงการเสวนา

ประชาธิปไตย 

3.)โครงการที่เพิ่มพูนการเรียนรูจ้ากประสบการณ์

ตรง โดยการเปดิโลกทัศน์ให้กวา้งไกล ได้แก่ 

โครงการเปิดโลกทัศน์นักศึกษาสู่สากล 

3.2 กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ  รวม

จ านวน 58 โครงการ (กนศ.9 . 1-05)    ซึ่ ง

ประกอบด้วย โครงการที่ส่งเสริมให้นักศึกษารู้จัก

การวางแผนในการจัดการแข่งขันกีฬาชนิดต่างๆ 

ตลอดจนการพัฒนาทักษะการเล่นกีฬาของ

นักศึกษา เช่น โครงการแข่งขันกีฬาในลักษณะ    

โอเพน่  เป็นต้น เป็นโครงการที่จัดกิจกรรมรวมกัน

ระหว่างชมรมกีฬา กับงานพัฒนากีฬาโดยเริ่มจาก

การขออนุมั ติ โ ครงการ   ประ ชุมหารือ เพื่ อ

เตรียมการจัดการแข่งขันการแบ่งภาระงานความ

รับผิดชอบของแต่ละฝ่ายที่ ได้ รับมอบหมาย  

ด าเนินการโดยเป็นการเปิดรับสมัครทมีเข้ารว่มการ

แข่งขันจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

ด าเนินการแขง่ขันฯจนเสร็จสิน้ ซึ่งหลังจากเสร็จสิ้น

มีการประเมินผลเพื่อน าผลที่ ได้ เป็นตัว ชี้ วั ด

โครงการตลอดจนน ามาปรับปรุงแกไ้ข 
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ตัวบ่งชี้ 9.1 : ระบบและกลไกการส่งเสรมิกิจกรรมนักศกึษา  (สกอ.3.2) 

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

   การจัดในการจัดโครงการครั้งต่อไป   นอกจากนี้

ยังมีโครงการที่ส่งเสริมให้นักศึกษาได้เข้าร่วมการ

แข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ภายในประเทศและ

ระหว่างประเทศ  กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ  เช่น  

กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย  กีฬา  IMT – 

GT  varsity  carnival  เป็นต้น 

-กจิกรรมการส่งเสริมสุขภาพ  ซึ่งประกอบไปด้วย

โครงการที่ส่งเสรมิให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ

ในการดูแลสุขภาพและสามารถน าความรู้ที่ได้รับ

ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน เช่น โครงการ

มหกรรมรวมพลคนรักสุขภาพ เป็นโครงการที่จัด

กิจกรรมร่วมกันระหว่างงานพัฒนากีฬา กับหน่วย

ปฐมภูมิโรงพยาบาลสงขลานครินทรแ์ละชมรมด้าน

กีฬาขององค์การบริหาร องค์การนักศึกษา     

นอกจากนี้ยังมีโครงการที่ส่งเสริมให้นักศึกษาออก

ก าลังเพื่อสุขภาพ  ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  

โดยใช้กิจกรรมกีฬาและการออกก าลังกายเป็นสื่อ  

เช่น โครงการ walk  rally เพื่อสุขภาพ  โครงการวิ่ง

สะสมระยะทางรอบอ่างน้ า  เป็นต้น  

3.3 กิจกรรมด้านบ าเพ็ญประโยชน์และรักษา

สิ่งแวดล้อมจ านวน  86 โครงการ (กนศ.9.1-05)

ซึ่งเป็นโครงการบ าเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนชนบท

ห่ า ง ไ ก ล จ า กค ว า ม เ จ ริ ญ ที่ ยั ง ข า ด แ คล น

สาธารณูปโภคในชุมชน 
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ตัวบ่งชี้ 9.1 : ระบบและกลไกการส่งเสรมิกิจกรรมนักศกึษา  (สกอ.3.2) 

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

   ตลอดจนความรู้ความเข้าใจในการด ารงชีพ ดังนั้น

เพื่ อ จะ ได้ ปลู กฝั ง และ เส ริมสร้ า งจิ ตส านึ ก

สาธารณะให้แก่นักศึกษาที่จะได้ฝึกตนเองให้

ตระหนักและเห็นคุณค่าของการบ าเพ็ญตนเพื่อ

ประโยชน์ต่อผู้อื่ น  ซึ่ งสอดคล้องกับพระราช

ปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนกที่ ให้ถือ

ประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อน

มนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง โดยมีกิจกรรมร่วมกันสร้าง 

ซ่อมแซมถาวรวัตถุ และเผยแพร่ความรู้ที่ได้จาก

การศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะทางแก่ประชาชน /

เยาวชน ได้แก่ โครงการบรจิาคโลหิตจิตสาธารณะ

ถวายเป็นพระราชกุศลในพระบาทสมเด็จพระ

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

ค่าย เติมสี โ รง เรียนสวย โครงการค่ายตุลา 

โครงการค่ายศรีตรังสัมพันธ์ นอกจากนั้นยังได้จัด

กจิกรรมให้แกเ่ยาวชนด้อยโอกาส/เยาวชนผู้มคีวาม

บกพร่องทางร่างกาย ได้แก่ โครงการค่ายส่งยิ้มสู่

น้อง โครงการสานฝันปันรัก โครงการค่ายเติมฝัน

ปันรักวันเด็ก เป็นต้น ส าหรับกิจกรรม การรักษา

สิ่งแวดล้อมได้มีการจัดกิจกรรมที่เน้นการปลูกฝัง

เยาวชนพิทักษ์สิ่งแวดล้อม และโครงการค่ายนัก

อนุรักษ์ โครงการสัปดาห์สิ่งแวดล้อมไทย 

3.4   กิจกรรมด้านส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

รวมจ านวน  139 โครงการ  (กนศ.9.1-05)   
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ภารกิจท่ี 9 กจิกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนานักศึกษา 

ตัวบ่งชี้ 9.1 : ระบบและกลไกการส่งเสรมิกิจกรรมนักศกึษา  (สกอ.3.2) 

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

   ซึ่งประกอบไปด้วย 1)โครงการที่ส่งเสรมิให้เกิด

ความเข้าใจและภาคภมูิใจในวถิชีีวติและภูมิปัญญา

ไทย เช่น โครงการสานสมัพันธ์วัฒนธรรมถิ่นใต้  

เป็นโครงการที่จัดกิจกรรมร่วมกันระหว่างงาน

กจิกรรมนักศึกษาและสโมสรนักศึกษาทั้ง 14 คณะ 

เร่ิมด้วยจากการมหีนังสือแต่งตั้งคณะการท างาน

ของทุกคณะ มีการนัดประชุมวางแผนการ 

ด าเนินงานรว่มกัน แบง่ภาระงานที่รับผิดชอบของ

แต่ละคณะ  ปฏิบตัิงานจรงิตามแผนที่วางไว้ มีการ

ประเมินผลจากการจัดกิจกรรม และไดน้ าผลของ

การประเมินมาปรับใชใ้นการจัดกจิกรรมคร้ังต่อไป 

ซึ่งโครงการนีเ้ป็นการเสรมิสรา้งกระบวนการ

เรียนรู ้ความเข้าใจความหลากหลายทางพหุ

วัฒนธรรม ตลอดทั้งเป็นการสร้างเครอืข่ายทาง

วัฒนธรรมระหว่างนักศึกษาและบุคลากร รูปแบบ

กจิกรรม ประกอบด้วยนิทรรศการเชิงสาธติ การ

แสดงศลิปวัฒนธรรมลานอาหารและขนมไทย ลาน

กฬีาพืน้บ้าน เป็นตน้ ทัง้นีรู้ปแบบในการจัด

กจิกรรมแต่ละคร้ังก็จะปรับเปลี่ยนไปตามชื่อของ

โครงการตอนนัน้ๆ2)โครงการส่งเสรมิความ

ภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ทัง้ของ

ท้องถิ่น และของชาต ิเช่น โครงการไหว้ครูดนตรี

ไทย โครงการถวายผ้าอาบน้ าฝน โครงการลอย

กระทง เป็นต้น 3)โครงการที่ก่อให้เกดิความเขา้ใจ 

และศรัทธาในสถาบันทางศาสนา เช่น โครงการ

รอมฎอน  โครงการกลุ่มเซลสามัคคธีรรมน าชีวติ 

โครงการค่าศรัทธา เปน็ต้น 

4) โครงการที่ก่อให้เกดิอุดมการณห์รือคา่นิยม ที่

นับถอืความดงีาม คุณธรรมและจรยิธรรม 
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ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

   เช่น โครงการไหว้ครูมหาวิทยาลัย  โครงการปฏิบัติ

ธรรมวันแม่ โครงการ INNER PEACE เป็นต้น  5) 

โครงการแสดงศลิปวัฒนธรรมไทย เช่น โครงการ

ดนตรไีทยเพื่อนอ้ง โครงการคอนเสริตล์ายไทยโชว์ 

โครงการส่งเสรมิศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา คร้ังที่ 

11 เป็นต้น  6)โครงการศิลปวฒันธรรมสากล และ

ของชาติอืน่ๆ เช่น โครงการ IMT-GT Varsity 

Carnival โครงการ PSU Music Awards เป็นต้น 

3.5  กิจกรรมด้านพิเศษอื่นๆ จ านวน  34 

โครงการ/กิจกรรม  (กนศ.9.1-05) ได้จดักจิกรรม

เฉพาะเพื่อตอบสนองนโยบายมหาวิทยาลยั 

ส านักงานคณะกรรมการงานอุดมศึกษา และ

กระทรวงศึกษาธิการในการเสรมิสรา้งความเข้าใจ

ด้านพหุวัฒนธรรม การน าวิถีประชาธิปไตยและ

ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงมาใช้ในวิถีชีวติประจ าวัน 

ได้แก่ โครงการลูกพระบดิาจติอาสา พัฒนา

คุณธรรม น าชีวติพอเพียง โครงการน าเยาวชน

นักเรียนที่ขาดโอกาสเดนิทางไปทัศนะศึกษาแหล่ง

ประวัติศาสตร ์และศลิปวัฒนธรรม โครงการ

บัณฑติ-นักศึกษาร่วมส่งเสรมิพัฒนาองคก์รชุมชน

ในชนบท การจดัประชุมสมัมนาเพื่อพัฒนารูปแบบ

การจัดกจิกรรมรับน้องใหม่ และประชุมเชียร์เชิง

สรา้งสรรค ์เป็นต้น ส าหรับกิจกรรมเสรมิสรา้ง

คุณธรรมและจรยิธรรมจะมีการสอดแทรกอยู่ใน

กระบวนการปฏิบัติงานแทบทกุกิจกรรม และมีบาง

โครงการที่ชมรมด้านศาสนา 
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ภารกิจท่ี 9 กจิกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนานักศึกษา 

ตัวบ่งชี้ 9.1 : ระบบและกลไกการส่งเสรมิกิจกรรมนักศกึษา  (สกอ.3.2) 

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลดําเนินงาน หลกัฐาน 

   มีการจัดกจิกรรมเพื่อเสรมิสรา้งคุณธรรม 

จรยิธรรมโดยตรง เช่น โครงการค่ายคุณธรรมวัน

แม่ จัดโดยชมรมพุทธศาสน์ โครงการบอกเล่า

ศรัทธาจัดโดยชมรมมสุลมิ    กลุ่มเซลสามัคคี

ธรรมน าชีวติ จัดโดยชมรมครสิเตียน เป็นต้น     

(กนศ.9.1-05) 

 

 4. มีการสนับสนุน

ให้นักศึกษาสร้าง

เครือข่ายพัฒนา

คุณภาพภายใน

ส ถ า บั น แ ล ะ

ระหว่างสถาบัน 

และมีกิจกรรม

รว่มกัน 

   กองฯได้สนับสนุนให้กลุ่มองคก์รกจิกรรม

นักศึกษาส่วนกลางและส่วนคณะมีการสร้าง

เครอืข่ายพรอ้มจัดกจิกรรมร่วมกัน  เร่ิมตั้งแต่การ

จัดประชุมสัมมนาร่วมระหวา่งกลุ่มกจิกรรม

นักศึกษาส่วนกลาง และส่วนคณะเพื่อก าหนด

ตารางกจิกรรมนักศึกษาร่วมกัน การคิดค้น

กจิกรรมใหม่ๆ เชิงสรา้งสรรค ์และก าหนดวัน 

รูปแบบกจิกรรมที่มีการจัดร่วมกัน เช่น การจดัการ

แข่งขันกฬีาน้องใหม่ กีฬาระหว่างคณะ โต้วาทนี้อง

ใหม ่การแขง่กฬีาขันเช่ือมความสมัพันธ์ระหว่าง 5

วิทยาเขต โครงการหอพักสัญจร  เป็นตน้ 

นอกจากนั้นส านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษาไดม้อบหมายให้

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทรเ์ป็นสถาบันแกน

ประสานการจดักจิกรรมพัฒนานักศึกษาเครอืข่าย

สถาบันอดุมศึกษาภาคใต้ โดยได้รับการสนับสนุน

งบประมาณเพื่อการจัดกิจกรรมเครือข่ายเฉพาะ

ด้านกจิกรรมพัฒนานักศึกษาปีการศึกษาละ 1.4 

ล้านบาท ซึ่งปีการศึกษา 2553 ได้ประสาน

ขับเคลื่อนกจิกรรมเพื่อพัฒนานิสิตนักศึกษา และ

บุคลากรด้านกจิการนสิิตนักศกึษารวมทั้งสิน้  9 

โครงการ (กนศ.9.1-06) 

กนศ.9.1-06  

สรุปผลการจัด  

และสนับสนนุให้

นักศึกษาจัด

กจิกรรมเครือข่าย

ประจ าปีการ 

-ศึกษา 2553 
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ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

 5. มี ก า รประ เมิ น

ความส าเร็จตาม

วัตถุประสงค์ของ

แ ผ น ก า ร จั ด

กิจกรรมพัฒนา

นักศึกษา 

     กองฯ  ได้มีการประเมินความส าเร็จตาม

วัตถุประสงคข์องแผนกจิกรรมนักศึกษา  โดยได้มี

การจัดประชุมสัมมนาผู้บริหารและผู้น านักศึกษา

ทั้ง  วิทยาเขตภายใต้ช่ือโครงการประชุมเชงิ

ปฏิบัติการ หัวขอ้แนวทางการขับเคลื่อนพัฒนา

นักศึกษา  ตามกระบวนการน าความรู้การประกัน

คุณภาพไปใช้กับกจิกรรมนักศึกษาประชุมสัมมนา

เครอืข่ายสถาบันอุดมศึกษาภายใต้โครงการเพื่อ

พัฒนาบัณฑติอดุมคติไทย (ดา้นพัฒนากจิกรรม

นิสิตนักศึกษา)  ประเมินผลโดยภาพรวมจากกลุ่ม

ผู้น ากจิกรรมในงานเวทีคุณภาพกจิกรรมนักศึกษา 

นอกจากนั้นไดม้ีการจัดประชมุสัมมนาผู้บริหาร 

เจา้หน้าที ่และผู้น านักศึกษาทัง้ 5 วิทยาเขต และ 

ทั้งนีเ้พื่อเป็นการประเมนิความส าเร็จตาม

วัตถุประสงคต์ามแผนจดักจิกรรมพัฒนานักศึกษา

และแลกเปลีย่นเรียนรูแ้นวปฏบิัติที่ดีในการจัด

กจิกรรมนักศึกษา  ตลอดจนเป็นการประเมินผล

การปฏิบัติงานในรอบปีเกี่ยวกับโครงสรา้งกจิกรรม

เสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนานักศึกษา และการน า

ความรู้ด้านประกนัคุณภาพมาใช้ในการจัด

กจิกรรมนักศึกษา (กศน.9.1-07) 

กนศ.9.1-07 

โครงการประชุม

เชิงปฏิบัติการ 

หัวข้อแนวทาง

การขับเคลื่อน

พัฒนานักศึกษา  

ตามกระบวนการ

น าความรู้การ

ประกันคุณภาพ

ไปใช้กับกจิกรรม

นักศึกษา

ประชุมสัมมนา

เครอืข่าย

สถาบันอดุมศึกษ

าภายใตโ้ครงการ

เพื่อพัฒนา

บัณฑติอุดมคติ

ไทย (ด้านพัฒนา

กจิกรรมนิสิต

นักศึกษา) 

 6. มีการน าผลการ

ป ร ะ เ มิ น ไ ป

ป รั บ ป รุ ง แ ผ น

หรือปรับปรุงการ

จัดกิจกรรมเพื่อ

พัฒนานักศึกษา 

      จากผลการประเมินความส าเร็จตาม

วัตถุประสงคข์องแผน   การจดักจิกรรมพัฒนา

นักศึกษา  การประเมินรายโครงการและโดย

ภาพรวมทุกโครงการ กองกจิการนักศึกษามีการ

น าประเดน็ส าคัญทีต่้องการขบัเคลื่อนเชิงนโยบาย 

และประสานความร่วมมือเขา้ที่ประชุม

คณะกรรมการด าเนินงานกจิการนักศึกษา

ประจ าเดือนตลอดจนการจัดประชุมผู้น ากลุ่ม

กจิกรรมทั้งส่วนกลางและส่วนคณะ 

กนศ.9.1-08 

- ค าสั่งแต่งตั้ง 
- คณะกรรมการ 

กิจการ

นกัศึกษา 

- รายงานการ 
ประชุมกลุ่มผู้น า

กจิกรรม 
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ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

   เพื่อซักซอ้มความเข้าใจในแนวปฏิบัติที่มีการ

ปรับปรุงเชิงพัฒนาต่อไป    (กนศ.9.1-08) 

- รายงานบันทึก 

ช่วยจ าของงาน

กจิกรรม

นักศึกษา 

ข้อสรุปโดยรวมของตวับ่งชี ้

จุดแข็ง / แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. มหาวิทยาลยัได้ก าหนดเป็นนโยบายให้มโีครงสรา้งกจิกรรมเสรมิหลักสูตรเพื่อพัฒนานักศกึษาในลักษณะ

บังคับเลือกเข้ารว่มอย่างหลากหลายมีการบันทึกประมวลการเข้าร่วมกจิกรรมอย่างเปน็ระบบ และมีผลต่อการ

ส าเร็จการศึกษา ท าใหน้ักศึกษาให้ความส าคัญและสนใจเขา้รว่มกิจกรรมนักศึกษาเพิ่มมากขึ้น 

2. มหาวิทยาลยัได้สนับสนุนงบประมาณจากเงนิรายได้(งบอุดหนุนกจิกรรมนักศึกษา) เพือ่สนับสนนุการจัด 

กจิกรรมนักศึกษาเพิ่มเติมจากเงินบ ารุงกจิกรรมนักศึกษา ประกอบกับได้มีการออกระเบียบเงินบ ารงุกจิกรรม

นักศึกษาแยกต่างหากจากระเบยีบเงินรายได้ ซึ่งส่งผลให้การใชจ้่ายงบประมาณโครงการยืดหยุ่นและคล่องตัว

มากขึ้น 

3. มีคณะกรรมการด าเนินงานกจิการนักศึกษาคอยก ากับดูแล และขับเคลือ่นนโยบายด้านพฒันานักศึกษาสู ่

การปฏิบัติ ซึ่งคณะกรรมการชุดดังกลา่วประกอบด้วยรองอธิการบดีฝา่ยพัฒนานักศึกษา กฬีาและวัฒนธรรม 

เป็นประธาน รองคณบดีฝา่ยพัฒนานักศึกษาทุกคณะ นายกองคก์ารบรหิาร และประธานสภานักศึกษา เปน็

กรรมการ ผู้อ านวยการกองกจิการนักศึกษา เป็นกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการชุดดังกล่าวจะมีการ

ประชุมทุกเดือนจึงเปน็ช่องทางแลกเปลี่ยนเรียนรู ้เชิงพัฒนาและแกป้ัญหาที่อาจจะเกิดขึน้จาการจัดกจิกรรม

นักศึกษาไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

จุดท่ีควรพัฒนา / ข้อเสนอแนะในการปรับปรงุ 

1. มหาวิทยาลยัควรเสรมิแรงจูงใจในการปฏิบตัิงานของอาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมนักศึกษา ซึ่งปัจจุบันขาด

บุคลากรที่จะเข้ามาปฏิบัติหนา้ที่อาจารย์ที่ปรกึษากลุ่มกจิกรรมต่างๆ 

2. มหาวิทยาลยัควรเรง่รัดการปรับปรุงอาคารสถานที ่และอุปกรณ์ซ่ึงเป็นปัจจัยเกือ้หนนุต่อการจัดกจิกรรม

นักศึกษา ได้แก่ การซ่อมแซมอาคารกิจกรรมนักศึกษา อาคารสนามกีฬาต่างๆ ใหม้ีความพรอ้มตอ่การจัด

กจิกรรมนักศึกษาและปรับปรุงระบบเสียงตามสายให้ได้มาตรฐาน 
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รายงานประจําปีการประเมินคุณภาพภายใน  ปีการศกึษา 2553 

ภารกิจท่ี 9 กจิกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนานักศึกษา 

ตัวบ่งชี้ 9.1 : ระบบและกลไกการส่งเสรมิกิจกรรมนักศกึษา  (สกอ.3.2) 

ข้อสรุปโดยรวมของตวับ่งชี ้

วิธปีฏิบัติท่ีดี/ นวัตกรรม 

1. กองกจิการนักศึกษาไดน้ ากระบวนการบรหิารงานตามแบบวงจรคุณภาพ (PDCA-par) มาเป็นแนวทางใน

การปฏิบัติงานสนับสนนุสง่เสรมิการจัดกิจกรรมนักศึกษาพร้อมมีงานเวทีคุณภาพกจิกรรมนักศึกษา ซึง่เป็นการ

เชิดชูเกียรติแก่นักกิจกรรมตัวอย่าง โครงการดีเด่นของกลุม่กจิกรรมต่างๆ ตลอดจนมีการน าเสนอตัวอย่าง

โครงการดีเด่นน าเสนอตามกระบวนการวงจรคุณภาพเป็นพรอ้มการวิพากษโ์ครงการโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 

2. กองกจิการนักศึกษาได้จดัประชุมเชงิปฏิบัติการในลักษณะการแลกเปลี่ยนเรียนรูร้ะหว่างผู้น านักศึกษา 

อาจารย์ที่ปรึกษา และเจา้หนา้ที่ด้านกจิกรรมนักศึกษา  เพือ่ระดมความคิดเห็นในเชิงพฒันาเสนอต่อมหาวิทยาลัย

ฯ เพื่อสนับสนุนสง่เสริมส่งเสรมิกิจกรรมนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
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 รายงานประจําปีการประเมินคุณภาพภายใน  ปีการศกึษา 2553 

ภารกิจท่ี 9 กจิกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนานักศึกษา       

ตัวบ่งชี ้: 9.2 การจัดและส่งเสริมกิจกรรมนานาชาต ิ
 

เกณฑ์การประเมนิ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนนิการ  

1 ข้อ 

มีการด าเนนิการ 

2 ข้อ 

มีการด าเนนิการ 

3 ข้อ 

มีการด าเนนิการ 

 4 ข้อ 

มีการด าเนนิการ  

5 ข้อ 
 

ผลการประเมินตนเองปีการศึกษา 2553 

เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

5 5 5     บรรลุเปา้หมาย 

    
 

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ 

 

เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

 1 มีแผนการ

ปฏิบัติงาน   

ในการจัดและ

ส่งเสรมิ

กจิกรรม

นานาชาติที่

สอดคลอ้งกับ

นโยบายของ

มหาวิทยาลยั 

     กองฯ  มีแผนการปฏิบัติงานในการจัดและส่งเสริม

กจิกรรมนานาชาติที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย

และส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ที่ได้ก าหนด

คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ไว้ โดยเน้นการ

เสริมสร้างสมรรถนะสากลบนพื้นฐานความเป็นไทย และ

ต้อ งการ ให้ บัณฑิตที่ ส า เ ร็ จการศึ กษามีทั กษะและ

ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ จึงได้มีการวางแผนการจัด

และส่งเสรมิกิจกรรมนานาชาติตลอดปีการศึกษาเพื่อให้การ

จัดกจิกรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธภิาพ โดยก าหนดแผนการ

จัดและส่งเสริมกิจกรรมนานาชาติไว้ในตารางกิจกรรม

นักศึกษา(กนศ. 9.4/1)และ แผนการจัดกิจกรรมของ

นักศึกษาต่างชาติ (กนศ. 9.4/2) ผ่านชมรมนักศึกษาต่างชาติ

ซึ่งอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของกองกจิการนักศึกษา 

กนศ. 9.4-01 

ตารากจิกรรม

นักศึกษา

ประจ าปี

การศึกษา 

2553 

 

กนศ. 9.4-02  

แผนการจัด

กจิกรรมของ

นักศึกษา

ต่างชาต ิ
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 รายงานประจําปีการประเมินคุณภาพภายใน  ปีการศกึษา 2553 

ภารกิจท่ี 9 กิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนานักศึกษา       

ตัวบ่งชี ้: 9.2 การจัดและส่งเสริมกิจกรรมนานาชาต ิ

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ 

 

เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

 2 มีการจัดและ

ส่งเสรมิกิจกรรม

นานาชาติตามแผน 

      มี ก า ร จั ด แ ล ะ ส่ ง เ ส ริ ม กิ จ ก ร รม

นานาชาติ เพื่อให้เกดิประโยชน์กับนักศึกษา

ผู้ เข้าร่วมโครงการอย่างต่อเนื่องได้แก ่

โครงการ IMT-GT Varsity Carnival ครั้งที่ 

12 โครงการเปิดโลกทัศน์นักศึกษาสู่สากล 

และโครงการ PSU Open Week ของชมรม

นักศึกษาต่ างชาติ  ซึ่ ง เป็นโครงการที่

ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับประโยชน์อย่าง

ชัดเจนทั้งในด้านความรู้และประสบการณ์  

(กนศ. 9.4-03) 

กนศ. 9.4-03 

สรุปการจัดโครงการ 

IMT-GT Varsity 

Carnival คร้ังที่ 12 

โครงการเปิดโลก

ทัศน์นักศึกษาสู่สากล 

และโครงการ PSU 

Open Week ของ

ชมรมนักศึกษา

ต่างชาต ิ

 3 มี ร ะ บ บ บ ริ ห า ร

จัดการในการจัด

แ ล ะ ส่ ง เ ส ริ ม

กิจกรรมนานาชาติ

แบบมีส่วนร่วม 

 

    การจัดและส่งเสรมิกิจกรรมนานาชาติมี

การบรหิารจัดการอย่างเป็นระบบเน้นการมี

ส่วนร่วมของทุกภาคส่วน มีการจัดท าค าสั่ง

แต่งตั้งคณะกรรมการ(กนศ.9.4-04)   มี

การประชุมระดมความคิดเห็นและร่วม

วางแผนด าเนินการในการจัดกิจกรรม 

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 มีการบรหิารจัดการ

แบบมีส่วนร่วมในการส่งเสริมกิจกรรม

นานาชาติโดยมีการแต่งตั้งกรรมการชมรม

นักศึกษาต่างชาติ (กนศ. 9.4-05) มีการ

ประชุมหารือกับนักศึกษาต่างชาติในเรื่อง

แผนการจัดกิจกรรมและงบประมาณ 

รวมทั้งเปิดโอกาสให้น าเสนอแผนการจัด 

กนศ. 9.4-04  

ค าสั่งแต่งตั้ง

คณะกรรมการ

ด าเนินการ โครงการ  

IMT-GT Varsity 

Carnival คร้ังที่ 12 

 

กนศ. 9.4-05 

 ค าสั่งแต่งตัง้

คณะกรรมการชมรม

นักศึกษาต่างชาต ิ
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 รายงานประจําปีการประเมินคุณภาพภายใน  ปีการศกึษา 2553 

ภารกิจท่ี 9 กจิกรรมเพื่อส่งเสรมิพัฒนานักศึกษา       

ตัวบ่งชี ้: 9.2 การจัดและสง่เสรมิกิจกรรมนานาชาติ 

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ 

 

เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

   กจิกรรมซึ่งได้ผ่านการลงมติจากสมาชิกใน

ชมรมนักศึกษาต่างชาติเพื่อน าเสนอขอ

อนุมัติจากมหาวิทยาลัยต่อไป 

 

 4 มีการประเมินผล

การจัดและส่งเสริม

กจิกรรมนานาชาติ 

      มีการประเมินผลการจัดและส่งเสริม

กิจกรรมนานาชาติทุกครั้ง ทั้งโดยการแจก

แบบสอบถามและการเก็บข้อมูลความ

คดิเห็นโดยการสัมภาษณ์ผูเ้ข้ารว่มกิจกรรม 

เพื่อน ามาสรุปรวบรวมเป็นหลักฐานส าหรับ

ปรับปรุงการจัดกจิกรรมต่อไป (กนศ. 9.4-

06)   

กนศ. 9.4-06 

สรุปประเมินผลการ

จัดและส่งเสรมิ

กจิกรรมนานาชาติ

โครงการต่างๆ 

 5 มี ก า ร น า ผ ล ก า ร

ประเมินไปรับปรุง 

      จากผลการประเมินรายโครงการและ

ภาพ รวมทุกโครงการ กองฯจะมีการน า

ประเด็นส าคัญที่ต้องขับเคลื่อนเชิงนโยบาย

และต้องการประสานความร่วมมือเขา้ที่

ประชุมคณะกรรม การด าเนนิการ 

โครงการ  IMT-GT Varsity Carnival และ

คณะกรรมการชมรมนักศึกษาเพื่อชี้แจงท า

ความเข้าใจร่วมกันในแนวปฏบิัติที่มีการ

ปรับปรุงเชิงพัฒนาต่อไป (กนศ.9.4-07) 

กนศ. 9.4-07  

รายงานการประชุม

คณะกรรมการ

ด าเนินการ โครงการ  

IMT-GT Varsity 

Carnival และ

คณะกรรมการชมรม

นักศึกษา 

ข้อสรุปโดยรวมของตวับ่งชี ้

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแขง็ 

              --------- 

จุดควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

1. เพิ่มและปรับเปลีย่นรูปแบบกจิกรรมให้นักศึกษาสามารถเขา้รว่มไดม้ากขึ้น  เนื่องจากโอกาสในการเขา้

รว่มกิจกรรมนานาชาติของนกัศึกษายังมีเฉพาะกลุ่มผู้ทีม่ีความสามารถดา้นภาษาตา่งประเทศ   

วิธปีฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม 

1. มีการบูรณาการกจิกรรมระหว่างนักศึกษาต่างชาติและนักศึกษาไทย  เพื่อให้เกดิการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

รว่มกัน 
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 รายงานประจําปีการประเมินคุณภาพภายใน  ปีการศกึษา 2553 

ภารกิจท่ี  10  วิชาทหาร 

ตัวบ่งชี้ :10.1  การให้บริการวิชาทหาร 

เกณฑ์การประเมนิ : 

คะแนน 1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 

มีการด าเนนิการ    

1 ข้อ 

มีการด าเนนิการ     

2 ข้อ 

มีการด าเนนิการ     

3 ข้อ 

มีการด าเนนิการ     

4 ข้อ 

มีการด าเนนิการ           

5 ข้อ 

 

ผลการประเมินตนเองปีการศึกษา  2553 

เป้าหมาย ผลการดําเนนิการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

5 5 5             บรรลุเปา้หมาย 

  

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

 1 มีแผนการ

ปฏิบัติงานที่

สอดคลอ้งกับ

แผนงานของ

กระทรวงกลาโหม 

และศูนย์การฝึก

นักศึกษาวิชาทหาร 

มณฑลทหารบก 

ที ่42 

   กองฯ ได้ก าหนดแผนการด าเนินงานด้านวิชาการ

ทหารสอดคล้องกับแผนงานของกระทรวงกลาโหม

และศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบก

ที่ 42 (ระเบียบกระทรวงกลาโหม)โดยมีภาระงาน

ด้านวิชาทหารตลอดปีการศึกษา  มีแผนการ

ด าเนินงาน ได้แก่ การประสานงานรับสมัคร

นักศึกษาวิชาทหาร การขอผ่อนผันการเรียกพลฯ 

การขอยกเว้นการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร 

การประสานงานเข้าร่วมประชุมในโอกาสต่างๆ และ

งานธุรการที่เก่ียวข้องกับวชิาทหาร (กนศ. 10.1-01) 

กนศ. 10.1-01 

- ระเบียบ

กระทรวงกลาโหม 

- ที่ ศธ.

0521.03/799 

 2 มกีารด าเนนิงาน

ตามแผนไดอ้ย่าง

ครบถว้น 

      การเรียนวิชาทหาร กองฯ  ได้ด าเนินการรับ

สมัครนักศึกษา เพื่อเข้ารับการเรียนวิชาทหาร  มี

นักศึกษาสมัครทั้งสิ้นจ านวน  110  คน (กนศ.10.1-

02)  จัดให้มีรถบริการนักศึกษาในการเดินทางไป

เรียนวิชาทหารในภาคปกติ ณ  ศูนย์การฝึกนักศึกษา

วิชาทหาร รวมถึงได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ร่วมเดินทาง  

เพื่อประสานงาน ดูแลนักศึกษาที่ เข้ารับการฝึก

ภาคสนาม  ณ เขาชนไก่ จังหวัดกาญจนบุรี  และมี

การประสาน/จัดนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ 

ตามที่ศูนย์ฝึกฯได้ขอความรว่มมือ (กนศ. 10.1-03)   

กนศ. 10.1-02 

-  ใบรายชื่อ นศท. 

2554 

 

กนศ. 10.1-03 

-  ขออนุมตัิ

เดินทางไปราชการ 
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 รายงานประจําปีการประเมินคุณภาพภายใน  ปีการศกึษา 2553 

ภารกิจท่ี  10  วิชาทหาร 

ตัวบ่งชี้ :10.1  การให้บริการวิชาทหาร 

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

        การขอยกเว้นการตรวจเลอืกเข้ารับราชการทหาร  

กองฯ ได้ด าเนินการขอยกเว้นการตรวจเลือกเข้ารับ

ราชการทหาร  ตามระเบยีบกระทรวงกลาโหม จ านวน  

405  คน 

กนศ. 10.1-04 

- ที่ ศธ.

0521.03/242 

(หนังสือจากศนูย์

ฝึกฯ มทบ. 42) 

 3 มีการประสาน

การฝึก

นักศึกษา    

วิชาทหารได ้

100% ของ

ผู้รายงานตัว 

      กองฯ ได้ประสานงานกับศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชา

ทหาร  มณฑลทหารบกที่ 42 จังหวัดสงขลาและศูนย์การ

ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร  เขาชนไก่ จังหวัดกาญจนบุรี ใน

การน านักศึกษาวิชาทหารช้ันปีที่ 4 และ 5 จ านวน 110 คน 

สมัครรายงานตัว ฝึกภาคปกติตลอดถึง เข้าร่วมการฝึก

ภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหาร ณ  เขาชนไก่  จังหวัด

กาญจนบุร ี โดยนักศึกษาวิชาทหาร ได้สมัครเรียนและเข้า

รว่มการฝึกฯครบตามจ านวน    110 คน (กนศ. 10.1-05) 

กนศ. 10.1-05 

- ที่ ศธ.

0521.03/759 

 4 ด าเนินการ

ผ่อนผันการ

เกณฑท์หาร 

100% ของผู้

ขอรับบริการ 

      กองฯ  ได้ด าเนินการผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร มีผู้มา

ยื่นค าร้องการขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการ

ทหารทัง้หมด จ านวน  405 คน กองฯได้ด าเนินการผ่อนผนั

การตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารให้กับผู้ขอรับบริการ

จ านวน 405 คน  ได้ครบถ้วนถูกต้องตามระเบียบ

กระทรวงกลาโหม (กนศ. 10.1-06)   

กนศ. 10.1-06 

 

- ที่ ศธ.

0521.03/242 

 5 มีการประเมิน

ความพึงพอใจ

ของผู้รับ 

บรกิาร 

      มีการประเมินผลของผู้รับบรกิารทั้งโดยการแจก

แบบสอบถามและสมัภาษณ์ผูร้ับบริการ  มีผลการประเมนิ

ในระดับดี ที่ค่าเฉลีย่ 3.82  (กนศ. 10.1-07) 

 

กนศ. 10.1-07 

- รายงานการ

ประผลความพึง

พอใจของ

ผู้ใชบ้รกิาร 

ข้อสรุปโดยรวมตัวบ่งชี้ร่วมของหน่วยงาน 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแขง็           

- มีการอ านวยความสะดวกโดยการจัดรถ รับ – ส่ง นักศึกษาเข้ารับการฝึกนักศึกษาวิชาทหารที่ศูนย์ฝึก-    

วิชาทหาร  จงัหวดัสงขลา โดยไมม่ีคา่ใช้จา่ยมีชอ่งทางการสื่อสารระหว่างนักศึกษาและเจ้าหน้าที่วชิาทหารผ่าน Web 

กองกจิการนักศึกษา 
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 รายงานประจําปีการประเมินคุณภาพภายใน  ปีการศกึษา 2553 

ภารกิจท่ี  10  วิชาทหาร 

ตัวบ่งชี้ :10.1  การให้บริการวิชาทหาร 

ข้อสรุปโดยรวมตัวบ่งชี้ร่วมของหน่วยงาน 

จุดท่ีควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

- จัดท าระบบฐานข้อมูลคัดกรองนักศึกษาที่ตอ้งเข้าเกณฑก์ารตรวจเลือกทหารพร้อมทัง้ประชาสัมพันธ์ให้คณะ 

ต่างๆทราบ 

- แจ้งปฏิทินการศึกษาของมหาวทิยาลยัไปยังศนูย์ฝึกวิชาทหารเพื่อปรับแผนการฝึกให้สอดคล้องกับตารางการ 

สอบของมหาวิทยาลยั 

- ไม่มีระบบสารสนเทศเพื่อคัดกรองนักศึกษาที่ต้องเข้าเกณฑ์การตรวจเลือกทหาร เพื่อแก้ปัญหานักศึกษาที่ไม ่

มาด าเนินการขอผอ่นผนัตามระเบียบกระทรวงกลาโหม  

- ช่วงเวลาการฝึกภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหาร ช้ันปีที ่4 และ 5 ตรงกับช่วงสอบปลายภาคการศึกษาของ 

มหาวิทยาลยั 

วิธปีฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม 

     -       ประชาสัมพนัธ์ผา่นเว็บไซต์กองกจิการนักศึกษา   

- ศูนย์การฝึกวิชาทหาร ได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาวิชาทหาร ช้ันปีที ่3,4,5 เข้ารับการฝึกในช่วงปิดภาค

การศึกษา ท าให้นักศึกษามีความสนใจเข้ารับการฝึกและกระทบต่อการเรียนน้อย  

- ศูนย์การฝึกวิชาทหาร ได้เปิดโอกาสให้มหาวิทยาลยัสามารถเปลี่ยนผลดัการฝึกภาคสนามให้กับนักศึกษาวิชา

ทหารที่ติดสอบปลายภาค 
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 รายงานประจําปีการประเมินคุณภาพภายใน  ปีการศกึษา 2553 

ภารกิจท่ี  11 กีฬา  

ตัวบ่งชี้ :11.1 การชี้นาํและ/หรอืแก้ปัญหาสังคมในด้านสุขภาพของสถาบัน (สมศ.18.2) 

เกณฑ์การประเมนิ : 

คะแนน 1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 

มีการด าเนนิการ     

1 ข้อ 

มีการด าเนนิการ     

2 ข้อ 

มีการด าเนนิการ     

3 ข้อ 

มีการด าเนนิการ     

4 ข้อ 

มีการด าเนนิการ     

5 ข้อ 
 

ผลการประเมินตนเองปีการศึกษา  2553 

เป้าหมาย ผลการดําเนนิการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

3 3 3   บรรลุเปา้หมาย 
 

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

 1 มีการ

ด าเนินงาน

ตามวงจร

คุณภาพ

(PDCA) 

     กองฯ ได้ด าเนินการชี้น าและแก้ปัญหาสังคมในด้าน

สุขภาพตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ที่จะสนับสนุน

และส่งเสริมด้านการพัฒนาสุขภาพและการออกก าลัง

กายของนักศึกษา บุคลากรและประชาชนทั่วไป โดยใช้

หลัก sport ecosystem หรือ ม.อ. คือสวรรค์ของการ

ออกก าลังกาย (PSU is a sport heaven) ทัง้ 5 วิทยาเขต  

โดยเน้นให้นักศึกษามีวิถีการใช้ชีวิต นอกจากการเรียนที่

เข้มข้น  ได้ท ากิจกรรมที่พัฒนาความเข้มแข็งทางด้าน

จิตใจและคุณธรรม  และมีเวลาอีกส่วนหนึ่งในการที่จะ

ออกก าลังกายด้วย 

      โดยมีการวางแผนการปฏิบัติงานให้ครอบคลุมและ

สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว  ส าหรับการด าเนินการ

นั้น ได้ด าเนินการโดยงานพัฒนากีฬา  และชมรมด้าน

กีฬาของนักศึกษา  การจัดโครงการดังกล่าว  จะมีการ

ประเมินผลและน าผลประเมินไปปรับปรุงพัฒนาทุกครัง้  

-  กนศ.11.1-01 

ค าสั่งแต่งตั้ง

คณะกรรมการ

โครงการพัฒนา

ศักยภาพสู่การ

เป็น

มหาวิทยาลยั

สรา้งเสริม

สุขภาพทั้ง  9 

ด้านแผนพัฒนา 

 2 บรรลุ

เปา้หมาย 

ตามแผนไม่

ต่ ากวา่  

รอ้ยละ 80 

   กองฯ ได้ด าเนินการตามแผนฯ โดยการจัดโครงการ 

จ านวน 74โครงการ  พบว่า มีโครงการที่บรรลุตาม

เป้าหมาย 70  โครงการ คิดเป็นร้อยละ  95   (กนศ

11.1-02) โดยมีโครงการเด่น ๆ ดังนี้ 

- กฬีาสานสัมพันธ์น้องใหม่ 

- กฬีาระหว่างคณะ   

กนศ11.1-02 

สรุปผลการจัด

โครงการการ

ชีน้ าและ/หรือ

แกป้ัญหาสังคม

ในดา้นสุขภาพ 
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 รายงานประจําปีการประเมินคุณภาพภายใน  ปีการศกึษา 2553 

ภารกิจท่ี  11 กีฬา  

ตัวบ่งชี้ :11.1 การชี้นาํและ/หรอืแก้ปัญหาสังคมในด้านสุขภาพของสถาบัน (สมศ.18.2) 

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

   - วิ่งสะสมระยะทาง 

- กฬีา  5  วิทยาเขต 

- วิ่งหาดใหญ่สู่ธรรมชาติ 

ของสถาบนั 

-   กนศ11.1-03 

 3 มีผลกระทบ

ที่เกดิ

ประโยชน์

และสรา้ง

คุณคา่ทาง 

สังคม 

    1.นักศึกษา  บุคลากร ประชาชนทั่วไป มีความตื่นตัว

ในการออกก าลั งกายตามสนามกีฬากันมากขึ้ น  

มหาวิทยาลัยมี ความพร้อมทางด้านการให้บริการ  

สนามกีฬาต่างๆต่อท้องถิ่นมากยิ่งขึน้   

    2.มหาวิทยาลัยมีความพร้อมในด้านอาคารสถานที่

สนามกีฬาที่จะรองรับการจัดท ากิจกรรมต่างๆของ

นักศึกษา บุคลากรและประชาชนในท้องถิ่นได้อย่าง

หลากหลายและเพยีงพอ   

    3.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในทุกวิทยาเขต  

สามารถเป็นศูนย์กลางการให้บริการด้านสุขภาพ และ

การออกก าลังกายกับสังคม 

 

 4 ได้รับการ 

ยกย่อง

ระดับชาต ิ

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

 5 ได้รับการยก

ย่องระดับ

นานาชาต ิ

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

ข้อสรุปโดยรวมของตวับ่งชี ้

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแขง็ 

    1. รัฐบาลมนีโยบายที่ชัดในการแก้ปัญหาสงัคมเรื่อง ประชาชน  บุคลากร  และนักศึกษา  มีความตืน่เต้นใน

การออกก าลังกาย 

    2.  สถานที่ตัง้ของมหาวิทยาลยัมีความเหมาะสม  ภูมิทศัน์มีความความสวยงาม  เอือ้ต่อการจัดโครงการ/

กจิกรรม 

จุดควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

    1. จดักจิกรรมร่วมกับองคก์ารด้านการสง่เสริมสุขภาพในพืน้ที่ 

    2. เพิม่จ านวนบุคลากรให้เพียงพอ     
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 รายงานประจําปีการประเมินคุณภาพภายใน  ปีการศกึษา 2553 

ภารกิจท่ี  11 กีฬา  

ตัวบ่งชี้ :11.1 การชี้นาํและ/หรอืแก้ปัญหาสังคมในด้านสุขภาพของสถาบัน (สมศ.18.2) 

ข้อสรุปโดยรวมของตวับ่งชี ้ 

วิธปีฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม 

    1. จดัท าโครงการด้านส่งเสรมิสุขภาพให้ความรู้และวธิปีฏิบัติแก่นักศึกษา บุคลากรและบุคคลทั่วไป 

สามารถน าไปปฏิบัติได้ถูกต้องและตอ่เนื่อง 

    2. จดักจิกรรมรณรงคด์้านสุขภาพโดยผา่นสื่อตา่งๆในพืน้ที่ภายในมหาวิทยาลัย 

    3. จดัประชุมแลกเปลีย่นเรยีนรูก้ับหน่วยงานหรือองคก์รต่างๆที่เกี่ยวขอ้งทัง้ภาครัฐและเอกชนในแต่ละวิทยา

เขต 
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 รายงานประจําปีการประเมินคุณภาพภายใน  ปีการศกึษา 2553 

ภารกิจท่ี  11  กีฬา  

ตัวบ่งชี้ : 11.2  การพัฒนากฬีา  

เกณฑ์การประเมนิ : 

คะแนน 1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 

มีการด าเนนิการ    

1  ขอ้ 

มีการด าเนนิการ     

2 ข้อ 

มีการด าเนนิการ    

3 ข้อ 

มีการด าเนนิการ     

4 ข้อ 

มีการด าเนนิการ     

5 ข้อ 

 

ผลการประเมินตนเองปีการศึกษา  2553 

เป้าหมาย ผลการดําเนนิการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

5 5 5   บรรลุเปา้หมาย 

 

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

 1 มีแผนปฏิบัต ิ

งานที่

สอดคลอ้ง 

ตามนโยบาย

มหาวิทยาลยั

และตาม

แผนการ

พัฒนากฬีา

ของชาติและ

มาตรฐานการ

กฬีาแห่ง

ประเทศไทย 

       กองฯ  มีแผนในการส่งเสริมและพัฒนากีฬา ตาม

นโยบายมหาวิทยาลัย   เพื่อพัฒนานักศึกษา  บุคลากร 

ด้านกีฬาและสุขภาพ  รวมถึงสนับสนุนการเรียนการ

สอน  ประกอบด้วย    กิจกรรมกีฬา   กีฬาเพื่อสุขภาพ   

กฬีาสานสัมพันธ์  กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ  วิทยาศาสตร์

การกีฬา  จัดสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น  อาคาร

สถานที่   สนามกีฬา  และวัสดุอุปกรณ์กีฬาต่าง ๆ  

เป็นไปตามแผนการพัฒนาการกีฬาของชาติและ

มาตรฐานการกฬีาแห่งประเทศไทย (กนศ. 11.2-01) 

กนศ. 11.2-01 

แผนส่งเสรมิและ

พัฒนากฬีา 

 2 มีการด าเนนิ 

งานตามแผน 

       ปีการศึกษา 2553 ได้จัดกิจกรรมกีฬาจ านวน  68 

โครงการกีฬาเพื่อสุขภาพจ านวน 3 โครงการ กีฬาเพื่อ

ความเป็นเลิศจ านวน  2 โครงการ   วิทยาศาสตร์การ

กฬีาจ านวน  1 โครงการ โดย  มีผู้เขา้รว่มทั้งสิน้   8,000  

คน (กนศ 11.2-02)  มีการจัดกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์

ทั้งภายในและต่างประเทศ  จ านวน  2  โครงการ  มี

ผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 700 คน  ตลอดจนการจัดสิ่งอ านวย

ความสะดวกทางด้านอาคารสนามกีฬาและอุปกรณด์้าน  

กนศ 11.2-02 

สรุปโครงการ

จ านวนผู้เข้ารว่ม

โครงการ   
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 รายงานประจําปีการประเมินคุณภาพภายใน  ปีการศกึษา 2553 

ภารกิจท่ี  11  กีฬา 

ตัวบ่งชี้ : 11.2  การพัฒนากฬีา 

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

   กฬีาเพื่อการฝึกซ้อม  แข่งขัน  สนามฟุตบอล  2  สนาม   

สนามซอฟท์บอล  1  สนาม   สนามบาสเกตบอล

กลางแจ้ง  2  สนาม  สนามเปตอง 16 สนาม  สนามฟุต

ซอล  1 สนาม  สนามวอลเล่ย์บอลชายหาด  1  สนาม

สนามเทนนิส  3  คอร์ท  อาคารกีฬาในร่ม 1  หลัง  

อาคารกีฬากลางแจ้ง 1 หลัง  อาคารยิมเนเซี่ยม  1 หลัง  

สระว่ายน้ า 25  เมตร  1  สระ  ศูนย์บริหารร่างกาย   มี

การให้บริการรวมทั้งสิน้  800  ครั้ง/เดือน  มีผู้ใช้บริการ

เพื่อออกก าลังกายเฉลี่ย 24,120 คน/เดือน พร้อมทั้ง

ม ีการ เพิ ่มอ ุปกรณ์ออกก าล ังกาย ในศูนย ์บร ิหาร

ร่างกาย และได้ก่อสร้างสนามเปตองเพิ่มเติม 

 

 3 มีโครงการรับ

นักเรยีนที่มี

ความสามารถ

ทางดา้นกฬีา

เข้าศึกษาใน

มหาวิทยาลยั

โดยวธิีพเิศษ 

     มีโครงการรับนักเรยีนที่มีความสามารถทางด้านกฬีา

เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยโดยวิธีพิเศษ จ านวน 25 คน 

กนศ 11.2-03 

สรุปรายงาน

โครงการรับ

นักศึกษาที่มี

ความสามารถ

ทางกฬีาเข้า

ศึกษาใน

มหาวิทยาลยั

โดยวธิีรับตรง 

 4 มีการบรหิาร

จัดการแบบมี

ส่วนร่วมโดย

คณะกรรมการ

ชุดต่าง ๆ 

      มีคณะกรรมการอ านวยการกีฬา  ประกอบด้วย  

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  ผู้ทรงคุณวุฒิด้าน

กีฬา   เจ้าหน้าที่งานกีฬากองกิจการนักศึกษา  ผู้แทน

องคก์ารบรหิาร  องคก์ารนักศึกษา   ทุกวทิยาเขต   เพื่อ

ก าหนดกรอบนโยบายการพัฒนาด้ านกีฬาของ

มหาวิทยาลัย  (กนศ 11.2-04) 

กนศ 11.2-04 

ค าสั่งแต่งตั้ง

คณะกรรมการ

อ านวยการกฬีา 

 

 5 มีการประเมิน 

ผลงานพรอ้ม

น าผลมาปรับ- 

ปรุงพัฒนา 

      มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ  ผล

การประเมินอยู่ในระดับปานกลาง   ที่ค่าเฉลี่ย 3.75  

และได้น าผลการประเมินมาพัฒนาปรับปรุ งการ 

ให้บริการอย่างต่อเนื่อง 

กนศ 11.2-05 

สรุปประเมินผล 
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 รายงานประจําปีการประเมินคุณภาพภายใน  ปีการศกึษา 2553 

ภารกิจท่ี  11  กีฬา 

ตัวบ่งชี้ : 11.2  การพัฒนากฬีา 

ข้อสรุปโดยรวมของตวับ่งชี ้

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแขง็ 

       1.  มีสถานที่ออกก าลังกายใกลห้อพักนักศึกษาและชุมชน 

         2.  นโยบายของรัฐบาลที่สนับสนุนให้มีการพัฒนาพื้นที่ในเขตสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ  ( IMT-GT) โดยเปิด

โอกาสให้มหาวิทยาลัยจัดกจิกรรมสานสัมพันธ์ด้านกฬีากับประเทศมาเลเซีย  และประเทศอินโดนีเซยี    

          3.  รัฐบาลมีนโนบายสนบัสนนุส่งเสรมิให้ประชาชนมีสุขภาพดีถ้วนหน้าตามแผนพัฒนากฬีาแห่งชาติ ฉบับที่  

4  (2550 – 2554 )  ท าให้นักศึกษาและบุคลากรและบุคคลทั่วไปให้ความสนใจต่อการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ

มากขึ้น 

       4. ได้รับการสนับสนนุดา้นงบประมาณและความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกในการส่งเสรมิ

กจิกรรมด้านกฬีา 

จุดควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

        1. สนามกีฬาและอุปกรณ์กีฬาไม่เพียงพอกับจ านวนผูใ้ช้บริการ 

        2.  การจัดการเรียนการสอนและการใช้สนามกีฬานอกเวลาราชการ สง่ผลกระทบต่อการจัดกจิกรรมและ

ออกก าลังกายของนักศึกษา  จึงควรประสานงานกับฝา่ยที่เกี่ยวข้องเพื่อก าหนดเวลาใช้อาคารสนามกีฬา    

       3. มีสถานที่ออกก าลังกายใกลห้อพักนักศึกษาและชุมชน จึงควรจัดท าแผนพัฒนาสนามกีฬา อุปกรณก์ฬีา 

เสนอตอ่มหาวิทยาลยั 

วิธปีฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม 

              ----- 
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 รายงานประจําปีการประเมินคุณภาพภายใน  ปีการศกึษา 2553 

ภารกิจท่ี 12 องค์ประกอบตามนโยบายรัฐบาล 

ตัวบ่งชี้ 12.1 : การบริหารจดัการสถานศึกษา (3D) 

เกณฑ์การประเมนิ : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนนิการ 

1 ข้อ 

มีการด าเนนิการ 

2 ข้อ 

มีการด าเนนิการ 

3 ข้อ 

มีการด าเนนิการ 

4 ข้อ 

มีการด าเนนิการ 

5 ข้อ 

 

ผลการประเมินตนเองปีการศึกษา 2553 

เป้าหมาย ผลการดําเนนิการ คะแนนการประเมิน

ตนเอง 

บรรลุเป้าหมาย 

5 5 5  บรรลุเปา้หมาย 

                                      

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

 1.  วางแผนพัฒนา

สถานศึกษาตาม

แนวนโยบาย

สถานศึกษา 3 ด ี

(3D) และ

สง่เสริม

สนับสนุนทั้ง

ทรัพยากร สิ่ง 

อ า น ว ย ค ว า ม

ส ะ ด ว ก  แ ล ะ

บุคคล 

     กองฯได้ก าหนดแผนพัฒนาสถานศึกษาตาม

แนวนโยบายสถานศึกษา 3 ดี โดยได้ก าหนดกิจกรรม

ที่จะด าเนินการเชิงนโยบายไว้ในโครงสร้างกิจกรรม

เสริมสร้างหลักสูตรที่นักศึกษาระดับปริญญาตรีต้อง

เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ใน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีจ านวนไม่น้อยกว่า 17 

กจิกรรม มีจ านวนหน่วยชั่วโมงไม่น้อยกว่า 100 หน่วย

ช่ัวโมง ซึ่งโครงสรา้งกจิกรรมเสรมิหลักสูตรดังกล่าวได้

ก าหนดกิจกรรมสอดคล้อ งตามแนวนโยบาย

สถานศึกษา 3 ดี ได้แก่ กิจกรรมเสริมสร้างจิตส านึก

สาธารณะ พัฒนาคุณธรรม จรยิธรรมและความมีวนิัย 

กิจกรรมส่ง เสริมความเป็นประชาธิปไตยโดยมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข และกิจกรรม

เสริมสรา้งและพัฒนาสุขภาพ โดยกจิกรรมดังกล่าวจะ

ออกมาในรูปแบบสนับสนุนงบประมาณให้กลุ่มองค์กร

กจิกรรมนักศึกษาด าเนินการ และจัดกิจกรรมโดยกอง

กจิการนักศึกษาร่วมกับองคก์รนักศึกษาโดยกองฯ  ได้

ส่งเสริมสนับสนุนทั้งทรัพยากร    สิ่งอ านวยความ

สะดวก และบุคคลในการบรหิารจัดการดังกล่าว  เช่น  

กนศ.12.1-01 

- รายงานสรุป 

โครงการการ

ด าเนินโครงการ/

กจิกรรมการ

พัฒนา

สถานศึกษาตาม

แนวนโยบาย

สถานศึกษา 3 ด ี 
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 รายงานประจําปีการประเมินคุณภาพภายใน  ปีการศกึษา 2553 

ภารกิจท่ี 12 องค์ประกอบตามนโยบายรัฐบาล 

ตัวบ่งชี้ 12.1 : การบริหารจดัการสถานศึกษา (3D) 

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

   การจั ดสรรงบประมาณสนั บสนุ น การแต่ ง ตั้ ง

คณะกรรมการขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายในตามนโยบายสถานศึกษา 3 ดี 

(กนศ.12.1-02) 

กนศ.12.1-02 

ค าสั่งแต่งตั้ง

คณะกรรมการ

ขับเคลื่อน

กจิกรรมเพื่อการ

ประกันคุณภาพ 

ศึกษาตาม

นโยบาย 

 2.  จัดการเรียนรู ้

จัดกจิกรรมด้าน

ประชาธิปไตย 

ด้านคุณธรรม 

จรยิธรรม และ

ด้านภมูิคุม้กันภยั

จากยาเสพติด 

       กองฯได้จัดกิจกรรมและสนับสนุนส่งเสริมให้

กลุ่มองค์กรกิจกรรมนักศึกษาด าเนินการจัดกิจกรรม

ซึ่งตลอดระยะปีการศึกษา 2553   ดังนี ้  

      กิจกรรมด้านประชาธิปไตย จ านวน 2 โครงการ 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม จ านวน 33  โครงการ และ     

ด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด จ านวน 2  โครงการ  

      โดยมีโครงการ/กิจกรรมหลักๆ ได้แก่ โครงการ

เลือกตั้งกรรมการองค์การบริหาร  สภานักศึกษา 

กรรมการหอพัก และกรรมการกลุ่มกิจกรรมต่างๆใน

สังกัดองค์การบริหารโครงการต้นกล้าแผ่นดิน ตอน 

การเมืองสดใส ประชาธิปไตยเบ่งบาน โครงการเวที

เสรีชน ตอน เสื้อหลากสีที่นี่ ม.อ. จัดโดยชมรมเสรีชน

คนประชาธิปไตย โครงการลูกพระบิดาจิตอาสา 

พัฒนาคุณธรรมน าชีวิตพอเพียง และโครงการ

รณรงค์ต้านสารเสพติดเนื่องในวโรกาสพระราชพิธี

มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบถวายในหลวง 

และประกวดดาวเดือน PSU 2010 และโครงการ

พัฒนาศักยภาพมหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัย

เสริมสรา้งสุขภาพ แผนงานรณรงคก์ารไม่เสพสุรา สิ่ง

เสพติด (กนศ.12.1-02) 

 

 

กนศ.12.1-02 

-รายงาน

สรุปผลการ

ด าเนินงาน

โครงการ/

กจิกรรม 

การพัฒนา

สถานศึกษาตาม

แนวนโยบาย 

สถานศึกษา 3D 
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 รายงานประจําปีการประเมินคุณภาพภายใน  ปีการศกึษา 2553 

ภารกิจท่ี 12 องค์ประกอบตามนโยบายรัฐบาล 

ตัวบ่งชี้ 12.1 : การบริหารจดัการสถานศึกษา (3D) 

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การประเมนิ ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

 3.  พัฒนา 

คณาจารย์และ

บุคลากรทางการ

ศึกษา ให้มีองค์

ความรู้และทักษะ

การปฏิบัติงานเพื่อ

การพัฒนา 

สถานศึกษา 3 ด ี

(3D) อยา่งมีคุณภาพ 

       เพื่อให้การขับเคลื่อนกิจกรรมตามนโยบาย 

3D   มีประสิทธิภาพ กองฯได้มีการพัฒนาองค์

ความรู้และทักษะการปฏิบัติงานแก่บุคลากรที่

รับผิดชอบ โดยได้มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ

เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรด้าน

บริหารและระดับปฏิบัติการทั้ง 5 วิทยาเขต เพื่อ

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

มหาวิทยาลัยในการประกันคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับ

กิจกรรมนักศึกษา เพื่อให้บรรลุตามเกณฑ์ของ  

ส ม ศ .  แ ล ะ  ส ก อ .  ซึ่ ง มี ก า ร แ ล ก เ ป ลี่ ย น

ประสบการณ์ที่เกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อน

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

การประกันคุณภาพการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษา

และแนวทางการขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อการ

ประกันคุณภาพการศึกษาภาย ใต้น โยบาย

สถานศึกษา 3D และการส่งผู้น านักศึกษาเข้าร่วม

การประชุมสัมมนาบทบาทของนิสิตนักศึกษากับ

การประกันคุณภาพ กนศ .12.1-03 

กนศ .12.1-03 

-โครงการอบรม

เชิงปฏิบัติการ 

เรื่องการประกัน

คุณภาพ

การศึกษากับ

การจัดกจิกรรม

นักศึกษา 

-โครงการสาน

ความร่วมมือ

กลุ่มเครอืข่าย

องคก์รนิสิต

นักศึกษา

ระดับอุดมศึกษา 

จังหวัดสงขลา 

พัทลุง สตลู และ

นครศรีธรรมราช 

-โครงการ

แลกเปลี่ยน

เรียนรู ้การน า

ความรู้ด้านการ

ประกันคุณภาพ

ไปใช้ในการจัด

กจิกรรมพัฒนา

นักศึกษา 

 4. ให้ความร่วมมือกับ

ทุกฝา่ยในการ

ด าเนินการนโยบาย

คุณภาพสถานศึกษา 

   กองฯได้มีการประสานขอความร่วมมือและให้

ความร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานภายใน

วิทยาเขต ต่างวิทยาเขตหน่วยงานภายนอก ซึ่ง

รับผดิชอบภารกิจโดยเฉพาะ และเครอืข่าย 

กนศ.12.1-04 

http://student. 

psu.ac.th/TS234 
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 รายงานประจําปีการประเมินคุณภาพภายใน  ปีการศกึษา 2553 

ภารกิจท่ี 12 องค์ประกอบตามนโยบายรัฐบาล 

ตัวบ่งชี้ 12.1 : การบริหารจดัการสถานศึกษา (3D) 

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

  3 ดี (3D) สถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ เพื่อร่วมขับเคลื่อนกิจกรรม

ตามนโยบายสถานศึกษา 3D ตั้งแต่การรณรงค์

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

คณะกรรมการองค์กรกิจกรรมนักศึกษาทุกปี การ

รณรงค์ส่งเสริมให้นักศึกษาไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิก

ส่วนท้องถิ่นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิก

วุฒิสภา ตลอดจนการประสานความร่วมมอืกับจังหวัด 

และท้องถิ่นในกาจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านภูมิคุ้มกัน

ภัยจากยาเสพติดรูปแบบต่างๆ เช่น โครงการรณรงค์

ต้านสารเสพติดเนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคล

เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบถวายในหลวง และ

ประกวดดาวเดือน PSU 2010  ซึ่งองค์กรส่วนท้องถิ่น 

( เทศบาลเมืองคอหงส์ )  ได้มีส่วนร่วมสนับสนุน

งบประมาณและการเดินทางไปจัดกิจกรรมรณรงค์

ต่อต้านภัยจากยาเสพติดในชุมชน 

(กนศ.12.1-04) 

 

 5.  ก ากับ ติดตาม

ให้สถานศึกษา

พั ฒ น า ห รื อ มี

น วั ต ก ร ร ม

ส่งเสริมให้การ

ด า เ นิ น ง า น

เ ป็ น ไ ป ต า ม

ม า ต ร ฐ า น

สถานศึกษา 3 ดี 

(3D) 

   ในการจัดกิจกรรมของหน่วยงานและองค์กร

นักศึกษากองฯได้ก าหนดแนวทางให้ยึดกระบวนการ 

PDCA-PaR ในการก ากับดูแลและควบคุมการ

ด าเนินงาน โดยเริ่มตั้งแต่การวางแผน การเขียน

โครงการตามกรอบแนวทางที่ก าหนดการปฏิบัติงาน

โครงการ การก ากับและติดตามผล การมีส่วนร่วมใน

การประชุมสรุปงานและการประเมินผลทั้งราย

โครงการและภาพรวม โดยมีคณะกรรมการขับเคลื่อน

กจิกรรมเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตาม

นโยบายสถานศึกษา 3D ก ากับ ดูแล ให้การด าเนิน

กิจกรรมขับเคลื่อนบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบาย 

(กนศ.12.1/5 ) 

กนศ.12.1-05 

-สรุปรายงาน

การประชุม

รว่มกับองคก์ร

กจิกรรม /งาน

กจิกรรม 

- แบบฟอร์ม

การเขยีนและ

ประเมินผล

โครงการ 

-สรุปผลการ

สัมมนากจิกรรม

นักศึกษา ปี 

2553 
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 รายงานประจําปีการประเมินคุณภาพภายใน  ปีการศกึษา 2553 

ภารกิจท่ี 12 องค์ประกอบตามนโยบายรัฐบาล 

ตัวบ่งชี้ 12.1 : การบริหารจดัการสถานศึกษา (3D) 

ข้อสรุปโดยรวมของตวับ่งชี ้

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแขง็ 

1. กองฯมีการก าหนดโครงสรา้งกจิกรรมเสรมิหลักสูตรเพื่อพฒันานักศึกษา โดยมีกิจกรรมตาม

นโยบายสถานศึกษา 3D เป็นกจิกรรมหนึ่งอยูใ่นประเภทบงัคับเลือก และเลือกเข้าร่วม ได้แก่ กิจกรรมเสรมิสรา้ง

จิตส านึกสาธารณะ พัฒนาคณุธรรม จรยิธรรม กจิกรรมเสรมิสรา้งความเป็นประชาธิปไตย กจิกรรมส่งเสรมิและ

พัฒนาสุขภาพ 

2. มีแหล่งงบประมาณสนับสนนุจากหลายภาคส่วน เช่น ส านกังานกองทนุสนับสนนุการสรา้งเสริม 

สุขภาพ (สสส.) ส านักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพตดิ เป็นต้น 

จุดควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

1. ควรจัดประชุมสัมมนาคณาจารย์ เจา้หน้าที ่ เป็นผูน้ านักศึกษาเพื่อประสานความร่วมมือ จัดท าแผน 

โครงการ พรอ้มเสนอตัง้งบประมาณรองรับการด าเนินงานตามนโยบายสถานศึกษา 3D 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่  7 

แนวทางการพัฒนาและผลการพัฒนา 

ตามรายงานผลการประเมินคุณภาพของปีที่ผ่านมา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

รายงานประจาํปีการประเมนิคุณภาพภายใน  ปีการศึกษา 2553 

 

 

                     ส่วนที่ 7  แนวทางการพัฒนาและผลการพัฒนาตามรายงานผลการประเมินของ

ปีที่ผ่านมา (SAR-9) 
 

 

ข้อเสนอแนะและจุดท่ีต้องพัฒนา แนวทางการพัฒนาและผลการพัฒนา 

สิ่งท่ีต้องพัฒนาเร่งด่วน 

1. สร้างระบบงานภายในให้มีการขับเคลื่อนภารกิจด้าน 

การบรหิารความเสี่ยงและการจัดการความรู้ให้เป็น 

รูปธรรมมากขึน้ 

-ได้ปรับระบบการบรหิารภายในให้ภารกิจด้านการบรหิารความ

เสี่ยงและการจัดการความรู้เป็นภารกจิของงานสารสนเทศและ

นวัตกรรมให้มีหน้าที ่

ขับเคลื่อนภายในกองกิจการนักศึกษา 

2. เร่งพัฒนาระบบ transcript กิจกรรมให้มีความ 

สมบูรณ์โดยเร็ว 

- กองฯ ได้มอบหมายใหง้านกิจกรรมนักศึกษาและงาน

สารสนเทศและนวัตกรรมร่วมกันพัฒนาระบบ 

สารสนเทศให้มีความสมบูรณ์ โดยมีการประชุมเชิง 

ปฏิบัติการเพื่อแก้ไขปญัหาแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ แล้วน า 

ปัญหามาแก้ไขพัฒนาจนส าเร็จ 

3. ผู้บริหารทุกระดับมีส่วนร่วมในการด าเนินงานตาม 

ระบบคุณภาพมากขึน้ 

- ได้น าระบบคุณภาพเขา้ร่วมประชุมในทีมบริหารของกองกิจการ

นักศึกษา มกีารประชุมใหค้วามรู้โดยเชิญ 

วิทยากรภายนอกและภายในหน่วยงานมาให้ความรู้ 

เกี่ยวกับระบบคุณภาพและระบบงานอื่นที่เกี่ยวข้องทัง้ 

ผู้บริหารและบุคลากร 

สิ่งท่ีควรพัฒนา 

1. ควรจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรที่สอดคล้องกับภารกิจ 

ด้านต่างๆ ของแต่ละงาน 

- ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาบคุลากรตามภารกิจโดยรวมแต่

ไม่สามารถแยกพัฒนาเป็นแต่ละงานได้ 

เนื่องจากข้อจ ากัดด้านงบประมาณ 

2. ควรมีการวเิคราะห์อัตราก าลังเพื่อทดแทนบคุลากรที่ 

จะเกษียณอายุหรือรองรับภารกิจที่เพิ่มขึน้ 

- ยังไม่ได้วิเคราะห์อัตราก าลังเพื่อรองรับภารกิจที่เพิ่มขึน้ 

3. ควรมีกลยุทธ์ในการสรรหาทุนการศึกษาเชิงรุก 

    

- ได้มอบหมายให้งานแนะแนวและจดัหางานได ้

ด าเนินการหากลยุทธ์ในการสรรหาทนุการศึกษาเชงิรุก 

ได้ด าเนินการ 

   - ติดต่อขอรับบริจาคทุนไปยังมูลนธิิต่างๆ ได้รับการ 

ตอบรับจากมูลนิธิชนิ  โสภณพนชิ มอบทุนการศึกษา 

ให้ 14 ทุน ๆ ละ 250,000 บาท ต่อเนื่องจนถึงปี 2557 

   - จัดท าแผ่นพับ – ใบปลิวและประสานความ 

ร่วมมือกับประธานคณะกรรมการส่งเสรมิฯ ได้รับ 

บรจิาคสมทบทนุต้นกล้าสงขลานครินทร์ฯ   1,700,000 บาท 

 - เชิญชวนคหบดีและผูม้ีจติศรัทธาในอ าเภอหาดใหญ่บริจาคทุน

ให้นักศึกษา 10,000 บาท จ านวน 36 ทุน 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
                       
 
 

ส่วนที่  8 
ผลงานนวัตกรรม 

ระหว่างปีการศึกษา  2553 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายงานประจาํปีการประเมนิคุณภาพภายใน  ปีการศึกษา 2553 
 

ส่วนที ่ 8 
ผลงานนวตักรรม 

ระหว่างปีการศึกษา พ.ศ. 2553 
 

ผลงานนวตักรรม วนัทีไ่ด้รับ จุดเด่นของผลงานนวตักรรม 
ทีเ่กดิขึน้ 

สถานภาพของผลงาน
นวตักรรมในปัจจุบัน 

ผู้ประดษิฐ์/สถานที่
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ส่วนที่  9 
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ภาคผนวก  ก 

ข้อมูลพื้นฐานส าหรับการประเมนิคุณภาพภายในหน่วยงานสนับสนุน (SAR-12) 

ข้อมูล 

ปีการศกึษา (ผลทีเ่กิดขึ้นจริง) 

2551 2552 2553 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

1. จ านวนบุคลากรสายสนับสนนุท้ังหมด(รวมนักวิจัย) 62  62 62 58  54 

    1.1 ข้าราชการ         21   21  21 

    1.2 พนักงาน (เงินงบประมาณ/เงินรายได้)   6  6  6 

    1.3 สัญญาจ้าง (ตัง้แต ่9 เดอืนขึน้ไป)   9   9  2 

    1.4  ลูกจ้างประจ า  23  19  15 

    1.5  ลูกจ้างโครงการ (คนงาน)   3  3  3 

2. วุฒกิารศึกษาของบุคลากรสายสนับสนุนท้ังหมด (รวม

นักวจิัย)         

    2.1 ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า   0   0  0 

    2.2 ปริญญาโทหรือเทียบเท่า    12  12  12 

    2.3 ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า   25   26  26 

    2.4 ต  ากว่าปริญญาตรี   22   17  17 

3. จ านวนบุคลากรสายสนับสนนุที ปฏบัิตงิานจรงิ 62 62  58  54 

4. จ านวนนักวจิัย  0  0  0 

    4.1 ข้าราชการ    0   0   0 

    4.2 พนักงาน   0   0   0 

    4.3 สัญญาจ้าง (ตัง้แต ่9 เดอืนขึน้ไป)   0   0   0 

5. วุฒกิารศึกษาของนักวจิัยท้ังหมด   0   0   0 

    5.1 ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า   0   0   0 

    5.2 ปริญญาโทหรือเทียบเท่า   0   0   0 

    5.3 ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า   0   0   0 

    5.4  ต  ากว่าปริญญาตรี    0   0   0 

6. จ านวนนักวจิัยที ปฏบัิตงิานจริง  0  0  0 

7. จ านวนนักวจิัยที ลาศึกษาต่อ  0  0  0 

8. จ านวนตัวบ่งช้ีที บรรลุเป้าหมาย  25  29   

9. จ านวนตัวบ่งช้ีของการปฏบัิตงิานท้ังหมด  33  33   

10. จ านวนงานวจิัย และงานสร้างสรรค์ที ตีพิมพเ์ผยแพร่ 

และ/หรือน าไปใชป้ระโยชนข์องบุคลากรสายสนับสนุน    1   0 

 

  0 

11. จ านวนเงินสนับสนุนงานวจิัยและงานสร้างสรรค์

ภายในสถาบันของบุคลากรสายสนับสนุน   0   0   0 

 



 

 

 

 

ข้อมูล 

ปีการศกึษา (ผลทีเ่กิดขึ้นจริง) 

2551 2552 2553 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

12. จ านวนเงินสนับสนุนงานวจิัยและงานสร้างสรรค์จาก

ภายนอกสถาบันของบุคลากรสายสนับสนุน    0   0   0 

13. จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนที ได้รับทุนท าวิจัยและ

งานสร้างสรรค์   0    0   0 

14. จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนที ได้รับทุนท าวิจัยและ

งานสร้างสรรค์จากภายในสถาบัน   0    0   0 

15. จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนที ได้รับทุนท าวิจัยและ

งานสร้างสรรค์จากภายนอกสถาบัน    0   0   0 

16. จ านวนงานวจิัยของบุคลากรสายสนับสนุน    0    0   0 

     16.1  จ านวนงานวจิัยที ตีพิมพใ์นวารสารระดับชาติ    1    0   0 

     16.2 จ านวนงานวจิัยที ตีพิมพใ์นวารสารระดับ

นานาชาต ิ   0    0   0 

17. จ านวนโครงการวจิัยที เบิกจา่ยจากเงินสะสมของ

กองทุนวจิัย  0  0  0 

18. จ านวนเงินที เบิกจ่ายจากเงนิสะสมของกองทุนวจิัย  0  0  0 

19. จ านวนบทความวิจัยที ได้รับการอา้งอิง(Citation) ใน 

Refereed Journal หรือในฐานขอ้มูลระดับชาติหรือระดับ

นานาชาติของบุคลากรสายสนับสนุนท้ังหมด   0    0   0 

20. จ านวนผลงานวจิัยและงานสร้างสรรค์ที ได้รับการจด

ทะเบียนทรัพยส์ินทางปัญญา(สิทธิบัตร/ อนุสิทธิบัตร/

ลิขสิทธ์ิ) ในรอบ  5 ปีที ผ่านมา (ชิ้นงาน)       0    0   0 

21. จ านวนกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการและวิชาชพี

ทีตอบสนองความตอ้งการของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ 

และ นานาชาต ิ       13    20  29 

22. ค่าใชจ้่าย และมูลค่าของสถาบันในการบริการ

วชิาการและวิชาชพีเพื อสังคม     

766,051.8

5   2,559,300    

23. จ านวนแหลง่ให้บริการวิชาการและวชิาชีพที ได้รับการ

ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ    0   0   0 

24. รายรับของสถาบันในการใหบ้ริการวิชาการ และ

วชิาชีพในนามสถาบัน   0    0   0 

25. ค่าใชจ้่ายและมูลคา่ที บริการวิชาการผู้ดอ้ยโอกาส 

(ไมร่วมโรงพยาบาลและโรงพยาบาลทันตกรรม)  

99,703.5

0  0  0 

26. จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนที พิจารณาบทความ

วชิากาเลื อนระดับ  3  0  0 



 

 

ข้อมูล 

ปีการศกึษา (ผลทีเ่กิดขึ้นจริง) 

2551 2552 2553 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

27. จ านวนกิจกรรมในการอนุรักษ ์พัฒนา และสรา้ง

เสริมเอกลักษณ์  ศลิปะและวัฒนธรรม    7    7   8 

28. ค่าใชจ้่าย และมูลค่าที ใชใ้นการอนุรักษพ์ัฒนาและ 

สร้างเสริมเอกลักษณ ์ ศลิปะและวัฒนธรรม     34,323   270,517   260,330 

29. จ านวนบุคลากรประจ าสายสนับสนุนที ได้รับการ

พัฒนาความรู ้และทักษะในวิชาชพี ทัง้ในประเทศและ

ตา่งประเทศ            62    58    

30  จ านวนครัง้ความไมป่ลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ 

(ภายใน มหาวิทยาลัย)  5  7   

31. ค่าใชจ้่ายท้ังหมด     

36,909,70

0    

22,133,54

9   11 

32. งบด าเนนิการที ใชจ้่ายไปท้ังหมด    

36,909,7

00   

22,133,54

9    

33. เงินเหลอืจ่ายสุทธิ    669,800        

34. เงินรายรับท้ังหมด (งบด าเนินการที รับมาท้ังหมด)   0        

35. จ านวนเงินที ใชใ้นระบบประกันคุณภาพ  5,000     

36. คะแนนเฉลี ยผลการประเมินตนเองในภาพรวมทุก

ภารกิจ  4.30     

37. จ านวนโครงการที คณะ/หนว่ยงานร่วมมอืกับ

หนว่ยงานตา่งๆ หรือกับสังคมและชุมชนเพื อพัฒนา

สังคมและชุมชน ภาคใต ้  4     

38. จ านวนชาวต่างประเทศที มาเยือนหรือปฏบัิตงิานที 

มหาวทิยาลัย    0   139   

39. จ านวนบุคลากร/นักศกึษาของมหาวิทยาลัยที ไป

ตา่งประเทศ           272  272  151  3 

40. จ านวนโครงการ/กิจกรรมที ท ารว่มกับตา่งประเทศ              1  1  1  1 

41. จ านวนโครงการและผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนา

สมรรถนะ สากลของนักศึกษาและบุคลากร             3/130  3/130    3 

 



2553 2554 2555 2556 2557
1 ภารกิจตัวบ่งช้ีร่วมของหน่วยงาน (10  ตัวบ่งช้ี)

1.1  กระบวนการพฒันาแผน (สกอ.1.1) แผน

ผล

1.2  ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารทุกระดบัของหน่วยงาน (สกอ.7.1) แผน
ผล

1.3  การปฏิบติัตามบทบาทหน้าท่ีของผูบ้ริหารหน่วยงาน (สมศ.13) แผน
ผล

1.4  ระบบการพฒันาบุคลากรสายสนบัสนุน (สกอ.2.4) แผน
ผล

1.5  การพฒันาหน่วยงานสู่องคก์ารเรียนรู้ (สกอ.7.2) แผน
ผล

1.6 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตดัสินใจ (สกอ.7.3) แผน
ผล

1.7  ระบบบริหารความเส่ียง (สกอ.7.4) แผน
ผล

1.8 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ (สกอ.8.1) แผน
ผล

1.9 ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.9.1) แผน
ผล

1.10  ร้อยละของระดบัความพึงพอใจของผูรั้บบริการ แผน
ผล

2 ภารกิจเฉพาะของหน่วยงาน (16  ตัวบ่งช้ี)
ภารกิจที ่1  ทุนการศึกษา

1.1 มีการจดับริการทุนการศึกษาแก่นกัศึกษา แผน

ผล

ภารกิจที ่ 2   กองทุนเงนิให้กู้ยมืเพือ่การศึกษา

2.1 มีการจดับริการกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาแก่นกัศึกษา แผน
ผล

ภารกิจที ่3  บริการปรึกษาเชิงจิตวทิยา
3.1 มีการจดับริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแก่นกัศึกษา แผน

ผล
ภารกิจที ่4 บริการจัดหางานและศึกษาต่อ

4.1 มีการจดับริการจดัหางานและขอ้มูลศึกษาต่อแก่นกัศึกษา แผน
ผล

ภารกิจที ่5  วนิัยและพัฒนานักศึกษา
5.1 มีการด าเนินงานวินยันกัศึกษาและพฒันานกัศึกษา แผน

ผล
5.2 ระดบความส าเร็จของการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ท่ีจดัให้กบันกัศึกษา (สกอ.) แผน

ภาคผนวก  ข

แผน/ผล การด าเนินงานตัวบ่งช้ีปีการศึกษา  2553 - 2557  กองกิจการนักศึกษา

ตัวบ่งช้ี แผน/ผล

การ

ปีการศึกษา



ผล
ภารกิจที ่6  หอพักนักศึกษา

6.1 จดับริการหอพกันกัศึกษาให้ไดม้าตรฐาน แผน
ผล

ภารกิจที ่ 7  สุขาภิบาลอาหาร/ ร้านสวสัดิการ และส่ิงอ านวยความสะดวก

7.1 คุณภาพอาหาร - เคร่ืองด่ืมตามมาตรฐาน แผน
ผล

ภารกิจที ่8  สุขภาพอนามัย
8.1  มีบริการสุขภาพอนามยัและประกนัภยัอุบติัเหตุนกัศึกษา แผน

ผล
ภารกิจที ่9  กิจกรรมเพือ่ส่งเสริมพัฒนานักศึกษา

9.1 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนกัศึกษา (สกอ.) แผน
ผล

9.2 มีการจดัและส่งเสริมกิจกรรมนานาชาติ แผน
ผล

ภารกิจที ่10  วชิาทหาร
10.11 จ านวนนกัศึกษาท่ีใชบ้ริการวิชาทหารต่อปีการศึกษา แผน

ผล
ภารกิจที ่11  กีฬา

11.1 การช้ีน าและ/หรือแกปั้ญหาสังคมในดา้นสุขภาพของสถาบนั (สมศ.) ผล
แผน

ภารกิจที ่12 องค์ประกอบตามนโยบายรัฐบาล "สถานศึกษา 3 ดี (3 D  2  ตัวบ่งช้ี)
12.1 การบริหารจดัการสถานศึกษา 3 ดี (3D) (สกอ.) ผล

แผน
12.2 ผลท่ีเกิดกบัผูเ้รียนตามนโยบาย 3ดี (3D) มีความรู้ เจตนคติท่ีดี ตลอดจนเกิดพฤติกรรม แผน

ผล









1 2 3 4 5

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน (สกอ.1.1) มกีาร

ด าเนินการ 1

 ข้อ

มกีาร

ด าเนินการ 2

 หรือ 3 ข้อ

มกีาร

ด าเนินการ 

4 หรือ 5 ข้อ

มกีาร

ด าเนินการ 6

 หรือ 7 ข้อ

มกีาร

ด าเนินการ 

8 ข้อ
เกณฑ์มาตรฐาน

1. มีการจดัท าแผนกลยทุธ์ท่ีสอดคลอ้งกบันโยบายของสภาสถาบนั โดยการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรในหน่วยงาน และไดรั้บความเห็นชอบจากผูบ้ริหาร โดยเป็นแผนท่ีเช่ือมโยงกบั
ปรัชญาหรือปณิธานและพระราชบญัญติัสถาบนั ตลอดจนสอดคลอ้งกบัจุดเนน้ของกลุ่ม
สถาบนั กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบบัท่ี 2 (พ.ศ.2551 – 2565) และแผนพฒันา
การศึกษาระดบัอุดมศึกษา ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ.2551 – 2554)

2. มีการถ่ายทอดแผนกลยทุธ์ระดบัหน่วยงานไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน

3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยทุธ์เป็นแผนปฏิบติัการประจ าปีครบ ตามพนัธกิจ

4. มีตวับ่งช้ีของแผนกลยทุธ์ แผนปฏิบติัการประจ า ปี และคา่เป้าหมายของแต่ละตวับ่งช้ี เพ่ือ
วดัความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนกลยทุธ์และแผนปฏิบติัการประจ าปี

5. มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบติัการประจ าปีครบ ตามพนัธกิจ

6. มีการติดตามผลการด าเนินงานตามตวับ่งช้ีของแผนปฏิบติัการประจ าปี อยา่งนอ้ยปีละ 2 คร้ัง
 และรายงานผลต่อผูบ้ริหารเพ่ือพิจารณา

7. มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตวับ่งช้ีของแผนกลยทุธ์ อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง และ
รายงานผลต่อผูบ้ริหารเพ่ือพิจารณา

8. มีการน าผลการพิจารณา ขอ้คิดเห็น และขอ้เสนอแนะของ ผูบ้ริหารไปปรับปรุงแผนกลยทุธ์
และแผนปฏิบติัการประจ าปี

1.2 ภาวะผู้น าของผู้บริหารทุกระดบัของหน่วยงาน (สกอ.7.1) มีการ
ด าเนินการ 1

 ขอ้

มีการ
ด าเนินการ 2

 ขอ้

มีการ
ด าเนินการ 
3 หรือ 4 ขอ้

มีการ
ด าเนินการ 5

 ขอ้

มีการ
ด าเนินการ 

6 ขอ้

เกณฑ์มาตรฐาน

1. ผูบ้ริหารมีวิสยัทศัน์ ก  าหนดทิศทางการด าเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยงับุคลากรทุก
ระดบั มีความสามารถในการวางแผนกลยทุธ์ มีการน าขอ้มูลสารสนเทศเป็นฐานในการ
ปฏิบติังานและพฒันาหน่วยงาน

2. ผูบ้ริหารมีการก ากบั ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามท่ีมอบหมาย รวมทั้ง
สามารถส่ือสารแผนและผลการด าเนินงานของสถาบนั /หน่วยงานไปยงับุคลากรในหน่วยงาน

3. ผูบ้ริหารสนบัสนุนใหบุ้คลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการ ใหอ้  านาจใน
การตดัสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม

4. ผูบ้ริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพฒันาผูร่้วมงาน เพ่ือใหส้ามารถท างานบรรลุ
วตัถุประสงคข์องหน่วยงานเตม็ตามศกัยภาพ

5. ผูบ้ริหารบริหารงานดว้ยหลกัธรรมาภิบาล โดยค านึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานและผูมี้
ส่วนไดส่้วนเสีย

6. มีระบบการประเมินผลของหน่วยงานและผูบ้ริหารน าผลการประเมินไปปรับปรุงการ
บริหารงานอยา่งเป็นรูปธรรม

ภาคผนวก  ค

เกณฑ์การประเมินตัวบ่งช้ีร่วมของหน่วยงาน
ตวับ่งช้ี เกณฑ์การประเมนิ (คะแนน)



1 2 3 4 5
ตวับ่งช้ี เกณฑ์การประเมนิ (คะแนน)

1.3 การปฏิบัตติามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารหน่วยงาน (สมศ.13) มีการปฏิบติั
 1 ขอ้

มีการปฏิบติั
 2 ขอ้

มีการปฏิบติั
 3 ขอ้

มีการปฏิบติั
 4 ขอ้

มีการปฏิบติั
 5 ขอ้

เกณฑ์มาตรฐาน

1. มีการเผยแพร่วิสยัทศัน์ นโยบายของผูบ้ริหาร

2. สร้างการมีส่วนร่วมโดยการรับฟังความคิดเห็น เช่น การจดัประชุมบุคลากรทั้งองคก์ร อยา่ง
นอ้ย 2 คร้ังต่อปีการศึกษา

3. มีการเผยแพร่ผลการตรวจสอบดา้นบุคลากร การเงิน สถานท่ี ครุภณัฑแ์ละการบริหารความ
เส่ียง (ทั้งชีวิตและทรัพยสิ์นของนิสิต นกัศึกษา คณาจารยแ์ละบุคลากร ) โดยผูต้รวจสอบนอก
หน่วยงานต่อสาธารณชน

4. มีการเผยแพร่ผลการส ารวจความพึงพอใจของบุคลากรภายในหน่วยงาน

5. ผลการประเมินผูบ้ริหารโดยบุคลากร ไม่ต  ่ากวา่ 3.51 จากคะแนนเตม็ 5

1.4 ระบบการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน (สกอ.2.4) มีการ
ด าเนินการ 1

 ขอ้

มีการ
ด าเนินการ 2

 ขอ้

มีการ
ด าเนินการ 

 3 หรือ 4 ขอ้

มีการ
ด าเนินการ 5
 หรือ 6 ขอ้

มีการ
ด าเนินการ 

7 ขอ้
เกณฑ์มาตรฐาน

1. มีแผนการบริหารและพฒันาบุคลากรสายสนบัสนุนท่ีมีการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงประจกัษ์

2. มีการบริหารและการพฒันาบุคลากรสายสนบัสนุนใหเ้ป็นไปตามแผนท่ีก าหนด

3. มีสวสัดิการเสริมสร้างสุขภาพท่ีดี และสร้างขวญัและก าลงัใจใหบุ้คลากรสายสนบัสนุน
สามารถท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ

4. มีระบบการติดตามใหบุ้คลากรสายสนบัสนุนน าความรู้และทกัษะท่ีไดจ้ากการพฒันามาใช้
ในการปฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้ง

5. มีการใหค้วามรู้ดา้นจรรยาบรรณบุคลากร และดูแลควบคุมใหบุ้คลากรสายสนบัสนุนถือ
ปฏิบติั

6. มีการประเมินผลความส าเร็จของแผนการบริหารและการพฒันาบุคลากรสายสนบัสนุน

7. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพฒันาบุคลากร
สายสนบัสนุน

1.5 การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์การเรียนรู้ (สกอ.7.2) มีการ
ด าเนินการ 1

 ขอ้

มีการ
ด าเนินการ 2

 ขอ้

มีการ
ด าเนินการ 

 3 ขอ้

มีการ
ด าเนินการ 4

 ขอ้

มีการ
ด าเนินการ 

5 ขอ้
เกณฑ์มาตรฐาน :

1. มีการก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจดัการความรู้ท่ีสอดคลอ้งกบัแผนกล
ยทุธ์ของหน่วยงานอยา่งนอ้ยครอบคลุม 2 พนัธกิจ

2. ก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายท่ีจะพฒันาความรู้และทกัษะตามประเด็นความรู้ท่ีก าหนดใน
ขอ้ 1

3. มีการแบ่งปันและแลกเปล่ียนเรียนรู้จากความรู้ ทกัษะของผูมี้ประสบการณ์ตรง (tacit 
knowledge) เพ่ือคน้หาแนวปฏิบติัท่ีดีตามประเด็นความรู้ท่ีก าหนดในขอ้ 1 และเผยแพร่ไปสู่
บุคลากรกลุ่มเป้าหมายท่ีก าหนด



1 2 3 4 5
ตวับ่งช้ี เกณฑ์การประเมนิ (คะแนน)

4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ท่ีก าหนดในขอ้ 1 ทั้งท่ีมีอยูใ่นตวับุคคลและแหล่ง
เรียนรู้อ่ืนๆ ท่ีเป็นแนวปฏิบติัท่ีดีมาพฒันาและจดัเกบ็อยา่งเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็น
ลายลกัษณ์อกัษร (explicit knowledge)

5. มีการน าความรู้ท่ีไดจ้ากการจดัการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบนัหรือปีการศึกษาท่ีผา่นมาท่ี
เป็นลายลกัษณ์อกัษร (explicit knowledge) และจากความรู้ ทกัษะของผูมี้ประสบการณ์ตรง 
(tacit knowledge) ท่ีเป็นแนวปฏิบติัท่ีดีมาปรับใชใ้นการปฏิบติังานจริง

1.6 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตดัสินใจ (สกอ.7.3) มีการ
ด าเนินการ 1

 ขอ้

มีการ
ด าเนินการ 2

 ขอ้

มีการ
ด าเนินการ 

 3 ขอ้

มีการ
ด าเนินการ 4

 ขอ้

มีการ
ด าเนินการ 

5 ขอ้
เกณฑ์มาตรฐาน

1. มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan)

2. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตดัสินใจตามพนัธกิจของหน่วยงาน  และ
สามารถน าไปใชใ้นการด าเนินงานประกนัคุณภาพ

3. มีการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ชร้ะบบสารสนเทศ

4. มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ชร้ะบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบ
สารสนเทศ

5. มีการส่งขอ้มูลผา่นระบบเครือขา่ยใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งตามท่ีก าหนด

1.7 ระบบบริหารความเส่ียง (สกอ.7.4) มีการ
ด าเนินการ 1

 ขอ้

มีการ
ด าเนินการ 2

 ขอ้

มีการ
ด าเนินการ 

 3 หรือ 4 ขอ้

มีการ
ด าเนินการ 5

 ขอ้

มีการ
ด าเนินการ 

6 ขอ้

เกณฑ์มาตรฐาน

1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานบริหารความเส่ียง โดยมีผูบ้ริหารระดบัสูงและ
ตวัแทนท่ีรับผิดชอบพนัธกิจหลกัของหน่วยงานร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะท างาน

2. มีการวิเคราะห์และระบุความเส่ียง และปัจจยัท่ีก่อใหเ้กิดความเส่ียงอยา่งนอ้ย 2 ดา้น ตาม
บริบทของหน่วยงาน จากตวัอยา่งต่อไปน้ี

* ความเส่ียงดา้นทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ อาคารสถานท่ี )

* ความเส่ียงดา้นยทุธศาสตร์ หรือกลยทุธ์ของหน่วยงาน

* ความเส่ียงดา้นนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั

* ความเส่ียงดา้นการปฏิบติังาน เช่น ความเส่ียงของกระบวนการบริหารหลกัสูตร การบริหาร
งานวิจยั ระบบงาน ระบบประกนัคุณภาพ

* ความเส่ียงดา้นบุคลากรและความเส่ียงดา้นธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของบุคลากร

* ความเส่ียงจากเหตุการณ์ภายนอก

3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเส่ียงและจดัล าดบัความเส่ียงท่ีไดจ้ากการ
วิเคราะห์ในขอ้ 2

4. มีการจดัท าแผนบริหารความเส่ียงท่ีมีระดบัความเส่ียงสูง และด าเนินการตามแผน

5. มีการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามแผน และรายงานต่อมหาวิทยาลยัเพ่ือ
พิจารณาอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง



1 2 3 4 5
ตวับ่งช้ี เกณฑ์การประเมนิ (คะแนน)

6. มีการน าผลการประเมิน และขอ้เสนอแนะจากผูบ้ริหารไปใชใ้นการปรับแผนหรือวิเคราะห์
ความเส่ียงในรอบปีถดัไป

1.8 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ (สกอ.8.1) มีการ
ด าเนินการ 1

 ขอ้

มีการ
ด าเนินการ 2
 หรือ 3 ขอ้

มีการ
ด าเนินการ 
4 หรือ 5 ขอ้

มีการ
ด าเนินการ 6

 ขอ้

มีการ
ด าเนินการ 

7 ขอ้
เกณฑ์มาตรฐาน

1. มีการจดัท าค  าของบประมาณท่ีสอดคลอ้งกบัแผนกลยทุธ์ของหน่วยงาน

2. มีแนวทางบริหารทรัพยากรทางดา้นการเงิน หลกัเกณฑก์ารจดัสรร และการวางแผนการใช้
เงินอยา่งมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้

3. มีงบประมาณประจ าปีท่ีสอดคลอ้งกบัแผนปฏิบติัการในแต่ละพนัธกิจและการพฒันา
หน่วยงานและบุคลากร

4. มีการจดัท ารายงานทางการเงินอยา่งเป็นระบบ และรายงานต่อ ผูบ้ริหารของหน่วยงานอยา่ง
นอ้ยปีละ 2 คร้ัง

5. มีการน าขอ้มูลทางการเงินไปใชใ้นการวิเคราะห์คา่ใชจ่้าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงิน
ของหน่วยงานอยา่งต่อเน่ือง

6. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ท าหนา้ท่ีตรวจ ติดตามการใชเ้งินใหเ้ป็นไปตาม
ระเบียบและกฎเกณฑท่ี์สถาบนัก าหนด

7. ผูบ้ริหารระดบัสูงมีการติดตามผลการใชเ้งินใหเ้ป็นไปตามเป้าหมาย และน าขอ้มูลจาก
รายงานทางการเงินไปใชใ้นการวางแผนและการตดัสินใจ

1.9 ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.9.1) มีการ
ด าเนินการ 1

 ขอ้

มีการ
ด าเนินการ 2
 หรือ 3 ขอ้

มีการ
ด าเนินการ 
4 หรือ 5 
หรือ 6 ขอ้

มีการ
ด าเนินการ 7
 หรือ 8 ขอ้

มีการ
ด าเนินการ 

9 ขอ้

เกณฑ์มาตรฐาน

1. มีระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในท่ีเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัพนัธ
กิจและพฒันาการของสถาบนั และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด

2. มีการก าหนดนโยบายและใหค้วามส าคญัเร่ืองการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน

3. มีการก าหนดตวับ่งช้ีเพ่ิมเติมตามอตัลกัษณ์ของหน่วยงาน (ตวับ่งช้ีเฉพาะ)

4. มีการด าเนินงานดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในท่ีครบถว้น ประกอบดว้ย 1) การ
ควบคุม ติดตามการด าเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจดัท ารายงานประจ าปีท่ีเป็น
รายงานประเมินคุณภาพเสนอต่อสถาบนัตามก าหนดเวลา โดยเป็นรายงานท่ีมีขอ้มูลครบถว้น
ตามท่ีสถาบนัก าหนด และ 3) การน าผลการประเมินคุณภาพไปท าแผนการพฒันาคุณภาพ
การศึกษาของหน่วยงาน

5. มีการน าผลการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการท างาน และส่งผลใหมี้การ
พฒันาผลการด าเนินงานตามตวับ่งช้ีของแผนกลยทุธ์ทุกตวับ่งช้ี

6. มีระบบสารสนเทศท่ีใหข้อ้มูลสนบัสนุนการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน

7. มีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในการประกนัคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะผูใ้ชบ้ริการ
ตามพนัธกิจของหน่วยงาน

8. มีเครือขา่ยการแลกเปล่ียนเรียนรู้ดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษาระหวา่งหน่วยงาน และมี
กิจกรรมร่วมกนั



1 2 3 4 5
ตวับ่งช้ี เกณฑ์การประเมนิ (คะแนน)

9. มีแนวปฏิบติัท่ีดีหรืองานวิจยัดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษาท่ีหน่วยงานพฒันาข้ึน และ
เผยแพร่ใหห้น่วยงานอ่ืนสามารถน าไปใชป้ระโยชน์

1.10 ร้อยละของระดบัความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ 85



1 2 3 4 5
ภารกจิที่ 1  ทุนการศึกษา

1.1 มีการจัดบริการทุนการศึกษาแก่นักศึกษา

มีการ
ด าเนินการ  

 1  ขอ้

มีการ
ด าเนินการ   

 2 หรือ  3  ขอ้

มีการ
ด าเนินการ   
4 หรือ 5   ขอ้

มีการ
ด าเนินการ    

6  ขอ้

มีการ
ด าเนินการ  

7 ขอ้

เกณฑ์มาตรฐาน :
1. มีแผนการปฏิบติังาน 
2. มีการจดัสรรเงินทุนการศึกษาตามเกณฑท่ี์มหาวิทยาลยัก าหนด
3. มีคณะท างานและคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา
4. มีระบบสารสนเทศให้บริการกบันกัศึกษาและผูป้ฏิบติังาน
5. มีกระบวนการส่งเสริมให้นกัศึกษาตระหนกัถึงการใชเ้งินและจิตส านึกสาธารณะ
6. พิจารณาจดัสรรทุนการศึกษาตามระยะเวลาท่ีก าหนด
7.  มีการติดตาม  ประเมินผล  และน าผลมาปรับปรุง
ภารกจิที่ 2 กองทุนเงนิให้กู้ยมืเพือ่การศึกษา

2.1 มีการจัดบริการกองทุนเงนิให้กู้ยมืเพือ่การศึกษาแก่นักศึกษา มีการ
ด าเนินการ  

 1  ขอ้

มีการ
ด าเนินการ   

 2-3 ขอ้

มีการ
ด าเนินการ   

4-5  ขอ้

มีการ
ด าเนินการ    

6 ขอ้

มีการ
ด าเนินการ  

 7 ขอ้
เกณฑ์มาตรฐาน :
1. มีแผนการปฏิบติังานท่ีสอดคลอ้งกบันโยบายของกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา
2. มีการด าเนินงานตามแผนท่ีก าหนด
3. มีคณะท างานและคณะกรรมการกองทุนเงินให้กูย้มื 5 วิทยาเขต
4. มีระบบสารสนเทศให้บริการกบันกัศึกษาและผูป้ฏิบติังาน
5. มีกระบวนการส่งเสริมให้นกัศึกษาตระหนกัถึงการใชเ้งินและช าระเงินคืน
6. มีการติดตามประเมินผลและน าผลมาปรับปรุง
ภารกจิที่ 3  บริการปรึกษาเชิงจิตวทิยา

3.1 ระบบและกลไกการให้ค าปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร (สกอ.3.1) มีการ
ด าเนินการ

มีการ
ด าเนินการ

มีการ
ด าเนินการ

มีการ
ด าเนินการ

มีการ
ด าเนินการ

เกณฑ์มาตรฐาน : 1 ขอ้ 2 หรือ 3 ขอ้ 4 หรือ 5 ขอ้ 6 ขอ้ 7 ขอ้
1. มีการจดับริการให้ค  าปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใชชี้วิตแก่นกัศึกษา
2. มีการจดับริการขอ้มูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อนกัศึกษา
3. มีการจดักิจกรรมเพ่ือพฒันาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นกัศึกษา
4. มีการจดับริการขอ้มูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อศิษยเ์ก่า
5. มีการจดักิจกรรมเพ่ือพฒันาความรู้และประสบการณ์ให้ศิษยเ์ก่า
6. มีผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการในขอ้ 1 – 3 ทุกขอ้ไม่ต  ่ากวา่ 3.51 
จากคะแนนเตม็ 5
7. มีการน าผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการมาใชเ้ป็นขอ้มูลในการพฒันาการ
จดับริการท่ีสนองความตอ้งการของนกัศึกษา
ภารกจิที่ 4 บริการจัดหางานและข้อมูลศึกษาต่อ

4.1  มีการจัดบริการจัดหางานและข้อมูลศึกษาต่อแก่นักศึกษา มีการ
ด าเนินการ  

 1  ขอ้

มีการ
ด าเนินการ   

 2 ขอ้

มีการ
ด าเนินการ   

 3  ขอ้

มีการ
ด าเนินการ    

4 ขอ้

มีการ
ด าเนินการ  

 5 ขอ้
 เกณฑ์มาตรฐาน :

เกณฑ์การประเมิน (คะแนน)
ภารกจิและตัวบ่งช้ี

ตัวบ่งช้ีภารกจิเฉพาะของหน่วยงาน ปีการศึกษา  2553



1 2 3 4 5
เกณฑ์การประเมิน (คะแนน)

ภารกจิและตัวบ่งช้ี

1. มีแผนการบริการจดัหางานและขอ้มูลศึกษาต่อ
2. มีระบบสารสนเทศการบริการจดัหางานและขอ้มูลศึกษาต่อให้บริการนกัศึกษา
   และผูป้ฏิบติังาน
3. มีกระบวนการเตรียมความพร้อมให้นกัศึกษาก่อนเขา้สู่การประกอบอาชีพและศึกษาต่อ

4. มีการจดังานวนันดัพบแรงงาน
5. มีการติดตามประเมินผลและน าผลมาปรับปรุง
ภารกจิที่ 5 วนิัยและพฒันานักศึกษา

5.1 มีการด าเนินงานวนิัยนักศึกษาและพฒันานักศึกษา มีการ
ด าเนินการ  

 1  ขอ้

มีการ
ด าเนินการ   

 2 ขอ้

มีการ
ด าเนินการ   

 3 ขอ้

มีการ
ด าเนินการ   

4-5 ขอ้

มีการ
ด าเนินการ  

 6 ขอ้
เกณฑ์มาตรฐาน :
1. มีแผนการปฏิบติังาน
2. มีคณะกรรมการสอบสวนและคณะกรรมการด าเนินงานวินยันกัศึกษา
3. การด าเนินงานวินยัเป็นไปตามระเบียบ/ ขอ้บงัคบั / ประกาศของมหาวิทยาลยั
4. ให้การปรึกษา แนะแนวและดูแล  ปรับเปล่ียนพฤติกรรมนกัศึกษาท่ี
    มหาวิทยาลยัสัง่ลงโทษทางวินยันกัศึกษา
5. จ านวนนกัศึกษาท่ีถูกลงโทษไม่เกินร้อยละ 0.5  ของนกัศึกษาทั้งหมด
6. มีการติดตามประเมินผลและน าผลมาปรับปรุง

5.2 ระดบัความส าเร็จของการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ที่จัดให้กบันักศึกษา (สกอ.2.8) มีการ
ด าเนินการ  

 1  ขอ้

มีการ
ด าเนินการ   

 2  ขอ้

มีการ
ด าเนินการ   

 3  ขอ้

มีการ
ด าเนินการ    

4 ขอ้

มีการ
ด าเนินการ  

 5 ขอ้
เกณฑ์มาตรฐาน :
1. มีการก าหนดพฤติกรรมดา้นคุณธรรมจริยธรรมส าหรับนกัศึกษาท่ีตอ้งการส่งเสริม
ไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร
2. มีการถ่ายทอดหรือเผยแพร่พฤติกรรมดา้นคุณธรรมจริยธรรมส าหรับนกัศึกษาท่ี
ตอ้งการส่งเสริมตามขอ้ 1 ไปยงัผูบ้ริหาร คณาจารย ์นกัศึกษาและผูเ้ก่ียวขอ้งทราบอยา่ง
ทัว่ถึงทั้งสถาบนั
3. มีโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการพฒันาพฤติกรรมดา้นคุณธรรมจริยธรรมท่ีก าหนดใน
ขอ้ 1 โดยระบุตวับ่งช้ีและเป้าหมายวดัความส าเร็จ
4. มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนกัศึกษา
ตามตวับ่งช้ีและเป้าหมายท่ีก าหนดในขอ้ 3 โดยมีผลการประเมินบรรลุเป้าหมายอยา่งนอ้ย
ร้อยละ 90 ของตวับ่งช้ี
5. มีนกัศึกษาหรือกิจกรรมท่ีเก่ียวกบันกัศึกษาไดรั้บการยกยอ่งชมเชย ประกาศเกียรติคุณ
ดา้นคุณธรรมจริยธรรม โดยหน่วยงานหรือองคก์รระดบัชาติ
ภารกจิที่ 6  หอพกันักศึกษา

6.1 จัดบริการหอพกันักศึกษาให้ได้มาตรฐาน มีการ
ด าเนินการ  

 1  ขอ้

มีการ
ด าเนินการ   

 2 ขอ้

มีการ
ด าเนินการ   

 3 ขอ้

มีการ
ด าเนินการ    

4 ขอ้

มีการ
ด าเนินการ 5

 ขอ้
เกณฑ์มาตรฐาน :
1. มีเกณฑม์าตรฐานและแผนปฏิบติังานท่ีสอดคลอ้งกบัเกณฑม์าตรฐานหอพกัของ
ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2. มีการด าเนินงานตามแผน



1 2 3 4 5
เกณฑ์การประเมิน (คะแนน)

ภารกจิและตัวบ่งช้ี

3. มีการบริหารจดัการแบบมีส่วนร่วมโดยคณะกรรมการชุดต่าง ๆ และมีคณะกรรมการ
นกัศึกษาประจ าหอพกั
4. จดัสนบัสนุนและส่งเสริมพฒันานกัศึกษาในหอพกั
5. มีการประเมินผลพร้อมน าผลมาปรับปรุงและพฒันา
ภารกจิที่ 7 สุขาภบิาลอาหาร/ร้านสวสัดกิารและส่ิงอ านวยความสะดวก

7.1 จัดบริการอาหาร-เคร่ืองดืม่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีการ
ด าเนินการ  

 1  ขอ้

มีการ
ด าเนินการ   

 2 ขอ้

มีการ
ด าเนินการ   

 3  ขอ้

มีการ
ด าเนินการ    

4 ขอ้

มีการ
ด าเนินการ  

 5 ขอ้
 เกณฑ์มาตรฐาน :
1. มีมาตรฐาน/เป้าหมาย
2. มีระบบบริหารจดัการแบบมีส่วนร่วม
3. มีการควบคุมภายใน และควบคุมคุณภาพ
4. มีการด าเนินงานตามแผน
5. มีการประเมินผล

ภารกจิที่ 8.1  สุขภาพอนามัย

8.1  มีบริการสุขภาพอนามัยและประกนัภยัอุบัติเหตุนักศึกษา มีการ
ด าเนินการ  

 1  ขอ้

มีการ
ด าเนินการ   

 2  ขอ้

มีการ
ด าเนินการ   

 3 ขอ้

มีการ
ด าเนินการ    

4 ขอ้

มีการ
ด าเนินการ 
 ครบทุกขอ้

 เกณฑ์มาตรฐาน :
1. มีนโยบาย
2. มีระบบการให้บริการสุขภาพอนามยัและประกนัภยัอุบติัเหตุ
3. มีเจา้หนา้ท่ีประสานงานตลอด 24 ชัว่โมง
4. มีบริการแจง้เหตุด่วน มีบริการสายด่วน และรถฉุกเฉิน
5. มีการจดักิจกรรมให้ความรู้/ รณรงคส์ร้างเสริมและป้องกนัโรค
6.มีการประเมินผล
ภารกจิที่ 9 กจิกรรมเพือ่ส่งเสริมพฒันานักศึกษา

9.1 ระบบและกลไกการส่งเสริมกจิกรรมนักศึกษา (สกอ.3.2) มีการ
ด าเนินการ

มีการ
ด าเนินการ

มีการ
ด าเนินการ

มีการ
ด าเนินการ

มีการ
ด าเนินการ

เกณฑ์มาตรฐาน : 1 ขอ้ 2 ขอ้ 3 หรือ 4 ขอ้ 5 ขอ้ 6 ขอ้
1. สถาบนัจดัท าแผนการจดักิจกรรมพฒันานกัศึกษาท่ีส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติทุกดา้น
2. มีกิจกรรมให้ความรู้และทกัษะการประกนัคุณภาพการศึกษาแก่นกัศึกษา
3. มีการส่งเสริมให้นกัศึกษาน าความรู้ดา้นการประกนัคุณภาพไปใชใ้นการจดักิจกรรมท่ี

ด าเนินการโดยนกัศึกษาอยา่งนอ้ย 5 ประเภทส าหรับระดบัปริญญาตรี และอยา่งนอ้ย
2 ประเภทส าหรับระดบับณัฑิตศึกษา จากกิจกรรมต่อไปน้ี
     - กิจกรรมวิชาการท่ีส่งเสริมคุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงค์
     -  กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ
     -  กิจกรรมบ าเพญ็ประโยชน์หรือรักษาส่ิงแวดลอ้ม
     -  กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
      -  กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวฒันธรรม
4. มีการสนบัสนุนให้นกัศึกษาสร้างเครือข่ายพฒันาคุณภาพภายในสถาบนัและระหวา่ง
สถาบนั และมีกิจกรรมร่วมกนั
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5. มีการประเมินความส าเร็จตามวตัถุประสงคข์องแผนการจดักิจกรรมพฒันานกัศึกษา
6. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจดักิจกรรมเพ่ือพฒันานกัศึกษา

9.2 มีการจัดและส่งเสริมกจิกรรมนานาชาติ มีการ
ด าเนินการ  

 1  ขอ้

มีการ
ด าเนินการ   

 2 ขอ้

มีการ
ด าเนินการ   

 3 ขอ้

มีการ
ด าเนินการ    

4 ขอ้

มีการ
ด าเนินการ  

 5 ขอ้
เกณฑ์มาตรฐาน :

1.    มีแผนการปฏิบติังานในการจดัและส่งเสริมกิจกรรมนานาชาติตลอดปีการศึกษา
2.    มีการจดัและส่งเสริมกิจกรรมนานาชาติ  3 โครงการ
3.    มีระบบบริหารจดัการแบบมีส่วนร่วม
4.    มีการประเมินผลการจดัและส่งเสริมกิจกรรมนานาชาติ
5.    มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุง

ภารกจิที่ 10 วชิาทหาร

10.1 การให้บริการวชิาทหาร มีการ
ด าเนินการ  

 1  ขอ้

มีการ
ด าเนินการ   

 2 ขอ้

มีการ
ด าเนินการ   

 3 ขอ้

มีการ
ด าเนินการ    

4 ขอ้

มีการ
ด าเนินการ  

 5 ขอ้
เกณฑ์มาตรฐาน
1.มีแผนการปฏิบติังาน
2.มีการด าเนินงานตามแผนไดอ้ยา่งครบถว้น
3.มีการประสานการฝึกนกัศึกษาวิชาทหารได ้100% ของผูร้ายงานตวั
4.ด าเนินการผอ่นผนัการเกณฑท์หาร 100% ของผูข้อรับบริการ
5.มีการประเมินผลผูรั้บบริการ
ภารกจิที่ 11  กฬีา

11.1 การช้ีน าและ/หรือแก้ปัญหาสังคมในด้านสุขภาพของสถาบัน (สมศ.18.2) มีการ
ด าเนินการ  

 1  ขอ้

มีการ
ด าเนินการ   

 2  ขอ้

มีการ
ด าเนินการ   

 3  ขอ้

มีการ
ด าเนินการ    

4 ขอ้

มีการ
ด าเนินการ  

 5 ขอ้
เกณฑ์มาตรฐาน
1.  มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ  (PDCA)
2.  บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต  ่ากวา่ร้อยละ  80
3.  มีผลกระทบท่ีเกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสงัคม
4.  ไดรั้บการยกยอ่งระดบัชาติ
5.  ไดรั้บการยกยอ่งระดบันานาชาติ
ภารกจิที่ 12  องค์ประกอบตามนโยบายรัฐบาล "สถานศึกษา 3 ด ี(3D)

12.1 การบริหารจัดการสถานศึกษา 3ด ี(3D) มีการ
ด าเนินการ  

 1  ขอ้

มีการ
ด าเนินการ   

 2  ขอ้

มีการ
ด าเนินการ   

 3  ขอ้

มีการ
ด าเนินการ    

4 ขอ้

มีการ
ด าเนินการ  

 5 ขอ้
เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ
1 = วางแผนพฒันาสถานศึกษาตามแนวนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D) และส่งเสริม
       สนบัสนุนทั้งทรัพยากร ส่ิงอ านวยความสะดวก และบุคคล
2 =  จดัการเรียนรู้ จดักิจกรรมดา้นประชาธิปไตย ดา้นคุณธรรม จริยธรรม และดา้น
ภูมิคุม้กนัภยัจากยาเสพติด
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3 = พฒันาคณาจารยแ์ละบุคลากรทางการศึกษา ให้มีองคค์วามรู้และทกัษะการปฏิบติังาน
เพ่ือการพฒันา สถานศึกษา 3 ดี (3D) อยา่งมีคุณภาพ
4 = ให้ความร่วมมือกบัทุกฝ่ายในการด าเนินการนโยบายคุณภาพสถานศึกษา 3 ดี (3D)
5 =  ก ากบั ติดตามให้สถานศึกษาพฒันาหรือมีนวตักรรมส่งเสริมให้การด าเนินงานเป็น
       ไปตามมาตรฐานสถานศึกษา 3 ดี (3D)

12.2 ผลที่เกดิกบัผู้เรียนตามนโยบาย 3ด ี(3D) มีความรู้ เจตนคติที่ด ีตลอดจนเกดิพฤติกรรม
มีกิจกรรม
สนบัสนุน
นโยบาย

สถานศึกษา
 3 ดี จ  านวน

 ดา้น

มีกิจกรรม
สนบัสนุน
นโยบาย

สถานศึกษา 
3 ดี จ  านวน 

 ดา้น

มีกิจกรรม
สนบัสนุน
นโยบาย

สถานศึกษา 
3 ดี ครบทั้ง 

ดา้น

มีกิจกรรม
สนบัสนุน
นโยบาย

สถานศึกษา 3
 ดี จ  านวน 

ดา้น

มีกิจกรรม
สนบัสนุน
นโยบาย

สถานศึกษา
 3 ดี จ  านวน 

 ดา้น


