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ค ำน ำ 
 

     รายงานประจ าปีการประเมินคุณภาพ ปีการศึกษา 2554 กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลา-นครินทร ์ 
ได้จัดท าขึ้นเพื่อเผยแพร่ผลการด าเนินงานในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมาแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและต่อสาธารณชน
ผู้สนใจ รวมถึงเพื่อใช้เป็นข้อมูลส าหรับการตรวจสอบประเมินคุณภาพการด าเนินงานภายในระดับหน่วยงานและระดับ
มหาวิทยาลัย   

  แนวทางการจัดท ารายงานฉบับนี้  ได้จัดท าตามแนวทางของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย  ในปี
การศึกษา 2554 กองฯ ได้รายงานผลการด าเนินงานและผลการประเมินตามภารกิจและตัวบ่งชี้จ านวน 25  ตัวบ่งชี้  คือ 
ภารกิจร่วมของหน่วยงาน  10  ตัวบ่งชี้  และภารกิจเฉพาะของหน่วยงาน 15 ตัวบ่งชี้ ระยะเวลาที่รายงานตามปี

การศึกษา 2554 (1 มิถุนายน 2554 – 31 พฤษภาคม 2555) ยกเว้นในตัวบ่งชี้ที่สัมพันธ์กับการใช้จ่ายงบประมาณโดยตรง 
จะรายงานตามกรอบปีงบประมาณ 2554 

  ข้อมูลในรายงานฉบับนี้  เป็นการแสดงผลจากการด าเนินงาน  ทั้งส่วนของตัวป้อน กระบวนการท างาน 
ผลลัพธ์และผลส าเร็จที่เกิดขึ้น  ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าและพัฒนาการของ         กองกิจการ
นักศึกษาจากการพัฒนากระบวนการท างานของปีการศึกษา  2554  

  ขอขอบคุณคณะกรรมการประกันคุณภาพและบุคลากรกองกิจการนักศึกษา   ที่ได้ให้ความร่วมมือในการ
ท างานและมีความมุ่งมั่นที่จะร่วมกันพัฒนาคุณภาพการด าเนินงาน จนท าให้การด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาของกองกิจการนักศึกษา ที่ผ่านมาส าเร็จไปได้ด้วยดี  
 

 
คณะกรรมการประกันคุณภาพ 

กองกิจการนักศึกษา 
กรกฎาคม  2555 
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ส่วนที่ 1 

โครงร่างองค์กร 
  

1. ความเป็นมา 

กองกิจการนักศึกษาเป็นส่วนราชการหนึ่ง ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัยเรื่อง การแบ่งส่วน

ราชการในส านักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 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 งานบรกิารและสวัสดิการนักศึกษา งานกจิกรรมนักศึกษา และงานธุรการ และเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 

2547  ได้เพิ่มหน่วยงานใหม่เป็นการภายใน จ านวน  2 หน่วยงาน  คอื  หน่วยสารสนเทศ  และหน่วยกิจกรรม

นานาชาติ     

          ต่อมาปี 2552  ได้ปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งงานใหม่เป็นการภายใน ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 

2552  เป็นต้นมาตามหนังสือที่ มอ.052/289 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2552 และปี 2555 ที่ประชุมคณบดี    

ในคราวประชุมคร้ังที่ 4/2555 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2555 มีมติเห็นชอบการปรับโครงสร้างงานใหม่เป็น 9 งาน  

คอื   

    1) งานกจิกรรมนักศึกษา   

    2) งานพัฒนากฬีา   

    3) งานวินัยและพัฒนานักศึกษา   

    4) งานแนะแนวและจัดหางาน   

    5) งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา     

    6) งานหอพักนักศึกษา     

    7) งานบรกิารและสวัสดิการนักศึกษา    

    8) งานธุรการ     

    9) งานสารสนเทศและนวัตกรรม 

  

2.  วัตถุประสงค์ 

 เพื่อเป็นหน่วยงานกลางที่สนับสนุนนโยบายและเจตนารมณ์ตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยใน

ด้านกจิการนักศึกษา  ให้บรรลุวัตถุประสงคโ์ดยการประสานนโยบายของมหาวิทยาลัยไปสู่การปฏิบัติในระดับ

คณะ  วิทยาลัย ศูนย์  สถาบัน  ส านัก  และหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย  ให้สอดคล้องกับวสิัยทัศน์  พันธกจิ  

ยุทธศาสตรห์ลักและแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย 
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3.  วิสัยทัศน์  

                กองกจิการนักศกึษาเป็นองคก์รคุณภาพที่ร่วมสรา้งบัณฑติที่พงึประสงคข์อง

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์   
 

4.  พันธกจิ 

1. พัฒนานักศึกษาให้เปน็บัณฑิตที่พงึประสงคโ์ดยสนับสนุนและจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

ที่หลากหลายและมีคุณภาพ  

2. จัดบริการและสวัสดิการที่ดี  เอื้อต่อการพัฒนาการเรียนรู้และส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

แก่นักศึกษา 

 3. สร้างองค์กรคุณภาพ ตามหลักการบรหิารจดัการที่ดี  
 

5.  แผนกลยุทธ ์

      เป้าประสงค ์/ วัตถุประสงค ์/ กลยุทธ ์  

เป้าประสงค ์1. บัณฑิตมภีาวะผู้นํา มทีักษะชวีิต มคีุณธรรม  มสีํานึกสาธารณะและสมรรถนะสากล  และอยู่

ร่วมกับผู้อ่ืนได้ด ี

วัตถุประสงค ์ กลยุทธ ์

1. เพื่อให้บัณฑิตมจีิตส านกึสาธารณะ 

มคีุณธรรมจรยิธรรม และมีวินัย ถือ

ประโยชนข์องเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่

หนึ่งตามพระราชปณิธานของสมเด็จ

พระบรมราชชนกฯ  

1. เผยแพร่พระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนกฯ  

2. ขยายกิจกรรมให้นักศึกษารูจ้กัชุมชน และสังคม  

3. สร้างบรรยากาศและสิ่งแวดลอ้มด้านคุณธรรม จรยิธรรม ส่งเสริม

บุคลากรและนักศกึษาท่ีมีความดีเด่นเป็นแบบอย่างท่ีดี  

4. จัดและส่งเสริมกิจกรรมให้นกัศกึษาเรียนรู้การแก้ไขพฤติกรรมท่ีขัดกับวนิัย

นักศกึษา  

5. จัดและส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาจิตส านึกสาธารณะ คุณธรรมจรยิธรรม 

และวินัย  

2. เพื่อให้บัณฑิตมภีาวะผู้น า มทัีกษะ 

ชวีติ มทัีกษะทางสังคม วชิาการ และ

เสริมสร้างสมรรถนะสากลบนพืน้ฐาน

ความเป็นไทย  

1. จัดและส่งเสริมกิจกรรมท่ีเสริมสร้างภาวะผู้น า สมรรถนะสากลบนพืน้ฐาน 

ความเป็นไทย  

2. ส่งเสริมและพัฒนาความเขม้แข็งขององค์กรนักศกึษาและสร้างเครือข่าย 

ในการพัฒนาผู้น าของนักศึกษา  

3. จัดและส่งเสริมกิจกรรมเพื่อพัฒนาบุคลกิภาพนักศึกษา  

4. จัดและส่งเสริมกิจกรรมเสริมสร้างบัณฑิตให้มีทักษะชีวิตและคุณภาพชีวิต

ท่ีดตีระหนักในศักดิ์ศรีและความมคีุณค่าในตนเองตามหลกัปรัชญา 

เศรษฐกิจพอเพียง  

5. จัดและส่งเสริมกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศกึษา ให้มีความพร้อมท่ีจะศกึษา

ตอ่และการเข้าสูต่ลาดงานรวมท้ังสนับสนุนให้นักศกึษาประกอบอาชพีมี

รายได้ระหว่างเรียนและสร้างงานดว้ยตนเอง  

6. ส่งเสริมการให้บริการปรึกษา  
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วัตถุประสงค ์ กลยุทธ ์

3. เพื่อให้บัณฑิตมคีวามภาคภมูใิจ

ในสถาบัน ความเป็นลูกพระบดิา

เป็นหน่ึงเดียวไม่แยกคณะ วทิยาเขต  

จัดและส่งเสริมกิจกรรมความภาคภูมิใจในสถาบันเป็นหน่ึงเดียวไม่แยกคณะ  

วทิยาเขต  

4. เพื่อให้บัณฑิตมคีวามเข้าใจใน      

พหุวัฒนธรรมและความเป็น

ประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์ 

ทรงเป็นประมุข  

1. จัดและส่งเสริมกิจกรรมให้เกดิการเรียนรู้และเขา้ใจวัฒนธรรมไทยและ 

วัฒนธรรมตา่งชาติ เพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม  

2. รณรงค์สง่เสริมกิจกรรมความเป็นประชาธิปไตยมพีระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุข  

5. เพื่อให้บัณฑิตมสีุขภาพ พลานามัย 

แข็งแรงสมบูรณ์ 

1. จัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้นักศกึษาเป็นผู้มสีุขภาพดีท้ังร่างกายและจิตใจ  

2. จัดกิจกรรมท่ีสง่เสริมให้นักศกึษาปราศจากยาเสพติด การพนันอบายมุข 

และพฤตกิรรมเสี่ยงตา่งๆ 

เป้าประสงค ์2. นักศึกษามคีวามพร้อมในการศึกษาเพือ่พัฒนาวิชาการและกระจายโอกาสทาง

การศึกษา 

วัตถุประสงค ์ กลยุทธ ์

1. เพื่อจัดบรกิารและสวัสดิการที่

หลากหลายตรงตามความ

ต้องการของนักศึกษา 

1. มุ่งพัฒนาหอพักตามมาตรฐานหอพักนักศึกษาของส านกังาน

คณะกรรมการ การอุดมศึกษาและของมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  

2. ตรวจเยี่ยมนักศึกษา และรับรองมาตรฐานที่พักเอกชน  

3. จัดใหม้ีการจ าหน่ายอาหาร- เครื่องดื่มที่หลากหลายได้มาตรฐาน  

4. จัดให้มีร้านสวสัดิการตา่ง ๆ ที่เอื้อต่อการพัฒนาการเรยีนรูแ้ละสง่เสรมิ

คุณภาพชวีิตแกน่ักศึกษา  

5 จัดให้มีระบบบริการสุขภาพอนามยันักศึกษาทีห่ลากหลาย  

6. จัดสรรทุนการศึกษาประเภททุนขาดแคลนหรอืทนุเรียนดี ตามเกณฑ์

ของมหาวิทยาลยัและแหลง่ทนุ 

 7. จัดสรรเงนิให้กู้ยืมตามเกณฑ์ของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพือ่การศึกษา  

8. จัดอบรมและเผยแพร่ขอ้มลูอาชีพ อาชีพอสิระ การศึกษาต่อและการ

สมัครงาน  

9. จัดบรกิารวชิาทหารตามระเบียบการศึกษา  

10. จัดใหม้ีอาคาร สนามกฬีา อุปกรณก์ฬีา และอุปกรณ์อืน่ ๆ ที่เอื้อต่อ

การจัด กจิกรรมกฬีาให้ได้มาตรฐานและเพียงพอ  

11. จัดให้มอีาคารกิจกรรม และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรม 

นักศึกษา ให้ได้มาตรฐานและเพียงพอ  

12. จัดให้มีการส ารวจความตอ้งการความจ าเปน็ของนักศึกษา  

วัตถุประสงค ์ กลยุทธ ์
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2. เพื่อกระจายโอกาสทาง

การศึกษาให ้นักเรยีนนักศึกษา

ด้อยโอกาส นักศึกษากลุ่มพิเศษ 

และนักศึกษาที ่มีความสามารถ

พิเศษในรูปแบบ ทุนการศึกษาและ

รูปแบบอื่น ๆ  

1. จัดใหม้ีทุนการศึกษาและแสวงหาแหลง่ทุนเพิ่มมากขึน้ส าหรับนักเรียน 

นักศึกษาด้อยโอกาส และนักศึกษากลุ่มพิเศษ เช่น นักศึกษาพิการ 

นักศึกษาที่ ได้รับผลกระทบจากเหตุจลาจล การก่อการรา้ย ภัยพิบัต ิ  

ต่าง ๆ เป็นต้น  

2. จัดให้มีโครงการรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านกฬีา นักเรยีนที่

ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไมส่งบในชายแดนใต้ เข้าเรียนใน

มหาวิทยาลยั  

เป้าประสงค ์3. กองกิจการนักศึกษามีการบริหารจัดการเชิงรุก ที่มีประสิทธภิาพ โปร่งใสตรวจสอบได ้ 

ตามหลักธรรมาภิบาล และสอดรับกับการบริหารมหาวิทยาลัยหลายวิทยาเขต 

1. เพื่อบูรณาการงานกจิการ-

นักศึกษา กับคณะ และวิทยาเขต 

อย่างเป็นระบบ  

1. จัดตั้งคณะกรรมการด าเนนิงานหรอืคณะท างานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ

งานกจิการนักศึกษา  

2. ก าหนดแผนการปฏิบตัิงานรว่มกับคณะและวิทยาเขต  

2. เพื่อให้การบรหิารจัดการม ี

ประสิทธิภาพโปรง่ใส และ 

ตรวจสอบได ้

1. จัดอบรมให้ความรู ้กระตุ้นและสรา้งจิตส านึกให้บุคลากรปฏิบัติงานโดย

ยึดหลักธรรมาภิบาล  

2. ปรับและวางระบบบรหิารจดัการให้มีความโปรง่ใสและตรวจสอบได้ 

 3. ก าหนดมาตรฐานการให้บรกิารที่มีระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน  

4. มีการวัดความพึงพอใจและไม่พงึพอใจของนักศึกษาและผู้ที่เก่ียวข้อง 

เพื่อน าผลไปปรับปรุงการให้บรกิาร 

5. เปิดโอกาสให้นักศึกษาและประชาชนเข้ามามสี่วนร่วมตามระดับการมี

ส่วนร่วม คอืการให้ขอ้มูลปรกึษาหารือรว่มกัน การให้เข้ามาเก่ียวข้อง การ

รว่ม มือกันและ การเสริมอ านาจประชาชนผ่านกจิกรรมต่าง ๆ  

6. มีการสรา้งเครอืข่ายและจดักจิกรรมเพื่อสรา้งความสัมพันธ์กับนิสติ 

นักศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง  

7. มีระบบรวบรวมจัดการขอ้รอ้งเรียน / ข้อเสนอแนะ / ขอ้คิดเห็น เพื่อ

น ามา ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ  

8. มีช่องทางการสื่อสารและการรับฟังความต้องการของนกัศึกษา และ

ผู้เกี่ยวข้อง 

3.เพื่อพัฒนาความกา้วหน้าของ 

บุคลากรอย่างเป็นระบบทั้งด้าน 

ระดับความรู ้และระดับ 

ความสามารถทางวิชาการ  

 

1. พัฒนาบุคลากรเข้าสู่ต าแหน่งช านาญการ/เช่ียวชาญ/เช่ียวชาญพิเศษ  

2. มีระบบกลไกเสรมิสรา้งและจูงใจให้บุคลากรท าผลงานทางวิชาการ  

3. มีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 

4. จัดหางบประมาณสนับสนนุให้เพียงพอในการพัฒนาบุคลากร  เช่น   

เรื่องการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน หรอืการท าวิจัย 
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4.เพื่อพัฒนาระบบการจัดการ ฐานขอ้มูล และการใช ้

เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมปีระสิทธิภาพ  

 

1. จัดใหม้ีฐานข้อมูลที่เชื่อถอืได้ ทันสมยัส าหรับการ

บรหิารจัดการ  

2. จัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และอืน่ ๆ ให้เพียงพอ

กับความต้องการในทุกภารกิจของกองฯ  

3.จัดอบรมให้ความรูบุ้คลากรเรื่องเทคโนโลยี

สารสนเทศอยา่งต่อเนือ่ง 

5.เพื่อพัฒนากระบวนการด าเนินงาน ให้เป็นระบบ

และต่อเนื่อง เพื่อช่วยใหล้ดความสูญเสียทีอ่าจเกิดขึ้น  

เนื่องจากความเสี่ยงต่างๆ 

บรหิารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO 

 

เป้าประสงค ์4. เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะและปรับวัฒนธรรมองค์กรสู่การเปน็องค์กรแห่งการเรียนรู้ ที่

มีการจัดการความรู้ เพื่อให้เกิดการพัฒนาอยา่งยัง่ยืน 

1. เพื่อพัฒนาการท างานเปน็ทีม มีจติส านึกแห่งการ

เรียนรู ้

ส่งเสรมิการท างานเป็นทีมเพือ่พัฒนาองคก์ร โดย

แต่งตั้งคณะท างานชุดตา่ง ๆ 

2. เพื่อพัฒนา KPIs ให้สอดคล้องกับ ระบบการ

ประกันคุณภาพของ มหาวิทยาลัย 

1. มีคณะกรรมการประกันคุณภาพของกองฯ  

2. จัดประชุมแลกเปลีย่นเรียนรูเ้พื่อพัฒนา KPIs ให้

สอดคลอ้งกับระบบ การประกันคุณภาพของ

มหาวิทยาลยั 

3. เพื่อสรา้งระบบ Knowledge Management และ

สรา้ง/จัดเก็บ องคค์วามรูอ้ยา่งเป็นระบบ เพื่อให ้เกิด

เป็นขุมความรูด้า้นกจิการ นักศึกษา 

1. ส่งเสรมิให้บุคลากรและนักศึกษาแลกเปลี่ยน

ถา่ยทอดและเผยแพร่ความรู้  

2. สรา้ง/ประมวลองคค์วามรูด้้านกจิการนักศึกษา 

 

6.  หน้าที่รับผิดชอบ 

หน้าที่รับผิดชอบของงานต่าง ๆ กองกจิการนักศึกษา มีดังนี้ 
 

 1.  งานกิจกรรมนักศึกษา  

            มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการจัด และสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา โดยจะก ากับ

ดูแลการจัดกจิกรรมด้านต่างๆ ของกลุ่มกจิกรรมนักศึกษา ได้แก่ องคก์ารบรหิาร สภานักศึกษา ชมรมในสังกัด

องคก์ารบรหิาร และกลุ่มอิสระต่างๆ โดยแบ่งหน่วยความรับผดิชอบ ดังนี้  

1.1 หน่วยบําเพ็ญประโยชน์ มีหน้าที่ก ากับดูแลให้การปรึกษาชมรมด้านบ าเพ็ญประโยชน์ พิจารณา

ก าหนดระเบียบ หลักเกณฑ์การจัดท าโครงการให้ตอบสนองวัตถุประสงค์ กลยุทธ์และแผนงานพัฒนานักศึกษา 

พิจารณาวิเคราะห์โครงการงบประมาณ ตลอดจนประสานอ านวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมนักศึกษา

ด้านบ าเพ็ญประโยชน์ ได้แก ่ด้านการเงิน อาคารสถานที่ ยานพาหนะ ก าลังคน และติดตามประเมินผล  

1.2 หน่วยวิชาการ มีหน้าที่ก ากับดูแลให้ค าปรึกษาชมรมด้านวิชาการ พิจารณาก าหนดระเบียบ 

หลักเกณฑ์การจัดท าโครงการให้ตอบสนองวัตถุประสงค์ กลยุทธ์ และแผนงานพัฒนานักศึกษา วิเคราะห์
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โครงการ งบประมาณ ตลอดจนอ านวยความสะดวกด้านต่างๆ ในการจัดกจิกรรมนักศึกษาด้านวิชาการ ได้แก่ 

ด้านการเงิน สถานที่ ยานพาหนะ ก าลังคน และติดตามประเมินผล  

1.3 หน่วยศิลปวัฒนธรรม มีหน้าที่ก ากับดูแลให้ค าปรึกษาชมรมด้านศิลปวัฒนธรรม พิจารณา

ก าหนดระเบียบ หลักเกณฑ์การจัดท าโครงการให้ตอบสนองวัตถุประสงค์ กลยุทธ์ และแผนงานพัฒนา

นักศึกษา  วิเคราะห์โครงการ  งบประมาณ  ตลอดจนอ านวยความสะดวกด้านต่างๆ ในการจัดกิจกรรม

นักศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม ได้แก่ ด้านการเงิน  สถานที ่ ยานพาหนะ  ก าลังคน  และติดตามประเมินผล  

1.4 หน่วยกิจกรรมพิเศษ มีหน้าที่ก ากับดูแลให้ค าปรึกษาการจัดกิจกรรมพิเศษอื่นๆ พิจารณา

วิเคราะห์โครงการ งบประมาณ ตลอดจนอ านวยความสะดวกด้านต่างๆ ในการจัดกิจกรรมพิเศษที่องค์กร

กจิกรรมเสนอ โดยเน้นกจิกรรมที่สอดคล้องกับเป้าประสงคห์ลักการบ่มเพาะนักศึกษา  

1.5 หน่วยกิจกรรมนานาชาติ มีหน้าที่ก ากับดูแลการจัดกิจกรรมของนักศึกษาต่างชาติ  การ

ด าเนินงานและประสานภารกิจของนักศึกษาตา่งชาติ การด าเนินงาน และประสานภารกิจของกองฯ ที่เกี่ยวข้อง

กับกิจกรรมนานาชาติ ได้แก่ การติดต่อประสานงานกับมหาวิทยาลัย หน่วยงานต่างประเทศ ในลักษณะ        

E-mail  จดหมาย  โทรสาร  โทรศัพท์  การประสานต้อนรับ  บรรยายสรุป การบันทึกการประชุม และงาน

เอกสารต่างประเทศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา และบุคลากรกองฯ  

1.6 หน่วยทะเบียนกิจกรรม มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดเก็บข้อมูลนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมแต่ละ

โครงการ ด าเนินการเทียบค่าหน่วยช่ัวโมง และเทียบโอนประสบการณ์เข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา 

ตรวจสอบคุณภาพพรอ้มออกใบรับรองการท ากิจกรรมของนักศึกษา  

1.7 หน่วยอาคารกิจกรรมและพัสดุ มีหน้าที่ควบคุมดูแลอาคารกิจกรรมนักศึกษา และจัดให้บริการ

ด้านพัสดุสนับสนุนการจัดกจิกรรมนักศึกษา ได้แก ่พัสดุโสตฯ โครงงาน งานครัว และพัสดุส านักงานต่างๆ 

 

 2. งานพัฒนากีฬา  

           มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางด้านกีฬา  ทั้งในส่วนของกิจกรรมกีฬา     

กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ  กีฬาเพื่อสุขภาพ  วิทยาศาสตร์การกีฬา  และสิ่งอ านวยความสะดวกด้านกีฬา 

ตลอดจนสนับสนุนให้นักนักศึกษาได้เรยีนวิชาทหาร โดยแบ่งหน่วยงานดังนี้  

2.1 หน่วยส่งเสริมและกิจกรรมกีฬา มีหน้าที่ก ากับดูแลให้ค าปรึกษาชมรมด้านกีฬาในสังกัด

องค์การบริหาร องค์การนักศึกษา พิจารณาก าหนดระเบียบ หลักเกณฑ์การจัดท าโครงการให้ตอบสนอง

วัตถุประสงค์  กลยุทธ์ และแผนงานพัฒนานักศึกษา วิเคราะห์โครงการ งบประมาณ ตลอดจนอ านวยความ

สะดวกด้านต่างๆ ในการ จัดกิจกรรมนักศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม ได้แก่ ด้านการเงิน สถานที่ ยานพาหนะ 

ก าลังคน และการติดตามประเมินผล  

2.2 หน่วยส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพ มีหน้าที่จัดและส่งเสริมกิจกรรมการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ

แก่นักศึกษา บุคลากร  บุคคลภายนอก และหน่วยงานชุมชนต่างๆ ในพืน้ที่ใกล้มหาวิทยาลัย เพื่อให้สามารถได้

ออกก าลังกายและเล่นกีฬาอย่างน้อย 3 วัน/สัปดาห์ มีความเข้าใจหลักการออกก าลังกายที่ถูกต้องเหมาะกับ

สภาพของรา่งกายตนเอง และเลือกชนิดกีฬาที่ออกก าลังกายได้เหมาะสม จัดบอร์ดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้
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ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยสุขภาพตามนโยบายของมหาวิทยาลัย  ได้แก ่

อบรมแอโรบคิ อบรมโยคะ เทวันโด  

2.3 หน่วยส่งเสริมและพัฒนากีฬา มีหน้าที่ด าเนินการ รับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้าน

กฬีาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย จัดเตรียมเอกสาร สนับสนุนส่งเสรมิ/อ านวยความสะดวก และจัดส่งนักกีฬาเข้า

รว่มการแขง่ขันกฬีามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยตั้งแต่การคัดเลือกระหว่างวิทยาเขต รอบคัดเลือกโซนภาคใต้

และรอบมหกรรม ด าเนินการจัดการแข่งขันและจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬารายการต่างๆ  ทั้งใน

ประเทศและต่างประเทศ จัดประชุม สัมมนา และฝึกอบรมให้กับผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอน ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน 

เก่ียวกับ แนวทางการพัฒนากฬีาของมหาวิทยาลัยให้สู่ความเป็นเลิศ พร้อมทั้งสนับสนุนกิจกรรมในด้านต่างๆ

ได้แก ่การเงิน สถานที่ ยานพาหนะ ก าลังคน และการติดตามประเมินผล  

2.4 หน่วยวิทยาศาสตร์การกีฬา มีหน้าที่ประสานและด าเนินการส่งเสริมให้ความรู้ทางด้าน

วิทยาศาสตรก์ารกีฬาแกน่ักศึกษา บุคลากรบุคคลภายนอกให้มีความรูท้ี่ถูกต้องในการออกก าลังกายตลอดจน

การน าวิทยาศาสตรก์ารกีฬามาใช้อย่างแพร่หลายในมหาวิทยาลัย อีกทั้งเพื่อป้องกันการบาดเจ็บจากการเล่น

กีฬา และให้ความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์การกีฬา ดังนี้ 

จัดท ามุมหนังสือ จัดบอร์ดนิทรรศการ   จัดสัมมนาการกีฬา จัดทดสอบสมรรถภาพทางกายแก่นักศึกษา 

บุคลากรและบุคคลภายนอก  

2.5 หน่วยสถานที่และอุปกรณ์กีฬา มีหน้าที่บริหารจัดการด้านสถานกีฬาอุปกรณ์กีฬาและ        

สิ่งอ านวยความสะดวกทางการกีฬา สนับสนุนงานในส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวของกับการกีฬาและกิจกรรมอื่นๆ ของ

นักศึกษาและบุคลากรของวิทยาเขตหาดใหญ่ โดยมี อาคารกีฬา พื้นที่สนามกีฬา ได้แก่ สระว่ายน ้า 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 สนามตะกรอ้ 2 สนาม 

สนามบาสเกตบอลและวอลเลย์บอล  อาคารกีฬาในร่ม 1 หลัง ประกอบด้วย ศูนย์บริหารร่างกายห้องทดสอบ

สมรรถภาพ  ห้องฝึกซอ้มกฬีาเทเบลิเทนนิส  ห้องฝึกซอ้มกฬีาศิลปะป้องกันตัว  ห้องฝึกซอ้มกฬีาในรม่  

2.6 หน่วยธุรการและการเงิน มีหน้าที่ด้านธุรการ ได้แก่ จัดท าทะเบียนพัสดุ ครุภัณฑ์ต่างๆ รับ – ส่ง

เอกสาร จัดจ าหน่ายค่าบริการสนามกีฬา จัดหาวัสดุ รวบรวมเงินรายได้จากการให้บริการสนามกีฬาส่ง

มหาวิทยาลัย และประสานและด าเนินการจัดท าบัตรสมาชิกผู้มาใช้สนามกีฬา และสรุปข้อมูลทางด้านการ

ให้บริการเสนอผู้มีส่วนเก่ียวข้อง  

2.7 หน่วยวิชาทหาร มีหน้าที่ ประสานศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร เกี่ยวกับการรับสมัคร

นักศึกษาวิชาทหารใหม่กับการายงานตัวนักศึกษาวิชาทหารเกา่เพื่อเรียนวิชาทหารในปีช้ันต่อไปทุกปีการศึกษา 

ประสาน ด้านการเรียนการสอนและการฝึกวิชาทหารร่วมกับศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร  ด าเนินการขอ

ผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารให้แก่นักศึกษาที่ไม่เรียนวิชาทหาร ด าเนินการขอถอนการผ่อนผัน

การตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารแก่นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาและนักศึกษาที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา  

การขอยกเว้นการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร การขอผ่อนผันการเรียกพล และงานด้านธุรการต่างๆ 
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 3.  งานวินัยและพัฒนานักศึกษา  

มีหน้าที่ดูแลความประพฤติ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและสร้างเสริมวินัยนักศึกษา รวมทั้ง

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักศึกษา  

3.1 หน่วยวินัยนักศึกษา มีหน้าที่ด าเนินการสอบสวนผู้ถูกกล่าวหาว่ากระท าความผิดทางวินัย

นักศึกษา และลงโทษนักศึกษาผู้กระท าความผิด ดังนี้  

3.1.1 รับเรื่องกล่าวหาร้องทุกข์ จัดท าแฟ้มประวัตินักศึกษาและลงข้อมูลการกระท าความผิด  

3.1.2 สอบสวน/สืบสวน โดยรวบรวมข้อมูลของนักศึกษาที่ถูกกล่าวหา  แต่งตั้งคณะกรรมการ  

สอบสวน ด าเนินการสอบสวนเพื่อหาข้อเท็จจริง และเสนอโทษหากนักศึกษากระท าความผิดจริง  

3.1.3 ลงโทษผู้กระท าความผิดทางวินัยนักศึกษา เมื่อมีการสอบสวนหรอืคณะกรรมการ 

ด าเนินงานวินัยนักศึกษา ฯ พิจารณารายงานผลการสอบสวน จัดท าความเห็นและจัดท าค าสั่งลงโทษนักศึกษา  

3.2 หน่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรม มีหน้าที่ด าเนินการภายหลังมหาวิทยาลัยฯ มีค าสั่งลงโทษ

นักศึกษาในการปรับเปลี่ยน แนวคิด พฤติกรรมของนักศึกษาซึ่งถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษา

สามารถใช้ชีวติรว่มกับผูอ้ื่นในสังคมด้วยแนวคดิ ทัศนคติ ที่ได้รับการบ่มเพาะให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ต่อไป 

ดังนี้  

3.2.1 แจ้งให้นักศึกษาลงนามรับทราบความผิดและโทษ ให้ค าปรึกษาเบือ้งต้น เพื่อให้ทราบ 

ถงึสาเหตุที่มาของการกระท าความผิด และผลที่นักศึกษาจะได้รับ  

3.2.2 หารูปแบบกจิกรรมเพื่อใช้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม แนวคิดของนักศึกษา โดยหา 

สาเหตุ ความจ าเป็น และแนวคิดของนักศึกษาที่ส่งผลให้เกิดการกระท าความผิด เพื่อจัดกิจกรรมที่ท าให้

นักศึกษารู้ส านึก หรอืขัดเกลาจิตใจของนักศึกษา  

3.2.3 จัดหรอืให้นักศึกษาเขา้ร่วมกิจกรรม ตามที่ได้หารูปแบบกจิกรรม และควบคุม ดูแล  

ก ากับ การเขา้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ  

 

3.2.4 ประเมินผล / สรุปผลการปฏิบัติงาน และประเมินผลส่งนักศึกษาได้ปฏิบัติงานตาม 

เงื่อนไขในค าสั่งลงโทษนักศึกษาหรอืไม่  

           3.3 หน่วยพัฒนาวินัย ด าเนินการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาปฏิบัติตามกฎ 

ระเบียบ ข้อบังคับ ปลูกฝังคุณธรรม จรยิธรรม ให้แกน่ักศึกษาโดยการจัดกจิกรรม /โครงการต่างๆ จัดท า 

งบประมาณประชาสัมพันธ์ และติดตามประเมินผล 

  4.  งานแนะแนวและจัดหางาน   

มีหน้าที่เตรียมความพร้อมในการศึกษาและร่วมส่งเสริมการพัฒนาความสามารถและคุณภาพ

นักศึกษา ให้โอกาสทางการศึกษากับนักศึกษาทุกกลุ่มฐานะทางเศรษฐกิจการเตรียมนักศึกษาให้ได้เรียนรู้ที่

หลากหลาย การจัดหาโอกาสส าหรับการมีปฏิสัมพันธ์ในพหุวัฒนธรรม การจัดหาประสบการณ์เพื่อเสริม

พัฒนาการส่วนบุคคล สนับสนุนและให้ความช่วยเหลือในช่วงต่อของการปรับตัวในกระแสการเปลี่ยนแปลง  

ตลอดจนจัดหาโอกาสที่จะช่วยให้นักศึกษาประสบความส าเร็จในการหางานท ามีบุคลิกภาพที่พึงพอใจของ

นายจ้างหรอืผู้ใช้บัณฑิต 
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4.1 หน่วยทนุการศึกษา 

4.1.1 จัดสรรทุนการศึกษาแก่ผูด้้อยโอกาสให้ไดเ้รียนจนสาเร็จอุดมศึกษาที่ มอ. เพื่อให้โอกาส 

ทางการศึกษาแก่นักเรียนในเขตยากจนชนบท 14 จังหวัดภาคใต้ ในโครงการทุนการศึกษาต้นกล้าสงขลา-

นครินทร ์ 

4.1.2 จัดสรรทุนการศึกษานักศึกษา  

1) ทุนช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ประเภททุนทั่วไป ทุนรายปีและต่อเนื่องจน 

ส าเร็จการศึกษา  

2) ทุนเรียนดีในโครงการ “ทุนสงขลานครินทร์”  

4.1.3 จัดสรรทุนและการดูแลช่วยเหลือนักศึกษาที่ประสบภาวะวิกฤตในสถานการณ ์ ต่าง ๆ 

1) การช่วยเหลือด้วยการให้ยกเวน้คา่ธรรมเนียมการศึกษา ทั้งการดูแลนักศึกษา 

ด้านจิตใจและกิจกรรมเสริมต่าง ๆ กับกลุ่มนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัด

ชายแดนภาคใต้  

2) ทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้และโครงการทุนการศึกษา 

เพื่อท้องถิ่น (โครงการ 1 อ าเภอ 1 ทุน)  

4.2 หน่วยบริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาและพัฒนาตน มีหน้าที่ให้ความช่วยเหลือและการปรึกษาแก่

นักศึกษาทั่วไปทั้งในภาวะวิกฤตหรอืเพื่อการพัฒนาตนเอง  

4.2.1 ให้การปรกึษาเป็นรายบุคคลในปัญหาการเรยีน การปรับตัว ปัญหาทาง อารมณ์ ฯลฯ  

ในส่วนที่นักศึกษามาพบด้วยตนเอง หรือโดยการส่งต่อของอาจารย์ที่ปรึกษา/รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 

ฯลฯ  

4.2.2 การจัดกจิกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา เช่น พัฒนาทักษะชวีิต ส่งเสรมิพัฒนาการการ 

เรียนรูท้ี่หลากหลาย สรา้งภูมิคุ้มกันทางรา่งกายและจิตใจ ฯลฯ  

 

4.2.3 การดูแลช่วยเหลือนักศึกษาเรียนอ่อนเฉพาะกลุ่ม (นักศึกษาทุนการศึกษาและนักศึกษา 

ที่ประสบปัญหาวินัยนักศึกษา) และหรอืนักศึกษาทั่วไป  

4.2.4 การดูแลพัฒนานักศึกษาภาวะวิกฤตทางจิตใจ  

1) ออกแบบกจิกรรมหรอืโปรแกรมการด าเนินงานพัฒนานักศึกษารายบุคคลตามแต่ 

กรณ ี 

2) จัดกจิกรรมและประเมินผลการพัฒนานักศึกษา 

4.3 หน่วยรับเรื่องราวร้องทุกข์ มีหน้าที่เป็นชอ่งทางให้นักศึกษา ผูป้กครองหรอืบุคคลทั่วไปสามารถ

ร้องทุกข์มายังหน่วยงานได้โดยตรง เพื่อความรวดเร็วในการรับทราบปัญหาทั้งจากผู้ปกครอง หรือจาก

นักศึกษา สามารถด าเนินการและติดตามในการแก้ปัญหานักศึกษา หรือเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจรุนแรงหรือ

ลุกลามในวงกว้าง ภารกิจข้างต้น งานแนะแนวฯ ได้ขยายขอบเขตความรับผิดชอบที่ได้สอดรับกับกระแสการ

เปลี่ยนแปลงของโลกโลกาภิวัฒน์ และการบ่มเพาะนักศึกษาด าเนินงานตามตัวชี้วัดในระบบประกันคุณภาพ

บัณฑิต และการมุ่งพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาเพื่อให้เกิดการพัฒนารอบด้านทั้งส่วนที่นักศึกษายังขาดอยู่  
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หรือที่บกพร่อง และเติมเต็มส่วนที่นักศึกษาจะพัฒนาตนเองผ่านกระบวนการกิจกรรมพัฒนาที่บุคลากรงาน

งานแนะแนวฯได้เตรยีมหรอืจัดหาให้นักศึกษาได้รับประสบการณต์ามแต่กรณี 

4.4 หน่วยพัฒนาอาชีพนักศึกษา  

4.4.1 จัดหาแหล่งงานพิเศษ (Part-time) และทุนช่วยเหลือโดยการท างานแลกเปลี่ยน  

4.4.2 เป็นศูนย์สอบภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน TOEIC ของภาคใต้  

4.4.3 จัดท าข้อมูลแหล่งงานและข้อมูลศึกษาต่อ web site “PSU job Search” เพื่อให้ 

สอดคล้องกับภาวการณแ์ละทันสมัย  

4.4.4 จัดและส่งเสรมิประสบการณใ์นธุรกิจค้าปลีก การพัฒนาบุคลิกภาพ ฯลฯ   

4.4.5 จัดงานวันนัดพบแรงงาน และกิจกรรมความรูเ้พื่อการสมัครงาน  
 

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

ช่วยเหลือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้มีโอกาสศึกษาจนส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  ผู้มีสิทธิ์กู้ยืม

ต้องมีคุณสมบัติตามที่กองทุนฯ  และมหาวิทยาลัยก าหนดกองทุน กยศ. เป็นเงินให้กู้ยืมค่าธรรมเนียม

การศึกษา และค่าใช้จ่ายรายเดือน ตามเงื่อนไขของแต่ละประเภท ผู้กู้ยืมต้องช าระเงินคืนกองทุนฯให้เสร็จสิ้น 

ภายในระยะเวลา 15 ปี โดย เริ่มช าระหนี้หลังส าเร็จการศึกษาหรือเลิกการศึกษา แล้ว 2 ปี ดอกเบี้ยร้อยละ 1 

ตอ่ปี 

5.1 หน่วยปฏิบัติการเงินกู้ยืม กยศ./กรอ. มีหน้าที่ด าเนินการให้กู้ยืมตามเกณฑ์ที่กองทุนก าหนด 

ด าเนินการรับสมัคร คัดเลือก ท าสัญญา รับโอน-เบิกจ่าย เงินกูย้ืม ส่งคนืเงิน  

5.2 หน่วยส่งเสริมพัฒนานักศึกษากู้ยืม มีหน้าที่ส่งเสรมิสนับสนุน พัฒนานักศึกษากู้ยืมให้มีความรู้

ความเข้าใจ ระเบียบกฎเกณฑ์ การกู้ยืม ปฐมนิเทศ - ปัจฉิมนักศึกษากู้ยืม จัดกิจกรรมปลูกฝังจิตส านึกการ

ช าระหนี้ เยี่ยมบ้านนักศึกษากู้ยืม แก้ไขปัญหานักศึกษากู้ยืมโดยตรง และผ่าน web site  
 

 6. งานหอพักนักศึกษา   

           มีหน้าที่บริหารจัดการหอพักตามมาตรฐานหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยฯโดยมีคณะกรรมการควบคุม

มาตรฐานหอพักและมีมาตรฐานครุภัณฑ์หอพักที่สอดคล้องกับมาตรฐานส านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียน การปรับตัว และพัฒนานักศึกษาโดยค านึงผลประโยชน์ของ

ผู้ใชบ้รกิารสูงสุด มีการแบ่งงานดังนี้  

6.1 หน่วยหอพักชาย มีหน้าที่วางแผนการจัดนักศึกษาร่วมกับหอพักในก ากับเครือข่าย  Website 

หอพักกิจการนักศึกษา/หอพักในก ากับ 5 วิทยาเขต ปกครองนักศึกษา ทบทวน/ก าหนด เผยแพร่ และ

ควบคุมดูแลให้นักศึกษาปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อปฏิบัติข้อห้ามส าหรับนักศึกษา มีระบบสืบสวน สอบสวน 

พิจารณาโทษนักศึกษาในกรณีที่กระท าผิดกฎ ระเบียบ ข้อปฏิบัติข้อห้าม เก็บรวบรวมสถิติการกระท าความผิด

และความประพฤติไม่เหมาะสมของนักศึกษา ให้ค าปรึกษา/เยี่ยมเยียน/ไกล่เกลี่ย จัดระบบควบคุมภายใน

บรหิารความเสี่ยงและจัดกจิกรรมพัฒนานกัศึกษาที่เอื้อตอ่การเรยีนรูต้ามเป้าประสงคข์องมหาวิทยาลัย เพื่อให้

นักศึกษาพักในหอพักอย่างมีความสุข จัดประชุมและประสานงานคณะกรรมการนักศึกษาประจ าหอพัก  

อาจารย์ที่ปรกึษาหอพัก   ให้ค าแนะน า ปรึกษาช่วยเหลือนักศึกษา จัดให้นักศึกษาพักอาศัยในหอพักที่สะอาด 

สะดวก  สบายและปลอดภัยโดยให้นักศึกษาจองหอพักผ่าน http://student.psu.ac.th/dorm จัดท าแผนและ    
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ค าของบประมาณวัสดุครุภัณฑ์ใน/นอกห้องพัก แจ้งซ่อม ติดตามผล ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่

หอพักและพนักงานบริษัทจ้างเหมาความสะอาดในหอพัก จัดระบบดูแลนักศึกษาเจ็บป่วยในหอพัก 24 ช่ัวโมง 

มีระบบประกันคุณภาพภายในและประเมินผลความพึงพอใจผู้ใชบ้รกิาร  

6.2 หน่วยหอพักหญิง ลักษณะงานเหมือน 6.1 หน่วยหอพักชาย และขับเคลื่อนการประชุมร่วมกับ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับหอพัก เช่น กองทะเบียนฯ งานรับนักศึกษา ศูนย์คอมพิวเตอร์ กองคลัง ฯลฯ  

6.3 หน่วยพัฒนานักศึกษาในหอพัก จัดสนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะวิชาการ 

สะท้อนภาวะผู้น า ทักษะชวีิต คุณธรรม จริยธรรม จิตส านึกสาธารณะ สมรรถนะสากล และการอยู่ร่วมกันได้

อย่างดี ท่ามกลางพหุวัฒนธรรมที่หลากหลาย มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาหอพัก กรรมการนักศึกษาประจ า

หอพัก ห้องคอมพิวเตอร์หอพัก เครอืข่ายกจิกรรมพัฒนานักศึกษา 5 วิทยาเขต ห้องยาประจ าหอพัก  

6.4 หน่วยอาคารสถานที่และพัสดุ จัดท างบประมาณ ประสานงานซ่อมแซม - บ ารุงอาคาร วัสดุ

งานบ้านงานครัว วัสดุส านักงาน โดยส ารวจ จัดหา ติดตามผลการจัดหา ลงบัญชี จ่าย เช็คสต็อก และงาน

ครุภัณฑ์ ของหอพัก เช่น ส ารวจรายการ ก าหนดรูปแบบ ประสานการจัดซื้อจัดจ้าง เบิกจ่าย ท าทะเบียน 

ควบคุม ตรวจสอบ ประสานงานซ่อมแซม จ าหน่าย ประสานงานกองอาคารสถานที่เกี่ยวกับการซ่อมแซม 

ขับเคลื่อนการประชุมร่วมกับกองอาคารสถานที่ ปรับปรุงพัฒนาอาคารหอพักและบริเวณรอบหอพัก 

ประสานงานก าหนดรูปแบบรายการและราคากลางกับกองคลังเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ดูแลงานรักษาความ

ปลอดภัยบรเิวณหอพักนักศึกษา 

6.5 หน่วยภูมิทัศน์และงานสนาม  งานพื้นที่และสนามบริเวณหอพักทั้งหมด  ตัดหญ้า ตกแต่งสนาม

และภูมิทัศน์และ ปลูกไม้ดอก ไม้ผล 

6.6 หน่วยธุรการ รับ-ส่งหนังสือ เสนอ เวียน ท าส าเนา จัดเก็บ ด าเนินการเก่ียวกับบุคลากรของงาน 

ให้บริการจองและจัดที่พักส าหรับผูเ้ข้ารว่มกจิกรรมต่าง ๆ สรุปรายงานการจัดที่พักและรายรับ – จ่ายประจ าปี 

รับ - จัดแยกหนังสือพิมพ์ บรกิารรับค ารอ้ง  

6.7 หน่วยประสานงานหอพักเอกชน ประสานงานขอข้อมูลหอพัก ประชุมผู้ประกอบการ ก าหนด

มาตรฐานหอพักเอกชน โดยจัดส่งนักศึกษาเข้าพัก ติดตามตรวจเยี่ยมนักศึกษา ออกใบรับรองสุดยอดหอพัก 

ประชาสัมพันธ์ให้ผูป้กครอง/นักศึกษาใช้บริการ ประเมินความพึงพอใจผู้ใชบ้รกิาร 
 

 7.  งานบริการและสวัสดกิารนักศึกษา  

   7.1 หน่วยสุขาภิบาลอาหาร จัดให้มีผูป้ระกอบการจ าหน่ายอาหารและเครื่องดื่มที่มีความหลากหลาย 

มีคุณภาพ สะอาด เพียงพอในราคาที่ยุติธรรมแก่นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยตามมาตรฐานการ

บรกิารของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและกระทรวงสาธารณสุข จัดท าสัญญาเช่าสถานที่ ควบคุม

คุณภาพ โดยการจัดอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการ ตรวจสอบสถานที่ปรุง เครื่องปรุง การจ าหน่าย การ

ให้บริการ สุ่มตรวจอาหาร - เครื่องดื่ม ติดตาม / บันทึกการช าระเงินค่าเช่าสถานที่ ค่าไฟฟ้า ค่าน ้าประปาราย

เดือน บริหารจัดการให้มีพนักงานท าความสะอาด / เก็บภาชนะทุกวัน ตรวจสอบ/รายงานผลการปฏิบัติงาน

พร้อมเบิกจ่ายเงินให้บริษัทผู้รับเหมาเป็นรายเดือน ตรวจสอบหนี้สินและจัดท าเอกสารเบิกจ่ายเงินค่าประกัน

สัญญาเช่าคืนให้ผู้ประกอบการ รายงานรายรับ ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประเมินความพึงพอใจ

ของผู้ใชบ้รกิาร  
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   7.2 หน่วยบริการสุขภาพอนามัยนักศึกษา จัดให้มีบริการสุขภาพอนามัยนักศึกษา ตามมาตรฐาน

บริการอนามัยของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีการตรวจรักษาที่มีคุณภาพ  มีความสะดวกใน

การเข้ารับบริการ  ทั้งที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์   และที่คลินิกสุขภาพ นักศึกษา จัดกิจกรรม ประชุม 

อบรม เผยแพร่ให้ความรู้ รณรงค์สร้างเสริมป้องกันโรค สนับสนุน นักศึกษาจัดกิจกรรมเผยแพร่ให้ความรู้ 

ประชาสัมพันธ์ ให้ค าแนะน าสิทธิประโยชน์ในการเข้ารับบริการสุขภาพจากโครงการประกันสุขภาพของ

มหาวิทยาลัยและบัตรประกันสขุภาพ (บัตรทอง) เยี่ยมนักศึกษา ประสานงานหนว่ยงาน ผู้ปกครอง เบิกจ่ายเงิน

ให้โรงพยาบาลและนักศึกษาที่ได้ทดรองจ่าย ตรวจสอบข้อมูล แจ้งหนี้และติดตามผลการช าระเงินของผุ้มีค่า

รักษาพยาบาลเกินสิทธิ์ ประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใชบ้รกิาร  

7.3 หน่วยประกันภัยอุบัติเหตุนักศึกษาและบุคลากร จัดให้มีประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (กลุ่ม) 

นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 5 วิทยาเขต ประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์ รับสมัคร

บุคลากรเข้าร่วมโครงการ  ท าบันทึกข้อตกลงกับบริษัทประกันภัย จัดส่งรายชื่อนักศึกษาให้โรงพยาบาล    

จัดส่งรายชื่อพร้อมเบิกจ่ายเงินค่าเบี้ยประกันภัยนักศึกษาและบุคลากรให้บริษัทประกันภัย  เยี่ยมนักศึกษา 

ประสานงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบรายการและเบิกจ่ายเงินให้โรงพยาบาล / ผู้เอาประกันภัยที่ทดรองจ่ายเงิน

ไปก่อนแล้ว ตรวจสอบเอกสารใบเคลมส่งเบิกเงินกับบริษัทประกันภัย ติดตามผลการจ่ายเงิน บันทึกข้อมูล

การเคลม การจา่ยเงินของบรษิัท บันทึกหนีส้ินส่วนเกนิสิทธิ์ / เบิกไม่ได้ ติดตามการจ่ายเงินและเบิกจ่ายเงินค่า

หนีส้ินนักศึกษา วิเคราะห์ขอ้มูล รายงานผล  

7.4 หน่วยสวัสดิการต่าง ๆ จัดให้มีผู้ประกอบการร้านสวัสดิการต่างๆ จัดท าสัญญาเช่า ควบคุม

บริหารจัดการให้มีบริการที่มีคุณภาพในราคายุติธรรม การบริการจองเช่าชุดครุย – เสื้อราชปะแตนบัณฑิต  

ท าหน้าที่เป็นเจ้าของบ้านและประสานงานการโอนย้ายทะเบียนบ้านนักศึกษา ประสานงานการจัดบริการขนส่ง

ในมหาวิทยาลัย ควบคุมคุณภาพราคาและการให้บริการ ติดตาม/บันทึกการช าระเงินค่าเช่า ค่าไฟฟ้า ค่าน ้า

ประปา (ถ้ามี) ตรวจสอบหนี้สินและจัดท าเอกสารเบิกจ่ายเงินค่าประกันสัญญาคืนให้ผู้ประกอบการ สรุป

รายจ่ายรายรับ 

7.5 หน่วยอาคารสถานที่และพัสดุ จัดเตรียมวัสดุ  ครุภัณฑ์  ส ารวจ  จัดหา  ลงบัญชี  ควบคุมการ

เบิกจ่าย จ าหน่าย แจ้ง/ ติดตามผลการซ่อมบ ารุงอาคาร  วัสดุ  ครุภัณฑ์  ไฟฟ้า ประปา การก าจัดสิ่งปฏิกูล 

บ่อดักไขมัน ประสานและติดตามงานกับกองคลัง กองอาคารสถานที่ ตรวจสอบ/เบิกจ่ายการใช้งานโทรศัพท์

ภายนอก การใช้งานระบบสัญญาณเคเบิ้ลทีวี ยูบีซี  ท าเอกสารเบิกจ่ายเงินให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง  ประชาสัมพันธ์

พร้อมรณรงค์ให้นักศึกษาไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ประสานงานโครงการวิจัยของมหาวิทยาลัย  การลดโลกร้อน       

รีไซเคิลขยะ การขอใช้ลานเอนกประสงค์บริเวณศูนย์อาหารและหน้าอาคารกิจกรรมนักศึกษา  จัดท าค าขอ

งบประมาณ เป็นกรรมการจัดจ้าง  กรรมการตรวจรับ  กรรมการประเมินผล  

7.6 หน่วยไปรษณียภัณฑ์ รับไปรษณียภัณฑ์จากที่ท าการไปรษณีย์ และจากบุรุษไปรษณีย์ แยก

ประเภท (ธรรมดาส่งให้หอพักทุกอาคาร ลงทะเบียนเขียนใบแจ้งส่งให้หอพัก) แจ้งให้นักศึกษา รับ – จ่าย

ไปรษณียภัณฑ์ให้นักศึกษา ส่วนไปรษณียภัณฑ์ของนักศึกษาที่ไม่ได้พักในหอพักจัดแยกส่งให้คณะที่เกี่ยวข้อง  

ประเมินผลความพึงพอใจผู้ใชบ้รกิาร 
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 8.  งานธุรการ  

มีหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางในการด าเนินงานด้านธุรการในภาพรวมของกองฯได้แก่ งานบริหารทั่วไป 

งานสารบรรณ งานการเงินและบัญชี งานงบประมาณ งานผลิตเอกสาร งานพัสดุและงานบุคลากร ในการ

ให้บริการและสนับสนุนการด าเนินงานแก่ทุกงานของกองกิจการนักศึกษา  นักศึกษากลุ่มกิจกรรมส่วนกลาง 

เช่น องคก์ารบรหิาร องค์การนักศึกษา สภานักศึกษา ชมรมต่าง ๆ และคณะกรรมการนักศึกษาประจ าหอพัก

ตลอดจนให้บริการแกบุ่คลากรทั่วไปตามการแบง่งาน ดังนี้  

8.1. หน่วยบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่ด าเนินการเก่ียวกับงานประชุมต่าง ๆ เช่น ประชุมพบอธิการบดี 

ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานกิจการนักศึกษา ประชุมทีมผู้บริหารกองฯ ประชุมหัวหน้างาน ประชุม

เจา้หน้าที่กองฯ  ประชุมเจ้าหน้าที่ของงานฯ ประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ประชุมพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ภาพรวม

ของกองฯ  ประสานงานหน่วยงานภายในและภายนอก งานข้อมูลต่างๆ งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ งาน

ประกันคุณภาพของกองฯและมหาวิทยาลัย รับรองการดูงาน และงานทั่วไปภาพรวมของกองฯ  โดยด าเนินงาน

รว่มกับงานสารสนเทศ  

8.2. หน่วยสารบรรณ มีหน้าที่รับ - ส่ง น าเสนอ ตรวจสอบ ติดตาม จัดท าส าเนา แจกจ่าย แจ้งเวยีน

หนังสือต่างๆ ของกองและหน่วยงาน ถา่ยเอกสาร รา่ง - โต้ตอบหนังสือ เกษียนหนังสือต่าง ๆ ของกองกิจการ

นักศึกษา จัดเก็บ - ค้นหาเอกสาร รับ - ส่งไปรษณียภัณฑ์  พัสดุภัณฑ์ให้แก่ทุกงาน นักศึกษากลุ่มกิจกรรม

และนักศึกษาที่พักในหอพัก ให้บริการการขอใช้ห้องประชุมกองกิจการนักศึกษาดูแลความสะอาดส านักงาน

กองกจิการนักศึกษาฯลฯ 

8.3 หน่วยการเงินและบัญชี มีหน้าที่ด าเนินการเก่ียวกับการเงินต่าง ๆ ของกองกิจการนักศึกษาเช่น 

เงินยืมทดรองจ่ายในการด าเนินงานของกองฯ นักศึกษากลุ่มกิจกรรมส่วนกลาง เช่น องค์การบริหาร องค์การ

นักศึกษา สภานักศึกษา ชมรม และคณะกรรมการประจ าหอพักนักศึกษา ควบคุม รับ - จ่ายเงินทุนการศึกษา 

เงินยืมฉุกเฉิน เงินคา่บ ารุงสุขภาพและประกันอุบัตเิหตุ เงินคา่บ ารุงกจิกรรมนักศึกษา รับและควบคุมเงินรายได้

ค่าใช้บริการสนามกีฬาต่างๆ เงินรายได้ส่งกองฯ รับ-จ่ายเงินทุกประเภททั้งตัวเงินสดและสั่งจ่ายด้วยเช็ค      

น าเงินฝาก ถอน ท าบัญชีและควบคุม ตรวจสอบ จัดเก็บรักษา เก็บหลักฐานการเงิน ส ารวจและติดตามหนี้สิน

และรายงาน 

8.4 หน่วยงบประมาณ มีหน้าที่ด าเนินการเกี่ยวกับงบประมาณต่างฯของกองฯและกลุ่มกิจกรรม

นักศึกษา เช่น เงินรายได้มหาวิทยาลัย เงินงบประมาณแผ่นดิน เงินค่าบ ารุงกิจกรรมนักศึกษา เงินอุดหนุน

กิจกรรมนักศึกษา เงินรายได้กรมการศาสนา และเงินอื่น ๆ จัดท าค าของบประมาณประจ าปี บริหารและ

วางแผน การใช้เงินให้เป็นไปตามแผนงาน จัดท าทะเบียนควบคุมการใช้เงิน ให้ค าแนะน า/ความรู้การใช้เงินและ

หลักฐานการเบกิจา่ย วิเคราะห์ ตรวจสอบ จัดท ารายงานการใช้เงิน พรอ้มขออนุมัติและเบิกจา่ย  

8.5 หน่วยผลิตเอกสาร มีหน้าที่พมิพ์หนังสือ/เอกสารและบันทึกข้อมูลของกองกจิการนักศึกษาให้แก่

งานต่างๆ เช่น ข้อมูลนักศึกษาที่พักหอพัก  กจิกรรม  วิชาทหาร  ค่าประกัน / ค่าบ ารุงสุขภาพนักศึกษา   วินัย   

ทุน ฯลฯ  

8.6 หน่วยพัสดุ มีหน้าที่ด าเนินการเกี่ยวกับ วัสดุส านักงานและครุภัณฑ์ของกองกิจการนักศึกษา

ใบเสร็จรับเงิน และตั๋วค่าใช้สนามกีฬาต่าง ๆ ส ารวจ จัดหา ติดตามผล ก าหนดรูปแบบ ประสานทะเบียน

ควบคุม รับ-จ่ายวัสดุส านักงานและใบเสร็จรับเงินให้แก่เจ้าหน้าที่ของกองกิจการนักศึกษา  ประสานงาน
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ซอ่มแซมครุภัณฑ์ จ าหน่าย ควบคุมดูแลการซอ่มบ ารุง ควบคุมและเบิกจา่ยคา่โทรศัพท์/โทรสารของส านักงาน

กองฯ  

8.7 หน่วยบุคลากร มีหน้าที่ด าเนินการเกี่ยวกับงานบุคลากรกองฯ เช่น ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

การเลื่อนขั้นเงินเดือน/เพิ่มคา่จ้าง เงินรางวัล การลา ประวัติ ข้อมูลต่างๆ ของบุคคลากรกองฯ เงินคา่สวัสดิการ

ต่าง ๆ หนังสือรับรองสิทธิ์  ต าแหน่งว่าง  การสอบคัดเลือก  บรรจุแต่งตั้ง  โอนย้าย  ลาออก เกษียณอายุ         

ท าสัญญาจ้าง และจัดกจิกรรมต่างๆ ให้แกบุ่คลากรกองฯ เช่น งานเลีย้งในโอกาสต่างๆ ของบุคคลากรกองฯ  
 

 9. งานสารสนเทศและนวัตกรรม  

เป็นหน่วยงานที่ด าเนินงานเก่ียวกับสารสนเทศ ประกันคุณภาพ การจัดการความรู้ บริหารความเสี่ยง 

งานแผนและพัฒนา การประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์มีการแบ่งงาน ดังนี้  

9.1 หน่วยสารสนเทศ มีหน้าที่พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ เครือข่ายและ 

Server ของกองฯ  

9.2 หน่วยประกันคุณภาพ มีหน้าที่ประสานและส่งเสริมให้มีการน านโยบาย /แผนกลยุทธ์ด้าน

คุณภาพของมหาวิทยาลัยมาสู่การปฏิบัติด้วยการสื่อสารสร้างความเข้าใจ ผ่านกระบวนการ การมีส่วนร่วม 

เพื่อน าระบบประกันคุณภาพมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับภารกิจ/กระบวนการ/กิจกรรม ของแต่ละหน่วยงาน 

ภายในกองฯ  

9.3 หน่วยการจัดการความรู้ มีหน้าที่น าแนวคิดเรื่องกระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge 

Management Process) และกระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process) มา

ประยุกต์ใชใ้นการจัดท าแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) และน าไปสู่การปฏิบัติให้เกดิขึน้จรงิๆ  

9.4 หน่วยการบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่วิเคราะห์ ระบุความเสี่ยงและสาเหตุในแต่ละขั้นตอนและ

จัดท าแผนบริหารความเสี่ยง ครอบคลุม ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล ความเสี่ยง

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ความเสี่ยงด้านกระบวนงาน ติดตามตรวจสอบการด าเนินการตามแผนจัดการความ

เสี่ยง  

9.5 หน่วยแผนและพัฒนา มีหน้าที่ประสานความรว่มมือ จัดท า ติดตาม ดูแล ประเมินผล แผนต่างๆ 

ของกองกิจการนักศึกษาเช่น แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ แผนบริหารความเสี่ยง แผนการจัดการความรู้

แผนพัฒนาบุคลากร เป็นต้น  

9.6 หน่วยประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ มีหน้าที่ประชาสัมพันธ์ เพื่อเพิ่มโอกาสให้นักศึกษา

เข้าถงึข้อมูลข่าวสารมากขึน้ เพื่อเกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถใช้ข้อมูลข่าวสารของกองฯ ในการรับบริการ

และสวัสดิการตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตและมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมกับกองฯ และมหาวิทยาลัย

ตลอดจนสร้างความเข้าใจและ ความร่วมมือระหว่างภารกิจของกองฯ กับนักศึกษา บุคลากร ประชาชนและ

ประชาคมทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย  

*********************** 
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บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
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บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
  

        กองกจิการนักศึกษา  เป็นหน่วยงานกลางที่ท าหน้าที่สนับสนุนภารกิจด้านกจิการนักศึกษาของ 

มหาวิทยาลัย  มีการปรับปรุงโครงสรา้งงานใหม่เป็นการภายใน ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2552 และได้รับการ

อนุมัติเป็นทางการเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2555  แบ่งงานเป็น  9 งาน คอื งานกจิกรรมนักศึกษา งานพัฒนากฬีา  

งานวินัยและพัฒนานักศึกษา  งานแนะแนวและจัดหางาน  งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  งานหอพัก

นักศึกษา  งานบรกิารและสวัสดิการนักศึกษา  งานธุรการ  และงานสารสนเทศและนวัตกรรม  การด าเนินงาน

ประกันคุณภาพกองฯได้ด าเนินการปฏิบัติงานตามวงจรคุณภาพ PDCA–Par ตามแนวทางของมหาวิทยาลัย- 

สงขลานครินทร์ ซึ่งในปีการศึกษา 2554  ผลการประเมินตามภารกิจและตัวบ่งชี้จ านวน  25  ตัวบ่งชี้  คือ  

ภารกิจร่วมของหน่วยงาน  10  ตัวบ่งชี้  และภารกจิเฉพาะของหน่วยงาน 15 ตัวบ่งชี้  สรุปได้ดังนี้ 

ตัวบ่งชี้ร่วมของหน่วยงำน 10 ตัวบ่งชี้  ได้แก ่1.1) กระบวนการพัฒนาแผน  1.2) ภาวะผู้น าของ 

ผู้บริหารทุกระดับของหน่วยงาน  1.3) การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารหน่วยงาน 1.4) ระบบการ

พัฒนาบุคลากรสายสนับสนนุ 1.5) การพัฒนาหน่วยงานสูอ่งคก์ารเรียนรู้ 1.6) ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

และการตัดสินใจ 1.7) ระบบบริหารความเสี่ยง 1.8) ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 1.9) ระบบและ

กลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  1.10) ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ  ผลกำร

ประเมินตนเองในภำพรวมพบว่ำรับรองได้มำตรฐำนอยู่ในระดับดี  ที่ค่ำเฉลี่ย 4.44 คะแนน ซึ่งมีตัวบ่งชี้

ที่ไม่บรรลุเป้ำหมำย 2 ตัวบ่งชี้ คือ ตัวบ่งชี้ 1.3 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารหน่วยงาน และ   

ตัวบ่งชี้ 1.4 ระบบการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน  เนื่องจำกกองฯ ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมแผนที่ก ำหนดไว้  

เพรำะผลกระทบจำกกำรเป็นเจ้ำภำพจัดกำรแข่งขันกีฬำมหำวิทยำลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39  ที่

กองฯ เป็นผู้รับผดิชอบหลักในหลาย ๆ ด้าน  ทั้งนี ้กองฯ จะน าไปพัฒนาและปรับปรุงให้การด าเนินงานดีขึ้นในปี

ต่อไป 

ตัวบ่งชี้เฉพำะของหน่วยงำน  15  ตัวบ่งชี้  ได้แก ่ 1) ทุนการศึกษา  2) กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อ 

การศึกษา 3) บรกิารปรกึษาเชิงจิตวิทยา 4) บรกิารจัดหางานและข้อมูลศึกษาต่อ  5) วินัยและพัฒนานักศึกษา  

6) หอพักนักศึกษา  7) สุขาภิบาลอาหาร/ร้านสวัสดิการและสิ่งอ านวยความสะดวก  8) สุขภาพอนามัย        

9) กิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนานักศึกษา  10)  วิชาทหาร  11)  กีฬา  12)  องค์ประกอบตามนโยบายรัฐบาล 

"สถานศึกษา 3 ดี (3D)”  ผลกำรประเมินตนเองในภำพรวมพบว่ำรับรองได้มำตรฐำนอยู่ในระดับดีมำก  

ที่ค่ำเฉลี่ย  4.87 คะแนน  ซึ่งมีตัวบ่งชี้ที่ไม่บรรลุเป้ำหมำย 1 ตัวบ่งชี้  คือ ตัวบ่งชี้  5.2 ระดับความส าเร็จ

ของการส่งเสรมิคุณธรรม  จรยิธรรม 

        ตัวบง่ชี้ขบัเคลื่อนภำรกจิของมหำวิทยำลัย จ านวน 5 ตังบง่ชี ้ ได้แก ่3.1) ระบบและกลไกการ

ให้ค าปรึกษาและบริการดา้นขอ้มูลขา่วสาร 5.2) ระดับความส าเร็จของการส่งเสรมิคุณธรรม จรยิธรรม ที่จัด

ให้กับนักศึกษา 9.1)  ระบบและกลไกการส่งเสรมิกจิกรรมนักศึกษา 11.1) การช้ีน าและ/หรอืแก้ปัญหาสงัคมใน

ด้านสุขภาพของสถาบัน 12.1) การบรหิารจัดการสถานศึกษา 3ดี (3D) ขณะนีย้ังไม่สามารถรายงานผลการ

ด าเนินงานและประเมินตนเองได้ เนื่องจากต้องรอการปิดข้อมูลจากคณะซึ่งจะมีการรายงานต่อมหาวิทยาลัย

ในภายหลัง  
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ตารางสรุปคะแนนและผลการประเมินตามภารกิจรายตัวบ่งชี ้

 

ลําดับที่ ภารกิจ คะแนนที่ได้ 
ผลการ

ประเมิน 

1 ภารกิจรว่มของหนว่ยงาน 4.44 ดี 

2 ภารกิจเฉพาะของหน่วยงาน 4.87 ดีมาก 

 ค่าเฉลี่ยรวม 4.66 ดีมาก 
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ตารางแสดงผลการดําเนินงาน และผลการประเมนิตามตัวบ่งชี้ 

ภารกจิ / ตัวบ่งชี้ คะแนนที่ได ้ ผลการประเมนิ 

 1.  ตัวบ่งชี้ร่วมของหน่วยงาน  (10  ตัวบ่งชี้)    

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 5 ดีมาก 

1.2 ภาวะผู้น าของผู้บริหารทุกระดับของหน่วยงาน 5 ดีมาก 

1.3 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าทีข่องผู้บริหารหน่วยงาน  3.37 พอใช้ 
1.4 ระบบการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน  3 พอใช้ 
1.5 การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์การเรียนรู้  5 ดมีาก 

1.6 ระบบสารสนเทศเพื่อการบรหิารและการตัดสินใจ 5 ดีมาก 
1.7 ระบบบรหิารความเสี่ยง  5 ดีมาก 
1.8 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 5 ดีมาก 
1.9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 4 ด ี

1.10 ร้อยละของระดับความพงึพอใจของผู้รับบริการ 4 ด ี
 2.  ตัวบ่งชี้เฉพาะของหน่วยงาน  (15  ตัวบ่งชี้)    

  ภารกจิที่ 1 ทุนการศึกษา    

1.1 มีการจัดบริการทุนการศึกษาแกน่ักศกึษา 5 ดีมาก 

  ภารกจิที่ 2 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพือ่การศึกษา    

2.1 มีการจัดบริการกองทนุเงินใหกู้้ยืมเพือ่การศึกษาแก่นักศึกษา 5 ดีมาก 

  ภารกจิที่ 3  บริการปรึกษาเชิงจิตวทิยา         

3.1 ระบบและกลไกการให้ค าปรกึษาและบรกิารด้านข้อมูลขา่วสาร  5 ดีมาก 

  ภารกจิที่ 4 บริการจัดหางานและขอ้มูลศึกษาต่อ    

4.1  มีการจัดบริการจัดหางานและข้อมลูศึกษาต่อแก่นักศึกษา 5 ดีมาก 

  ภารกจิที่ 5 วนิัยและพัฒนานักศึกษา    

5.1 มีการด าเนินงานวินัยนักศึกษาและพฒันานักศึกษา 5 ดีมาก 

5.2 ระดับความส าเร็จของการสง่เสรมิคุณธรรม จริยธรรม ที่จัดให้กับนกัศึกษา  3 พอใช้ 

  ภารกจิที่ 6  หอพักนักศึกษา    

6.1 จัดบริการหอพักนักศกึษาให้ได้มาตรฐาน 5 ดีมาก 

  ภารกจิที่ 7 สุขาภิบาลอาหาร/ร้านสวัสดิการและสิ่งอํานวยความสะดวก    

7.1 จัดบริการอาหาร เคร่ืองดื่มมีคุณภาพตามมาตรฐาน 5 ดีมาก 

  ภารกจิที่ 8  สุขภาพอนามัย    

8.1  จัดบริการสุขภาพอนามัยและประกนัภัยอุบัติเหตุนักศกึษา 5 ดีมาก 

  ภารกจิที่ 9 กิจกรรมเพื่อส่งเสริมพฒันานักศึกษา    

9.1 ระบบและกลไกการส่งเสรมิกิจกรรมนักศึกษา  5 ดีมาก 

9.2 มีการจัดและส่งเสรมิกิจกรรมนานาชาติ 5 ดีมาก 

  ภารกจิท่ี 10 วชิาทหาร    

10.1 การให้บรกิารวิชาทหาร 5 ดีมาก 

  ภารกจิที่ 11  กีฬา    

11.1 การชีน้ าและ/หรือแก้ปัญหาสงัคมในด้านสุขภาพของสถาบัน  5 ดีมาก 

11.2 การพัฒนากีฬา 5 ดีมาก 

  ภารกจิที่ 12  องค์ประกอบตามนโยบายรฐับาล "สถานศกึษา 3 ดี(3D)    

12.1 การบรหิารจัดการสถานศกึษา 3ดี (3D) 5 ดีมาก 

 



ตั้ง/หาร ตั้ง/หาร ตั้ง/หาร

2552 2553 2554

1.1 กระบวนการพฒันาแผน  - 8 8 7 5
1.2 ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารทุกระดบัของหน่วยงาน 4 8 6 6 5
1.3 การปฏิบติัตามบทบาทหนา้ท่ีของผูบ้ริหารหน่วยงาน  - 3.65 3.37 3.51 3.37
1.4 ระบบการพฒันาบุคลากรสายสนบัสนุน  - 6 3 6 3
1.5 การพฒันาหน่วยงานสู่องคก์ารเรียนรู้ 2 4 4 4 4
1.6 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตดัสินใจ  - 5 5 5 5
1.7 ระบบบริหารความเส่ียง 2 6 6 6 5
1.8 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 7 6 7 5 5
1.9 ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน 5 7 7 7 4

1.10 ร้อยละของระดบัความพึงพอใจของผูรั้บบริการ  - 3.90 3.90 3.75 4

ภารกจิที่ 1 ทุนการศึกษา
1.1 มีการจดับริการทุนการศึกษาแก่นกัศึกษา 7 7 7 4 5

ภารกจิที่ 2 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

2.1 มีการจดับริการกองทุนเงินให้กูย้ืมเพ่ือการศึกษาแก่นกัศึกษา 7 7 7 7 5
ภารกจิที่ 3  บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยา

3.1 ระบบและกลไกการให้ค  าปรึกษาและบริการดา้นขอ้มลูขา่วสาร 6 5 5 5 5
ภารกจิที่ 4 บริการจัดหางานและข้อมูลศึกษาต่อ

4.1  มีการจดับริการจดัหางานและขอ้มลูศึกษาต่อแก่นกัศึกษา 5 5 5 5 5

 2.  ตวับ่งช้ีเฉพาะของหน่วยงาน  (15  ตวับ่งช้ี)

เป้าหมาย
ปี 2554

ผลการด าเนินงาน

ตารางแสดงผลการด าเนินงาน และผลการประเมินตามตัวบ่งช้ี

ภารกจิ / ตวับ่งช้ี
คะแนน

การประเมนิปี 2553ปี 2552

 1.  ตวับ่งช้ีร่วมของหน่วยงาน  (10  ตวับ่งช้ี)



ตั้ง/หาร ตั้ง/หาร ตั้ง/หาร
2552 2553 2554

เป้าหมาย
ปี 2554

ผลการด าเนินงาน
ภารกจิ / ตวับ่งช้ี

คะแนน

การประเมนิปี 2553ปี 2552

ภารกจิที่ 5 วินัยและพัฒนานักศึกษา

5.1 มีการด าเนินงานวินยันกัศึกษาและพฒันานกัศึกษา 6 6 6 6 5
5.2 ระดบัความส าเร็จของการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ท่ีจดัให้กบันกัศึกษา  - 4 3 4 3

ภารกจิที่ 6  หอพักนักศึกษา

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

7.1 จดับริการอาหาร เคร่ืองด่ืมมีคุณภาพตามมาตรฐาน 5 5 5 5 5
ภารกจิที่ 8  สุขภาพอนามยั

8.1  จดับริการสุขภาพอนามยัและประกนัภยัอุบติัเหตุนกัศึกษา 6 5 5 5 5
ภารกจิที่ 9 กจิกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนานักศึกษา

9.1 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนกัศึกษา 4 6 6 6 5
9.2 มีการจดัและส่งเสริมกิจกรรมนานาชาติ 5 5 5 5 5

ภารกจิที่ 10 วิชาทหาร
10.1 การให้บริการวิชาทหาร 715 5 5 5 5

ภารกจิที่ 11  กฬีา

11.1 การช้ีน าและ/หรือแกปั้ญหาสงัคมในดา้นสุขภาพของสถาบนั  - 4 5 5 5
11.2 การพฒันากีฬา  - 5 5 5 5

ภารกจิที่ 12  องค์ประกอบตามนโยบายรัฐบาล "สถานศึกษา 3 ด ี(3D)

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



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 5 

ผลการด าเนนิงานกองกจิการนักศกึษา 

ประจ าปีการศกึษา 2554 

ภารกิจ/ตัวบ่งช้ีร่วมของหน่วยงาน 
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ภารกิจท่ี 1 ภารกิจรวมของหนวยงานสนับสนุน 

ตัวบ่งชี้ :  1.1  กระบวนการพัฒนาแผน  

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การประเมนิ ผลการด าเนนิงาน หลักฐาน 

เกณฑ์การประเมนิ : 

คะแนน 1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 

มีการดําเนนิการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนนิการ  

2 หรอื 3 ขอ 
มีการดําเนนิการ  

4 หรอื 5 ขอ 
มีการดําเนนิการ 
6  หรอื 7 ขอ 

มีการดําเนนิการ 

8  ขอ 

ผลการประเมินตนเองปีการศึกษา  2554 

เป้าหมาย ผลการด าเนนิการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

8  8  5    บรรลุเป้าหมาย 
 

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การประเมนิ ผลการด าเนนิงาน หลักฐาน 

 1 มีการจัดทําแผนกล

ยุทธ์ ที่สอดคล้องกับ

น โ ย บ า ย ข อ ง ส ภ า

สถาบั น โดยการมี

ส่วนรวมของบุคลากร 

ในหนวยงาน และได

รั บความ เห็ น ชอ บ

จากผู บ ริ ห า ร โดย   

เปนแผนที่เชื่อมโยง

กั บ ป รั ช ญ า ห รื อ

ป ณิ ธ า น  แ ล ะ

พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ

สถาบั น  ตลอดจน

ส อ ด คล อ ง กั บ จุ ด   

เนนของกลุมสถาบัน 

กรอบแผนอุดมศึกษา

ระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 

(พ.ศ.2551-2565) 

และแผนพัฒนา 

    ก อ ง ฯ  มี ก า ร จั ด ทํ า แ ผ น ก ล ยุ ท ธ์ ที่

สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย โดย

การมีส่วนร่วมของบุคลากรในกองฯ และ

ไ ด้ รั บ ค ว า ม เ ห็ น ช อ บ จ า ก ค ณ ะ

กรรมการบริหารกองกิจการนักศึกษา เป็น

แผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธานของ

มหาวิ ทยาลั ยสงขลานครินทร์  โ ดย ได้

ดําเนินการดังนี้ 

    1. มีการกําหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ ใน

แผนปฏิบัติราชการกองกิจการนักศึกษาให้

เหมาะสมกับสภาพการบรหิารในปัจจุบัน โดย

ได้มีการทบทวน วิสัยทัศน์ พันธกิจ  มีการ

ประชุมกรรมการจัดทําแผน  หลังจากนั้นได้

นําเสนอให้บุคลากรทุกคนได้ร่วมแสดงความ

คดิเห็นในการสัมมนากองกจิการนักศึกษา 

    2. มีการจัดทําแผนกลยุทธ์ของกองกจิการ

นักศึกษา  มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร ์ โดย

ผู้บริหารและบุคลากรทุกคนได้ประชุมร่วมกัน

เพื่อพิจารณา วิเคราะห์สภาพปัจจุบันของ 

กนศ.1.1-01  

แผนกลยุทธ ์

กองกจิการ

นักศึกษา 
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ภารกิจท่ี 1 ภารกิจรวมของหนวยงานสนับสนุน 

ตัวบ่งชี้ :  1.1  กระบวนการพัฒนาแผน  

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การประเมนิ ผลการด าเนนิงาน หลักฐาน 

  การศึกษา 

ระดับอุดมศึกษาฉบับ

ที่ 10 (พ.ศ.2551-

2554) 

หน่วยงาน (SWOT) และทบทวนแผนการ

ปฏิบั ติ ร าชการและนํ าผลการประ เมิ น 

ข้อเสนอแนะจากการประเมินในปีที่ผ่านมาใช้

ประกอบในการจัดทําแผน ซึ่งแผนได้กําหนด

ตั ว ชี้ วั ด  เป้ าหมาย การจัดทํ าแผนการ

ปฏิบัติงานในการประกันคุณภาพการศึกษา 

การดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติ

ราชการและการบริหารความเสี่ยงและการ

ควบคุมภายใน มีการกําหนดกิจกรรมและ

โครงการจากทุกงานๆ ให้มีความสอดคล้อง

กับภารกิจหลักของกองกิจการนักศึกษาและ

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย- 

สงขลานครินทร์   ไว้ ในแผนกลยุทธ์ของ    

กองกจิการนักศึกษา (กนศ.1.1-01) 

       3.  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการการ

จั ด ทํ า แ ผ น ป ฏิ บั ติ ร า ช ก า ร  ป ร ะ จํ า ปี

งบประมาณ พ.ศ. 2554 (กนศ.1.1-02)และ

ดําเนินการประชุมคณะกรรมการตามคําสั่ง 

เพื่อดําเนินการทบทวน วิสัยทัศน์ พันธกิจ 

วัตถุประสงค์ นําผลการวิ เคราะห์สภาพ

ปัจจุบันของหน่วยงาน (SWOT) จากข้อ 2 มา

วิเคราะห์อีกครั้งหนึ่งรวมถึงวิเคราะห์ความ

สอดคล้อง ความเชื่อมโยงของแผนปฏิบัติ

ราชการของหน่วยงานกับแผนปฏิบัติราชการ

ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  เพื่อ

กําหนดให้ครอบคลุมตามภารกิจหลักของ

หน่วยงาน ประกอบด้วย การกําหนดนโยบาย 

กรอบ แนวทางปฏิบัติ  กลยุทธ์  ตัว ชี้ วัด 

เป้าหมาย ระยะเวลา และผู้รับผิดชอบให้

เป็นไปตามภารกิจหลัก  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กนศ. 1.1-02   

คําสั่งแต่งตั้ง

คณะกรรมการ

จัดทําแผนกลยุทธ์

กองกจิการ

นักศึกษา 
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ภารกิจท่ี 1 ภารกิจรวมของหนวยงานสนับสนุน 

ตัวบ่งชี้ :  1.1  กระบวนการพัฒนาแผน  

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การประเมนิ ผลการด าเนนิงาน หลักฐาน 

 2 มีการถายทอดแผน

กลยุทธระดับหนวย

งานไปสทูุกหนวย

งาน/งานภายใน 

    กองฯ มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ไปสู่ทุก

หน่วยงานภายใน ดําเนินการโดย 

    1. ผู้บริหารดํา เนินการถ่ายทอดแผน     

กลยุทธ์ ของกองกิจการนักศึกษาไปยั ง

บุคลากรทุกคนในการประชุมบุคลากรกอง

กจิการนักศึกษา   

    2. มีการกําหนดเป้าหมายการดําเนิน งาน

ของทุกแผน/กิจกรรม และกําหนดมอบหมาย

ผู้รับผิดชอบงานเป็นลายลักษณอ์ักษร  

(กนศ.1.1-03) 

กนศ.1.1-03 

แผนกลยุทธ์และ

แผนปฏิบัติการ

กองกจิการ

นักศึกษา ประจําปี

การศึกษา 2554 

 

 

 3 มีกระบวนการแปลง

แผนกลยุทธเปนแผน 

ปฏิบัติการประจําป

ครบตามพันธกจิ 

    มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์ เป็น

แผนปฏิบัติการประจําปีครบ  3 พันธกิจ โดย

กองฯ  กําหนดให้บุคลากรทุกคนจัดทํ า

แผนการปฏิบัติงานของตนเอง แผนงานของ

หน่วยงานภายใน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 

2554 แ ล้ ว นํ า แ ผ น กา รป ฏิ บั ติ ง า น ข อ ง

รายบุคคล/แผนงานหน่วยงานภายในมา

สังเคราะห์เพื่อจัดทําแผนการปฏิบั ติงาน

ภาพรวมของกองกิจการนักศึกษาซึ่งการ

จั ดทํ า แผนฯ  ไ ด้ มี ก า ร วิ เ ค รา ะห์ ค วา ม

ส อ ด ค ล้ อ ง ร ะ ห ว่ า ง แ ผ น ก ล ยุ ท ธ์ แ ล ะ

แผนปฏิบัติราชการประจําปี  อีกทั้งแผน/ 

กจิกรรมที่บุคลากรกําหนดมีความสอดคล้อง

กนศ.1.1-04 

แผนปฏิทนิงานของ

หน่วยงานภายใน  

กองกจิการ

นักศึกษา  
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ภารกิจท่ี 1 ภารกิจรวมของหนวยงานสนับสนุน 

ตัวบ่งชี้ :  1.1  กระบวนการพัฒนาแผน  

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การประเมนิ ผลการด าเนนิงาน หลักฐาน 

 4 มีตัวบ่งชีข้องแผนกล

ยุทธแผนปฏิบัติการ

ประจําป และคาเปา

หมายของแตละตัว    

บงชี ้เพื่อวัดความ 

สําเร็จของการ

ดําเนินงานตามแผน

กลยุทธและแผน 

ปฏิบัติการประจําป ี

     มีการกําหนดตัวบ งชี้ของแผนกลยุทธ

แผนปฏิบัติการประจําป และการกําหนด     

ค าเป าหมายของแต ละตัวบ งชี้ของการ

ดําเนินงานเพื่อวัดความสําเร็จในการดําเนิน 

งานตามแนวทางของการประเมินคุณภาพ

ของ หนวยงานสนับสนุน ที่มหาวิทยาลัยผู

กําหนดและไดกําหนดตัวชี้วัด คาเป้าหมาย

และเกณฑ การประเมินคุณภาพของการ

ดําเนินงานที่ครอบคลุมทุกภารกิจที่ เป น 

ภารกิจเฉพาะของกองกจิการศึกษา 

กนศ.1.1-01  

แผนกลยุทธ์กอง

กจิการนักศึกษา 
 

กนศ.1.1-04 

แผนปฏิทนิงานของ

หน่วยงานภายใน  

กองกจิการ

นักศึกษา  

 

 5 มีการดําเนนิงานตาม

แผนปฏิบัติการ

ประจําปครบตาม 

พันธกจิ 

     มีการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ 

ครบถ้วนตามพันธกิจกระบวนการทํางานทุก

ภารกิจมีการพัฒนาในเ ชิงคุณภาพและ

ประสิทธิภาพของการทํางานเพื่อให บรรลุ 

ผลสําเร็จตามแผนทุกภารกิจ โดยไดกําหนด

ตัวบงชี้เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนิน

กจิกรรมที่ดําเนินการไดสําเร็จตามแผน  

กนศ.1.1-05 

รายงานประจําป

การประเมิน

คุณภาพ ภายใน

กองกจิการ

นักศึกษา ประจําป 

การศึกษา 2554 

 6 มีการติดตามผลการ

ดําเนินงานตามตัว

บง่ชีข้องแผนปฏิบตัิ

การประจําป อยาง  

นอยปละ 2 คร้ังและ

รายงานผลตอผู้

บรหิารเพื่อพิจารณา 

    มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล

การดําเนินงานตามภารกิจหลักของกองฯ 

โดยไดมีการบูรณาการให้เปนระบบเดียวกัน

กับระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ประจําปี (TOR) และมีการกําหนดใหบุคลากร

รายงานผลการดําเนินงานปละ 2 ครั้ง (ทุก 6

เดือน)เพื่อรับการประเมินผลการดําเนินงาน

กนศ.1.1-06 

รายงานผลการ

ปฏิบัติงานทุก 6 

เดือนของบุคลากร 

กองกจิการ

นักศึกษาประจําป

2554 
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ภารกิจท่ี 1 ภารกิจรวมของหนวยงานสนับสนุน 

ตัวบ่งชี้ :  1.1  กระบวนการพัฒนาแผน  

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การประเมนิ ผลการด าเนนิงาน หลักฐาน 

 7 มีการประเมินผลการ

ดําเนินงานตามตัว   

บงชีข้องแผนกลยุทธ 

อยางนอยปละ 1 คร้ัง 

และรายงาน ผลตอผู

บรหิารเพื่อพิจารณา 

      มีการประเมินผลการดําเนินงานตาม

ตัวบงชี้ของกลยุทธ โดยผานกระบวนการ

ประเมินคุณภาพภายในประจําป ของกอง

กิจการนักศึกษาที่มีคณะกรรมการภายนอก

หนวยงานเข้ามาประเมินปละ 1 ครั้ง  ตาม

แนวทางและเกณฑ ที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

พรอมทั้งเสนอรายงานผลการดําเนินงานให

มหาวิทยาลัยทราบ  

กนศ.1.1-05 

รายงานผลการ

ประเมินคุณภาพ

ภายใน ประจาํปี 

2553 

 8 มีการนําผลการ
พิจารณาขอคิดเห็น
และขอเสนอแนะของ
ผูบรหิารไปปรับปรุง
แผนกลยุทธ  และ
แผนปฏิบัติการ
ประจําป 

 

     กองฯ ไดนําผลการพิจารณาขอคิดเห็น 

ข้อเสนอแนะ  และข้อมูลจากสวนตาง ๆ ใน

รูปของ  1) การประเมินความพึงพอใจในการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรกองกิจการนักศึกษา 

2) จากข อ เสนอแนะของคณะกรรมการ

ประเมินการปฏิบัติงานประจําป และ  3) 

นโยบายจากฝ่ายบริหารมาวิเคราะห เพื่อ

ปรับปรุงระบบงาน และประสิทธิภาพการ

ทํางาน (กนศ.1.1-01 , กนศ.1.1-04)  

กนศ.1.1-01  

แผนกลยุทธ์กอง

กจิการนักศึกษา 
 

กนศ.1.1-04 

แผนปฏิทนิงานของ

หน่วยงานภายใน  

กองกจิการ

นักศึกษา  

 
ข้อสรุปโดยรวมของตวับ่งชี ้

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแขง็ 

         ---- 

จุดควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

         ---- 

วิธีปฏิบัติที่ด/ีนวัตกรรม 

         ---- 
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ภารกิจท่ี 1  ภารกิจร่วมของหน่วยงานสนับสนุน 

ตัวบ่งชี้ : 1.2  ภาวะผนูําของผูบริหารทุกระดับของหนวยงาน  

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การประเมนิ ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

เกณฑ์การประเมนิ : 

คะแนน 1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 

มีการดําเนนิการ 
1 ขอ 

มีการดําเนนิการ 
2  ขอ 

มีการดําเนนิการ 
3 หรอื 4 ขอ 

มีการดําเนนิการ 
5  ขอ 

มีการดําเนนิการ 
6  ขอ 

 

ผลการประเมินตนเองปีการศึกษา  2554 

เป้าหมาย ผลการดําเนนิการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

6  6 5   บรรลุเป้าหมาย 
 

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การประเมนิ ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

 1 ผูบรหิารมีวสิัยทศัน

กําหนดทศิทางการ 

ดําเนินงานและสามารถ 

ถายทอดไปยังบุคลากร

ทุกระดับมีความ 

สามารถในการวางแผน

กลยุทธมีการนําขอมูล

สารสนเทศ เปนฐานใน

การปฏิบัติงานและ

พัฒนาหนวยงาน 

     ผูบรหิารมีวิสัยทัศน์ในการกําหนดทิศทางการ 

ดํ า เ นิ น งานของกอง ฯ  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  

พนัธกิจ 

เป้าประสงค ์

วัตถุประสงค ์

และกลยุทธ์ 

กองกิจการ

นักศึกษา 

 

กนศ.1.2-02 

โครงสรา้ง   

กองกจิการ

นักศึกษา 
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ภารกิจท่ี 1  ภารกิจร่วมของหน่วยงานสนับสนุน 

ตัวบ่งชี้ : 1.2  ภาวะผนูําของผูบริหารทุกระดับของหนวยงาน  

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การประเมนิ ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

 2 ผูบรหิารมีการกํากับ ติดตาม และ 

ประเมินผลการดําเนนิ 

งานตามทีม่อบหมาย 

รวมทั้งสามารถสื่อสาร

แผน และผลการดาํเนิน  

งานของสถาบนั/

หน่วยงานไปยังบุคลากร

ในหนวยงาน 

     ผู้บริหารของกองฯ มีการกํากับติดตามผลการ

ดําเนินงานตามที่มอบหมายสู่การปฎิบัติผ านที่

ประชุมทีมผู้บริหารกองฯ โดยจะมีวาระการ

ประชุมตามปกติเดือนละ 1 ครั้ง และจะมีการ

ประชุมวาระพิเศษ เมื่อมีความจําเป็นเร่งด่วน   

อีกทั้งมีการสื่อสารแผนและผลการดําเนินงานของ  

กองฯ ไปยังบุคลากรผ่านทางหัวหน้างานและ

สื่อสารโดยตรงผ่านที่ประชุมกองฯ จนบุคลากรมี

ความเข้าใจ สามารถนําไปถอืปฏิบัติได้  

(กนศ.1.2-03) 

กนศ.1.2-03 

รายงานการ

ประชุมทีม

ผู้บริหาร 
กองกจิการ 

นักศึกษา 

 3 ผูบรหิารสนับสนุนให

บุคลากรในหนวยงานม ี 

สวนรวมในการบรหิาร

จัดการ ใหอํานาจในการ

ตัดสนิใจแกบุคลากร

ตามความเหมาะสม 

    ผบูรหิารมีการสนับสนนุใหบุ้คลากรในหน่วย  

งาน มีส่วนรว่มในการบรหิารจัดการ โดยไดเปิด

โอกาสใหบุคลากร/ผูใตบังคับบัญชามีโอกาสใน

การแสดงความคดิเห็นและมสีวนรวมรับผิดชอบ 

ในการตัดสินใจดาํเนินงานในกจิกรรมตาง ๆ ของ

กองฯ  ในรูปของคณะกรรมการ/คณะทํางาน เช่น 

       - คณะกรรมการประกันคุณภาพและ

บรหิารความเสี่ยง 

       - คณะกรรมการแผนและพัฒนากองกจิการ

นักศึกษา 

       - คณะกรรมการจัดการความรูกองกจิการ

นักศึกษา 

       - คณะทํางานสงเสรมิกจิกรรม 5 ส  กอง

กจิการนักศึกษา 

       - คณะกรรมการสันทนาการสานสัมพนัธ ์

กองกจิการศึกษา  

       - คณะกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ่

       - คณะกรรมการประเมนิผลและอื่น ๆ 

(กนศ.1.2-04)     

   

กนศ.1.2-04 

แตงตั้ง

คณะกรรมการ

ชุดตางๆ ในการ

ดําเนินงานของ

กองกจิการ

ศึกษา 
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ภารกิจท่ี 1  ภารกิจร่วมของหน่วยงานสนับสนุน 

ตัวบ่งชี้ : 1.2  ภาวะผนูําของผูบริหารทุกระดับของหนวยงาน  

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การประเมนิ ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

 4 ผูบริหารถายทอดความ

รู และส งเสริมพัฒนา   

ผู ร ว ม ง า น เ พื่ อ ใ ห

สามารถทํางานบรรลุ

วัตถุประสงค์ ของหนวย

งานเต็มตามศักยภาพ 

 

     ผูบริหารมีการการถายทอดความรูแบบเป็น

ทางการและไม่เป็นทางการให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา  

โดยผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการ

ประชุมการพบปะพูดคุย และหากมีความรู้ใดที่

เป็นเรื่องสําคัญก็จะนําเข้าที่ประชุมทีมผู้บริหาร

และที่ประชุมกองกิจการนักศึกษา เพื่อรวมกัน

วิเคราะห์และแสดงความคดิเห็นรวมกัน 

กนศ.1.2-03 

รายงานการ

ประชุมทีม

ผู้บริหาร 
กองกจิการ 

นักศึกษา 

 5 ผูบรหิารบรหิารงานดวย

หลักธรรมาภิบาลโดย

คํานึงถึง ประโยชนของ

หนวยงานและผูมีสวนได

สวนเสีย 

    กองฯ  มีผูอํานวยการกองและหัวหนางาน ทั้ง 

9 งาน เปนผูบริหารจัดการภารกิจของกองใน

ฐานะหน วยงานสนับสนุนที่มีภารกิจนําเสนอ       

ขอมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผูบริหาร 

ตามภารกิจและมีการประสานงาน/ใหคําปรึกษา

ชี้แนะแกคณะ/หนวยงานที่เกี่ยวของดวย การ

ปฏิบัติงานของบุคลากรทุกคนใน กองอยางเต็ม

ศักยภาพ และมีจิตสํานึกในการใหบริการในการ

ดํา เนินงานใช หลักธรรมาภิบาลที่ เน นการ

ปฏิบัติการตามหลักนิติธรรม การดําเนินงานตาม

กฏระเบียบ ขอบังคับ แนวปฏิบัติและกติกาตาง ๆ 

ความโปรงใส เปนธรรม ที่สามารถตรวจสอบได มี

ความรับผิดชอบและการใช ทรัพยากรอย าง

ประหยัดและคุมคา คํานึงถึงประโยชนของหนวย

งาน/มหาวิทยาลัยและผู ที่มีสวนได เสียภายใต

กรอบระเบียบการบรหิารงานของมหาวิทยาลัย 
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ภารกิจท่ี 1  ภารกิจร่วมของหน่วยงานสนับสนุน 

ตัวบ่งชี้ : 1.2  ภาวะผนูําของผูบริหารทุกระดับของหนวยงาน  

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การประเมนิ ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

 6 มีระบบการประเมินผล

ของหน วยงาน และผู

บ ริ ห า ร นํ า ผ ล ก า ร

ประเมินไปปรับปรุงการ

บริหารงานอยางเปนรูป

ธรรม 

     กองฯ มีระบบการประเมินผลของหน่วยงาน 

โดย  1) การประเมินคุณภาพภายในกองกิจการ

นักศึกษาประจําป ตามแนวทางและเกณฑ ที่

มหาวิทยาลัยกําหนด  2) การประเมินผูบริหาร

โดยประเมิน ตามระเบียบที่มหาวิทยาลัยกําหนด

เรื่องหลักเกณฑ และวิธีการประเมินผลการ

ป ฏิ บั ติ ง า น ข อ ง ข า ร า ช ก า ร พ ล เ รื อ น ใ น

สถาบั นอุ ด มศึ กษ าประจํ าป 4   โ ด ย

คณะกรรมการประเมินนั้นประกอบด้วยหัวหน้า

งานทุกงาน ผอ. ผช. และ รองฯ ซึ่งกํากับดูแลกอง

กิจการนักศึกษา ซึ่งผูบริหารประเมินแลว จะมี     

ขอมูลยอนกลับในเรื่องการปรับปรุงการทํางาน

และการพัฒนาตนเอง 3) การประเมินความ     

พึงพอใจต อการปฏิบัติงานของบุคลากรกอง

กิจการศึกษา จากการประเมินดังกล่าวข้างต้น 

ผู้บริหารได้นําผลการประเมินข้อเสนอแนะจาก

การประเมินมาวิเคราะหเพื่อปรับปรุงระบบงาน 

ปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางาน การปรับปรุง  

กลยุทธ รวมถงึเทคนิคการทํางานเปนประจํา 

(กนศ.1.2-05) 

กนศ.1.2-05  

การทบทวน

ตนเองจาก

ข้อเสนอแนะ

ของกรรมการ

ประเมินผล

การปฏิบัติงาน

ประจําปี 

2553 
 

ข้อสรุปโดยรวมของตวับ่งชี ้

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแขง็ 

              ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงานมสี่วนรว่มในการบรหิารจัดการในรูปแบบคณะกรรมการชุด

ต่าง ๆ 

จุดควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

             ควรมีการเก็บหลักฐานการถ่ายทอดความรู ้ ของผู้บริหารอยา่งเป็นระบบ 

 

วิธีปฏิบัติที่ด/ีนวัตกรรม 

             ---- 
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ภารกิจท่ี  1   ภารกิจร่วมของหน่วยงานสนับสนุน  

ตัวบ่งชี้ : 1.3  การปฎิบัติตามบทบาทหนาที่ของผบูริหารหนวยงาน   
 

 เกณฑ์การประเมนิ : 

คะแนน 1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 

1  2  3  4  5  

 ข้อมูลผลการดําเนินงาน 

  ตัวตั้ง          = 3.37 

  ตัวหาร           5*5 

  ผลลัพธ ์         (3.37/5*5 = 3.37) 
 

ผลการประเมินตนเองปีการศึกษา  2554 

เป้าหมาย ผลการดําเนนิการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

3.51 3.37 3.37   ไมบ่รรลุเปา้หมาย 
 

รายละเอียดผลการดําเนนิงาน 

     1. มีการกําหนดนโยบายและจัดทาํวิสยัทัศน พันธกจิ/แผนกลยุทธ และนําสกูารปฎิบัติที่   เปนระบบชัดเจน

รวมทั้งมีการถายทอดนโยบาย   วิสยัทัศน พันธกจิ และแผนกลยุทธ ใหงานและบุคลากรทุกระดับทราบและมี

ความเขาใจตรงกันนอกจากนี ้ยังไดมีการกําหนดกลยุทธหลักเพื่อนําไปสกูารพัฒนาระบบการดําเนินงานของ

กองเพื่อให้บรรลุวสิัยทศันและ พันธกจิองคกร เผยแพร่ผา่น web site กองกจิการนักศึกษาและตดิประกาศไว้

หน้ากองกจิการนักศึกษา  (กนศ.1.3-01) 

     2. การมสีวนรวมโดยจัดใหมีการประชุมหัวหนางาน  อยางนอยเดอืนละคร้ัง การประชุมสัมมนาบุคลากร

กองฯ อยางนอยปละ 1 คร้ังประชุมเจ้าหน้าที่กองฯ  2-3 คร้ัง/ภาคการศึกษา (กนศ.1.2-03) รวมทั้งเปดรับฟง 

ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากบุคลากรทุกระดับ เพื่อใชขอมูลดงักลาวเปนแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุง

ระบบบรหิารและการปฎิบตัิงานกองกจิการนักศึกษา ไดเปดโอกาสใหบุคลากร/ผูใตบังคับบัญชามีโอกาสในการ

แสดงความคดิเห็นและมสีวนรวมรับผดิชอบในการตดัสินใจดําเนินงานในกจิกรรมตางๆของกองในรูป ของ

คณะกรรมการ/คณะทํางานโดยมีผบูรหิารเปนที่ปรึกษา 

     3. มีการสงเสรมิและพัฒนาระบบบรหิารจัดการภายในและสงเสรมิการจัดสภาพแวดลอมที่ดีในการทํางาน 

กองกจิการศึกษา จึงกําหนดใหมีการประเมินระดับความพึงพอใจของบุคลากรตอสภาพการทํางาน โดยมีวัตถุ

ประสงคเพื่อรับฟงการความคิดเห็นของบุคลากรที่มีความพึงพอใจตอการทํางาน เพื่อนําขอเสนอแนะมาเป

นประโยชนในการพัฒนาในป 4  ผลการประเมินพบวา บุคลากรมีความพึงพอใจตอสภาพการทํางาน

ภายในกอง มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.98 และไดมีการเผยแพร web site กองกจิการนักศึกษา  (กนศ.1.3-02) 

http://student.psu.ac.th/new/satistaction 

    4.  เพื่อเปนการพัฒนาระบบจัดการของผบูรหิาร ทุกระดบัของกองกจิการนักศึกษาใหเปนไปตามหลักธรร

มาภิบาลโปรงใส สามารถตรวจสอบได รวมทั้งการมีสวนรวมของบุคลากรทุกระดับ กองกจิการนักศึกษาได

http://student.psu.ac.th/new/satistaction
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ภารกิจท่ี  1   ภารกิจร่วมของหน่วยงานสนับสนุน  

ตัวบ่งชี้ : 1.3  การปฎิบัติตามบทบาทหนาที่ของผบูริหารหนวยงาน   

กําหนดใหมีการประเมินการบรหิารจัดการของผบูรหิารเปนตัวบงชีท้ี่สําคัญตัวหนึ่ง ในการประเมินผูบรหิาร

ระดับผูอํานวยการกองและหวัหนางาน  มีผลการประเมินด้านภาวะผูน้ําของผู้บริหารอยู่ในระดับพอใช้          

ที่ค่าเฉลี่ย 3.40  และดา้นการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลอยูใ่นระดับพอใช้ ที่ค่าเฉลี่ย  3.33  เฉลี่ยอยู่ใน

ระดับพอใช้ ที่ค่าเฉลี่ย  3.37  (กนศ.1.3-03) 

เอกสารอ้างอิง         

        กนศ.1.2-03        รายงานการประชุมทีมผู้บริหารกองกจิการนักศึกษา 

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

        กนศ.1.3-02        http://student.psu.ac.th/new/satistaction 

        กนศ.1.3-03        สรุปรายงานผลการประเมินผู้บริหารกองกจิการนักศึกษา ปี 2554 

 

http://student.psu.ac.th/new/doc/vision.plt
http://student.psu.ac.th/new/satistaction
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ภารกิจท่ี  1   ภารกิจร่วมของหน่วยงาน 

ตัวบ่งชี้ :  1.4  ระบบการพฒันาบุคลากรสายสนับสนนุ  

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

เกณฑ์การประเมนิ : 

คะแนน 1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 

มีการดําเนนิการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนนิการ 
2 ข้อ 

มีการดําเนนิการ    

3  หรอื 4 ขอ 

มีการดําเนนิการ     

5  หรอื 6 ขอ 

มีการดําเนนิการ       

7 ขอ 
 

ผลการประเมินตนเองปีการศึกษา  2554 

เป้าหมาย ผลการดําเนนิการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

7  3 3  ไมบ่รรลุเป้าหมาย 
 

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

 1 มีแผนการบรหิาร

และพัฒนา

บุคลากรสาย

สนับสนุนที่มีการ 

วิเคราะหข้อมูล

เชิงประจักษ์ 

      กองฯ มีแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร

สายสนับสนุนที่มีการวิเคราะหขอมูลเชิงประจักษ์  

(กนศ.1.4-01)  โดยการมุ่งพัฒนาบุคลากรกอง ให้มี

ความรู้ความสามารถและสมรรถนะตรงตามที่

มหาวิทยาลัยกําหนดคือ  สมรรถนะหลัก (Core 

Competency) สมรรถนะด้านบริหาร (Managerial 

Competency) และสมรรถนะเฉพาะงาน (Functi onal 

Competency) ต า มกลุ่ มบุ คลากร  โ ดย เ ฉพา ะ

สมรรถนะเฉพาะงานด้านกิจการนักศึกษานั้น  กอง

กิจการนักศึกษาได้ร่วมกับฝ่ายกิจการนักศึกษา 

คณะ และวิทยาเขตต่าง ๆ กําหนดให้เป็น Functional 

Competency กลุ่มงานกิจการนักศึกษาของ

มหาวิทยาลัย ได้แก่ 

    1. ความรูค้วามเข้าใจในงานที่รับผิดชอบ 

    2. ความสามารถในการประสานงาน 

    3. ความสามารถในการแก้ปัญหาและตัดสินใจ        

    4. ความมีมนุษยสัมพันธ์ 

    5. ความมีวุฒภิาวะทางอารมณ์ 

    6. ความตระหนัก ในการพัฒนาศักยภาพ

นักศึกษา 
    7. ความเข้าใจในพหุวัฒธรรม 

กนศ.1.4-01   
แผนกลยุทธ์การ
บรหิารทรัพยากร
บุคคลกองกจิการ
นักศึกษาปี
การศึกษา 2554 
 
กนศ.1.4-02  
Competency   
กลุ่มงาน 
กจิการนักศึกษา 
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ภารกิจท่ี  1   ภารกิจร่วมของหน่วยงาน 

ตัวบ่งชี้ :  1.4  ระบบการพฒันาบุคลากรสายสนับสนนุ  

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

 2 มีการบรหิารและ

การพัฒนา

บุคลากรสาย

สนับสนุนให้เปน 

ไปตามแผนที่

กําหนด 

 กองฯ ได้ดําเนินการพัฒนาบุคลากรตามแผน  

(กนศ.1.4-03)  ดังนี้ 

      1. จัดอบรมพัฒนาบุคลากร  เรื่อง จติบรกิาร 

จํานวน  20  คน      

   2. ส่งบุคลากรเข้าอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ 

จํานวน 6 คน 

   3. การศึกษาดูงาน 

      3.1  ในประเทศ    15  คน 

         3.2  ต่างประเทศ  18  คน 

กนศ.1.4-03

สรุปผลการจัด

โครงการพัฒนา

บุคลากร ปี 

2554 

 3 มีสวัสดิการเสริม

สรางสุขภาพที่ดี

และสรางขวัญ

และกําลงัใจให

บุคลากรสาย

สนับสนุน 

สามารถทํางาน

ไดอยางม ี

ประสิทธิภาพ 

     กองฯ มีโครงการจัดสวัสดิการเสริมสร้าง

สุขภาพโดยจัดให้บุคลากรมีโอกาสได้เข ้าร่วม

โครงการประกันภัยอุบัติเหตุกับนักศึกษาในอัตรา

ค่าเบี ้ยประกันภัยต่ําคนละ 100 บาทต่อปี และ

ได้รับความคุ้มครองสูงเช่นเดียวกับนักศึกษา ทําให้

มีความสะดวกในการเข้ารับบริการรักษาพยาบาล

อุบัติเหตุในโรงพยาบาลเอกชน คลินิก และโพลี

คลินิก ที่มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์ทั่วโลก 

ประหยัดเงินงบประมาณค่ารักษาพยาบาลของรัฐ 

และมีสินไหมทดแทนแก่ครอบครัวกรณีบุคลากร

เสียชวีิต/ทุพพลภาพ (กนศ.1.4-04)  

กนศ.1.4-04     

เอกสารรายชื่อ

นักศึกษาและ

บุคลากรผู้เอา

ประกันภัย   

(เอกสารอยูที่

งานบรกิารและ

สวัสดิการ

นักศึกษา) 

 

 

 4 มีระบบการตดิตาม

ใหบุคลากรสาย

สนับสนุนนาํความ

รูและทักษะที่ได

จากการพัฒนา

มาใชในการ

ปฏิบัติงานที่

เก่ียวของ 

 

     กองฯ ยังไม่มีแนวทางหรือวิธีการติดตาม

ประเมินผลการอบรมหรือการพัฒนาของบุคลากร 

เพื่อใหบุคลากรสามารถนําความรูและทักษะที่ได

จากการพัฒนามาใชในการปฏิบัติงาน หรือปรับปรุง

งานอย่างเป็นระบบ แต่มีการดําเนินการโดยใชกลไก

การสังเกต  ติดตามผลประเมินผลการปฏิบัติงาน

หรอืบางรายระบุไว้ใน TOR 
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ภารกิจท่ี  1   ภารกิจร่วมของหน่วยงาน 

ตัวบ่งชี้ :  1.4  ระบบการพฒันาบุคลากรสายสนับสนนุ  

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

 5 มีการใหค้วามรู้

ด้านจรรยาบรรณ

แกบุคลากรและ

ดูแลควบคุมให

บุคลากรสาย

สนับสนุนถอื

ปฏิบัต ิ

มี ก า ร ดู แ ล ค ว บ คุ ม ใ ห้ บุ ค ล า ก ร ป ฏิ บั ติ ต า ม

จรรยาบรรณโดยกําหนดไว้ในการประเมินผล

สมรรถนะ (Competency) ที่กําหนดให้บุคลากรทุก

คนมีค่าความจําเป็นของจรยิธรรมที่ระดับ 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 ยังไม่มีการประเมินผลความสําเร็จของ

แผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรสาย

สนับสนุนกองฯ 

 

 

 7 มีการนําผลการ

ประเมินไป

ปรับปรุงแผน

หรอืปรับปรุง

การบรหิารและ

การพัฒนา

บุคลากรสาย

สนับสนุน 

กองฯ ยังไม่ได้นําผลการประเมินไปปรับปรุง 

แผนหรอืปรับปรุงการบริหารและการพัฒนา

บุคลากรกองฯ  

 

 

ข้อสรุปโดยรวมของตวับ่งชี ้

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแขง็ 

                 ---- 

จุดควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

     1. มหาวิทยาลยัควรส่งเสรมิและสนับสนุนการพัฒนาบคุลากรกองกจิการนักศึกษา   ใหส้อดคล้องกับ

ภารกิจที่ต้องทาํงานพัฒนานกัศึกษา     

     2. ควรมีการประเมินผลระบบการพัฒนาบุคลากรและนําผลการประเมนิไปปรับปรุงอย่างเป็นระบบ 

วิธีปฏิบัติที่ด/ีนวัตกรรม 

                  --- 
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ภารกิจท่ี   1  ภารกิจร่วมของหน่วยงานสนับสนุน 

ตัวบ่งชี้ :  1.5  การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์การเรียนรู้  

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การประเมนิ ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

เกณฑ์การประเมิน : 

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  2554 

เป้าหมาย ผลการดําเนนิการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

5 5 5   บรรลุเป้าหมาย 
 

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

 1 มีการก าหนดประเด็น

ความรู้และเป้าหมาย

ข อ ง ก า ร จั ด ก า ร

ความรู้ที่สอดคล้อง

กับแผนกลยุทธ์ของ

หน่วยงานอย่างน้อย

ครอบคลุม 2 พันธกจิ 

     กองฯ ได้ก าหนดประ เด็นความรู้ และ

เป้าหมายของการจัดการความรูท้ี่สอดคล้องกับ

แผนกลยุทธ์ผ่านที่ประชุมกองกิจการนักศึกษา 

ครอบคลุม 3 พันธกจิ  ได้แก ่

1. พัฒนานักศึกษาให้ เป็นบัณฑิตที่พึง

ประสงค์โดยสนับสนุนและจัดกิจกรรมพัฒนา

นักศึกษาที่หลากหลายและมีคุณภาพ  

2. จัดบรกิารและสวัสดิการที่ดี  เอือ้ต่อการ

พัฒนาการเรียนรูแ้ละส่งเสรมิคุณภาพชวีิต 

แก่นักศึกษา 

3. สร้างองค์กรคุณภาพ ตามหลักการ

บรหิารจัดการที่ดี  

ก น ศ . 1 . 5 -0 1 

แผนการจัดการ

ค ว า ม รู้ ก อ ง

กจิการนักศึกษา 

 2 ก า ห น ด บุ ค ล า ก ร

กลุ่มเป้าหมายที่จะ

พัฒนาความรู้ และ

ทักษะตามประเด็น

ความรู้ที่ก าหนดใน   

ข้อ 1 

 

บุคลากรของกองกจิการนักศึกษาที่พัฒนาได้แก่ 

1. กลุ่มปฏิบัติงานพัฒนานักศึกษา 

2. กลุ่มปฏิบัติงานบรกิารและสวัสดิการ 

นักศึกษา 

ก น ศ . 1 . 5 -0 1 

แผนการจัดการ

ค ว า ม รู้ ก อ ง

กจิการนักศึกษา 
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ภารกิจท่ี   1  ภารกิจร่วมของหน่วยงานสนับสนุน 

ตัวบ่งชี้ :  1.5  การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์การเรียนรู้  

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การประเมนิ ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

 3 มีก ารแบ่ งปั นและ

แลกเปลี่ ยนเรียนรู้

จากความรู้ ทักษะ

ของผู้มีประสบการณ์

ตรง (tacit knowledge)  

เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติ

ที่ ดี ต า ม ป ร ะ เ ด็ น

ความรู้ที่ก าหนดใน

ข้อ 1 และเผยแพร่

ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้า 

หมายที่ก าหนด 

 กองฯ ได้มีการจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

หลายครงการโดยผู้ที่ แบ่ งปันความรู้ เป็ น

เช่ียวชาญและมีประสบการณต์รง 

1. ด้านพัฒนานักศึกษา เช่น โครงการ 

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดการความรู้  (KM 

Workshop) หัวข้อการพัฒนารูปแบบและการจัด

กิจกรรมประชุมเ ชียร์และรับน้องใหม่ เ ชิง

สร้างสรรค์  ปี  2554 โครงการประชุมเชิง

ปฏิบัติการการจัดการความรู้ (KM Workshop) 

เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาในภาคใต้หัวข้อ

ความส าเร็จของการจัดกิจการรับน้องประชุม

เชียร์ปกีารศึกษา 2554  

2.  ด้านบรกิารและสวัสดิการนักศึกษา 

    -  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การ 

ด าเนินการให้กู้ยืมเงิน งานกองทุนเงินให้กู้ยืม

เพื่อการศึกษา งานทุนการศึกษาและงานวินัย

นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ทั้ง 5 

วิทยาเขต 

    - การแลกเปลี่ยนความรูป้ระสบการณ์ 

การสัมภาษณ์นักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษา

ใ ห้ แ ก่ บุ ค ค ล า ก ร แ ล ะ ศิ ษ ย์ เ ก่ า  ซึ่ ง เ ป็ น

คณะท างาน 

          - ประชุมคณะท างานคัดกรองเบื้องต้น

ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์โครงการต้นกล้าสงขลา

นครินทร์ 

     - การบรหิารจัดการองคค์วามรู้ 

หลักสูตรกิจกรรมนักศึกษา 100 ช่ัวโมง  

ก น ศ . 1 . 5 -0 2     

ส รุ ป โค รงกา ร

แ ล ก เ ป ลี่ ย น

ค ว า ม รู้ ก อ ง

กิจการนักศึกษา 

ปี 2554 

 

 4 มีการรวบรวมความรู้

ตามประเด็นความรู้ 

ที่ก าหนดในข้อ 1 ทั้ง

ที่มี อยู่ ใ นตั วบุคคล

    กองฯ มีการรวบรวมความรู้และจัดเก็บ

รวมทั้งน าออกเผยแพร่ผ่านทาง Web site กอง

กจิการนักศึกษาอย่างเป็นระบบ เช่น 

กนศ .  1 . 5-03  

http://student.ps

u.ac.th 
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ภารกิจท่ี   1  ภารกิจร่วมของหน่วยงานสนับสนุน 

ตัวบ่งชี้ :  1.5  การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์การเรียนรู้  

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การประเมนิ ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

และแหล่งเรียนรู้อื่นๆ 

ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี

มาพัฒนาและจัดเก็บ

อย่างเป็นระบบโดย 

เผยแพร่ออกมาเป็น

ลายลั กษณ์ อั กษ ร 

(explicit knowledge) 

- เทคนิคการให้ค าปรึกษา 

- การช่วยเหลือนักศึกษา 

- เทคนิคการเขยีนคูม่ือการปฏิบัติงาน  

- เทคนิคการคัดกรองเบื้องต้นผู้ขาด 

แคลนทุนทรัพย์ 

        

 5 มีการน าความรู้ที่ได้

จากการจัดการความ 

รู้ ใ น ปี ก า ร ศึ ก ษ า

ปั จ จุ บั น ห รื อ ปี

การศึกษาที่ผ่านมาที่

เป็นลายลักษณอ์ักษร 

(explicit knowledge) 

แ ล ะ จ า ก ค ว า ม รู ้

ทั ก ษ ะ ข อ ง ผู้ มี

ประสบการณ์ตรง 

(tacit knowledge) ที่

เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมา

ปรับใช้ในการปฏิบัติ 

งานจรงิ 

    กองฯ ได้น าความรู้ที่ ได้จากการจัดการ

ความรู ้มาจัดท าให้เป็นลายลักษณอ์ักษร  คอื 

การติดตามและด าเนินการด้านทรานสคริป

กิจกรรมนั กศึกษา   เริ่ มจากการที่ มี การ

ตรวจสอบการท ากิจกรรมของนักศึกษา  ที่จะ

จบก่อน 1 ภาคการศึกษา รวบรวมรายชื่อ

นักศึกษาที่มีปัญหาส่ง ไปยั งคณะต่างๆ ที่

นักศึกษาสังกัด  เพื่อให้คณะได้ด าเนินการใน

เบื้องต้นด้วยการเรียกนักศึกษามาเตือนในเรื่อง

ของการท ากิจกรรม และการด าเนินการจัด

กิจกรรมหรือโครงการส าหรับนักศึกษาที่มี

ปัญหาได้เข้าร่วมกิจกรรมให้ครบตามที่ก าหนด

ไว้  คือ   17  กิจกรรม 100 หน่ วย ช่ัว โมง  

หลังจากนั้น ในส่วนของงานกิจกรรมนักศึกษาก็

ยังได้จัดกิจกรรมควบคูไ่ปกับคณะต่างๆ รวมถึง

การเชิญหน่วยกิจการนักศึกษาคณะต่างๆ 

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดกิจกรรมส าหรับ

นักศึกษาที่มีปัญหา เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมจบ

ครบตามที่มหาวิทยาลัยได้ก าหนดไว้และมีการ

บันทึกกิจกรรมให้กับนักศึกษาเป็นที่เรียบร้อย

แล้ว งานทะเบียนกลางจะท าหน้าที่ต่อในการ

ด าเนินการด้านขออนุมัติจบการศึกษาให้กับ

นักศึกษาต่อไป 

กนศ. 1.5-04  

บันทึกข้อความ

เ รื่ อ ง ข อ แ จ้ ง

รายชื่อนักศึกษา

ที่ ไ ม่ ผ่ า น

กิจกรรม เสริม

ห ลั ก สู ต ร เ พื่ อ

พัฒนานักศึกษา 
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ภารกิจท่ี   1  ภารกิจร่วมของหน่วยงานสนับสนุน 

ตัวบ่งชี้ :  1.5  การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์การเรียนรู้  

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การประเมนิ ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

ข้อสรุปโดยรวมของตัวบ่งชี้ 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

         ---- 

จุดท่ีควรพัฒนา / ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

   ควรมีการน าความรูท้ี่ได้จากการจัดการความรูม้าจัดเก็บเป็นหลักฐาน และน าไปใช้กับการปฏิบัติงาน 

จรงิ 

วิธีปฏิบัติที่ด/ีนวัตกรรม 

        ----  
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ภารกิจท่ี  1   ภารกิจร่วมของหน่วยงานสนับสนุน 

ตัวบ่งชี้ :  1.6  ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ  

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

เกณฑ์การประเมนิ : 

คะแนน 1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 

มีการด าเนนิการ        

1 ข้อ 

มกีารด าเนนิการ       

2 ข้อ 

มีการด าเนนิการ       

3 ข้อ 

มีการด าเนนิการ       

4 ข้อ 

มีการด าเนนิการ       

5 ข้อ 

 

ผลการประเมินตนเองปีการศึกษา  2554 

เป้าหมาย ผลการดําเนนิการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

5 5 5   บรรลุเป้าหมาย 
 

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

 1 มีแผนระบบ

สารสนเทศ 

(Information 

System Plan) 

     กองฯ มีแผนระบบสารสนเทศ ( Information 

System Plan) (กนศ.1.6-01) 

ก น ศ . 1 . 6 -0 1   

แ ผ น ร ะ บ บ

สารสนเทศกอง

กจิการนักศึกษา 

 2 มีระบบสารสนเทศ

เพื่ อ กา รบริ ห า ร

และการตัดสินใจ

ตามพันธกิจของ

หน่วยงาน และ

สามารถน าไปใช้ใน

กา รด า เ นิ น ง า น

ประกันคุณภาพ 

     กองฯ มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและ

การตัดสินใจสอดคล้องกับพันธกิจของกองฯ ดังนี้ 

(กนศ.1.6-02) 

  1. การบรกิารจัดหางานโดยใช้โปรแกรม  

PSU Job Service 

      2. สารสนเทศกิจกรรมนักศึกษา (Transcript  

กจิกรรมนักศึกษา) 

3. ข่าวสารกองกจิการนักศึกษา 

      4. กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.และ 

กรอ.) 

1. 5. ทุนการศึกษา (ทุนทั่วไป) 

2. 6. ทุนท างานแลกเปลี่ยน 

7. ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ 

กนศ.1.6-02 

http://student.ps

u.ac.th 

   8. งานพิเศษหารายได้ระหว่างเรียน 

      9. โครงการประกอบการอบรมแข่งขันต่าง ๆ 

 

http://student.psu.ac.th/
http://student.psu.ac.th/
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ภารกิจท่ี  1   ภารกิจร่วมของหน่วยงานสนับสนุน 

ตัวบ่งชี้ :  1.6  ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ  

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

10. การจองหอพัก 

11. เงินยืมฉุกเฉิน โดยทุกระบบสามารถน า 

ข้อมูลไปใช้ในการด าเนินงานประกันคุณภาพทั้ง

ระดับกองฯ และระดับมหาวิทยาลัย 

 3 มีการประเมิน

ความพึงพอใจของ

ผู้ใช้ระบบสารสนเทศ 

 

     มีการประเมินคุณภาพพึงพอใจของผู้ใ ช้บริการ

(นักศึกษา)มีผลการประเมินที่ระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย 

3.97  (กนศ.1.6-03) 

 

กนศ.1.6-03 

ความคดิเห็นและ

ความพึงพอใจของ

นักศึกษาต่อการ

บรกิารด้าน

สารสนเทศกิจการ

นักศึกษา 

 4 มีการน าผลการ

ประเมินความพึง

พอใจของผูใ้ช้

ระบบสารสนเทศ

มาปรับปรุงระบบ

สารสนเทศ 

     จากการประ เมินผลจากการท างานและ

สอบถามนักศึกษาที่ ใ ช้บริการจองหอพักผ่าน 

Website พบว่าในขณะที่จองหอพักตอนนักศึกษาจะ

เข้าศึกษาในช้ันปีที่ 1 นักศึกษายังไม่ค่อยเข้าใจระบบ

และยังไม่ทราบรหัสนักศึกษาเมื่อระบบก าหนดให้ใช้

เลขประจ าตัวประชาชนเป็น Username และให้

นักศึกษาป้อน Password ด้วยตนเองแต่นักศึกษา

มักจะลืม password ในภายหลังท าให้ไม่สามารถเข้า

ระบบได้ จึงได้ปรับปรุงระบบโดยก าหนด Password 

เป็นวันเดือนปี เกิดของนักศึกษาเพื่อป้องกันปัญหา

ดังกล่าว (กนศ.1.6-04) 

กนศ.1.6-04 

http://student. 

psu.ac.th/dorm/ 

 

 5 มีการส่งข้อมูลผา่น

ระบบเครอืข่ายให้ผู้

ที่เกี่ยวข้องตามที่

ก าหนด 

    ระบบสารสนเทศของกองกิจการนักศึกษานั้น

ท า ง า นป ร ะ ส า น กั บ ร ะ บบส า รส น เ ท ศ ขอ ง

มหาวิทยาลัยและผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆ ดังนั้นระบบจึง   

มีการส่งผ่านข้อมูลอยู่เสมอบางอย่างเป็นแบบ  

realtime บางอยา่งเป็นการจดัส่งข้อมูลเป็นคราวๆ 

ไปตามที่ก าหนด (กนศ.1.6-02) 

 

 

กนศ.1.6-02 

http://student. 

psu.ac.th 
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ภารกิจท่ี  1   ภารกิจร่วมของหน่วยงานสนับสนุน 

ตัวบ่งชี้ :  1.6  ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ  

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

ข้อสรุปโดยรวมของตวับ่งชี ้

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแขง็  

         มีงานสารสนเทศและนวัตกรรมดูแลภารกจินีโ้ดยเฉพาะ เป็นโครงสรา้งที่แตกต่างจากหน่วยงานสนับสนนุ

อื่น ๆ 

จุดท่ีควรพัฒนา / ข้อเสนอแนะในการปรับปรงุ 

    ---- 

วิธีปฏิบัติที่ด/ีนวัตกรรม 

         ----  
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ภารกิจท่ี  1  ภารกิจร่วมของหน่วยงานสนับสนนุ 

ตัวบ่งชี้ :  1.7  ระบบบริหารความเสี่ยง  

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การประเมนิ ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

 

เกณฑ์การประเมนิ : 

คะแนน 1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 

มีการดําเนนิการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนนิการ 
2 ข้อ 

มีการดําเนนิการ 3 
หรอื 4 ขอ 

มีการดําเนนิการ  
5 ขอ 

มีการดําเนนิการ       

6 ขอ 
 

ผลการประเมินตนเองปีการศึกษา  2554 

เป้าหมาย ผลการดําเนนิการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

5   6  5     บรรลุเป้าหมาย 
 

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ้ เกณฑ์การประเมนิ ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

 1 มีการแตงตั้งคณะกรรมการ

หรอืคณะทํางานบริหาร

ความเสี่ยงโดยมีผบูรหิาร

ระดับสูงและตัวแทนที่

รับผดิชอบพันธกจิหลักของ

หนวยงานรวมเปน 

คณะกรรมการหรือ

คณะทํางาน 

   มีการแตงตั้งคณะกรรมการบริหาร 
ความเสี่ยงและควบคุมภายในกองกจิการ

นักศึกษาซึ่งประกอบด้วย หัวหน้างานทุก

ง า น แ ล ะ ผู้ แ ท น ที่ รั บ ผิ ด ช อ บ ก า ร

ดําเนินงานจากทุกงาน มีผู้อํานวยการ

กอง เป็นที่ปรึกษาโดยคณะกรรมการดัง

กลาวมีหน้าที่ วางแผนและจัดวางระบบ

การบรหิารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

ของกองฯ ติดตามและประเมินผลการ

ควบคุมภายในและพัฒนาปรับปรุงระบบ  

กนศ 1.7-01 

รายชื่อ

คณะกรรมการ    

บรหิารความ 

เสี่ยงและควบคุม 
ภายในกอง

กจิการนักศึกษา 

 2 มีการวิเคราะหและระบุ
ความเสี่ยง และปจจัยที ่
กอ่ใหเกิดความเสี่ยงอยา่ง
น้อย  2 ดาน ตามบรบิท
ของหนวยงานจากตัวอยาง 
ตอไปนี ้

*ความเสี่ยง ดา้นทรัพยากร 

(การเงินงบประมาณ  ระบบ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

อาคารสถานที่) 

ในการวเิคราะหและระบุความเสี่ยง 

และปจจัยเสี่ยงที่กอใหเกิดความเสี่ยงที่ส

งผล กระทบหรอืสรางความเสียหายหรือ

ความลมเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุ/

ไมบรรลุเปาหมายในการบรหิารงานนั้น 
     กองฯ ไดนําจุดออนและขอเสนอแนะ

จากรายงานประจํ าป การประ เมิ น

คุณภาพ และรายงานผลการประเมิน

คุณภาพภายในมาเปนประเด็นพิจารณา 

กนศ 1.7-02 
-  รายงานการ 
ประเมินผลและ

การปรับปรุงการ

ควบคุมภายใน

สําหรับงวด           

สิน้สดุวันที ่ 30  

กันยายน 2553 
- รายงานผลการ
ติดตามแผนการ
ประเมินผลและ 
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ภารกิจท่ี  1  ภารกิจร่วมของหน่วยงานสนับสนนุ 

ตัวบ่งชี้ :  1.7  ระบบบริหารความเสี่ยง  

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การประเมนิ ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

  * ความเสีย่งดาน 
ยุทธศาสตรหรอืกลยุทธของ
หนวยงาน 
* ความเสีย่งดานนโยบาย 
กฎหมายระเบียบ ขอบังคับ 
* ความเสีย่งดานการ
ปฏิบัติงาน เชน ความเสีย่ง
ของกระบวนการบรหิาร
หลักสูตรการบรหิาร
งานวิจยั ระบบงาน  ระบบ
ประกันคุณภาพ 
* ความเสีย่งดานบุคลากร
และความเสีย่งดาน  ธรรม
มาภิบาล  โดย    เฉพาะ
จรรยาบรรณของบุคลากร 
* ความเสีย่งจากเหตุการณ

ภายนอก 

รวมกัน เพื่อวิเคราะหหาความเสี่ยงจาก

จุดออนที่ยังมีอยู ซึ่งไดผานการวิเคราะห

แลว เปนปจจัยที่ก่อใหเกิดความเสี่ยงใน 

ดานการปฏิบัติงาน 

การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน
สําหรับงวดตัง้แต
วันที่ 1 ตลุาคม 
2553 ถงึวันที ่31 
มีนาคม 2554 

 3 มีการประเมินโอกาสและ

ผลกระทบของความเสี่ยง

และจัดลําดับความเสีย่งที่

ไดจากการวิเคราะหใน      

ขอ 2 

  กองฯ มีการประเมินโอกาสและ 

ผลกระทบของความเสี่ยง และจัดลาํดับ

ความเสี่ยงตามแบบติดตาม ปย.3 และได

นําระบบและกลไกการพัฒนาคุณภาพ

ตามระบบประกันคุณภาพภายใน(SAR)   

ซึ่งกําหนดสิ่งทีต่องพัฒนาเรงดวนตาม

รายงานผลการประเมนิคุณภาพในรอบ 

ป มาพิจารณาดําเนินการ 

 

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

ตุลาคม 2553         

ถงึวันที่  31 
มีนาคม  2554 

 4 มีการจัดทําแผนบริหาร

ความเสี่ยงที่มีระดับความ

เสี่ยงสูง และดําเนนิการ

ตามแผน 

   กองฯ มีการจัดทาํแผนบรหิารความ

เสี่ยงทีม่ีระดับความเสี่ยงสงูตามแบบ 

ปย.3   
 

กนศ.1.7-04 
รายงานผลการ 

ติดตามแผนการ 

ประเมินผลและ 

การปรับปรุงการ 
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ภารกิจท่ี  1  ภารกิจร่วมของหน่วยงานสนับสนนุ 

ตัวบ่งชี้ :  1.7  ระบบบริหารความเสี่ยง  

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การประเมนิ ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

    ควบคุมภายใน

สําหรับงวด 

ตั้งแต วันที่ 1 

ตลุาคม 2553         

ถงึวันที่ 31 
มีนาคม  2554 

 5 

 

มีการติดตามและประเมนิ 

ผลการดําเนนิงานตามแผน 

และรายงานตอมหาวิทยาลยั 

เพื่อพิจารณาอยางนอยปละ 

1 คร้ัง 

กองฯ  มีการตดิตามและประเมินผล  

การดําเนินการตามแผน และไดรายงาน

ผลการดําเนินงานประจาํปตอมหาวิทยาลยั 

ตามรอบทีม่หาวิทยาลัยกําหนด 
 

กนศ.1.7-05 

รายงานผลการ 

ติดตามแผนการ 

ประเมินผลและ

การปรับปรุงการ

ควบคุมภายใน

สําหรับงวด 
ตั้งแต่วันที ่1 

ตุลาคม 2553 

ถงึวันที่ 31 

มีนาคม  2554 

 6 มีการนําผลการประเมิน

และขอเสนอแนะจากผู

บรหิารไปใชในการปรับแผน

หรอืวิเคราะหความเสี่ยงใน

รอบปถัดไป 

    ที่ผานมากองกจิการนักศึกษา ไดม ี

การนําผลการประเมนิและขอเสนอแนะ

จากผูบรหิารระดับมหาวิทยาลัยไปใชใน

การปรับแผนหรอืวิเคราะหความเสีย่งใน

รอบปถัดไปเนื่องจากถูกมอบหมายให้

รับผดิชอบความเสี่ยงในระดับ

มหาวิทยาลยั 

 

ข้อสรุปโดยรวมของตวับ่งชี ้

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแขง็ 

        ---- 

จุดควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

        ---- 

วิธีปฏิบัติที่ด/ีนวัตกรรม 

       ---- 
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ภารกิจท่ี  1  ตัวบ่งชี้ร่วมของหน่วยงาน 

ตัวบ่งชี้ :  1.8  ระบบและกลไกการเงนิและงบประมาณ  

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

เกณฑ์การประเมนิ : 

คะแนน 1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 

มีการดําเนนิการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนนิการ     

2  หรอื 3 ขอ้ 
มีการดําเนนิการ     

4 หรอื 5 ขอ 
มีการดําเนนิการ        

6  ขอ้  

มีการดําเนนิการ       

7 ขอ 
 

ผลการประเมินตนเองปีการศึกษา  2554 

เป้าหมาย ผลการดําเนนิการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

7   7 5   บรรลุเป้าหมาย 
 

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

 1 มีการจัดทําคําขอ

ทีส่อดคลองกับ

แผนกลยุทธของ

หนวยงาน 
 

     กองฯ ได มีการจัดทําคําของบประมาณ

ประจําปทั้งงบประมาณแผนดินและงบประมาณ

เงิ นราย ได ที่ สอดคล องกับแผนการจัดทํ า

งบประมาณของมหาวิทยาลัย รวมทั้งสอดคลอง

กับยุทธศาสตร ในดานกิจการนักศึกษาที่กอง

กิจการนักศึกษารับผิดชอบในฐานะหน วยงาน

กลางที่ตองดําเนินการกํากับดูแลการใชจายงบ

ประมาณ  (กนศ. 1.8-01) 

กนศ. 1.8-01 
-เอกสารคําขอ

งบประมาณ 
แผน่ดินประจาํปี
งบประมาณ 
2554 
-  เอกสารคําขอ

งบประมาณเงนิ

รายได้ประจําปี

งบประมาณ 2554 

 2 มีแนวทางบรหิาร

ทรัพยากรทาง    

ดานการเงินหลัก

เกณฑการจัดสรร

และ การวางแผน

การใช้เงินอยางมี

ประสิทธิภาพ  

โปรงใสตรวจสอบ 

ได 

แนวทางบรหิารทรัพยากรทางดานการเงินและ 
แผนการจัดสรรและการใชจายงบประมาณภายใน
กองจะเปนไปตามภารกิจประจําที่กองรับผิดชอบ
ตามสายงาน  ซึ่งงบประมาณที่ไดรับการจัดสรร
จากมหาวิทยาลัย ในแตละหมวด จะมีกิจกรรม
กํากับ แตละกิจกรรมจะมีกฏ ระเบียบ และเกณฑ์
การใชจายงบประมาณกํากับชัดเจนดังนั้น การใช
จายงบประมาณของแตละงานแตละกิจกรรมจะ 
ตองเป็นไปตามกฏเกณฑ และระเบียบ โดยไดรับ
การอนุมัติจากผู บริหารที่ได รับมอบหมายให
รับผิดชอบประกอบดวย รองอธิการบดีฝายพัฒนา
นักศึกษากฬีา และวัฒนธรรม 

-  เอกสารคําขอ 

งบประมาณแผ่นดิน

ประจําปี

งบประมาณ 

2554 

- เอกสารคําขอ 

งบประมาณเงนิ 

รายไดประจําป 

งบประมาณ 2554 
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ภารกิจท่ี  1  ตัวบ่งชี้ร่วมของหน่วยงาน 

ตัวบ่งชี้ :  1.8  ระบบและกลไกการเงนิและงบประมาณ  

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

 3 มีงบประมาณ

ประจําปีที่สอด    

คลองกับแผน 

ปฏิบัติการใน   

แตละพันธกจิ 

และการพัฒนา 

หนวยงานและ

บุคลากร 

  งบประมาณการดําเนนิงานกองกจิการนักศึกษา 

ประจําปีงบประมาณ 2554 ได้รับการจัดสรรเงิน

งบประมาณสนับสนุนในการดาํเนินงานจากแหล่ง

ต่าง ๆ ดังนี้                                          

ด้านงบประมาณและการเงิน 

 

สําหรับงบประมาณในการพัฒนาหนวยงานและ

บุ ค ล า กร ไ ม่ ไ ด้ รั บ ก า ร จั ด ส ร ร   เ นื่ อ ง จ า ก

มหาวิทยาลัย ได กําหนดนโยบายการพัฒนา

บุคลากรสายสนับสนุน  ในสํานักงานอธิการบดีโดย

ไดมอบหมายใหกองการเจาหนาที่  เปนหนวยงานที่

รับผิดชอบบริหารจัดการงานดานพัฒนาบุคลากร

สายสนับสนุน  รวมทั้งการกําหนดนโยบายและ

แผนพัฒนาบุคลากร   

 รับ จา่ย 

งบประมาณแผน่ดิน   16,804,400.00 17,043,195.83 บาท 

งบประมาณเงินรายได้                    5,270,000.00 23,229,733.36 บาท 

รวม 42,074,400.00 40,272,929.19 บาท 

รับ – จา่ยเงินประเภท

ต่าง ๆ  

10,345,549.91 11,188,077.81 บาท 

เงินคา่บํารุงกิจกรรม 

นักศึกษา 

  2,412,845.50  3,180,070.00 บาท 

กนศ.1.8-02  
สรุปการเงินและ
งบประมาณ  กอง
กจิการนักศึกษา 
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ภารกิจท่ี  1  ตัวบ่งชี้ร่วมของหน่วยงาน 

ตัวบ่งชี้ :  1.8  ระบบและกลไกการเงนิและงบประมาณ  

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

 4 มีการจัดทํา

รายงานทางการ

เงินอยางเป็นระบบ 

และรายงานตอผู

บรหิาร ของหนวย

งานอยางนอยปละ 

2 คร้ัง 

  กองฯ มีระบบฐานขอมูลการใชจายงบ 

ประมาณในแตละรายการ ทําใหทราบสถานะทาง

การเงินของกองฯ กอนเสนอผูมีอํานาจตัดสินใจ

อนุมัติในการใช้เงินแตละครั้ง  โดยงานธุรการ

รับผดิชอบเป็นหน่วยงานกลาง รองรับการบริหาร 

และการดําเนินงานของทุกงานของกองฯ และ

องค์การบริหารองค์การนักศึกษา  สภานักศึกษา  

ชมรมต่าง ๆ และกรรมการหอพัก 

     มีการจัดทํารายงานขอมูลสถานะทางการเงิน 

อยางเปนระบบมีการบันทึกขอมูลทุกครั้งที่มีการ

ใช้เงิน สามารถตรวจสอบความเปนปจจุบันไดที่

งานธุรการ  และจัดทํารายงานทุกเดือน  รายไตร

มาส และทุกปี งบประมาณให้ผู้บริหารและ

หน่วยงานทราบ 

บัญชรีายงานขอ 

มูลดานการเงิน 
 

 5 มีการนําขอมูล 

ทางการเงินไปใช

ในการวเิคราะห  

คาใชจายและ     

วิเคราะหสถานะ

ทางการเงินของ

หนวยงานอยาง  

ตอเนื่อง 

 กองฯ มีการนาํขอมลูทางการเงินไปใชในการ  
วิเคราะหคาใชจาย วิเคราะหส์ถานะทางการเงนิ
ของกอง เพื่อใชประกอบการใช้เงินตามภารกิจ
และตามรายการที่ไดรับการจัดสรรอยา่งตอ่เนื่อง 
 

เอกสารการเบกิ   
จายงบประมาณ 
 

 6 มีหนวยงาน

ตรวจสอบ

ภายในและ

ภายนอกทําหนา 

ที่ตรวจติดตาม

การใชเงินให้   

เปนไปตาม

ระเบียบและกฎ

     กองฯ มีการตรวจสอบ ติดตามการใช้เงินโดย

เ จ้ า ห น้ า ที่ ที่ รั บ ผิ ด ช อ บ  หั ว ห น้ า ง า น แ ล ะ

ผู้อํานวยการกองฯ หน่วยงานตรวจสอบภายใน

ของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังมีการติดตามการ

ใช้เงิน กรณีที่ใช้งบกลางกับงานพัสดุ งานการเงิน

และบัญชีกองคลังและกองแผนงานในการใช้เงิน

ทุกรายการ ผลการติดตามและตรวจสอบ โดย

หน่วยตรวจสอบภายใน ด้านงบประมาณถูกต้อง 

กนศ.1.8-01  

บัญชแีละรายงาน

การดําเนินงาน

การเงินต่าง ๆ ของ

กองฯปีงบประมาณ 

2554 - 2555 
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ภารกิจท่ี  1  ตัวบ่งชี้ร่วมของหน่วยงาน 

ตัวบ่งชี้ :  1.8  ระบบและกลไกการเงนิและงบประมาณ  

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

เกณฑที่ 

สถาบันกําหนด 

เป็นไปตามระเบียบ แต่มีปัญหาในระบบการ

ติดตามการใ ช้ เ งิ นยื มและที่ ยั ง ไม่ ส ามารถ

ดําเนินการได้ตามระเบียบที่กําหนดในเรื่องของ

ระยะเวลาการชําระเงินคนืตามเวลาที่กําหนดไว้ 

 7 ผูบรหิารระดับสูง 

มีการติดตาม 

ผลการใชเงินให้

เป็นไปตาม

เปา้หมาย และ

นําขอมลูจาก 

รายงานทางการ 

เงินไปใชในการ

วางแผนและการ

ตัดสนิใจ 

     ผู้อํานวยการกองฯ หัวหน้างาน/หัวหน้าหน่วย

ทุกงานและเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบให้ความสําคัญ

และติดตามการใช้จา่ยเงินตามงบประมาณที่ได้รับ

และตามภารกิจ กิจกรรม/โครงการที่รับผิดชอบ 

เพื่อให้การใช้จ่ายเงินเป็นไปตามแผนที่วางไว้ และ

สอดคล้องกับเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

และนําข้อมูลจากรายงานทางการเงินไปใช้ในการ

วางแผนและการตัดสินใจ 

กนศ.1.8  

หนังสือเอกสาร

การจัดทําคําขอ

งบประมาณเงนิ

รายได้และเงนิ

งบประมาณ 

ข้อสรุปโดยรวมของตวับ่งชี ้

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแขง็ 

  มีการดําเนนิงานดา้นการเงนิและงบประมาณที่กองฯ แยกขาดจากมหาวิทยาลยัในการดําเนินงาน 

โดยเฉพาะการดําเนินงานเงนิกจิกรรมของนักศึกษาที่เบ็ดเสร็จและเสร็จสิน้ที่กองฯ  ที่แยกต่างหากจากแผน

รวมของมหาวิทยาลยัและมีเจา้หน้าที่การเงินดูแล  รับผดิชอบทําใหม้ีความคลอ่งตัวและเอื้อต่อการดําเนนิงาน 

จุดท่ีควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

1. มีการเชื่อมโยงแผนปฏิบตัิการของหน่วยงานกับระบบงบประมาณในบางส่วนงานเท่านัน้ 

      2.  เสนอมหาวิทยาลยัจดังบประมาณใหส้อดคล้องกับโครงสรา้งการแบง่งานใหม ่9 งาน 

วิธีปฏิบัติที่ด/ีนวัตกรรม 

1. กําหนดให้จดัทําแผนปฏิบัติการประจําปีตามทศิทางที่กําหนดไว้ในแผนกลยุทธ์เพื่อเปน็การ 

เช่ือมโยงและถ่ายทอดเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร ์สู่เป้าหมายการดําเนินงานของแตล่ะส่วนงาน 

      2.สรา้งระบบที่เช่ือมโยงระหว่างกลยุทธ์และแผนปฏิบัตกิารของกองฯ กับระบบงบประมาณ        
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ภารกิจท่ี  1  ภารกิจร่วมของหน่วยงานสนับสนนุ 

ตัวบ่งชี้ :  1.9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

เกณฑ์การประเมนิ : 

คะแนน 1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 

มีการดําเนนิการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนนิการ 
2 หรอื 3 ข้อ 

มีการดําเนนิการ    

 4 หรอื 5 หรอื 6 ขอ 

มีการดําเนนิการ        

7 หรอื 8 ขอ 

มีการดําเนนิการ       

9 ขอ 
 

ผลการประเมินตนเองปีการศึกษา  2554 

เป้าหมาย ผลการดําเนนิการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

7 7 4    บรรลุเป้าหมาย 
 

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

 1 มีระบบและ

กลไกการประกัน 

คุณภาพการ 

ศึกษาภายในที่

เหมาะสม และ

สอดคลองกับ

พันธกจิและ

พัฒนาการของ

สถาบันและ

ดําเนินการตาม

ระบบที่กําหนด 

 กองฯ  มีแผนการดําเนินงานดานประกัน 

คุณภาพตามนโยบายและวงจรการประกัน

คุณภาพของมหาวิทยาลัย โดยยึดกระบวนการ 

PDCA+Par เพื่อขับเคลื่อนงาน ระบบการประกัน

คุณภาพภายในกอง อาศัยการมีสวนรวมของทุก

งานภายในกองดํา เนินกิจกรรมการประกัน

คุณภาพภายใตกรอบและนโยบายของกองและ

มหาวิทยาลัยโดยใชแนวทางเดียวกับที่สํานักงาน

ประกันคุณภาพเสนอให มีการจัดทํารายงาน

ประจําปการประเมิน คุณภาพของหน วยงาน

สนับสนุน เพื่อใหเปนระบบเดียวกัน อยางไรก็ตาม

ยังมีขอแตกตางกันในบางภารกิจเฉพาะหนวยงาน

สนับสนุนใน  ปการศึกษา 2554 กองยังคงใช

มาตรฐานการประเมินตามองค ประกอบและ    

ตัวบงชี้รวมกันของ สกอ. สมศ. และมอ.ในสวน

ของภารกิ จรวม  สํ าหรั บตั วบ่ ง ชี้ เ ฉพาะ ได้

กําหนดให้สะท้อนภาระกิจหลักและใช้เกณฑ์

คุณภาพเป น แนวทางในการประเมิน ทําให

มาตรฐานตัวบงชี้และเกณฑคุณภาพ มีความสม

บูรณและสอดคลองกับมาตรฐานที่เกี่ยวของ เพื่อ 

กนศ.1.9-01 

คูมือตัวบงชีแ้ละ 

เกณฑการประเมิน

คุณภาพภายใน

ประจําปการศึกษา 

2554 กองกจิการ-

นักศึกษา  
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ภารกิจท่ี  1  ภารกิจร่วมของหน่วยงานสนับสนนุ 

ตัวบ่งชี้ :  1.9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

   กําหนดกรอบและแนวทางการประกันคุณภาพใหมี

ความชัดเจนและมีการเชื่อมโยงกับแผนกลยุทธของ

มหาวิทยาลัยสวนกลไกการประกันคุณภาพนั้น

บุคลากรในกองรวมกันขับเคลื่อนโดยจะมีการ

ประชุมพิจารณากําหนดแนวทางการพัฒนาระบบ

ประกั นคุณภาพผ าน ที่ ป ร ะ ชุมหั วหน า ง า น

นอกจากนั้นยังมีที่ประชุมคณะกรรมการการ

ประกันคุณภาพจะพิจารณาและตัดสินใจพัฒนา

งานระบบคุณภาพในกอง เช น ระบบประกัน

คุณภาพภายในกอง และระบบการควบคุมภายใน 

(กนศ.1.9-01) 

 

 2 มีการกําหนด

นโยบายและให 

ความสําคัญ

เรื่องการประกัน

คุณภาพ

การศึกษาภายใน 
 

    กองฯ ได้กําหนดนโยบายและให้ความสําคัญ

กับเรื่องการประกันคุณภาพภายในโดยไดมีการ 

แตงตั้งคณะกรรมการ ประกอบดวยรองฯ ผช. 

ผอ.และหัวหนางานทุกงานทําหนาที่ในการกําหนด

นโยบายแนวทางการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ

ตลอดจนพัฒนากระบวนการประกันคุณภาพ

ภายในและกํากับติดตามใหเป็นไปตามแผนการ

ดําเนินการประกันคุณภาพภายในประจําป รวมทั้ง

ดําเนินการใหมีการบูรณาการระบบการประกัน

คุณภาพเขากับกระบวนการจัดทํารายงานผลการ

ปฏิบัติงานประจําปของรายบุคคล (TOR) เพื่อให

ทุกคนได มีส วนรวมในการดําเนินการประกัน

คุณภาพภายในของกองฯ รวมทั้ งการจัดทํา

รายงานประจําปการประเมินคุณภาพของกอง

กจิการนักศึกษา (กนศ.1.9-02)  

กนศ.1.9-02 

คําสั่งแต่งตั้ง

คณะกรรมการ

ประกันคุณภาพ 

กองกจิการนักศึกษา 
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ภารกิจท่ี  1  ภารกิจร่วมของหน่วยงานสนับสนนุ 

ตัวบ่งชี้ :  1.9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

 3 มีการกําหนดตัว 

บงชีเ้พิ่มเติมตาม       

อัตลักษณของ  

หนวยงาน 

(ตัวบงชีเ้ฉพาะ) 
 

      กองฯ ไดมีการกําหนดตัวบงชี้เพิ่มเติมตาม    

อัตลักษณของกองฯ ในภารกิจเฉพาะที่เปนบริบท

ของกองกิจการการศึกษา เพื่อนําผลการประเมิน

มาพัฒนาระบบบริหารจัดการภายในของกอง

กิจการการศึกษา ซึ่งในปี 2554 ได้กําหนดตัวบ่งชี้

เฉพาะขึ้นมา 15 ตัวบ่งชี้ (กนศ.1.9-01) 

กนศ.1.9-01 

คูมือตัวบงชีแ้ละ 

เกณฑการประเมิน

คุณภาพภายใน

ประจําปการศึกษา 

2554 กองกจิฯ  

 4 มีการดําเนนิงาน      

ดานการประกัน

คุณภาพการศึกษา 

ภายในที่ครบถวน 

ประกอบ ดวย 

   1) การควบคุม 

ติดตามการดาํเนิน 

งาน และประเมิน

คุณภาพ 

   2) การจัดทํา

รายงานประจําปที่

เปนรายงาน

ประเมินคุณภาพ

เสนอตอสถาบนั

ตามกําหนดเวลา

โดยเปน็รายงานที่

มีขอมูลครบถวน

ตามทีส่ถาบัน

กําหนด และ 

   3) การนาํผลการ

ประเมินคุณภาพไป

ทําแผนการพัฒนา 

คุณภาพการดําเนิน 

งานของหนวยงาน 

      กองฯ มีการดําเนินงานดานการประกัน 

คุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ วนทั้งการ

ควบคุมคุณภาพการติดตามตรวจสอบการ

ดําเนินงานการประเมินคุณภาพ มีการนํากลไก

คุณภาพตามวงจร PDCA–Par เพื่อขับเคลื่อนงาน

ระบบคุณภาพภายในกองฯ  อย างต อเนื่อง        

เปนประจําทุกปอยางตอเนื่อง กองฯ ไดดําเนินการ

จัดทํารายงานประจําป คุณภาพภายในตาม    

ขอบขายภาระงานของกอง ทั้งที่เปนภารกิจรวม

ของ หนวยงานสนับสนุนและภารกิจเฉพาะที่เปน 

บริบทของกองตามคู มือการจัดทํารายงาน

ประจําป การประเมินคุณภาพของหน วยงาน

สนับสนุน ของมหาวิทยาลัยเสนอตอมหาวิทยาลัย

ตามเวลาที่กําหนดพรอมทั้งไดรับการประเมิน

คุณภาพภายในประจําป จากคณะกรรมการ

ภายนอกหนวยงานที่แตงตั้งโดยมหาวิทยาลัย 

       กองฯ ไดนําขอเสนอแนะของคณะกรรมการ

ประเมิน มาจัดทําแผนหรือแนวทางในการพัฒนา

และนําผลการพัฒนาไปรายงานตอคณะกรรมการ

ประเมินในปถัดไป (กนศ.1.9-04) 

กนศ.1.9-03 

คูมือการจัดทํา 

รายงานประจําป

การประเมินคุณภาพ 

ของหนวยงาน

สนับสนุน 

มหาวิทยาลยั

สงขลานครินทร 

และรายงานประจําป 

คุณภาพภายในกอง

กจิการนักศึกษา 

ประจําปการศึกษา 

2553 

 

กนศ.1.9-04 

รายงานผลยอน 

กลับการประเมิน

คุณภาพภายใน

กองกจิการ

นักศึกษาประจําป

การศึกษา 2553 
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ภารกิจท่ี  1  ภารกิจร่วมของหน่วยงานสนับสนนุ 

ตัวบ่งชี้ :  1.9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

 5 มีการนําผลการ

ประกันคุณภาพ 

การศึกษาภายใน

มาปรับปรุงการ

ทํางานและสงผล

ใหมีการพัฒนา 

ผลการดําเนนิงาน

ตามตัวบงชีข้อง

แผนกลยุทธทุก

ตัวบงชี ้

    กองฯ  มีการนําผลการประกันคุณภาพภายใน

มอบหมายใหผูรับผิดชอบตัวบงชี้ นําผลจากการ

ประเมินคุณภาพ และแผนพัฒนาคุณภาพในแต

ละปไปวิเคราะหและดําเนินการเพื่อพิจารณา

ปรับปรุงการดําเนินงานในสวนที่รับผิดชอบใหมี

การพัฒนาขึน้จากปที่ผานมา 

แนวทางการ

พัฒนาและผลการ

พัฒนาตามผลการ

ประเมินคุณภาพ

ของปที่ผานมา 

 6 มีระบบสารสนเทศ 

ที่ให้ขอมูลสนับสนุน

การประกันคุณภาพ 

การศึกษาภายใน 

    กองฯ มีระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่ให้

ข้อมูลสนับสนุนการประกันภายในทั้งภารกิจร่วม

และภารกิจเฉพาะหลายระบบงานตามภารกิจ   

เ ช่น  ทุนการศึกษา กองทุน เงิน ให้กู้ ยื ม เพื่ อ

การศึกษา บริการจัดหางานและข้อมูลศึกษาต่อ 

หอพักนักศึกษากิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนา

นักศึกษา เป็นต้น 

   ผู้ปฏิบัติงานสามารถนําข้อมูลไปรายงานผลการ

ประกันคุณภาพทําให้แต่ละภารกิจมีระบบขอมูล 

ตามขอบขายภาระงานที่ใช้ประกอบการวิเคราะห์

สังเคราะหอย่างมีประสิทธิภาพและในบางภารกิจ

กองยังทําหน้าที่เป็นผู้จัดทําระบบสารสนเทศที่

สนับสนุนการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย 

(กนศ.1.6-02) 

กนศ.1.6-02 

http://student. 

psu.ac.th 

 

 7 มีสวนรวมของผูม ี  

สวนไดสวนเสยีใน

การประกันคุณ 

ภาพการศึกษา

โดยเฉพาะผูใช้

บรกิารตามพันธ 

    กองฯ มีขั้นตอนที่ใหผูมีสวนไดสวนเสียในการ

ประกันคุณภาพโดยเฉพาะผูใชบรกิารเขามามีสวน   

รวมในการประกันคุณภาพภายในกอง ดังนี้ 

   -ในขั้นตอนการประเมินความพึงพอใจผู รับ

บริการตอการใหบริการของบุคลากรกองกิจการ

นักศึกษา 

กนศ.1.6-03 

รายชื่อ นศ. และ 

ผู้รับบรกิารที่ให้ขอ้มูล

ปี 2552 
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ภารกิจท่ี  1  ภารกิจร่วมของหน่วยงานสนับสนนุ 

ตัวบ่งชี้ :  1.9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

  กจิของหนวยงาน    -ในขั้นตอนของการประเมินคุณภาพภายใน 

ประจําปีของคณะกรรมการภายจากนอกหนวย

งาน โดยการสัมภาษณหรือเชิญผู รับบริการที่

เกี่ยวของกับทุกงานและนักศึกษาที่ใช้บริการมา

ให้ขอมูล  ซึ่งกองกิจการนักศึกษา จะนําขอมูลที่

ไดจากขอเสนอแนะมาปรับปรุง แกไขเพื่อพัฒนา 

งานและนําเสนอ แนวทาง/ผลจากการพัฒนามา

รายงานผลในรายงานในปถัดไป (กนศ.1.6-03) 

 

 8 มีเครือขายการ

แลกเปลี่ยนเรยีนรู้  

ดานการประกัน

คุณภาพการศึกษา 

ระหวางหนวย

งานและมี

กจิกรรมรวมกัน 

     กองฯ  ไมไดมีการดําเนินกจิกรรมดานนีอ้ยาง

จรงิจัง และยงัไมม่ีการแลกเปลี่ยนขอ้มลูผลการ

ดําเนินงานเพื่อพัฒนาระบบเทียบเคียง 

 

- 

 9 มีแนวปฏิบัติทีด่ี
หรอืงานวิจัย 
ดานการประกัน
คุณภาพที่หนวย
งานพัฒนาขึ้น
และเผยแพร่ให้
หน่วยงานอื่น
สามารถนําไปใช
ประโยชน 

      กองฯ ยังไม่มีแนวปฎิบัตทิี่ดีเกี่ยวกับงานวิจยั 

ดานการประกันคุณภาพทีห่นวยงานพัฒนาขึน้และ

เผยแพร่ให้หน่วย งานอื่นสามารถนําไปใชประโยชน 

 

 

- 

ข้อสรุปโดยรวมของตวับ่งชี ้

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแขง็ 

        ---- 

จุดท่ีควรพัฒนา / ข้อเสนอแนะในการปรับปรงุ 

1. ควรมีเครือข่ายการประกันคุณภาพด้านกจิการนักศึกษา และมีกิจกรรมรว่มกัน 

2. ควรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูด้า้นประกันคุณภาพงานกจิการนักศึกษา และนําผลงานเผยแพร่ 

วิธีปฏิบัติที่ด/ีนวัตกรรม 

---- 
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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  2554 

เป้าหมาย ผลการดําเนนิการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

3.75 3.98 4   บรรลุเป้าหมาย 
 

รายละเอียดผลการดําเนนิงาน  : 

            ปีการศึกษา 2554   กองกิจการนักศึกษา ได้ส ารวจความพึงพอใจผู้ใ ช้บริการ โดยได้แจก

แบบสอบถามให้แก่ผู้รับบริการทุกคณะ หน่วยงานของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และบุคคลทั่วไป จ านวน 

350 ชุด ได้รับแบบสอบถามกลับคืนจ านวน 302 ชุด (นักศึกษาจ านวน 195 ชุด, บุคลากรจ านวน 98 ชุด 

บุคคลภายนอกจ านวน 4 ชุด และอื่นๆ (ไม่ระบุ) จ านวน 5 ชุด) คิดเป็นร้อยละ 86.28 ของแบบสอบถาม

ทั้งหมดที่แจกไป  (กนศ.1.10-01) 

            สรุปผลการวเิคราะห์ขอ้มูลจากการส ารวจความพึงพอใจผู้ใชบ้รกิารกองกจิการนักศึกษาในด้านต่างๆ

ได้แก่ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก          

โดยภาพรวมทุกด้านอยู่ในระดับดี  ที่ค่าเฉลี่ย 3.76 - 4.08  คะแนน  และมีข้อเสนอแนะการปรับปรุงการ

ให้บริการความถี่มากสุดได้แก่  สถานที่ท าการกองฯ คับแคบ ไม่เป็นระเบียบ ควรจัดให้เหมาะสม  สะดวก  

และง่ายต่อการใช้บริการ  ควรปรับปรุงไม่ให้เว็บล่มเวลาจองหอพัก ควรจัดระบบ  Wi-Fi ให้ครอบคลุมบริเวณ
หอพัก ดังรายละเอียดตามสรุปผลการประเมิน (กนศ.1.10-02) 

หลักฐาน  : 

      1.  กนศ1.10-01 :  แบบสอบถามความพึงพอใจผู้ใชบ้รกิาร กองกจิการนักศึกษา 

      2. กนศ1.10-02 :  สรุปผลการประเมินความพงึพอใจผู้ใชบ้รกิาร กองกจิการนักศึกษา 

ข้อสรุปโดยรวมตัวบ่งชี้ร่วมของหน่วยงาน 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแขง็ 

     ---- 

จุดควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง   

1. ปรับปรุงการให้บริการให้เป็นที่พงึพอใจที่มากขึน้            

       2. สิง่ที่ไม่พงึพอใจและควรปรับปรุงการให้บริการด้านกฬีาบรเิวณเก่ียวกับ (ที่ท าการและศูนย์กีฬา) และ

เพิ่มเวลาการให้บริการ เพิ่มอปุกรณ์ให้เพียงพอ/หลากหลาย และซ่อมแซมอุปกรณท์ี่ช ารุดให้พร้อมใช้งาน   

วิธีปฏิบัติที่ด/ีนวัตกรรม                

             ---- 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 6 

ผลการด าเนินงานกองกิจการนักศึกษา 

ประจ าปกีารศึกษา 2554 

ภารกิจ/ตัวบ่งชี้เฉพาะของหน่วยงาน 
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ภารกิจท่ี 1  ทุนการศึกษา 

ตัวบ่งชี้ 1.1 :  มีการจัดบริการทุนการศึกษาแก่นักศึกษา 

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลการด าเนนิงาน หลักฐาน 

เกณฑ์การประเมนิ : 

คะแนน 1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 

มีการด าเนนิการ    

1  ขอ้ 

มีการด าเนนิการ     

2 หรอื 3 ข้อ 

มีการด าเนนิการ    

4 หรอื 5 ข้อ 

มีการด าเนนิการ     

6  ขอ้ 

มีการด าเนนิการ     

7  ข้อ 
 

ผลการประเมินตนเองปีการศึกษา  2554 

เป้าหมาย ผลการด าเนนิการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

7 7 5   บรรลุเป้าหมาย 
 

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลการด าเนนิงาน หลักฐาน 

 1 มีแผนการจัด 

บรกิารทุน 

การศึกษาที่

สอดคลอ้งกับ

มาตรฐานของ 

สกอ. และ

กระทรวงศึกษา  

ธิการ 

     กองฯ มีแผนการจัดบริการทุนการศึกษา เพื่อ

ช่วยเหลือนักศึกษาทั่วไป นักศึกษาที่ขาดแคลนทุน-

ทรัพย์ และนักศึกษาที่ประสบภัยฉุกเฉินให้มีโอกาส

ศึกษา และพัฒนาตนเองได้สูงสุดตามศักยภาพ

เช่นเดียวกับนักศึกษาอื่นๆ  ตามมาตรฐานกิจการ

นักศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

(กนศ.1.1-01)  กระทรวงศึกษาธิการ (กนศ.1.1-02) 

และนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ  

กนศ.1.1-01            

มาตรฐานกจิการ

นักศึกษาของ

ส านักงาน

คณะกรรมการการ

อุดมศึกษา  

กนศ.1.1-02 

ประกาศกระทรวง 

ศึกษาธิการ เรื่อง  

นโยบายทีส่ถาบัน 

อุดมศึกษาพึงปฏิบัติ

ต่อนักศึกษา             

 2 มีการจัดสรรเงิน

ทุนการศึกษา

ตามเกณฑ์ที่

มหาวิทยาลยั

ก าหนด 

2.2  ทุนการศึกษาประเภททุนท่ัวไป 

       เป็นทุนการศึกษาที่จัดสรรให้เป็นไปตามเงื่อนไข

และวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยหรือแหล่งทุนทั้ง

ประเภททุนเรียนดีและประเภทขาดแคลนทุนทรัพย์ทั้ง

ประเภททุนรายปีและทุนต่อเนื่องจนส าเร็จการศึกษาปี

การศึกษา 2554 มีผูส้มัครขอรับทุนที่กองกจิการนักศึกษา 

จ านวน 440 คน จัดสรรทุนการศึกษาตามคุณสมบัติ 

กนศ.1.1-03   

http://student.ps

u.ac.th/StudAffai

rs/Special/schola

rship/ 

http://student.psu.ac.th/StudAffairs/Special/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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ภารกิจท่ี 1  ทุนการศึกษา 

ตัวบ่งชี้ 1.1 :  มีการจัดบริการทุนการศึกษาแก่นักศึกษา 

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลการด าเนนิงาน หลักฐาน 

   และเงื่อนไขของแต่ละทุน ผู้ผ่านการคัดเลือกได้รับทุน

จ านวน  242  คน  เป็นเงนิ  1,387,000  บาท (กนศ.1.1-03) 

 

   2.3  ทุนการศึกษาประเภททุนท างานแลกเปลี่ยน 

   เป็นทุนการศึกษาที ่จ ัดให้น ักศึกษาท างานใน

หน่วย งานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยในช่วงเวลาว่างจาก

การเรียน นักศึกษาได้รับค่าตอบแทนชั่ว โมงละ  

25 บาท การสมัครขอรับทุน/เลือกหน่วยงานและ

ลงเวลาการปฏิบัติงานผ่านทาง website กองกิจการ

นักศึกษา  การท างานในภาคการศึกษาปกติไม่เกิน 

100 ช่ัวโมง ส่วนในภาคฤดูร้อนไม่เกิน 50 ช่ัวโมง ปี

การศึกษา 2554 มีผู้สมัครจ านวน 525 คน ได้รับการ

จัดสรรทุนการศึกษาทุกคน จ านวนเงินทุนทั้งสิ้น 

600,000 บาท (กนศ.1.1-04) 

2.4 ทุนการศึกษา “โครงการต้นกล้าสงขลา

นครนิทร์” 

    เพื่อช่วยเหลือน ักเรียนใน 14 จังหวัดภาคใต้ที่

ครอบครัวมีฐานะยากจน ให้ได้มีโอกาสศึกษาในระดับ

ปริญญาตรี จัดสรรทุนการศึกษา แบ่งเป็น 2 ระดับ 

คือ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับปริญญา

ตร ีส าทุกปกีารศึกษาจะเปิดรับสมัครประเภททุนใหม่

เพื่อคัดเลือกนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น จาก

โรงเรยีนขยายโอกาส/โรงเรยีนประต าบลและโรงเรียน

เอกชนสอนศาสนาใน 14 จังหวัดภาคใต้  เพื่อศึกษา

ต่อในระดับมัธยมปลาย (ม.4-ม.6) ผู้สมัครขอรับทุน

ประเภททุนใหม่ประจ าปีการศึกษา 2554 จ านวน 162  

คน จัดสรรทุนจ านวน 14 คน เป็นเงิน 280,000  บาท  

และพิจารณาการคัดเลือกผู้ได้รับทุนต่อเนื่อง จ านวน 

33 คน  เป็นเงิน 860,000 บาท รวมการจัดสรรทั้ง

ประเภททุนต่อเนื่องและทุนใหม่ทั้งสิ้น 47 คน เป็นเงิน

ทั้งสิน้  1,140,000  บาท  (กนศ.1.1-05) 

กนศ.1.1-04  

http://student.ps

u.ac.th/StudAffai

rs/fund_job/conta

ct/contact.asp 

 

 

 

 

 

 

 

 

กนศ.1.1-05 

ประกาศ

มหาวิทยาลยั 

สงขลานครินทร ์ 

เรื่อง ผลการคัด 

เลือกผูไ้ด้รับ

ทุนการศึกษา

สงขลานครินทร์  

ประจ าปี

การศึกษา 2554 

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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ภารกิจท่ี 1  ทุนการศึกษา 

ตัวบ่งชี้ 1.1 :  มีการจัดบริการทุนการศึกษาแก่นักศึกษา 

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลการด าเนนิงาน หลักฐาน 

   2.5  ทุน"สงขลานครนิทร์”   

1. เป็นทุนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเทิดพระเกยีรติสมเด็จ 

พระบรมราชชนกเจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดชฯ เพื่อส่งเสรมิ

ให้มีผู้มีการศึกษาสูง  และเพื่อสร้างนักวิชาการ 

(Scholar) ที่มีความสามารถ  โดยคัดเลือกผู้รับทุนจาก

นักเรียนใน 14 จังหวัดภาคใต้ ที่มีผลการเรียนดีเยี่ยม 

( ค ะ แ น น  3 . 0 0  ขึ้ น ไ ป )  เ ข้ า ศึ ก ษ า ต่ อ ใ น

สถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ คัดเลือกทุนใหม่ทุกปี ปีละ 

1 ทุน และพิจารณาคัดเลือกผู้รับทุนต่อเนื่อง 

         ปีการศึกษา 2554 มีผู้รับทุนต่อเนื่อง จ านวน 

5 คน   เงินทุน  250,000  บาท    

2.6 ทุน "ช่วยเหลือนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลา-

นครนิทร์กลุ่มพิเศษต่าง ๆ”   

     2.6.1 ทุนช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบ 

จากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดน

ภาคใต้ 

     มหาวิทยาลัยไดส้ ารวจและรับแจ้งความเดือดรอ้น

ของนักศึกษาทีไ่ด้รับผลกระทบจากเหตุการณค์วามไม่

สงบใน 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต้ พืน้ทีจ่ังหวดัปัตตาน ี

จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส และอ าเภอเทพา สะบ้า

ย้อย จะนะ นาทวี จงัหวดัสงขลา ได้จดัสรรทุนการศึกษา  

ปีการศึกษา 2554 จ านวน 1 คน โดยให้การชว่ยเหลือ 

ดังนี ้

1. ให้ทุนการศึกษา 16,000 บาท 

2. ให้พักในหอพักเป็นกรณีพเิศษตลอดสภาพ 

การเป็นนักศึกษา และให้ยกเว้นคา่ธรรมเนียมหอพัก 

3. ให้ท างานแลกเปลี่ยนโดยได้รับคา่ตอบแทน 

เป็นกรณพีิเศษ (ทุนท างานแลกเปลี่ยน) 

กนศ.1.1-06  

ประกาศ

มหาวิทยาลยั 

สงขลานครินทร ์

เรื่องผลการ

พิจารณาจัดสรร

ทุนช่วยเหลอื 

นักศึกษาที่ได้รับ

ผลกระทบจาก

เหตุการณค์วาม

ไม่สงบในจงัหวดั

ชายแดนภาคใต ้
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ภารกิจท่ี 1  ทุนการศึกษา 

ตัวบ่งชี้ 1.1 :  มีการจัดบริการทุนการศึกษาแก่นักศึกษา 

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลการด าเนนิงาน หลักฐาน 

   2.6.2โครงการสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษา

ส าหรับนิสตินักศึกษาพิการในระดับอนุปรญิญา

และระดับปริญญาตร ี

    โครงการที่จัดขึ้นตามพระราชบัญญัติการจัด

การศึกษาส าหรับคนพิการ พ.ศ.2551 เพื่อให้นักศึกษา

พิการมี โอกาสเข้ารับการศึกษาโดยไม่ต้อง เสีย

ค่าใช้จ่าย ผู้ได้รับเงินอุดหนุนเป็นคนพิการที่มีบัตร

ประจ าตัวคนพิการ  

    ปีการศึกษา 2554  มีนักศึกษาพิการที่ได้รับการ

สนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษา  จ านวน  5 คน    

มูลค่าทุนการศึกษารวมทั้งสิ้น 114,000 บาท  จัดสรร

เป็นเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายทางการศึกษา ซึ่งได้แก่ ค่า

เล่าเรยีน  คา่บ ารุง คา่ธรรมเนียม และค่าใช้จา่ยอื่น 

 

   2.6.3 ทุนช่วยเหลือนักศึกษาที่ประสบภัยสึนามิ 

    ส านักพระราชวังมอบทุนการศึกษาแกน่ักเรยีนที่

ครอบครัวได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติคลื่นสึนามิ                   

    ปีการศึกษา 2554 ผู้รับทุนจ านวน 1 คน เป็นเงิน  

37,000 บาท 

กนศ.1.1-07  

หนังสือจาก

ส านักงาน

พระราชวัง 

 3 มีคณะท างาน

และคณะกรรม 

การพจิารณา

จัดสรรทุนการ 

ศึกษา 

   มีผู้แทนจากทุกคณะร่วมเป็นคณะกรรมการจัดสรร

ทุนการศึกษา  วิทยาเขตหาดใหญ่  รว่มก าหนดวิธีการ

และเกณฑ์การจัดสรรในแต่ละปีมีคณะท างานเพื่อ

คัดเลือกผู้สมควรได้รับทุนโดยการสัมภาษณ์  เพื่อให้

เกิดความโปรง่ใส ยุติธรรม และเป็นไปตามเงื่อนไขที่แต่

ละทุนก าหนดมีคณะท างานเยี่ยมบ้านและโรงเรียนของ

ผู้สมัครขอรับทุน  

กนศ. 1.1-08  

รายงานการประชุม

คณะกรรมการ

จัดสรรทุนการศึกษา   

ปี 2554 

 4 มีระบบ

สารสนเทศ

ให้บริการกับ

นักศึกษาและ

ผู้ปฏิบัติงาน 

   มีระบบสารสนเทศติดต่อกับนักศึกษาทั้ งการ

ประชาสัมพันธ์ และติดต่อทางโทรศัพท์กรณีเร่งด่วน  

ฉุกเฉินนักศึกษาสามารถสมัครขอรับทุนได้ด้วยตนเอง  

บน web  site  กองกิจการนักศึกษา  มีการสื่อสาร

เพื่อให้นักศึกษาและบุคคลทั่วไปรับรู้รับทราบเกี่ยวกับ

กนศ. 1.1-09  

http://student.psu.

ac.th/StudAffairs/S

pecial/scholarship 
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ภารกิจท่ี 1  ทุนการศึกษา 

ตัวบ่งชี้ 1.1 :  มีการจัดบริการทุนการศึกษาแก่นักศึกษา 

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลการด าเนนิงาน หลักฐาน 

ทุนการศึกษาบน  web site กองกจิการนักศึกษา 

 5 มีกระบวนการ

ส่งเสรมิให้

นักศึกษา

ตระหนักถึงการ

ใช้เงิน และการ

ปลูกฝังจิตส านึก

สาธารณะ 

   การปฐมนิเทศนักศึกษาทุนโดยเน้นย้ าเรื่องการใช้

จ่ายเงินทุนอย่างมีคุณค่าและส่งเสริมให้นักศึกษาทุน

จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างจิตส านึกสาธารณะ  เช่น 

จัด โครงการห้องสมุดต้นกล้ าสงขลานครินทร ์

โครงการประดิษฐ์ด้วยจิตกตัญญูฯลฯ   

กนศ. 1.1-10    

สรุปการจัด

โครงการห้องสมุด

ต้นกล้าสงขลา

นครินทร ์  

 6 พิจารณาจัดสรร

ทุนการศึกษา

ตามระยะเวลาที่

ก าหนด 

   คณะกรรมการพจิารณาจดัสรรทุนการศึกษาเสร็จสิน้

ภายในระยะเวลาที่ก าหนด  นกัศึกษาได้รับเงินทนุตาม 

ระยะเวลาที่กองคลังก าหนด 

กนศ. 1.1-11  

ค าสั่งแต่งตั้ง

คณะกรรมการ

จัดสรรทุนการ 

ศึกษามหาวิทยาลัย 

สงขลานครินทร ์ 

วิทยาเขตหาดใหญ ่

ประจ าปี 

การศึกษา 2554 

 7 มีการติดตาม  

ประเมินผล  

และน าผลมา

ปรับปรุง 

   มีการติดตามผลการจัดสรรทุนโดยการเยี่ยมบ้าน

นักศึกษา เพื่อตรวจสอบข้อมูล และปรับปรุงเกณฑ์

การจัดสรรทุนให้มีความเหมาะสมทุกปีการศึกษา      

มีการประเมินผลความพึงพอใจ ผลการประเมินทุน

ท างานแลกเปลี่ยนอยู่ในระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย  3.97 

ผลการประเมินทุนทั่วไปอยู่ในระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย  

3.89   

 

กนศ. 1.1-12   

รายงานสรุปการ

เยี่ยมบา้นนักศึกษา

ทุน ปี 2554 

 

ข้อสรุปโดยรวมของตวับ่งชี ้

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแขง็ 

      1. บุคลากรด้านทนุการศกึษาเพิ่มช่องทางติดต่อสื่อสารขอ้มูล ขา่วสารต่างๆ ของทนุการศึกษาไปยังนักเรยีน/

นักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษา บน Facebook  เพิ่มความรวดเร็ว และทั่วถึง เช่น Facebook นักศึกษาทนุฯ 

Facebook ทุนการศึกษาโครงการต้นกล้าสงขลานครินทร์ 
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ภารกิจท่ี 1  ทุนการศึกษา 

ตัวบ่งชี้ 1.1 :  มีการจัดบริการทุนการศึกษาแก่นักศึกษา 

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลการด าเนนิงาน หลักฐาน 

      2. มหาวิทยาลัยมีค าสัง่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งศิษย์เกา่ทีม่ีภูมิล าเนาหรอืท างานในพืน้ 3 จังหวดัชายแดนภาคใต ้

เป็นคณะท างานเยีย่มบ้านเพื่อคัดเลือกนักเรียนทนุฯที่อยู่ใน 3 จังหวดัชายแดนภาคใต ้  เช่น ทุนต้นกลา้สงขลา

นครินทร ์ทุนทั่วไป   เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงทีน่ักเรยีนผู้ขอรับทุนใหไ้ว้ในใบสมัคร  และเป็นการประหยดั

คา่ใช้จา่ยในการเยี่ยมบ้าน 

      3. กองกจิการนักศึกษามีการเยี่ยมบา้นนักศึกษาทุนการศึกษา ในกรณีที่นักศึกษาทนุฯ มีปัญหา หรอืขอ้มูล

ของนักศึกษาทนุไม่ชัดเจน ท าให้เข้าถงึปัญหา และแก้ไขได้อย่างทนัท่วงที 

4. มหาวิทยาลยัได้รับการสนบัสนุนทนุการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

จุดควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

มหาวิทยาลยัสมควรพิจารณาการจัดสรรงบประมาณเงนิรายได้มาทดแทนงบประมาณแผ่นดินส าหรับ 

การสนับสนุนการท างานของนักศึกษาโครงการทุนท างานแลกเปลี่ยนใหม้ีค่าตอบแทนสอดคล้องกับคณะ  

เนื่องจากในปัจจุบันคา่ตอบแทนของกองกจิการนักศึกษานอ้ยกวา่ของคณะ  

วิธีปฏิบัติที่ด/ีนวัตกรรม 

1. มกีารจัดท าคูม่ือคา่คะแนนความขาดแคลนของนักศึกษาทีย่ืน่ขอรับทุนการศึกษาเพื่อท าการคัดกรอง 

เบื้องต้น 

2. กองกจิการนักศึกษามีการสง่เสรมิพัฒนานักศึกษาใหม้ีส านกึสาธารณะ  ต่อบุคคลและชุมชน 

หลากหลายกจิกรรม เช่น  โครงการห้องสมุดต้นกลา้สงขลานครินทร,์ โครงการประดิษฐด์้วยจิตกตญัญู เป็นต้น 
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ภารกิจท่ี  2  กองทุนเงนิให้กู้ยมืเพื่อการศึกษา  

ตัวบ่งชี้ :  2.1  จัดบรกิารกองทุนเงนิให้กู้ยมืเพื่อการศกึษาแก่นักศึกษา 

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

เกณฑ์การประเมนิ : 

คะแนน 1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 

มีการด าเนนิการ     

1 ข้อ 

มีการด าเนนิการ     

2 – 3 ข้อ 

มีการด าเนนิการ     

4 – 5 ขอ้ 

มีการด าเนนิการ     

6 ข้อ 

มีการด าเนนิการ     

7 ข้อ 

 

ผลการประเมินตนเองปีการศึกษา  2554 

เป้าหมาย ผลการดําเนนิการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

7 7 5   บรรลุเป้าหมาย 
 

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

 1 มีแผนการ

ปฏิบัติงาน ที่

สอดคลอ้งกับ

นโยบายของ

กองทุนเงินให้

กูย้ืมเพื่อการ 

ศึกษา (กยศ.) 

   กองฯ มีแผนการด าเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืม

เพื่อการศึกษา  (กนศ.2.1-01)  ด าเนินการเป็นไป

ตามประกาศ/ระเบียบ และข้อบังคับของกองทุนฯ 

ตามที่ก าหนด (กนศ.2.1-02)  

 

กนศ.2.1-01 

แผนการด าเนนิงาน

กองทุนเงินให้กู้ยมืเพื่อ

การศึกษา

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

news/index.php?main=

pankong 

กนศ.2.1-02) 

ระเบียบ และข้อบังคับ

กองทุนฯ 

 2 มีการจัดสรร

วงเงินกูย้มื

ตามเกณฑ์ท่ี  

กยศ. ก าหนด 

    ปีการศึกษา 2554  กองกิจการนักศึกษา 

วิทยาเขตหาดใหญ่ได้จัดสรรเงินกู้ตามเกณฑ์ที่

ก าหนด (กนศ.2.1-03)  มีผูไ้ด้รับการจัดสรร ดังนี้ 

     ผู้กู้ กรอ.รายเก่า 78 คน  

เป็นเงิน 3,471,740 บาท 

     ผู้กู้ กยศ. รายเก่า 4,318 คน   

เป็นเงิน 232,990,610 บาท 

     ผู้กู้ กยศ.รายใหม่ 509 คน  

เป็นเงิน 27,638,200 บาท  

กนศ. 2.1-03  

ขอบเขตและคุณสมบัต ิ

การกู้ยืมเงิน  

รายงานผลการกู้ยมืฯ 

ปีการศึกษา 2554 
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ภารกิจท่ี  2  กองทุนเงนิให้กู้ยมืเพื่อการศึกษา  

ตัวบ่งชี้ :  2.1  จัดบรกิารกองทุนเงนิให้กู้ยมืเพื่อการศกึษาแก่นักศึกษา 

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

    รวม 4,905 คน เป็นเงิน 264,100,550 บาท  

 3 มีคณะท างาน

และคณะกรรม 

การกองทุน

เงินให้กู้ยืม

รว่มกันทั้ง 5 

วิทยาเขต  

 

    มีคณะท างานกองทุนเงินให้กู้ยืมมหาวิทยาลัย 

สงขลานครินทร์ (กนศ.2.1-04) พิจารณาคัดเลือก

โดยการตรวจสอบเอกสาร การสัมภาษณ์ผู้ขอ

กู้ยืม มีคณะกรรมการพิจารณาการให้กู้ยืม

เงินกองทุนเงินให้กู้ยืมมหาวิทยาลัยสงขลา-

นครินทร์ ประกอบด้วย ผู้แทนจากทุกวิทยาเขต

และผู้แทนชุมชน พิจารณาอนุมัติวงเงินให้กู้ยืม

และแนวทางการให้กู้ยืม (กนศ. 2.1-05)  

 

กนศ. 2.1-04  

ค าสัง่แตง่ตัง้คณะท างาน 

กองทุนเงินให้กู้ยมืเพื่อ

การศึกษา 

มหาวิทยาลยัสงขลา-

นครินทร์ 

 

กนศ. 2.1-05  

ค าสั่งแต่งตั้ง

คณะกรรมการ

พิจารณาการให้กู้ยมื

เงินกองทุนเงินให้กู้ยืม

เพื่อการศึกษา 

มหาวิทยาลยั -สงขลา

นครินทร์ 

 4 มีระบบ

สารสนเทศ

ให้บริการกับ

นักศึกษาและ

ใช้ในการ

ปฏิบัติงาน  

 

    นักศึกษาสามารถติดตามข่าวสาร สมัครกู้ยืม

และจองวันส่งแบบค าขอกู้ยืมได้ด้วยตนเองโดย

ด าเนินการผ่าน Web Site ของงานกองทุนเงินให้

กูย้ืมเพื่อการศึกษา (http://student.psu.ac.th/ 

psustudentloan) ซึ่งมีการเชื่อมโยงกับ Web Site 

กองทุนฯ (www.studentloan.or.th) การท าสัญญา

กู้ยืม สัญญาค้ าประกันเน้นความสะดวกของ

นักศึกษาและผู้ปกครอง โดยนักศึกษาสามารถ

เลือกวันท าสัญญากู้ยืมผ่านทาง Web Site และ

สามารถเลือกท าสัญญาค้ าประกันได้ที่ภูมิล าเนา

ของบิดา – มารดา  

http://student.psu.ac.t

h/psustudent loan 

www.studentloan.or.th 

 

http://student.psu.ac.th/
http://student.psu.ac.th/psustudent%20loan
http://student.psu.ac.th/psustudent%20loan
http://www.studentloan.or.th/
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ภารกิจท่ี  2  กองทุนเงนิให้กู้ยมืเพื่อการศึกษา  

ตัวบ่งชี้ :  2.1  จัดบรกิารกองทุนเงนิให้กู้ยมืเพื่อการศกึษาแก่นักศึกษา 

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

 5 มีกระบวนการ

ส่งเสรมิให้

นักศึกษา

ตระหนักถึง

การใช้เงินและ

ช าระเงินคนื 

   มีการจัดประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้หลักเกณฑ์ 

และเงื่อนไขการช าระหนี ้ด าเนินการผ่าน web site 

ง า น ก อ ง ทุ น เ งิ น ใ ห้ กู้ ยื ม เ พื่ อ ก า ร ศึ ก ษ า 

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

(กนศ.2.1-06) 

 

กนศ.2.1-06 

(http://student.psu.ac.t

h/psustudentloan)   

 6. นักศึกษาได้รับ

เงินกูต้าม

ระยะเวลาที่

ก าหนด 

   นักศึกษาได้รับเงินกู้ตามขั้นตอนและระยะเวลา 

ที่กองทุนกยศ. ก าหนด สามารถตรวจสอบได้จาก 

 http://www.studentloan.ktb.co.th (กนศ.2.1-07) 

 

กนศ.2.1-07 

http://www.studentloa

n.ktb.co.th   

 7 มีการติดตาม

ประเมินผล

และน าผลมา

ปรับปรุง 

    มีการติดตามประเมินผลความพึงพอใจของ   

ผู้กู้ยืมพบว่านักศึกษา มีความพึงพอใจในระดับ

มาก  ที่ค่าเฉลีย่ 4.00  และน าผลมาปรับปรุง  

(กนศ.2.1-08) 

กนศ.2.1-08   

ผลการประเมินความ

คดิเห็นและความพึง

พอใจฯ 

ข้อสรุปโดยรวมของตวับ่งชี ้

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแขง็ 

1. มีประกาศ / ระเบียบ และข้อบังคับของกองทนุฯ ที่ก าหนดชัดเจน สามารถปฏิบตัิงานไดใ้นแนวทาง 

เดียวกันทุกวทิยาเขต  

2. มคีณะท 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 4,905 คน ในการปฏิบัติงานต้องรับสมัครนักศึกษาช่วยปฏิบัติงานเป็นครั้งคราว  ซึ่งภาระงาน

บางประเภท ไม่เหมาะสมในการให้นักศึกษาชว่ยปฏิบัติงาน เช่นการสัมภาษณ์ คัดเลือก ตรวจสอบคุณสมบัติ  

2.  ควรมีการวิเคราะห์/ ทบทวนแผนอัตราก าลังสัดส่วนเจ้าหน้าที่สารสนเทศให้สอดคล้องกับภารกิจของ 

กองกิจการนักศึกษา เนื่องจากการด าเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาต้องปฏิบัติบนระบบเครือข่าย

http://student.psu.ac.th/
http://student.psu.ac.th/
http://student.psu.ac.th/
http://www.student/
http://www.student/
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ภารกิจท่ี  2  กองทุนเงนิให้กู้ยมืเพื่อการศึกษา  

ตัวบ่งชี้ :  2.1  จัดบรกิารกองทุนเงนิให้กู้ยมืเพื่อการศกึษาแก่นักศึกษา 

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

อินเทอร์เน็ตตามที่ กยศ. ก าหนด มีการปรับเปลี่ยนระบบการด าเนินงานบ่อยครั้ง  มหาวิทยาลัยจ าเป็นต้องมี

ระบบสารสนเทศรองรับและปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับระบบของกยศ. ซึ่งมีความจ าเป็นต้องมีเจ้าหน้าที่

สารสนเทศปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง แต่เจา้หน้าที่สารสนเทศ กองกิจการนักศึกษามีเพียง 1 คน ที่ต้องรับผิดชอบ

งานสารสนเทศของกองกิจการนักศึกษาทั้งหมด  จึงไม่สามารถรองรับ ปรับปรุง แก้ไขพัฒนาระบบงานกู้ยืมให้

เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน 

 3.  ควรมีการพิจารณาสถานที่เหมาะสมและถาวรให้กับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเนื่องจากกองฯ ไม ่

มีสถานที่ขนาดใหญ่ที่เอื้อตอ่การปฏิบัติงาน การจัดเก็บเอกสาร และให้บริการนักศึกษาพรอ้มกันจ านวนมาก ท า

ให้ต้องขอใช้สถานที่ที่คณะ และตอ้งมีการขนย้าย ติดตั้งอุปกรณ์  จัดสถานที่ทุกคร้ัง ทุกวัน ที่มีการด าเนนิการ

เฉลี่ยภาคการศึกษาละ  7 -8  คร้ัง 

วิธีปฏิบัติที่ด ี/ นวัตกรรม    

    1.   มีการประชุมสัมมนา คณะท างานฯ 5  วิทยาเขต เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูป้ระสบการณ ์และปญญหาใน 

การปฏิบัติงาน และ   ก าหนดแนวและแนวการปฏิบตัิงานรว่มกันทุกปีการศึกษา 

    2.  มีกระดานขา่วเพื่อประกาศข่าวสารและนักศึกษาสามารถสอบถามรายละเอยีดผา่น Web site และ e-mail 

และ Face book 

    3.  มีระบบสารสนเทศใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานและอ านวยความสะดวกให้

นักศึกษา 
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ภารกิจท่ี 3 บริการให้การปรกึษาเชงิจิตวิทยา 

ตัวบ่งชี้ 3.1 : ระบบและกลไกการให้คําปรึกษา และบรกิารด้านข้อมูลข่าวสาร  

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ  เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

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  2554 

เป้าหมาย ผลการดําเนนิการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

5 5 5   บรรลุเป้าหมาย 
 

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ  เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

 1 มีการจัดบรกิาร

ให้ค าปรึกษาทาง

วิชาการ และ

แนะแนวการใช้

ชีวติแก่นักศึกษา 

 

 

 

 

1.1 มีการจัดบรกิารการปรกึษาแกน่ักศึกษาให้มีความ 

พร้อมในการเรียน ช่วยให้นักศึกษาค้นหาและแก้ไข

ปัญหาต่าง ๆ ทั้งด้านการเรียนและปัญหาอื่น ๆ มี

บุคลากรประจ าที่กองกิจการนักศึกษา กลุ่มนักศึกษา

เพื่อนช่วยเพื่อนประจ าที่บ้านวัยใส อาคารกิจกรรม

นักศึกษา มีหน่วยงานเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่ขอรับการ

ปรกึษาเป็นรายบุคคล และรายกลุ่ม   ปีการศึกษา 2554 

- นักศึกษาขอรับการปรกึษาแบบรายบุคคล 

(Walk in)  จ านวน 113 คน    

- นักศึกษาขอรับการปรกึษาแบบรายกลุ่ม  
(Group counseling) จ านวน 50 คน  

- นักศึกษาขอรับการปรกึษาทางโทรศัพท์  
(Hotline)   จ านวน 50 คน  

      การให้การปรกึษานักศึกษา และติดตามผลอาจตอ้ง

ให้การปรกึษาต่อเนือ่ง มากกว่า 1 คร้ัง โดยเฉพาะปัญหา

ด้านวนิัยนักศึกษา  การเรียน  ปัญหาทางจิตเวช ฯลฯ 

(กนศ. 3.1-01) 

กนศ 3.1-01  

แบบบันทึก 

การให้การ

ปรกึษา 
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ภารกิจท่ี 3 บริการให้การปรกึษาเชงิจิตวิทยา 

ตัวบ่งชี้ 3.1 : ระบบและกลไกการให้คําปรึกษา และบรกิารด้านข้อมูลข่าวสาร  

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ  เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

       ปีการศึกษา 2554 มีอาสาสมัครนักศึกษา“บ้านวัย

ใส” จ านวน 20 คนผ่านการอบรมทักษะการให้การ

ปรึกษาเบื้องต้น ให้บริการให้เพื่อนนักศึกษาในช่วงวัย

เดียวกัน   (กนศ. 3.1-02)   

กนศ. 3.1-02  

โครงการอบรม 

เชิงปฏิบัติการ

เรื่อง“การเตรียม 

   - มีนักจิตวิทยาที่อาสาสมัครสามารถส่งต่อCase 

- มีคณะกรรมการที่ปรกึษาเชิงจิตวิทยาของ 

มหาวิทยาลัย ซึ่งประกอบด้วย จิตแพทย์  อาจารย์ด้าน

จิตวิทยา และ     นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

ช านาญการ มีหน้าที่ก าหนดนโยบาย  ให้ความรู้และเป็น

พี่เลี้ยงแก่ผู้ปฏิบัติ งานด้านการปรึกษาเชิงจิตวิทยาใน

ระดับมหาวิทยาลัย   และคณะ(กนศ.3.1-03 )  

ตัวเตรียมใจเพื่อ

เป็นอาสาสมัคร

บ้านวัยใส” 

 

กนศ.3.1-03  

ค าสั่งแต่งตั้ง

คณะกรรมการ 

ที่ปรึกษาเชงิ

จิตวิทยา 

1.2  มีระบบส่งต่อปัญหาไปยังผู้เช่ียวชาญโดยการ 

ประสานงานระหว่างกองฯ กับคณะ และผู้เช่ียวชาญ

เฉพาะ  กรณปีัญหาของนักศึกษาอยู่ในระดับที่ตอ้งสง่ตอ่

เฉพาะทางหรอืต้องหารือรว่มกับจติแพทย์ 

      - ปีการศึกษา 2554 ไดส้่งตอ่นักศึกษาจ านวน 1คน 

(กนศ. 3.1-01 ) 

กนศ. 3.1-01  

แบบบันทึกการ 

ให้การปรกึษา 

1 .3  จั ด โครงการ “ เปิดประตูสู่ บ้ านวั ย ใส ”  เพื่ อ

ประชาสัมพันธ์ ”บ้านวัยใส”ให้เป็นที่รู้จักแก่นักศึกษา 

และรับสมัครสมาชิกใหม่ จัดโครงการวันที่ 20  – 27 
สิงหาคม 2554 นักศึกษาเข้าร่วมโครงการฯ  จ านวน  

450 คน ณ อาคารกิจกรรมนักศึกษา และบ้านวัยใส  

(กนศ.3.1-04) 

กนศ.3.1-04 

โครงการ  “เปดิ

ประตูสู่บา้นวัย

ใส” 
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ภารกิจท่ี 3 บริการให้การปรกึษาเชงิจิตวิทยา 

ตัวบ่งชี้ 3.1 : ระบบและกลไกการให้คําปรึกษา และบรกิารด้านข้อมูลข่าวสาร  

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ  เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

1.4  จัดโครงการ “บ าบัดใจคืนกล้าให้ป่าชายเลน”  เพื่อ

ปลูกจิตส านึกสาธารณะโดยการปลูกป่าชายเลน ทาสี 

และจัดกจิกรรมสนทนากลุ่ม และสันทนาการกับนักเรียน

โรงเรยีนบ้านล าแก่นซึ่งประสบภัยสึนามิ จ านวน 100 คน 

และจัดกจิกรรมให้นักศึกษาเขา้ใจตนเอง เข้าใจผู้อื่น และ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน โดยอาสาสมัครบ้านใส 

และบุคลากรด้านจิตวิทยา ใช้กิจกรรมการสนทนาและ

ให้การปรึกษากลุ่ม นักศึกษาเข้าร่วมโครงการฯ จ านวน 

45 คน ณ ฐานทัพเรอื จังหวัดพังงา 

โครงการ”บ าบัด

ใจคืนกล้าให้ปา่

ชายเลน” 

   1.5  โครงการ “บ้านวัยใสสัญจร มอบหัวใจวันวาเลน

ไทน์ ”  เพื่ อรณรงค์การมี เพศสัมพันธ์ ที่ ปลอดภัย  

นักศึกษาเข้าร่วมโครงการฯ  จ านวน  1 ,000 คน  ณ 

บ้านวัยใส อาคารกิจกรรมนักศึกษา 

โครงการ “บ้าน

วัยใสสัญจร 

มอบหัวใจวนัวา

เลนไทน”์ 

   1.6 นักจิตวิทยาด้านให้การปรึกษาได้รับเชิญบรรยายให้

ความรู้ ค าแนะน า เทคนิคการปรึกษาแก่อาจารย์ที่ปรึกษา  

ผู้ปกครอง  หรือหน่วยงานภายนอกที่ขอความร่วมมือ

หรือช่วยเหลือนักศึกษา นักเรียน ทั้งภายใน และ

ภายนอกมหาวิทยาลัย(กนศ.3.1-05) 

กนศ.3.1-05 

แบบสรุป

วิทยากร/ 

กรรมการ/

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ

 2 มีการจัดบรกิาร

ข้อมูลขา่วสารที่

เป็นประโยชน ์

ต่อนักศึกษา 

   มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารทางเว็บไซต์กองกิจการ

นักศึกษา http://student.psu.ac.th/news (กนศ.3.1-06) 

ซึ่ งจะเป็นแหล่งรวมข้อมูลข่าวสารที่ เกี่ยวข้องกับ

นักศึกษา เช่น ทุนการศึกษา ความช่วยเหลือนักศึกษา

กลุ่มพิเศษ  ข่าวสารงานพิเศษ ข่าวสารการรับสมัครงาน  

ข่าวกิจกรรมพัฒนาตนเอง และบทความเพื่อพัฒนา

นักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาที่สนใจได้ศึกษาหาความรู้

เพิ่มเติม      (กนศ.3.1-06) 

กนศ.3.1-06 

http://student. 

psu.ac.th/news 

 

 

 

http://student.psu.ac.th/news/
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ภารกิจท่ี 3 บริการให้การปรกึษาเชงิจิตวิทยา 

ตัวบ่งชี้ 3.1 : ระบบและกลไกการให้คําปรึกษา และบรกิารด้านข้อมูลข่าวสาร  

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ  เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

 3 มีการจัดกิจกรรม 

เพื่อพัฒนา

ประสบการณ์

ทางวิชาการและ

วิชาชีพแก่

นักศึกษา 

   จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต และจัดกิจกรรมพัฒนา

ประสบการณ์ทางวิชาชีพให้กับนักศึกษา  ปีการศึกษา  

2554 

-  โครงการ “พัฒนาบุคลิกภาพกับการสมัคร 

งาน” เพื่อนักศึกษาเรียนรู้บุคลิกภาพที่พึงประสงค์ตาม

ความต้องการของแหล่งงาน มีแง่คิด  มุมมองพัฒนา

ตนเองด้านบุคลิกภาพ เตรียมความพร้อมเรื่องการเขียน

ใบสมัครงาน และทราบเทคนิคและวิธีการในการสมัคร

งาน  นักศึกษาเข้าร่วมโครงการฯ จ านวน 179  คน  

(กนศ.3.1-07) 

 

 

 

กนศ.3.1-07 

โครงการ 

“พัฒนา

บุคลิกภาพกับ

การสมัครงาน” 

   - จัดโครงการ  "เรยีนรู้เรื่องรัก รู้จักเรื่อง Sex"  

โดยวิทยากรนายแพทย์สุกมล วิภาวีพลกุล เพื่อให้

นักศึกษามีความรู ้ความเข้าใจเรื่องเพศสัมพันธ์ที่ถูกต้อง 

และเหมาะสม นักศึกษาเข้าร่วมโครงการฯ จ านวน 300 

คน (กนศ.3.1-08) 

กนศ.3.1-08 

โครงการ  

"เรียนรูเ้รื่องรัก  

รูจ้ักเรือ่งSex" 

- จัดโครงการ “เครอืข่ายสถาบันอุดมศึกษา 

ภาคใต้ตอนล่างสู่ชุมชนเข้มแข็ง ครั้งที่ 2” ซึ่งเป็น

ความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่าง 

9 สถาบัน เพื่ออบรมนักศึกษาแกนน าในการป้องกัน และ

แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาบัน มีนักศึกษาเครือข่ายฯ

เข้ารว่มโครงการฯ จ านวน 90  คน (กนศ.3.1-09) 

กนศ.3.1-09 

โครงการ “เครอืข่าย

สถาบันอดุมศกึษา

ภาคใต้ตอนล่าง

สู่ชุมชนเข้มแข็ง     

คร้ังที่ 2” 

   - จัดโครงการเสริมสมรรถนะบัณฑิตให้ 

ดําเนินธุรกิจเองได้ รุ่นที่ 10 ซึ่งเป็นการร่วมมือกับ

บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน)  เพื่อเสริมสร้างและ

พัฒนาสมรรถนะการท างานในธุรกิจค้าปลีก พัฒนา

ทักษะความรับผิดชอบ การสื่อสาร มีร้านสาขา 7-11ที่

นักศึกษาเข้าร่วมฝึกงาน จ านวน 22 รา้น นกัศึกษาศึกษา

ดูงานและปฏิบัติงานที่ร้านสาขา7-11 จ านวน  25 คน     

( กนศ.3.1-10) 

กนศ.3.1-10 

โครงการเสริม

สมรรถนะ

บัณฑติให้ด าเนิน

ธุรกิจเองได ้รุน่ที่ 

10 
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ภารกิจท่ี 3 บริการให้การปรกึษาเชงิจิตวิทยา 

ตัวบ่งชี้ 3.1 : ระบบและกลไกการให้คําปรึกษา และบรกิารด้านข้อมูลข่าวสาร  

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ  เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

 

 

 

 

 

 

- จัดโครงการ“ติวน้องต้นกล้าสงขลานครนิทร์”  

เพื่อพัฒนานักเรียนทุนฯรุ่นพี่ให้มีประสบการณ์  ด้าน

วิชาการ   และน้อง ๆ นักเรียนทุนต้นกล้าฯ ให้ได้ความรู ้

ความเข้าใจในเนื้อหาวิชาหลักเตรียมสอบเข้าศึกษาต่อใน

มหาวิทยาลัยฯ ได้มีช่องทางในการปรึกษากับรุ่นพี่ที่

ก าลังศึกษาในระดับอุดมศึกษา นักศึกษาและนักเรียน 

ทุนฯเข้าร่วม จ านวน 25 คน  (กนศ.3.1-11) 

กนศ.3.1-11 

โครงการ               

“ติวน้องต้นกล้า

สงขลา

นครินทร์” 

 

   - จัดโครงการ โครงการ “สานสายใยแบง่ปัน 

สู่น้อง” ส าหรับนักศึกษาทีไ่ดร้ับผลกระทบจาก

เหตุการณค์วามไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนใต ้ เพื่อ

แนะแนว การเรียน  แลกเปลีย่นเรื่องราว และสรา้ง

ก าลังใจซึง่กันและกนั  รว่มทั้งสรา้งเครอืข่ายนักศึกษา  

5  วิทยาเขต  ไดดู้แลช่วยเหลอืซึ่งกันและกนั ผู้เข้ารว่ม

โครงการฯ จ านวน  75 คน  (กนศ.3.1-12) 

กนศ.3.1-12 

โครงการ “สาน

สายใย แบ่งปันสู่

น้อง” 

   - โครงการ “ห้องสมุดต้นกล้าสงขลานครินทร ์ 

ครั้งที่ 10 และ 11”เพื่อให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงการ 

“ให้”  และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ความเป็นพหุวัฒนธรรม

จากเพื่อนนักศึกษาด้วยกัน และชุมชน จัดกิจกรรม 3 

โรงเรยีน 1)โรงเรียนคูเต่าวิทยา อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัด

สงขลา 2) โรงเรียนสุขเกษมวิทยา อ าเภอสะเดา จังหวัด

สงขลา 3.โรงเรียนบ้านตะโละไส อ าเภอเมือง จังหวัด

สตูล   นักศึกษาเข้าร่วมโครงการฯ จ านวน  80 คน และ

น้อง ๆ นักเรยีนจ านวน 300 คน 

 

 4 มีผลการประเมิน

คุณภาพของการ

ให้บริการในข้อ 1 

– 3 ทุกขอ้ไม่ต่ า

กวา่ 3.51 จาก

คะแนนเต็ม 5 

     ได้จดัท าแบบประเมนิความพึงพอใจของนักศึกษาที่

ขอรับบรกิารการให้การปรกึษา  จ านวน 424 คน 

ผลการประเมินในระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย 3.88 และไดน้ า

ผลประเมินมาปรับปรุงและพฒันางาน (กนศ.3.1-13) 

 

กนศ.3.1-13 

สรุปผลการ

ประเมินความพึง

พอใจ 
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ภารกิจท่ี 3 บริการให้การปรกึษาเชงิจิตวิทยา 

ตัวบ่งชี้ 3.1 : ระบบและกลไกการให้คําปรึกษา และบรกิารด้านข้อมูลข่าวสาร  

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ  เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

 5 มีการน าผลการ

ประเมินคุณภาพ

ของการให ้

บรกิารมาใช้เป็น

ข้อมูลในการ 

พัฒนาการ

จัดบรกิารที่

สนองความ

ต้องการของ

นักศึกษา 

น าผลการประเมนิความพงึพอใจมาประชุมหารือเพือ่

พัฒนางาน และวางแผนการปฏิบัติงานปีการศึกษา 

2555 (กนศ.3.1-14) 

กนศ.3.1-14 

แผนปฏิบัติงาน

การให้ค าปรึกษา

และบริการด้าน

ข้อมูลขา่วสาร 

ข้อสรุปโดยรวมของตวับ่งชี ้

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแขง็ 

                1. มีอาสาสมัครนักศึกษาที ่“บ้านวัยใส”ตั้งแตเ่วลา 17.00 – 21.00 น. และสามารถส่งตอ่ปัญหากับ

นักจติวิทยาที่กองกจิการนักศกึษา  

               2 .ได้รับความร่วมมอืจากอาจารย์ภาควิชาจติเวช  คณะแพทยศาสตร์  

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

               3. มีการท างานรณรงคป์้องกันสารเสพติดในรปูเครอืข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต ้                 

                4. ส านักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพตดิ ภาค 9  สนับสนุนงบประมาณเกี่ยวกับการป้องกัน

ปัญหา       ยาเสพติด 

จุดควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

               1.  การให้บริการการปรกึษายังขาดการประชาสัมพันธ์ที่ความหลากหลายรปูแบบ 

               2. เจา้หน้าทีใ่ห้การปรึกษามีภาระงานหลายด้าน  

               3.  สภาพภายในห้องให้ค าปรึกษาเก่าและทรดุโทรม  สภาพแวดลอ้มไม่ตอบสนองวัยรุน่ 

               4.  ขาดงบประมาณในการปรับปรุงสถานทีภ่ายใน 

วิธีปฏิบัติที่ด ี/นวัตกรรม  

               -  มีอาสาสมัครนักศึกษาประจ าหน่วยให้การปรกึษา “บ้านวัยใส” 
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ภารกิจท่ี 4   บริการจัดหางานและข้อมูลศึกษาต่อ 

ตัวบ่งชี้ :  4.1  มีการจัดบรกิารจัดหางานและข้อมูลศึกษาต่อ 

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

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  2554 

เป้าหมาย ผลการดําเนนิการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

5 5 5   บรรลุเป้าหมาย 
 

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

 1  มีแผนการ

บรกิารจัดหา

งานและข้อมูล

ศึกษาต่อ 

      กองฯ  มีแผนการบริการจัดหางานและข้อมูล

ศึกษาต่อส าหรับนักศึกษา โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษา

สามารถวางแผนประกอบอาชีพได้งานท าหลังส าเร็จ

การศึกษาหรอืศึกษาต่อในระดับสูงขึน้ (กนศ.1.1-04) 

กนศ.1.1-04 

แผนปฏิทินงาน

ของหน่วยงาน

ภายในกองฯ 

 2 มีระบบ

สารสนเทศ

การบรกิาร

จัดหางานและ

ข้อมูลศึกษา

ต่อให้บริการ

นักศึกษาและ

ผู้ปฏิบัติงาน 

      กองฯ ได้จัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริการ

จัดหางานและข้อมูลศึกษาต่อผ่านทาง web site ต่างๆ 

เช่น  PSU Job Search เพื่อให้นักศึกษาทุกวิทยาเขต

สามารถสืบค้นต าแหน่งงานและบริษัทสามารถ

คัดเลือกนักศึกษาเข้าท างาน งานพิเศษหารายได้

ระหว่างเรียน อาชีพอิสระ ข้อมูลศึกษาต่อ 

กนศ.4.1-01 

http://student 

.psu.ac.th/ 

jobssearch/ 

index.php 

 

 3 มีกระบวนการ

เตรียมความ

พรอ้มให้

นักศึกษาก่อน

เข้าสู่การ

ประกอบอาชีพ

    กองฯ มีการจัดบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการ

สมัครงาน  การพัฒนาบุคลิกภาพ  การจัดสอบ  

TOEIC  ตลอดจนการจัดโครงการเสริมสมรรถนะ

บัณฑติให้ประกอบธุรกิจเองได้ 

    ปี 2554  ได้จัดโครงการบรรยายให้ความรู้ ดังนี้ 

      - โครงการเตรียมความพรอ้มกอ่นเข้าสู่วัยท างาน 

กนศ.4.1-02  

สรุปผลการจัด

โครงการเตรยีม

ความพรอ้มให้

นักศึกษาก่อน

เข้าสู่การ
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ภารกิจท่ี 4   บริการจัดหางานและข้อมูลศึกษาต่อ 

ตัวบ่งชี้ :  4.1  มีการจัดบรกิารจัดหางานและข้อมูลศึกษาต่อ 

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

และศึกษาตอ่ และรับสมัครงาน กับกลุ่มบริษัทศรีตรัง จ านวน 609 

คน 

  - โครงการเทคนิคการเตรยีมตัวเข้าสู่งานสาย 

อาชีพ และสมัครงานกับบริษัท เจรญิโภคภัณฑ์อาหาร 

จ ากัด (มหาชน) จ านวน 609 คน 

- โครงการแนะแนวการศึกษาต่อประเทศอังกฤษ  

และรายละเอียดการสอบ IELTS จ านวน 33 คน 

- - โครงการประสบการณก์ารท างานที่ประเทศ 

อินโดนีเซยีและสมัครงานกับบริษัท จ านวน 76 คน 

- โครงการ จุดฝัน กอ่นฉันเรยีนจบ จ านวน  

387 คน 

- - โครงการการเตรยีมตัวสู่โลกอาชีพ จ านวน  

71 คน 

- - โครงการสมัครงานกับบริษัท ISUZU  

MOTORS CO., (THAILAND) LTD  จ านวน 150 คน 

- - โครงการบุคลิกภาพกับการสมัครงาน  

จ านวน 48 คน 

- - โครงการเทคนิคการสมัครงานอย่างมืออาชีพ  

จ านวน 45 คน 

- - แนะแนวการเขียน Statement of Purpose 

(SOP) เพื่อใช้ในการเตรียมสมัครเรียนมหาวิทยาลัยใน

ต่างประเทศ จ านวน 31 คน 

- - จัดระบบ TOEIC  จ านวน  16 คร้ัง  มีผูเ้ข้า 

สอบทั้งสิน้  1,303 คน   เป็นนักศึกษา 793 คน 

บุคคลภายนอก  488  คน   บุคลากร 22  คน 

ประกอบอาชีพ

และศึกษาตอ่ 

 

กนศ.4.1-03 

สรุปผลการสอบ 

TOEIC  ปี 2554   

 4. มีการจัดงาน

วันนัดพบ

แรงงาน 

     กองฯ ได้จัดงานวันนัดพบแรงงาน  โดยการร่วมมือ

กับส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา จัดขึ้นระหว่าง

วันที่  17-18 กุมภาพันธ์ 2554  ณ  ศูนย์ประชุม

นานาชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ภายใต้ชื่อ 

กนศ.4.1-04 

สรุปผลการจัด

งานวันนัดพบ

แรงงานสงขลา 54 
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ภารกิจท่ี 4   บริการจัดหางานและข้อมูลศึกษาต่อ 

ตัวบ่งชี้ :  4.1  มีการจัดบรกิารจัดหางานและข้อมูลศึกษาต่อ 

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

“โครงการนัดพบแรงงานสงขลา 2555”  มีสถาน

ประกอบการเข้ารว่มจ านวน  131  ราย มีต าแหน่งงาน

ว่าง 1,482 ต าแหน่ง  11,549  อัตรา  มีผู้ลงทะเบียน

ทั้งสิน้  3,500  คน (กนศ.4.1-04) 

 5 มีการติดตาม

ประเมินผล

และน าผลมา

ปรับปรุง 

     มีการติดตามประเมินผลการให้บริการจัดหางาน

และข้อมูลศึกษาต่อ มีผลการประเมินความพึงพอใจ

ระดับมาก  ที่ค่าเฉลี่ย  3.99  (กนศ.4.1-05) 

    นอกจากนี้ได้สอบถามเรื่องความต้องการสอบ 

TOEIC  ได้ปรับปรุ งจ านวนครั้ งและห้องสอบให้

สอดคล้องกับความต้องการผูเ้ข้ารว่ม (กนศ.4.1-06) 

กนศ.4.1-05 

สรุปความ

คดิเห็นและ

ความพงึพอใจ

ต่อการให้บริการ

ด้านจดัหางาน

และข้อมลูศึกษา

ต่อ ป ี2554 

 

กนศ.4.1-06 

ก าหนดการสอบ 

TOEIC ปี 2554 

1.  จุดแข็ง/แนวทางส่งเสริมจุดแข็ง   

   มีระบบสารสนเทศให้บริการ 

2.  จุดท่ีควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรงุ 

         ควรเพิ่มจ านวนคร้ังการเผยแพร่ให้ความรู ้ การเตรียมความพรอ้ม 

3.  วิธีปฏิบัติที่ด/ีนวัตกรรม 

         ---- 
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ภารกิจท่ี  5 วินัยและพัฒนานักศึกษา 

ตัวบ่งชี้ : 5.1 มีการดําเนินงานวินัยนักศึกษาและพัฒนานักศึกษา 

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

 

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  2554 

เป้าหมาย ผลการดําเนนิการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

6 6 5   บรรลุเป้าหมาย 
 

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

 1 มีแผนการ

ปฏิบัติงาน 

      กองฯ มีแผนและมีการด าเนินงานวินัยและพัฒนา

นักศึกษา โดยมีการด าเนินงานทางวินัยตามประกาศ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง วิธีการสอบสวน

พิจารณาโทษกรณีนักศึกษากระท าความผิดวินัย

นักศึกษา  พ.ศ.2548  และจัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อ

ส่งเสรมิคุณธรรมจรยิธรรมให้แกน่ักศึกษา  

(กนศ.1.1-04) 

กนศ.1.1-04 

แผนปฏิทนิงาน

ของหน่วยงาน

ภายในกองฯ  

 2 มีคณะกรรม 

การสอบสวน

และคณะกรรม 

การด าเนินงาน

วินัยนักศึกษา 

     ในการด าเนินงานวินัยและพัฒนานักศึกษาแต่ละ

กรณี  ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน จ านวน 

28 ค าสั่ง  เพื่อหาข้อเท็จจริง  และเสนอโทษกรณีที่มี

การกล่าวหาทางวินัยนักศึกษาและมีคณะกรรมการ

ด าเนินงานวินัยนักศึกษา  วิทยาเขตหาดใหญ่  เพื่อ

พิจารณารับรองผลการสอบสวนและโทษ  รวมทั้ง

พิจารณาการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับวินัยนักศึกษา

และการพัฒนานักศึกษา (กนศ.5.1-01 และ กนศ.5.1-

02) 

กนศ.5.1-01 

ค าสั่ง

มหาวิทยาลยั

เรื่องแต่งตัง้

คณะกรรมการ

สอบสวน ปี

2554 (ลับ) 
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ภารกิจท่ี  5 วินัยและพัฒนานักศึกษา 

ตัวบ่งชี้ : 5.1 มีการดําเนินงานวินัยนักศึกษาและพัฒนานักศึกษา 

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

กนศ.5.1-02 

ค าสั่งแต่งตั้ง

คณะกรรมการ

ด าเนินงานวินัย

นักศึกษาวิทยา

เขตหาดใหญ ่

 3 การด าเนิน 

งานวินยัเป็นไป

ตามระเบยีบ/ 

ข้อบังคับ / 

ประกาศของ

มหาวิทยาลยั 

    การด า เนินงานทางวินัยนั กศึกษาเป็นไปตาม

ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  เรื่อง  วิธีการ

สอบสวนพิจารณาโทษกรณีนักศึกษากระท าความผิด

วินัยนักศึกษา  พ.ศ. 2548 ซึ่งได้ก าหนดวิธีการปฏิบัติ

ในการสอบสวนและพิจารณาโทษกรณีนักศึกษา

กระท าความผิดวินัยนักศึกษา ซึ่งยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ

เดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย(กนศ.5.1-03) 

กนศ.5.1-03 

ประกาศ

มหาวิทยาลยั 

สงขลานครินทร ์

เรื่อง วิธีการ

สอบสวน

พิจารณาโทษ

กรณีนักศึกษา

กระท าความผิด

วินัยนักศึกษา  

พ.ศ.2548 

 4 ให้การปรกึษา 

แนะแนวและ

กรณีที่ต้อง

ดูแล  

ปรับเปลี่ยน

พฤติกรรม

นักศึกษาที่

มหาวิทยาลยั

สั่งลงโทษ 

    งานวินัยและพัฒนานักศึกษามีการให้ค าปรึกษา

แนะแนวนักศึกษาที่ถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษา  โดย

ในการเข้ามารับทราบค าสั่งลงโทษ จ านวน 37 คน ได้

มีการพูดคุย   ชี้ แจง และแนะแนวให้ค าปรึกษา

นักศึกษาวางแผนการใช้ชีวิตขณะที่ถูกลงโทษนั้น 

รวมทั้ งมีการปรับ เปลี่ ยนพฤติกรรมนักศึกษาที่

มหาวิทยาลัยสั่งลงโทษเช่นให้เข้าโครงการพัฒนา

นักศึกษา หรือบ าเพ็ญประโยชน์สาธารณะ  จ านวน 8 

คน (บ าเพ็ญ/รอ)  (กนศ.5.1-04)   

กนศ.5.1-04 

กจิกรรม/

โครงการดูแล

และปรับเปลี่ยน

พฤติกรรม

นักศึกษา(ลับ) 

 5 จ านวน

นักศึกษาที่ถูก

ลงโทษไม่เกนิ

รอ้ยละ 0.5  

    ปีการศึกษา  2554  มนีักศึกษาที่ถูกลงโทษ จ านวน  

37  คน  จากจ านวนนักศึกษา ทั้งหมด  19,939  คน 

โดยคดิเปน็รอ้ยละ 0.18  ของจ านวนนักศึกษาทั้งหมด 

(กนศ.5.1-05)      

กนศ.5.1-05 

ข้อมูลสรุปผล

การด าเนินงาน

วินัยนักศึกษา    
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ภารกิจท่ี  5 วินัยและพัฒนานักศึกษา 

ตัวบ่งชี้ : 5.1 มีการดําเนินงานวินัยนักศึกษาและพัฒนานักศึกษา 

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

ของนักศึกษา

ทั้งหมด 

 

1. ทุจรติในการวัดผล                             18 คน                                                                                                    

2. ทะเลาะวิวาท                                    7 คน  

    3. ลักทรัพย์                                         3 คน 

    4. พูดจาหรอืแสดงกริยาหยาบคาย             2 คน 

    5. น าข้อสอบออกจากห้องสอบ                  1 คน 

    6. ลงชื่อเขา้ชั้นเรยีนแทนกนั                      1 คน 

    7. นักศึกษาไม่พงึปฏิบตัิตนในสิทธิของตนเอง 1 คน  

    8. ผดิระเบียบหอพักนักศกึษา                    4 คน 

ปี 2554 

 6 มีการติดตาม

ประเมินผล

และน าผลมา

ปรับปรุง 

1.    มีการประเมินผลความพงึพอใจของ นักศึกษาใน

ระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย 3.90  และมีการทบทวนการ

ด าเนินงานวินัยนักศึกษา (กนศ.5.1-06)               

กนศ.5.1-06  

สรุปประเมินผล

ด้านวนิัย

นักศึกษา 

ข้อสรุปโดยรวมของตวับ่งชี ้

จุดแข็ง / แนวทางเสริมจุดแข็ง 

       1. สโมสรนักศึกษา/องคก์ารนักศึกษา  มีส่วนรว่มในการป้องกันให้นักศึกษาปฏิบัติตามระเบียบ/ขอ้บังคับ/ 

ประกาศของมหาวิทยาลัยรวมทั้งฝ่ายกจิการนักศึกษาคณะหลายคณะมสี่วนร่วมรณรงคป์้องกันการกระท า

ความผิดวินยันักศึกษาเรื่องวนิัยในแนวทางเดียวกนั 

       2.  กองกจิการนักศึกษามีนโยบายใหอ้งคก์รนักศึกษา/คณะร่วมด าเนนิงานในการพัฒนาคุณธรรม  

จรยิธรรมนักศึกษาในรูปแบบของเครอืข่ายวนิัยนักศึกษาเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษา/คณะส่วนร่วมในการ

พัฒนานักศึกษาให้มากขึน้รวมทั้งรณรงคใ์ห้คณาจารย์บทบาทในการเสริมสรา้งใหน้ักศกึษามีจติส านึกที่ด ี 

ตระหนักถึงผลของการกระท าความผิดอย่างทั่วถงึและสม่ าเสมอเพือ่ป้องปรามการกระท าความผิด    

จุดท่ีควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

       ควรมีการปรับปรุงวิธีการด าเนินการเกี่ยวกับความผิดวินัยนักศึกษาในบางฐานความผิดให้มีความ

คล่องตัวและระยะเวลาสั้นหรือรวดเร็วขึ้นเพื่อแก้ปัญหาความล่าช้าในการด าเนินงานเนื่องจากปัจจุบัน

องคป์ระกอบของคณะกรรมการสอบสวนและคณะกรรมการด าเนินงานวินัยนักศึกษาต้องมีองค์ประชุมไม่น้อย

กวา่ 2 ใน 3  เมื่อคณะกรรมการวา่งไม่ตรงกันท าให้เกดิความล่าชา้ในการด าเนินงาน 

วิธีปฏิบัติที่ด/ีนวัตกรรม 

       ด าเนินการใช้วิธีรณรงคโ์ครงการเชิดชูให้รางวัลนักศึกษาและคณะที่ปฏิบตัิตนเป็นแบบอย่างแก่นักศึกษา

คนอื่นๆ แทนที่จะเปน็การด าเนินการลงโทษเพื่อจูงใจให้นักศึกษา / คณะในการสรา้งคา่นยิมที่ดใีห้เกดิขึน้ 
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ภารกิจท่ี  5 วินัยและพัฒนานักศึกษา 

ตัวบ่งชี้ : 5.2  ระดับความสําเร็จของการส่งเสริมคุณธรรม  จรยิธรรม   

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การประเมนิ ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

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  2554 

เป้าหมาย ผลการดําเนนิการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

4 3 3   ไมบ่รรลุเปา้หมาย 
 

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การประเมนิ ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

 1 มีการก าหนด

พฤติกรรมด้าน

คุณธรรม  จรยิธรรม

ส าหรับนักศึกษาที่

ต้องการสง่เสรมิไว้

เป็นลายลักษณอ์ักษร 

   กองฯ  ได้ ก าหนดพฤติกรรมคุณลักษณะ  

พฤติกรรมด้านคุณธรรม  จริยธรรมของนักศึกษา   

โดยที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานกิจการ

นักศึกษาในคราวประชุม  ครั้งที่ 2 /2554 ในวันที่  

26  พฤษภาคม 2554 ซึ่งมีรองอธิการบดีฝ่าย

พัฒนานักศึกษา  กีฬาและวัฒนธรรม  เป็น

ประธานกรรมการ  รอง/ผู้ช่วยคณบดีที่ดูแลด้าน

กิจการนักศึกษาของทุกคณะ  องค์การนักศึกษา  

สภานักศึกษาเป็นกรรมการ    มีมติก าหนด

พฤติกรรมด้านคุณธรรม  จรยิธรรม  ไว้วา่  

1. มีจติสาธารณะ มีความเสียสละ มีน้ าใจ  

มีความเอือ้อาทรต่อผู้อื่น และช่วยเหลือสังคม 

2. มีวนิัย  ประพฤติปฏิบัติตน  ตามระเบียบ 

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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ภารกิจท่ี  5 วินัยและพัฒนานักศึกษา 

ตัวบ่งชี้ : 5.2  ระดับความสําเร็จของการส่งเสริมคุณธรรม  จรยิธรรม   

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การประเมนิ ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

     
 

 

 

 

 

 

2  มีการถา่ยทอดหรือ

เผยแพร่พฤติกรรม

ด้านคุณธรรม  

จรยิธรรมส าหรับ

นักศึกษาที่ต้องการ

ส่งเสรมิตามขอ้ 1 

   กองฯ ได้เผยแพร่พฤติกรรมด้านคุณธรรม

จริยธรรมส าหรับนักศึกษาให้ทุกคณะ/วิทยาเขต 

เพื่อให้ผู้บริหาร  คณาจารย์  นักศึกษา และ

ผู้ เกี่ยวข้องทราบโดยทั่วกัน  โดยการจัดท า

โปสเตอร์ เผยแพร่พฤติกรรมด้านคุณธรรม  

จริยธรรม  พร้อมทั้งได้ประกาศพฤติกรรมด้าน

คุณธรรม  จริยธรรมดังกล่าวในเว็บไซต์กอง

กจิการนักศึกษาอีกทางหนึ่ง   

(กนศ.5.2-02 และ กนศ.5.2-03)   

กนศ.5.2-02

โปสเตอร ์

 

กนศ.5.2-03 

http://student    

.psu.ac.th 

 

 3 มีโครงการหรือ

กจิกรรมส่งเสรมิการ

พัฒนาพฤติกรรมด้าน

คุณธรรม  จรยิธรรม

ที่ก าหนดในข้อ 1 โดย

ระบุตัวบ่งชี้และ

เป้าหมายวัด

ความส าเร็จที่ชัดเจน 

   กองฯ ได้จัดและสนับสนุนให้มีกิจกรรมส่งเสริม

การพัฒนาด้านคุณธรรมจรยิธรรม โดยได้ก าหนด

ไว้ เป็น  กิจกรรมด้านหนึ่ ง ในกิจกรรมเสริม

หลักสูตร  ในปีการศึกษา 2554  ได้มีการจัด

กิจกรรมด้านคุณธรรม  จริยธรรม และค่านิยมที่

ถูกต้องรวมทั้งสิ้น จ านวน 59 โครงการ มีผู้เข้า 

รว่มกจิกรรมทั้งหมด 4,862คน (กนศ.5.2-04) 

กนศ.5.2-04 

สรุปจ านวน

โครงการด้าน

คุณธรรม

จรยิธรรม  

 

 

 4 มีการประเมินผล

โครงการหรือ

กจิกรรมส่งเสรมิ

คุณธรรม  จรยิธรรม

ของนักศึกษาตามตัว

บ่งชี้และเป้าหมายที่

ก าหนดไว้ในขอ้ 3. 

โดยมีผลการประเมนิ

บรรลุเป้าหมายอย่าง

น้อย รอ้ยละ 90 ของ

ตัวบ่งชี้ 

 

 

   กองฯ ไม่มีการประ เมินผลโครงการหรือ

กจิกรรมส่งเสรมิคุณธรรมจรยิธรรมของนักศึกษา     
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ภารกิจท่ี  5 วินัยและพัฒนานักศึกษา 

ตัวบ่งชี้ : 5.2  ระดับความสําเร็จของการส่งเสริมคุณธรรม  จรยิธรรม   

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การประเมนิ ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

 5 มีนักศึกษาหรอื

กจิกรรมส่งเสรมิ

คุณธรรมจรยิธรรม ที่

เก่ียวกับนักศึกษา

ได้รับการยกยอ่ง 

ชมเชย ประกาศ

เกียรติคุณด้าน

คุณธรรม  จรยิธรรม

โดยหน่วยงานหรอื

องคก์รระดับชาต ิ

 

- 

 

 

 

- 

 

สรุปผลการวิเคราะห์ตนเอง (SWOT  Analysis) 

จุดแข็ง/แนวทางส่งเสริมจุดแข็ง 

- สโมสรนักศึกษา/องคก์ารนักศกึษา  มสี่วนร่วมในการป้องกนัให้นักศึกษาปฏิบัตติามระเบียบ /  

ข้อบังคับ / ประกาศของมหาวทิยาลยัรวมทั้งฝา่ยกจิการนักศึกษาคณะ  หลายคณะมสี่วนรว่มรณรงคป์้องกันการ

กระท าความผิดวินยันักศึกษาเรื่องวินัยในแนวทางเดยีวกัน                

จุดท่ีควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

-    ควรมีการประเมินผลอยา่งเป็นระบบมากขึน้ 

วิธีการปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม 

        ------ 
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ภารกิจท่ี : หอพักนักศึกษา 

ตัวบ่งชี้ :  6.1 จัดบรกิารหอพักนักศึกษาให้ได้มาตรฐาน 

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

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  2554 

เป้าหมาย ผลการดําเนนิการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

5 5 5   บรรลุเป้าหมาย 
 

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

 1 มีเกณฑ์

มาตรฐานและ

แผนปฏิบัติงาน 

ที่สอดคลอ้งกับ

เกณฑ์มาตรฐาน

หอพักของ 

ส านักงาน

คณะกรรมการ

การอุดมศึกษา 

      กองฯ  ได้ก าหนดเกณฑ์มาตรฐานหอพักนักศึกษา  

โดยมีวัตถุประสงค์จัดหอพักนักศึกษาเพื่อบริการ

นักศึกษาและบุคคลภายนอก ให้เป็นแหล่งพักอาศัยที่มี

บรกิารและสวัสดิการที่ได้คุณภาพ  มีบรรยากาศ และ

สิ่งแวดล้อม ที่เอื้อ ต่อการศึกษาเล่าเรียน  และเป็น

แหล่งบ่มเพาะนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ มี

ทักษะวิชาการ สะท้อนภาวะผู้น า ทักษะชีวิต คุณธรรม  

จริยธรรม จิตส านึกสาธารณะ สมรรถนะสากล อยู่

ร่วมกันได้เป็นอย่างดีและมีความสุขท่ามกลางความ

หลากหลายพหุวัฒนธรรมตามมาตรฐานหอพัก

นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่สอดคล้อง

กั บ เ ก ณฑ์ ม า ต ร ฐ า น ห อ พั ก ข อ ง ส า นั ก ง า น

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (กนศ.6.1-01) และได้

ก าหนดเกณฑ์การจัดสรรที่พักและแผนการจัดที่พัก  

ประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  (กนศ.6.1-02)  

 

กนศ.6.1-01     

คูม่ือควบคุม

มาตรฐาน

หอพัก

นักศึกษา

มหาวิทยาลยั- 

สงขลา

นครินทร์ 

 

กนศ.6.1-02  

ประกาศ

เกณฑ์การ

จัดสรรหอพัก

นักศึกษาและ

แผนการ

จัดสรรที่พัก

นักศึกษา    
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ภารกิจท่ี : หอพักนักศึกษา 

ตัวบ่งชี้ :  6.1 จัดบรกิารหอพักนักศึกษาให้ได้มาตรฐาน 

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

 2 มีการด าเนนิการ

ตามแผน 

 

       กองฯ มีการด าเนินการหอพักตามแผน ดังนี้ 

การจัดสรรที่พักในหอพัก (หอพักกองฯ และหอพัก

ในก ากับ)  ได้จัดสรรที่พกัในหอพักนักศึกษาตามแผนที่

ก าหนด คอื จัดสรรให้นักศึกษาช้ันปีที่ 1 นักศึกษาผู้น า

กจิกรรมนักศึกษาโครงการพิเศษต่าง ๆ นักศึกษาช้ันปี

ที่ 2 – 6 จ านวน  8,075  คน 

 

จัดที่พักให้นักกีฬา เจ้าหน้าที่ต่างสถาบัน และ staff 

ทุกฝ่ายรวม 60 สถาบันจ านวนทั้งสิ้น 7,188 คนที่เข้า

ร่วมกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 39 

“สงขลานครินทรเ์กมส์ 

 

การบริหารจัดการหอพัก  ได้บริหารหอพักให้มี

ความสะอาด  สะดวกสบาย  และปลอดภัย  โดยจัดให้

มี บุคลากรปฏิบัติงานบริหารหอพัก  การให้บริการ

ต่าง ๆ และดูแลการพัฒนาบุคลิกภาพ  คุณธรรม  

จรยิธรรม  ให้ค าปรึกษาแนะน านักศึกษาในอัตราส่วน

บุคลากร 1 คนต่อนักศึกษา 

กลุ่ม นศ. 
จํานวน 

ชาย หญงิ รวม 

น.ศ.ชัน้ปีท่ี 1 1,083 2,419 3,502 

น.ศ.ผู้น ากิจกรรม 188 260 448 

น.ศ.โครงการพเิศษ 26 21 47 

น.ศ.ชัน้ท่ีปี 2-6 1,155 2,923 4,078 

รวม 2,452 5,623 8,075 

 ชาย หญงิ รวม 

สงขลานครินทร์เกมส์ 5,266      1,922     7,188            
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ภารกิจท่ี : หอพักนักศึกษา 

ตัวบ่งชี้ :  6.1 จัดบรกิารหอพักนักศึกษาให้ได้มาตรฐาน 

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

ที่พักในหอพัก  600  คน จัดสิ่งอ านวยความสะดวกที่

เอื้อต่อการพักอาศัยอย่างมีคุณภาพ  มีพื้นที่ห้องพัก

เฉลี่ยคนละไม่น้อยกว่า 6ตรม. มีเตียงนอนพร้อมที่

นอนสะอาดถูกสุขลักษณะ  ตู้เสือ้ผ้า  โต๊ะเก้าอี้  ที่เก็บ

เอกสาร และสิ่งของใช้ส่วนตัวที่เป็นสัดส่วน  พร้อมจัด

สิ่งอ านวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ได้แก่ จุด

เชื่อมต่อหรือมีสัญญาณเพื่อเข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ต

ในห้องพักและบริเวณรอบหอพักนักศึกษา โดยมี

เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนกลางภายในหอพัก 1 เครื่อง : 

นักศึกษา 40 คน 

    จัดให้นักศึกษาเขา้ถึงระบบอินเตอร์เน็ตได้พร้อมกัน 

เพื่อใช้เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าข้อมูลและมีสถานที่

เหมาะสมเอื้อต่อการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ เช่น 

ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องยา ห้องอเนกประสงค ์ห้องอ่าน

หนังสือ ห้องละหมาด ห้องพระ  มุมอ่านหนังสือ 

    จัดสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น ยาสามัญประจ า

บ้าน หนังสือพิมพ์  วารสาร ระบบอินเตอร์คอม 

เครื่องรับโทรทัศน์ เครื่องช่ังน้ าหนัก  เครื่องเติมเงิน

ออนไลน์  โทรศัพท์ภายใน โทรศัพท์หยอดเหรียญ  

เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ เครื่องท าน้ าดื่มผ่านระบบ

เครื่องกรองน้ าท าความสะอาดทุกสัปดาห์เปลี่ยน

สารเคมีปีละ 1 คร้ัง  

   มีมาตรการรักษาความปลอดภัยในหอพักและ

บริเวณหอพัก จัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

บริเวณทางเข้าหอพักและประจ าหอพักนักศึกษาทุก

อาคาร  มีรั้วแบ่งเขตหอพัก มีสติ๊กเกอร์ผู้มีสิทธิ์พักใน

หอพัก (กนศ.6.1-03) และมีการตรวจสอบตลอด 24 

   ช่ัวโมง ท าใหไ้ม่มีกรณทีรัพยส์นิสูญหายหรือนักศึกษา

ถูกท าร้ายรา่งกายโดยบุคคลภายนอก มีการประเมิน  
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ภารกิจท่ี : หอพักนักศึกษา 

ตัวบ่งชี้ :  6.1 จัดบรกิารหอพักนักศึกษาให้ได้มาตรฐาน 

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

   ผลการปฏิบัติงานของเจา้หน้าที่รักษาความปลอดภัย

ทุกวัน 

   มีระบบดับเพลิงทีม่ีประสิทธิภาพพรอ้มใช้งาน โดยมี

ถังดับเพลิงแบบมือถอืไม่นอ้ยกว่า 1 ชุดต่อพืน้ที่ 1,000 

ตารางเมตร และตดิตั้งทุกระยะหา่งกันไม่เกนิ 45 

เมตร  ตรวจสอบถังเคมดีับเพลิงทุกอาคารให้มสีภาพ

พรอ้มใช้งานไดต้ลอดเวลา ตรวจสอบเปลีย่นสารเคมี

ดับเพลิงทุกปี ติดตั้งไฟส่องสวา่งฉุกเฉินในกรณี

กระแสไฟฟ้าขัดขอ้งอย่างนอ้ย 1 ชุดต่อพืน้ที่ 1,000 

ตารางเมตร ตดิตัง้ทุกระยะ หา่งกันไม่เกนิ 45 เมตร  

และจัดซอ้มอพยพอัคคภีัยปลีะ 1  คร้ัง 

กนศ.6.1-04    

โครงการระงับ

และบรรเทา      

สาธารณภัย 

 

 

       มีระบบโทรทัศน์วงจรปิด  (CCTV) ที่ทันสมัยติดตั้งที่

ทางเข้าหอพักนักศึกษาทุกอาคารเพื่อการรักษาความ

ปลอดภัยและสามารถพูดคุยโต้ตอบกับหัวหน้างาน

หอพักนักศึกษาที่อาคารส านักงานหอพักได้ 

   มีระบบ Scan ลายนิ้วมือในหอพักนักศึกษาอาคาร 

12, 13 และ 14           

   มีระบบเตือนภัยฉุกเฉินในหอพักและมีเจ้าหน้าที่

รักษาความปลอดภัยปฏิบัติงานที่หอพักตลอด 24  

ช่ัวโมง ทุกอาคาร  

   ได้ น าระบบบริหารความ เสี่ ย งตามนโยบาย

มหาวิทยาลัยโดยจัดให้มีการอบรมโครงการนานาโอสถ

เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการจ่ายยาสามัญประจ าบ้าน

และการปฐมพยาบาลฟื้นคืนชีพเบื้องต้น  (กนศ.6.1-

04) และให้ความรู้เชิงปฏิบัติการเรื่องการป้องกัน

บรรเทาสาธารณภัย และการอพยพหลบภัยกรณีเกิด

เหตุฉุกเฉินในหอพักนักศึกษา  มีแผนการอพยพ

ฉุกเฉินแพลิงไหม้ที่สอดคล้องกับเกณฑ์การบริหาร

จัดการภาครัฐ (PMQA)  ตามกระบวนการสรา้งคุณคา่  
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ภารกิจท่ี : หอพักนักศึกษา 

ตัวบ่งชี้ :  6.1 จัดบรกิารหอพักนักศึกษาให้ได้มาตรฐาน 

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

   หมวด 6  PM 4 มีแผนปฏิบัติการฉุกเฉินกรณีไฟไหม้

หอพักนักศึกษาติดบอรด์ทุกอาคาร 

    มีมาตรฐานการควบคุมภายในโดยมีบทลงโทษ

นักศึกษาที่พักในหอพักท าผิดระเบียบหอพักติด

ประกาศทุกห้องพักเพื่อเป็นการควบคุมและป้องปราม

นักศึกษาไม่ให้นักศึกษาท าผิดระเบียบหอพักและ

ความผิดอื่นๆ จัดท ามาตรฐานขั้นตอนการให้บริการ

นักศึกษาที่พักในหอพักพร้อมก าหนดระยะเวลาแล้ว

เสร็จตามเกณฑ์การบริหารจัดการภาครัฐ หมวด 3  

CS7  ได้ จัดท าไวนิลติดประกาศในหอพักทุกอาคาร   

ประกอบด้วยมาตรฐานการสมัครเข้าพักในหอพัก  

การสละสิทธิ์หอพัก  การคืนเงินค่าธรรมเนียมหอพัก  

การดูแลนักศึกษาเจ็บป่วยในหอพัก  การแจ้งซ่อม

อุปกรณห์อพัก  การรับไปรษณยีภัณฑ์  (กนศ.6.1-05)  

    มีคู่มือการให้บริการนักศึกษาที่พักในหอพักเพื่อ

การบริการนักศึกษาในรูปแบบมาตรฐานเดียวกัน

ระหว่างหอพักของกองกิจการนักศึกษาและหอพักใน

ก ากับที่สอดคล้องกับเกณฑ์การบริหารจัดการภาครัฐ  

หมวด 3  CS7 และ คู่มือปฏิบัติงานบุคลากรหอพัก

นักศึกษาที่สอดคล้องกับเกณฑ์การบริหารจัดการ

ภาครัฐหมวด 6 PM 5 (กนศ.6.1-06) 

    งานหอพักได้เล็งเห็นความส าคัญในการบริการ

นักศึกษาโดยมีระบบสื่อสารรับฟังความต้องการและ

จัดการข้อร้องเรียนผ่านทางคู่มือหอพักนักศึกษา ข่าว

สาส์นหอพัก ทีวีข่าว  ข่าวสารกรรมการนักศึกษา

ประจ าหอพัก  รับข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียนของ

นักศึกษาทางเว็บบอร์ด คณะกรรมการนักศึกษา

ประจ าหอพัก  โทรศัพท์  อีเมล์  จดหมาย 

กนศ.6.1-05   

ตัวอยา่งไวนิล

มาตรฐาน

ขั้นตอนการ

ให้บริการ

นักศึกษาที่พัก

ในหอพัก (ตดิ

ที่หอพักทุก

อาคาร) 

 

กนศ.6.1-06 

คูม่ือมาตรฐาน

การบรกิาร

นักศึกษาและ

คูม่ือ

ปฏิบัติงาน

บุคลากรงาน

หอพัก

นักศึกษา  
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ภารกิจท่ี : หอพักนักศึกษา 

ตัวบ่งชี้ :  6.1 จัดบรกิารหอพักนักศึกษาให้ได้มาตรฐาน 

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

 3 มีการบรหิาร

จัดการแบบมี

ส่วนร่วมโดย

คณะกรรมการ 

ชุดต่าง ๆ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    คณะกรรมการควบคุมมาตรฐานหอพักนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกอบด้วยผู้บริหาร 

ประธานสหกรณ์บริการที่รับผิดชอบดูแลหอพัก

นักศึกษาซึ่งเป็นเครือข่ายในการด าเนินงานหอพัก 5 

วิทยาเขต  ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 

    คณะกรรมการด า เนินงานกิจการนักศึกษา   

ประกอบด้วยผู้บริหารกองกิจการนักศึกษาและ

ผู้บริหารฝา่ยกจิการนักศึกษาคณะต่าง ๆ ประธานสภา

นักศึกษา  และนายกองคก์ารบรหิาร องคก์ารนักศึกษา มี

หน้าที่ก าหนดนโยบายการจัดที่พักหอพักนักศึกษา 

    คณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษาหอพัก (กนศ.6.1-

08) ประกอบด้วย รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา  

กีฬาและวัฒนธรรมผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการและ

สวัสดิการ นักศึกษาและคณาจารย์จากคณะต่าง ๆ  มี

หน้าที่เป็นที่ปรกึษาของคณะกรรมการนักศึกษาประจ า

หอพัก ให้ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นในการปรับปรุง

พัฒนาหอพัก และปฏิบัติเวรอาจารย์ที่ปรึกษา ให้

ค าปรึกษา เยี่ยมเยียนดูแลความเป็นอยู่ของนักศึกษา

ในหอพัก   

     คณะกรรมการนักศึกษาประจ าหอพัก (กนศ.6.1-

09) ร่วมด าเนินงานหอพักจัดกิจกรรม ดูแล  แนะน า

นักศึกษาในหอพัก เสนอแนะ ปรับปรุง และพัฒนา

หอพักนักศึกษา 

กนศ.6.1-07    

ค าสั่งแต่งตั้ง

คณะกรรม 

การควบคุม

มาตรฐาน

หอพัก 

 

กนศ.6.1-08     

ค าสั่งแต่งตั้ง

คณะกรรม 

การอาจารย์ที่

ปรกึษาประจ า

หอพัก  

 

กนศ.6.1-09    

ค าสั่งแต่งตั้ง

คณะกรรม 

การนักศึกษา

ประจ าหอพัก 

 4 จัดสนับสนนุและ

ส่งเสรมิพัฒนา

นักศึกษาใน

หอพัก 

 

 

    มีนโยบายจัดสนับสนุน ส่ง เสริม และพัฒนา

นักศึกษาให้มีทักษะวิชาการ สะท้อนภาวะผู้น า ทักษะ

ชีวิต คุณธรรม  จริยธรรม จิตส านึกสาธารณะ 

สมรรถนะสากล  การอยู่ร่วมกันได้อย่างดีท่ามกลาง

ความหลากหลายพหุวัฒนธรรมและกิจกรรม 3D  

     งานหอพักนักศึกษาจัดกิจกรรม  6 โครงการ 

กนศ.6.1-10     

รายงาน

สรุปผลการจัด

กจิกรรม

พัฒนา

นักศึกษา 
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ภารกิจท่ี : หอพักนักศึกษา 

ตัวบ่งชี้ :  6.1 จัดบรกิารหอพักนักศึกษาให้ได้มาตรฐาน 

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

นักศึกษาเข้าร่วม 381 คน ใช้งบประมาณ 177,270 

บาท  

    หอพักในก ากับจัดกิจกรรม 9 โครงการ นักศึกษา

เข้าร่วม 2,252  คน ใช้งบประมาณ 198,863 บาท 

คณะกรรมการนักศึกษาประจ าหอพักจัดกิจกรรม  25 

โครงการ นักศึกษาเข้าร่วม 330  คน ใช้งบประมาณ 

50,650 บาท 

   จ าแนกเป็นด้านวิชาการ  12 โครงการ ด้านบ าเพ็ญ

ประโยชน์ 3 โครงการ ด้านศิลปวัฒนธรรม 3 โครงการ  

ด้านนันทนาการ  4 โครงการ และโครงการด้านอื่นๆ 

12 โครงการ (กนศ.6.1-10)  

    หอพักนักศึกษา เป็นแหล่งบ่มเพาะและส่งเสรมิการ

เรียนรู้ มีแผนการส่งเสริมและพัฒนาบุคลิกภาพและ

จริยธรรมนักศึกษาผู้เข้าพักที่สอดคล้องกับปณิธาน

ของมหาวิทยาลัยเน้นประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่

หนึ ่งและวัตถุประสงค์ของหอพัก มีมาตรฐานการ

ท างานโดยจัดท าคู่มือหอพักนักศึกษาติดไว้ในห้องพัก

นักศึกษาทุกห้องเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ

เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการจัดบริการหอพัก

นักศึกษา  มีคู่มือควบคุมมาตรฐานหอพักนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  สาสน์หอพัก โปสเตอร์ 

อื่นๆ  และประชาสัมพันธ์ผา่นเว็บไซต์    

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กนศ.6.1-11    

คูม่ือหอพัก

นักศึกษา  

สาสน์หอพัก 

และเว็บไซต์

หอพัก

นักศึกษา   

http://student. 

psu.ac.th/dor

m 

 
 

5 มีการประเมินผล

พรอ้มน าผลมา

ปรับปรุงพัฒนา 

 

     มีการประเมินผลและได้น าผลการประเมินความ

พึงพอใจจากผู้ใชบ้รกิารนักศึกษาและบุคคลภายนอกปี

การศึกษา 2552 มาปรับปรุงพัฒนาโดยได้ประชุม

ชี้แจงผู้ที่ เกี่ยวข้อง และในปีการศึกษา 2553 ได้

ประเมินผลความพึงพอใจและไม่พงึพอใจของนกัศึกษา

ที่พักในหอพัก (กนศ.6.1-11) น าผลมาปรับปรุง

กนศ.6.1-12  

รายงานการ

ประเมินผล

ความพึงพอใจ

และไม่พงึ

พอใจของ 

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

ตัวบ่งชี้ :  6.1 จัดบรกิารหอพักนักศึกษาให้ได้มาตรฐาน 

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

พัฒนาการด าเนินงานต่อไป ผลการประเมินพบว่า ใน

ภาพรวมนักศึกษาชายและหญิง มีความพึงพอใจใน

การจัดบริการหอพักนักศึกษาระดับมากที่ค่าเฉลี่ย 

4.14 และไม่พึงพอใจเรื่องอินเตอร์เน็ตช้า ห้องพักอับ

สัญญาณ  ไม่มีราวตากผ้าหอพักอาคาร 6 เพิ่มหอพัก

นักศึกษาชาย  พร้อมทั้งประเมินความพึงพอใจของ

บุคคลภายนอกที่พักในหอพัก ในภาพรวมมีความพึง

พอใจในระดับมากที่สุดที่ค่าเฉลี่ย 4.33 และไม่พึง

พอใจในเรื่องไม่มีราวตากผ้า มียุงมาก  ห้องน้ าห้อง

สุขามีน้อย อินเตอร์เน็ตช้าไม่ทั่วถึง  (กนศ.6.1-12) 

และประเมินผู้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย

แห่งประเทศไทยคร้ังที่ 39 ในเชิงปริมาณผู้เข้าร่วมการ

แข่งขันกีฬา มีความพึงพอใจในที่พักระดับมากที่

คา่เฉลี่ย 4.04 และประเมินในเชิงคุณภาพได้สัมภาษณ์

ผู้แทน 15 สถาบันพรอ้มบันทึกเป็นวิดิทัศน์ 

นักศึกษาและ

บุคคลภายนอก 

ที่พักในหอพัก 

รายงาน

ประเมินผล

ฝ่ายที่พักกฬีา

มหาวิทยาลยั

แห่งประเทศ

ไทยคร้ังที่ 39 

ข้อสรุปโดยรวมของตวับ่งชี ้   

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแขง็ 

    1. มีมาตรฐานหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และคณะกรรมการควบคุมมาตรฐานหอพัก

นักศึกษา 

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

หอพักของนักศึกษา  

    3. มีอาคารที่ท าการส านักงานหอพักและที่พักบุคลากรทีมงานหอพักบางคนได้พักอาศัยในบริเวณหอพัก

นักศึกษา เพื่อเอือ้อ านวยความสะดวกในให้นักศึกษาทั้งในและนอกเวลาราชการ  

    4. มีอาจารย์ที่ปรึกษาหอพักและคณะกรรมการนักศึกษาประจ าหอพักร่วมให้ค าปรึกษา เสนอแนะ และ

พัฒนาการด าเนินงานหอพักนักศึกษา  

    5. มีระบบรักษาความปลอดภัยในหอพักทุกอาคารได้แก ่มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 24 ช่ัวโมง ระบบ

เตือนภัยฉุกเฉิน  สติ๊กเกอร์หอพักติดบัตรนักศึกษา เครื่อง SCAN ลายนิ้วมือ ระบบกล้องวงจรปิด ท าให้ในปี

การศึกษา 2554ไม่มีการลักทรัพย์ในหอพักนักศึกษา  

   6. มีการบรหิารความเสี่ยงโดยจัดอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยและวิธีเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ 

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

ตัวบ่งชี้ :  6.1 จัดบรกิารหอพักนักศึกษาให้ได้มาตรฐาน 

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

จุดท่ีควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

    --- 

วิธีปฏิบัติที่ด/ีนวัตกรรม 

    1. ในปีการศึกษา 2554 ไดต้ิดตัง้ระบบกล้องวงจรปดิทุกอาคารท าให้ไมม่ีการลักทรัพย์ในหอพักนักศึกษา 

    2. มีทวีีขา่วตดิตัง้หอพักทกุอาคาร 

    3. จดัท าวิดิทศัน์รายการ สัมภาษณ์เจาะลึกผูแ้ทน 15 สถาบันผู้เข้าพักในหอพักนักศึกษาการแขง่ขันกฬีา

มหาวิทยาลยัแหง่ประเทศไทยคร้ังที่ 39 “สงขลานครินทรเ์กมส”์ 
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ภารกิจท่ี 7 สุขาภิบาลอาหาร/ร้านสวัสดิการและสิ่งอาํนวยความสะดวก  

ตัวบ่งชี้ :  7.1  จัดบรกิารอาหาร เครื่องดื่มมีคุณภาพตามมาตรฐาน 

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

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  2554 

เป้าหมาย ผลการดําเนนิการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

5 5 5   บรรลุเป้าหมาย 
 

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

 1 มแีผนการ

ให้บริการ

สุขาภิบาล

อาหารและ

สิ่งอ านวย

ความสะดวก 

ตามมาตรฐาน

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 ในราคายุติธรรม 

กนศ. 7.1-02        

ประกาศรับสมัคร 

และประกาศ

รายชื่อผู้ผา่นการ

คัดเลือกเพื่อ 
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ภารกิจท่ี 7 สุขาภิบาลอาหาร/ร้านสวัสดิการและสิ่งอาํนวยความสะดวก  

ตัวบ่งชี้ :  7.1  จัดบรกิารอาหาร เครื่องดื่มมีคุณภาพตามมาตรฐาน 

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

    จ านวน 63 รา้น และจัดให้มีร้านคา้บริการสิ่งอ านวยความ 

สะดวกต่าง ๆ ได้แก่ ร้านอุปกรณ์สื่อสาร   เครื่องใช้

เครื่องส าอาง  ร้านกิ๊ฟช้อป  ร้านให้เช่าหนังสือ  ศูนย์

หนังสือรา้นเสรมิสวย/ตัดผม  ตู้ ATM ธนาคารไทยพาณิชย์  

ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารกสิกรไทย   

รา้นบรกิารอินเตอร์เน็ตและคอมพิวเตอร์ ร้านถ่ายเอกสาร  

ร้านสะดวกซื้อ  เครื่องซักผ้าชนิดหยอดเหรียญจัดวางใน

บริเวณหอพัก ร้านจ าหน่าย อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ร้าน

จ าหน่ายเครื่องใช้ส านักงาน   ร้านสวัสดิการศูนย์บ่มเพาะ  

ร้ า นขายยา  ร้ านซ่ อมคอมพิ ว เตอร์ แล ะร้ านซ่ อม

เครื่องใช้ไฟฟ้าโทรศัพท์ ปั้มกุญแจ  (กนศ.7.1-02)   

        จัดท าประวัติผู ้สัมผัสอาหาร(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

อาหารของผูป้ระกอบการอย่างสม่ 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) 

จ าหน่ายอาหาร 

และสินคา้ในศูนย์

อาหารโรงช้าง

และสัญญาเชา่

สถานที่

ประกอบการ     

(ที่งานบรกิารฯ) 

 

กนศ 7.1-03      

ประวัติผูส้ัมผสั

อาหาร(ทีง่าน

บรกิารและ

สวัสดิการ

นักศึกษา) 

 

กนศ.7.1-04 

- ป้ายไวนิล         

- ป้ายโรลอัพ    

(ที่ศูนย์อาหาร

โรงชา้ง) 
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ภารกิจท่ี 7 สุขาภิบาลอาหาร/ร้านสวัสดิการและสิ่งอาํนวยความสะดวก  

ตัวบ่งชี้ :  7.1  จัดบรกิารอาหาร เครื่องดื่มมีคุณภาพตามมาตรฐาน 

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

 3 มีระบบ

บรหิาร

จัดการแบบ

มีส่วนรว่ม 

      มีคณะกรรมการคัดเลือกควบคุม ดูแล ร้านค้า

จ าหน่ายอาหารและให้บริการต่าง ๆ ในพืน้ที่ซึ่งอยู่ในความ

รับผิดชอบของกองกิจการนักศึกษา ซึ่งประกอบด้วย

บุคลากรและผู้แทนนักศึกษา (กนศ.7.1-05) 

มีหน้าที่คัดเลือกผู้ประกอบการอย่างยุติธรรม  โปร่งใส  

ตรวจสอบได้  ควบคุมการให้บริการของผู้ประกอบการให้

มีการจัดจ าหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม สิ่งอ านวยความสะดวก          

ที่หลากหลาย  เพียงพอ สะอาด ได้มาตรฐานในราคาที่

ยุติธรรม        

กนศ. 7.1-05      

ค าสั่งแต่งตั้ง

กรรมการคัดเลอืก 

ควบคุม ดูแล

ผู้ประกอบการ 

 4 มีการควบคุม

คุณภาพได้

มาตรฐาน

ของกระทรวง

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  ในอาหารสัมผัสอาหาร และเครื่องดื่ม 

จ านวน 2 ครั้ง/ปี  ตรวจหาเชื้อจุลินทรีย์ สารเคมีในน้ าดื่ม 

จ านวน 1 ครั้ง (กนศ.7.1-06) ผลการตรวจสอบในห้อง 

ทดลองพบว่า อาหารและเคร่ืองดื่มได้มาตรฐานและผลการ

ตรวจสอบของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอหาดใหญ่ 

พบว่า อาหารและเครื่องดื่มผ่านเกณฑ์ได้มาตรฐาน Clean 

Food Good Taste   

กนศ. 7.1-06     

หนังสือขอ

อนุญาต

ตรวจสอบ

สุขาภิบาล

อาหารในศนูย์

อาหารโรงชา้ง/

ผลการ

ตรวจสอบ

คุณภาพจาก

ห้องปฏิบตัิการ 

(ที่งานบรกิาร

และสวสัดิการ

นักศึกษา 

 5 มีการ

ประเมินผล

และน าผล

ประเมินไป

ปรับปรุง 

 

      มีการประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้บริการมีความ

พึงพอใจในระดับ มาก ที่ค่าเฉลี่ย  3.42  (กนศ.7.1-07)  

นอกจากนี้คณะกรรมการคัดเลือกควบคุม  ดูแล ร้านค้า

จ าหน่ายอาหารและให้บริการต่าง ๆ ในพื้นที่ซึ่งอยู่ในความ

รับผิดชอบของกองกิจการนักศึกษา  ได้มีการสุ่มประเมิน

โดยใช้วิธี สั ง เกตและสัมภาษณ์ผู้ ประกอบการและ

ผู้เกี่ยวข้องและน าผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนางานให้

กนศ.7.1-07      

รายงานการ

ประเมินผลความ

พึงพอใจของ

ผู้ใชบ้รกิาร 
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ภารกิจท่ี 7 สุขาภิบาลอาหาร/ร้านสวัสดิการและสิ่งอาํนวยความสะดวก  

ตัวบ่งชี้ :  7.1  จัดบรกิารอาหาร เครื่องดื่มมีคุณภาพตามมาตรฐาน 

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

ข้อสรุปโดยรวมของตวับ่งชี ้

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแขง็ 

        1. มีนักศึกษารว่มเป็นคณะกรรมการก าหนดนโยบาย  คัดเลอืก ควบคุม ประเมินผูป้ระกอบการ   มีการ

ควบคุมดูแลด้านคุณภาพและราคาที่เหมาะสม    สถานที่บรกิารอาหารอยู่ใกลห้อพักนักศึกษาและเปิดบรกิาร

ตั้งแต่เวลา 06.30 – 24.00 น. มีบริการอาหาร- เครื่องดื่ม  และบริการที่หลากหลายไดม้าตรฐาน และเพียงพอ   

        2. มีหน่วยงานทั้งภายนอกและภายในมหาวิทยาลยั ได้แก ่ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอหาดใหญ่ และ

ภาควชิาจุลชีววทิยา คณะวิทยาศาสตรร์ว่มตรวจสอบสถานที่ วิเคราะหต์รวจหาเชือ้จุลนิทรยี์และสารเคมีใน

อาหาร เครื่องดืม่ ให้อยู่ในมาตรฐาน 

จุดท่ีควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

       --- 

วิธีปฏิบัติที่ด/ีนวัตกรรม 

        1. มีปา้ยแสดงปรมิาณสารอาหารที่ผูบ้รโิภคจะได้รับ  ตดิประจ าที่ร้านจ าหน่ายอาหาร 

        2. มีส่วนราชการ/หน่วยงานอื่นทัง้ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยรว่มตรวจสอบคุณภาพอาหารและ

เครื่องดื่มให้ไดม้าตรฐาน 
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ภารกิจท่ี 8  สุขภาพอนามัย 

ตัวบ่งชี้ : 8.1  จัดบริการสุขภาพอนามัยและประกันภยัอุบัติเหตุนักศึกษา 

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

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  2554 

เป้าหมาย ผลการดําเนนิการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

5 5 5   บรรลุเป้าหมาย 
 

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

 1 มีแผนการให้ 

บรกิารสุขภาพ

อนามัยและ

ประกันภยัอุบตัิเหตุ

นักศึกษาตาม

นโยบายส านักงาน

คณะกรรมการการ

อุดมศึกษาและ

มหาวิทยาลัย 

สงขลานครนิทร์ 

       มีแผนการให้บริการสุขภาพอนามัย ตามนโยบาย

ส านั กงานคณะกรรมการการอุ ดมศึ กษาและ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  เพื่อให้นักศึกษาได้รับ

การตรวจรักษา  มีบริการเภสัชกรรม ที่จ าเป็น  สร้าง

ภูมิคุ้มกันโรค  เมื่อมี โรคระบาดและมีแผนการ

ปร ะ กั น ภั ย อุ บั ติ เ ห ตุ นั ก ศึ ก ษ า  บุ คล า ก ร ขอ ง

มหาวิทยาลัย  เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรที่ประสบ

ภัยอุบัติ เหตุ   มีความสะดวกในการเข้ารับการ

รักษาพยาบาลและมีค่าสินไหมชดเชยกรณีทุพพลภาพ

ถาวรและสูญเสียชีวิต  (กนศ.8.1-01)      

กนศ.8.1-01         

-ประกาศการ

ให้บริการสุขภาพ

และการ

ประกันภัย

อุบัติเหต ุ  

 

 2 มีระบบการ

ให้บริการ

สุขภาพอนามัย

และประกันภยั

อุบัติเหต ุตาม

แผนที่ก าหนด 

 

   จัด ให้มี โครงการบริการสุ ขภาพอนามัยและ

ประกันภัยอุบัติเหตุนักศึกษา รวม 5 ระบบ ได้แก ่ 

2.1  โครงการประกันสุขภาพของมหาวิทยาลัย โดย 

นักศึกษาสามารถเข้ารับบริการที่โรงพยาบาลสงขลา

นครินทร์ ได้ตลอด 24  ช่ัวโมง รวมเป็นเงินไม่เกิน 

10,000 บาท ต่อปีการศึกษา มีนักศึกษาใช้บริการ 

จ านวน  3,781 คน คดิเป็นจ านวน 7,633  คร้ัง  

(กนศ.8.1-02)       

กนศ.8.1-02       

-ข้อมูลการใช้

บรกิารของ

นักศึกษา

(http://student.p

su.ac.th/health) 

http://student.psu.ac.th/health
http://student.psu.ac.th/health
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ภารกิจท่ี 8  สุขภาพอนามัย 

ตัวบ่งชี้ : 8.1  จัดบริการสุขภาพอนามัยและประกันภยัอุบัติเหตุนักศึกษา 

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

          2.2  โครงการประกันสุขภาพถว้นหน้า (บัตรทอง) กับ

โรงพยาบาลสงขลานครินทร์นักศึกษาสามารถเข้ารับ

บริการที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ได้ตลอด 24 ช่ัวโมง 

โดยไม่จ ากัดวงเงิน  

       2.3  โครงการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (กลุ่ม) 

โดยนักศึกษาสามารถเข้ารับบริการที่โรงพยาบาลของ

รัฐบาล เอกชน คลินิก และโพลีคลินิก ที่มีใบอนุญาต

ประกอบโรคศิลป์ทั่วโลก ได้ตลอด 24 ช่ัวโมงได้รับ

ประโยชน์คุ้มครองทั้งค่ารักษาพยาบาลและค่าชดเชย    

(กนศ.8.1-03) มีผู้เข้าร่วมโครงการจ านวน 23,421 คน 

จ าแนกเป็นนักศึกษา จ านวน 20,252   คน และบุคลากร 

จ านวน 3,169 คน  (กนศ.1.4-04)  มีนักศึกษาใช้บริการ 

จ านวน  1,182 คน คดิเป็นจ านวน  3,045 ครั้ง (กนศ.8.1-

02) และบุคลากรใช้บริการจ านวน 28 คน คิดเป็นจ านวน 

30 ครั้ง  พร้อมทั้งออกหนังสือรับรองการท าประกันภัยให้

นายจ้าง/ผู้ประกอบการกรณีนักศึกษาไปฝึกปฏิบัติงาน 

       2.4   บรกิารสรา้งเสรมิสุขภาพนักศึกษาที่คลินิก

สุขภาพ ในวนัจันทร-์ศุกรม์ีพยาบาล และผู้ชว่ยพยาบาล 

จากโรงพยาบาลสงขลานครนิทร ์มาให้บรกิารที่คลินิกตั้งแต่

เวลา 12.30-20.30 น. มีแพทย์ตรวจรักษาและเภสัชกร  ใน

วันจันทร์-พฤหัสบดี เวลา 17.00 -20.00 น.  วันเสาร์และ

วันหยดุนักขัตฤกษ์ มีพยาบาลและผู้ช่วยบริการเวลา 

13.00-16.00 น. ตลอดปีการศึกษามีนักศึกษาเขา้รับ

บรกิาร จ านวนรวมทัง้สิน้ 5,068  คน (กนศ.8.1-05) 

       2.5  บรกิารยาสามัญประจ าบ้านทีห่้องยาในหอพัก

นักศึกษาทุกอาคาร โดยมีกรรมการนักศึกษาประจ าหอพัก

ซึ่งผ่านการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องตน้ ของงานหอพัก

เป็นผู้ให้บริการ 

กนศ.8.1-03     

บันทึกข้อตกลง 

เรื่อง การรับ

ประกันภัย

อุบัติเหตสุ่วน

บุคคล นักศึกษา 

และบุคลากร

มหาวิทยาลยั 

สงขลานครินทร ์ 

ประจ าปี

การศึกษา  

2554 

(ที่งานบรกิาร

และสวสัดิการ

นักศึกษา) 

กนศ.1.4-04    

เอกสารรายชื่อ

นักศึกษาและ

บุคลากรผู้เอา

ประกันภัย   

(ที่งานบรกิาร

และสวสัดิการ

นักศึกษา) 

กนศ .8.1-05 

ข้อมูลนักศึกษา

ใช้บริการคลินิก 

สุขภาพ (ที่ศูนย์

สุขภาพ

นักศึกษา) 
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ภารกิจท่ี 8  สุขภาพอนามัย 

ตัวบ่งชี้ : 8.1  จัดบริการสุขภาพอนามัยและประกันภยัอุบัติเหตุนักศึกษา 

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

 3 มีเจ้าหนา้ที่

ประสานงาน

บรกิารฉุกเฉนิ

ตลอด 24

ชม. 

   -  มีเจ้าหน้าที่ประสานงานช่วยเหลือนักศึกษาป่วยใน

ยามวิกาลที่โทร. 4995  

   -  มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยรับแจ้งเหตุนักศึกษา

ป่วยเรง่ด่วนฉุกเฉนิที่โทร.2191 และ1669 จัดประสานรถ

รับ-ส่งโรงพยาบาล ประสานงานคณะ ผู้ปกครอง 

074-284995 

1669, 

074-282191 

 4 มีการจัด

กจิกรรมให้

ความรู/้

รณรงค์

สรา้งเสรมิ

และป้องกนั

โรค 

    มีการจัด/ร่วมจัด/สนับสนุนการจัดกิจกรรมให้ความรู้/

รณรงค์ส่งเสริมและป้องกันโรคให้นักศึกษาและบุคลากร  

โดยประสานงานรว่มกับหน่วยบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาล

สงขลานครินทร์จัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ

นักศึกษา  การรณรงค์การไม่เสพสุรา สิ่งเสพติด การ

บริจาคโลหิตจิตสาธารณะฯ  ถวายเป็นพระราชกุศลใน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จัดป้ายรณรงค์/แจกแผ่น

พับให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค

ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ประโยชน์ของการบริจาคโลหิตที่

ศูนย์อาหารโรงช้างและบริเวณมหาวิทยาลัย  การบริโภค

อาหารถูกหลักอนามัย (กนศ.8.1-06) 

กนศ.8.1-06   

โครงการบรจิาค

โลหติ บอรด์

โปสเตอร ์ ปา้ย

ไวนิล ป้ายโรล

อัพ 

 

 5 มีการ

ประเมินผล

และน าผล

การประเมิน 

     ประเมินผลความพึงพอใจจากนักศึกษาที่เข้ารับบริการ

ที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์และที ่คลินิกสร้างเสริม

สุขภาพนักศึกษา นักศึกษามีความสะดวกในการเข้ารับ

บรกิาร มีความพึงพอใจในระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย 4.06 และ 

4.04 ตามล าดับ  (กนศ.8.1-07) น าผลการประเมินมา

ปรับปรุ งพัฒนาโดยการประสานงานกับเจ้าหน้าที่

โรงพยาบาล เพิ่มเจา้หน้าที่ให้บริการที่คลินิก 

กนศ.8.1-07    

รายงานการ

ประเมินผลความ

พึงพอใจ  

ของผู้ใชบ้รกิาร   มาปรับปรุง 

ข้อสรุปโดยรวมของตวับ่งชี ้

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแขง็ 

    1.  มีระบบบริการสุขภาพอนามยันักศึกษาหลายระบบ  ท าให้นักศึกษาได้รับความสะดวกในการเขา้รับบรกิาร  

ไม่ต้องรับภาระช าระเงินส่วนเกนิสิทธิ ์และมีสิทธิ์เข้ารับบริการรักษาพยาบาลอุบัติเหต ุในโรงพยาบาลของรัฐบาล 

เอกชน คลินิก และโพลีคลินิกที่มีใบอนญุาตประกอบโรคศิลป์ทั่วโลก 

   2.  มีเจ้าหน้าที ่ และคณะกรรมการนักศึกษาประจ าหอพกั  ประสานงานช่วยเหลือนักศึกษาป่วย  พรอ้มทัง้

ประสานงานรถฉุกเฉินน าส่งนกัศึกษาเพื่อพบแพทย์ได้ทันที   
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ภารกิจท่ี 8  สุขภาพอนามัย 

ตัวบ่งชี้ : 8.1  จัดบริการสุขภาพอนามัยและประกันภยัอุบัติเหตุนักศึกษา 

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

   3. บุคลากรมีโอกาสได้เข้าร่วมโครงการประกันภัยอุบัติเหตุกับนักศึกษาในอัตราค่าเบี้ยประกันภัยต่ าคนละ 

100 บาทต่อปี  และได้รับความคุ้มครองสูงเช่นเดยีวกับนกัศึกษา ท าให้มีความสะดวกในการเขา้รับบรกิาร

รักษาพยาบาลอุบัติเหตุในโรงพยาบาล เอกชน คลินิก และโพลีคลินิก ทีม่ีใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์ทั่วโลก 

ประหยัดเงินงบประมาณค่ารกัษาพยาบาลของรัฐ และมสีนิไหมทดแทนแกค่รอบครัวกรณีบุคลากรเสียชีวติ/ทุพพล

ภาพ โดยในป ี2554 มีครอบครัวบุคลากรได้รับเงินชดเชยจากอุบัติเหตุจ านวน 1 ครอบครัว และกรณีป่วยไข้

จํานวน  1 ครอบครัว     

     4. การท าประกนัภัยอุบัติเหตุรวมทุกวทิยาเขต ผู้เอาประกันภัยได้รับความคุม้ครองคา่รักษาพยาบาลและ

สินไหมทดแทนเป็นเงินจ านวนสูง และได้รับความคุ้มครองภัยก่อการร้ายและอื่นๆ เพิ่มเป็นพิเศษ 

จุดท่ีควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

     ควรมีเจ้าหนา้ที่รับผดิชอบปฏิบัติงานการให้บริการสุขภาพอนามยัและการประกันภยัอุบัติเหตุนักศึกษาและ

บุคลากรโดยตรง เพือ่ท าหน้าที่ให้ค าแนะน าปรึกษาตลอดจนการติดตาม เยีย่มเยยีน นักศึกษาป่วยหรอืประสบ

อุบัติเหตไุดอ้ย่างทั่วถงึ การด าเนินงานตรวจสอบสิทธิ ์รายการค่ารักษาพยาบาล การแจง้หนี/้ติดตามทวงหนี ้

จัดท าเอกสารเคลมประกันภยั  และการเบิกจ่ายเงนิได้รวดเร็วขึ้น    

วิธีปฏิบัติที่ด/ีนวัตกรรม 

    1.  มีการพัฒนาคลินิกสร้างเสรมิสุขภาพนักศึกษาเปน็ศนูย์สุขภาพนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์และ

เปิดบริการเมื่อเดือนมีนาคม 2555 ภายใต้การบรหิารจัดการรว่มกันระหว่างมหาวิทยาลยักับโรงพยาบาลสงขลา

นครินทร ์

    2. มีการจัดท าประกันภัยอบุัติเหตุให้นักศึกษาและบุคลากรทั้ง 5 วิทยาเขต ท าให้นักศกึษาและบุคลากรมีความ

สะดวกในการเขา้รับบรกิารรักษาพยาบาลได้ทัง้ในโรงพยาบาลของรัฐ โรงพยาบาลเอกชน คลินิก ทั่วโลก  บรษิัท/

ผู้ประกอบการไม่ปฏิเสธการรับนักศึกษาเข้าฝึกงาน มีเงินคา่สินไหมทดแทนให้ทายาทหรอืผู้ปกครองกรณีผูเ้อา

ประกันเสียชวีิต/ทุพพลภาพถาวร และประหยดัเงินงบประมาณสวสัดิการคา่รักษาพยาบาลบุคลากรของรัฐ 
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ภารกิจท่ี 9 กจิกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนานักศึกษา 

ตัวบ่งชี้ 9.1 : ระบบและกลไกการส่งเสรมิกิจกรรมนักศกึษา   

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

เกณฑ์การประเมนิ : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนนิการ 

1 ข้อ 

มีการด าเนนิการ 

2 ข้อ 

มีการด าเนนิการ 

3 หรอื 4 ข้อ 

มีการด าเนนิการ 

5 ข้อ 

มีการด าเนนิการ 

6 ข้อ 

 

ผลการประเมินตนเองปีการศึกษา 2554 

เป้าหมาย ผลการดําเนนิการ คะแนนการ

ประเมินตนเอง 

บรรลุเป้าหมาย 

6 6 5  บรรลุเป้าหมาย 

                                      

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

 1. สถ าบั น จั ด ท า

แ ผ น ก า ร จั ด

กิจกรรมพัฒนา

นั ก ศึ ก ษ า ที่

ส่งเสริมผลการ

เรียนรูต้ามกรอบ

ม า ต ร ฐ า น

คุ ณ วุ ฒิ ร ะ ดั บ 

อุ ด ม ศึ ก ษ า

แห่งชาติ 

ทุกด้าน 

    กองฯได้จัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่

ส่ ง เสริมการ เรียนรู้ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ(กนศ.9.1-01)พร้อมยึดกรอบ

นโยบายบ่มเพาะนักศึกษา และโครงสร้างกิจกรรมเสริม

หลักสูตรเพื่อพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลา- 

นครินทร์ ซึ่งก าหนดให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เข้า

ศึกษาใน  ปีการศึกษา 2550 เป็นต้นไป ต้องเข้าร่วม

กิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนานักศึกษาตลอด

ระยะเวลาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัย มีจ านวนไม่น้อยกว่า 

17 กิจกรรม  มีจ านวนหน่วยช่ัวโมงที่เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 

100 หน่วยช่ัวโมง มีโครงสร้างกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

จ าแนกได้ 5 ประเภท  (กนศ 9.1-02) ได้แก ่ 

1.1 1.1 กิจกรรมเสริมสร้างจิตส านึกสาธารณะ พัฒนา

คุณธรรม จรยิธรรม และความมีวนิัย  

1.2 กจิกรรมเสรมิสรา้งทักษะทางสังคม วิชาการ วิชาชีพ 

และเสรมิสรา้งสมรรถนะบนพืน้ฐานความเป็นไทย 

ก น ศ . 9 . 1 -01 

แผนกองกิจการ

นักศึกษา 

 

กนศ .  9 . 1 -02 

คู่มือปฏิบัติงาน

เสริมหลักสูตร

เ พื่ อ พั ฒ น า

นั ก ศึ ก ษ า

ม ห า วิ ท ย า ลั ย 

สงขลานครินทร ์
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ภารกิจท่ี 9 กจิกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนานักศึกษา 

ตัวบ่งชี้ 9.1 : ระบบและกลไกการส่งเสรมิกิจกรรมนักศกึษา   

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

   1.3 กจิกรรมเสรมิสรา้งความภาคภูมิใจในสถาบัน ความ

เป็นลูกพระบิดา เป็นหนึ่งเดียวไม่แยกวทิยาเขต 

1.4 กจิกรรมเสรมิสรา้งความเข้าใจในพหุวัฒนธรรม และ

ความเป็นประชาธิปไตย โดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุข  

1.5 กจิกรรมเสรมิสรา้งและพฒันาสุขภาพ 

 

 2. มีกิจกรรมให้

ความรูแ้ละ

ทักษะการ

ประกันคุณภาพ

การศึกษาแก่

นักศึกษา 

   กองฯ ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ และทักษะการประกัน

คุณภาพการศึกษาให้กับนักศึกษาโดยน ากระบวนการ

บรหิารงานแบบวงจรคุณภาพ (PDCA-par) เป็นแนวทาง

ในการปฏิบัติงานสนับสนุนส่งเสรมิโครงการกิจกรรมของ

นักศึกษา  มีการจัดโครงการเวทีคุณภาพกิจกรรม

นักศึกษาของวิทยาเขตหาดใหญ่ โดยมีการคัดเลือก

โครงการดีเด่น และนักกิจกรรมตัวอย่างประจ าปี มีการ

จัดกิจกรรมจัดระเบียบตึกกิจกรรมนักศึกษา (5ส.) ของ

องค์กรนักศึกษา  ( กนศ.9.1-03) พร้อมมีการคัดเลือก

นักกิจกรรมตัวอย่าง โครงการดีเด่นประจ าปี และมีการ

วิพากษ์โครงการตามกรอบแนวทางปฏิบัติงานโครงการ

ตามกระบวนการวงจรคุณภาพ   (กนศ.9.1-04) 

 

ก น ศ . 9 . 1 -03 

โ ค ร ง ก า ร  Big 

Cleaning  ร่วม

แ ร ง ใ จ นั ก

กจิกรรม 

 

กนศ.9.1-04  

-เ ก ณ ฑ์ ก า ร

คั ด เ ลื อ ก นั ก

กจิกรรมตัวอย่าง

โครงการดีเด่น 

-ป ร ะ ก า ศ

ม ห า วิ ท ย า ลั ย      

สงขลานครินทร์

เ รื่ อ ง ผ ล ก า ร

คั ด เ ลื อ ก นั ก

กจิกรรมตัวอย่าง 

วิ ท ย า เ ข ต

ห า ด ใ ห ญ่

ประจ าปี 2554 

และประกาศ 

มห า วิ ท ย า ลั ย   

สงขลานครินทร์

เ รื่ อ ง ผ ล ก า ร
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ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

พิ จ า ร ณ า

คั ด เ ลื อ ก

โ ค ร ง ก า ร

กิจกรรมดี เด่ น

วิ ท ย า เ ข ต 

ห า ด ใ ห ญ่ 

ประจ าปี 2554 

 3. มีการส่งเสริมให้

นั ก ศึ ก ษ า น า

ความรู้ด้านการ

ประกันคุณภาพ

ไปใช้ในการจัด

กิ จ ก ร ร ม ที่

ด าเนินการโดย

นักศึกษาอย่าง

น้อย 5 ประเภท

ส า ห รั บ ร ะ ดั บ

ปริญญาตรี และ

อ ย่ า ง น้ อ ย  2 

ประเภทส าหรับ

ระดับ 

บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษ า

จ า ก กิ จ ก ร ร ม

ต่อไปนี้ 

 

    กองฯ ได้สนับสนุนส่งเสริมให้กลุ่มองค์กรกิจกรรม

นักศึกษาได้แกอ่งคก์ารบรหิารฯ สภานักศึกษาฯ ชมรมใน

สังกัดองค์การบริหารฯ และกรรมการหอพักเป็นผู้จัด

โครงการ รวมทั้งโครงการซึ่งงานในสังกัดกองกิจการ

นักศึกษาด าเนินการจัดขึ้นเพื่อพัฒนานักศึกษา รวม

ทั้งสิ้น  330 โครงการ/กิจกรรม  (กนศ.9.1-05) ซึ่ง

กิจกรรมดังกล่าวได้ด าเนินการโดยน ากระบวนการ

บริหารงานแบบวงจรคุณภาพ(PDCA-par) มีการจัด

อบรมให้ความรู้กับผู้น ากิจกรรมนักศึกษา  สรุปผลการ

ด าเนินโครงการจ าแนกตามฐานข้อมูลสารสนเทศ

กจิกรรมนักศึกษารวม 5 ด้าน ดังนี้ 

    3.1 กิจกรรมด้านวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะ

บัณฑิตที่พึงประสงค์ที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตพึง

ประสงค์ จ า น วน  47  โครงการ  ( กนศ .9 . 1-05 ) 

ประกอบด้วย 

        1.) โครงการที่น าความรู้จากวิชาการ/วิชาชีพ ที่

ศึกษาอยู่ และจากความสนใจเฉพาะเรื่องของนักศึกษา 

ไปฝึกปฏิบัติ /ถ่ายทอดแก่เยาวชน/  นักเรียน ได้แก ่

โครงการออมสินเพื่อน้อง  โครงการค่ายวิเทศสอน สาน

ต่อ  โครงการค่ายยุวชนคนช่างพูด  โครงการค่ายรักษ์

ภาษามลายู โครงการสะพายกล้องส่องนก  

กนศ.9.1-05 

http://student.  

psu.ac.th/TS234  
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ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

  -กจิกรรม 

วิชาการที่ 

ส่งเสรมิ 

คุณลักษณะ 

บัณฑติที่พงึ 

ประสงค ์

-กจิกรรม 

กี ฬ า ห รื อ ก า ร

ส่งเสรมิสุขภาพ 

-กจิกรรม 

การบ าเพ็ญประ 

โยชน์หรือรักษา

สิ่งแวดล้อม 

-กจิกรรม 

เสรมิสรา้ง  

คุณธ รรม แล ะ

จรยิธรรม 

- กิ จ ก ร ร ม

ส่ ง เสริมศิ ลปะ

และวัฒนธรรม 

        2.) โครงการที่ส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย 

ได้แก่ โครงการต้นกล้าแผ่นดิน  โครงการตามหา

ประชาธิปไตยที่บางกอก โครงการนักศึกษาสู่ความเป็น

พลเมือง  

        3 . )  โ ค ร ง ก า ร ที่ เ พิ่ ม พู น ก า ร เ รี ย น รู้ จ า ก

ประสบการณ์ตรง โดยการเปิดโลกทัศน์ให้กว้างไกล 

ได้แก ่โครงการเปดิโลกทัศน์นักศึกษาสู่สากล 

3.2 กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ  รวมจ านวน 

43  โครงการ (กนศ.9.1-05)   ซึ่งประกอบด้วย 

      1. โครงการที่ส่งเสริมให้นักศึกษารู้จักการวางแผน

ในการจัดการแข่งขัน/การฝึกอบรม/สัมมนากีฬาชนิด

ต่างๆ ตลอดจนการพัฒนาทักษะการเล่นกีฬาของ

นักศึกษา เช่น โครงการแข่งขัน PSU OPEN /โครงการ

กฬีาสีน้องใหม่ / โครงการอบรมกติกาและมารยาท เป็น

ต้น เป็นโครงการที่จัดกิจกรรมร่วมกันระหว่าง งาน

พัฒนากฬีา / องคก์ารบรหิาร องคก์ารนักศึกษา /สโมสร

นักศึกษาทั้ง  14 คณะ / ชมรมกีฬา โดยเริ่มจากการขอ

อนุมัติโครงการ ประชุมหารือเพื่อเตรยีมการจัดโครงการ 

แบ่งภาระงานความรับผดิชอบของแต่ละฝ่าย ด าเนินการ

โดยเป็นการเปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการจาก

หน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและหน่วยงานภายนอก

มหาวิทยาลัย ปฏิบัติงานจริงตามแผนที่วางไว้ มีการ

ประเมินผลโครงการเพื่อน าผลที่ได้เป็นตัวชี้วัดโครงการ

ตลอดจนน ามาปรับปรุงแก้ไขในการจัดโครงการครั้ง

ต่อไป 

      2.โครงการที่ส่งเสริมให้นักศึกษาได้เข้าร่วมการ

แข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ภายในประเทศและ

ร ะหว่ า ง ป ร ะ เ ทศ  เ ช่ น   ก า รแ ข่ ง ขั น กี ฬ า เ ชื่ อ ม

ความสัมพันธ์ ระหว่าง  5 วิทยาเขต /  กีฬาบริดจ์     

เช่ือมความสัมพันธ์ หาดใหญ่ – ภูเก็ต / กฬีาซอฟท์บอล  
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ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

   เชื่อมความสัมพันธ์ ม.อ. – ม.ทักษิณ กีฬา IMT-GT 

Varsity Carnival 

 

        3. โครงการที่ส่งเสริมให้นักศึกษาได้เข้าร่วมการ

แข่งขันกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ เช่น การแข่งขันกีฬา

มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย / การแข่งขันซอฟท์บอล

เชียงใหม่ OPEN / กีฬาบริดจ์อุดมศึกษา /การแข่งขัน 

ครอสเวิร์ดแม็ท ชิงแชมป์ภาคใต้ เป็นต้น 

     4. โครงการส่งเสริมสุขภาพ เช่น โครงการวิ่ง

หาดใหญ่สู่ความเป็นธรรมชาติ / โครงการวิ่งสะสม

ระยะทางรอบอ่างน้ า ม.อ. เป็นต้น   

3.3 กิจกรรมด้านบ าเพ็ญประโยชน์ รวมจ านวน 30 

โครงการ (กนศ.9.1-05) 

      กิจกรรมที่เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการ  

ด ารงชีพ ดังนั้นเพื่อจะได้ปลูกฝังและเสริมสร้างจิตส านึก

สาธารณะให้แก่นักศึกษาที่จะได้ฝึกตนเองให้ตระหนัก

และเห็นคุณค่าของการบ าเพ็ญตนเพื่อประโยชน์ต่อผู้อื่น 

ซึ่งสอดคล้องกับพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรม

ราชชนกที่ให้ถือประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สอง ประโยชน์

ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง โดยมีกิจกรรมร่วมกัน

สร้าง ซ่อมแซมถาวรวัตถุ และเผยแพร่ความรู้ที่ได้จาก

การศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะทางแก่ประชาชน /เยาวชน 

ได้แก่ โครงการร้อยแรงใจ โครงการค่ายเติมสีโรงเรียน

สวย โครงการค่ายตุลา โครงการค่ายศรีตรังสัมพันธ์ 

โครงการค่ายครูสะตอ โครงการมนต์รักษ์ดอกปาหนัน 

โครงการค่ายพัฒนาชุมชน โครงการร่วมสร้างสายใย 

เพาะกล้าใหม่ใจบ าเพ็ญ นอกจากนั้นยังได้จัดกิจกรรม

ให้แก่เยาวชนด้อยโอกาส / เยาวชนผู้มีความบกพร่อง

ทางร่างกาย ได้แก่ โครงการค่ายส่งยิ้มสู่น้อง โครงการ

สานฝันปันรัก  โครงการค่ายจุดประกาย   โครงการ 
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   ห้องสมุดนี้พี่ให้น้อง โครงการค่าย Healthy for Kids   

เป็นต้น ส าหรับกิจกรรมการรักษาสิ่งแวดล้อมได้มีการ

จัดกิจกรรมที่ เน้นการปลูกฝังเยาวชนพิทักษ์รักษา

สิ่งแวดล้อม ได้แก่ โครงการค่ายนักอนุรักษ์ โครงการ

สัปดาห์สิ่ งแวดล้อม โครงการค่ายเยาวชนพิทั กษ์

สิ่งแวดล้อม  

3.4  กิจกรรมด้านส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม รวม

จ านวน  141 โครงการ  (กนศ.9.1-05)  ซึ่งประกอบไป

ด้วย 1)โครงการที่ส่ง เสริมให้ เกิดความเข้าใจและ

ภาคภูมิใจในวิถีชีวิตและภูมิปัญญาไทย เช่น โครงการ

สานสัมพันธ์วัฒนธรรมถิ่นใต้   เป็นโครงการที่จัด

กิจกรรมร่วมกันระหว่างงานกิจกรรมนักศึกษาและ

สโมสรนักศึกษาทั้ง 14 คณะ เริ่มด้วยจากการมีหนังสือ

แต่งตั้งคณะการท างานของทุกคณะ มีการนัดประชุมวาง

แผนการ ด าเนินงานรว่มกัน แบ่งภาระงานที่รับผิดชอบ 

 

   ของแต่ละคณะ  ปฏิบัติงานจริงตามแผนที่วางไว้ มีการ

ประเมินผลจากการจัดกิจกรรม และได้น าผลของการ

ประเมินมาปรับใช้ในการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป ซึ่ง

โครงการนี้เป็นการเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ ความ

เข้าใจความหลากหลายทางพหุวัฒนธรรม ตลอดทั้งเป็น

การสร้างเครือข่ายทางวัฒนธรรมระหว่างนักศึกษาและ

บุคลากร รูปแบบกิจกรรม ประกอบด้วยนิทรรศการเชิง

สาธิต การแสดงศิลปวัฒนธรรม/ลานอาหารและขนม

ไทย ลานกีฬาพื้นบ้าน เป็นต้น ทั้งนี้รูปแบบในการจัด

กิจกรรมแต่ละครั้งก็จะปรับเปลี่ยนไปตามชื่อของ

โครงการตอนนั้นๆ 2)โครงการส่งเสริมความภาคภูมิใจ

ในขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ทั้งของท้องถิ่น และของ

ชาติ เช่น โครงการไหว้ครูดนตรไีทย โครงการถวายเทียน

พรรษาและผ้าอาบน้ าฝน โครงการลอยกระทง เป็นต้น 
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    3)โครงการที่ก่อให้เกิดความเข้าใจ และศรัทธาใน

สถาบันทางศาสนา เช่น โครงการรอมฎอน  โครงการ

กลุ่มเซลสามัคคีธรรมน าชีวิต โครงการบอกเล่าศรัทธา

ชมรมมุสลิม โครงการตักบาตรทุกวันพฤหัสบดี เป็นต้น   

4) โครงการที่ก่อให้เกิดอุดมการณ์หรือค่านิยม ที่นับถือ

ความดีงาม คุณธรรมและจริยธรรม เช่น โครงการไหว้

ครูมหาวิทยาลัย  โครงการค่ายคุณธรรมวันแม่ โครงการ 

INNER PEACE  โครงการไหว้ครูและครอบครูดนตรีไทย 

เป็นต้น  5) โครงการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย เช่น 

โครงการดนตรไีทยเพื่อน้อง โครงการนาฏะ นาฏยลินลา 

โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 12  

เป็นต้น  6)โครงการศิลปวัฒนธรรมสากล และของชาติ

อื่นๆ เช่น โครงการ IMT-GT Varsity Carnival โครงการ 

PSU Music Awards เป็นต้น 

3.5  กิจกรรมด้านพิเศษอื่นๆ จ านวน 69 โครงการ/

กจิกรรม  (กนศ.9.1-05) ได้จัดกิจกรรมเฉพาะเพื่อ 

 

   ตอบสนอ งน โ ย บาย  มห า วิ ท ย าลั ย  ส า นั ก ง า น

คณะกรรมการงานอุดมศึกษา และกระทรวงศึกษาธิการ

ในการเสริมสร้างความเข้าใจด้านพหุวัฒนธรรม การน า

วิถีประชาธิปไตยและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน

วิถีชีวิตประจ าวัน ได้แก่ โครงการลูกพระบิดาจิตอาสา 

พัฒนาคุณธรรม น าชีวิตพอเพียง โครงการน าเยาวชน

นักเรียนที่ขาดโอกาสเดินทางไปทัศนะศึกษาแหล่ง

ประวัติศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรม โครงการบัณฑิต-

นักศึกษาร่วมส่งเสริมพัฒนาองค์กรชุมชนในชนบท การ

จัดประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมรับ

น้องใหม่ และประชุมเชียร์เชิงสรา้งสรรค ์เป็นต้น  
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ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

        ส าหรับกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม

จะมีการสอดแทรกอยู่ในกระบวนการปฏิบัติงานแทบทุก

กจิกรรม และมีบางโครงการที่ชมรมด้านศาสนามีการจดั

กจิกรรมเพื่อเสรมิสรา้งคุณธรรม จรยิธรรมโดยตรง เช่น 

โครงการค่ายคุณธรรมวันแม่ จัดโดยชมรมพุทธศาสน์ 

โครงการบอกเล่าศรัทธาจัดโดยชมรมมุสลิม  กลุ่มเซลล์

สามัคคีธรรมน าชีวติ จัดโดยชมรมคริสเตียน เป็นต้น   

 

 4. มีการสนับสนุน

ให้นักศึกษาสรา้ง

เครือข่ายพัฒนา

คุณภาพภายใน

ส ถ า บั น แ ล ะ

ระหว่างสถาบัน 

และมีกิจกรรม

รว่มกัน 

   กองฯได้สนับสนุนให้กลุ่มองค์กรกิจกรรมนักศึกษา

ส่วนกลางและส่วนคณะมีการสร้างเครือข่ายพร้อมจัด

กิจกรรมร่วมกัน  เริ่มตั้งแต่การจัดประชุมสัมมนาร่วม

ระหว่างกลุ่มกิจกรรมนักศึกษาส่วนกลาง และส่วนคณะ

เพื่อก าหนดตารางกิจกรรมนักศึกษาร่วมกัน การคิดค้น

กิจกรรมใหม่ๆ เชิงสร้างสรรค์ และก าหนดวัน รูปแบบ

กิจกรรมที่มีการจัดร่วมกัน เช่น การจัดการแข่งขันกีฬา

น้องใหม่ กฬีาระหว่างคณะ โต้วาทีน้องใหม่ การแข่งกีฬา

ขันเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง 5 วิทยาเขต โครงการ

หอพั กสัญจร   เ ป็ นต้ น  นอกจากนั้ น ส า นั ก ง า น

คณะกรรมการการอุ ดมศึ กษา ได้มอบหมาย ให้

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นสถาบันแกนประสาน

การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาเครือข่ายสถาบันอุดม 

ศึกษาภาคใต้ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อ

การจัดกิจกรรมเครือข่ายเฉพาะด้านกิจกรรมพัฒนา

นักศึกษาปีการศึกษาละ 1.4 ล้านบาท ซึ่งปีการศึกษา 

2554 ได้ประสานขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต

นักศึกษา และบุคลากรด้านกิจการนิสิตนักศึกษารวม

ทั้ งสิ้น   7  โครงการ (กนศ.9 .1-06)   ได้แก่  การ

ประชุมสัมมนารับน้องและประชุมเ ชียร์  (จัด โดย

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต) โครงการเปิดโลกทัศน์นิสิต

นักศึกษาสู่สากลเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้  

โครงการประชุมเสวนาเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา

กนศ.9.1-06  

สรุปผลการจัด  

และสนับสนุนให้

นั ก ศึ ก ษ า จั ด

กิ จ ก ร ร ม

เ ค รื อ ข่ า ย

ประจ าปี การ-

ศึกษา 2554 
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ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

ภาคใต้ เรื่อง การเตรียมความพร้อมบัณฑิตสู่ประชาคม

เศรษฐกจิอาเซียน โครงการประชุมสัมมนาเชงิปฏิบัติการ

การจัดการความรู้  (KM Workshop) เครือข่าย

สถาบันอุดมศึกษาภาคใต้เพื่อพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย 

หัวข้อ ความส าเร็จของการจัดกิจกรรมรับน้องและ

ประชุมเชียร์ ปีการศึกษา  2554 (จัดโดย มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสุราษฎร์ธานี) โครงการเยาวชนคิดดี ท าดี 84 

โครงการ ร่วมกับครอบครัวข่าว  3  โครงการงานเวที

คุณภาพกิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษา เครือข่าย

สถาบันอุดมศึกษาภาคใต้  หั วข้อ  แนวปฏิบัติที่ ดี 

โครงการ/กจิกรรม การเตรยีมความพร้อมนิสิตนักศึกษา

สู่ประชาคมอาเซียน  โครงการประชุมผู้แทนเครือข่าย

สถาบันอุดมศึกษาภาคใต้เพื่อพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย 

(ด้านพัฒนากจิกรรมนิสิตนักศึกษา) 

 5. มีการประ เมิ น

ความส าเร็จตาม

วัตถุประสงคข์อง

แ ผ น ก า ร จั ด

กิจกรรมพัฒนา

นักศึกษา 

     กองฯ ได้มีการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค ์

ของแผนกิจกรรมนักศึกษาโดยได้มกีารจัดประชุมสมัมนา

ผู้บริหารและผู้น านักศึกษาทั้ง วิทยาเขตภายใต้ชื่อโครง 

การประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อแนวทางการขับเคลื่อน

พัฒนานักศึกษา  ตามกระบวนการน าความรูก้ารประกัน

คุณภาพไปใช้กับกิจกรรมนักศึกษาประชุมสัมมนา

เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภายใต้โครงการเพื่อพัฒนา

บัณฑิตอุดมคติไทย (ด้านพัฒนากิจกรรมนิสิตนักศึกษา)  

ประเมินผลโดยภาพรวมจากกลุ่มผู้น ากิจกรรมในงานเวที

คุณภาพกิจกรรมนักศึกษา นอกจากนั้นได้มีการจัด

ประชุมสัมมนาผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และผู้น านักศึกษาทั้ง 

5 วิทยาเขต และ ทั้งนี้เพื่อเป็นการประเมินความส าเร็จ

ตามวัตถุประสงค์ตามแผนจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา

และแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีในการจัดกิจกรรม

นักศึกษา  ตลอดจนเป็นการประเมินผลการปฏิบัตงิานใน

รอบปีเกี่ยวกับโครงสร้างกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อ

กนศ.9.1-07 

โครงการประชุม

เ ชิ งปฏิ บั ติ กา ร 

หั วข้อแนวทาง

การขับ เคลื่ อน

พัฒนานักศึกษา  

ต า ม ก ร ะ บ ว น 

การน าความรู้

ก า ร ป ร ะ กั น

คุณภาพไปใช้กับ

กิ จ ก ร ร ม

นั ก ศึ ก ษ า

ประชุมสัมมนา

เครอืข่ายสถาบัน 

อุ ด ม ศึ ก ษ า

ภายใต้โครงการ
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ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

พัฒนานักศึกษา และการน าความรู้ด้านประกันคุณภาพ

มาใช้ในการจัดกจิกรรมนักศึกษา (กศน.9.1-07) 

เ พื่ อ พั ฒ น า

บัณฑิตอุดมคติ

ไทย (ด้านพัฒนา

กิ จ ก ร ร ม นิ สิ ต

นักศึกษา) 

 6. มีการน าผลการ

ป ร ะ เ มิ น ไ ป

ป รั บ ป รุ ง แ ผ น

ห รื อ ป รั บ ป รุ ง

การจัดกิจกรรม

เ พื่ อ พั ฒ น า

นักศึกษา 

      จากผลการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์

ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  การประเมิน

รายโครงการและโดยภาพรวมทุกโครงการ กองกิจการ

นักศึกษามีการน าประเด็นส าคัญที่ต้องการขับเคลื่อนเชิง

นโยบาย และประสานความร่วมมือเข้ าที่ประชุม

คณะกรรมการด าเนินงานกิจการนักศึกษาประจ าเดือน

ตลอดจนการจัดประชุมผู้น ากลุ่มกิจกรรมทั้งส่วนกลาง

และส่วนคณะเพื่อซักซ้อมความเข้าใจในแนวปฏิบัติที่มี

การปรับปรุงเชิงพัฒนาต่อไป  (กนศ.9.1-08) 

กนศ.9.1-08 

- ค าสั่งแต่งตั้ง 
คณะกรรมการ  

กจิการนักศึกษา 

- รายงานการ 
ประชุมกลุ่มผู้น า

กจิกรรม 

- รายงานบันทึก 

ช่วยจ าของงาน

กจิกรรม 

นักศึกษา 

- สรุ ปผลการ

จั ด โ ค ร ง ก า ร

กิ จ ก ร ร ม

นั ก ศึ ก ษ า

โดยรวมตลอด 

ปกีารศึกษา  2554 

ข้อสรุปโดยรวมของตวับ่งชี ้

จุดแข็ง / แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. มหาวิทยาลัยได้ก าหนดเป็นนโยบายให้มีโครงสรา้งกจิกรรมเสรมิหลักสูตรเพื่อพัฒนานักศึกษาในลักษณะ

บังคับเลือกเข้าร่วมอย่างหลากหลายมีการบันทึกประมวลการเข้าร่วมกิจกรรมอย่างเป็นระบบ และมีผลต่อการ

ส าเร็จการศึกษา ท าให้นักศึกษาให้ความส าคัญและสนใจเขา้ร่วมกิจกรรมนักศึกษาเพิ่มมากขึน้ 

2. มหาวิทยาลัยได้สนับสนุนงบประมาณจากเงินรายได้(งบอุดหนุนกิจกรรมนักศึกษา) เพื่อสนับสนุนการจัด

กิจกรรมนักศึกษาเพิ่มเติมจากเงินบ ารุงกิจกรรมนักศึกษา ประกอบกับได้มีการออกระเบียบเงินบ ารุงกิจกรรม
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ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

นักศึกษาแยกต่างหากจากระเบียบเงินรายได้ ซึ่งส่งผลให้การใช้จ่ายงบประมาณโครงการยืดหยุ่นและคล่องตัว

มากขึน้ 

3. มีคณะกรรมการด าเนินงานกจิการนักศึกษาคอยก ากับดูแล และขับเคลื่อนนโยบายด้านพัฒนานักศึกษาสู่

การปฏิบัติ ซึ่งคณะกรรมการชุดดังกล่าวประกอบด้วยรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา กีฬาและวัฒนธรรม 

เป็นประธาน รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาทุกคณะ นายกองค์การบริหาร และประธานสภานักศึกษา เป็น

กรรมการ ผู้อ านวยการกองกิจการนักศึกษา เป็นกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการชุดดังกล่าวจะมีการ

ประชุมทุกเดือนจึงเป็นช่องทางแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เชิงพัฒนาและแก้ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นจาการจัดกิจกรรม

นักศึกษาได้อย่างรวดเร็ว 

จุดท่ีควรพัฒนา / ข้อเสนอแนะในการปรับปรงุ 

1. มหาวิทยาลัยควรเสรมิแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของอาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมนักศึกษา ซึ่งปัจจุบันขาด

บุคลากรที่จะเข้ามาปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ที่ปรกึษากลุ่มกจิกรรมต่างๆ 

2. มหาวิทยาลัยควรส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ด้านกิจกรรมนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาเข้าถึงข้อมูลเป็นการ

เผยแพร่ช่ือเสียงของกลุ่มกจิกรรมนักศึกษา 

3. มีแผนรองรับด้านอาคารสถานที่ และงบประมาณ รองรับองค์กรกิจกรรมนักศึกษาที่มีแนวโน้มเพิ่มมาก

ขึน้ 

วิธีปฏิบัติที่ด/ี นวัตกรรม 

      กองกจิการนักศึกษาไดน้ ากระบวนการบรหิารงานตามแบบวงจรคุณภาพ (PDCA-par) มาเป็นแนวทางในการ

ปฏิบัติงานสนับสนุนสง่เสรมิการจัดกจิกรรมนักศึกษาพร้อมมีงานเวทีคุณภาพกจิกรรมนักศึกษา ซึ่งเป็นการเชิดชู

เกียรติแกน่ักกิจกรรมตัวอย่าง โครงการดีเดน่ของกลุ่มกจิกรรมต่างๆ ตลอดจนมีการน าเสนอตัวอยา่งโครงการ

ดีเด่นน าเสนอตามกระบวนการวงจรคุณภาพเป็นพร้อมการวิพากษโ์ครงการโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
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ภารกิจท่ี 9 กจิกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนานักศึกษา       

ตัวบ่งชี ้: 9.2 การจัดและส่งเสริมกิจกรรมนานาชาติ 

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ 

 

เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

 

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 2554 

เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

5 5 5     บรรลุเป้าหมาย 

    
 

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ 

 

เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

 1 มีแผนปฏิบัติ 

งานในการจัด

และส่งเสริม

กิ จ ก ร ร ม

นานาชาติ ที่

สอดคล้องกับ

นโยบายของ 

มหาวิทยาลัย 

     กองฯ  มีแผนการปฏิบัติงานในการจัดและส่งเสริม

กิ จกร รมนานา ชาติ ที่ ส อดคล้ อ งกั บ น โ ยบายขอ ง

มหาวิทยาลัยและส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

ทีไ่ด้ก าหนดคุณลักษณะของบัณฑติที่พึงประสงคไ์ว้โดยเน้น

การเสริมสร้างสมรรถนะสากลบนพื้นฐานความเป็นไทย 

และต้องการให้บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษามีทักษะและ

ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ จึงได้มีการวางแผนการ

จัดและส่งเสรมิกจิกรรมนานาชาติตลอดปีการศึกษาเพื่อให้

การจัดกิจกรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยก าหนด

แผนการจัดและส่งเสริมกิจกรรมนานาชาติไว้ในตาราง

กจิกรรมนักศึกษา (กนศ.9.2-01) และแผนการจัดกิจกรรม

ของนักศึกษาต่างชาติ (กนศ.9.2-02) ผ่านชมรมนักศึกษา

ต่างชาติซึ่งอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของกองกิจการ

นักศึกษา 

กนศ.9.2-01 

ตาราง

กจิกรรม

นักศึกษา

ประจ าปี

การศึกษา 

2554 
 

กนศ.9.2-02  

แผนการจัด

กจิกรรมของ

นักศึกษา

ต่างชาต ิ

ประจ าปี

การศึกษา  2554 

 2 มีการจัดและ

ส่งเสรมิกจิกรรม

นานาชาติตาม

แผน 

      มีการจัดและส่งเสริมกิจกรรมนานาชาติ เพื่อให้เกิด

ประโยชน์กับนักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการอย่างต่อเนื่อง

ได้แก่ โครงการ IMT-GT Varsity Carnival ครั้งที่ 13 

โครงการเปดิโลกทัศน์นักศึกษาสู่สากล และโครงการ PSU 

กนศ.9.2-03 

ส รุ ป ก า ร จั ด

โ ค ร ง ก า ร  

IMT-GTVarsity 
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ภารกิจท่ี 9 กจิกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนานักศึกษา       

ตัวบ่งชี ้: 9.2 การจัดและส่งเสริมกิจกรรมนานาชาติ 

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ 

 

เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

Open Week ของชมรมนักศึกษาต่างชาติ ซึ่งเป็นโครงการที่

ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับประโยชน์อย่างชัดเจนทั้งในด้าน

ความรูแ้ละประสบการณ์  (กนศ. 9.2-03) 

Carnival ครั้งที่ 

13  โครงการ

เปิดโลกทัศน์

นั ก ศึ ก ษ า สู่

ส า ก ล  แ ล ะ

โครงการ PSU 

Open Week 

ข อ ง ช ม ร ม

นั ก ศึ ก ษ า

ต่างชาติ 

 3 มีระบบบริหาร

จัดการในการ

จั ด แ ล ะ

ส่ ง เ ส ริ ม

กิ จ ก ร ร ม

นานาชาติแบบ

มีส่วนรว่ม 

 

    การจัดและส่งเสริมกิจกรรมนานาชาติมีการบริหาร

จัดการอย่างเป็นระบบเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

มีการจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ (กนศ.9.2-04)   มี

การประชุมระดมความคิดเห็นและร่วมวางแผนด าเนินการ

ในการจัดกิจกรรม โครงการ IMT-GT Varsity Carnival 

ครั้งที่ 13 โครงการIMT-GT Leadership Camp  โครงการ 

The 1st International Student Conference “Innovation for 

Harmonious Living in a Borderless Society” โครงการเปิด

โลกทัศน์นักศึกษาสู่สากล และโครงการ Mini IMT - GT  

USM  &  PSU เป็นต้น  มีการบรหิารจัดการแบบมีส่วนรว่ม

ในการส่งเสริมกิจกรรมนานาชาติ โดยมีการแต่งตั้ ง

กรรมการชมรมนักศึกษาต่างชาติ (กนศ.9.2-05) มีการ

ประชุมหารือกับนักศึกษาต่างชาติในเรื่องแผนการจัด

กิจกรรมและงบประมาณ รวมทั้งเปิดโอกาสให้น าเสนอ

แผนการจัดกิจกรรมซึ่งได้ผ่านการลงมติจากสมาชิกใน

ชมรมนักศึกษาต่างชาติ เพื่อน า เสนอขออนุมัติจาก

มหาวิทยาลัยต่อไป 

กนศ. 9.2-04  

ค าสั่ ง แต่ งตั้ ง

คณะกรรมการ

ด า เ นิ น ก า ร 

โ ค ร ง ก า ร  

IMT-GT 

Varsity 

Carnival  

 

กนศ. 9.2-05 

ค าสั่ ง แต่ งตั้ ง

คณะกรรมการ

ชมรมนักศึกษา

ต่างชาติ 

 4 มี ก า ร

ป ร ะ เ มิ น ผ ล

ก า ร จั ด แ ล ะ

      มีการประเมินผลการจัดและส่ง เสริมกิจกรรม

นานาชาติทุกครั้ง ทั้งโดยการแจกแบบสอบถามและการ

เก็บข้อมูลความคิดเห็นโดยการสัมภาษณ์ผู้ เข้าร่วม

กนศ. 9.2-06 

สรุปประเมิน 

ผลการจัดและ
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ภารกิจท่ี 9 กจิกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนานักศึกษา       

ตัวบ่งชี ้: 9.2 การจัดและส่งเสริมกิจกรรมนานาชาติ 

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ 

 

เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

ส่ ง เ ส ริ ม

กิ จ ก ร ร ม

นานาชาติ 

กิจกรรมถึงความพึงพอใจโดยรวมในการเข้าร่วมโครงการ  

ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ดีมาก พร้อมให้ข้อเสนอแนะ  

เพื่อน ามาสรุปรวบรวมเป็นหลักฐานส าหรับปรับปรุงการ

จัดกจิกรรมต่อไป  (กนศ.9.2-06)   

ส่ ง เ ส ริ ม

กิ จ ก ร ร ม

น า น า ช า ติ

โครงการต่างๆ 

 5 มี ก า ร น า ผ ล

การประ เมิน

ไปปรับปรุง 

      จากผลการประเมินรายโครงการและภาพรวมทุก

โครงการ กองฯ จะมีการน าประเด็นส าคัญที่ต้องขับเคลื่อน

เชิงนโยบาย และต้องการประสานความร่วมมือเข้าที่

ประชุมคณะกรรมการด าเนินการโครงการ  IMT-GT 

Varsity Carnival และคณะกรรมการชมรมนักศึกษา

ต่างชาติ เพื่อชี้แจงท าความเข้าใจร่วมกันในแนวปฏิบัติที่มี

การปรับปรุงเชิงพัฒนาต่อไป (กนศ.9.2-07) 

กนศ. 9.2-07  

ราย ง านกา ร

ป ร ะ ชุ ม

คณะกรรมการ

ด า เ นิ น ก า ร 

โครงการ IMT-

GT Varsity 

Carnival และ

คณะกรรมการ

ชมรมนักศึกษา

ต่างชาติ 

ข้อสรุปโดยรวมของตวับ่งชี ้

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแขง็ 

             1. มีหน่วยกิจกรรมนานาชาติและชมรมนักศึกษานานาชาติในการประสานขับเคลื่อน 

             2. มหาวิทยาลยัสนบัสนุนงบประมาณในการจดักจิกรรมนานาชาติ 

             3. MOU IMT-GT  Varsity Carnival  ท าใหม้ีการจัดกจิกรรมอย่างต่อเนือ่งทุกปี 

จุดควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

            1. เพิ่มและปรับเปลีย่นรูปแบบกจิกรรมให้นักศึกษาสามารถเขา้ร่วมได้มากขึน้  เนื่องจากโอกาสในการ

เขา้ร่วมกิจกรรมนานาชาติของนักศึกษายงัมีเฉพาะกลุ่มผู้ที่มีความสามารถดา้นภาษาตา่งประเทศ  

            2. มีการบูรณาการกจิกรรมระหว่างนักศึกษาตา่งชาติและนักศึกษาไทย  เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยน

เรียนรูร้ว่มกัน 

วิธีปฏิบัติที่ด/ีนวัตกรรม 

           --- 
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ภารกิจท่ี  10  วิชาทหาร 

ตัวบ่งชี้ :10.1  การให้บริการวิชาทหาร 

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

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  2554 

เป้าหมาย ผลการดําเนนิการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

5 5 5             บรรลุเป้าหมาย 

  

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

 1 มีแผนการ

ปฏิบัติงานที่

สอดคลอ้งกับ

แผนงานของ

กระทรวงกลา 

โหม และศูนย์

การฝึก

นักศึกษาวิชา

ทหาร มณฑล

ทหารบกที่ 42 

    กองฯ ได้ก าหนดแผนการด าเนินงานด้านวิชาการ

ทหารสอดคล้องกับแผนงานของกระทรวงกลาโหม

และศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบก

ที่ 42 (ระเบียบกระทรวงกลาโหม) โดยมีภาระงาน

ด้านวิชาทหารตลอดปีการศึกษา มีแผนการด าเนินงาน 

ได้แก่ (กนศ. 10.1-01) 

   1. การประสานงานรับสมัคร/การด าเนินการท ารอ

รับสิทธิ์ให้กับนักศึกษาวิชาทหารที่หยุดเรียนในปีนั้น/

การเรียนภาคปกติ/การฝึกภาคสนาม/การขอติดตั้ง

ยศหลังจากจบการศึกษาของนักศึกษาวิชาทหาร 

   2. การขอยกเว้นการตรวจเลือกเข้ารับราชการ

ทหาร 

   3. การขอผ่อนผันการเรียกพลฯ 

   4. การลาศึกษาต่อ 

   5. การประสานงานเข้ารว่มประชุมในโอกาสต่างๆ 

และงานธุรการที่เก่ียวข้องกับวิชาทหาร พร้อมทั้งให้

ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมในวันส าคัญตามที่

ศูนย์ฝกึฯก าหนด  

กนศ. 10.1-01 

ระเบียบ

กระทรวงกลาโหม 
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ภารกิจท่ี  10  วิชาทหาร 

ตัวบ่งชี้ :10.1  การให้บริการวิชาทหาร 

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

 2 มีการด าเนนิ 

งานตามแผนได้

อย่างครบถว้น 

     การเรียนวิชาทหาร กองฯ ได้ด าเนินการ

ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาทราบ ในหลายๆ ช่องทาง 

เช่น  ชมรมนักศึกษาวิชาทหาร Web  Site  กอง

กิจการนักศึกษา  Facebook.com ชมรมนักศึกษา

วิชาทหาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  เพื่อให้

นักศึกษาทราบถึงข้อมูลข่าวสารมากขึ้น  โดยได้

ด าเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 

     1. รับสมัครนักศึกษา เพื่อเข้ารับการเรียน

วิชาทหาร  (นศท.) 

     มีนักศึกษาสมัครในปีการศึกษา ทั้งสิน้จ านวน  

118  คน  (กนศ. 10.1-02)  

     - จัดท าเอกสารการรอรบัสิทธิ์ของนักศึกษาวิชา

ทหารที่หยดุเรียนในปีการศึกษา 2554 จ านวน 4 คน 

(กนศ. 10.1-03) 

     - การเรียนภาคปกติ จัดให้มีรถบริการนักศึกษา

ในการเดินทางไปเรียนวิชาทหารในภาคปกติ ณ  

ศูนย์การฝึกฯจังหวัดสงขลา  (กนศ. 10.1-04) 

     - การฝึกภาคสนามได้ประสานกับศูนย์การฝึกฯ

การขอเปลี่ยนผลัดการฝึกฯโดยปีการศึกษา  2554 

ไม่ได้ขอเปลีย่นผลัดเนือ่งจากไม่ตรงกับตารางสอบ

ของมหาวิทยาลยั ตลอดถงึตดิต่อกับศนูย์ฝกึเรื่องขอ

ติดตัง้ยศให้กับนักศึกษาที่จบการศึกษา และมีการ

ประสาน/จัดนักศึกษาเข้าร่วมกจิกรรมต่างๆ ตามที่

ศูนย์ฝกึฯได้ขอความรว่มมือ(กนศ. 10.1-05) 

    2. การขอยกเว้นการตรวจเลือกเขา้รับ

ราชการทหาร  

       กองฯ ไดด้ าเนินการขอยกเว้นการตรวจเลือก

เข้ารับราชการทหาร ประจ าปกีารศึกษา 2554 ตาม

ระเบียบกระทรวงกลาโหม จ านวน  439 คน (กนศ. 

10.1-06) 

 

 

 

 

 

 

 

 

กนศ. 10.1-02 

ใบรายชื่อ นศท. 

2554 

 

กนศ. 10.1-03 

ที่ศธ.0521.03/496 

 

กนศ. 10.1-04 

หนังสือขอใช้รถ 

 

กนศ. 10.1-05

หนังสือจากศนูย์

ฝึกฯ มทบ. 42 

 

 

 

 

 

 

กนศ. 10.1-06 

ที่ศธ.0521.03/242 
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ภารกิจท่ี  10  วิชาทหาร 

ตัวบ่งชี้ :10.1  การให้บริการวิชาทหาร 

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

 3 มีการประสาน

การฝึก

นักศึกษา    

วิชาทหารได ้

100% ของ

ผู้รายงานตัว 

      กองฯ ได้ประสานงานกับศูนย์การฝึกนักศึกษา

วิชาทหาร  มณฑลทหารบกที่ 42 จังหวัดสงขลาและ

ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร  เขาชนไก่ จังหวัด

กาญจนบุรี ในการน านักศึกษาวิชาทหารช้ันปีที่ 4 

และ 5 จ านวน 118 คน สมัครรายงานตัว ฝึกภาค

ปกติตลอดถึง เข้ าร่ วมการฝึกภาคสนามของ

นักศึกษาวิชาทหาร ณ เขาชนไก่ จังหวัดกาญจนบุร ี 

โดยนักศึกษาวิชาทหาร ได้สมัครเรียนและเข้าร่วม

การฝึกฯครบตามจ านวน  118 คน  

 

 4 ด าเนินการ

ผ่อนผันการ

เกณฑ์ทหาร 

100% ของผู้

ขอรับบรกิาร 

      กองฯ  ไดด้ าเนินการผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร  

มีผูม้ายื่นค ารอ้งการขอผ่อนผนัการตรวจเลือกเข้า

รับราชการทหารทัง้หมด จ านวน  439 คน กองฯได้

ด าเนินการผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการ

ทหารให้กับผู้ขอรับบริการจ านวน 439 คน  ได้
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ภารกิจท่ี  10  วิชาทหาร 

ตัวบ่งชี้ :10.1  การให้บริการวิชาทหาร 

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

ครบถว้นถูกต้องตามระเบยีบกระทรวงกลาโหม  

 5 มีการประเมิน

ความพึงพอใจ

ของผู้รับ 

บรกิาร 

      มีการประเมินผลของผู้รับบรกิารทั้งโดยการ

แจกแบบสอบถามและสัมภาษณผ์ู้รับบรกิาร  มีผล

การประเมินในระดับด ีที่ค่าเฉลี่ย 3.82 (กนศ. 10.1-

08) 

 

 

(กนศ. 10.1-08) 

- รายงานการ

ประเมินผลความ 

พึงพอใจของ

ผู้ใชบ้รกิาร 

ข้อสรุปโดยรวมตัวบ่งชี้ร่วมของหน่วยงาน 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแขง็           

1. มีการอ านวยความสะดวกโดยการจัดรถ รับ – ส่ง นักศึกษาเข้ารับการฝึกนักศึกษาวิชาทหารที่ศูนย์ฝกึวชิา 

ทหาร  จงัหวดัสงขลา โดยไมม่ีค่าใช้จา่ยมีช่องทางการสื่อสารระหว่างนักศึกษาและเจ้าหน้าที่วชิาทหารผา่น 

Web กองกจิการนักศึกษา และ Facebook.com ชมรมนักศึกษาวิชาทหาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

    2. นักศึกษาที่มีความประสงคใ์นการเรียนวิชาทหารสามารถไปรายงานตัวและเขา้รับการฝึกได้ทัง้หมด  

จุดท่ีควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

1. จัดท าระบบฐานข้อมูลคัดกรองนักศึกษาที่ตอ้งเข้าเกณฑ์การตรวจเลือกทหารพร้อมทัง้ประชาสัมพันธ์ให้ 

คณะต่างๆ ทราบ 

2. แจ้งปฏิทนิการศึกษาของมหาวิทยาลยัไปยังศนูย์ฝกึวชิาทหารเพื่อปรับแผนการฝึกให้สอดคล้องกับตาราง 

การสอบของมหาวิทยาลัย 

3. ไม่มีระบบสารสนเทศเพื่อคัดกรองนักศึกษาที่ต้องเข้าเกณฑ์การตรวจเลือกทหาร เพื่อแก้ปัญหานักศึกษา 

ที่ไม่มาด าเนินการขอผอ่นผันตามระเบยีบกระทรวงกลาโหม  

4. ช่วงเวลาการฝกึภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหาร ช้ันปีที ่3,4 และ 5 ตรงกับช่วงสอบปลายภาค 

การศึกษาของมหาวิทยาลยั 

วิธีปฏิบัติที่ด/ีนวัตกรรม 

   1.   ประชาสัมพนัธ์ผา่นเว็บไซต์กองกจิการนักศึกษา   

2. ศูนย์การฝึกวชิาทหาร ได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาวิชาทหาร ช้ันปีที ่3,4,5 เข้ารับการฝึกในช่วงปิดภาค 

การศึกษาท าใหน้ักศึกษามีความสนใจเขา้รับการฝึกและกระทบต่อการเรียนน้อย  

3. ศูนย์การฝึกวชิาทหาร ได้เปิดโอกาสให้มหาวิทยาลยัสามารถเปลี่ยนผลดัการฝึกภาคสนามให้กับ 

นักศึกษาวิชาทหารที่ตดิสอบปลายภาค 
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ภารกิจท่ี  10  วิชาทหาร 

ตัวบ่งชี้ :10.1  การให้บริการวิชาทหาร 

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

4. จัดตั้งชมรมนักศึกษาวิชาทหารโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ                                                                                           

     4.1 เพือ่ปลูกผังอุดมการณ์ให้นักศึกษาวิชาทหารและก าลังส ารองมีจติส านึกสาธารณะ เพื่อสนับสนุน 

ราชการ  และช่วยเหลอืประชาชนตั้งแตย่ามปกติและในยามที่สังคมต้องการความช่วยเหลือ                                                

        4.2 เพื่อให้นักศึกษารู้จักเสียสละและส านึกในหนา้ที่รับผดิชอบต่อสถานภาพของตนเอง                                     

        4.3 เพื่อเผยแพร่ขอ้มูลการฝึกภาคปกติและภาคสนามให้แกน่ักศึกษาวิชาทหารได้รับทราบอย่างทั่วถงึ 

รวมทั้งประชาสัมพนัธ์กิจกรรมที่เป็นการสรา้งสรรค์สังคมของศูนย์ฯให้กับประชาชนทั่วไปได้รับทราบ                       

        4.4 เพื่อปลูกฝังให้เคารพในกฎระเบียบ ข้อบงัคับ ข้อปฏิบัติ อย่างเครง่ครัด                                                          

        4.5 เพื่อฝึกความอดทนและความเขม้แข็ง ทัง้ทางรา่งกายและจิตใจ ให้พร้อมรับกบัสถานการณต์า่งๆ                  

        4.6 เพื่อเป็นแบบอยา่งความสมานฉันท์ของคนในชาติ ไม่ก่อการทะเลาะวิวาทหรอืกระท าการใดๆ อนัเป็น

การก่อให้เกดิการแตกความสามัคคี  

        4.7 เพื่อฝึกให้ประพฤตตินเป็นสภุาพชน เสียสละเพื่อสังคมส่วนรวม พรอ้มที่จะบ าเพ็ญกิจกรรมอันเป็น

ประโยชน์ตอ่สาธารณะได้ทุกเมื่อ 
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ภารกิจท่ี  11 กีฬา  

ตัวบ่งชี้ :11.1 การชี้นาํและ/หรอืแก้ปัญหาสังคมในด้านสุขภาพของสถาบัน  

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

 

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  2554 

เป้าหมาย ผลการดําเนนิการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

5 5 5   บรรลุเป้าหมาย 
 

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

 1 มีการ

ด าเนินงาน

ตามวงจร

คุณภาพ

(PDCA) 

     กองฯ ได้ด าเนินการชี้น าและแก้ปัญหาสังคมในด้าน

สุขภาพตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ที่จะสนับสนุนและ

ส่งเสริมด้านการพัฒนาสุขภาพและการออกก าลังกายของ

นักศึกษา บุคลากรและประชาชนทั่วไป โดยใช้หลัก sport 

ecosystem หรือ ม.อ. คือสวรรค์ของการออกก าลังกาย 

(PSU is a sport heaven) ทั้ง 5 วิทยาเขต  โดยเน้นให้

นักศึกษามีวถิกีารใช้ชีวิต นอกจากการเรียนที่เข้มข้น  ได้ท า

กิจกรรมที่พัฒนาความเข้มแข็งทางด้านจิตใจและคุณธรรม  

และมีเวลาอีกส่วนหนึ่งในการที่จะออกก าลังกายด้วย 

      โดยมีการวางแผนการปฏิบัติงานให้ครอบคลุมและ

สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว งานพัฒนากีฬาและชมรม

ด้านกีฬาของนักศึกษาได้ด าเนินการจัดกิจกรรมตาม

แผนงาน และจะมีการประเมินผลการด าเนินงาน พร้อมน า

ผลประเมินไปปรับปรุงพัฒนาทุกครัง้ (กนศ.11.1-01) 

กนศ.11.1-01 

ค าสั่งแต่งตั้ง

คณะกรรมการ

อ านวยการ

เก่ียวกับการ

แข่งขันกฬีาสาน

สัมพันธ์ 5 วข.

และการจัดส่ง

นักกีฬาเข้ารว่ม

การแขง่ขันกฬีา

มหาวิทยาลยัแหง่

ประเทศไทย คร้ัง

ที่ 39  

 

 2 บรรลุ

เป้าหมาย 

ตามแผนไม่

ต่ ากว่า  

รอ้ยละ 80 

   กองฯ ได้ด าเนินการตามแผนฯ โดยการจัดโครงการ 

จ านวน 74 โครงการ พบว่ามีโครงการที่บรรลุตามเป้าหมาย 

70 โครงการ คิดเป็นร้อยละ  95 (กนศ.11.1-02) โดยมี

โครงการเด่น ๆ ดังนี้ 

 

กนศ. 11.1-02 

แบบสรุป

ประเมินผล

โครงการ 



 

 รายงานประจําปีการประเมินคุณภาพภายใน  ปีการศกึษา 2554 
126 

ภารกิจท่ี  11 กีฬา  

ตัวบ่งชี้ :11.1 การชี้นาํและ/หรอืแก้ปัญหาสังคมในด้านสุขภาพของสถาบัน  

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

   - โครงการแขง่ขันกฬีาน้องใหม่   

- โครงการแขง่ขันกฬีา  5  วิทยาเขต 

- โครงการวิ่งสะสมระยะทาง 

- โครงการวิ่งหาดใหญ่สู่ธรรมชาติ 

 

 3 มีผลกระทบ

ที่เกดิ

ประโยชน์

และสรา้ง

คุณคา่ทาง 

สังคม 

    1. นักศึกษา  บุคลากร ประชาชนทั่วไป มีความตื่นตัวใน

การออกก าลังกายตามสนามกฬีากันมากขึน้  มหาวิทยาลัย

มีความพร้อมทางด้านการให้บริการ  สนามกีฬาต่างๆ ต่อ

ท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น  (กนศ.11.1-03) 

    2. มหาวิทยาลัยมีความพร้อมในด้านอาคารสถานที่

สนามกฬีาที่จะรองรับการจัดท ากิจกรรมต่างๆของนักศึกษา 

บุคลากรและประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างหลากหลายและ

เพียงพอ   

    3 .  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในทุกวิทยาเขต  

สามารถเป็นศูนย์กลางการให้บริการด้านสุขภาพ และการ

ออกก าลังกายกับสังคม 

กนศ.11.1-03 

สัญญาจ้าง/

ขอบเขตของงาน 

 4 ได้รับการ 

ยกย่อง

ระดับชาต ิ

 

   กองฯ ได้จัดส่งนักศึกษาและบุคลากรของคณะ/หน่วยงาน

เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (กน

ศ.11.1-04) กีฬาบุคลากรส านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา (กนศ.11.1-05) ซึ่งจากการจัดส่งนักกีฬาเข้ารว่ม

การแข่งขันกีฬาดังกล่าว นักกีฬาได้รับเหรียญรางวัลโดย

แยกออกเป็นส่วนของนักศึกษาและบุคลากรดังนี้  

1. นักศึกษา 

- การแขง่ขันกฬีามหาวิทยาลัยฯ แห่งประเทศไทย  

คร้ังที่ 39 “สงขลานครินทรเ์กมส์”  

     3 เหรียญทอง 

          1 เหรียญเงิน  

          5 เหรียญทองแดง 

2. บุคลากร 

- กฬีาบุคลากรส านักงานคณะกรรมการการ 

อุดมศึกษา คร้ังที่ 31  “วลัยลักษณเ์กมส์” 

กนศ.11.1-04 

สรุปผลการ

แข่งขันกฬีา

มหาวิทยาลยัแหง่

ประเทศไทย คร้ัง

ที่ 39  

กนศ.11.1-05 

สรุปผลการ

แข่งขันกฬีา

บุคลากร

ส านักงาน

คณะกรรมการ

การอุดมศึกษา 

คร้ัง 31 
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ภารกิจท่ี  11 กีฬา  

ตัวบ่งชี้ :11.1 การชี้นาํและ/หรอืแก้ปัญหาสังคมในด้านสุขภาพของสถาบัน  

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

34  เหรียญทอง  

41  เหรียญเงิน  

          40  เหรียญทองแดง 

 5 ได้รับการยก

ย่องระดับ

นานาชาต ิ

 

 

    กองฯ ได้ด าเนินการจัดสง่นักกีฬาเข้ารว่มการแขง่ขัน

กฬีา IMT-GT VARSITY CARNIVAL โดยนักกีฬาได้รับ

เหรียญรางวลัดังนี ้(กนศ.11.1-06) 

2 เหรียญเงิน    

3 เหรียญทองแดง  

ทั้งนี้มหาวิทยาลัยฯ ยังได้จัดส่งนักศึกษาเข้าร่วมการ

คัดเลือกนักกีฬาเยาวชนทีมชาติไทย ชนิดกีฬาบรดิจ์ จ านวน 

4 คน ผลปรากฏว่า ผ่านการคัดเลือก 2 คน ซึ่งเป็นตัวแทน

ทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขัน World University  ณ  

ประเทศฝรั่งเศส   ระหว่างวันที่ 10 – 15 กรกฎาคม 2555 

(กนศ.11.1-07) 

กนศ.11.1-06 

สรุปผลการ

แข่งขัน 

การแขง่ขันกฬีา 

IMT-GT VARSITY 

CARNIVAL 

กนศ.11.1-07 

หนังสือรับรองผล

การคัดเลือก

นักกีฬาเยาวชน

ทีมชาติ 2555 

ข้อสรุปโดยรวมของตวับ่งชี ้

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแขง็ 

    1. รัฐบาลมนีโยบายที่ชัดในการแก้ปัญหาสงัคมเรื่อง ประชาชน  บุคลากร  และนักศึกษา  มีความตืน่เต้นในการ

ออกก าลังกาย 

    2.  สถานที่ตัง้ของมหาวิทยาลยัมีความเหมาะสม  ภูมิทศัน์มีความความสวยงาม  เอือ้ต่อการจัดโครงการ/

กจิกรรม 

จุดควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

    1. จดักจิกรรมรว่มกับองคก์ารด้านการสง่เสรมิสุขภาพในพืน้ที่ 

    2. เพิม่จ านวนบุคลากรให้เพียงพอ 

วิธีปฏิบัติที่ด/ีนวัตกรรม 

    1. จดัท าโครงการด้านส่งเสรมิสุขภาพให้ความรูแ้ละวธิปีฏิบัติแก่นักศึกษา บุคลากรและบุคคลทั่วไป สามารถ

น าไปปฏิบตัิได้ถูกต้องและตอ่เนื่อง 

    2. จดักจิกรรมรณรงคด์้านสุขภาพโดยผา่นสื่อตา่งๆในพืน้ที่ภายในมหาวิทยาลัย 

    3. จดัประชุมแลกเปลีย่นเรยีนรูก้ับหน่วยงานหรอืองคก์รต่างๆที่เกี่ยวขอ้งทัง้ภาครัฐและเอกชนในแต่ละวิทยาเขต 
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ภารกิจท่ี  11  กีฬา 

ตัวบ่งชี้ : 11.2  การพัฒนากฬีา 

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

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  2554 

เป้าหมาย ผลการดําเนนิการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

5 5 5   บรรลุเป้าหมาย 
 

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

 1 มีแผนปฏิบัต ิ

งานที่

สอดคลอ้ง 

ตามนโยบาย

มหาวิทยาลยั

และตาม

แผนการ

พัฒนากฬีา

ของชาติและ

มาตรฐานการ

กฬีาแห่ง

ประเทศไทย 

    กองฯ  มีแผนในการส่งเสริมและพัฒนากีฬา ตาม

นโยบายมหาวิทยาลัย    เพื่ อพัฒนานั กศึ กษา  

บุคลากร ด้านกีฬาและสุขภาพ  ประกอบด้วย    

กิจกรรมกีฬา   กีฬาเพื่อสุขภาพ   กีฬาสานสัมพันธ์  

กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ  วิทยาศาสตร์การกีฬา    และ

สิ่งอ านวยความสะดวก  ซึ่งกองฯได้พัฒนาอาคาร

สถานที่  สนามกีฬา  วัสดุอุปกรณ์กีฬาต่าง ๆให้มี

ความพรอ้มในการรองรับการแข่งขันในระดับชาติและ

นานาชาติรวมถึงสนับสนุนการเรียนการสอน  เป็นไป

ตามแผนการพัฒนาการกีฬาของชาติและมาตรฐาน

การกฬีาแห่งประเทศไทย (กนศ. 11.2-01) 

กนศ. 11.2-01 

แผนส่งเสรมิและ

พัฒนากฬีา 

 2 มีการด าเนนิ 

งานตามแผน 

     ปีการศึกษา 2554 ได้จัดกิจกรรมกีฬาจ านวน 62 

โครงการโดยมีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น  3,300 คน กีฬาเพื่อ

สุขภาพจ านวน 2 โครงการ กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ

จ านวน  2  โครงการ  โดยมีผูเ้ข้ารว่มทั้งสิน้  300  คน  

(กนศ 11.2-02)  

     มีการจัดกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์ทั้งภายในและ

ต่างประเทศ  จ านวน  2  โครงการ  มีผู้เข้ารว่มทั้งสิน้  

กนศ 11.2-02   

สรุปจ านวน

ผู้เข้ารว่ม

โครงการ   
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ภารกิจท่ี  11  กีฬา 

ตัวบ่งชี้ : 11.2  การพัฒนากฬีา 

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

   150 คน   กจิกรรมการเป็นเจา้ภาพจัดการแข่งขันกีฬา

มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39 “สงขลา

นครินทรเ์กมส์” โดยมีผูเ้ข้ารว่มจ านวน 15,000 คน ใน 

28 ชนิดกีฬา มีสถาบันเข้ารว่ม 100 สถาบัน ตลอดจน

การจัดสิ่งอ านวยความสะดวกทางด้านอาคารสนาม

กฬีาและอุปกรณ์ด้านกฬีาเพื่อการฝกึซ้อม  แข่งขัน (ปี 

2554 ได้ปิดปรับปรุง) คือ สนามฟุตบอลพร้อมลู่วิ่ง

ยางสังเคราะห์  1  สนาม   สนามฟุตบอล  1  สนาม   

สนามซอฟท์บอล  1  สนาม   สนามฟุตซอลกลางแจ้ง  

2  สนาม  สนามเปตอง 74 สนาม  สนามวอลเล่ย์บอล

ชายหาด  1  สนาม สนามเทนนิส  7  คอร์ท  อาคาร

กีฬาในร่ม 1  หลัง  อาคารกีฬากลางแจ้ง 1 หลัง  

อาคารยิมเนเซี่ยม 1 หลัง สระว่ายน้ า 25 เมตร 1 สระ  

สระว่ายน้ า 50  เมตร  1  สระ  อาคารกีฬาและ

นันทนาการ 1 หลัง ลานกิจกรรม เปิดให้บริการ คือ 

ศูนย์บริหารร่างกาย   

    มีการให้บริการรวมทั้ งสิ้น  30 ครั้ง / เดือน  มี

ผู้ใชบ้รกิารเพื่อออกก าลังกายเฉลี่ย 2,500คน/เดือน  

 

 3 มีโครงการรับ

นักเรยีนที่มี

ความสามารถ

ทางดา้นกฬีา

เข้าศึกษาใน

มหาวิทยาลยั

โดยวธิีพเิศษ 

    โครงการรับนักเรยีนทีม่ีความสามารถทางด้านกฬีา

เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยโดยวิธีพิเศษ จ านวน 22 คน 

(กนศ 11.2-03) 

 

กนศ 11.2-03 

สรุปรายงาน

โครงการรับ

นักศึกษาที่มี

ความสามารถ

ทางกฬีาเข้า

ศึกษาใน

มหาวิทยาลยั

โดยวธิีรับตรง 
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ภารกิจท่ี  11  กีฬา 

ตัวบ่งชี้ : 11.2  การพัฒนากฬีา 

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

 4 มีการบรหิาร

จัดการแบบมี

ส่วนร่วมโดย

คณะกรรมกา

รชุดต่าง ๆ 

    มีคณะกรรมการอ านวยการกีฬา  ประกอบด้วย  

รองอธิการบดีฝา่ยพัฒนานักศึกษากีฬาและวัฒนธรรม  

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฬีา  เจา้หน้าที่งานกฬีากองกจิการ

นักศึกษา  ผู้แทนองคก์ารบรหิาร  องคก์ารนักศึกษา   

ทุกวทิยาเขต   เพือ่ก าหนดกรอบนโยบายการพัฒนา

ด้านกฬีาของมหาวิทยาลัย  (กนศ 11.2-04) 

กนศ 11.2-04 

ค าสั่งแต่งตั้ง

คณะกรรมการ

อ านวยการกีฬา 

 

 5 มีการประเมิน 

ผลงานพรอ้ม

น าผลมาปรับ- 

ปรุงพัฒนา 

      มีการประเมินความพงึพอใจของผู้ใช้บริการ  ผล

การประเมินอยูใ่นระดับปานกลาง   ที่ค่าเฉลี่ย และได้

น าผลการประเมนิมาพัฒนาปรับปรุงการ ให้บริการ

อย่างต่อเนื่อง(กนศ 11.2-05) 

กนศ 11.2-05 

สรุปประเมินผล 

ข้อสรุปโดยรวมของตวับ่งชี ้

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแขง็ 

       1.  มีสถานที่ออกก าลังกายใกลห้อพักนักศึกษาและชุมชน 

         2.  นโยบายของรัฐบาลที่สนับสนุนให้มีการพัฒนาพื้นที่ในเขตสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ  ( IMT-GT) โดยเปิด

โอกาสให้มหาวิทยาลัยจัดกจิกรรมสานสัมพันธ์ด้านกฬีากับประเทศมาเลเซยี  และประเทศอินโดนีเซยี    

         3. รัฐบาลมีนโนบายสนับสนุนส่งเสรมิให้ประชาชนมีสุขภาพดีถ้วนหน้าตามแผนพัฒนากีฬาแห่งชาติ ฉบับที่4  

(2550–2554) ท าให้นักศึกษาและบุคลากรและบุคคลทั่วไปให้ความสนใจต่อการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพมากขึน้ 

       4. ได้รับการสนับสนนุดา้นงบประมาณในการพัฒนาสนามกฬีาจากรัฐบาลและความรว่มมอืกับหน่วยงานทั้ง

ภายในและภายนอกในการสง่เสรมิกจิกรรมด้านกฬีา 

จุดควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

       1. สนามกฬีาอยูใ่นระหวา่งการปรับปรุงจึงท าให้ไม่สามารถให้บริการไดอ้ยา่งเตม็ที่ 

       2. การจัดการเรียนการสอนและการใชส้นามกฬีานอกเวลาราชการ ส่งผลกระทบต่อการจัดกจิกรรมและ

ออกก าลังกายของนักศึกษา  จึงควรประสานงานกับฝา่ยที่เกี่ยวข้องเพื่อก าหนดเวลาใช้อาคารสนามกฬีา    

       3. มีสถานที่ออกก าลังกายใกลห้อพักนักศึกษาและชุมชน จึงควรจัดท าแผนพัฒนาสนามกฬีา อุปกรณก์ฬีา 

เสนอตอ่มหาวิทยาลยั 

วิธีปฏิบัติที่ด/ีนวัตกรรม 

        นักกีฬาบรดิจ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรเ์ป็นตัวแทนเยาวชนทีมชาติไทยเข้ารว่มการแขง่ขัน World 

University  ณ  ประเทศฝรั่งเศส   ระหว่างวนัที่ 10 – 15 กรกฎาคม 2555 
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ภารกิจท่ี 12 องค์ประกอบตามนโยบายรัฐบาล 

ตัวบ่งชี้ 12.1 : การบริหารจดัการสถานศึกษา (3D) 

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

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 2554 

เป้าหมาย ผลการดําเนนิการ คะแนนการประเมิน

ตนเอง 

บรรลุเป้าหมาย 

5 5 5  บรรลุเป้าหมาย 

                                      

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

 1.  วางแผนพัฒนา

สถานศึกษาตาม

แนวนโยบาย

สถานศึกษา 3 ด ี

(3D) และ

ส่งเสรมิ

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 านวนหน่วยช่ัวโมงไม่น้อยกว่า 100 หน่วย

ช่ัวโมง ซึ่งโครงสรา้งกจิกรรมเสรมิหลักสูตรดังกล่าวได้

ก าหนดกิจกรรมสอดคล้อ งตามแนวนโยบาย

สถานศึกษา 3 ดี ได้แก่ กิจกรรมเสริมสร้างจิตส านึก

สาธารณะ พัฒนาคุณธรรม จรยิธรรมและความมีวินัย 

กิจกรรมส่ง เสริมความเป็นประชาธิปไตยโดยมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข และกิจกรรม

เสรมิสรา้งและพัฒนาสุขภาพ โดยกจิกรรมดังกล่าวจะ

ออกมาในรูปแบบสนับสนุนงบประมาณให้กลุ่มองค์กร

กนศ.12.1-01 

แ ผ น พั ฒ น า

โ ค ร ง ก า ร /

กิจกรรม  การ

พั ฒ น า ส ถ า น 

ศึกษาตามแนว 

น โ ย บ า ย

สถานศึกษา 3 ดี  
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ภารกิจท่ี 12 องค์ประกอบตามนโยบายรัฐบาล 

ตัวบ่งชี้ 12.1 : การบริหารจดัการสถานศึกษา (3D) 

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

    

 2.  จัดการเรียนรู ้

จัดกิจกรรมด้าน

ประชาธิป ไตย 

ด้ า นคุณธรรม 

จริยธรรม และ

ด้ า นภู มิ คุ้ ม กั น

ภัยจากยาเสพ

ติด 

      กองฯได้จัดกิจกรรมและสนับสนุนส่งเสริมให้กลุ่ม

องค์กรกิจกรรมนักศึกษาด าเนินการจัดกิจกรรมซึ่ง

ตลอดระยะปีการศึกษา 2554   ดังนี ้  

      กิจกรรมด้านประชาธิปไตย จ านวน 3 โครงการ 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม จ านวน  29  โครงการ และ

ด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด จ านวน  7  โครงการ 

(กนศ.12.1-02) 

      โดยมีโครงการ/กิจกรรมหลักๆ ได้แก่ โครงการ

เลือกตั้งกรรมการองค์การบริหาร  สภานักศึกษา 

กรรมการหอพัก และกรรมการกลุ่มกิจกรรมต่างๆ ใน

สังกัดองค์การบริหาร องค์การนักศึกษา โครงการ

เ ส ว น าป ร ะ ช า ธิ ป ไ ต ย แล ะ โ ค ร ง ก า รต า ม ห า

ประชาธิปไตย จัดโดยชมรมเสรีชนคนประชาธิปไตย 

โครงการค่ายอาสาพัฒนาของชมรมนักศึกษาด้าน

บ าเพ็ญประโยชน์  โครงการลูกพระบิดาจิตอาสา 

พัฒนาคุณธรรมน าชีวติพอเพียง และโครงการลักษณะ

ส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพ จัดโดยงานพัฒนากีฬาและ

งานกจิกรรมนักศึกษา เป็นต้น(กนศ.12.1-02)  

    โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  ใน

สถานศึกษาในรูปแบบเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา

กนศ.12.1-02 

รายงานสรุปผล

การด าเนินงาน

โ ค ร ง ก า ร /

กิ จ ก ร ร ม ก า ร

พั ฒ น า ส ถ า น 

ศึกษาตามแนว 

นโยบายสถาน 

ศึกษา 3D 
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ภารกิจท่ี 12 องค์ประกอบตามนโยบายรัฐบาล 

ตัวบ่งชี้ 12.1 : การบริหารจดัการสถานศึกษา (3D) 

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

ภาคใต้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีการศึกษา 2552  จนถึง

ปัจจุบัน  เพื่อให้แกนน านักศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

ประสบการณ์  และเพิ่มพูนความรู้  มีเครือข่ายจาก

สถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่าง  จ านวน  10 

สถาบัน  ได้รับการสนับสนุนงบประมาณสนับสนุนจาก  

สกอ. และปปส.ภาค 9 

 3.  พัฒนา 

คณาจารย์และ

บุ ค ล า ก ร

ทางการศึกษา 

ให้มีองค์ความรู้

และทักษะการ

ปฏิบัติงานเพื่อ

ก า ร พั ฒ น า 

สถานศึกษา 3 ดี 

( 3D)  อ ย่ า ง มี

คุณภาพ 

       เพื่อให้การขับเคลื่อนกิจกรรมตามนโยบาย 3D   

มีประสิทธิภาพ กองฯได้มีการพัฒนาองค์ความรู้และ

ทักษะการปฏิบัติงานแก่บุคลากรที่รับผิดชอบ โดยได้มี

การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ระหว่างบุคลากรด้านบรหิารและระดับปฏิบัติการทั้ง 5 

วิทยาเขต เพื่อก าหนดแนวทางขับเคลื่อนตัวบ่งชี้ของ

มหาวิทยาลัยในการประกันคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับ

กิจกรรมนักศึกษา เพื่อให้บรรลุตามเกณฑ์ของ  สมศ. 

และ สกอ. ซึ่ งมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่

เ กี่ ย วกับแนวทางการขั บ เคลื่ อนตามนโยบาย

สถานศึกษา 3D อยู่ด้วย (กนศ.12.1-03)  นอกจากนั้น 

ได้มีการสอดแทรกให้ความรูด้้านปการประกันคุณภาพ

โดยเฉพาะกระบวนการ PDCA และแนวทางการ

ขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใต้นโยบายสถานศึกษา 3D แก่นักศึกษาทุกครั้งใน

เวทีประชุมสัมมนาผู้น านักศึกษาในโอกาสต่างๆ  

กนศ .12.1-03 

-โครงการอบรม

เชิงปฏิบัติการ 

เรื่องการประกัน

คุณภาพ

การศึกษากับ

การจัดกจิกรรม

นักศึกษา 

-โครงการสาน

ความรว่มมือ

กลุ่มเครอืข่าย

องคก์รนิสิต

นักศึกษา

ระดับอุดมศึกษา 

จังหวัดสงขลา 

พัทลุง สตลู และ

นครศรีธรรมราช 

-โครงการ

แลกเปลี่ยน

เรียนรู ้การน า

ความรูด้้านการ

ประกันคุณภาพ

ไปใช้ในการจัด

กจิกรรมพัฒนา
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ภารกิจท่ี 12 องค์ประกอบตามนโยบายรัฐบาล 

ตัวบ่งชี้ 12.1 : การบริหารจดัการสถานศึกษา (3D) 

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

นักศึกษา 

 4 ให้ความรว่มมือ

กับทุกฝ่ายใน

การด าเนินการ

นโยบายคุณภาพ

สถานศึกษา 

3 ดี (3D) 

   กองฯได้มีการประสานขอความร่วมมือและให้ความ

ร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานภายในวิทยาเขต 

ต่างวิทยาเขตหน่วยงานภายนอก ซึ่งรับผิดชอบภารกิจ

โดยเฉพาะ และเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ 

เพื่อร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมตามนโยบายสถานศึกษา 

3D ตั้งแต่การรณรงคส์่งเสรมิด้านประชาธิปไตย มีการ

เลือกตั้งคณะกรรมการองค์กรกิจกรรมนักศึกษาทุกปี 

การรณรงค์ส่งเสริมให้นักศึกษาไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

สมาชิกส่วนท้องถิ่นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและ

สมาชิกวุฒิสภา ตลอดจนการประสานความร่วมมือ

กับจังหวัด และท้องถิ่นในการจัดกิจกรรมรณรงค์

ตอ่ต้านภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดรูปแบบ  

(กนศ.12.1-04) 

กนศ.12.1-04 

http://student. 

psu.ac.th/TS234 

 

 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

การประชุมสรุปงานและการประเมินผลทั้ งราย

โครงการและภาพรวม และการจัดเวทีคุณภาพ

กิจกรรมนักศึกษา เพื่อเปิดโอกาสให้กลุ่มกิจกรรมได้

น า เสนอ โครงการซึ่ ง เป็นแนวปฏิบั ติที่ ดี  ( Good 

Practice) เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีที่จะพัฒนาโครงการ

ใหม่ๆ ในปีการศึกษา  2555 (กนศ.12.1-05) 

ก น ศ . 9 . 1 -0 7

ส รุ ป ผ ล ก า ร

สัมมนากิจกรรม

นักศึกษา  

ปี 2554 
 

กนศ.9.1-08

สรุปรายงานการ

ประชุมรว่มกับ

องคก์รกจิกรรม 

/งานกจิกรรม 
 

กนศ.12.1-05 

- แ บ บ ฟ อ ร์ ม

การ เ ขี ยนและ

ป ร ะ เ มิ น ผ ล

โครงการ 
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ภารกิจท่ี 12 องค์ประกอบตามนโยบายรัฐบาล 

ตัวบ่งชี้ 12.1 : การบริหารจดัการสถานศึกษา (3D) 

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

ข้อสรุปโดยรวมของตวับ่งชี ้

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแขง็ 

1. กองฯมีการก าหนดโครงสรา้งกิจกรรมเสรมิหลักสูตรเพื่อพฒันานักศึกษา โดยมีกิจกรรมตาม

นโยบายสถานศึกษา 3D เป็นกจิกรรมหนึ่งอยูใ่นประเภทบงัคับเลือก และเลือกเข้ารว่ม ได้แก ่กจิกรรมเสรมิสรา้ง

จิตส านึกสาธารณะ พัฒนาคณุธรรม จรยิธรรม กจิกรรมเสรมิสรา้งความเป็นประชาธิปไตย กจิกรรมส่งเสรมิและ

พัฒนาสุขภาพ 

2. มีแหล่งงบประมาณสนับสนนุจากหลายภาคส่วน เช่น ส านกังานกองทนุสนับสนนุการสรา้งเสริม 

สุขภาพ (สสส.) ส านักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพตดิ เป็นต้น 

จุดควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

ควรจัดประชุมสัมมนาคณาจารย์ เจา้หน้าที ่ เป็นผูน้ านักศึกษาเพื่อประสานความรว่มมือ จัดท าแผน 

โครงการ พร้อมเสนอตัง้งบประมาณรองรับการด าเนินงานตามนโยบายสถานศึกษา 3D  อยา่งตอ่เนื่องทุกป ี

 

วิธีปฏิบัติที่ด/ีนวัตกรรม 

            ---- 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่  7 

แนวทางการพัฒนาและผลการพัฒนา 

ตามรายงานผลการประเมินคุณภาพของปีที่ผ่านมา 
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ข้อเสนอแนะและจุดท่ีต้องพัฒนา แนวทางการพัฒนาและผลการพัฒนา 

สิ่งที่ต้องพัฒนาเร่งด่วน 3-5 อันดับ  

1.  จัดสรรปัจจัยที่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน  โดยเฉพาะ

คอมพิวเตอร์  โทรศัพท์   LCD  

เสนอขอจดัตัง้งบประมาณ 

2.  การมีแผนพัฒนาสถานศึกษาที่ ชัดเจน ตาม

แนวนโยบายรัฐบาลสถานศึกษา 3 ดี  

ได้จัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษาตามแนวพัฒนา

ศึกษา  3D 

3.  การจัดท าแผนจัดการความรูใ้ห้ครอบคลุมพันธกจิ ยังไม่ไดด้ าเนินการ 

4.  ควรจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล  และแผนพัฒนา

ตามสายงาน ตลอดจนแผนพัฒนาบุคลากรที่มี

ความสามารถพเิศษ 

ยังไม่ไดด้ าเนินการ 

5.  การบันทึกและจัดเก็บคลังความรู้ของผู้มีความรู ้

ความสามารถด้านกจิกรรมนักศึกษาในหน่วยงาน 

ยังไม่ไดด้ าเนินการ 

ตัวบ่งชี้เฉพาะของหน่วยงาน   

  กองกจิการนักศึกษามีการด าเนินงานตามตัว

บ่งชี้เฉพาะของหน่วยงานอย่างครบถ้วน โดยมีผลการ

ประเมินในภาพรวม = 4.80   ระดับดีมาก   มีการ

ด าเนินงานบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ทุกตัว   ยกเว้นตัว

บ่งชี้ที่  12.1   การบรหิารจัดการสถานศึกษา 3 ดี  ( 3 

D)   ในส่วนแผนพัฒนาสถานศึกษา 

มี แผนพัฒนาสถานศึ กษาตามแนวน โยบาย

สถานศึกษา 3 ดี  โดยได้ก าหนดกิจกรรมที่จะ

ด าเนินการเชิงนโยบายไว้ในโครงสร้างกิจกรรม

เสรมิสรา้งหลักสูตรที่นักศึกษาระดับปรญิญาตรีต้อง

เข้ารว่มกจิกรรมทุกคนตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ใน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีจ านวนไม่น้อยกว่า 

17 กิจกรรม มีจ านวนหน่วยช่ัวโมงไม่น้อยกว่า 100 

หน่วยชั่วโมง 

สิ่งที่ควรพัฒนา  

1.  ควรมีช่วงระยะเวลาในการประสานงานในการ

ด าเนินงาน ทั้งใน และต่างวิทยาเขต 

- ก าชับที่ประชุมหัวหน้างานให้มีแผนการปฏิบัติงาน 

- สื่อสารผ่านที่ประชุมคณะกรรมการกิจการ 

นักศึกษา  และที่ประชุมคณะกรรมการ 5 วข.  

เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว 

2.  การมีแผนพัฒนาสถานศึกษาที่ชัดเจน ตาม

แนวนโยบายรัฐบาลสถานศึกษา 3 ดี  

ได้จัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษาตามแนวพัฒนา

ศึกษา  3D (หลักฐานที่พี่ยุ) 

3.  ควรแยกภารกิจเฉพาะในส่วนงานที่รับผิดชอบ

ระดับมหาวิทยาลยั และระดับกอง 

ได้แยกภารกจิที่รับผิดชอบระดับมหาวิทยาลัย และ

ระดับกอง เรียบร้อยแล้ว 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
                       
 
 

ส่วนที่  8 

ผลงานนวัตกรรม 

ระหว่างปีการศกึษา  2554 
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ส่วนที่  8 

ผลงานนวัตกรรม 

ระหว่างปีการศึกษา พ.ศ. 2554 

 

ผลงานนวัตกรรม วันทีไ่ด้รบั จุดเดน่ของผลงานนวัตกรรม 

ที่เกดิขึ้น 

สถานภาพของผลงาน

นวัตกรรมในปัจจุบนั 

ผู้ประดษิฐ/์

สถานที่ติดต่อ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

-     ไม่ม ี     - 

  

 



ส่วนท่ี 9

ภาคผนวก



2553 2554 2555 2556 2557

1 ภารกิจตัวบง่ชีร้่วมของหน่วยงาน (10  ตัวบง่ชี)้

1.1  กระบวนการพัฒนาแผน แผน 7 8 8 8 8

ผล 8 8

1.2  ภาวะผู้น าของผู้บริหารทุกระดับของหนว่ยงาน แผน 6 6 6 6 6

ผล 6 6

1.3  การปฏบิัตติามบทบาทหนา้ทีข่องผู้บริหารหนว่ยงาน แผน 5 3.51 5 5 5

ผล 3.65 3.37

1.4  ระบบการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน แผน 6 6 7 7 7

ผล 6 3

1.5  การพัฒนาหนว่ยงานสูอ่งคก์ารเรียนรู้ แผน 4 5 5 5 5

ผล 4 5

1.6 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสนิใจ แผน 5 5 5 5 5

ผล 5 5

1.7  ระบบบริหารความเสีย่ง แผน 5 5 6 6 6

ผล 6 6

1.8 ระบบและกลไกการเงนิและงบประมาณ แผน 5 7 7 7 7

ผล 6 7

1.9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน แผน 7 7 8 9 9

ผล 7 7

1.10  ร้อยละของระดับความพงึพอใจของผู้รับบริการ แผน 3.75 3.75 4.25 4.25 4.50

ผล 4.00 3.98

2 ภารกิจเฉพาะของหน่วยงาน (16  ตัวบง่ชี)้

ภารกิจท่ี 1  ทุนการศึกษา

1.1 มกีารจัดบริการทุนการศึกษาแกน่ักศึกษา แผน 7 7 7 7 7

ผล 4 7

ภารกิจท่ี  2   กองทุนเงนิให้กู้ยมืเพื่อการศึกษา

2.1 มกีารจัดบริการกองทุนเงนิใหกู้ยื้มเพื่อการศึกษาแกน่ักศึกษา แผน 7 7 7 7 7

ผล 5 7

ภารกิจท่ี 3  บรกิารปรกึษาเชงิจิตวิทยา

3.1 ระบบและกลไกการใหค้ าปรึกษาและบริการดา้นขอ้มูลขา่วสาร แผน 5 5 5 5 5

ผล 5 5

ภารกิจท่ี 4 บรกิารจัดหางานและศึกษาต่อ

4.1 มกีารจัดบริการจัดหางานและขอ้มูลศึกษาตอ่แกน่ักศึกษา แผน 5 5 5 5 5

ผล 5 5

แผน/ผล
ปกีารศึกษา
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แผน/ผล การด าเนนิงานตัวบง่ชีป้กีารศึกษา  2553 - 2557  กองกิจการนักศึกษา

ตัวบง่ชี้



2553 2554 2555 2556 2557

ภารกิจท่ี 5  วินัยและพฒันานักศึกษา

5.1 มกีารด าเนนิงานวนิัยนักศึกษาและพัฒนานักศึกษา แผน 6 6 6 6 6

ผล 6 6

5.2 ระดบความส าเร็จของการสง่เสริมคุณธรรม จริยธรรม แผน 4 4 5 5 5

ทีจ่ัดใหก้ับนักศึกษา ผล 4 3

ภารกิจท่ี 6  หอพกันักศึกษา

6.1 จัดบริการหอพักนักศึกษาใหไ้ดม้าตรฐาน แผน 5 5 5 5 5

ผล 5 5

ภารกิจท่ี  7  สุขาภบิาลอาหาร/ ร้านสวัสดิการ และ

 สิ่งอ านวยความสะดวก

7.1 จัดบริการอาหาร เคร่ืองดืม่ มคีุณภาพตามมาตรฐาน แผน 5 5 5 5 5

ผล 5 5

ภารกิจท่ี 8  สุขภาพอนามัย

8.1 จัดบริการสุขภาพอนามัยและประกันภัยอุบัตเิหตุนักศึกษา แผน 5 5 5 5 5

ผล 5 5

ภารกิจท่ี 9  กิจกรรมเพื่อส่งเสรมิพฒันานักศึกษา

9.1 ระบบและกลไกการสง่เสริมกจิกรรมนักศึกษา แผน 6 6 6 6 6

ผล 6 6

9.2 มกีารจัดและสง่เสริมกจิกรรมนานาชาติ แผน 5 5 5 5 5

ผล 5 5

ภารกิจท่ี 10  วิชาทหาร

10.1 การใหบ้ริการวชิาทหาร แผน 5 5 5 5 5

ผล 5 5

ภารกิจท่ี 11  กีฬา

11.1 การชี้น าและ/หรือแกป้ัญหาสังคมในดา้นสุขภาพของสถาบัน ผล 3 5 4 4 5

แผน 3 5

11.2 การพัฒนากฬีา ผล 5 5 5 5 5

แผน 5 5

12.1 การบริหารจัดการสถานศึกษา 3 ด ี(3D) ผล 5 5 5 5 5

แผน 5 5

แผน/ผล
ปกีารศึกษา
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ตัวบง่ชี้



1 2 3 4 5

1.1 กระบวนการพฒันาแผน (สกอ.1.1) มีการ

ด าเนินการ

 1 ขอ้

มีการ

ด าเนินการ

 2 หรอื 3 

ขอ้

มีการ

ด าเนินการ

 4 หรอื 5 

ขอ้

มีการ

ด าเนินการ

 6 หรอื 7 

ขอ้

มีการ

ด าเนินการ

 8 ขอ้

เกณฑ์มาตรฐาน

1. มกีารจัดท าแผนกลยุทธ์ทีส่อดคลอ้งกับนโยบายของสภาสถาบัน โดยการมสีว่นร่วม

ของบุคลากรในหนว่ยงาน และไดรั้บความเห็นชอบจากผู้บริหาร โดยเป็นแผนทีเ่ชื่อมโยง

กับปรัชญาหรือปณิธานและพระราชบัญญัตสิถาบัน ตลอดจนสอดคลอ้งกับจุดเนน้ของ

กลุม่สถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ีฉบับที ่2 (พ.ศ.2551 – 2565) และ

แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที ่10 (พ.ศ.2551 – 2554)

2. มกีารถา่ยทอดแผนกลยุทธ์ระดับหนว่ยงานไปสูทุ่กหนว่ยงานภายใน

3. มกีระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏบิัตกิารประจ าปคีรบตามพันธกจิ

4. มตีัวบง่ชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏบิัตกิารประจ า ป ีและคา่เปา้หมายของแตล่ะตัวบง่ชี้ 

เพือ่วดัความส าเร็จของการด าเนนิงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏบิัตกิารประจ าปี P

5. มกีารด าเนนิงานตามแผนปฏบิัตกิารประจ าปคีรบตามพันธกจิ

6. มกีารตดิตามผลการด าเนนิงานตามตัวบง่ชี้ของแผนปฏบิัตกิารประจ าป ีอย่างนอ้ยปลีะ

 2 คร้ัง และรายงานผลตอ่ผู้บริหารเพือ่พจิารณา

7. มกีารประเมนิผลการด าเนนิงานตามตัวบง่ชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างนอ้ยปลีะ 1 คร้ัง และ

รายงานผลตอ่ผู้บริหารเพือ่พจิารณา

8. มกีารน าผลการพจิารณา ขอ้คดิเห็น และขอ้เสนอแนะของผู้บริหารไปปรับปรุงแผนกล

ยุทธ์และแผนปฏบิัตกิารประจ าปี

1.2 ภาวะผู้น าของผู้บรหิารทุกระดับของหน่วยงาน (สกอ.7.1) มีการ

ด าเนินการ

 1 ขอ้

มีการ

ด าเนินการ

 2 ขอ้

มีการ

ด าเนินการ

 3หรอื4 ขอ้

มีการ

ด าเนินการ

 5 ขอ้

มีการ

ด าเนินการ

 6 ขอ้

เกณฑ์มาตรฐาน

1. ผู้บริหารมวีสิัยทัศน ์ก าหนดทศิทางการด าเนนิงาน และสามารถถา่ยทอดไปยัง

บุคลากรทุกระดับ มคีวามสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มกีารน าขอ้มูลสารสนเทศเป็น

ฐานในการปฏบิัตงิานและพัฒนาหนว่ยงาน

2. ผู้บริหารมกีารก ากับ ตดิตามและประเมนิผลการด าเนนิงานตามทีม่อบหมาย รวมทัง้

สามารถสือ่สารแผนและผลการด าเนนิงานของสถาบัน/หนว่ยงานไปยังบุคลากรใน

หนว่ยงาน
3. ผู้บริหารสนับสนุนใหบุ้คลากรในหนว่ยงานมสีว่นร่วมในการบริหารจัดการ ใหอ้ านาจใน

การตัดสนิใจแกบุ่คลากรตามความเหมาะสม

4. ผู้บริหารถา่ยทอดความรู้และสง่เสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพือ่ใหส้ามารถท างานบรรลุ

วตัถุประสงคข์องหนว่ยงานเต็มตามศักยภาพ

5. ผู้บริหารบริหารงานดว้ยหลักธรรมาภบิาล โดยค านงึถงึประโยชนข์องหนว่ยงานและผู้มี

สว่นไดส้ว่นเสยี

6. มรีะบบการประเมนิผลของหนว่ยงานและผู้บริหารน าผลการประเมนิไปปรับปรุงการ

บริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม

P
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เกณฑ์การประเมนิตัวบ่งชีร้่วมของหน่วยงาน

ตัวบ่งชี้
เกณฑ์การประเมิน (คะแนน)



1 2 3 4 5

1.3 การปฏบิัติตามบทบาทหน้าท่ีของผู้บรหิารหน่วยงาน (สมศ.13) 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. มกีารเผยแพร่วสิัยทัศน ์นโยบายของผู้บริหาร

2. สร้างการมสีว่นร่วมโดยการรับฟังความคดิเห็น เชน่ การจัดประชุมบุคลากรทัง้องคก์ร 

อย่างนอ้ย 2 คร้ังตอ่ปกีารศึกษา

3. มกีารเผยแพร่ผลการตรวจสอบดา้นบุคลากร การเงนิ สถานที ่ครุภัณฑแ์ละการ

บริหารความเสีย่ง (ทัง้ชวีติและทรัพย์สนิของนสิติ นักศึกษา คณาจารย์และบุคลากร) โดย

ผู้ตรวจสอบนอกหนว่ยงานตอ่สาธารณชน
P

4. มกีารเผยแพร่ผลการส ารวจความพงึพอใจของบุคลากรภายในหนว่ยงาน

5. ผลการประเมนิผู้บริหารโดยบุคลากร ไมต่่ ากวา่ 3.51 จากคะแนนเต็ม 5

1.4 ระบบการพฒันาบุคลากรสายสนับสนุน (สกอ.2.4) มีการ

ด าเนินการ

 1 ขอ้

มีการ

ด าเนินการ

 2 ขอ้

มีการ

ด าเนินการ

  3 หรอื 4

มีการ

ด าเนินการ

 5 หรอื 6 

มีการ

ด าเนินการ

 7 ขอ้

เกณฑ์มาตรฐาน

1. มแีผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนทีม่กีารวเิคราะหข์อ้มูลเชงิประจักษ์

2. มกีารบริหารและการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนใหเ้ป็นไปตามแผนทีก่ าหนด P

3. มสีวสัดกิารเสริมสร้างสุขภาพทีด่ ีและสร้างขวญัและก าลังใจใหบุ้คลากรสายสนับสนุน

สามารถท างานไดอ้ย่างมปีระสทิธิภาพ

4. มรีะบบการตดิตามใหบุ้คลากรสายสนับสนุนน าความรู้และทักษะทีไ่ดจ้ากการพัฒนามา

ใชใ้นการปฏบิัตงิานทีเ่กีย่วขอ้ง

5. มกีารใหค้วามรู้ดา้นจรรยาบรรณบุคลากร และดูแลควบคุมใหบุ้คลากรสายสนับสนุน

ถอืปฏบิัติ

P

6. มกีารประเมนิผลความส าเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน

7. มกีารน าผลการประเมนิไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนา

บุคลากรสายสนับสนุน

1.5 การพฒันาหน่วยงานสูอ่งค์การเรยีนรู้ (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. มกีารก าหนดประเด็นความรู้และเปา้หมายของการจัดการความรู้ทีส่อดคลอ้งกับแผน

กลยุทธ์ของหนว่ยงานอย่างนอ้ยครอบคลุม 2 พันธกจิ

2. ก าหนดบุคลากรกลุม่เปา้หมายทีจ่ะพัฒนาความรู้และทักษะตามประเด็นความรู้ที่

ก าหนดในขอ้ 1  P

3. มกีารแบง่ปันและแลกเปลีย่นเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มปีระสบการณ์ตรง (tacit 

knowledge) เพือ่คน้หาแนวปฏบิัตทิีด่ตีามประเด็นความรู้ทีก่ าหนดในขอ้ 1 และเผยแพร่

ไปสูบุ่คลากรกลุม่เปา้หมายทีก่ าหนด

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมิน (คะแนน)
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4. มกีารรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ทีก่ าหนดในขอ้ 1 ทัง้ทีม่อียู่ในตัวบุคคลและ

แหลง่เรียนรู้อื่นๆ ทีเ่ป็นแนวปฏบิัตทิีด่มีาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่

ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge)
P

5. มกีารน าความรู้ทีไ่ดจ้ากการจัดการความรู้ในปกีารศึกษาปัจจุบันหรือปกีารศึกษาที่

ผ่านมาทีเ่ป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มี

ประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) ทีเ่ป็นแนวปฏบิัตทิีด่มีาปรับใชใ้นการปฏบิัตงิานจริง

1.6 ระบบสารสนเทศเพือ่การบรหิารและการตัดสนิใจ (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. มแีผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan)

2. มรีะบบสารสนเทศเพือ่การบริหารและการตัดสนิใจตามพันธกจิของหนว่ยงาน  และ

สามารถน าไปใชใ้นการด าเนนิงานประกันคุณภาพ

3. มกีารประเมนิความพงึพอใจของผู้ใชร้ะบบสารสนเทศ P

4. มกีารน าผลการประเมนิความพงึพอใจของผู้ใชร้ะบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบ

สารสนเทศ

5. มกีารสง่ขอ้มูลผ่านระบบเครือขา่ยใหผู้้ทีเ่กีย่วขอ้งตามทีก่ าหนด

1.7 ระบบบรหิารความเสีย่ง (สกอ.7.4) มีการ

ด าเนินการ

 1 ขอ้

มีการ

ด าเนินการ

 2 ขอ้

มีการ

ด าเนินการ

3 หรอื4 ขอ้

มีการ

ด าเนินการ

 5 ขอ้

มีการ

ด าเนินการ

 6 ขอ้

เกณฑ์มาตรฐาน

1. มกีารแตง่ตัง้คณะกรรมการหรือคณะท างานบริหารความเสีย่ง โดยมผู้ีบริหารระดับสูง

และตัวแทนทีรั่บผิดชอบพันธกจิหลักของหนว่ยงานร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะท างาน

2. มกีารวเิคราะหแ์ละระบุความเสีย่ง และปัจจัยทีก่อ่ใหเ้กดิความเสีย่งอย่างนอ้ย 2 ดา้น 

ตามบริบทของหนว่ยงาน จากตัวอย่างตอ่ไปนี้

* ความเสีย่งดา้นทรัพยากร (การเงนิ งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร

สถานที่)* ความเสีย่งดา้นยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของหนว่ยงาน

* ความเสีย่งดา้นนโยบาย กฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บังคับ

* ความเสีย่งดา้นการปฏบิัตงิาน เชน่ ความเสีย่งของกระบวนการบริหารหลักสูตร การ

บริหารงานวจิัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ  P

* ความเสีย่งดา้นบุคลากรและความเสีย่งดา้นธรรมาภบิาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของ

บุคลากร* ความเสีย่งจากเหตุการณ์ภายนอก

3. มกีารประเมนิโอกาสและผลกระทบของความเสีย่งและจัดล าดับความเสีย่งทีไ่ดจ้าก

การวเิคราะหใ์นขอ้ 2

4. มกีารจัดท าแผนบริหารความเสีย่งทีม่รีะดับความเสีย่งสูง และด าเนนิการตามแผน

5. มกีารตดิตาม และประเมนิผลการด าเนนิงานตามแผน และรายงานตอ่มหาวทิยาลัย

เพือ่พจิารณาอย่างนอ้ยปลีะ 1 คร้ัง

6. มกีารน าผลการประเมนิ และขอ้เสนอแนะจากผู้บริหารไปใชใ้นการปรับแผนหรือ

วเิคราะหค์วามเสีย่งในรอบปถีัดไป

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมนิ (คะแนน)
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1.8 ระบบและกลไกการเงนิและงบประมาณ (สกอ.8.1) มีการ

ด าเนินการ

 1 ขอ้

มีการ

ด าเนินการ

2หรอื3 ขอ้

มีการ

ด าเนินการ

4 หรอื5 ขอ้

มีการ

ด าเนินการ

 6 ขอ้

มีการ

ด าเนินการ

 7 ขอ้

เกณฑ์มาตรฐาน

1. มกีารจัดท าค าของบประมาณทีส่อดคลอ้งกับแผนกลยุทธ์ของหนว่ยงาน

2. มแีนวทางบริหารทรัพยากรทางดา้นการเงนิ หลักเกณฑก์ารจัดสรร และการวาง

แผนการใชเ้งนิอย่างมปีระสทิธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้3. มงีบประมาณประจ าปทีีส่อดคลอ้งกับแผนปฏบิัตกิารในแตล่ะพันธกจิและการพัฒนา

หนว่ยงานและบุคลากร

4. มกีารจัดท ารายงานทางการเงนิอย่างเป็นระบบ และรายงานตอ่ผู้บริหารของหนว่ยงาน

อย่างนอ้ยปลีะ 2 คร้ัง P

5. มกีารน าขอ้มูลทางการเงนิไปใชใ้นการวเิคราะหค์า่ใชจ้่าย และวเิคราะหส์ถานะทาง

การเงนิของหนว่ยงานอย่างตอ่เนือ่ง

6. มหีนว่ยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ท าหนา้ทีต่รวจ ตดิตามการใชเ้งนิใหเ้ป็นไป

ตามระเบยีบและกฎเกณฑท์ีส่ถาบันก าหนด

7. ผู้บริหารระดับสูงมกีารตดิตามผลการใชเ้งนิใหเ้ป็นไปตามเปา้หมาย และน าขอ้มูลจาก

รายงานทางการเงนิไปใชใ้นการวางแผนและการตัดสนิใจ

1.9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.9.1) มกีาร

ด าเนนิการ

 1 ขอ้

มกีาร

ด าเนนิการ

 2 หรือ 3 

ขอ้

มกีาร

ด าเนนิการ

 4 หรือ 5 

หรือ 6 ขอ้

มกีาร

ด าเนนิการ 

7 หรือ 8 ขอ้

มกีาร

ด าเนนิการ

 9 ขอ้

เกณฑ์มาตรฐาน

1. มรีะบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในทีเ่หมาะสมและสอดคลอ้งกับ

พันธกจิและพัฒนาการของสถาบัน และด าเนนิการตามระบบทีก่ าหนด

2. มกีารก าหนดนโยบายและใหค้วามส าคัญเร่ืองการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

3. มกีารก าหนดตัวบง่ชี้เพิม่เตมิตามอัตลักษณ์ของหนว่ยงาน (ตัวบง่ชี้เฉพาะ)

4. มกีารด าเนนิงานดา้นการประกันคุณภาพการศึกษาภายในทีค่รบถว้น ประกอบดว้ย 1) 

การควบคุม ตดิตามการด าเนนิงาน และประเมนิคุณภาพ 2) การจัดท ารายงานประจ าปทีี่

เป็นรายงานประเมนิคุณภาพเสนอตอ่สถาบันตามก าหนดเวลา โดยเป็นรายงานทีม่ขีอ้มูล

P

5. มกีารน าผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการท างาน และสง่ผลใหม้ี

การพัฒนาผลการด าเนนิงานตามตัวบง่ชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบง่ชี้

6. มรีะบบสารสนเทศทีใ่หข้อ้มูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

7. มสีว่นร่วมของผู้มสีว่นไดส้ว่นเสยีในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะ

ผู้ใชบ้ริการตามพันธกจิของหนว่ยงาน

8. มเีครือขา่ยการแลกเปลีย่นเรียนรู้ดา้นการประกันคุณภาพการศึกษาระหวา่งหนว่ยงาน 

และมกีจิกรรมร่วมกัน

9. มแีนวปฏบิัตทิีด่หีรืองานวจิัยดา้นการประกันคุณภาพการศึกษาทีห่นว่ยงานพัฒนาขึ้น 

และเผยแพร่ใหห้นว่ยงานอื่นสามารถน าไปใชป้ระโยชน์

1.10 ร้อยละของระดับความพงึพอใจของผู้รับบรกิาร ร้อยละ 

86.25
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