
 
 

ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ ระบบและกลไกการให้การปรึกษา 
และบริการด้านข้อมูลข่าวสาร การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ปีการศึกษา  2555 
ข้อมูลท่ัวไป 

 1 เพศ 

 
เพศ ความถ่ี ร้อยละ 

ชาย 200 39.8 

หญิง 303 60.2 

รวม 503 100.0 
 

 2. ชั้นปี 

ชั้นปี ความถ่ี ร้อยละ 

ช้ันปีท่ี 1 134 26.6 

ช้ันปีท่ี 2 174 34.6 

ช้ันปีท่ี 3 149 29.6 

ช้ันปีท่ี 4 46 9.1 

รวม 503 100.0 
 

  3. วิทยาเขต 

 

วิทยาเขต ความถ่ี ร้อยละ 

หาดใหญ่ 246 48.9 

ปัตตานี 119 23.7 

สุราษฎร์ธานี 50 9.9 

ภูเก็ต 41 8.2 

ตรัง 47 9.3 

รวม 503 100.0 
 

 

 



 

  4. คณะ 

คณะ ความถ่ี ร้อยละ 

วิศวกรรมศาสตร์ 63 12.5 

วิทยาศาสตร์ 9 1.8 

เภสัชศาสตร์ 30 6.0 

พยาบาลศาสตร์ 42 8.3 

แพทยศาสตร์ 30 6.0 

ทันตแพทยศาสตร์ 16 3.2 

ศิลปศาสตร์ 21 4.2 

นิติศาสตร์ 3 .6 

เศรษฐศาสตร์ 24 4.8 

การแพทย์แผนไทย 9 1.8 

มนุษยศษสตร์และสังคมศาสตร์ 34 6.8 

ศึกษาศาสตร์ 19 3.8 

วิทยาลัยอิสลามศึกษา 17 3.4 

รัฐศาสตร์ 10 2.0 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 11 2.2 

วิทยาการสื่อสาร 15 3.0 

ศิลปกรรมศาสตร์ 5 1.0 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 26 5.2 

ศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 24 4.8 

พาณิชยศษสตร์และการจัดการ 46 9.1 

เทคโนโลยแีละสิ่งแวดลอ้ม 16 3.2 

การบริการและการท่องเท่ียว 10 2.0 

วิเทศศึกษา 9 1.8 

วิศวกรรมศาสตร์(ภก) 6 1.2 

ไม่ระบุ 8 1.6 

รวม 503 100.0 

 
 

 



ตอนท่ี 2  ความคิดเห็นต่อสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ ระบบและกลไกการให้การปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร การ
พัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม 

วิเคราะห์โดยหาค่าเฉลี่ย (Mean) กําหนดค่าคะแนนในส่วนท่ีเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ ระบบและกลไก
การให้การปรึกษาและบริการดา้นข้อมูลข่าวสาร การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรมประจําปี 2554 ให้แต่ละตัวเลือกมี
นํ้าหนักเท่ากับ 5, 4, 3, 2, 1 โดยมีระดับค่าเฉลี่ย ดังน้ี 

1.00 – 1.50 แสดงว่า น้อยท่ีสดุ 
1.51 – 2.50  แสดงว่า น้อย 
2.51 – 3.50 แสดงว่า ปานกลาง 
3.51 – 4.50 แสดงว่า มาก 
ค่าเฉลี่ยมากกว่า 4.51  แสดงว่า มากท่ีสุด 

 
รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 

สภาพแวดล้อมการเรียนรู้   
- การบริการอนามัยและการรักษาพยาบาลนักศึกษา/การจัดบริการอาหาร/การจัดบริการสนาม
กีฬา 

3.69 มาก 

- การจัดการด้านไฟฟ้า/การจัดการด้านประปา/การจัดการขยะและวัตถุมีพิษ/ระบบและ
อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยบริเวณอาคารต่างๆ 

3.21 ปานกลาง 

ระบบและกลไกการให้การปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร   
-  การจัดบริการให้คําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา 3.63 มาก 
-  การจัดบริการข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา 3.67 มาก 
-  การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษา 3.72 มาก 
การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม   
- การมีส่วนร่วมของนักศึกษาในสถาบันท่ีกอ่ให้เกิดวัฒนธรรม ที่ดี 3.63 มาก 
- อาคารสถานท่ีของมหาวิทยาลัย สะอาด ถูกสขุลกัษณะ และ ตกแต่งอย่างมีสนุทรีย์ 3.55 มาก 
- มหาวิทยาลัยมีภูมิทัศน์สวยงาม สอดคล้องกบัธรรมชาติและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 3.50 ปานกลาง 
- มหาวิทยาลัยมีพื้นท่ีทางวัฒนธรรมท่ีเอื้อต่อการจัดกิจกรรม และมีการจัดกจิกรรมด้านการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรมอย่างสมํ่าเสมอ 

3.48 ปานกลาง 

 
 
 
 
 
 
ความไม่พึงพอใจ 
1. ด้านสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 
 1.1 ระบบการจัดการขยะ     

1.2 ระบบประปา  นํ้าประปาหอพักนักศึกษาไม่ไหล 



 1.3 ระบบไฟฟ้า บางพื้นท่ีไม่ค่อยสว่าง 
2. ด้านระบบและกลไกการให้การปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร 
 2.1 ระบบข่าวสารไม่ท่ัวถึง 
 2.2 ควรปรับปรุงweb site  
3. ด้านการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม 

3.1 อาคารเก่าและสีซีดจาง  
3.2 บริเวณอาคาร และพื้นท่ีต่างๆ สกปรก มีขยะเยอะ 
 

 

 



- ก -  

 

คํานํา 
 

     รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ ปการศึกษา 2555 กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลา-นครินทร  

ไดจัดทําข้ึนเพื่อเผยแพรผลการดําเนินงานในรอบปการศึกษาที่ผานมาแกหนวยงานที่เก่ียวของและตอสาธารณชน

ผูสนใจ รวมถึงเพื่อใชเปนขอมูลสําหรับการตรวจสอบประเมินคุณภาพการดําเนินงานภายในระดับหนวยงานและระดับ

มหาวิทยาลัย   

  แนวทางการจัดทํารายงานฉบับนี้  ไดจัดทําตามแนวทางของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร โดย  ในป

การศึกษา 2555 กองฯ ไดรายงานผลการดําเนินงานและผลการประเมินตามภารกิจและตัวบงชี้จํานวน 25  ตัวบงชี้  คือ 

ภารกิจรวมของหนวยงาน  10  ตัวบงชี้  และภารกิจเฉพาะของหนวยงาน 15 ตัวบงชี้ ระยะเวลาที่รายงานตามป

การศึกษา 2555 (1 มิถุนายน 2555 – 31 พฤษภาคม 2556) ยกเวนในตัวบงชี้ที่สัมพันธกับการใชจายงบประมาณโดยตรง 

จะรายงานตามกรอบปงบประมาณ 2555 

  ขอมูลในรายงานฉบับนี้  เปนการแสดงผลจากการดําเนินงาน  ทั้งสวนของตัวปอน กระบวนการทํางาน 

ผลลัพธ  และผลสําเร็จที่เกิดข้ึน  ซึ่งถือวาเปนสิ่งที่แสดงใหเห็นถึงความกาวหนาและพัฒนาการของ          กองกิจการ

นักศึกษาจากการพัฒนากระบวนการทํางานของปการศึกษา  2555  

  ขอขอบคุณคณะกรรมการประกันคุณภาพและบุคลากรกองกิจการนักศึกษา   ที่ไดใหความรวมมือในการ

ทํางานและมีความมุงมั่นที่จะรวมกันพัฒนาคุณภาพการดําเนินงาน จนทําใหการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพ

การศึกษาของกองกิจการนักศึกษา ที่ผานมาสําเร็จไปไดดวยดี  

 

 

คณะกรรมการประกันคุณภาพ 

กองกิจการนักศึกษา 

กรกฎาคม  2556 
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สวนที่ 1 

โครงรางองคกร 
  



1. ความเปนมา 
กองกิจการนักศึกษาเปนสวนราชการหนึ่ง ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัยเร่ือง การแบงสวนราชการใน

สํานักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ลงวันที่ 20 เมษายน 2522 ในราชกิจจานุเบกษา  ลงวันที่ 1 

พฤษภาคม  2522 และตามหนังสือทบวงมหาวิทยาลัยที่ ทม 0202/7959  ลงวันที่ 14  พฤษภาคม  2542  มี

โครงสรางการแบงงานเปน 3 งาน 1 หนวย คือ งานแนะแนวและจัดหางาน งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา  งาน

กิจกรรมนักศึกษา  และหนวยธุรการ ป 2531 ไดปรับปรุงโครงสรางการแบงงานใหม ตามหนังสือทบวงมหาวิทยาลัยที่ 

ทม 0202/24594  ลงวันที่ 20 กันยายน  2531 เปน 4 งาน คือ งานแนะแนว  และจัดหางาน งานบริการและ

สวัสดิการนักศึกษา งานกิจกรรมนักศึกษา และงานธุรการ และเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2547  ไดเพิ่มหนวยงานใหมเปน

การภายใน จํานวน  2 หนวยงาน  คือ  หนวยสารสนเทศ  และหนวยกิจกรรมนานาชาติ     

          ตอมาป 2552  ไดปรับปรุงโครงสรางการแบงงานใหมเปนการภายใน ตั้งแตวันที่ 15 พฤศจิกายน 2552  

เปนตนมาตามหนังสือที่ มอ.052/289 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2552 และป 2555 ที่ประชุมคณบดี    ในคราวประชุม

คร้ังที่ 4/2555 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2555 มีมติเห็นชอบการปรับโครงสรางงานใหมเปน 9 งาน  คือ   

    1) งานกิจกรรมนักศึกษา   

    2) งานพัฒนากีฬา   

    3) งานวินัยและพัฒนานักศึกษา   

    4) งานแนะแนวและจัดหางาน   

    5) งานกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา     

    6) งานหอพักนักศึกษา     

    7) งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา    

    8) งานธุรการ     

    9) งานสารสนเทศและนวัตกรรม 

  

2.  วัตถุประสงค 

 เพื่อเปนหนวยงานกลางที่สนบัสนนุนโยบายและเจตนารมณตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลยัในดานกิจการ

นักศึกษา  ใหบรรลุวัตถุประสงคโดยการประสานนโยบายของมหาวิทยาลัยไปสูการปฏิบตัิในระดับคณะ  วิทยาลัย ศูนย  

สถาบัน  สํานัก  และหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย  ใหสอดคลองกับวิสัยทัศน  พันธกิจ  ยุทธศาสตรหลักและแผนกล

ยุทธของมหาวิทยาลัย 

 

 

3.  วิสัยทัศน  

                กองกิจการนักศึกษาเปนองคกรคุณภาพที่รวมสรางบัณฑิตที่พึงประสงคของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร    
 

4.  พันธกิจ 

1. พัฒนานักศึกษาใหเปนบัณฑติที่พึงประสงคโดยสนับสนุนและจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

ที่หลากหลายและมีคุณภาพ  
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2. จัดบริการและสวัสดิการที่ดี  เอ้ือตอการพัฒนาการเรียนรูและสงเสริมคุณภาพชีวิต 

แกนักศึกษา 

 3. สรางองคกรคุณภาพ ตามหลักการบริหารจัดการที่ดี  
 

5.  แผนกลยุทธ 

      เปาประสงค / วัตถุประสงค / กลยุทธ   

เปาประสงค 1. บัณฑิตมีภาวะผูนํา มีทักษะชีวิต มีคุณธรรม  มีสาํนึกสาธารณะและสมรรถนะสากล  และอยูรวมกับผูอ่ืนได

ดี 

วัตถุประสงค กลยุทธ 

1. เพ่ือใหบัณฑิตมีจติสํานึกสาธารณะ มี

คุณธรรม จรยิธรรม และมีวินัย ถือ

ประโยชนของเพ่ือนมนุษยเปนกิจท่ีหน่ึง

ตามพระราชปณิธานของสมเดจ็พระบรม

ราชชนกฯ  

1. เผยแพรพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนกฯ  

2. ขยายกิจกรรมใหนักศึกษารูจักชุมชน และสังคม  

3. สรางบรรยากาศและสิ่งแวดลอมดานคณุธรรม จริยธรรม สงเสริมบุคลากรและ

นักศึกษาท่ีมีความดีเดนเปนแบบอยางท่ีดี  

4. จัดและสงเสริมกิจกรรมใหนักศกึษาเรียนรูการแกไขพฤติกรรมท่ีขัดกับวินัย

นักศึกษา  

5. จัดและสงเสริมกิจกรรมพัฒนาจิตสํานึกสาธารณะ คุณธรรม จรยิธรรม และวินัย  

2. เพ่ือใหบัณฑิตมภีาวะผูนํา มีทักษะ 

ชีวิต มีทักษะทางสังคม วิชาการ และ

เสรมิสรางสมรรถนะสากลบนพ้ืนฐาน

ความเปนไทย  

1. จัดและสงเสริมกิจกรรมท่ีเสรมิสรางภาวะผูนํา สมรรถนะสากลบนพ้ืนฐาน 

ความเปนไทย  

2. สงเสรมิและพัฒนาความเขมแข็งขององคกรนักศึกษาและสรางเครือขาย ในการ

พัฒนาผูนําของนักศึกษา  

3. จัดและสงเสริมกิจกรรมเพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา  

4. จัดและสงเสริมกิจกรรมเสริมสรางบัณฑติใหมีทักษะชีวิตและคณุภาพชีวิตท่ีดี

ตระหนักในศักดิ์ศรีและความมีคณุคาในตนเองตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง  

5. จัดและสงเสริมกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา ใหมีความพรอมท่ีจะศึกษาตอและ

การเขาสูตลาดงานรวมท้ังสนับสนุนใหนักศึกษาประกอบอาชีพมีรายไดระหวาง

เรียนและสรางงานดวยตนเอง  

6. สงเสรมิการใหบริการปรึกษา  
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วัตถุประสงค กลยุทธ 

3. เพ่ือใหบัณฑิตมีความภาคภูมิใจใน

สถาบัน ความเปนลูกพระบิดาเปนหน่ึง

เดียวไมแยกคณะ วิทยาเขต  

จัดและสงเสริมกิจกรรมความภาคภูมิใจในสถาบันเปนหน่ึงเดียวไมแยกคณะ  วิทยา

เขต  

4. เพ่ือใหบัณฑิตมีความเขาใจใน      

พหุวัฒนธรรมและความเปน

ประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย 

ทรงเปนประมุข  

1. จัดและสงเสริมกิจกรรมใหเกิดการเรยีนรูและเขาใจวัฒนธรรมไทยและ วัฒนธรรม

ตางชาติ เพ่ือการอยูรวมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม  

2. รณรงคสงเสริมกิจกรรมความเปนประชาธิปไตยมีพระมหากษัตรยิทรงเปนประมุข  

5. เพ่ือใหบัณฑิตมสีุขภาพ พลานามัย 

แข็งแรงสมบูรณ 

1. จัดกิจกรรมท่ีสงเสริมใหนักศึกษาเปนผูมสีุขภาพดีท้ังรางกายและจิตใจ  

2. จัดกิจกรรมท่ีสงเสริมใหนักศึกษาปราศจากยาเสพติด การพนันอบายมุข และ

พฤติกรรมเสี่ยงตางๆ 

เปาประสงค 2. นักศึกษามีความพรอมในการศึกษาเพ่ือพัฒนาวิชาการและกระจายโอกาสทางการศึกษา 

วัตถุประสงค กลยุทธ 

1. เพื่อจัดบริการและสวสัดิการที่

หลากหลายตรงตามความตองการ

ของนักศึกษา 

1. มุงพัฒนาหอพักตามมาตรฐานหอพักนักศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษาและของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  

2. ตรวจเยี่ยมนักศึกษา และรับรองมาตรฐานที่พักเอกชน  

3. จัดใหมีการจําหนายอาหาร- เคร่ืองดื่มที่หลากหลายไดมาตรฐาน  

4. จัดใหมีรานสวสัดิการตาง ๆ ที่เอ้ือตอการพัฒนาการเรียนรูและสงเสริม

คุณภาพชีวิตแกนักศึกษา  

5 จัดใหมีระบบบริการสุขภาพอนามัยนักศึกษาที่หลากหลาย  

6. จัดสรรทุนการศึกษาประเภททุนขาดแคลนหรือทุนเรียนด ีตามเกณฑของ

มหาวิทยาลยัและแหลงทุน 

 7. จัดสรรเงินใหกูยืมตามเกณฑของกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา  

8. จัดอบรมและเผยแพรขอมูลอาชีพ อาชีพอิสระ การศึกษาตอและการสมัคร

งาน  

9. จัดบริการวชิาทหารตามระเบียบการศึกษา  

10. จัดใหมีอาคาร สนามกีฬา อุปกรณกีฬา และอุปกรณอ่ืน ๆ ที่เอ้ือตอการจัด

กิจกรรมกีฬาใหไดมาตรฐานและเพียงพอ  

11. จัดใหมีอาคารกิจกรรม และอุปกรณอ่ืน ๆ ที่เอ้ือตอการจัดกิจกรรม 

นักศึกษา ใหไดมาตรฐานและเพียงพอ  

12. จัดใหมีการสํารวจความตองการความจําเปนของนักศึกษา  

วัตถุประสงค กลยุทธ 

วัตถุประสงค กลยุทธ 

                            รายงานประจําปการประเมินคุณภาพภายใน  ปการศึกษา 2555 

4 



 

 

วัตถุประสงค กลยุทธ 

4.เพื่อพัฒนาระบบการจัดการฐานขอมูล และการใช 

เทคโนโลยสีารสนเทศอยางมปีระสิทธิภาพ  

 

1. จัดใหมีฐานขอมูลที่เชื่อถือได ทันสมัยสําหรับการ

บริหารจัดการ  

2. จัดหาอุปกรณคอมพิวเตอร และอ่ืน ๆ ใหเพียงพอกับ

2. เพื่อกระจายโอกาสทางการศึกษา

ให นักเรียนนักศึกษาดอยโอกาส 

นักศึกษากลุมพิเศษ และนักศึกษาที ่

มีความสามารถพิเศษในรูปแบบ 

ทุนการศึกษาและรูปแบบอ่ืน ๆ  

1. จัดใหมีทุนการศึกษาและแสวงหาแหลงทุนเพิ่มมากข้ึนสําหรับนักเรียน 

นักศึกษาดอยโอกาส และนักศึกษากลุมพิเศษ เชน นักศึกษาพิการ นักศึกษาที ่

ไดรับผลกระทบจากเหตุจลาจล การกอการราย ภัยพิบัติ   ตาง ๆ เปนตน  

2. จัดใหมีโครงการรับนักเรียนทีม่ีความสามารถพิเศษดานกีฬา นักเรียนที่ไดรับ

ผลกระทบจากเหตุการณความไมสงบในชายแดนใต เขาเรียนในมหาวิทยาลยั  

เปาประสงค 3. กองกิจการนักศึกษามีการบริหารจัดการเชิงรุก ที่มีประสิทธิภาพ โปรงใสตรวจสอบได  

ตามหลักธรรมาภิบาล และสอดรับกับการบริหารมหาวิทยาลัยหลายวิทยาเขต 

1. เพื่อบูรณาการงานกิจการ-

นักศึกษา กับคณะ และวิทยาเขต 

อยางเปนระบบ  

1. จัดตั้งคณะกรรมการดําเนนิงานหรือคณะทํางานตาง ๆ ที่เก่ียวของกับงาน

กิจการนักศึกษา  

2. กําหนดแผนการปฏิบัติงานรวมกับคณะและวทิยาเขต  

2. เพื่อใหการบริหารจัดการม ี

ประสิทธิภาพโปรงใส และ 

ตรวจสอบได 

1. จัดอบรมใหความรู กระตุนและสรางจิตสาํนึกใหบุคลากรปฏิบัติงานโดยยึด

หลักธรรมาภิบาล  

2. ปรับและวางระบบบริหารจัดการใหมีความโปรงใสและตรวจสอบได 

 3. กําหนดมาตรฐานการใหบริการที่มีระยะเวลาแลวเสร็จของงาน  

4. มีการวัดความพงึพอใจและไมพึงพอใจของนักศึกษาและผูที่เก่ียวของ เพื่อนํา

ผลไปปรับปรุงการใหบริการ 

5. เปดโอกาสใหนักศึกษาและประชาชนเขามามสีวนรวมตามระดับการมีสวน

รวม คือการใหขอมูลปรึกษาหารือรวมกัน การใหเขามาเก่ียวของ  การรวมมือ

กัน และการเสริมอํานาจประชาชนผานกิจกรรมตาง ๆ  

6. มีการสรางเครือขายและจัดกิจกรรมเพื่อสรางความสัมพันธกับนิสิต นักศึกษา 

และผูเก่ียวของ  

7. มีระบบรวบรวมจัดการขอรองเรียน / ขอเสนอแนะ / ขอคิดเห็น เพื่อนํามา 

ปรับปรุงคุณภาพการใหบริการ  

8. มีชองทางการสื่อสารและการรับฟงความตองการของนักศึกษา และ

ผูเก่ียวของ 

3.เพื่อพัฒนาความกาวหนาของ 

บุคลากรอยางเปนระบบทั้งดาน 

ระดับความรู และระดับ 

ความสามารถทางวชิาการ  

 

1. พัฒนาบุคลากรเขาสูตาํแหนงชํานาญการ/เชี่ยวชาญ/เชี่ยวชาญพิเศษ  

2. มีระบบกลไกเสริมสรางและจงูใจใหบุคลากรทําผลงานทางวชิาการ  

3. มีการพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง 

4. จัดหางบประมาณสนับสนนุใหเพียงพอในการพัฒนาบุคลากร  เชน   เร่ือง

การฝกอบรม ศึกษาดูงาน หรือการทําวิจัย 
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ความตองการในทุกภารกิจของกองฯ  

3.จัดอบรมใหความรูบุคลากรเร่ืองเทคโนโลยสีารสนเทศ

อยางตอเนื่อง 

5.เพื่อพัฒนากระบวนการดําเนนิงาน ใหเปนระบบและ

ตอเนื่อง เพื่อชวยใหลดความสญูเสียที่อาจเกิดข้ึน  

เนื่องจากความเสี่ยงตางๆ 

บริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO 

 

เปาประสงค 4. เพ่ือเสริมสรางสมรรถนะและปรับวัฒนธรรมองคกรสูการเปนองคกรแหงการเรียนรู ที่มีการจัดการ

ความรู เพ่ือใหเกิดการพัฒนาอยางย่ังยืน 

1. เพื่อพัฒนาการทํางานเปนทมี มีจิตสํานึกแหงการ

เรียนรู 

สงเสริมการทํางานเปนทีมเพื่อพฒันาองคกร โดยแตงตั้ง

คณะทํางานชุดตาง ๆ 

2. เพื่อพัฒนา KPIs ใหสอดคลองกับ ระบบการประกัน

คุณภาพของมหาวิทยาลัย 

1. มีคณะกรรมการประกันคุณภาพของกองฯ  

2. จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อพัฒนา KPIs ให

สอดคลองกับระบบการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย 

3. เพื่อสรางระบบ Knowledge Management และ

สราง/จัดเก็บ องคความรูอยางเปนระบบ เพื่อใหเกิดเปน

ขุมความรูดานกิจการนักศึกษา 

1. สงเสริมใหบุคลากรและนักศึกษาแลกเปลี่ยนถายทอด

และเผยแพรความรู  

2. สราง/ประมวลองคความรูดานกิจการนักศึกษา 

 

6.  หนาที่รับผิดชอบ 

หนาที่รับผิดชอบของงานตาง ๆ กองกิจการนักศึกษา มีดังนี้ 
 

 1.  งานกิจกรรมนักศึกษา  

            มีหนาที่ความรับผิดชอบในการจัดและสนบัสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานกัศึกษา โดยจะกํากับดูแลการจัด

กิจกรรมดานตางๆ ของกลุมกิจกรรมนักศึกษา ไดแก องคการบริหาร สภานักศึกษา ชมรมในสังกัดองคการบริหาร และ

กลุมอิสระตางๆ โดยแบงหนวยความรับผิดชอบ ดังนี้  

1.1 หนวยบําเพ็ญประโยชน มีหนาที่กํากับดูแลใหการปรึกษาชมรมดานบําเพ็ญประโยชน พิจารณากําหนด

ระเบียบ หลักเกณฑการจัดทําโครงการใหตอบสนองวัตถุประสงค กลยุทธและแผนงานพัฒนานักศึกษา พิจารณา

วิเคราะหโครงการงบประมาณ ตลอดจนประสานอํานวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมนักศึกษาดานบําเพ็ญประโยชน 

ไดแก ดานการเงิน อาคารสถานที ่ยานพาหนะ กําลังคน และติดตามประเมินผล  

1.2 หนวยวิชาการ มีหนาที่กํากับดูแลใหคําปรึกษาชมรมดานวิชาการ พิจารณากําหนดระเบียบ หลักเกณฑ

การจัดทําโครงการใหตอบสนองวัตถุประสงค กลยุทธ และแผนงานพัฒนานักศึกษา วิเคราะหโครงการ งบประมาณ 

ตลอดจนอํานวยความสะดวกดานตางๆ ในการจัดกิจกรรมนักศึกษาดานวิชาการ ไดแก ดานการเงิน สถานที่ 

ยานพาหนะ กําลังคน และติดตามประเมินผล  

1.3 หนวยศิลปวัฒนธรรม มีหนาที่กํากับดูแลใหคําปรึกษาชมรมดานศิลปวัฒนธรรม พิจารณากําหนด

ระเบียบ หลักเกณฑการจัดทําโครงการใหตอบสนองวัตถุประสงค กลยุทธ และแผนงานพัฒนานักศึกษา  วิเคราะห

โครงการ  งบประมาณ  ตลอดจนอํานวยความสะดวกดานตางๆ ในการจัดกิจกรรมนักศึกษาดานศิลปวัฒนธรรม ไดแก 

ดานการเงิน  สถานที ่ ยานพาหนะ  กําลังคน  และติดตามประเมินผล  
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1.4 หนวยกิจกรรมพิเศษ มีหนาที่กํากับดูแลใหคําปรึกษาการจัดกิจกรรมพิเศษอ่ืนๆ พิจารณาวิเคราะห

โครงการ งบประมาณ ตลอดจนอํานวยความสะดวกดานตางๆ ในการจัดกิจกรรมพิเศษที่องคกรกิจกรรมเสนอ โดยเนน

กิจกรรมที่สอดคลองกับเปาประสงคหลักการบมเพาะนักศึกษา  

1.5 หนวยกิจกรรมนานาชาต ิมีหนาที่กํากับดูแลการจัดกิจกรรมของนักศึกษาตางชาติ  การดําเนินงานและ

ประสานภารกิจของนักศึกษาตางชาต ิการดําเนินงาน และประสานภารกิจของกองฯ ที่เก่ียวของกับกิจกรรมนานาชาติ 

ไดแก การติดตอประสานงานกับมหาวิทยาลัย หนวยงานตางประเทศ ในลักษณะ        E-mail  จดหมาย  โทรสาร  

โทรศัพท  การประสานตอนรับ  บรรยายสรุป การบันทึกการประชุม และงานเอกสารตางประเทศอ่ืนๆ ที่เก่ียวของกับ

นักศึกษา และบุคลากรกองฯ  

1.6 หนวยทะเบียนกิจกรรม มีหนาที่รับผิดชอบในการจัดเก็บขอมูลนักศึกษาเขารวมกิจกรรมแตละโครงการ 

ดําเนินการเทียบคาหนวยชั่วโมง และเทียบโอนประสบการณเขารวมกิจกรรมของนักศึกษา ตรวจสอบคุณภาพพรอม

ออกใบรับรองการทํากิจกรรมของนักศึกษา  

1.7 หนวยอาคารกิจกรรมและพัสด ุมีหนาที่ควบคุมดูแลอาคารกิจกรรมนักศึกษา และจัดใหบริการดานพัสดุ

สนับสนุนการจัดกิจกรรมนักศึกษา ไดแก  พัสดุโสตฯ  โครงงาน  งานครัว และพัสดุสํานักงานตางๆ 
 

 2. งานพัฒนากีฬา  

           มีหนาที่ความรับผิดชอบในการสงเสริมการจัดกิจกรรมทางดานกีฬา  ทั้งในสวนของกิจกรรมกีฬา     กีฬาเพื่อ

ความเปนเลิศ  กีฬาเพื่อสุขภาพ  วิทยาศาสตรการกีฬา  และสิ่งอํานวยความสะดวกดานกีฬา ตลอดจนสนับสนุนใหนัก

นักศึกษาไดเรียนวิชาทหาร โดยแบงหนวยงานดังนี้  

2.1 หนวยสงเสริมและกิจกรรมกีฬา มีหนาที่กํากับดูแลใหคําปรึกษาชมรมดานกีฬาในสังกัดองคการบริหาร 

องคการนักศึกษา พิจารณากําหนดระเบียบ หลักเกณฑการจัดทําโครงการใหตอบสนองวัตถุประสงค  กลยุทธ และ

แผนงานพัฒนานักศึกษา วเิคราะหโครงการ งบประมาณ ตลอดจนอํานวยความสะดวกดานตางๆ ในการ จัดกิจกรรม

นักศึกษาดานศิลปวัฒนธรรม ไดแก ดานการเงิน สถานที่ ยานพาหนะ กําลังคน และการติดตามประเมินผล  

2.2 หนวยสงเสริมกีฬาเพ่ือสุขภาพ มีหนาที่จัดและสงเสริมกิจกรรมการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพแก

นักศึกษา บุคลากร  บุคคลภายนอก และหนวยงานชุมชนตางๆ ในพื้นที่ใกลมหาวิทยาลัย เพื่อใหสามารถไดออกกําลัง

กายและเลนกีฬาอยางนอย 3 วัน/สัปดาห มีความเขาใจหลักการออกกําลังกายที่ถูกตองเหมาะกับสภาพของรางกาย

ตนเอง และเลือกชนิดกีฬาที่ออกกําลังกายไดเหมาะสม จัดบอรดนิทรรศการเผยแพรความรูทางดานวิทยาศาสตร

สุขภาพ และรองรับการเปนมหาวิทยาลัยสุขภาพตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ไดแก อบรมแอโรบิค อบรมโยคะ 

เทวันโด  

2.3 หนวยสงเสริมและพัฒนากีฬา มีหนาที่ดําเนินการ รับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางดานกีฬาเขา

ศึกษาในมหาวิทยาลัย จัดเตรียมเอกสาร สนับสนุนสงเสริม/อํานวยความสะดวก และจัดสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน

กีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทยตั้งแตการคัดเลือกระหวางวิทยาเขต รอบคัดเลือกโซนภาคใตและรอบมหกรรม 

ดําเนินการจัดการแขงขันและจัดสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬารายการตางๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศ จัด

ประชุม สัมมนา และฝกอบรมใหกับผูจัดการทีม ผูฝกสอน ผูชวยผูฝกสอน เก่ียวกับ แนวทางการพัฒนากีฬาของ

มหาวิทยาลัยใหสูความเปนเลิศ พรอมทั้งสนับสนุนกิจกรรมในดานตางๆไดแก การเงิน สถานที่ ยานพาหนะ กําลังคน 

และการติดตามประเมินผล  
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2.4 หนวยวิทยาศาสตรการกีฬา มีหนาที่ประสานและดําเนินการสงเสริมใหความรูทางดานวิทยาศาสตรการ

กีฬาแกนักศึกษา บุคลากร  บุคคลภายนอก  ใหมีความรูที่ถูกตองในการออกกําลังกายตลอดจนการนําวิทยาศาสตร

การกีฬามาใชอยางแพรหลายในมหาวิทยาลัย  อีกทั้งเพื่อปองกันการบาดเจ็บจากการเลนกีฬา และใหความรวมมือกับ

สถาบันอุดมศึกษา และหนวยงานอ่ืนที่เก่ียวของกับวิทยาศาสตรการกีฬา ดังนี้ จัดทํามุมหนังสือ จัดบอรดนิทรรศการ   

จัดสัมมนาการกีฬา จัดทดสอบสมรรถภาพทางกายแกนักศึกษา บุคลากรและบุคคลภายนอก  

2.5 หนวยสถานที่และอุปกรณกีฬา มีหนาที่บริหารจัดการดานสถานกีฬาอุปกรณกีฬาและ             สิ่ง

อํานวยความสะดวกทางการกีฬา สนับสนุนงานในสวนตางๆ ที่เก่ียวของกับการกีฬาและกิจกรรมอ่ืนๆ ของนักศึกษา

และบุคลากรของวิทยาเขตหาดใหญ  โดยมีอาคารกีฬา  พื้นที่สนามกีฬา  ไดแก  สนามฟุตบอลพรอม ลูวิ่งยาง

สังเคราะห  1  สนาม    สนามฟุตบอล  1  สนาม , สนามซอฟทบอล  1 สนาม , สนามยิงปน 10 เมตร 17  ชองยิง 1 

สนาม  , สนามฟุตซอลกลางแจง  2  สนาม ,  สนามเปตอง  74  สนาม  ,  สนามวอลเลยบอลชายหาด  1  สนาม  ,  

สนามเทนนิส 7 คอรท  , สระวายน้ํา 25 เมตร 1 สระ , สระวายน้ํา 50 เมตร 1 สระ ,  อาคารกีฬากลางแจง  1 หลัง , 

อาคารยิมเนเซียม 1 หลัง , อาคารกีฬาและนันทนาการ  1 หลัง ลานกิจกรรม ,  อาคารกีฬาในรม 1 หลัง 

ประกอบดวย ศูนยบริหารรางกาย  หองทดสอบสมรรถภาพ  หองฝกซอมกีฬา  ศิลปะปองกันตัว   

2.6 หนวยธุรการและการเงิน  มีหนาที่ดานธุรการ ไดแก จัดทําทะเบียนพัสดุ ครุภัณฑตางๆ รับ – สง

เอกสาร จัดจําหนายคาบริการสนามกีฬา จัดหาวัสดุ รวบรวมเงินรายไดจากการใหบริการสนามกีฬาสงมหาวิทยาลัย 

และประสานและดําเนินการจัดทําบัตรสมาชิกผูมาใชสนามกีฬา และสรุปขอมูลทางดานการใหบริการเสนอผูมีสวน

เก่ียวของ  

2.7 หนวยวิชาทหาร มีหนาที่ ประสานศูนยการฝกนักศึกษาวิชาทหาร เก่ียวกับการรับสมัครนักศึกษาวิชา

ทหารใหมกับการายงานตัวนักศึกษาวิชาทหารเกาเพื่อเรียนวิชาทหารในปชั้นตอไปทุกปการศึกษา ประสาน ดานการ

เรียนการสอนและการฝกวิชาทหารรวมกับศูนยการฝกนักศึกษาวิชาทหาร ดําเนินการขอผอนผันการตรวจเลือกเขารับ

ราชการทหารใหแกนักศึกษาที่ไมเรียนวิชาทหาร ดําเนินการขอถอนการผอนผันการตรวจเลือกเขารับราชการทหารแก

นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาและนักศึกษาที่พนสภาพการเปนนักศึกษา การขอยกเวนการตรวจเลือกเขารับราชการ

ทหาร การขอผอนผันการเรียกพล และงานดานธุรการตาง ๆ 
 

 

 

 

 

 3.  งานวินัยและพัฒนานักศึกษา  

มีหนาที่ดูแลความประพฤติ ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรมและสรางเสริมวินัยนักศึกษา รวมทั้งปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมที่ไมเหมาะสมของนักศึกษา  

3.1 หนวยวินัยนักศึกษา มีหนาที่ดําเนินการสอบสวนผูถูกกลาวหาวากระทําความผิดทางวินัยนักศึกษา และ

ลงโทษนักศึกษาผูกระทําความผิด ดังนี้  

3.1.1 รับเร่ืองกลาวหารองทุกข จัดทําแฟมประวัตินักศึกษาและลงขอมูลการกระทําความผิด  

3.1.2 สอบสวน/สืบสวน โดยรวบรวมขอมูลของนักศึกษาที่ถูกกลาวหา  แตงตั้งคณะกรรมการ  

สอบสวน ดําเนินการสอบสวนเพื่อหาขอเท็จจริง และเสนอโทษหากนักศึกษากระทําความผิดจริง  

3.1.3 ลงโทษผูกระทําความผิดทางวินัยนักศึกษา เมื่อมีการสอบสวนหรือคณะกรรมการ 

ดําเนินงานวินัยนักศึกษา ฯ พิจารณารายงานผลการสอบสวน จัดทําความเห็นและจัดทําคําสั่งลงโทษนักศึกษา  
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3.2 หนวยปรับเปลี่ยนพฤติกรรม มีหนาที่ดําเนินการภายหลังมหาวิทยาลัยฯ มีคําสั่งลงโทษนักศึกษาในการ

ปรับเปลี่ยน แนวคิด พฤติกรรมของนักศึกษาซึ่งถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษา เพื่อใหนักศึกษาสามารถใชชีวิตรวมกับ

ผูอ่ืนในสังคมดวยแนวคิด ทัศนคต ิที่ไดรับการบมเพาะใหเปนบัณฑิตที่พึงประสงคตอไป ดังนี้  

3.2.1 แจงใหนักศึกษาลงนามรับทราบความผิดและโทษ ใหคําปรึกษาเบื้องตน เพื่อใหทราบ 

ถึงสาเหตุที่มาของการกระทําความผิด และผลที่นักศึกษาจะไดรับ  

3.2.2 หารูปแบบกิจกรรมเพื่อใชในการปรับเปลี่ยนพฤตกิรรม แนวคิดของนักศึกษา โดยหา 

สาเหตุ ความจําเปน และแนวคิดของนักศึกษาที่สงผลใหเกิดการกระทําความผิด เพื่อจัดกิจกรรมที่ทําใหนักศึกษารู

สํานึก หรือขัดเกลาจิตใจของนักศึกษา  

3.2.3 จัดหรือใหนักศึกษาเขารวมกิจกรรม ตามที่ไดหารูปแบบกิจกรรม และควบคุม ดูแล  

กํากับ การเขารวมกิจกรรมตาง ๆ  

3.2.4 ประเมินผล / สรุปผลการปฏิบัติงาน และประเมินผลสงนักศึกษาไดปฏิบัติงานตาม 

เงื่อนไขในคําสั่งลงโทษนักศึกษาหรือไม  

           3.3 หนวยพัฒนาวินัย ดําเนินการรณรงค ประชาสัมพันธ เพื่อสงเสริมใหนักศึกษาปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ 

ขอบังคับ ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม ใหแกนักศึกษาโดยการจัดกิจกรรม /โครงการตางๆ จัดทํา 

งบประมาณประชาสัมพันธ และติดตามประเมินผล 
 

  4.  งานแนะแนวและจัดหางาน   

มีหนาที่เตรียมความพรอมในการศึกษาและรวมสงเสริมการพัฒนาความสามารถและคุณภาพนักศึกษา ให

โอกาสทางการศึกษากับนักศึกษาทุกกลุมฐานะทางเศรษฐกิจการเตรียมนักศึกษาใหไดเรียนรูที่หลากหลาย การจัดหา

โอกาสสําหรับการมีปฏิสัมพันธในพหุวัฒนธรรม การจัดหาประสบการณเพื่อเสริมพัฒนาการสวนบุคคล สนับสนุนและ

ใหความชวยเหลือในชวงตอของการปรับตัวในกระแสการเปลี่ยนแปลง ตลอดจนจัดหาโอกาสที่จะชวยใหนักศึกษา

ประสบความสําเร็จในการหางานทํามีบุคลิกภาพที่พึงพอใจของนายจางหรือผูใชบัณฑิต 

 

4.1 หนวยทุนการศึกษา 

4.1.1 จัดสรรทุนการศึกษาแกผูดอยโอกาสใหไดเรียนจนสําเร็จอุดมศึกษาที่ มอ. เพื่อใหโอกาส 

ทางการศึกษาแกนักเรียนในเขตยากจนชนบท 14 จังหวัดภาคใต ในโครงการทุนการศึกษาตนกลาสงขลา-นครินทร  

4.1.2 จัดสรรทุนการศึกษานักศึกษา  

1) ทุนชวยเหลือผูขาดแคลนทุนทรัพยประเภททุนทั่วไป ทุนรายปและตอเนื่องจน 

สําเร็จการศึกษา  

2) ทุนเรียนดีในโครงการ “ทุนสงขลานครินทร”  

3) ทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษาพิการ 

4.1.3 จัดสรรทุนและการดูแลชวยเหลือนักศึกษาที่ประสบภาวะวิกฤตในสถานการณ  ตาง ๆ 

1) การชวยเหลือดวยการใหยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษา ทั้งการดูแลนักศึกษา 

ดานจิตใจและกิจกรรมเสริมตาง ๆ กับกลุมนักศึกษาที่ไดรับผลกระทบจากเหตุการณความไมสงบในจังหวัดชายแดน

ภาคใต  

2) ทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใตและโครงการทุนการศึกษา 
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เพื่อทองถ่ิน (โครงการ 1 อําเภอ 1 ทุน)  

4.2 หนวยบริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาและพัฒนาตน มีหนาที่ใหความชวยเหลือและการปรึกษาแกนักศึกษา

ทั่วไปทั้งในภาวะวิกฤตหรือเพื่อการพัฒนาตนเอง  

  4.2.1 ใหการปรึกษาเปนรายบุคคลในปญหาการเรียน  การปรับตัว  ปญหาทางอารมณ ฯลฯ  

ในสวนที่นักศึกษามาพบดวยตนเอง หรือโดยการสงตออาจารยที่ปรึกษา/รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา ฯลฯ  

4.2.2 การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา เชน พัฒนาทักษะชีวิต สงเสริมพัฒนาการการ 

เรียนรูที่หลากหลาย สรางภูมิคุมกันทางรางกายและจิตใจ ฯลฯ  

4.2.3 การดูแลชวยเหลือนักศึกษาเรียนออนเฉพาะกลุม (นักศึกษาทุนการศึกษาและนักศึกษา 

ที่ประสบปญหาวินัยนักศึกษา) และหรือนักศึกษาทั่วไป  

4.2.4 การดูแลพัฒนานักศึกษาภาวะวิกฤตทางจิตใจ  

                               1) ออกแบบกิจกรรมหรือโปรแกรมการดําเนินงานพัฒนานักศึกษารายบุคคลตามแต 

กรณี  

  4.2.5 การดูแลและรณรงคปองกันปญหายาเสพติดระดับสถาบันและเครือขายอุดมศึกษาภาคใต 

2) จัดกิจกรรมและประเมินผลการพัฒนานักศึกษา 

4.3 หนวยรับเร่ืองราวรองทุกข มีหนาที่เปนชองทางใหนักศึกษา ผูปกครองหรือบุคคลทั่วไปสามารถรองทุกข

มายังหนวยงานไดโดยตรง เพื่อความรวดเร็วในการรับทราบปญหาทั้งจากผูปกครอง หรือจากนักศึกษา สามารถ

ดําเนินการและติดตามในการแกปญหานักศึกษา หรือเพื่อปองกันปญหาที่อาจรุนแรงหรือลุกลามในวงกวาง ภารกิจ

ขางตน งานแนะแนวฯ ไดขยายขอบเขตความรับผิดชอบที่ไดสอดรับกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกโลกาภิวัฒน  

และการบมเพาะนักศึกษาดําเนินงานตามตัวชี้วัดในระบบประกันคุณภาพ 

บัณฑิต และการมุงพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาเพื่อใหเกิดการพัฒนารอบดานทั้งสวนที่นักศึกษายังขาดอยู 

หรือที่บกพรอง และเติมเต็มสวนที่นักศึกษาจะพัฒนาตนเองผานกระบวนการกิจกรรมพัฒนาที่บุคลากรงานงานแนะ

แนวฯไดเตรียมหรือจัดหาใหนักศึกษาไดรับประสบการณตามแตกรณี 

4.4 หนวยพัฒนาอาชีพนักศึกษา  

4.4.1 จัดหาแหลงงานพิเศษ (Part-time) และทุนชวยเหลือโดยการทํางานแลกเปลี่ยน  

4.4.2 เปนศูนยสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน TOEIC ของภาคใต  

4.4.3 จัดทําขอมูลแหลงงานและขอมูลศึกษาตอ web site “PSU job Search” เพื่อให 

สอดคลองกับภาวการณและทันสมัย  

4.4.4 จัดและสงเสริมประสบการณในธุรกิจคาปลีก การพัฒนาบุคลิกภาพ ฯลฯ   

4.4.5 จัดงานวันนัดพบแรงงาน และกิจกรรมความรูเพื่อการสมัครงาน  
 

 5. งานกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ. และ กรอ.) เปนกองทุนที่รัฐบาลจัด  ตั้งข้ึนเพื่อชวยเหลือ

นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพยไดมีโอกาสศึกษาจนสาํเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ผูมีสิทธิ์กูยืมตองมีคุณสมบัติตามที่

กองทุนฯ  และมหาวิทยาลัยกําหนดกองทุน กยศ. เปนเงินใหกูยืมคาธรรมเนียมการศึกษา และคาใชจายรายเดือน ตาม

เงื่อนไขของแตละประเภท ผูกูยืมตองชําระเงินคืนกองทุนฯใหเสร็จสิ้น ภายในระยะเวลา 15 ป โดย เร่ิมชําระหนี้หลัง

สําเร็จการศึกษาหรือเลิกการศึกษา แลว 2 ป ดอกเบี้ยรอยละ 1 ตอป 
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5.1 หนวยปฏิบัติการเงินกูยืม กยศ./กรอ. มีหนาที่ดําเนินการใหกูยืมตามเกณฑที่กองทุนกําหนด ดําเนินการ

รับสมัคร คัดเลือก ทําสัญญา รับโอน-เบิกจาย เงินกูยืม สงคืนเงิน  

5.2 หนวยสงเสริมพัฒนานักศึกษากูยืม มีหนาที่สงเสริมสนับสนุน พัฒนานักศึกษากูยืมใหมีความรูความ

เขาใจ ระเบียบกฎเกณฑ การกูยืม ปฐมนิเทศ - ปจฉิมนักศึกษากูยืม จัดกิจกรรมปลูกฝงจิตสํานึกการชําระหนี้ เยี่ยม

บานนักศึกษากูยืม แกไขปญหานักศึกษากูยืมโดยตรง และผาน web site  
 

 6. งานหอพักนักศึกษา   

           มีหนาที่บริหารจัดการหอพักตามมาตรฐานหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยฯโดยมีคณะกรรมการควบคุม

มาตรฐานหอพักและมีมาตรฐานครุภัณฑหอพักที่สอดคลองกับมาตรฐานสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อ

เตรียมความพรอมในการเรียน การปรับตัว และพัฒนานกัศึกษาโดยคํานึงผลประโยชนของผูใชบริการสูงสุด มีการแบง

งานดังนี ้ 

6.1 หนวยหอพักชาย มีหนาที่วางแผนการจัดนักศึกษารวมกับหอพักในกํากับเครือขาย Website หอพัก

กิจการนักศึกษา/หอพักในกํากับ 5 วิทยาเขต ปกครองนักศึกษา ทบทวน/กําหนด เผยแพร และควบคุมดูแลให

นักศึกษาปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอปฏิบัติขอหามสําหรับนักศึกษา มีระบบสืบสวน สอบสวน พิจารณาโทษนักศึกษา

ในกรณีที่กระทําผิดกฎ ระเบียบ ขอปฏิบัติขอหาม เก็บรวบรวมสถิติการกระทําความผิดและความประพฤติไมเหมาะสม

ของนักศึกษา ใหคําปรึกษา/เยี่ยมเยียน/ไกลเกลี่ย จัดระบบควบคุมภายในบริหารความเสี่ยงและจัดกิจกรรมพัฒนา

นักศึกษาที่เอ้ือตอการเรียนรูตามเปาประสงคของมหาวิทยาลัย เพื่อใหนักศึกษาพักในหอพักอยางมีความสุข จัดประชุม

และประสานงานคณะกรรมการนักศึกษาประจําหอพัก  อาจารยที่ปรึกษาหอพัก   ใหคําแนะนํา ปรึกษาชวยเหลือ

นักศึกษา จัดใหนักศึกษาพักอาศัยในหอพักที่สะอาด สะดวก สบาย และปลอดภัยโดยใหนักศึกษาจองหอพักผาน 

http://student.psu.ac.th/dorm จัดทําแผนและ    คําของบประมาณวัสดุครุภัณฑใน/นอกหองพัก แจงซอม 

ติดตามผล ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานเจาหนาที่หอพักและพนักงานบริษัทจางเหมาความสะอาดในหอพัก จัดระบบ

ดูแลนักศึกษาเจ็บปวยในหอพัก 24 ชั่วโมง มีระบบประกันคุณภาพภายในและประเมินผลความพึงพอใจผูใชบริการ  

6.2 หนวยหอพักหญิง ลักษณะงานเหมือน 6.1 หนวยหอพักชาย และขับเคลื่อนการประชุมรวมกับ

หนวยงานที่เก่ียวของกับหอพัก เชน กองทะเบียนฯ งานรับนักศึกษา ศูนยคอมพิวเตอร กองคลัง ฯลฯ  

6.3 หนวยพัฒนานักศึกษาในหอพัก จัดสนับสนุน สงเสริม และพัฒนานักศึกษาใหมีทักษะวิชาการ สะทอน

ภาวะผูนํา ทักษะชีวิต คุณธรรม จริยธรรม จิตสํานกึสาธารณะ สมรรถนะสากล และการอยูรวมกันไดอยางดี ทามกลาง

พหุวัฒนธรรมที่หลากหลาย มีระบบอาจารยที่ปรึกษาหอพัก กรรมการนักศึกษาประจําหอพัก หองคอมพิวเตอรหอพัก 

เครือขายกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 5 วิทยาเขต หองยาประจําหอพกั  

6.4 หนวยอาคารสถานที่และพัสดุ จัดทํางบประมาณ ประสานงานซอมแซม - บํารุงอาคาร วัสดุงานบาน

งานครัว วัสดุสํานักงาน โดยสํารวจ จัดหา ติดตามผลการจัดหา ลงบัญชี จาย เช็คสต็อก และงานครุภัณฑ ของหอพัก 

เชน สํารวจรายการ กําหนดรูปแบบ ประสานการจัดซื้อจัดจาง เบิกจาย ทําทะเบียน ควบคุม ตรวจสอบ ประสานงาน

ซอมแซม จําหนาย ประสานงานกองอาคารสถานที่เก่ียวกับการซอมแซม ขับเคลื่อนการประชุมรวมกับกองอาคาร

สถานที่ ปรับปรุงพัฒนาอาคารหอพักและบริเวณรอบหอพัก ประสานงานกําหนดรูปแบบรายการและราคากลางกับ

กองคลังเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจาง ดูแลงานรักษาความปลอดภัยบริเวณหอพักนักศึกษา 

6.5 หนวยภูมิทัศนและงานสนาม  งานพื้นที่และสนามบริเวณหอพักทั้งหมด  ตัดหญา ตกแตงสนามและภูมิ

ทัศนและ ปลูกไมดอก ไมผล 
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6.6 หนวยธุรการ รับ-สงหนังสือ เสนอ เวียน ทําสําเนา จัดเก็บ ดําเนินการเก่ียวกับบุคลากรของงาน 

ใหบริการจองและจัดที่พักสําหรับผูเขารวมกิจกรรมตาง ๆ สรุปรายงานการจัดที่พักและรายรับ – จายประจําป รับ - 

จัดแยกหนังสือพิมพ บริการรับคํารอง  

6.7 หนวยประสานงานหอพักเอกชน ประสานงานขอขอมูลหอพัก ประชุมผูประกอบการ กําหนดมาตรฐาน

หอพักเอกชน โดยจัดสงนักศึกษาเขาพัก ติดตามตรวจเยี่ยมนักศึกษา ออกใบรับรองสุดยอดหอพัก ประชาสัมพันธให

ผูปกครอง/นักศึกษาใชบริการ ประเมินความพึงพอใจผูใชบริการ 
 
 

 7.  งานบริการและสวัสดกิารนักศึกษา  

   7.1 หนวยสุขาภิบาลอาหาร จัดใหมีผูประกอบการจําหนายอาหารและเคร่ืองดื่มที่มีความหลากหลาย มี

คุณภาพ สะอาด เพียงพอในราคาที่ยุติธรรมแกนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยตามมาตรฐานการบริการของ

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและกระทรวงสาธารณสุข จัดทําสัญญาเชาสถานที่ ควบคุมคุณภาพ โดยการจัด

อบรมใหความรูผูประกอบการ ตรวจสอบสถานที่ปรุง เคร่ืองปรุง การจําหนาย การใหบริการ สุมตรวจอาหาร - 

เคร่ืองดื่ม ติดตาม / บันทึกการชําระเงินคาเชาสถานที ่คาไฟฟา คานํ้าประปา   รายเดือน บริหารจัดการใหมีพนักงานทํา

ความสะอาด / เก็บภาชนะทุกวัน ตรวจสอบ/รายงานผลการปฏิบัติงานพรอมเบิกจายเงินใหบริษัทผูรับเหมาเปนราย

เดือน ตรวจสอบหนี้สินและจัดทําเอกสารเบิกจายเงินคาประกันสัญญาเชาคืนใหผูประกอบการ รายงานรายรับ 

ประสานงานหนวยงานที่เก่ียวของ และประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการ  

   7.2 หนวยบริการสุขภาพอนามัยนักศึกษา จัดใหมีบริการสุขภาพอนามัยนักศึกษา ตามมาตรฐานบริการ

อนามัยของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีการตรวจรักษาที่มีคุณภาพ  มีความสะดวกในการเขารับบริการ  

ทั้งที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร   และที่คลินิกสุขภาพ นักศึกษา จัดกิจกรรม ประชุม อบรม เผยแพรใหความรู 

รณรงคสรางเสริมปองกันโรค สนับสนุน นักศึกษาจัดกิจกรรมเผยแพรใหความรู ประชาสัมพันธ ใหคําแนะนําสิทธิ

ประโยชนในการเขารับบริการสุขภาพจากโครงการประกันสุขภาพของมหาวิทยาลัยและบัตรประกันสุขภาพ (บัตรทอง) 

เยี่ยมนักศึกษา ประสานงานหนวยงาน ผูปกครอง เบิกจายเงินใหโรงพยาบาลและนักศึกษาที่ไดทดรองจาย ตรวจสอบ

ขอมูล แจงหนี้และติดตามผลการชําระเงินของผุมีคารักษาพยาบาลเกินสิทธิ์ ประเมินผลความพึงพอใจของผูใชบริการ  

7.3 หนวยประกันภัยอุบัติเหตุนักศึกษาและบุคลากร จัดใหมีประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคล (กลุม) นักศึกษา 

และบุคลากรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 5 วิทยาเขต ประชาสัมพันธสิทธิประโยชน รับสมัครบุคลากรเขารวม

โครงการ  ทําบันทึกขอตกลงกับบริษัทประกันภัย จัดสงรายชื่อนักศึกษาใหโรงพยาบาล    จัดสงรายชื่อพรอมเบิก

จายเงินคาเบี้ยประกันภัยนักศึกษาและบุคลากรใหบริษัทประกันภัย  เยี่ยมนักศึกษา ประสานงานที่เก่ียวของ 

ตรวจสอบรายการและเบิกจายเงินใหโรงพยาบาล / ผูเอาประกันภัยที่ทดรองจายเงินไปกอนแลว ตรวจสอบเอกสาร

ใบเคลมสงเบิกเงินกับบริษัทประกันภัย ติดตามผลการจายเงิน บันทึกขอมูลการเคลม การจายเงินของบริษัท บันทึก

หนี้สินสวนเกินสิทธิ์ / เบิกไมได ติดตามการจายเงินและเบิกจายเงินคาหนี้สินนักศึกษา วิเคราะหขอมูล รายงานผล  

7.4 หนวยสวัสดิการตาง ๆ จัดใหมีผูประกอบการรานสวัสดิการตางๆ จัดทําสัญญาเชา ควบคุมบริหาร

จัดการใหมีบริการที่มีคุณภาพในราคายุติธรรม การบริการจองเชาชุดครุย – เสื้อราชปะแตนบัณฑิต  ทําหนาที่เปน

เจาของบานและประสานงานการโอนยายทะเบียนบานนักศึกษา ประสานงานการจัดบริการขนสงในมหาวิทยาลัย 

ควบคุมคุณภาพราคาและการใหบริการ ติดตาม/บันทึกการชําระเงินคาเชา คาไฟฟา คานํ้าประปา (ถามี) ตรวจสอบ

หนี้สินและจัดทําเอกสารเบิกจายเงินคาประกันสัญญาคืนใหผูประกอบการ สรุปรายจายรายรับ 
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7.5 หนวยอาคารสถานที่และพัสดุ จัดเตรียมวัสดุ  ครุภัณฑ  สํารวจ  จัดหา  ลงบัญชี  ควบคุมการเบิกจาย 

จําหนาย แจง/ ติดตามผลการซอมบํารุงอาคาร  วัสดุ  ครุภัณฑ  ไฟฟา ประปา การกําจัดสิ่งปฏิกูล บอดักไขมัน 

ประสานและติดตามงานกับกองคลัง กองอาคารสถานที่ ตรวจสอบ/เบิกจายการใชงานโทรศัพทภายนอก การใชงาน

ระบบสัญญาณเคเบิ้ลทีวี ยูบีซี  ทําเอกสารเบิกจายเงินใหผูที่เก่ียวของ  ประชาสัมพันธพรอมรณรงคใหนักศึกษาไปใช

สิทธิ์เลือกตั้ง ประสานงานโครงการวิจัยของมหาวิทยาลัย  การลดโลกรอน       รีไซเคิลขยะ การขอใชลาน

เอนกประสงคบริเวณศูนยอาหารและหนาอาคารกิจกรรมนักศึกษา จัดทําคําของบประมาณ เปนกรรมการจัดจาง  

กรรมการตรวจรับ  กรรมการประเมินผล  

7.6 หนวยไปรษณียภัณฑ รับไปรษณียภัณฑจากที่ทําการไปรษณีย และจากบุรุษไปรษณีย แยกประเภท 

(ธรรมดาสงใหหอพักทุกอาคาร ลงทะเบียนเขียนใบแจงสงใหหอพัก) แจงใหนักศึกษา รับ – จายไปรษณียภัณฑให

นักศึกษา สวนไปรษณียภัณฑของนักศึกษาที่ไมไดพักในหอพักจัดแยกสงใหคณะที่เก่ียวของ ประเมินผลความพึงพอใจ

ผูใชบริการ 
 

 

 8.  งานธุรการ  

มีหนาที่เปนหนวยงานกลางในการดําเนินงานดานธุรการในภาพรวมของกองฯไดแก งานบริหารทั่วไป งาน

สารบรรณ งานการเงินและบัญชี งานงบประมาณ งานผลิตเอกสาร งานพัสดุและงานบุคลากร ในการใหบริการและ

สนับสนุนการดําเนินงานแกทุกงานของกองกิจการนักศึกษา นักศึกษากลุมกิจกรรมสวนกลาง เชน องคการบริหาร 

องคการนักศึกษา สภานักศึกษา ชมรมตาง ๆ และคณะกรรมการนักศึกษาประจําหอพกัตลอดจนใหบริการแกบุคลากร

ทั่วไปตามการแบงงาน ดังนี้  

8.1. หนวยบริหารงานทั่วไป มีหนาที่ดําเนินการเก่ียวกับงานประชุมตางๆ เชน ประชุมคณะกรรมการ

สงเสริมกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานกิจการนักศึกษา ประชุมทีม

ผูบริหารกองฯ  ประชุมพิจารณาเร่ืองตาง ๆ ภาพรวมของกองฯ  ประสานงานหนวยงานภายในและภายนอก งาน

ขอมูลตางๆ งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม งานประกันคุณภาพของกองฯและมหาวิทยาลัย รับรองการศึกษาดูงาน  

8.2. หนวยสารบรรณ มีหนาที่รับ - สง นําเสนอ ตรวจสอบ ติดตาม จัดทําสําเนา แจกจาย แจงเวียนหนังสือ

ตางๆ ของกองและหนวยงาน ถายเอกสาร ราง - โตตอบหนังสือ เกษียนหนังสือตาง ๆ ของกองกิจการนักศึกษา 

จัดเก็บ - คนหาเอกสาร รับ - สงไปรษณียภัณฑ  พัสดุภัณฑใหแกทุกงาน นักศึกษากลุมกิจกรรมและนักศึกษาที่พักใน

หอพัก ใหบริการการขอใชหองประชุมกองกิจการนักศึกษาดูแลความสะอาดสํานักงานกองกิจการนักศึกษาฯลฯ 

8.3 หนวยการเงินและบัญชี มีหนาที่ดําเนินการเก่ียวกับการเงินตาง ๆ ของกองกิจการนักศึกษาเชน เงินยืม

ทดรองจายในการดําเนินงานของกองฯ นักศึกษากลุมกิจกรรมสวนกลาง เชน องคการบริหาร องคการนักศึกษา สภา

นักศึกษา ชมรม และคณะกรรมการประจําหอพักนักศึกษา ควบคุม รับ - จายเงินทุนการศึกษา เงินยืมฉุกเฉิน เงินคา

บํารุงสุขภาพและประกันอุบัติเหตุ เงินคาบํารุงกิจกรรมนักศึกษา รับและควบคุมเงินรายไดคาใชบริการสนามกีฬาตางๆ 

เงินรายไดสงกองฯ รับ-จายเงินทุกประเภททั้งตัวเงินสดและสั่งจายดวยเช็ค      นําเงินฝาก ถอน ทําบัญชีและควบคุม 

ตรวจสอบ จัดเก็บรักษา เก็บหลักฐานการเงิน สํารวจและติดตามหนี้สินและรายงาน 

8.4 หนวยงบประมาณ มีหนาที่ดําเนินการเก่ียวกับงบประมาณตางฯของกองฯและกลุมกิจกรรมนักศึกษา 

เชน เงินรายไดมหาวิทยาลัย เงินงบประมาณแผนดิน เงินคาบํารุงกิจกรรมนักศึกษา เงินอุดหนุนกิจกรรมนักศึกษา เงิน

รายไดกรมการศาสนา และเงินอ่ืน ๆ จัดทําคําของบประมาณประจําป บริหารและวางแผน การใชเงินใหเปนไปตาม
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แผนงาน จัดทําทะเบียนควบคุมการใชเงิน ใหคําแนะนํา/ความรูการใชเงินและหลักฐานการเบิกจาย วิเคราะห 

ตรวจสอบ จัดทํารายงานการใชเงิน พรอมขออนุมัติและเบิกจาย  

8.5 หนวยผลิตเอกสาร มีหนาที่พิมพหนังสือ/เอกสารและบันทึกขอมูลของกองกิจการนักศึกษาใหแกงาน

ตางๆ เชน ขอมูลนักศึกษาที่พักหอพัก  กิจกรรม  วิชาทหาร  คาประกัน / คาบํารุงสุขภาพนักศึกษา  วินัย    ฯลฯ  

8.6 หนวยพัสดุ มีหนาที่ดําเนินการเก่ียวกับ วัสดุสํานักงานและครุภัณฑของกองกิจการนักศึกษา

ใบเสร็จรับเงิน  และตั๋วคาใชสนามกีฬาตาง ๆ  สํารวจ  จัดหา  ติดตามผล  กําหนดรูปแบบ  ประสานทะเบียน 

ควบคุม รับ-จายวัสดุสํานักงานและใบเสร็จรับเงินใหแกเจาหนาที่ของกองกิจการนักศึกษา ประสานงานซอมแซม

ครุภัณฑ จําหนาย ควบคุมดูแลการซอมบํารุง ควบคุมและเบิกจายคาโทรศัพท/โทรสารของสํานักงานกองฯ  

8.7 หนวยบุคลากร มีหนาที่ดําเนินการเก่ียวกับงานบุคลากรกองฯ เชน ประเมินผลการปฏิบัติงาน การเลื่อน

ข้ันเงินเดือน/เพิ่มคาจาง เงินรางวัล การลา ประวัติ ขอมูลตางๆ ของบุคคลากรกองฯ เงินคาสวัสดิการตาง ๆ หนังสือ

รับรองสิทธิ์  ตําแหนงวาง  การสอบคัดเลือก  บรรจุแตงตั้ง  โอนยาย  ลาออก เกษียณอายุ         ทําสัญญาจาง และ

จัดกิจกรรมตางๆ ใหแกบุคลากรกองฯ เชน งานเลี้ยงในโอกาสตางๆ ของบุคคลากรกองฯ  
 

 9. งานสารสนเทศและนวัตกรรม  

เปนหนวยงานที่ดําเนินงานเก่ียวกับสารสนเทศ ประกันคุณภาพ การจัดการความรู บริหารความเสี่ยง งาน

แผนและพฒันา การประชาสัมพันธและชุมชนสัมพันธมีการแบงงาน ดังนี้  

9.1 หนวยสารสนเทศ มีหนาที่พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ ดูแลระบบคอมพิวเตอร เครือขายและ Server 

ของกองฯ  

9.2 หนวยประกันคุณภาพ มีหนาที่ประสานและสงเสริมใหมีการนํานโยบาย/แผนกลยุทธดานคุณภาพของ

มหาวิทยาลัยมาสูการปฏิบัติดวยการสื่อสารสรางความเขาใจ ผานกระบวนการ การมีสวนรวม เพื่อนําระบบประกัน

คุณภาพมาประยุกตใชใหเหมาะสมกับภารกิจ/กระบวนการ/กิจกรรม ของแตละหนวยงาน ภายในกองฯ  

9.3 หนวยการจัดการความรู มีหนาที่นําแนวคิดเร่ืองกระบวนการจัดการความรู (Knowledge 

Management Process) และกระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process) มา

ประยุกตใชในการจัดทําแผนการจัดการความรู (KM Action Plan) และนําไปสูการปฏิบัติใหเกิดข้ึนจริงๆ  

9.4 หนวยการบริหารความเสี่ยง มีหนาที่วิเคราะห ระบุความเสี่ยงและสาเหตุในแตละข้ันตอนและจัดทํา

แผนบริหารความเสี่ยง ครอบคลุม ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร ความเสี่ยงดานธรรมาภิบาล ความเสี่ยงดานเทคโนโลยี

สารสนเทศ ความเสี่ยงดานกระบวนงาน ติดตามตรวจสอบการดําเนินการตามแผนจัดการความเสี่ยง  

9.5 หนวยแผนและพัฒนา มีหนาที่ประสานความรวมมือ จัดทํา ติดตาม ดูแล ประเมินผล แผนตางๆ ของ

กองกิจการนักศึกษาเชน แผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการ แผนบริหารความเสี่ยง แผนการจัดการความรูแผนพัฒนา

บุคลากร เปนตน  

9.6 หนวยประชาสัมพันธและชุมชนสัมพันธ มีหนาที่ประชาสัมพันธ เพื่อเพิ่มโอกาสใหนักศึกษาเขาถึงขอมูล

ขาวสารมากข้ึน เพื่อเกิดความรู ความเขาใจ สามารถใชขอมูลขาวสารของกองฯ ในการรับบริการและสวัสดิการ

ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตและมีสวนรวมในการทํากิจกรรมกับกองฯ และมหาวิทยาลัยตลอดจนสรางความเขาใจ

และ ความรวมมือระหวางภารกิจของกองฯ กับนักศึกษา บุคลากร ประชาชนและประชาคมทั้งในและนอก

มหาวิทยาลัย  

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

                            รายงานประจําปการประเมินคุณภาพภายใน  ปการศึกษา 2555 
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ผู้อาํนวยการกองกจิการนักศึกษา 

       7.  โครงสรางการบริหารองคกร     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานกจิกรรม

นักศึกษา (1) 

 

งานพฒันากฬีา 

  (2) 

งานวนัิยและพฒันา

นักศึกษา(3) 

 

งานแนะแนวและจัดหางาน  

( 4) 

งานกองทุนเงนิให้กู้ยมื

เพือ่การศึกษา  (5) 

 

 

งานหอพกั

นักศึกษา  (6)  

งานบริการและ

สวสัดกิารนักศึกษา  (7) 

 

งานธุรการ 

(8) 

- หน่วยกิจกรรมบาํเพญ็ 

   ประโยชน ์ 

- หน่วยกิจกรรมวิชาการ 

- หน่วยกิจกรรม 

   ศิลปวฒันธรรม 

-หน่วยกิจกรรมนานาชาติ 

-หน่วยกิจกรรมพิเศษ  

-หน่วยทะเบียนกิจกรรม  

  นกัศึกษา 

-หน่วยอาคารกิจกรรมและ 

  พสัดุ 

 

- หน่วยส่งเสริมและ 

   กิจกรรมกีฬา 

- หน่วยส่งเสริมการกีฬา 

   เพื่อสุขภาพ 

-  หน่วยส่งเสริมและพฒันากีฬา 

 -หน่วยวิทยาศาสตร์การกีฬา 

 -หน่วยอาคารสถานท่ีและพสัดุ 

   อุปกรณ์กีฬา 

-หน่วยธุรการและการเงิน 

- หน่วยวิชาทหาร 

 

-  หน่วยวินยันกัศึกษา 

-  หน่วยพฒันาและ 

   ปรับเปล่ียนพฤติกรรม 

-  หน่วยพฒันาวินยันกัศึกษา 

   

 

 

 

 -  หน่วยทุนการศึกษา 

 -  หน่วยบริการปรึกษาเชิง 

     จิตวิทยาและพฒันาตน 

 - หน่วยรับเร่ืองราวร้องทุกข ์

 -  หน่วยพฒันาอาชีพ 

     นกัศึกษา 

  - หน่วยบริการนกัศึกษาพิการ 

   

 

   -  หน่วยปฏิบติัการเงินกูย้ืม  

      กยศ./กรอ. 

  - หน่วยส่งเสริมพฒันา     

     นกัศึกษากูย้ืม 

- หน่วยกองทุนเงินยืม 

    ฉุกเฉินไทยช่วยไทย 

 

 

 

 

  

 

-หน่วยหอพกัชาย 

-หน่วยหอพกัหญิง 

-หน่วยพฒันานกัศึกษา 

  ในหอพกั 

-หน่วยอาคารสถานท่ี 

 และพสัดุ 

- หน่วยภูมิทศันแ์ละ

งานสนาม 

-หน่วยธุรการ 

-หน่วยประสานงาน 

  หอพกัเอกชน 

 

-หน่วยสุขาภิบาลอาหาร 

-หน่วยบริการสุขภาพ

อนามยันกัศึกษา 

-หน่วยประกนัภยัอุบติัเหตุ  

  นกัศึกษาและบุคลากร 

-หน่วยสวสัดิการต่างๆ  

-หน่วยอาคารสถานท่ี 

   และพสัดุ 

-หน่วยไปรษณียภณัฑ ์

 

  

 

 

 

  - หน่วยบริหารงาน 

    ทัว่ไป 

 - หน่วยสารบรรณ  

- หน่วยการเงิน 

   และบญัชี  

 - หน่วยงบประมาณ 

 - หน่วยผลิตเอกสาร 

 - หน่วยพสัดุ 

 - หน่วยบุคลากร 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

-  คณะกรรมการชุดต่างๆ 

(ประกนัคุณภาพ/ความเส่ียง  การจดัการความรู้ แผนและพฒันา          

5 ส.  กิจกรรมสันทนาการสานสัมพนัธ์) 

 

งานสารสนเทศและ

นวตักรรม  (9) 

 

- หน่วยสารสนเทศ 

- หน่วยประกนัคุณภาพ 

- หน่วยการจดัการความรู้ 

   และนวตักรรม 

- หน่วยการบริหารความเส่ียง 

- หน่วยแผนและพฒันา 

- หน่วยประชาสมัพนัธ์และ 

   ชุมชนสมัพนัธ์ 

 

  

   

 

อธิการบด ี

รองอธิการบดีฝ่ายพฒันานกัศึกษา  กีฬาและวฒันธรรม 

- คณะกรรมการส่งเสริมกิจการนกัศึกษา 

- คณะกรรมการดาํเนินงานกิจการนกัศึกษา 

- คณะกรรมการจดัสรรทุนการศึกษา 

- คณะกรรมการดาํเนินงานวินยันกัศึกษา 

- คณะกรรมการท่ีปรึกษาเชิงจิตวิทยา 

- คณะกรรมการอาจารยท่ี์ปรึกษาหอพกั 

- คณะกรรมการกองทุนเงินให้กูย้มืเพื่อการศึกษา 

 
ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนกัศึกษาและกีฬา 

 

ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายบริการและสวสัดิการนกัศึกษา 

นางอมรา  ศรีสัจจัง 

ผู้อาํนวยการกองกจิการนักศึกษา 

ผู้บริหารกองกจิการนักศึกษา 
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-  วิลาสินี เพชรขาว 

   น.วิชาการ ช.พ 

-  เกตุวดี  สิทธิชยั 

   น.วิชาการ ช. 

-  สตัญา  แสงสุวรรณ 

   น.วิชาการอุดมฯ** 

- เยาวลกัษณ์  คุณาวรกุล 

  น.วิชาการอุดมฯ*** 

- ปรเมศวร์  สาขุน 

   ช่างอิเลคทรอนิคส์ * 

- สุภาภรณ์  เพง็ทอง 

  น.วิชาการศึกษา* 

- ลูกจา้งประจาํ 1 คน 

 - วรัญ�ู  ขวญัวิชา 

    น.วิชาการอุดมฯ*** 

 - พิศิษฐ ์เรืองนอ้ย 

   น.วิชาการศึกษา* 

-  ลูกจา้งประจาํ 2 คน 

- ลูกจา้งโครงการ  4  คน 

-  พนง.บ.เอกชน  2  คน 

 

 

  

    

-  ศศิวิมล    ทองแกว้ 

   น.วิชาการศึกษา* 

 

 

 

 

                                              

 

 

                                                            

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 
   
   

       - พนง.บ.เอกชน  2  คน

หัวหน้างานกจิกรรม

นักศึกษา 

สุกรี เมฆทนัต์  

น.วชิาการศึกษา ช.พ 

 (1) 

หัวหน้างานพฒันากฬีา 

วรรณโน สนธิพพิฒัน์ 

น.วชิาการศึกษา ช. 

 

(2) 

หัวหน้างานวนัิยและพฒันา

นักศึกษา 

มนา   พรหมม ี

น.วชิาการอุดม*** 

( 3) 

 

    หัวหน้างานแนะแนวและ

จัดหางาน  

 

 

 ( 4) 

หัวหน้างานกองทุนเงนิให้

กู้ยมืเพือ่การศึกษา 

จุรี  เจริญผล 

น.แนะแนวฯ ช. 

(5) 

 

 

หัวหน้างานหอพกั

นักศึกษา 

อมัพร อรุณศรี 

น.วชิาการฯ ช.พ. 

(6)  

 

หัวหน้างานบริการและ

สวสัดกิารนักศึกษา   

สุพตัรา วจิิตรโสภา 

น.วชิาการฯ ช.พ. 

(7) 

หัวหน้างานธุรการ 

อาภรณ์ อุ่นธวชันัดดา 

จ.บริหารฯ ช.พ. 

 (8) 

-  จีรนนัท ์ ยอดมณี 

   น.วิชาการอุดมฯ*** 

-  เบญจมาศ  เลิศบวร 

    น.วิชาการอุดมฯ*** 

  -  รุ่งทิพย ์ ปราโมทยพ์นัธุ ์

     น.วิชาการศึกษา 

 

 

-  อุษา   รัตนอาชาไนย 

    น.แนะแนวการศึกษาฯ* 

 

 

- นพดล  ภูมิสมบติั 

   น.วิชาการฯ ช. 

 - นนัทวนั ชนะสิทธ์ิ 

    น.วิชาการฯ ช. 

 - ธนภร ไชยทอง 

    น.วิชาการฯ ช. 

- พรผุสดี หล่อตระกลู 

   ผูป้ฏิบติังานบริหารฯ  

- นายอนุกิจ  ชาติดาํ 

   นกัวิชาการฯ* 

- อุไรวรรณ ปฏิญญา 

  น.วิชาการอุดมฯ** 

-  ลูกจา้งประจาํ 8  คน 

-  พนง.บ.เอกชน  40  คน 

 

-  นุกลู  กุลสิรวิชย ์

    น.วิชาการฯ ช. 

-  นนัทวี  ภกัดีจิตต ์

   แม่บา้น 

-  พนง.บ.เอกชน 24 คน 

-  วิรภรณ์ ถาวรสุข 

   น.วิชาการฯ ช. 

-  พรทิพย ์อรัญดร 

   น.วิชาการเงินและบช.ช. 

-  จารุณี สิงขรัตน ์

     ผูป้ฏิบติังานบริหารฯ 

- วิลยั อินทร์สุวรรณ์ 

   ผูป้ฏิบติังานบริหารฯ 

-  อนนัต ์อินคีรี 

    ผูป้ฏิบติังานบริหารฯ 

-  ละออง สุขโสภา 

    ผูป้ฏิบติังานบริหาร* 

-  ทิพวลัย ์เตชะศรี 

    ผูป้ฏิบติังานบริหาร * 

- ไตรลดา  พงษช์าตรี 

   ผูป้ฏิบติังานบริหาร * 

 

 

 

 

 

 

 

-  คณะกรรมการชุดต่างๆ 

(ประกนัคุณภาพ/ความเส่ียง  การจดัการความรู้ แผนและ

พฒันา  5 ส.  กิจกรรมสนัทนาการและสานสมัพนัธ์) 

 

  หัวหน้างานสารสนเทศ   

      และนวตักรรม 

คมกริช  ชนะศรี 

น.แนะแนวฯ ช.พ. 

(9) 

 

-  ชุลีพร  สะสม 

   น.วิชาการคอมฯ 

- นายณฐัพงษ ์ หนิมุสา 

   น.วิชาการอุดมฯ** 

    

 

   * พนกังานเงินรายได ้

  **พนกังานมหาวิทยาลยัเงินรายได ้

***พนกังานมหาวิทยาลยัเงินงบประมาณ 
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8. บุคลากร  

    ปการศึกษา  2555  กองกิจการนักศึกษา  มีบุคลากรรวมทั้งสิ้น  59  คน  จําแนกเปน ขาราชการ 20  

คน  ลูกจางประจํา  11  คน  พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ  5  คน  พนักงานงานมหาวิทยาลัยเงินรายได  

3  คน  พนักงานเงินรายได  11  คน  ลูกจางโครงการ  9  คน  นอกจากนี้มีพนักงานบริษัท (คนงาน  68  คน) 

จําแนกตามสายงาน  ดังนี ้

 

งาน ขาราชการ ลปจ. 

พนง.

ม. 

งปม 

พนง.

ม. 

งรด. 

พนง.

รด 
ลจ.

โครงการ 

รวม 
พนง.บ. 

คนงาน 

ผอ. 1     -   - 1   

กิจกรรม 3 1 1 1 2 - 8 2 

พัฒนากีฬา 1 2 1 - 1 3 8 2 

วินัยฯ - - 1 - 1 - 2 - 

แนะแนวฯ - - 2 - 1 - 3 - 

กองทุนฯ 1 - - - 1 - 2 - 

หอพัก 5 7 - 1 1 6 20 40 

บริการฯ 2 1 - - - - 3 24 

ธุรการ 6 - - - 3 - 9 - 

สารสนเทศ 1 - - 1 1 - 3 - 

รวม 20 11 5 3 11 9 59 68 
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9.  งบประมาณ 

     9.1  งบประมาณ 

 ปงบประมาณ  2555  กอง กิจการนักศึกษา  ได รับการจัดสรรงบประมาณทั้ งสิ้ น  

49,658,545.50  บาท จําแนกเปนเงินงบประมาณแผนดินจํานวน  15,553,600 บาท  (รอยละ 31.32)  

งบประมาณเงินรายได   25,942,100  บาท (รอยละ 52.24)   และงบประมาณเงินรายไดสวนกลาง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  จํานวน  5,750,000  บาท (รอยละ 11.57) เงินคาบํารุงกิจกรรมนักศึกษา  

2,412,845.50  บาท  (รอยละ 4.85)  ตามหมวดรายจาย  ดังนี้ 

 

หมวดรายจาย งบประมาณ

แผนดิน 

งบประมาณเงินรายได รวม 

วิทยาเขต

หาดใหญ 

สวนกลาง คาบํารุง

กิจกรรม นศ. 

งบบุคลากร 12,131,500.00 1,656,500.00 0.00  13,788,000 

งบดําเนนิการ 

-ตอบแทนใชสอยและ

วัสด ุ

 

1,151,300.00 

 

8,574,600.00 

 

0.00 

  

9,725,900.00 

- อุดหนุนกิจกรรม 1,906,800.00 9,961,000.00 5,750,000.00 2,412,845.50 20,030,645.50 

งบลงทุน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 

รวมทั้งสิ้น 15,553,600 20,192,100 5,750,000 2,412,845.50 43,908,545.50 
 

9.2 รับ – จายเงินประเภทตาง ๆ 

ปงบประมาณ  2555  กองกิจการนักศึกษาไดมีการรับ – จายเงินประเภทตาง ๆ ในการดาํเนินงาน 

ของกองฯ  ไดแก  หนวยงานตาง ๆ  ทั้งภายในและภายนอก  นกัศึกษากลุมกิจกรรม  เชน องคการนักศึกษาสภา  

ชมรมตาง ๆ  และคณะกรรมการประจําหอพัก  ตลอดจนผูใชบริการทั่วไป  จาํนวนเงินทัง้สิน้  10,345,549.91  

บาท  ตามประเภทของเงิน ดงันี ้

ลําดับ

ที่ 
รายการ 

จํานวนเงิน         

ที่ไดรับ 
ใชจายจริง คงเหลือ 

1. เงินคาบาํรุงกิจกรรมนักศึกษา 2,412,845.50 3,588,241.25 - 

2. เงินยืมหมุนเวียนทดรองจาย 3,468,160.44 3,429,708.44 - 

3. เงินรับฝากตาง ๆ  2,389,612.62 2,389,562.62 - 

4. เงินยืมฉุกเฉิน     44,100.00 32,100.00 - 

5. เงินคาประกันอุบัติเหตุและสุขภาพ 1,801,101.35 1,748,465.50 - 

6. เงินรายไดคาบริการสนามกีฬาและสมัคร

สมาชิก 

229,730.00 - - 

รวม 10,345,549.91 11,188,077.81 - 
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สวนที่ 2 

บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
  

       กองกิจการนักศึกษา  เปนหนวยงานกลางที่ทําหนาที่สนับสนุนภารกิจดานกิจการนักศึกษาของ 

มหาวิทยาลัย  มีการปรับปรุงโครงสรางงานใหมเปนการภายใน ตั้งแตวันที่  15 พฤษภาคม 2552  และ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรไดออกประกาศ เร่ือง การจัดแบงโครงสรางภายในหนวยงาน ประกาศ ณ วันที่ 27  

สิงหาคม 2555  ใหจัดแบงโครงสรางภายใน กองกิจการนักศึกษา เปน  9 งาน ดังนี้ งานกิจกรรมนักศึกษา งานพัฒนา

กีฬา  งานวินัยและพัฒนานักศึกษา  งานแนะแนวและจัดหางาน  งานกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา  งานหอพัก

นักศึกษา  งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา  งานธุรการ  และงานสารสนเทศและนวัตกรรม  การดําเนินงานประกัน

คุณภาพกองฯ ไดดําเนินการปฏิบัติงานตามวงจรคุณภาพ PDCA–Par ตามแนวทางของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

ซึ่งในปการศึกษา 2555  ผลการประเมินตามภารกิจและตัวบงชี้จํานวน  25  ตัวบงชี้  คือ  ภารกิจรวมของหนวยงาน  

10  ตัวบงชี้  และภารกิจเฉพาะของหนวยงาน 15 ตัวบงชี้  สรุปไดดังนี้ 

ตัวบงชี้รวมของหนวยงาน 10 ตัวบงชี้  ไดแก 1.1) กระบวนการพัฒนาแผน  1.2) ภาวะผูนําของ 

ผูบริหารทุกระดับของหนวยงาน  1.3) การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของผูบริหารหนวยงาน 1.4) ระบบการพัฒนา

บุคลากรสายสนับสนุน 1.5) การพัฒนาหนวยงานสูองคการเรียนรู 1.6) ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการ

ตัดสินใจ 1.7) ระบบบริหารความเสี่ยง 1.8) ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 1.9) ระบบและกลไกการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน  1.10) รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ  ผลการประเมินตนเองในภาพรวม

พบวารับรองไดมาตรฐานอยูในระดับดีมาก ที่คาเฉลี่ย 4.88 คะแนน  ซึ่งมี ตัวบงชี้ที่ไมบรรลุเปาหมาย 1 ตัวบงชี้  

คือ ตัวบงชี้ 1.10 รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ 

ตัวบงชี้เฉพาะของหนวยงาน 12 ภารกิจ (15 ตัวบงชี)้  ไดแก  1) ทุนการศึกษา  2) กองทุนเงิน 

ใหกูยืมเพื่อการศึกษา  3) บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยา  4) บริการจัดหางานและขอมูลศึกษาตอ  5) วินัยและพัฒนา

นักศึกษา   6) หอพักนักศึกษา  7) สุขาภิบาลอาหาร/รานสวัสดิการและสิ่งอํานวยความสะดวก          8) สุขภาพ

อนามัย  9) กิจกรรมเพื่อสงเสริมพัฒนานักศึกษา  10)  วิชาทหาร  11)  กีฬา  12)  องคประกอบตามนโยบายรัฐบาล 

"สถานศึกษา 3 ดี (3D)”  ผลการประเมินตนเองในภาพรวมพบวารับรองไดมาตรฐานอยูในระดับดีมาก  ที่คาเฉลี่ย  

5.00 คะแนน   

        ตัวบงชี้ขับเคลื่อนภารกิจของมหาวิทยาลัย จํานวน 5 ตัวบงชี้ ไดแก 3.1) ระบบและกลไกการให

คําปรึกษาและบริการดานขอมูลขาวสาร 5.2) ระดับความสาํเร็จของการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ที่จัดใหกับ

นักศึกษา  9.1) ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา  11.1) การชี้นําและ/หรือแกปญหาสังคมในดานสุขภาพ

ของสถาบัน 12.1) การบริหารจัดการสถานศึกษา 3ดี (3D) ขณะนี้ยังไมสามารถรายงานผลการดําเนินงานและประเมิน

ตนเองได เนื่องจากตองรอการปดขอมูลจากคณะ ซึ่งจะมีการรายงานตอมหาวทิยาลัยในภายหลงั  
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สวนที่  3 

ตารางสรุปคะแนนและผลการประเมินตามภารกิจ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    



   

ตารางสรุปคะแนนและผลการประเมินตามภารกิจรายตัวบงช้ี 

 

ลําดับท่ี ภารกิจ คะแนนท่ีได ผลการประเมิน 

1 ภารกิจรวมของหนวยงาน 4.70 ดีมาก 

2 ภารกิจเฉพาะของหนวยงาน 5.00 ดีมาก 

 คาเฉล่ียรวม 4.88 ดีมาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางแสดงผลการดําเนินงาน และผลการประเมินตามตัวบงชี้ 

ภารกิจ / ตัวบงชี ้ คะแนนที่ได ผลการประเมิน 

 1.  ตัวบงชี้รวมของหนวยงาน  (10  ตัวบงชี้)    

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 5 ดีมาก 

1.2 ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของหนวยงาน 5 ดีมาก 
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1.3 การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของผูบริหารหนวยงาน  4 ดี 

1.4 ระบบการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน  5 ดีมาก 

1.5 การพัฒนาหนวยงานสูองคการเรียนรู  5 ดีมาก 

1.6 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 5 ดีมาก 

1.7 ระบบบริหารความเส่ียง  5 ดีมาก 

1.8 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 5 ดีมาก 

1.9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 4 ดี 

1.10 รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ 4 ดี 

 2.  ตัวบงชี้เฉพาะของหนวยงาน  (15  ตัวบงชี้)    

  ภารกิจที่ 1 ทุนการศึกษา    

1.1 มีการจัดบริการทุนการศึกษาแกนกัศึกษา 5 ดีมาก 

  ภารกิจที่ 2 กองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา    

2.1 มีการจัดบริการกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษาแกนักศึกษา 5 ดีมาก 

  ภารกิจที่ 3  บริการปรึกษาเชิงจติวิทยา         

3.1 ระบบและกลไกการใหคําปรึกษาและบริการดานขอมูลขาวสาร  5 ดีมาก 

  ภารกิจที่ 4 บริการจดัหางานและขอมูลศึกษาตอ    

4.1  มีการจัดบริการจัดหางานและขอมูลศึกษาตอแกนกัศึกษา 5 ดีมาก 

  ภารกิจที่ 5 วินัยและพัฒนานักศึกษา    

5.1 มีการดําเนินงานวินยันักศึกษาและพัฒนานักศึกษา 5 ดีมาก 

5.2 ระดับความสําเร็จของการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ที่จัดใหกับนกัศึกษา  5 ดีมาก 

  ภารกิจที่ 6  หอพักนักศึกษา    

6.1 จัดบริการหอพักนักศึกษาใหไดมาตรฐาน 5 ดีมาก 

  ภารกิจที่ 7 สุขาภิบาลอาหาร/รานสวสัดิการและสิ่งอํานวยความสะดวก    

7.1 จัดบริการอาหาร เคร่ืองด่ืมมีคุณภาพตามมาตรฐาน 5 ดีมาก 

  ภารกิจที่ 8  สุขภาพอนามัย    

8.1  จัดบริการสุขภาพอนามยัและประกันภยัอุบัติเหตุนักศึกษา 5 ดีมาก 

  ภารกิจที่ 9 กิจกรรมเพ่ือสงเสริมพัฒนานักศึกษา    

9.1 ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา  5 ดีมาก 

9.2 มีการจัดและสงเสริมกิจกรรมนานาชาติ 5 ดีมาก 

  ภารกิจที่ 10 วิชาทหาร    

10.1 การใหบริการวิชาทหาร 5 ดีมาก 

  ภารกิจที่ 11  กีฬา    

11.1 การชี้นําและ/หรือแกปญหาสังคมในดานสุขภาพของสถาบัน  5 ดีมาก 

11.2 การพัฒนากีฬา 5 ดีมาก 

  ภารกิจที่ 12  องคประกอบตามนโยบายรัฐบาล "สถานศึกษา 3 ดี(3D)    

12.1 การบริหารจัดการสถานศึกษา 3ดี (3D) 5 ดีมาก 
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ต ัง้/หาร
2555

1 กระบวนการพัฒนาแผน 8 8 5

1 ภาวะผูน้ าของผูบ้รหิารทกุระดับของหน่วยงาน 6 6 5

1 การปฏบัิตติามบทบาทหนา้ทีข่องผูบ้รหิารหน่วยงาน 3.52 3.51 4

1 ระบบการพัฒนาบคุลากรสายสนับสนุน 7 7 5

2 การพัฒนาหน่วยงานสูอ่งคก์ารเรยีนรู ้ 5 5 5

2 ระบบสารสนเทศเพือ่การบรหิารและการตัดสนิใจ 5 5 5

2 ระบบบรหิารความเสีย่ง 6 6 5

2 ระบบและกลไกการเงนิและงบประมาณ 7 7 5

2 ระบบและกลไกการประกนัคณุภาพการศกึษาภายใน 7 7 4

## รอ้ยละของระดับความพงึพอใจของผูรั้บบรกิาร 3.98 3.75 4

ภารกจิที ่1 ทนุการศกึษา

1 มกีารจัดบรกิารทนุการศกึษาแกนั่กศกึษา 7 7 5

ภารกจิที ่2 กองทนุเงนิใหกู้ย้มืเพือ่การศกึษา

2 มกีารจัดบรกิารกองทนุเงนิใหกู้ย้มืเพือ่การศกึษาแก่
นักศกึษา

7 7 5

ภารกจิที ่3  บรกิารปรกึษาเชงิจติวทิยา

3 ระบบและกลไกการใหค้ าปรกึษาและบรกิารดา้นขอ้มลู
ขา่วสาร

5 5 5

ภารกจิที ่4 บรกิารจดัหางานและขอ้มลูศกึษาตอ่

4  มกีารจัดบรกิารจัดหางานและขอ้มลูศกึษาตอ่แก่
นักศกึษา

5 5 5

ภารกจิที ่5 วนิยัและพฒันานกัศกึษา

5 มกีารด าเนนิงานวนัิยนักศกึษาและพัฒนานักศกึษา 6 6 5

5 ระดับความส าเร็จของการสง่เสรมิคณุธรรม จรยิธรรม 
ทีจั่ดใหก้บันักศกึษา

5 5 5

ภารกจิที ่6  หอพกันกัศกึษา

6 จัดบรกิารหอพักนักศกึษาใหไ้ดม้าตรฐาน 5 5 5

ภารกจิที ่7 สขุาภบิาลอาหาร/รา้นสวสัดกิารและ

สิง่อ านวยความสะดวก7 จัดบรกิารอาหาร เครือ่งดืม่มคีณุภาพตามมาตรฐาน 5 5 5

ภารกจิที ่8  สขุภาพอนามยั

8  จัดบรกิารสขุภาพอนามัยและประกนัภัยอบัุตเิหตุ
นักศกึษา

5 5 5

ภารกจิที ่9 กจิกรรมเพือ่สง่เสรมิพฒันานกัศกึษา

9 ระบบและกลไกการสง่เสรมิกจิกรรมนักศกึษา 6 6 5

9 มกีารจัดและสง่เสรมิกจิกรรมนานาชาติ 5 5 5

ภารกจิที ่10 วชิาทหาร

10 การใหบ้รกิารวชิาทหาร 5 5 5

ภารกจิที ่11  กฬีา

11 การชีน้ าและ/หรอืแกปั้ญหาสงัคมในดา้นสขุภาพของ
สถาบัน

5 5 5

11 การพัฒนากฬีา 5 5 5

ภารกจิที ่12  องคป์ระกอบตามนโยบายรฐับาล "สถานศกึษา 3 ด ี(3D)

12 การบรหิารจัดการสถานศกึษา 3ด ี(3D) 5 5 5

 2.  ตวับง่ชีเ้ฉพาะของหนว่ยงาน  (15  ตวับง่ชี)้

เป้าหมายปี 

2555

ผลการด าเนนิงาน

ตารางแสดงผลการด าเนนิงาน และผลการประเมนิตามตวับง่ชี้

ภารกจิ / ตวับง่ชี้

คะแน

นการ

ประเม ิ

น
 1.  ตวับง่ชีร้ว่มของหนว่ยงาน  (10  ตวับง่ชี)้



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สวนที่ 5 

ผลการดําเนินงานกองกิจการนักศึกษา 

ประจําปการศึกษา 2555 

ภารกิจ/ตัวบงชี้รวมของหนวยงาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภารกิจที่ 1 ภารกิจรวมของหนวยงานสนับสนุน 



ตัวบงชี้ :  1.1  กระบวนการพัฒนาแผน  

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 

มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ  

2 หรือ 3 ขอ 

มีการดําเนินการ  

4 หรือ 5 ขอ 

มีการดําเนินการ 
6  หรือ 7 ขอ 

มีการดําเนินการ 

8  ขอ 
 

ผลการประเมินตนเองปการศึกษา  2555 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

8  8  5    บรรลุเปาหมาย 
 

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

 1 มีการจัดทํ าแผนกล

ยุทธ ที่สอดคลองกับ

แ ผ น พั ฒ น า

มหาวิทยาลัยสงขลาน

ครินทร (พ.ศ.2555 - 

2558) 

 

    กองฯ มีการจัดทําแผนกลยุทธทีส่อดคลองกับ

นโยบายของมหาวิทยาลัย โดยการมีสวนรวมของ

บุคลากรในกองฯ และไดรับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการบริหารกองกิจการนักศึกษา เปน

แผนที่ เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธานของ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร โดยไดดําเนินการ

ดังนี้ 

    1. มีการ กําหนด  วิสั ยทัศน  พันธ กิจ  ใน

แผนปฏิบัติราชการกองกิจการนักศึกษาให

เหมาะสมกับสภาพการบริหารในปจจุบัน โดยได

มีการทบทวน วิสัยทัศน พันธกิจ  มีการประชุม

กรรมการจัดทําแผน   

    2. มีการจัดทําแผนกลยุทธของกองกิจการ

นักศึกษา  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  โดย

ผูบริหารและบุคลากรทุกคนไดประชุมรวมกัน

เพื่ อพิ จารณาผ าน หัวหน า งาน  หนวยงาน 

(SWOT) และทบทวนแผนการปฏิบัติราชการ

และนําผลการประเมิน  ขอเสนอแนะจากการ

ประเมินในปที่ผานมาใชประกอบในการจัดทํา

แผน  ซึ่งแผนไดกําหนดตัวชี้วัด เปาหมาย  

กนศ.1.1-01  

แผนกลยทุธ 

กองกิจการนักศึกษา  

ป 2555-2558 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   (พ.ศ. 2551-2554) การจัดทําแผนการปฏิบัติงานในการประกัน

คุณภาพการศึกษา การดําเนินงานตามคํารับรอง

การปฏิบัติราชการและการบริหารความเสี่ยง
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ภารกิจที่ 1 ภารกิจรวมของหนวยงานสนับสนุน 

ตัวบงชี้ :  1.1  กระบวนการพัฒนาแผน  

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

และการควบคุมภายใน มีการกําหนดกิจกรรม

และโครงการจากทุกงานๆ ใหมีความสอดคลอง

กับภารกิจหลักของกองกิจการนักศึกษาและ

ส อ ด ค ล อ ง กั บ ยุ ท ธ ศ า ส ต ร ข อ ง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  ไวในแผนกลยุทธ

ของกองกิจการนักศึกษา (กนศ.1.1-01) 

      3.  มีการแตงตั้งคณะกรรมการการจัดทํา

แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2554 (กนศ.1.1-02)และดําเนินการประชุม

คณะกรรมการตามคําสั่ง เพื่อดําเนินการทบทวน 

วิสัยทัศน  พันธกิจ วัตถุประสงค นําผลการ

วิเคราะหสภาพปจจุบันของหนวยงาน (SWOT) 

จากขอ 2 มาวิ เคราะห อีกค ร้ังหนึ่ งรวมถึง

วิเคราะหความสอดคลอง ความเชื่อมโยงของ

แผนปฏิบัติราชการของหนวยงานกับแผนปฏิบัติ

ราชการของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เพื่อ

กําหนดใหครอบคลุมตามภารกิจหลักของ

หนวยงาน ประกอบดวย การกําหนดนโยบาย 

กรอบ แนวทางปฏิบัติ กลยุทธ ตัวชี้วัด เปาหมาย 

ระยะเวลา และผูรับผิดชอบใหเปนไปตามภารกิจ

หลัก  

       4. นํารางแผนกลยุทธของกองกิจการ

นักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เสนอใน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองกิจการ

นักศึกษาเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ และ

ดําเนิน การปรับปรุงแผนตามขอเสนอแนะจาก

คณะกรรมการ บริหารกองกิจการนักศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

กนศ. 1.1-02   

คําสั่งแตงตั้ง

คณะกรรมการชุดต

างๆ ในการ

ดําเนินงานของกอง

กิจการศึกษา 

    

 2 มีการถายทอดแผนกล

ยุทธระดับหนวยงาน

ไปสูทุกหนวยงาน/งาน

ภายใน 

    กองฯ มีการถายทอดแผนกลยุทธไปสูทุก

หนวยงานภายใน ดําเนินการโดย 

    1. ผูบริหารดําเนินการถายทอดแผน     กล

ยุทธของกองกิจการนักศึกษาไปยังบุคลากรทุก

คนในการประชุมบุคลากรกองกิจการนักศึกษา   

กนศ.1.1-03 

แผนกลยุทธและ

แผนปฏิบัติการกอง

กิจการนักศึกษา 

ประจําปการศึกษา 
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ภารกิจที่ 1 ภารกิจรวมของหนวยงานสนับสนุน 

ตัวบงชี้ :  1.1  กระบวนการพัฒนาแผน  

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

    2. มีการกําหนดเปาหมายการดําเนิน งาน

ของทุกแผน/กิจกรรม และกําหนดมอบหมาย

ผูรับผิดชอบงานเปนลายลักษณอักษร  

(กนศ.1.1-03) 

2555 

 

 

 3 มีกระบวนการแปลง

แผนกลยุทธเปนแผน 

ปฏิบัติการประจําป

ครบตามพันธกิจ 

    มี ก ระบวนการแปลงแผนกลยุ ท ธ เ ป น

แผนปฏิบัติการประจําปครบ  3 พันธกิจ โดย

กองฯ กําหนดใหบุคลากรทุกคนจัดทําแผนการ

ปฏิบัติงานของตนเอง แผนงานของหนวยงาน

ภายใน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 แลวนํา

แผนการปฏิบัติงานของรายบุคคล/แผนงาน

หนวยงานภายในมาสั ง เคราะห เพื่ อจัดทํ า

แผนการปฏิบัติงานภาพรวมของกองกิจการ

นักศึกษาซึ่งการจัดทําแผนฯ ไดมีการวิเคราะห

ความสอดคลองระหว า งแผนกลยุทธและ

แผนปฏิบัติราชการประจําป  อีกทั้งแผน/ 

กิจกรรมที่บุคลากรกําหนดมีความสอดคลองและ

ครอบคลุมการดําเนินงานตามภารกิจหลักของ

หน ว ย ง าน  และส า ม า รถสน องตอบกา ร

ดํา เนินงานของตัวบงชี้การประกันคุณภาพ

การศึกษา และตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามคํา

รับรองการปฏิบัติราชการประจําป (กนศ.1.1-

04) 

กนศ.1.1-04 

แผนปฏิทนิงานของ

หนวยงานภายใน  

กองกิจการนักศึกษา  

 

 
 

 

 4 มีตัวบงชี้ของแผนกล

ยุทธแผนปฏิบัติการ

ประจําป และคาเปา

หมายของแตละตัว    

บงชี้ เพื่อวัดความ 

สําเร็จของการ

ดําเนินงานตามแผนกล

ยุทธและแผน 

ปฏิบัติการประจําป 

     มีการ กําหนดตั วบ  งชี้ ของแผนกลยุทธ  

แผนปฏิบัติการประจําป และการกําหนด     ค

าเปาหมายของแตละตัวบงชี้ของการดําเนินงาน

เพื่อวัดความสําเ ร็จในการดํา เนิน  งานตาม

แนวทางของการประเมินคุณภาพของ หนวยงาน

สนับสนุน ที่มหาวิทยาลัยผูกําหนดและไดกําหนด

ตัวชี้วัด คาเปาหมายและเกณฑการประเมิน

คุณภาพของการดําเนินงานที่ครอบคลุมทุก

ภารกิจที่เปน ภารกิจเฉพาะของกองกิจการศึกษา 

กนศ.1.1-01  

แผนกลยุทธกอง

กิจการนักศึกษา 
 

กนศ.1.1-04 

แผนปฏิทนิงานของ

หนวยงานภายใน  

กองกิจการนักศึกษา  
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ภารกิจที่ 1 ภารกิจรวมของหนวยงานสนับสนุน 

ตัวบงชี้ :  1.1  กระบวนการพัฒนาแผน  

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

 5 มีการดําเนินงานตาม

แผนปฏิบัติการประจาํป

ครบตาม พันธกิจ 

     มี กา รดํ า เนิ นการตามแผนปฏิบั ติ กา ร 

ครบถวนตามพันธกิจกระบวนการทํางานทุก

ภ า ร กิ จ มี ก า ร พั ฒน า ใ น เ ชิ ง คุ ณ ภา พแ ล ะ

ประสิทธิภาพของการทํางานเพื่อให บรรล ุ

ผลสําเร็จตามแผนทุกภารกิจ โดยไดกําหนดตัวบ

งชี้เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินกิจกรรมที่

ดําเนินการไดสําเร็จตามแผน  

(กนศ.1.1-05) 

 

กนศ.1.1-05 

รายงานประจาํป

การประเมินคุณภาพ 

ภายในกองกิจการ

นักศึกษา ประจาํป 

การศึกษา 2555 

 6 มีการติดตามผล   การ

ดําเนินงาน   ตามตัว

บงชี้ของแผนปฏิบตัิ

การประจําปอยางนอย 

ปละ 2 คร้ังและ

รายงานผลตอผูบริหาร

เพื่อพิจารณา 

 

     มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ

ดําเนินงานตามภารกิจหลักของกองฯ โดยไดมี

การบูรณาการใหเปนระบบเดียวกันกับระบบการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป (TOR) และมี

ก า ร กํ า หน ด ให  บุ ค ล า ก รร า ย ง าน ผลกา ร

ดําเนินงานปละ 2 คร้ัง (ทุก 6เดือน)เพื่อรับการ

ประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ตามเกณฑ

มาตรฐานที่กําหนดไว และรายงานตอผูบริหาร

เพื่อพิจารณา ปละ 2 คร้ัง  (กนศ.1.1-06) 

 

 

กนศ.1.1-06 

รายงานผลการ

ปฏิบัติงานทุก 6 

เดือนของบุคลากร 

กองกิจการนักศึกษา

ประจําป 2555 

 7 มีการประเมินผลการ

ดําเนินงานตามตัว   บ

งชี้ของแผนกลยทุธ   

อยางนอยปละ 1 คร้ัง 

และรายงานผล 

ตอผูบริหารเพื่อ

พิจารณา 

      มีการประเมินผลการดําเนนิงานตามตัวบงชี้

ของกลยุทธ  โดยผ านกระบวนการประเมิน

คุณภาพภายในประจํ าป   ของกอง กิจการ

นักศึกษาที่มีคณะกรรมการภายนอกหนวยงาน

เขามาประเมินปละ 1 คร้ัง  ตามแนวทางและ

เกณฑ ที่มหาวิทยาลัยกําหนด พรอมทั้งเสนอ

รายงานผลการดําเนินงานใหมหาวิทยาลัยทราบ 

(กนศ.1.1-07) 

กนศ.1.1-07 

รายงานผลการ

ประเมินคุณภาพ

ภายในประจาํป

การศึกษา 2554 

 8 มีการนําผลการ

พิจารณาขอคิดเห็น

และขอเสนอแนะของผู

บริหารไปปรับปรุง

แผนกลยุทธ  และ

     กองฯ ได นําผลการพิจารณาข อคิดเห็น 

ขอเสนอแนะ  และขอมูลจากสวนตาง ๆ ในรูป

ของ  1) การประเมินความพึงพอใจในการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรกองกิจการนักศึกษา 2) 

กนศ.1.1-01  

แผนกลยุทธกอง

กิจการนักศึกษา 
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ภารกิจที่ 1 ภารกิจรวมของหนวยงานสนับสนุน 

ตัวบงชี้ :  1.1  กระบวนการพัฒนาแผน  

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

แผนปฏิบัติการ

ประจําป 

 

จากขอ เสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน

การปฏิบัติงานประจําปและ  3) นโยบายจาก

ฝายบริหารมาวิเคราะหเพื่อปรับปรุงระบบงาน 

และประสิทธิภาพการทํางาน (กนศ.1.1-01 , กน

ศ.1.1-04)  

กนศ.1.1-04 

แผนปฏิทนิงานของ

หนวยงานภายใน  

กองกิจการนักศึกษา  

 
ขอสรุปโดยรวมของตัวบงชี ้

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

         ---- 

จุดควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

         ---- 

วิธีปฏิบัติที่ด/ีนวัตกรรม 

         ---- 
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ภารกิจที่ 1  ภารกิจรวมของหนวยงานสนับสนุน 

ตัวบงชี้ : 1.2  ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดบัของหนวยงาน  

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 

มีการดําเนินการ 
1 ขอ 

มีการดําเนินการ 
2  ขอ 

มีการดําเนินการ 
3 หรือ 4 ขอ 

มีการดําเนินการ 
5  ขอ 

มีการดําเนินการ 
6  ขอ 

 

ผลการประเมินตนเองปการศึกษา  2555 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

6  6 5   บรรลุเปาหมาย 
 

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

 1 ผูบริหารมีวิสัยทัศน 

กําหนดทิศทางการ 

ดําเนินงานและสามารถ ถ

ายทอดไปยังบุคลากรทุก

ระดับมีความ สามารถใน

การวางแผนกลยุทธมีการ

นําขอมูลสารสนเทศ เป

นฐานในการปฏิบัติงาน

และพัฒนาหนวยงาน 

     ผูบริหารมีวิสัยทัศนในการกําหนดทิศทางการ 

ดําเนินงานของกองฯ และมีแนวทางการบริหารงาน

แบบมีสวนร วม จึ ง ได ร วม กับบุคลากรและผู ที่

เก่ียวของกําหนดนโยบาย และจัดทํา   วิสัยทัศน/

พันธกิจ/แผนกลยุทธ และนําสูการปฎิบัติที่เปนระบบ

ชัดเจน รวมทั้งมีการถายทอดใหบุคลากรทุกระดับ

ทราบและมีความเขาใจตรงกันนอกจากนี้ ยังไดมีการ

กําหนดกลยุทธหลักเพื่อนําไปสูการพัฒนาระบบการ

ดําเนิน งานของกองฯเพื่อใหบรรลุวิสัยทัศนและพันธ

กิจองคกร (กนศ.1.2-01)  อีกทั้งมีการนําขอมูล

สารสนเทศเปนฐานในการปฏิบัติงานและการพัฒนา

หนวยงาน (กนศ.1.2-02) ปรับมาหลายปแลว 

กนศ.1.2-01วิสัย

ทัศน  

พันธกิจ 

เปาประสงค 

วัตถุประสงค 

และกลยุทธ กอง

กิจการนักศึกษา 

 

กนศ.1.2-02 

โครงสราง   กอง

กิจการนักศึกษา 
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ภารกิจที่ 1  ภารกิจรวมของหนวยงานสนับสนุน 

ตัวบงชี้ : 1.2  ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดบัของหนวยงาน  

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

 2 ผูบริหารมีการกํากับ   

ประเมินผลการดําเนนิ 

งานตามที่มอบหมาย 

รวมทั้งสามารถสื่อสาร

แผน และผลการดาํเนิน  

งานของสถาบัน/หนวยงาน

ไปยังบุคลากรในหนวยงาน 

     ผูบริหารของกองฯ มีการกํากับติดตามผลการ

ดําเนินงานตามที่มอบหมายสูการปฎิบัติผานที่ประชุม

ทีมผูบริหารกองฯ โดยจะมีวาระการประชุมตามปกติ

สัปดาหละ 1 คร้ัง และจะมีการประชุมวาระพิเศษ 

เมื่อมีความจําเปนเรงดวน   อีกทั้งมีการสื่อสารแผน

และผลการดําเนินงานของ  

กองฯ ไปยังบุคลากรผานทางหัวหนางานและสื่อสาร

โดยตรงผานที่ประชุมกองฯ จนบุคลากรมีความเขาใจ 

สามารถนําไปถือปฏิบัติได  

(กนศ.1.2-03) 

กนศ.1.2-03 

รายงานการ

ประชุมทีม

ผูบริหาร 
กองกิจการ 

นักศึกษา 

 3 ผูบริหารสนบัสนุนให

บุคลากรในหนวยงานมี  

สวนรวมในการบริหาร

จัดการ ใหอํานาจในการ

ตัดสินใจแกบุคลากรตาม

ความเหมาะสม 

    ผูบริหารมีการสนับสนนุใหบุคลากรในหนวย  

งาน มสีวนรวมในการบริหารจัดการ โดยไดเปด

โอกาสใหบุคลากร/ผูใตบังคับบญัชามีโอกาสในการ

แสดงความคิดเห็นและมสีวนรวมรับผิดชอบ ในการ

ตัดสินใจดาํเนินงานในกิจกรรมตาง ๆ ของกองฯ  ใน

รูปของคณะกรรมการ/คณะทํางาน เชน 

       - คณะกรรมการประกันคุณภาพและบริหาร

ความเสี่ยง 

       - คณะกรรมการแผนและพัฒนากองกิจการ

นักศึกษา 

       - คณะกรรมการจัดการความรูกองกิจการ

นักศึกษา 

       - คณะทํางานสงเสริมกิจกรรม 5 ส  กองกิจการ

นักศึกษา 

       - คณะกรรมการสันทนาการสานสัมพนัธ กอง

กิจการศึกษา  

       - คณะกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม 

       - คณะกรรมการประเมินผลและอ่ืน ๆ 

(กนศ.1.1-02)     

   

 

กนศ.1.1-02 

คําสั่งแตงตั้ง

คณะกรรมการ

ชุดตางๆ ในการ

ดําเนินงานของ

กองกิจการศึกษา 

 4 ผูบริหารถายทอดความรู      ผู บริหารมีการการถ ายทอดความรู แบบเปน กนศ.1.2-03 
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ภารกิจที่ 1  ภารกิจรวมของหนวยงานสนับสนุน 

ตัวบงชี้ : 1.2  ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดบัของหนวยงาน  

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

และสงเสริมพัฒนา   ผูร

วมงานเพื่ อให สามารถ

ทํางานบรรลุวัตถุประสงค 

ของหนวยงานเต็มตาม

ศักยภาพ 

 

ทางการและไมเปนทางการใหกับผูใตบังคับบัญชา  

โดยผานกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูและการ

ประชุมการพบปะพูดคุย และหากมีความรูใดที่เปน

เร่ืองสําคัญก็จะนําเขาที่ประชุมทีมผูบริหารและที่

ประชุมกองกิจการนักศึกษา เพื่อรวมกันวิเคราะหและ

แสดงความคิดเห็นรวมกัน 

รายงานการ

ประชุมทีม

ผูบริหาร 
กองกิจการ 

นักศึกษา 

 5 ผูบริหารบริหารงานดวย

หลั กธรรมา ภิบาล โดย

คํานึงถึง ประโยชนของ

หนวยงานและผูมีสวนไดส

วนเสีย 

    กองฯ  มีผูอํานวยการกองและหัวหนางาน   ทั้ง 9 

งาน เปนผูบริหารจัดการภารกิจของกองในฐานะหน

วยงานสนับสนุนที่มีภารกิจนําเสนอ       ขอมูลเพื่อ

สนับสนุนการตัดสินใจของผูบริหาร ตามภารกิจและมี

การประสานงาน/ใหคําปรึกษาชี้แนะแกคณะ/หนวย

งานที่เก่ียวของดวย การปฏิบัติงานของบุคลากรทุก

คนใน กองอยางเต็มศักยภาพ และมีจิตสํานึกในการ

ใหบริการในการดําเนินงานใชหลักธรรมาภิบาลที่เน

นการปฏิบัติการตามหลักนิติธรรม การดําเนินงาน

ตามกฏระเบียบ ขอบังคับ แนวปฏิบัติและกติกาตาง 

ๆ ความโปรงใส เปนธรรม ที่สามารถตรวจสอบได มี

ความรับผิดชอบและการใชทรัพยากรอยางประหยัด

และคุ มค า  คํานึง ถึงประโยชน ของหน วยงาน/

มหาวิทยาลัยและผู ที่มีส วนได  เสียภายใต กรอบ

ระเบียบการบริหารงานของมหาวิทยาลัย 
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ภารกิจที่ 1  ภารกิจรวมของหนวยงานสนับสนุน 

ตัวบงชี้ : 1.2  ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดบัของหนวยงาน  

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

 6 มีระบบการประเมินผล

ของหน วยงาน และผู 

บริหารนําผลการประเมิน

ไ ป ป รั บ ป รุ ง ก า ร

บริหารงานอยางเปนรูป

ธรรม 

     กองฯ มีระบบการประเมินผลของหนวยงาน 

โดย  1) การประเมินคุณภาพภายในกองกิจการ

นั ก ศึกษาประจํ าป  ตามแนวทางและ เกณฑ ที่

มหาวิทยาลัยกําหนด  2) การประเมินผูบริหารโดย

ประเมิน ตามระเบียบที่มหาวิทยาลัยกําหนดเร่ือง

หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข

าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาประจําป  

2554  โดยคณะกรรมการประเมินนั้นประกอบดวย

หัวหนางานทุกงาน ผอ. ผช. และ รองฯ ซึ่งกํากับดูแล 

กองกิจการนักศึกษา ซึ่งผูบริหารประเมินแลว จะมีข

อมูลยอนกลับในเร่ืองการปรับปรุงการทํางานและการ

พัฒนาตนเอง 3) การประเมินความ     พึงพอใจต

อการปฏิบัติงานของบุคลากรกองกิจการศึกษา จาก

การประเมินดังกลาวขางตน ผูบริหารไดนําผลการ

ประเมินขอเสนอแนะจากการประเมินมาวิเคราะห

เพื่อปรับปรุงระบบงาน ปรับปรุงประสิทธิภาพการ

ทํางาน การปรับปรุง  กลยุทธ รวมถึงเทคนิคการ

ทํางานเปนประจํา 

(กนศ.1.2-04) 

กนศ.1.2-04  

การทบทวน

ตนเองจาก

ขอเสนอแนะ

ของกรรมการ

ประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน

ประจําป 2555 
 

ขอสรุปโดยรวมของตัวบงชี ้

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

        ผูบริหารสนับสนุนใหบุคลากรในหนวยงานมสีวนรวมในการบริหารจัดการในรูปแบบคณะกรรมการชุดตาง ๆ 

จุดควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

        ควรมีการเก็บหลักฐานการถายทอดความรู  ของผูบริหารอยางเปนระบบ 

 

วิธีปฏิบัติที่ด/ีนวัตกรรม 

        ---- 
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ภารกิจที่  1   ภารกิจรวมของหนวยงานสนับสนุน  

ตัวบงชี้ : 1.3  การปฏิบัตติามบทบาทหนาที่ของผูบริหารหนวยงาน   
 

เกณฑการประเมิน : 

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  
 

ผลการประเมินตนเองปการศึกษา  2555 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

3.51 3.52 4   บรรลุเปาหมาย 
 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน 

     1. มีการกําหนดนโยบายและจัดทําวิสัยทศัน/พันธกิจ/แผนกลยุทธ และนําสูการปฏิบัติที่   เปนระบบชัดเจนรวมทั้ง

มีการถายทอดนโยบาย   วิสัยทัศน  พันธกิจ และแผนกลยุทธ  ใหงานและบุคลากรทุกระดับทราบและมีความเขาใจ

ตรงกันนอกจากนี้ ยังไดมีการกําหนดกลยุทธหลักเพื่อนําไปสูการพัฒนาระบบการดําเนินงานของกองเพื่อใหบรรลุ

วิสัยทัศนและ พันธกิจองคกร เผยแพรผาน web site กองกิจการนักศึกษาและติดประกาศไวหนากองกิจการนักศึกษา  

(กนศ.1.3-01) 

     2. การมีสวนรวมโดยจัดใหมีการประชุมทีมบริการกองฯ อยางนอยอาทิตยละคร้ัง  การประชุมสัมมนาบุคลากรกอง

ฯ อยางนอยปละ 1 คร้ัง ประชุมเจาหนาที่กองฯ 2-3 คร้ัง/ภาคการศึกษา (กนศ.1.2-03) รวมทั้ง เปดรับฟงขอคิดเห็น

และขอเสนอแนะจากบุคลากรทุกระดับ เพื่อใชขอมูลดังกลาวเปนแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารและ

การปฏิบัติงานกองกิจการนักศึกษา ไดเปดโอกาสใหบุคลากร/ผูใตบังคับบัญชามีโอกาสในการแสดงความคิดเห็นและ

มีสวนรวมรับผิดชอบในการตัดสินใจดําเนินงานในกิจกรรมตางๆของกองในรูป ของคณะกรรมการ/คณะทํางานโดยมีผู

บริหารเปนที่ปรึกษา 

     3. มีการสงเสริมและพัฒนาระบบบริหารจัดการภายในและสงเสริมการจัดสภาพแวดลอมที่ดีในการทํางาน กอง

กิจการศึกษาจึงกําหนดใหมีการประเมินระดับความพึงพอใจของบุคลากรตอสภาพการทํางาน  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ

รับฟงความคิดเห็นของบุคลากรที่มีความพึงพอใจตอการทํางาน เพื่อนําขอเสนอแนะมาเปน    ประโยชนในการ

พัฒนาป 2555  ผลการประเมินพบวา บุคลากรมีความพึงพอใจตอสภาพการทํางานภายในกองฯ มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 

3.52 และไดมีการเผยแพร web site กองกิจการนักศึกษา  (กนศ.1.3-02) 

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

    4.  เพื่อเปนการพัฒนาระบบจัดการของผูบริหาร ทุกระดับของกองกิจการนักศึกษาใหเปนไปตามหลัก    ธรรมาภิ

บาลโปรงใส สามารถตรวจสอบได รวมทั้งการมีสวนรวมของบุคลากรทุกระดับ กองกิจการนักศึกษาไดกําหนดใหมีการ

ประเมินการบริหารจัดการของผูบริหารเปนตัวบงชี้ที่สําคัญตัวหนึ่ง ในการประเมินผูบริหารระดับผูอํานวยการกองและ

ระดับงาน  มีระดับความคิดเห็นตอคุณลักษณะของผูนํากองกิจการนักศึกษา   

โดยภาพรวม ดังนี้ 
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ภารกิจที่  1   ภารกิจรวมของหนวยงานสนับสนุน  

ตัวบงชี้ : 1.3  การปฏิบัตติามบทบาทหนาที่ของผูบริหารหนวยงาน   

         4.1  ดานภาวะผูนํา   ระดับความคิดเห็นในภาพรวมคาเฉลี่ยสูงสุด  ไดแก  เร่ืองความรับผิดชอบ  ( X = 3.79)  

และความใฝรู  ( X = 3.74)  คาเฉลี่ยต่ําสุด  ไดแก  การสนับสนุนและสรางแจงจูงใจใหผูใตบังคับบัญชา ( X = 3.28)    

        4.2  ดานบริหารจัดการ  ระดับความคิดเห็นในภาพรวมคาเฉลี่ยสูงสุด  ไดแก  เร่ืองการตรงตอเวลา  และ

ความสามารถในการติดตามและประเมินผล ( X = 3.64) คาเฉลี่ยต่ําสุดไดแก  เร่ืองการบริหารงานบุคคล ( X = 3.24)  

(กนศ.1.3-03) 

เอกสารอางอิง         

        กนศ.1.2-03        รายงานการประชุมทีมผูบริหารกองกิจการนักศึกษา 

        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        สรุปผลการประเมินภาวะผูนําและความสามารถในการบริหารจัดการของผูบริหาร  

                                ระดับกอง และระดับงาน กองกิจการนักศึกษา ป 2555 
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ภารกิจที่  1   ภารกิจรวมของหนวยงาน 

ตัวบงชี้ :  1.4  ระบบการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน  

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการ

ประเมิน 

ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 

มีการดําเนินการ 
1 ขอ 

มีการดําเนินการ 
2 ขอ 

มีการดําเนินการ    

3  หรือ 4 ขอ 

มีการดําเนินการ     

5  หรือ 6 ขอ 

มีการดําเนินการ       

7 ขอ 
 

ผลการประเมินตนเองปการศึกษา  2555 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

7  7 7  บรรลุเปาหมาย 
 

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการ

ประเมิน 

ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

 1 มีแผนการบริหาร

และพัฒนา

บุคลากรสาย

สนับสนนุที่มีการ วิ

เคราะหขอมูลเชิง

ประจักษ 

    กองฯ มีแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสาย

สนับสนุนที่มีการวิเคราะหขอมูลเชิงประจักษ  (กนศ.

1.4-01) โดยการมุงพัฒนาบุคลากรกอง ใหมีความรู

ความสามารถและสมรรถนะตรงตามที่มหาวิทยาลัย

กําหนดคือ  สมรรถนะหลัก (Core Competency) 

สมรรถนะดานบริหาร (Managerial Competency) 

และสมรรถนะเฉพาะงาน (Functional Competency) 

ตามกลุมบุคลากร โดยเฉพาะสมรรถนะเฉพาะงานดาน

กิจการนักศึกษานั้น  กองกิจการนักศึกษาไดรวมกับฝาย

กิจการนักศึกษา คณะ และวิทยาเขตตาง ๆ กําหนดให

เปน Functional Competency กลุมงานกิจการ

นักศึกษาของมหาวิทยาลัย ไดแก 

    1. ความรูความเขาใจในงานที่รับผิดชอบ 

    2. ความสามารถในการประสานงาน 

    3. ความสามารถในการแกปญหาและตัดสินใจ        

    4. ความมีมนุษยสัมพันธ 

    5. ความมีวุฒิภาวะทางอารมณ 

    6. ความตระหนักในการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 

    7. ความเขาใจในพหุวัฒธรรม 

    8. ทักษะที่เก่ียวของกับงานที่รับผิดชอบ  

(กนศ.1.4-02)   

กนศ.1.4-01   

แผนกลยุทธการ

บริหารทรัพยากร

บุคคลกองกิจการ

นักศึกษาป

การศึกษา 2555 

 

กนศ.1.4-02  

Competency   

กลุมงาน 

กิจการนักศึกษา 
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ภารกิจที่  1   ภารกิจรวมของหนวยงาน 

ตัวบงชี้ :  1.4  ระบบการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน  

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการ

ประเมิน 

ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

 2 มีการบริหารและ

การพัฒนาบุคลากร

สายสนับสนนุใหเป

น ไปตามแผนที่

กําหนด 

 กองฯ ไดดําเนินการพัฒนาบุคลากรตามแผน  

(กนศ.1.4-03)  ดังนี้ 

      1. จัดอบรมเพิ่มพูนความรูพัฒนาบุคลากร เร่ือง 

Google Calendar, E-DOC ฯลฯ จํานวน 31 คน      

   2. สงบุคลากรเขาอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู 

เชน การเขียนและการเกษียนหนังสือราชการ , 

ภาษาอังกฤษ , E-DOC  ฯลฯ  จํานวน  22  คน 

   3. การประชุม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 

       3.1  ในประเทศ     41  คน 

          3.2  ตางประเทศ  24  คน  

กนศ.1.4-03

สรุปผลการจัด

โครงการพัฒนา

บุคลากร  

ป 2555 

 3 มีสวัสดิการเสริม

สรางสุขภาพที่ดี

และสรางขวัญ

และกําลังใจให

บุคลากรสาย

สนับสนนุ 

สามารถทาํงานได

อยางมี 

ประสิทธิภาพ 

     กองฯ มีโครงการจัดสวัสดิการเสริมสรางสุขภาพโดย

จัดใหบุคลากรมีโอกาสไดเขารวมโครงการประกันภัย

อุบัติเหตุกับนักศึกษาในอัตราคาเบี้ยประกันภัยต่ําคน

ละ  100 บาทต อป  และ ได ร ับความ คุ มครองส ูง

เชนเดียวกับนักศึกษา ทําใหมีความสะดวกในการเขารับ

บริการรักษาพยาบาลอุบัติเหตุในโรงพยาบาลเอกชน  

คลินิก และ          โพลีคลินิก ที่มีใบอนุญาตประกอบ

โ รค ศิ ลป ทั่ ว โ ล ก  ป ระหยั ด เ งิ น งบป ระมาณค า

รักษาพยาบาลของรัฐ  และมีสิน ไหมทดแทนแก

ครอบครัวกรณีบุคลากรเสียชีวิต/ทุพพลภาพ (กนศ.1.4-

04)  

กนศ.1.4-04     

เอกสารรายชื่อ

นักศึกษาและ

บุคลากรผูเอา

ประกันภัย   

(เอกสารอยูทีง่าน

บริการและ

สวัสดิการ

นักศึกษา) 

 

 4 มีระบบการติดตามให

บุคลากรสาย

สนับสนนุนาํความรู

และทักษะทีไ่ดจาก

การพัฒนามาใชใน

การปฏิบัติงานที่

เก่ียวของ 

     กองฯ มีแนวทางหรือวิธีการติดตามประเมินผลการ

อบรมหรือการพัฒนาของบุคลากร เพื่อใหบุคลากร

สามารถนําความรูและทักษะที่ไดจากการพัฒนามาใชใน

การปฏิบัติงาน หรือปรับปรุงงานอยางเปนระบบ โดย

กําหนดใหมีการสรุปรายงานผลจากการพัฒนามาใชใน

การปฏิบัติงาน (กนศ.1.4-05) 

กนศ.1.4-05 

สรุปการประชุม

เชิงปฏิบัติการ

บริหารจัดการ

ความรู 

 

 5 มีการใหความรูดาน

จรรยาบรรณแก

บุคลากรและดูแล

ควบคุมใหบุคลากร

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

จรรยาบรรณโดยกําหนดไวในการประเมินผลสมรรถนะ 

(Competency) ที่กําหนดใหบุคลากรทุกคนมีคาความ

จําเปนของจริยธรรมที่ระดับ 3 และ คาคาดหวังของ

กนศ.1.4-02  

Competency   

กลุมงาน 

กิจการนักศึกษา 
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ภารกิจที่  1   ภารกิจรวมของหนวยงาน 

ตัวบงชี้ :  1.4  ระบบการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน  

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการ

ประเมิน 

ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

สายสนับสนนุถือ

ปฏิบัต ิ

ตําแหนงที่ระดับ 4    

 6 มีการประเมินผล

ความสําเร็จ 

ของแผนการ

บริหารและการ

พัฒนาบุคลากร

สายสนับสนนุ 

     กองฯ มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการ

บริหารและการพัฒนาบุคลากร 

สายสนับสนุนกองฯ 

 

กนศ.1.4-06 

การสรุปประเมิน 

ผลความสําเร็จ

การบริหารและ

พัฒนาบุคลากร 

ป 2555 

 7 มีการนําผลการ

ประเมินไป

ปรับปรุงแผนหรือ

ปรับปรุงการ

บริหารและการ

พัฒนาบุคลากร

สายสนับสนนุ 

กองฯ ไดนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือ 

ปรับปรุงการบริหารและการพฒันาบุคลากรกองฯ  

ในปตอ ๆ ไป 

 

กนศ.1.4-07 

แผนกลยทุธ การ

บริหารทรัพยากร

บุคลากรกอง

กิจการนักศึกษา 

ป 2556 

 

ขอสรุปโดยรวมของตัวบงชี ้

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

     ---- 

จุดควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

     1. มหาวิทยาลัยควรสงเสริมและสนบัสนุนการพัฒนาบุคลากรกองกิจการนักศึกษา   ใหสอดคลองกับภารกิจที่ตอง

ทํางานพฒันานักศึกษา     

     2. ควรมีการประเมินผลระบบการพฒันาบุคลากรและนาํผลการประเมินไปปรับปรุงอยางเปนระบบ 

วิธีปฏิบัติที่ด/ีนวัตกรรม 

     --- 
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ภารกิจที่   1  ภารกิจรวมของหนวยงานสนับสนุน 

ตัวบงชี้ :  1.5  การพัฒนาหนวยงานสูองคการเรียนรู  

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 

มีการดําเนินการ    

1 ขอ 

มีการดําเนินการ     

2 ขอ 

มีการดําเนินการ    

3 ขอ 

มีการดําเนินการ     

4  ขอ 

มีการดําเนินการ     

5  ขอ 

 

ผลการประเมินตนเองปการศึกษา  2555 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

5 5 5   บรรลุเปาหมาย 
 

ประ เ มิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

 1 มีการกําหนดประเด็น

ความรูและเปาหมาย

ของการจัดการความรู

ที่สอดคลองกับแผนกล

ยุทธ ของหน วยงาน

อยางนอยครอบคลุม 2 

พันธกิจ 

     กองฯ ไดกําหนดประเด็นความรูและเปาหมาย

ของการจัดการความรูที่สอดคลองกับแผนกลยุทธ

ผานที่ประชุมกองกิจการนักศึกษา ครอบคลุม 3 

พันธกิจ  ไดแก 

1. พัฒนานักศึกษาใหเปนบัณฑิตที่พึง 

ประสงคโดยสนับสนุนและจัดกิจกรรมพัฒนา

นักศึกษาที่หลากหลายและมีคุณภาพ  

2. จัดบริการและสวัสดิการที่ดี  เอ้ือตอการ

พัฒนาการเรียนรูและสงเสริมคุณภาพชีวิต 

แกนักศึกษา 

3.  สรางองคกรคุณภาพ ตามหลักการ 

บริหารจัดการที่ดี  

ก น ศ . 1 . 5 -0 1 

แผนการจัดการ

ความรูกองกิจการ

นักศึกษา 

 2 กํ า ห น ด บุ ค ล า ก ร

กลุ ม เป าหมายที่ จ ะ

พั ฒ น า ค ว า ม รู แ ล ะ

ทักษะตามประเด็น

ความ รู ที่ กํ าหนดใน   

ขอ 1 

 

บุคลากรของกองกิจการนักศึกษาที่พัฒนาไดแก 

1. กลุมปฏิบัติงานพัฒนานักศึกษา 

2. กลุมปฏิบัติงานบริการและสวัสดิการ 

นักศึกษา 

ก น ศ . 1 . 5 -0 1 

แผนการจัดการ

ความรูกองกิจการ

นักศึกษา 
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ภารกิจที่   1  ภารกิจรวมของหนวยงานสนับสนุน 

ตัวบงชี้ :  1.5  การพัฒนาหนวยงานสูองคการเรียนรู  

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

 3 มี ก า ร แ บ ง ป น แ ล ะ

แลกเปลี่ยนเรียนรูจาก

ความรู ทักษะของผูมี

ประสบการณตรง (tacit 

knowledge)  เพื่อ

คนหาแนวปฏิบัติที่ดี

ตามประเด็นความรูที่

กําหนดในขอ 1 และ

เผยแพรไปสูบุคลากร

ก ลุ ม เ ป า  ห ม า ย ที่

กําหนด 

 

 

 

 กองฯ  ไดมีการจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู 

ใหแก นักศึกษา  และบุคลากรกองฯ  หลาย

โครงการโดยผูที่แบงปนความรูเปนผูเชี่ยวชาญและ

มีประสบการณตรง 

1. ดานพัฒนานักศึกษา เชน โครงการ 

ประชุ ม เ ชิ ง ป ฏิบั ติ ก า ร จั ด ก า รคว าม รู  (KM 

Workshop) หัวขอการพัฒนารูปแบบและการจัด

กิจกรรมประชุมเชียรและรับนองใหมเชิงสรางสรรค 

ป 2556 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการ

ค ว า ม รู  ( KM Workshop)  เ ค รื อ ข า ย

สถาบันอุดมศึกษาในภาคใตหัวขอความสําเร็จของ

การจัดกิจการรับนองประชุมเชียรปการศึกษา 

2556 

2.  ดานบริการและสวัสดิการนักศึกษา 

    -  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การ 

ดําเนินการใหกูยืมเงิน งานกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อ

การศึกษา  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรทั้ง 5 

วิทยาเขต 

    - การแลกเปลี่ยนความรูประสบการณ 

การสัมภาษณนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษาใหแก

บุคคลากรและศิษยเกา ซึ่งเปนคณะทํางาน 

          - ประชุมคณะทํางานคัดกรองเบื้องตนผู

ขาดแคลนทุนทรัพย โครงการตนกลาสงขลา

นครินทร 

     - การบริหารจัดการองคความรู 

หลักสูตรกิจกรรมนักศึกษา 100 ชั่วโมง  

 

ก น ศ . 1 . 5 -0 2     

ส รุ ป โ ค ร ง ก า ร

แ ล ก เ ป ลี่ ย น

ความรูกองกิจการ

นักศึกษา ป 2555 
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ภารกิจที่   1  ภารกิจรวมของหนวยงานสนับสนุน 

ตัวบงชี้ :  1.5  การพัฒนาหนวยงานสูองคการเรียนรู  

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

       กองฯ ไดมี การจัดตั้ งแต งคณะทํา งานจัด

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูบุคลากรกองฯ  โดย

กําหนดใหมีการแลกเปลี่ยนทุกวันพฤหัสบดีที่ 4 

ของเดือน ๆ ละ 1 คร้ัง เพื่อพัฒนาการทํางานเปน

ทีม   การพัฒนาองคกร  ใหมีการสราง / จัด / เก็บ 

องคความรูอยางเปนระบบ เพื่อเปนขุมความรูดาน

กิจการนักศึกษา โดยไดจัดกิจกรรมตาง ๆ ดังนี้   

- เร่ืองการใหบริการดวยใจ 

- เร่ืองการเงินสําคัญไฉน  

- เร่ืองรอยเร่ืองราวกาวสูอาเซียน 

- เร่ืองควรรู  5  ส. 

- เร่ืองการพิมพหนังสือราชการ 

- ศึกษาดูงาน  เชน  IMT-GT Varsity  

Carnival, การแลกเปลี่ยนเรียนรูประเพณี   มข.-

ม.อ. คร้ังที่ 4 , การประชุมวิชาการดานกิจการนิสิต

นักศึกษาระดับชาติคร้ังที่ 3  

 

 4 มีการรวบรวมความรู

ตามประเด็นความรู ที่

กําหนดในขอ 1 ทั้ง 

ที่มีอยูในตัวบุคคลและ

แหลงเรียนรูอ่ืนๆ ที่

เปนแนวปฏิบัติที่ดีมา

พั ฒ น า แ ล ะ จั ด เ ก็ บ

อยางเปนระบบโดย 

เผยแพรออกมาเปน

ล า ย ลั ก ษ ณ อั ก ษ ร 

(explicit 

knowledge) 

    กองฯ มีการรวบรวมความรูและจัดเก็บรวมทั้ง

นําออกเผยแพรผานทาง Web site กองกิจการ

นักศึกษาอยางเปนระบบ เชน 

- เทคนิคการใหคําปรึกษา 

- การชวยเหลือนักศึกษา 

- เทคนิคการเขียนคูมือการปฏิบัติงาน  

- เทคนิคการคัดกรองเบื้องตนผูขาด 

แคลนทุนทรัพย 

        

ก น ศ .  1 . 5 -0 3  

http://student. 

psu.ac.th 
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ภารกิจที่   1  ภารกิจรวมของหนวยงานสนับสนุน 

ตัวบงชี้ :  1.5  การพัฒนาหนวยงานสูองคการเรียนรู  

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

 5 มีการนําความรูที่ ได

จากการจัดการความ รู

ในปการศึกษาปจจุบัน

หรือปการศึกษาที่ผาน

มาที่ เปนลายลักษณ

อักษร (explicit 

knowledge) และจาก

ความรูทักษะของผูมี

ประสบการณตรง 

 (tacit knowledge) 

ที่เปนแนวปฏิบัติที่ดีมา

ป รั บ ใ ช ใ น ก า ร

ปฏิบัติงานจริง 

    กองฯ ไดนําความรูที่ไดจากการจัดการความรู 

มาจัดทําใหเปนลายลักษณอักษร  คือ 

การติดตามและดํา เนินการดานทรานสคริป

กิจกรรมนักศึกษา เร่ิมจากการที่มีการตรวจสอบ

การทํากิจกรรมของนักศึกษา  ที่จะจบกอน 1 ภาค

การศึกษา รวบรวมรายชื่อนักศึกษาที่ไมครบตาม

เกณฑ แจงไปยังคณะตางๆ ที่นักศึกษาสังกัด  

เพื่อใหคณะไดดําเนินการในเบื้องตนดวยการเรียก

นักศึกษามาเตือนในเร่ืองของการทํากิจกรรม และ

การดําเนินการจัดกิจกรรมหรือโครงการสําหรับ

นักศึกษากลุมนี้  ไดเขารวมกิจกรรมครบตามที่

กําหนดไว  คือ  17   กิจกรรม  100  หนวยชั่วโมง 

หลังจากนั้น ในสวนของงานกิจกรรมนักศึกษาก็ยัง

ไดจัดกิจกรรมควบคูไปกับคณะตางๆ รวมถึงการ

เชิญหนวยกิจการนักศึกษาคณะตางๆ มารวมเปน

สวนหนึ่งในการจัดกิจกรรมสําหรับนักศึกษาที่มี

ปญหา  เมื่ อ เ ข า ร ว ม กิจกรรมจบครบตามที่

มหาวิทยาลัยไดกําหนดไวและมีการบันทึกกิจกรรม

ใหกับนักศึกษาเปนที่เรียบรอยแลว งานทะเบียน

กลางจะทําหนาที่ตอในการดําเนินการดานขอ

อนุมัติจบการศึกษาใหกับนักศึกษาตอไป 

กนศ. 1.5-04  

บันทึ กข อความ

เ ร่ื อ ง ข อ แ จ ง

รายชื่อนักศึกษาที่

ไมผ านกิจกรรม

เสริมหลักสูตรเพื่อ

พัฒนานักศึกษา 

ขอสรุปโดยรวมของตัวบงชี้ 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

      ---- 

จุดที่ควรพัฒนา / ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

ควรมีการนําความรูที่ไดจากการจัดการความรูมาจัดเก็บเปนหลักฐาน และนําไปใชกับการปฏิบัติงานจริง 

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 

      ----  
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ภารกิจที่  1   ภารกิจรวมของหนวยงานสนับสนุน 

ตัวบงชี้ :  1.6  ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ  

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 

มีการดําเนินการ        

1 ขอ 

มีการดําเนินการ       

2 ขอ 

มีการดําเนินการ       

3 ขอ 

มีการดําเนินการ       

4 ขอ 

มีการดําเนินการ       

5 ขอ 

 

ผลการประเมินตนเองปการศึกษา  2555 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

5 5 5   บรรลุเปาหมาย 
 

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

 1 มีแผนระบบ

สารสนเทศ 

(Information 

System Plan) 

     กองฯ มีแผนระบบสารสนเทศ (Information 

System Plan) (กนศ.1.6-01) 

กนศ.1.6-01    

แ ผ น ร ะ บ บ

สา รสน เทศกอง

กิจการนักศึกษา 

 2 มีระบบสารสนเทศ

เพื่อการบริหารและ

การตั ดสิน ใจตาม

พั น ธ กิ จ ข อ ง

หนวยงาน และ

สามารถนําไปใชใน

ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น

ประกันคุณภาพ 

     กองฯ มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและ

การตัดสินใจสอดคลองกับพันธกิจของกองฯ ดังนี ้

(กนศ.1.6-02) 

  1. การบริการจัดหางานโดยใชโปรแกรม  

PSU Job Search 

      2. สารสนเทศกิจกรรมนักศึกษา (Transcript  

กิจกรรมนักศึกษา) 

      3. ขาวสารกองกิจการนักศึกษา 

      4. กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.และ 

กรอ.) 

 5. ทุนการศึกษา (ทุนทั่วไป) 

 6. ทุนทํางานแลกเปลี่ยน 

7. ประกันสุขภาพและอุบัติเหต ุ

กนศ.1.6-02 

http://student.p

su.ac.th 

   8. งานพิเศษหารายไดระหวางเรียน 

      9. โครงการประกอบการอบรมแขงขันตาง ๆ 

10. การจองหอพัก 
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ภารกิจที่  1   ภารกิจรวมของหนวยงานสนับสนุน 

ตัวบงชี้ :  1.6  ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ  

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

11. เงินยืมฉุกเฉิน โดยทุกระบบสามารถนาํ 

ขอมูลไปใชในการดาํเนินงานประกันคุณภาพทัง้

ระดับกองฯ และระดบัมหาวิทยาลัย 

 3 มีการประเมินความ

พึงพอใจของผูใช

ระบบสารสนเทศ 

 

     มีการประเมินคุณภาพพึงพอใจของผูใชบริการ

(นักศึกษา)  มีผลการประเมินที่ระดับมาก ที่คาเฉลี่ย 

4.00   

กนศ.1.10-02 

สรุปผลการ

ประเมินความพึง

พอใจผูใชบริการ 

กองกิจการ

นักศึกษา 

 4 มีการนําผลการ

ประเมินความพงึ

พอใจของผูใชระบบ

สารสนเทศมา

ปรับปรุงระบบ

สารสนเทศ 

     จากการประเมินผลจากการทํางานและสอบถาม

นักศึกษาที่ใชบริการจองหอพักผาน Website พบวา

การจองหอพักของนักศึกษาชั้นปที่ 1 นักศึกษายังไม

เขาใจระบบและไมทราบรหัสนักศึกษาเมื่อระบบ

กํ า ห น ด ใ ห ใ ช เ ล ข ป ร ะ จํ า ตั ว ป ร ะ ช า ช น เ ป น 

Username และใหนักศึกษาปอน Password ดวย

ตนเองแตนักศึกษามักจะลืม password ในภายหลัง

ทําใหไมสามารถเขาระบบได จึงไดปรับปรุงระบบโดย

กําหนด Password เปนวันเดือนป เกิดของนักศึกษา

เพื่อปองกันปญหาดังกลาว (กนศ.1.6-04)  

กนศ.1.6-04 

http://student. 

psu.ac.th/dorm/ 

 

 5 มีการสงขอมูลผาน

ระบบเครือขายใหผู

ที่เก่ียวของตามที่

กําหนด 

    ระบบสารสนเทศของกองกิจการนักศึกษานั้น

ทํ า ง า น ป ร ะ ส า น กั บ ร ะ บ บ ส า ร ส น เ ท ศ ข อ ง

มหาวิทยาลัยและผูเก่ียวของอ่ืน ๆ ดังนั้นระบบจึง   

มีการสงผานขอมูลอยูเสมอบางอยางเปนแบบ  

real time บางอยางเปนการจัดสงขอมูลเปนคราวๆ 

ไปตามที่กําหนด (กนศ.1.6-02) 

 

กนศ.1.6-02 

http://student. 

psu.ac.th 

 

 

ขอสรุปโดยรวมของตัวบงชี ้

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง  

     มีงานสารสนเทศและนวตักรรมดูแลภารกิจนี้โดยเฉพาะ เปนโครงสรางที่แตกตางจากหนวยงานสนบัสนุนอ่ืน ๆ 
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ภารกิจที่  1   ภารกิจรวมของหนวยงานสนับสนุน 

ตัวบงชี้ :  1.6  ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ  

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

จุดที่ควรพัฒนา / ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

---- 

วิธีปฏิบัติที่ด/ีนวัตกรรม 

      ----  
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ภารกิจที่  1  ภารกิจรวมของหนวยงานสนับสนุน 

ตัวบงชี้ :  1.7  ระบบบริหารความเสี่ยง  

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

 

เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 

มีการดําเนินการ 
1 ขอ 

มีการดําเนินการ 
2 ขอ 

มีการดําเนินการ 3 
หรือ 4 ขอ 

มีการดําเนินการ  

5 ขอ 

มีการดําเนินการ       

6 ขอ 

 

ผลการประเมินตนเองปการศึกษา  2555 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

6   6  5    บรรลุเปาหมาย 

    
 

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

 1 มีการแตงตั้งคณะกรรมการ

หรือคณะทํางานบริหารความ

เสี่ยงโดยมีผูบริหารระดับสูง

และตัวแทนที่รับผิดชอบพนัธ

กิจหลัก 

ของหนวยงานรวมเปน

คณะกรรมการหรือ

คณะทํางาน 

  มีการแตงตั้งคณะกรรมการบริหาร 
ความเสี่ยงและควบคุมภายในกองกิจการ

นักศึกษาซ่ึงประกอบดวย หัวหนางานทุก

งานและผูแทนที่รับผิดชอบการดําเนินงาน

จากทุกงาน มีผู อํ านวยการกอง เปนที่

ปรึกษาโดยคณะกรรมการดังกลาวมีหนาที่ 

วางแผนและจัดวางระบบการบริหารความ

เสี่ยงและควบคุมภายในของกองฯ ติดตาม

และประเมินผลการควบคุมภายในและ

พัฒนาปรับปรุงระบบ  

กนศ. 1.1-02   

คําสั่งแตงตั้ง

คณะกรรมการ

ชุดตางๆ ในการ

ดําเนินงานของ

กองกิจการศึกษา 

 2 มีการวิเคราะหและระบุ

ความเสี่ยง และปจจัยที่ กอ

ใหเกิดความเสี่ยงอยางนอย  

2 ดาน ตามบริบทของหนวย

งานจากตัวอยาง ตอไปนี ้
 

ในการวิเคราะหและระบุความเสี่ยง 

และปจจัยเสี่ยงที่กอใหเกิดความเสี่ยงที่ สงผ

ลกระทบหรือสรางความเสียหายหรือความล

มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุ/ไมบรรลุเป

าหมายในการบริหารงานนั้น 
      

กนศ 1.7-01 
รายงานผลการ
ประเมินผลและการ
ปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน  
สําหรับงวดตัง้แต
วันที่ 1 ตุลาคม
2555 ถึงวันที่ 28 

 

รายงานประจําปการประเมินคุณภาพภายใน  ปการศึกษา 2555 

48 



ภารกิจที่  1  ภารกิจรวมของหนวยงานสนับสนุน 

ตัวบงชี้ :  1.7  ระบบบริหารความเสี่ยง  

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

  *ความเสี่ยง ดานทรัพยากร 

(การเงินงบประมาณ  ระบบ 

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

อาคารสถานที่) 

* ความเสี่ยงดาน ยทุธศาสตร

หรือกลยุทธของหนวยงาน 

* ความเสี่ยงดานนโยบาย 

กฎหมายระเบียบ ขอบังคับ 

* ความเสี่ยงดานการ

ปฏิบัติงาน เชน ความเสี่ยง

ของกระบวนการบริหาร

หลักสูตรการบริหารงานวจิัย 

ระบบงาน  ระบบประกัน

คุณภาพ 

* ความเสี่ยงดานบุคลากรและ

ความเสี่ยงดาน  ธรรมมาภิบาล  

โดย    เฉพาะจรรยาบรรณของ

บุคลากร 
* ความเสี่ยงจากเหตุการณ

ภายนอก 

    กองฯ ไดนําจุดออนและขอเสนอแนะ

จากรายงานประจําปการประเมินคุณภาพ 

และรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน

มาเปนประเด็นพิจารณา 

รวมกัน เพื่อวิเคราะหหาความเสี่ยงจากจุดอ

อนที่ยังมีอยู ซึ่งไดผานการวิเคราะหแลว เป

นปจจัยที่กอใหเกิดความเสี่ยงใน ดานการ

ปฏิบัติงาน 

กุมภาพันธ 2556 

 3 มีการประเมินโอกาสและ

ผลกระทบของความเสีย่งและ

จัดลําดบัความเสี่ยงที่ไดจาก

การวิเคราะหใน      ขอ 2 

  กองฯ มีการประเมินโอกาสและ 

ผลกระทบของความเสีย่ง และจดัลําดบั

ความเสีย่งตามแบบตดิตาม ปย.3 และไดนํา

ระบบและกลไกการพฒันาคุณภาพตาม

ระบบประกันคุณภาพภายใน(SAR)   

ซึ่งกําหนดสิ่งที่ตองพัฒนาเรงดวนตาม

รายงานผลการประเมินคุณภาพในรอบ ป 

2555 มาพิจารณาดําเนนิการ 

 

กนศ.1.7-02 
รายงานผลการ

ติดตามการปฏิบัติ

ตามแผนการ

ปรับปรุงการ

ควบคุมภายใน 

ของงวดกอน 

ระดับองคกร 
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ภารกิจที่  1  ภารกิจรวมของหนวยงานสนับสนุน 

ตัวบงชี้ :  1.7  ระบบบริหารความเสี่ยง  

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

    สําหรับงวด    ตัง้

แตวันที่ 1 ตุลาคม 

2555 ถึงวันที่ 28 

กุมภาพันธ 2556 

 4 มีการจัดทําแผนบริหารความ

เสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง 

และดําเนนิการตามแผน 

   กองฯ มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง

ที่มีระดับความเสีย่งสูงตามแบบ ปย.3   
 

กนศ.1.7-02 
รายงานผลการ

ติดตามการปฏิบัติ

ตามแผนการ

ปรับปรุงการ

ควบคุมภายใน 

ของงวดกอน 

ระดับองคกร

สําหรับงวด    ตัง้

แตวันที่ 1 ตุลาคม 

2555 ถึงวันที่ 28 

กุมภาพันธ 2556 

 5 

 

มีการติดตามและประเมนิ ผล

การดําเนินงานตามแผน และ

รายงานตอมหาวิทยาลัย เพื่อ

พิจารณาอยางนอยป 

ละ 1 คร้ัง 

กองฯ  มีการติดตามและประเมินผล  

การดําเนินการตามแผน และไดรายงานผล

การดําเนินงานประจาํปตอมหาวิทยาลยั ตาม

รอบที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
 

 

 6 มีการนําผลการประเมินและข

อเสนอแนะจากผูบริหารไปใช

ในการปรับแผนหรือวิเคราะห

ความเสี่ยงในรอบปถัดไป 

ที่ผานมากองกิจการนักศึกษา ไดมี 

การนําผลการประเมินและขอเสนอแนะจาก

ผูบริหารระดับมหาวทิยาลัยไปใชในการปรับ

แผนหรือวิเคราะหความเสี่ยงในรอบปถัดไป

เนื่องจากถูกมอบหมายใหรับผิดชอบความ

เสี่ยงในระดับมหาวิทยาลัย 

 

 

 

ขอสรุปโดยรวมของตัวบงชี ้
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ภารกิจที่  1  ภารกิจรวมของหนวยงานสนับสนุน 

ตัวบงชี้ :  1.7  ระบบบริหารความเสี่ยง  

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

        ---- 

จุดควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

        ---- 

วิธีปฏิบัติที่ด/ีนวัตกรรม 

       ---- 
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ภารกิจที่  1  ตัวบงชี้รวมของหนวยงาน 

ตัวบงชี้ :  1.8  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ  

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการ

ประเมิน 

ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 

มีการดําเนินการ 
1 ขอ 

มีการดําเนินการ     

2  หรือ 3 ขอ 
มีการดําเนินการ     

4 หรือ 5 ขอ 

มีการดําเนินการ        

6  ขอ  

มีการดําเนินการ       

7 ขอ 

 

ผลการประเมินตนเองปการศึกษา  2555 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

7   7 5   บรรลุเปาหมาย 
 

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการ

ประเมิน 

ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

 1 มีการจัดทําคําขอ

ที่สอดคลองกับ

แผนกลยุทธของ

หนวยงาน 

 

     กองฯ ไดมีการจัดทําคําของบประมาณประจําป

ทั้งงบประมาณแผนดินและงบประมาณเงินรายไดที่

สอดคล อง กับแผนการจัดทํ า งบประมาณของ

มหาวิทยาลัย รวมทั้งสอดคลองกับยุทธศาสตรในดาน

กิจการนักศึกษาที่กองกิจการนักศึกษารับผิดชอบใน

ฐานะหนวยงานกลางที่ตองดําเนินการกํากับดูแลการ

ใชจายงบประมาณ  (กนศ. 1.8-01) 

กนศ. 1.8-01 

-  เอกสารคําขอ 

งบประมาณ 

แผนดินประจาํป

งบประมา 2555 

-  เอกสารคําขอ

งบประมาณเงิน

รายไดประจําป

งบประมาณ 2555 

 2 มีแนวทางบริหาร

ทรัพยากรทาง   ด

านการเงินหลัก

เกณฑการจัดสรร

และ การวางแผน

การใชเงินอยางมี

ประสิทธิภาพ  

โปรงใสตรวจสอบ 

ได 

แนวทางบริหารทรัพยากรทางดานการเงินและ 

แผนการจัดสรรและการใชจายงบประมาณภายใน

กองจะเปนไปตามภารกิจประจําที่กองรับผิดชอบตาม

สายงาน  ซึ่งงบประมาณที่ได  รับการจัดสรรจาก

มหาวิทยาลัย ในแตละหมวด จะมีกิจกรรมกํากับแต

ละกิจกรรมจะมีกฎ ระเบียบ และเกณฑการใชจาย 

งบประมาณกํากับชัดเจนดังนั้น การใช จ ายงบ

ประมาณของแตละงานแตละกิจกรรมจะ ตองเปนไป

ตามกฎเกณฑ และระเบียบ โดยไดรับการอนุมัติจากผู

-  เอกสารคําขอ 

งบประมาณแผนดิน

ประจําปงบประมาณ 

2555 

- เอกสารคําขอ 

งบประมาณเงิน 

รายไดประจําป 

งบประมาณ 2555 
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ภารกิจที่  1  ตัวบงชี้รวมของหนวยงาน 

ตัวบงชี้ :  1.8  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ  

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการ

ประเมิน 

ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

   บริหารที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบประกอบดวย 

รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษาและศิษยเกาสัมพันธ 

     กองฯ  มี กา รดํ า เนิ นกา รด านการ เ งิ นและ

งบประมาณที่แยกตางหากจากมหาวิทยาลัยในการ

บริหารจัดการโดยจัดระบบการดํา เนินงาน  ที่

เบ็ดเสร็จและเสร็จสิ้นที่กองฯโดยเฉพาะเงินคาบํารุง

กิจกรรมนักศึกษา(ดําเนินโดยงานธุรการ) และมีการ

กระจายอํานาจการอนุมัติการใชโดยรองอธิการบดีที่

รับผิดชอบ และผูอํานวยการกองกิจการนักศึกษา 

การดําเนินงานมีเจาหนาที่การเงิน  รับผิดชอบในการ

ดําเนินการใชเงิน ตลอดจนตรวจสอบเอกสารและ

หลักฐานการเบิกจาย ที่เพิ่มประสิทธิภาพ  มีความ

โปรงใส  และตรวจสอบได รายละเอียดเอกสาร  

(กนศ. 1.8-01) 

- งบประมาณ 

แผนดินประจาํป 

งบประมาณ 2555 

- สรุปขอมูลดาน

งบประมาณและ

การเงิน กองกิจการ

นักศึกษา 

ปงบประมาณ 2555 

 3 มีงบประมาณ

ประจําปที่สอด    

คลองกับแผน 

ปฏิบัติการใน 

แตละพันธกิจ 

และการพัฒนา     

หนวยงานและ

บุคลากร 

     งบประมาณการดําเนนิงานกองกิจการนักศึกษา 

ประจําปงบประมาณ 2555 ไดรับการจัดสรรเงิน

งบประมาณสนับสนนุในการดาํเนินงานจากแหลง 

เงินงบประมาณแผนดนิและงบประมาณเงนิรายได

มหาวิทยาลยัเปนหลักในการดาํเนินงาน                   

     สําหรับงบประมาณในการพัฒนาหนวยงานและ

บุคลากรไมไดรับการจัดสรร  เนื่องจากมหาวิทยาลัย

ไดกําหนดนโยบายการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน  

ในสํานักงานอธิการบดีโดยไดมอบหมายใหกองการเจ

าหนาที่เป นหนวยงานที่ รับผิดชอบบริหารจัดการ

งานดานพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน  รวมทั้งการ

กําหนดนโยบายและแผนพัฒนาบุคลากร   

 

กนศ.1.8-02  

สรุปการเงิน 

และงบประมาณ   

กองกิจการ-

นักศึกษา 
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ภารกิจที่  1  ตัวบงชี้รวมของหนวยงาน 

ตัวบงชี้ :  1.8  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ  

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการ

ประเมิน 

ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

 4 มีการจัดทํารายงาน 

ทางการเงินอยาง

เปนระบบ และ

รายงานตอผู

บริหาร ของหนวย

งานอยาง นอยปละ 

2 คร้ัง 

กองฯ มีระบบฐานขอมูลการใชจายงบประมาณ  

ในแตละรายการ ทําใหทราบสถานะทางการเงินของ

กองฯ กอนเสนอผูมีอํานาจตัดสินใจอนุมัติในการใช

เงินแต ละค ร้ัง   โดยงานธุรการรับผิดชอบเปน

หน วยงานกลาง  รอง รับการบ ริหาร และการ

ดําเนินงานของทุกงานของกองฯ และองคการบริหาร

องคการนักศึกษา  สภานักศึกษา  ชมรมตาง ๆ และ

กรรมการหอพัก 

     มีการจัดทํารายงานขอมูลสถานะทางการเงิน   

อยางเปนระบบมีการบันทึกขอมูลทุกคร้ังที่มีการใช

เงิน สามารถตรวจสอบความเปนปจจุบันไดที่งาน

ธุรการ  และจัดทํารายงานทุกเดือน  รายไตรมาส 

และทุกปงบประมาณใหผูบริหารและหนวยงานทราบ 

บัญชีรายงานขอ 

มูลดานการเงิน 
 

 5 มีการนําขอมูล

ทางการเงินไปใชใน

การวิเคราะห   

คาใชจายและ      

วิเคราะหสถานะ

ทางการเงินของ 

หนวยงานอยาง   

ตอเนื่อง 

 กองฯ มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการ  

วิเคราะหคาใชจาย วิเคราะหสถานะทางการเงินของ

กอง เพื่อใชประกอบการใชเงินตามภารกิจและตาม

รายการที่ไดรับการจัดสรรอยางตอเนื่อง 

 

เอกสารการเบิก    

จายงบประมาณ 

 

 6 มีหนวยงาน

ตรวจสอบภายใน

และภายนอกทํา

หนา ที่ตรวจ

ติดตามการใชเงิน

ให   เปนไปตาม

ระเบียบและกฎ 

     กองฯ มีการตรวจสอบ ติดตามการใชเงินโดย

เจาหนาที่ที่รับผิดชอบ หัวหนางานและผูอํานวยการ

กองฯ หนวยงานตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย 

นอกจากนี้ยังมีการติดตามการใชเงิน กรณีที่ใชงบ

กลางกับงานพัสดุ งานการเงินและบัญชีกองคลังและ

กองแผนงานในการใชเงินทุกรายการ ผลการติดตาม

และตรวจสอบ โดยหนวยตรวจสอบภายใน ดาน

งบประมาณถูกตอง 

 

กนศ.1.8-01  

บัญชีและรายงานการ

ดําเนินงานการเงิน

ตาง ๆ ของกองฯ

ปงบประมาณ 2555 - 

2556 
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ภารกิจที่  1  ตัวบงชี้รวมของหนวยงาน 

ตัวบงชี้ :  1.8  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ  

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการ

ประเมิน 

ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

  เกณฑที่ 

สถาบนักําหนด 

เปนไปตามระเบียบ แตมีปญหาในระบบการติดตาม

การใชเงินยืมและที่ยังไมสามารถดําเนินการไดตาม

ระเบียบที่กําหนดในเร่ืองของระยะเวลาการชําระเงิน

คืนตามเวลาที่กําหนดไว 

 

 7 ผูบริหารระดับสูง มี

การติดตาม 

ผลการใชเงินให

เปนไปตาม

เปาหมาย และ

นําขอมูลจาก 

รายงานทางการ 

เงินไปใชในการ

วางแผนและการ

ตดัสินใจ 

     ผูอํานวยการกองฯ หัวหนางาน/หัวหนาหนวยทุก

งานและเจาหนาที่ที่รับผิดชอบใหความสําคัญและ

ติดตามการใชจายเงินตามงบประมาณที่ไดรับและ

ตามภารกิจ กิจกรรม/โครงการที่รับผิดชอบ เพื่อให

การใชจายเงินเปนไปตามแผนที่วางไว และสอดคลอง

กับเปาหมายที่มหาวิทยาลัยกําหนด และนําขอมูล

จากรายงานทางการเงินไปใชในการวางแผนและการ

ตัดสินใจ 

กนศ.1.8-03  

หนังสือเอกสารการ

จัดทําคําขอ

งบประมาณเงิน

รายไดและเงิน

งบประมาณ 

ขอสรุปโดยรวมของตัวบงชี ้

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

  มีการดําเนินงานดานการเงินและงบประมาณที่กองฯ แยกขาดจากมหาวิทยาลัยในการดาํเนินงาน 

โดยเฉพาะการดาํเนินงานเงินกิจกรรมของนักศึกษาที่เบ็ดเสร็จและเสร็จสิ้นที่กองฯ  ที่แยกตางหากจากแผนรวมของ

มหาวิทยาลยัและมีเจาหนาที่การเงินดูแล  รับผิดชอบทาํใหมีความคลองตัวและเอ้ือตอการดําเนนิงาน 

จุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

1. มีการเชื่อมโยงแผนปฏิบัตกิารของหนวยงานกับระบบงบประมาณในบางสวนงานเทานั้น 

      2.  เสนอมหาวิทยาลัยจัดงบประมาณใหสอดคลองกับโครงสรางการแบงงานใหม 9 งาน 

วิธีปฏิบัติที่ด/ีนวัตกรรม 

1. กําหนดใหจัดทําแผนปฏิบตัิการประจาํปตามทิศทางที่กําหนดไวในแผนกลยุทธเพื่อเปนการ 

เชื่อมโยงและถายทอดเปาหมายเชิงยุทธศาสตร สูเปาหมายการดําเนินงานของแตละสวนงาน 

      2.สรางระบบที่เชื่อมโยงระหวางกลยุทธและแผนปฏิบัติการของกองฯ กับระบบงบประมาณ        
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ภารกิจที่  1  ภารกิจรวมของหนวยงานสนับสนุน 

ตัวบงชี้ :  1.9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการ

ประเมิน 

ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 

มีการดําเนินการ 
1 ขอ 

มีการดําเนินการ 
2 หรือ 3 ขอ 

มีการดําเนินการ    

 4 หรือ 5 หรือ 6 ขอ 

มีการดําเนินการ        

7 หรือ 8 ขอ 

มีการดําเนินการ       

9 ขอ 

 

ผลการประเมินตนเองปการศึกษา  2555 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

7 7 4    บรรลุเปาหมาย 
 

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการ

ประเมิน 

ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

 1 มีระบบและกลไก

การประกัน 

คุณภาพการ 

ศึกษาภายในที่

เหมาะสม และ

สอดคลองกับพันธ

กิจและพัฒนาการ

ของสถาบันและ

ดําเนินการตาม

ระบบที่กําหนด 

 กองฯ  มีแผนการดําเนินงานดานประกัน 

คุณภาพตามนโยบายและวงจรการประกันคุณภาพ

ของมหาวิทยาลัย โดยยึดกระบวนการ PDCA+Par 

เพื่อขับเคลื่อนงาน ระบบการประกันคุณภาพภายใน

กอง อาศัยการมีส วนรวมของทุกงานภายในกอง

ดําเนินกิจกรรมการประกันคุณภาพภายใตกรอบและ

นโยบายของกองและมหาวิทยาลัยโดยใชแนวทาง

เดียวกับที่สํานักงานประกันคุณภาพเสนอใหมีการ

จัดทํารายงานประจําปการประเมิน คุณภาพของหน

วยงานสนับสนุน เพื่อใหเปนระบบเดียวกัน อยางไรก็

ตามยังมีขอแตกตางกันในบางภารกิจเฉพาะหนวย

งานสนับสนุนใน  ปการศึกษา 2555 กองยังคงใช

มาตรฐานการประเมินตามองคประกอบและ    ตัวบ

งชี้รวมกันของ สกอ. สมศ. และมอ.ในสวนของภารกิจ

รวม สําหรับตัวบงชี้ เฉพาะได กําหนดใหสะทอน

ภาระกิจหลักและใชเกณฑคุณภาพเปน แนวทางใน

การประเมิน ทําใหมาตรฐานตัวบ งชี้และเกณฑ

คุณภาพ มีความสมบูรณและสอดคลองกับมาตรฐาน

ที่เก่ียวของ เพื่อ 

กนศ.1.9-01 

คูมือการจัดทํา 

รายงานประจาํปการ

ประเมินคุณภาพ ของ

หนวยงานสนับสนุน 

มหาวิทยาลยัสงขลา

นครินทร 

และรายงานประจําป 

คุณภาพภายในกอง

กิจการนักศึกษา ประ

จําปการศึกษา 2554 
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ภารกิจที่  1  ภารกิจรวมของหนวยงานสนับสนุน 

ตัวบงชี้ :  1.9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการ

ประเมิน 

ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

   กําหนดกรอบและแนวทางการประกันคุณภาพใหมี

ความชัดเจนและมีการเชื่อมโยงกับแผนกลยุทธของ

มหาวิทยาลัยส วนกลไกการประกันคุณภาพนั้น

บุคลากรในกองรวมกันขับเคลื่อนโดยจะมีการประชุม

พิจารณากําหนดแนวทางการพัฒนาระบบประกัน

คุณภาพผานที่ประชุมหัวหนางานนอกจากนั้นยังมีที่

ประชุมคณะกรรมการการประกันคุณภาพจะพิจารณา

และตัดสินใจพัฒนางานระบบคุณภาพในกอง เชน 

ระบบประกันคุณภาพภายในกอง และระบบการ

ควบคุมภายใน (กนศ.1.9-01) 

 

 2 มีการกําหนด

นโยบายและให 

ความสําคัญเร่ือง

การประกัน

คุณภาพ

การศึกษาภายใน 
 

    กองฯ ไดกําหนดนโยบายและใหความสําคัญกับ

เร่ืองการประกันคุณภาพภายในโดยไดมีการ แตงตั้ง

คณะกรรมการ ประกอบดวยรองฯ ผช. ผอ.และหัว

หนางานทุกงานทําหนาที่ในการกําหนดนโยบายแนว

ทางการพัฒนาระบบประกันคุณภาพตลอดจนพัฒนา

กระบวนการประกันคุณภาพภายในและกํากับติดตาม

ใหเปนไปตามแผนการดําเนินการประกันคุณภาพ

ภายในประจําป รวมทั้งดําเนินการใหมีการบูรณาการ

ระบบการประกันคุณภาพเขากับกระบวนการจัดทํา

รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปของรายบุคคล 

(TOR) เพื่อใหทุกคนไดมีสวนรวมในการดําเนินการ

ประกันคุณภาพภายในของกองฯ รวมทั้งการจัดทํา

รายงานประจําปการประเมินคุณภาพของกองกิจการ

นักศึกษา  

กนศ.1.1-02 

คําสั่งแตงตัง้

คณะกรรมการชุด

ตางๆ ในการ

ดําเนินงานของกอง

กิจการนักศึกษา 
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ภารกิจที่  1  ภารกิจรวมของหนวยงานสนับสนุน 

ตัวบงชี้ :  1.9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการ

ประเมิน 

ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

 3 มีการกําหนดตัว บ

งชี้เพิ่มเติมตาม       

อัตลักษณของ  หน

วยงาน 

(ตัวบงชี้เฉพาะ) 
 

      กองฯ ไดมีการกําหนดตัวบงชี้เพิ่มเติมตาม    อัต

ลักษณของกองฯ ในภารกิจเฉพาะที่เปนบริบทของ

กองกิจการการศึกษา เพื่อนําผลการประเมินมา

พัฒนาระบบบริหารจัดการภายในของกองกิจการ

การศึกษา ซึ่งในป 2555 ไดกําหนดตัวบงชี้เฉพาะ

ข้ึนมา 15 ตัวบงชี้  

 กนศ.1.9-01 

คูมือการจัดทํา 

รายงานประจาํปการ

ประเมินคุณภาพ ของ

หนวยงานสนับสนุน 

มหาวิทยาลยัสงขลา

นครินทร 

และรายงานประจําป 

คุณภาพภายในกอง

กิจการนักศึกษา ประ

จําปการศึกษา 2554 

 4 มีการดําเนินงาน      

ดานการประกัน

คุณภาพการศึกษา 

ภายในที่ครบถวน 

ประกอบ ดวย 

   1) การควบคุม 

ติดตามการดําเนิน 

งาน และประเมนิ

คุณภาพ 

   2) การจัดทํา

รายงานประจาํป 

ที่เปนรายงาน

ประเมินคุณภาพ

เสนอตอสถาบัน

ตามกําหนดเวลา

โดยเปนรายงานที ่

      กองฯ มีการดําเนินงานดานการประกัน 

คุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถวนทั้งการควบคุม

คุณภาพการติดตามตรวจสอบการดําเนินงานการ

ประเมินคุณภาพ มีการนํากลไกคุณภาพตามวงจร 

PDCA–Par เพื่อขับเคลื่อนงานระบบคุณภาพภายใน

กองฯ อยางตอเนื่อง        เปนประจําทุกปอยางต

อเนื่อง กองฯ ไดดําเนินการจัดทํารายงานประจําป

คุณภาพภายในตาม    ขอบขายภาระงานของกอง ทั้ง

ที่เปนภารกิจรวมของ หนวยงานสนับสนุนและภารกิจ

เฉพาะที่ เป น บริบทของกองตามคู มือการจัดทํา

รายงานประจําปการประเมินคุณภาพของหนวยงาน

สนับสนุน ของมหาวิทยาลัยเสนอตอมหาวิทยาลัย

ตามเวลาที่กําหนดพรอมทั้งไดรับการประเมินคุณภาพ

ภายในประจําป จากคณะกรรมการภายนอกหนวย

งานที่แตงตั้งโดยมหาวทิยาลัย  

 

กนศ.1.9-01 

คูมือการจัดทํา 

รายงานประจาํปการ

ประเมินคุณภาพ ของ

หนวยงานสนับสนุน 

มหาวิทยาลยัสงขลา

นครินทร 

และรายงานประจําป 

คุณภาพภายในกอง

กิจการนักศึกษา ประ

จําปการศึกษา 2554 
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ภารกิจที่  1  ภารกิจรวมของหนวยงานสนับสนุน 

ตัวบงชี้ :  1.9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการ

ประเมิน 

ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

  มีขอมูลครบถวน

ตามที่สถาบัน

กําหนด และ 

   3) การนําผลการ

ประเมินคุณภาพไป

ทําแผนการพัฒนา 

คุณภาพการดําเนิน 

งานของหนวยงาน 

       กองฯ ไดนําขอเสนอแนะของคณะกรรมการ

ประเมิน มาจัดทําแผนหรือแนวทางในการพัฒนาและ

นําผลการพัฒนาไปรายงานตอคณะกรรมการประเมินในป

ถัดไป (กนศ.1.9-03) 

กนศ.1.9-03 

รายงานผลยอนกลับ

การประเมินคุณภาพ

ภายในกองกิจการ

นักศึกษาประจาํป

การศึกษา 2554 

 5 มีการนําผลการ

ประกันคุณภาพ 

การศึกษาภายใน

มาปรับปรุงการ

ทํางานและสงผลให

มีการพัฒนา 

ผลการดําเนนิงาน

ตามตัวบงชี้ของ

แผนกลยุทธทุก

ตัวบงชี้ 

    กองฯ  มีการนําผลการประกันคุณภาพภายใน

มอบหมายใหผู  รับผิดชอบตัวบงชี้  นําผลจากการ

ประเมินคุณภาพ และแผนพัฒนาคุณภาพในแตละป

ไปวิเคราะหและดําเนินการเพื่อพิจารณาปรับปรุงการ

ดําเนินงานในสวนที่ รับผิดชอบใหมีการพัฒนาข้ึน

จากปที่ผานมา 

แนวทางการพัฒนา

และผลการพัฒนา

ตามผลการประเมิน

คุณภาพของปที่ผ

านมา 

 6 มีระบบสารสนเทศ ที่

ใหขอมูลสนับสนุน

การประกันคุณภาพ 

การศึกษาภายใน 

    กองฯ มีระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่ให

ขอมูลสนับสนุนการประกันภายในทั้งภารกิจรวมและ

ภารกิจเฉพาะหลายระบบงานตามภารกิจ   เชน 

ทุนการศึกษา กองทุนเงินให กูยืมเพื่อการศึกษา 

บริการจัดหางานและขอมูลศึกษาตอ หอพักนักศึกษา

กิจกรรมเพื่อสงเสริมพัฒนานักศึกษา เปนตน 

กนศ.1.6-02 

http://student. 

psu.ac.th 
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ภารกิจที่  1  ภารกิจรวมของหนวยงานสนับสนุน 

ตัวบงชี้ :  1.9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการ

ประเมิน 

ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

      ผูปฏิบัติงานสามารถนําขอมูลไปรายงานผลการ

ประกันคุณภาพทําใหแตละภารกิจมีระบบขอมูล ตาม

ขอบข ายภาระงานที่ ใช ประกอบการวิ เคราะห 

สังเคราะหอยางมีประสิทธิภาพและในบางภารกิจกอง

ยังทําหนาที่เปนผูจัดทําระบบสารสนเทศที่สนับสนุน

การประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย (กนศ.1.6-02) 

 

 7 มีสวนรวมของผูมี   

สวนไดสวนเสียใน

การประกันคุณ 

ภาพการศึกษา

โดยเฉพาะผูใช

บริการตามพันธ 

    กองฯ มีข้ันตอนที่ใหผู มีสวนไดส วนเสียในการ

ประกันคุณภาพโดยเฉพาะผูใชบริการเขามามีสวน   ร

วมในการประกันคุณภาพภายในกอง ดังนี ้

   -ในข้ันตอนการประเมินความพึงพอใจผูรับบริการต

อการใหบริการของบุคลากรกองกิจการนักศึกษา 

กนศ.1.6-03 

ความคิดเห็นและความ

พึงพอใจของนักศึกษาตอ

การบริการดาน

สารสนเทศกิจการ

นักศึกษา 

 

-รายชื่อ นศ. และ 

ผูรับบริการที่ใหขอมูลป 

2555 

 

  กิจของหนวยงาน    -ในข้ันตอนของการประเมินคุณภาพภายใน 

ประจําปของคณะกรรมการภายจากนอกหนวยงาน 

โดยการสัมภาษณหรือเชิญผูรับบริการที่เก่ียวของกับ

ทุกงานและนักศึกษาที่ใชบริการมาใหขอมูล  ซึ่งกอง

กิจการนักศึกษา จะนําขอมูลที่ไดจากขอเสนอแนะมา

ปรับปรุง แกไขเพื่อพัฒนา 

งานและนําเสนอ แนวทาง/ผลจากการพัฒนามา

รายงานผลในรายงานในปถัดไป (กนศ.1.6-03) 

 8 มีเครือขายการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู  

ดานการประกัน

คุณภาพการศึกษา 

ระหวางหนวยงาน

และมีกิจกรรมร

วมกัน 

    กองฯ ไมไดมีการดําเนินกิจกรรมดานนี้อยาง

จริงจัง และยังไมมีการแลกเปลีย่นขอมูลผลการ

ดําเนินงานเพื่อพัฒนาระบบเทียบเคียง 

 

- 
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ภารกิจที่  1  ภารกิจรวมของหนวยงานสนับสนุน 

ตัวบงชี้ :  1.9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการ

ประเมิน 

ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

 9 มีแนวปฏิบัตทิี่ดี

หรืองานวิจัย 
ดานการประกัน
คุณภาพที่หนวย
งานพฒันาข้ึนและ
เผยแพรให
หนวยงานอ่ืน
สามารถนาํไปใช
ประโยชน 
 
 
 

      กองฯ ยังไมมีแนวปฎิบัติทีด่ีเก่ียวกับงานวิจยั 

ดานการประกันคุณภาพที่หนวยงานพฒันาข้ึนและ

เผยแพรใหหนวย งานอ่ืนสามารถนําไปใชประโยชน 

 

 

- 

ขอสรุปโดยรวมของตัวบงชี ้

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

        ---- 

จุดที่ควรพัฒนา / ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

1. ควรมีเครือขายการประกันคุณภาพดานกิจการนกัศึกษา และมีกิจกรรมรวมกัน 

2. ควรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานประกันคุณภาพงานกิจการนักศึกษา และนาํผลงานเผยแพร 

วิธีปฏิบัติที่ด/ีนวัตกรรม 

---- 
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ภารกิจที่  1  ภารกิจรวมของหนวยงานสนับสนุน   

ตัวบงชี้ :  1.10. รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ 

เกณฑการประเมิน : 

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 

 

ผลการประเมินตนเองปการศึกษา  2555 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

4.25 3.92 4   ไมบรรลุเปาหมาย 
 

รายละเอียดผลการดําเนนิงาน  : 

            ปการศึกษา 2555   กองกิจการนักศึกษา ไดสํารวจความพึงพอใจผูใชบริการ โดยไดแจกแบบสอบถามใหแก

ผูรับบริการทุกคณะ หนวยงานของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรและบุคคลทั่วไป จํานวน 450 ชุด ไดรับแบบสอบถาม

กลับคืนจํานวน 348 ชุด (ผูบริหารจํานวน 2 ชุด , นักศึกษาจํานวน 273 ชุด, บุคลากรจํานวน 58 ชุด และ

บุคคลภายนอกจํานวน 15 ชุด)  คิดเปนรอยละ 77.33  ของแบบสอบถามทั้งหมดที่แจกไป  (กนศ.1.10-01) 

            สรุปผลการวิเคราะหขอมูลจากการสํารวจความพึงพอใจผูใชบริการกองกิจการนักศึกษาในดานตางๆ ดังนี ้

            1. ความพึงพอใจในการใหบริการภาพรวมคาเฉลี่ยสูงสุด (4.04) ไดแก  ขอ 1.1 ใหบริการดวยความสุภาพ

และเปนมิตร  และคาเฉลี่ยต่าํสดุ (3.58) ไดแกขอ 2.5  มีเอกสาร/แผนพบั/เว็บไซตแนะนาํผูใชบริการ 

 2. ความพึงพอใจในการใหบริการจําแนกตามงานและรายดาน 

     2.1 ดานเจาหนาทีผู่ใหบริการคาเฉลี่ยสูงสุด (4.25,4.14)  ไดแก  งานบริการฯและงานหอพกั    

     2.2 ดานกระบวนการ ข้ันตอนการใหบริการคาเฉลี่ยสูงสดุ (4.16) ไดแก  งานสารสนเทศ   

     2.3 ดานสิ่งอํานวยความสะดวกในการใหบริการคาเฉลี่ยสูงสุด (4.40) ไดแก  งานสารสนเทศ 

 3. ความพึงพอใจตอการใหบริการในภาพรวมในการใหบริการคาเฉลี่ยสูงสุด (4.14)  ไดแก          งาน

บริการฯ และงานวนิัย 

ความตองการ/ความคาดหวังที่มีตอกองกิจการนักศึกษาความถี่มากสุด  ไดแก  การใหบริการเปนระบบ  

สะดวก และรวดเร็ว  ,  ควรเพิ่มที่นั่งรอใหมากและเพียงพอ , เจาหนาทีบ่างคร้ังพูดจา   ไมสุภาพ และใชอารมณ  

ความไมพึงพอใจในการใหบริการความถี่มากสุด  ไดแก  การใหบริการลาชา , การจัดการ ระบบสารสนเทศในการ

จองหองพัก , เจาหนาที่พูดจาไมสุภาพและใชอารมณ และขอเสนอแนะอ่ืน ๆ ในการปรับปรุงการใหบริการความถี่

มากสุด ไดแก  ประชาสัมพันธใหรับทราบทั่วกัน  ,   ปรับปรุงลดข้ันตอนการใหบริการ  ,  ปรับปรุงเร่ืองน้ําและไฟฟา  

(กนศ.1.10-02) 

หลักฐาน  : 

      1.  กนศ1.10-01 :  แบบสอบถามความพึงพอใจผูใชบริการ กองกิจการนักศึกษา 

      2. กนศ1.10-02 :  สรุปผลการประเมินความพงึพอใจผูใชบริการ กองกิจการนักศึกษา 

 

ขอสรุปโดยรวมตัวบงชี้รวมของหนวยงาน 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
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ภารกิจที่  1  ภารกิจรวมของหนวยงานสนับสนุน   

ตัวบงชี้ :  1.10. รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ 

    ---- 

จุดควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง   

1. ปรับปรุงการใหบริการใหเปนทีพ่ึงพอใจมากข้ึน            

2. สิ่งที่ไมพงึพอใจและควรปรับปรุงการใหบริการที่ลาชา , การจัดการระบบสารสนเทศในการจอง 

หองพัก   

  

วิธีปฏิบัติที่ด/ีนวัตกรรม                

             ---- 
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สวนที่ 6 

ผลการดําเนินงานกองกิจการนักศึกษา 

ประจําปการศึกษา 2555 

ภารกิจ/ตัวบงชี้เฉพาะของหนวยงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภารกิจที่ 1  ทุนการศึกษา 

 

 



ตัวบงชี้ 1.1 :  มีการจัดบริการทุนการศึกษาแกนักศึกษา 

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการ

ประเมิน 

ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 

มีการดําเนินการ    

1  ขอ 

มีการดําเนินการ     

2 หรือ 3 ขอ 

มีการดําเนินการ    

4 หรือ 5 ขอ 

มีการดําเนินการ     

6  ขอ 

มีการดําเนินการ     

7  ขอ 

 

ผลการประเมินตนเองปการศึกษา  2555 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

7 7 5   บรรลุเปาหมาย 
 

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการ

ประเมิน 

ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

 1 มีแผนการจัด 

บริการทุน 

การศึกษาที่

สอดคลองกับ

มาตรฐานของ 

สกอ. และ

กระทรวงศึกษา  

ธิการ 

     กองฯ มีแผนการจัดบ ริการทุนการศึกษา เพื่ อ

ชวยเหลือนักศึกษาทั่วไป นักศึกษาที่ขาดแคลนทุน-ทรัพย 

และนักศึกษาที่ประสบภัยฉุกเฉินใหมีโอกาสศึกษา และ

พัฒนาตนเองไดสูงสุดตามศักยภาพเชนเดียวกับนักศึกษา

อ่ืนๆ  ตามมาตรฐานกิจการนักศึกษาของสํานักงาน

ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก า ร อุ ด ม ศึ ก ษ า  ( ก น ศ . 1 . 1 -01 )  

กระทรวงศึกษาธิการ (กนศ.1.1-02) และนโยบายของ

มหาวิทยาลัยฯ  

กนศ.1.1-01            

มาตรฐานกิจการ

นักศึกษาของ

สํานักงาน

คณะกรรมการการ

อุดมศึกษา  

กนศ.1.1-02 

ประกาศกระทรวง 

ศึกษาธิการ เร่ือง  

นโยบายทีส่ถาบนั 

อุดมศึกษาพึงปฏิบัติ

ตอนักศึกษา             

 2 มีการจัดสรรเงิน

ทุนการศึกษาตาม

เกณฑที่

มหาวิทยาลยั

กําหนด 

2.2  ทุนการศึกษาประเภททุนทั่วไป 

       เปนทุนการศึกษาที่จัดสรรใหเปนไปตามเงื่อนไขและ

วัตถุประสงคของมหาวิทยาลัยหรือแหลงทุนทั้งประเภททุน

เรียนดีและประเภทขาดแคลนทุนทรัพยทั้งประเภททุนราย

ปและทุนตอเนื่องจนสําเร็จการศึกษาปการศึกษา 2555  มี

ผูสมัครขอรับทุนที่กองกิจการนักศึกษา จํานวน 315 คน 

จัดสรรทุนการศึกษาตามคุณสมบัติและเงื่อนไขของแตละทุน 

ผูผานการคัดเลือกไดรับทุน 

กนศ.1.1-03   

http://student.

psu.ac.th/StudA

ffairs/Special/sc

holarship/ 

ภารกิจที่ 1  ทุนการศึกษา 
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ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการ

ประเมิน 

ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

   จํานวน  215  คน  เปนเงิน  1,901,800  บาท และสวนผูที่ไดรับ

เงินตอเนื่อง จํานวน 269  คน วงเงินทุน 15,354,000  บาท  (กน

ศ.1.1-03) 

 

   2.3  ทุนการศึกษาประเภททุนทํางานแลกเปลี่ยน 

   เป นท ุน กา รศ ึกษาที ่จ ัด ให น ักศ ึกษาทํา ง าน ใน

หนวยงานตางๆ ของมหาวิทยาลัยในชวงเวลาวางจากการ

เรียน นักศึกษา ไ ดร ับ คา ตอบแทน ชั ่ว โ ม งล ะ  25 

บาท การสมัครขอรับทุน/เลือกหนวยงานและลงเวลา

การปฏิบัติงานผานทาง website กองกิจการนักศึกษา  

การทํางานในภาคการศึกษาปกติไมเกิน 100 ชั่วโมง สวน

ในภาคฤดูรอนไมเกิน 50 ชั่วโมง     ปการศึกษา 2555 มี

ผูสมัครจํานวน 303 คน นักศึกษาทํางานจริงจํานวน 151 

คน จํานวนเงินทุนทั้งสิ้น 321,487 บาท (กนศ.1.1-04) 

กนศ.1.1-04  

http://student.

psu.ac.th/StudA

ffairs/fund_job/

contact/contac

t.asp 

 

 

 

 

 

 

   2.4 ทุนการศึกษาโครงการตนกลาสงขลานครินทร 

     เพื่อชวยเหลือนักเรียนในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต ที่

ครอบครัวมีฐานะยากจน ใหไดมีโอกาสศึกษาตอระดับ

ปริญญาตรี จัดสรรทุนการศึกษา แบงเปน 2 ระดับ คือ 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับปริญญาตรี โดย

มหาวิทยาลัยฯ ดํา เนินการคัดเลือกนักเ รียนระดับ

มัธยมศึกษา ชั้นปที่ 3 จากโรงเรียนขยายโอกาส โรงเรียน

มัธยมประจําตําบล และโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา ใน

พื้นที่  14 จังหวัดภาคใต (โรงเรียนพิจารณาคัดเลือก

นักเรียนเพื่อสมัครขอรับทุนฯ โรงเรียนละ 1 คน) เพื่อ

ศึกษาตอระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 – ม.6 )  

ผูสมัครขอรับทุนฯ ประเภททุนใหม ประจําป การ ศึกษา  

2555  มีจํานวน 163 คน จัดสรรทุนฯ จํานวน  15  คน  

เปนเงิน  300,000  บาท และผูได รับทุนฯ ตอเนื่อง 

จํานวน 39 คน เปนเงิน 1,140,000   บาท  รวมจัดสรร

เงินทุนฯ ทั้งประเภททุนใหมและทุน 

กนศ.1.1-05 

ประกาศ

มหาวิทยาลยั 

สงขลานครินทร  

เร่ือง  ผลการ 

พิจารณาคัดเลือก 

ผูไดรับทนุการ 

ศึกษาโครงการ 

ตนกลาสงขลา

นครินทร  

ประจําปการศึกษา 

2555 

   ตอเนื่องทั้งสิ้น จาํนวน  54  คน เปนเงิน 1,440,000 บาท  

(กนศ.1.1-05)   
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ภารกิจที่ 1  ทุนการศึกษา 

ตัวบงชี้ 1.1 :  มีการจัดบริการทุนการศึกษาแกนักศึกษา 

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการ

ประเมิน 

ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

   2.5  ทุน"สงขลานครินทร”   

1. เปนทุนที่จัดตั้งข้ึนเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จ 

พระบรมราชชนกเจาฟามหิดลอดุลยเดชฯ เพื่อสงเสริมให

มีผูมีการศึกษาสูง และเพื่อสรางนักวิชาการ (Scholar) ที่มี

ความสามารถ  โดยคัดเลือกผูรับทุนจากนักเรียนใน 14 

จังหวัดภาคใต ที่มีผลการเรียนดีเยี่ยม (คะแนน 3.00 ข้ึน

ไป)เขาศึกษาตอในสถาบันอุดมศึกษาภาคใต พิจารณา

คัดเลือกผูรับทุนตอเนื่อง 

         ปการศึกษา 2555 มีผูรับทุนตอเนื่อง จํานวน 4  

คน   เงินทุน  200,000  บาท    

2.6 ทุน "ชวยเหลือนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลา-

นครินทรกลุมพิเศษตาง ๆ”   

     2.6.1 ทุนชวยเหลือนักศึกษาที่ไดรับผลกระทบ 

จากเหตุการณความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต 

     มหาวิทยาลยัไดสํารวจและรับแจงความเดือดรอนของ

นักศึกษาที่ไดรับผลกระทบจากเหตุการณความไมสงบใน 

3 จังหวดัชายแดนภาคใต พื้นที่จังหวดัปตตานี จังหวัด

ยะลา จังหวัดนราธิวาส และอําเภอเทพา สะบายอย จะนะ 

นาทวี จังหวัดสงขลา ไดจัดสรรทุนการศึกษา  ปการศึกษา 

2555 จํานวน 1 คน โดยใหการชวยเหลือ ดังนี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กนศ.1.1-06  

ประกาศ

มหาวิทยาลยั 

สงขลานครินทร 

เร่ืองผลการ

พิจารณาจัดสรร

ทุนชวยเหลือ 

นักศึกษาที่ไดรับ

ผลกระทบจาก

เหตุการณความไม

สงบในจงัหวัด

ชายแดนภาคใต 

   1. ใหทุนการศึกษา 16,000 บาท 

2. ใหพักในหอพักเปนกรณีพิเศษตลอดสภาพ 

การเปนนักศึกษา และใหยกเวนคาธรรมเนียมหอพัก 

3. ใหทํางานแลกเปลี่ยนโดยไดรับคาตอบแทน 

เปนกรณีพิเศษ (ทุนทํางานแลกเปลี่ยน) 
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ภารกิจที่ 1  ทุนการศึกษา 

ตัวบงชี้ 1.1 :  มีการจัดบริการทุนการศึกษาแกนักศึกษา 

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการ

ประเมิน 

ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

        2.6.2 โครงการสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการ 

ศึกษาสําหรับนิสิตนักศึกษาพิการในระดับอนุปริญญา

และระดับปริญญาตรี 

    โครงการที่จัดข้ึนตามพระราชบัญญัติการจัดการศึกษา

สําหรับคนพิการ พ.ศ.2551 เพื่อใหนักศึกษาพิการมีโอกาส

เขารับการศึกษาโดยไมตองเสียคาใชจาย ผูไดรับเงิน

อุดหนุนเปนคนพิการที่มีบัตรประจําตัวคนพิการ  

    ปการศึกษา 2555  มีนักศึกษาพิการที่ ได รับการ

สนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษา  จํานวน  6 คน    

มูลคาทุนการศึกษารวมทั้งสิ้น 126,000 บาท  จัดสรรเปน

เงินอุดหนุนคาใชจายทางการศึกษา ซึ่งไดแก     คาเลา

เรียน  คาบํารุง คาธรรมเนียม และคาใชจายอ่ืน 

กนศ.1.1-07 

หนังสือจาก

สํานักงาน

คณะกรรมการการ

อุดมศึกษา 

   2.6.3 ทุนชวยเหลือนักศึกษาที่ประสบภัยสึนามิ 

    สํานักพระราชวังมอบทุนการศึกษาแกนักเรียนที่

ครอบครัวไดรับผลกระทบจากภัยพิบัติคลืน่สึนามิ                   

    ปการศึกษา 2555 ผูรับทนุจํานวน 1 คน เปนเงิน  

37,000 บาท 

กนศ.1.1-08 

หนังสือจาก

สํานักงาน

พระราชวัง 

 3 มีคณะทํางานและ

คณะกรรม การ

พิจารณาจัดสรร

ทุนการ ศึกษา 

   มีผูแทนจากทุกคณะรวมเปนคณะกรรมการจัดสรร

ทุนการศึกษา  วิทยาเขตหาดใหญ  รวมกําหนดวิธีการและ

เกณฑการจัดสรรในแตละปมีคณะทํางานเพื่อคัดเลือกผู

สมควรไดรับทุนโดยการสัมภาษณ  เพื่อใหเกิดความ

โปรงใส ยุติธรรม และเปนไปตามเงื่อนไขที่แตละทุนกําหนด

มีคณะทํางานเยี่ยมบานและโรงเรียนของผูสมัครขอรับทุน  

กนศ. 1.1-09 

รายงานการประชุม

คณะกรรมการจัดสรร

ทุนการศึกษา   ป 

2555 

 4 มีระบบ

สารสนเทศ

ใหบริการกับ

นักศึกษาและ

ผูปฏิบัตงิาน 

   มี ร ะบบส า รสน เทศติ ด ต อ กั บนั ก ศึ กษ าทั้ ง ก า ร

ประชาสัมพันธ และติดตอทางโทรศัพทกรณีเรงดวน  

ฉุกเฉินนักศึกษาสามารถสมัครขอรับทุนไดดวยตนเอง  บน 

web site กองกิจการนักศึกษา และ Facebook 

นักศึกษาทุนม.อ.และ Facebook ทุนตนกลาสงขลา-

นครินทร  มีการสื่อสารเพื่อใหนักศึกษาและบุคคลทั่วไป

รับรูรับทราบเก่ียวกับทุนการศึกษาบน  web site          

กองกิจการนักศึกษา 

กนศ. 1.1-10 

http://student.ps

u.ac.th/StudAffair

s/Special/scholar

ship, 

  

http://www.face

book.com/
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ภารกิจที่ 1  ทุนการศึกษา 

ตัวบงชี้ 1.1 :  มีการจัดบริการทุนการศึกษาแกนักศึกษา 

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการ

ประเมิน 

ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

นักศึกษาทุนม.อ.

และ 

http://www.face

book.com/ทุนตน

กลาสงขลานครินทร 

 5 มีกระบวนการ

สงเสริมให

นักศึกษา

ตระหนักถึงการ

ใชเงิน และการ

ปลูกฝงจิตสํานึก

สาธารณะ 

   การปฐมนิเทศนักศึกษาทุนโดยเนนย้ําเร่ืองการใชจาย

เงินทุนอยางมี คุณคาและสงเสริมใหนักศึกษาทุนจัด

กิจกรรมเพื่อเสริมสรางจิตสํานึกสาธารณะ  เชน จัด

โครงการหองสมุดตนกลาสงขลานครินทร โครงการ

ประดิษฐดวยจิตกตัญฯูลฯ   

กนศ. 1.1-11    

สรุปการจัดโครงการ

หองสมุดตนกลา

สงขลานครินทร  

และการดอวยพรป

ใหม 

 6 พิจารณาจัดสรร

ทุนการศึกษาตาม

ระยะเวลาที่

กําหนด 

   คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุนการศึกษาเสร็จสิน้

ภายในระยะเวลาที่กําหนด  นักศึกษาไดรับเงนิทุนตาม 

ระยะเวลาที่กองคลงักําหนด 

กนศ. 1.1-12   

คําสั่งแตงตัง้

คณะกรรมการ

จัดสรรทุนการ 

ศึกษามหาวิทยาลัย 

สงขลานครินทร  

วิทยาเขตหาดใหญ 

ประจําป 

การศึกษา 2555 

กนศ. 1.1-13 

คําสั่งแตงตัง้

คณะกรรมการ

จัดสรรทุนการ 

ศึกษาตนกลา 

สงขลานครินทร  

ประจําป 

การศึกษา 2555 

 7 มีการติดตาม  

ประเมินผล  

   มีการติดตามผลการจัดสรรทุนโดยการเยี่ยมบาน

นักศึกษา เพื่อตรวจสอบขอมูล และปรับปรุงเกณฑการ

กนศ. 1.1-14 

ผลการประเมิน

69 
 

รายงานประจําปการประเมินคุณภาพภายใน  ปการศึกษา 2555 
 



ภารกิจที่ 1  ทุนการศึกษา 

ตัวบงชี้ 1.1 :  มีการจัดบริการทุนการศึกษาแกนักศึกษา 

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการ

ประเมิน 

ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

และนาํผลมา

ปรับปรุง 

จัดสรรทุนใหมีความเหมาะสมทุกปการศึกษา  มีการ

ประเมินผลความพึงพอใจ  ผลการประเมินทุนทั่วไปอยูใน

ระดับมาก ที่คาเฉลี่ย 3.90  และผลการประเมินทุน    ตน

กลาสงขลานครินทรอยูในระดับมาก ที่คาเฉลี่ย 4.08 

 

 

 

ความพึงพอใจของ

ผูใชบริการงานแนะ

แนวและจดัหางานป

การศึกษา 2555 

กนศ. 1.1-15 

รายงานสรุปการ 

เยี่ยมบานนักศึกษา

ทุน ป 2555 

ขอสรุปโดยรวมของตัวบงชี ้

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

     1. บุคลากรดานทุนการศึกษาเพิ่มชองทางติดตอสื่อสารขอมูล ขาวสารตางๆ ของทนุการศึกษาไปยังนักเรียน/

นักศึกษาผูไดรับทนุการศึกษา บน Facebook  เพิ่มความรวดเร็ว และทั่วถึง เชน Facebook นักศึกษาทุนฯ Facebook 

ทุนการศึกษาโครงการตนกลาสงขลานครินทร 

     2. มหาวิทยาลัยมีคําสั่งมหาวิทยาลัยแตงตั้งศิษยเกาที่มีภูมลิาํเนาหรือทํางานในพืน้ 3 จังหวดัชายแดนภาคใต เปน

คณะทํางานเยี่ยมบานเพื่อคัดเลือกนักเรียนทุนฯ ที่อยูใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต   เชน ทุนตนกลาสงขลานครินทร ทนุ

ทั่วไป   เพื่อตรวจสอบขอเท็จจริงที่นักเรียนผูขอรับทุนใหไวในใบสมัคร  และเปนการประหยัดคาใชจายในการเยี่ยมบาน 

     3. กองกิจการนักศึกษามีการเยี่ยมบานนักศึกษาทุนการศึกษา ในกรณีที่นักศึกษาทุนฯ มปีญหา หรือขอมูลของ

นักศึกษาทุนไมชัดเจน ทําใหเขาถึงปญหา และแกไขไดอยางทันทวงท ี

 4. มหาวิทยาลัยไดรับการสนับสนุนทุนการศึกษาอยางตอเนื่อง 

จุดควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

มหาวิทยาลยัสมควรพิจารณาการจัดสรรงบประมาณเงนิรายไดมาทดแทนงบประมาณแผนดนิสําหรับ 

การสนับสนนุการทํางานของนกัศึกษาโครงการทุนทํางานแลกเปลี่ยนใหมีคาตอบแทนสอดคลองกับคณะ  เนื่องจากใน

ปจจุบนัคาตอบแทนของกองกิจการนักศึกษานอยกวาของคณะ  

 

วิธีปฏิบัติที่ด/ีนวัตกรรม 

1. มีการจัดทําคูมือคาคะแนนความขาดแคลนของนักศึกษาทีย่ื่นขอรับทุนการศึกษาเพื่อทําการคัดกรอง 

เบื้องตน 

2. กองกิจการนักศึกษามีการสงเสริมพัฒนานักศึกษาใหมีสํานึกสาธารณะ  ตอบุคคลและชุมชน 

หลากหลายกิจกรรม เชน  โครงการหองสมุดตนกลาสงขลานครินทร, โครงการประดิษฐดวยจิตกตัญู เปนตน 
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ภารกิจที่  2  กองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา  

ตัวบงชี้ :  2.1  จัดบริการกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษาแกนักศึกษา 

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการ

ประเมิน 

ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 

มีการดําเนินการ     

1 ขอ 

มีการดําเนินการ     

2 – 3 ขอ 

มีการดําเนินการ     

4 – 5 ขอ 

มีการดําเนินการ     

6 ขอ 

มีการดําเนินการ     

7 ขอ 

 

ผลการประเมินตนเองปการศึกษา  2555 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

7 7 5   บรรลุเปาหมาย 
 

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการ

ประเมิน 

ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

 1 มีแผนการ

ปฏิบัติงาน ที่

สอดคลองกับ

นโยบายของ

กองทุนเงินให

กูยืมเพื่อการ 

ศึกษา (กยศ.) 

   กองฯ มีแผนการดําเนินงานกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อ

การศึกษา  (กนศ.2.1-01)  ดําเนินการเปนไปตาม

ประกาศ/ระเบียบ และขอบังคับของกองทุนฯ ตามที่

กําหนด (กนศ.2.1-02)  

 

กนศ.2.1-01 

แผนการดําเนนิงาน

กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อ

การศึกษา

http://student.psu.ac.t

h/news/index.php?mai

n=pankong  

กนศ.2.1-02 

ระเบียบ และขอบังคับ

กองทุนฯ 

 2 มีการจัดสรร

วงเงินกูยืมตาม

เกณฑที่  กยศ. 

กําหนด 

   ปการศึกษา 2555  กองกิจการนักศึกษา วิทยาเขต

หาดใหญไดจัดสรรเงินกูตามเกณฑที่กําหนด  (กนศ. 

2.1-03)  มีผูไดรับการจัดสรร ดังนี้ 

     ผูกู กรอ.รายเกา 42 คน  

เปนเงิน 1,572,000 บาท 

     ผูกู กรอ.รายใหม 10 คน 

เปนเงิน 376,000 บาท 

     ผูกู กยศ. รายเกา 4,110 คน   

เปนเงิน 222,234,660 บาท  

 

กนศ. 2.1-03  

ขอบเขตและคุณสมบัต ิ

การกูยืมเงิน  

รายงานผลการกูยืมฯ    

ปการศึกษา 2555 
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ภารกิจที่  2  กองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา  

ตัวบงชี้ :  2.1  จัดบริการกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษาแกนักศึกษา 

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการ

ประเมิน 

ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

        ผูกู กยศ.รายใหม 355 คน  

เปนเงิน 19,506,400 บาท  

    รวม 4,517 คน เปนเงิน 243,689,060 บาท 

 

 3 มีคณะทํางาน

และคณะกรรม 

การกองทุนเงิน

ใหกูยืมรวมกัน

ทั้ง 5 วิทยาเขต  

 

    มีคณะทํางานกองทุนเงินใหกูยืมมหาวิทยาลัย 

สงขลานครินทร (กนศ.2.1-04) พิจารณาคัดเลือกโดย

การตรวจสอบเอกสาร การสัมภาษณผูขอกูยืม มี

คณะกรรมการพิจารณาการใหกูยืมเงินกองทุนเงินให

กูยืมมหาวิทยาลัยสงขลา-นครินทร ประกอบดวย 

ผูแทนจากทุกวิทยาเขตและผูแทนชุมชน พิจารณา

อนุมัติวงเงินใหกูยืมและแนวทางการใหกูยืม  

(กนศ. 2.1-05)  

 

กนศ. 2.1-04  

คําสัง่แตงตั้งคณะทาํงาน 

กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อ

การศึกษา มหาวิทยาลัย

สงขลา-นครินทร 

 

กนศ. 2.1-05  

คําสั่งแตงตัง้

คณะกรรมการพิจารณา

การใหกูยืมเงินกองทุน

เงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา 

มหาวิทยาลยัสงขลา-

นครินทร 

 4 มีระบบ

สารสนเทศ

ใหบริการกับ

นักศึกษาและใช

ในการ

ปฏิบัติงาน  

 

    นักศึกษาสามารถติดตามขาวสาร สมัครกูยืมและ

จองวันสงแบบคําขอกูยืมไดดวยตนเองโดยดําเนินการ

ผาน Web Site ของงานกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อ

การศึกษา (http://student.psu.ac.th/ 

psustudentloan) ซึ่งมีการเชื่อมโยงกับ Web Site 

กองทุนฯ (www.studentloan.or.th) การทําสัญญา

กูยืม สัญญาคํ้าประกันเนนความสะดวกของนักศึกษา

และผูปกครอง โดยนักศึกษาสามารถเลือกวันทํา

สัญญากูยืมผานทาง Web Site และสามารถเลือกทํา

สัญญาคํ้าประกันไดที่ภูมิลําเนาของบิดา – มารดา  

http://student.psu.ac

. th/psustudentloan 

www.studentloan.or.

th 

 

 5 มีกระบวนการ

สงเสริมให

นักศึกษา

ตระหนักถึงการ

ใชเงินและชําระ

เงินคืน 

    มีการจัดประชาสัมพันธ ใหความรูหลักเกณฑ  

และเงื่อนไขการชําระหนี้ ดําเนินการผาน web site 

ง า น ก อ ง ทุ น เ งิ น ใ ห กู 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.th/psustudentloan

)   
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ภารกิจที่  2  กองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา  

ตัวบงชี้ :  2.1  จัดบริการกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษาแกนักศึกษา 

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการ

ประเมิน 

ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

 6. นักศึกษาไดรับ

เงินกูตาม

ระยะเวลาที่

กําหนด 

    นักศึกษาไดรับเงนิกูตามข้ันตอนและระยะเวลา  

ที่กองทุนกยศ. กําหนด สามารถตรวจสอบไดจาก 

http://www.studentloan.ktb.co.th 

(กนศ.2.1-07) 

กนศ.2.1-07 

http://www.student 

loan.ktb.co.th   

 7 มีการติดตาม

ประเมินผลและ

นําผลมา

ปรับปรุง 

    มีการติดตามประเมนิผลความพึงพอใจของ   ผู

กูยืมพบวานักศึกษา มีความพงึพอใจในระดับมาก  ที่

คาเฉลี่ย 4.05  และนําผลมาปรับปรุง  

(กนศ.2.1-08) 

กนศ.1.10-02   

ผลการประเมินความ

คิดเห็นและความพึง

พอใจฯ 

ขอสรุปโดยรวมของตัวบงชี ้

จุดแข็ง / แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. มีประกาศ / ระเบียบ และขอบังคับของกองทุนฯ ที่กําหนดชัดเจน สามารถปฏิบัตงิานไดในแนวทาง 

เดียวกันทุกวิทยาเขต  

2. มีคณะทํางานกองทนุเงินใหกูยืมมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 5 วิทยาเขต  รวมกําหนดกระบวนการ 

ปฏิบัติงานทีด่ ีเพื่อใหงานในภาพรวมของมหาวิทยาลัยทนัตามกําหนดเวลา และดําเนนิการใหกูยืมไดตรงตามหลักเกณฑที่

กองทนุฯกําหนด 

3. ไดรับงบประมาณเพื่อใชในการบริหารการดําเนินงานจากกองทนุ กยศ. 

จุดที่ควรพัฒนา / ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

1. ควรมีการทบทวนแผนอัตรากําลังสัดสวนผูปฏิบัติงานกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา ใหสอดคลองกับ 

จํานวนนักศึกษาที่ใชบริการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการ เนื่องจากมีจํานวนนักศึกษากูยืมเพิ่มข้ึนทุกป

การศึกษา  แตเจาหนาที่ปฏิบัติกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษามีจํานวน  2 คน เมื่อเทียบกับจํานวนนักศึกษาที่ไดกูยืม 

จํานวน 4,517 คน ในการปฏิบัติงานตองรับสมัครนักศึกษาชวยปฏิบัติงานเปนคร้ังคราว  ซึ่งภาระงานบางประเภท ไม

เหมาะสมในการใหนักศึกษาชวยปฏิบัติงาน เชน  การสัมภาษณ  คัดเลือก  ตรวจสอบคุณสมบัติ  

 

 

  2.  ควรมีการพิจารณาสถานที่เหมาะสมและถาวรใหกับกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษาเนื่องจากกองฯ ไม 

มีสถานที่ขนาดใหญที่เอ้ือตอการปฏิบัติงาน การจัดเก็บเอกสาร และใหบริการนักศึกษาพรอมกันจํานวนมาก ทําใหตอง

ขอใชสถานที่ที่คณะ และตองมีการขนยาย ติดตัง้อุปกรณ  จัดสถานทีทุ่กคร้ัง ทุกวัน ที่มีการดาํเนินการเฉลี่ยภาค

การศึกษาละ  7 -8  คร้ัง 
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ภารกิจที่  2  กองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา  

ตัวบงชี้ :  2.1  จัดบริการกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษาแกนักศึกษา 

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการ

ประเมิน 

ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

วิธีปฏิบัติที่ดี / นวัตกรรม    

    1.   มีการประชุมสัมมนา คณะทํางานฯ 5  วิทยาเขต เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ และปญหาใน 

การปฏิบัติงาน และ   กําหนดแนวและแนวการปฏิบัติงานรวมกันทุกปการศึกษา 

    2.  มีกระดานขาวเพื่อประกาศขาวสารและนักศึกษาสามารถสอบถามรายละเอียดผาน Web site และ e-mail และ 

Face book 

    3.  มีระบบสารสนเทศใชในการปฏิบัติงาน เพื่อลดข้ันตอนในการปฏิบัตงิานและอํานวยความสะดวกใหนักศึกษา 
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ภารกิจที่ 3 บริการใหการปรึกษาเชิงจิตวิทยา 

ตัวบงชี้ 3.1 : ระบบและกลไกการใหคําปรึกษา และบริการดานขอมูลขาวสาร  

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ  เกณฑการ

ประเมิน 

ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 

มีการดําเนินการ 

 1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

 2 ขอ 

มีการดําเนินการ 

 3 ขอ 

มีการดําเนินการ  

5 ขอ 

มีการดําเนินการ  

5 ขอ 

 

ผลการประเมินตนเองปการศึกษา  2555 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

5 5 5   บรรลุเปาหมาย 
 

     

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ  เกณฑการ

ประเมิน 

ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

 1 มีการจัดบริการให

คําปรึกษาทาง

วิชาการ และแนะ

แนวการใชชีวิตแก

นักศึกษา 

 

 

 

 

1.1 มีการจัดบริการการปรึกษาแกนักศึกษาใหมีความ 

พรอมในการเรียน ชวยใหนักศึกษาคนหาและแกไขปญหา

ตาง ๆ ทั้งดานการเรียนและปญหาอ่ืน ๆ มีบุคลากรประจํา

ที่กองกิจการนักศึกษา กลุมนักศึกษาเพื่อนชวยเพื่อน

ประจําที่บานวัยใส อาคารกิจกรรมนักศึกษา มีหนวยงาน

เพื่อชวยเหลือนักศึกษาที่ขอรับการปรึกษาเปนรายบุคคล 

และรายกลุม   ปการศึกษา 2555 

- นักศึกษาขอรับการปรึกษาแบบรายบุคคล 

(Walk in)  จํานวน 100  คน    

- นักศึกษาขอรับการปรึกษาแบบรายกลุม  

(Group counseling) จํานวน 10 คน  

- นักศึกษาขอรับการปรึกษาทางโทรศัพท  

(Hotline)   จํานวน 50 คน  

      การใหการปรึกษานักศึกษา และติดตามผลอาจตอง

ใหการปรึกษาตอเนื่อง มากกวา 1 คร้ัง โดยเฉพาะปญหา

ดานวนิัยนักศึกษา  การเรียน  ปญหาทางจิตเวช ฯลฯ (กน

ศ. 3.1-01) 

กนศ 3.1-01  

แบบบนัทึก 

การใหการ

ปรึกษา 

       ปการศึกษา 2555 มีอาสาสมัครนักศึกษา “บานวัย

ใส” จํานวน 19 คน ผานการอบรมทักษะการใหการ

ปรึกษาเบื้องตน ใหบริการใหเพื่อนนักศึกษาในชวงวัย

กนศ. 3.1-02  

รายชื่อ

อาสาสมัครบาน

76 
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ภารกิจที่ 3 บริการใหการปรึกษาเชิงจิตวิทยา 

ตัวบงชี้ 3.1 : ระบบและกลไกการใหคําปรึกษา และบริการดานขอมูลขาวสาร  

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ  เกณฑการ

ประเมิน 

ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

เดียวกัน   (กนศ. 3.1-02)   วัยใส 

         - มีนักจิตวิทยาที่อาสาสมัครสามารถสงตอ Case 

      - มีคณะกรรมการที่ปรึกษาเชิงจิตวิทยา  5  

วิทยาเขต  

        ซึ่งประกอบดวย จิตแพทย  อาจารยดานจิตวิทยา   

และนักแนะแนวการศึกษาและอาชีพชํานาญการ มีหนาที่

กําหนดนโยบาย  ใหความรูและเปนพี่เลี้ยงแกผูปฏิบัติ งาน

ดานการปรึกษาเชิงจิตวิทยาในระดับมหาวิทยาลัย   และ

คณะ(กนศ.3.1-03 )  

 

กนศ.3.1-03  

คําสั่งแตงตัง้

คณะกรรมการ 

ที่ปรึกษาเชิง

จิตวิทยา 

1.2  มีระบบสงตอปญหาไปยังผูเชี่ยวชาญโดยการ 

ประสานงานระหวางกองฯ กับคณะ และผู เชี่ยวชาญ

เฉพาะ  กรณีปญหาของนักศึกษาอยูในระดับที่ตองสงตอ

เฉพาะทางหรือตองหารือรวมกับจิตแพทย 

      - ปการศึกษา 2555  ไดสงตอนักศึกษา จํานวน  1  

คน (กนศ. 3.1-01 ) 

 

 

  

 2 มีการจัดบริการ

ขอมูลขาวสารที่

เปนประโยชน 

ตอนักศึกษา 

   มีการประชาสัมพันธขาวสารทางเว็บไซตกองกิจการ

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

04) ซึ่งจะเปนแหลงรวมขอมูลขาวสารที่ เก่ียวของกับ

นักศึกษา เชน ทุนการศึกษา ความชวยเหลือนักศึกษากลุม

พิเศษ  ขาวสารงานพิเศษ ขาวสารการรับสมัครงาน  ขาว

กิจกรรมพัฒนาตนเอง และบทความเพื่อพัฒนานักศึกษา 

เพื่อใหนักศึกษาที่สนใจไดศึกษาหาความรูเพิ่มเติม (กนศ.

3.1-04) 

กนศ.3.1-04 

http://student. 

psu.ac.th/new

s 
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ภารกิจที่ 3 บริการใหการปรึกษาเชิงจิตวิทยา 

ตัวบงชี้ 3.1 : ระบบและกลไกการใหคําปรึกษา และบริการดานขอมูลขาวสาร  

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ  เกณฑการ

ประเมิน 

ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

 3 มีการจัดกิจกรรม 

เพื่อพัฒนา

ประสบการณทาง

วิชาการและ

วิชาชีพแก

นักศึกษา 

   จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต และจัดกิจกรรมพัฒนา

ประสบการณทางวิชาชีพใหกับนักศึกษา       

ปการศึกษา  2555 

- โครงการ “ พัฒนาศักยภาพบุคลากรกิจการ

นักศึกษาและผูนํานักศึกษาสูประชาคมอาเซียน”เพื่อ

เพิ่มศักยภาพบุคลากรกิจการนักศึกษาและผูนํานักศึกษา

เตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียนและใหสมาชิก

เครือคายไดแลกเปลี่ยนเรียนรูกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

จัดโครงการฯระหวางวันที่ 10 – 11 กันยายน 2555 

โรงแรมบีพี แกรนดทาวเวอร มีผูเขารวมโครงการฯ ดังนี้ 

- บุคลากรดานกิจการนักศึกษา 33 สถาบันๆ  

จํานวน  132  คน  

- ผูนํานักศึกษา 33 สถาบัน จํานวน  132  คน  

- คณะทํางานฯ จํานวน  16  คน 

- วิทยากร จํานวน  5  คน    

จํานวนทั้งหมด  285  คน 

กนศ.3.1-05 

แบบสรุป

กิจกรรม/

โครงการพัฒนา

ประสบการณ

ทางวชิาชีพ 

 

 

 

  

- โครงการ “วันเอดสโลก”  เพื่อใหความรู ความ

เขาใจเก่ียวกับเอดสอยางถูกตองและใหความรูในการดูแล

สุขภาพตนเองและผูอ่ืนในดานความรักและเพศศึกษา  

วันที่  30  พฤศจิกายน  2555  ณ  อาคารกิจกรรม

นักศึกษา นักศึกษาเขารวมโครงการฯ จํานวน 200 คน 

- โครงการ “ พัฒนาบุคลิกภาพ “ เพื่อเตรียม

ความพรอมนักศึกษาสูโลกการทํางาน เพิ่ม  แงคิดและ

แนวทางในการพัฒนาตนเองด านบุคลิกภาพ จัด

โครงการฯระหวางวันที่ 1 – 3 ธันวาคม 2555 ณ หองรพี

พรรณ  คณะศิลปะศาสตร  มีนักศึกษาเขารวมโครงการฯ 

จํานวน  836  คน 

- โครงการ “ฝกอบรมเพ่ือเพ่ิมทักษะการสื่อสาร

ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาชั้นปสุดทายเพ่ือเขาสู

ต ล าดแร ง ง านปร ะชาคมอ า เซี ยน”เ พื่ อ เ พิ่ ม ขี ด

ความสามารถดานภาษาอังกฤษแกนักศึกษาและเตรียม
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ภารกิจที่ 3 บริการใหการปรึกษาเชิงจิตวิทยา 

ตัวบงชี้ 3.1 : ระบบและกลไกการใหคําปรึกษา และบริการดานขอมูลขาวสาร  

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ  เกณฑการ

ประเมิน 

ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

ความพรอมเขาสูตลาดงานในประชาคมอาเซียนเปนการ

พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษใหแกนักศึกษาและ

สรางความตระหนักโดยการเสริมสรางความรู ความเขาใจ 

เก่ียวกับการสื่อสารระหวางวัฒนธรรม  มีนักศึกษาชั้นปที ่

4  เขารวมโครงการฯ 

- คร้ังที่ 1 ระหวางวันที่ 26 มกราคม – 10  

กุมภาพันธ 2556 (เฉพาะเสาร – อาทิตย) จํานวน   52 

คน  

- คร้ังที่ 2 ระหวางวันที่  2 – 6 มีนาคม 2556  

จํานวน  73  คน 

- จัดโครงการเสริมสมรรถนะบัณฑิตให 

ดําเนินธุรกิจเองได รุนที่ 11 เปนการรวมมือกับบริษัท ซีพี 

ออลล จํากัด (มหาชน)  เพื่อเสริมสรางและพัฒนา

สมรรถนะการทํางานในธุรกิจคาปลีก พัฒนาทักษะความ

รับผิดชอบ การสื่อสาร มีรานสาขา 7-11         ที่

นักศึกษาเขารวมฝกงาน จํานวน 22 ราน นักศึกษาศึกษาดู

งานและปฏิบัติงานที่รานสาขา 7-11 จํานวน  43  คน      

   - จัดโครงการ “ติวนองตนกลาสงขลา 

นค ริ น ท ร ” เ พื่ อ พั ฒ น า นั ก เ รี ย น ทุ น ฯ  รุ น พี่ ใ ห มี

ประสบการณ ดานวิชาการ  และนอง ๆ นักเรียนทุนตน

กลาฯ ใหไดความรู ความเขาใจในเนื้อหาวิชาหลักเตรียม

สอบเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยฯ ไดมีชองทางในการ

ปรึกษากับรุนพี่ที่กําลังศึกษาในระดับอุดมศึกษา นักศึกษา

และนักเรียน ทุนฯ เขารวม จํานวน  25  คน   

  

 4 มีผลการประเมิน

คุณภาพของการ

ใหบริการในขอ  1 

– 3  ทุกขอ  ไม

ต่ํากวา 3.51 จาก

คะแนนเต็ม 5 

     ไดจัดทาํแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่

ขอรับบริการการใหการปรึกษา  จํานวน  408  คน 

ผลการประเมินในระดับมาก ทีค่าเฉลี่ย 4.02 และไดนาํผล

ประเมินมาปรับปรุงและพฒันางาน   

 

ผลการประเมิน

ความพึงพอใจ

ของผูใชบริการ

งานแนะแนวและ

จัดหางาน ป

การศึกษา 2555 
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ภารกิจที่ 3 บริการใหการปรึกษาเชิงจิตวิทยา 

ตัวบงชี้ 3.1 : ระบบและกลไกการใหคําปรึกษา และบริการดานขอมูลขาวสาร  

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ  เกณฑการ

ประเมิน 

ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

 5 มีการนําผลการ

ประเมินคุณภาพ

ของการให 

บริการมาใชเปน

ขอมูลในการ 

พัฒนาการ

จัดบริการที่สนอง

ความตองการของ

นักศึกษา 

นําผลการประเมินความพึงพอใจมาประชุมหารือเพื่อ

พัฒนางาน และวางแผนการปฏิบัติงานปการศึกษา 2556   

 

 

 

 

  

ขอสรุปโดยรวมของตัวบงชี ้

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1.  มีคณะกรรมการที่ปรึกษาเชิงจิตวิทยา 5 วิทยาเขต 

2. มีการทํางานรณรงคปองกันสารเสพติดในรูปเครือขายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต                  

3. สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาสนับสนุนงบประมาณเก่ียวกับการปองกันปญหายาเสพติด 

จุดควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

         1.  การใหบริการการปรึกษายังขาดการประชาสัมพนัธทีค่วามหลากหลายรูปแบบ 

         2.  เจาหนาที่ใหการปรึกษามีภาระงานหลายดาน  

         3.  สภาพภายในหองใหคําปรึกษาเกาและทรุดโทรม  สภาพแวดลอมไมตอบสนองวัยรุน 

         4.  ขาดงบประมาณในการปรับปรุงสถานที่ภายใน 

วิธีปฏิบัติที่ดี /นวัตกรรม  

        -  มีคณะกรรมการที่ปรึกษาเชิงจิตวทิยา 5 วิทยาเขต 
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ภารกิจที่ 4   บริการจัดหางานและขอมูลศึกษาตอ 

ตัวบงชี้ :  4.1  มีการจัดบริการจัดหางานและขอมูลศึกษาตอ 

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการ

ประเมิน 

ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 

มีการดําเนินการ    

1 ขอ 

มีการดําเนินการ     

2 ขอ 

มีการดําเนินการ    

3  ขอ 

มีการดําเนินการ     

4  ขอ 

มีการดําเนินการ     

5 ขอ 

 

ผลการประเมินตนเองปการศึกษา  2555 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

5 5 5   บรรลุเปาหมาย 
 

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการ

ประเมิน 

ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

 1  มีแผนการ

บริการจัดหา

งานและขอมูล

ศึกษาตอ 

      กองฯ  มีแผนการบริการจัดหางานและขอมูลศึกษา

ตอสําหรับนักศึกษา โดยมุงเนนใหนักศึกษาสามารถ

วางแผนประกอบอาชีพไดงานทําหลังสําเร็จการศึกษาหรือ

ศึกษาตอในระดับสูงข้ึน (กนศ.1.1-04) 

กนศ.1.1-04 แผน

ปฏิทินงานของ

หนวยงานภายใน

กองฯ    ป 2555 

 2 มีระบบ

สารสนเทศการ

บริการจัดหา

งานและขอมูล

ศึกษาตอ

ใหบริการ

นักศึกษาและ

ผูปฏิบัตงิาน 

      กองฯ ไดจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริการจัดหา

งานและขอมูลศึกษาตอผานทาง web site ตางๆ เชน  

PSU Job Search เพื่อใหนักศึกษาทุกวิทยาเขตสามารถ

สืบคนตําแหนงงานและบริษัทสามารถคัดเลือกนักศึกษา

เขาทํางาน งานพิเศษหารายไดระหวางเรียน อาชีพอิสระ 

ขอมูลศึกษาตอ 

กนศ.4.1-01 

http://student 

.psu.ac.th/ 

jobssearch/ 

index.php 

 

 3 มีกระบวนการ

เตรียมความ

พรอมให

นักศึกษากอน

เขาสูการ

ประกอบอาชีพ

และศึกษาตอ 

    กองฯ มีการจัดบรรยายใหความรูเก่ียวกับการสมัคร

งาน  การพัฒนาบุคลิกภาพ  การจัดสอบ  TOEIC  

ตลอดจนการจัดโครงการเสริมสมรรถนะบัณฑิตให

ประกอบธุรกิจเองได 

    ป 2555  ไดจัดโครงการบรรยายใหความรู ดังนี้ 

      - โครงการเอไอเอส แนะแนววาที่บัณฑิต กาวสูวัย

ทํางานที่สดใส ปที่ 5 จํานวน 114 คน 

  - โครงการสรางเสริมสมรรถนะบัณฑิตใหดําเนิน 

กนศ.4.1-02  

สรุปผลการจัด

โครงการเตรียม

ความพรอมให

นักศึกษากอนเขา

สูการประกอบ

อาชีพและศึกษา

ตอ 
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ภารกิจที่ 4   บริการจัดหางานและขอมูลศึกษาตอ 

ตัวบงชี้ :  4.1  มีการจัดบริการจัดหางานและขอมูลศึกษาตอ 

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการ

ประเมิน 

ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

ธุรกิจเองได รุนที่ 11 จํานวน 43 คน 

- โครงการ Sritrang Young Bloodคร้ังที่ 2 และ 

รับสมัครงาน จํานวน 365 คน 

 - โครงการเตรียมตัวสอบ IELTS เพื่อใชสมัครเรียน

ตอ  จํานวน 72 คน 

- โครงการพัฒนาบุคลิกภาพ จํานวน 836 คน 

- โครงการแนะแนวการศึกษาตอตางประเทศ 

อังกฤษเพื่อเปนขอมูลเบื้องตน สําหรับนักศึกษาและ

บุคลากร จํานวน 17 คน 

 - โครงการ  Voyage of Entry Leadership 

Program โดยโรงแรม Marriott  จํานวน 24 คน 

- โครงการบรรยายพิเศษและรับสมัครงาน      

บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) จํานวน 90 คน 

 - จัดระบบ TOEIC  จํานวน  14 คร้ัง  มีผูเขา 

สอบทั้งสิ้น  1,537 คน   เปนนักศึกษา 919 คน 

บุคคลภายนอก  591  คน   บุคลากร 27  คน 

 

กนศ.4.1-03 สรุป

การสอบ TOEIC  

ป 2555   

 4. มีการจัดงานวัน

นัดพบแรงงาน 

     กองฯ ไดจัดงานวันนัดพบแรงงาน  โดยการรวมมือกับ

สํานักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา จัดข้ึนระหวางวันที่ 8-9 

กุ ม ภ า พั น ธ  2 5 5 6 ณ  ศู น ย ป ร ะ ชุ ม น า น า ช า ติ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  ภายใตชื่อ “โครงการนัด

พบแรงงานสงขลา 2556”  มีสถานประกอบการเขารวม

จํานวน  130  ราย มีตําแหนงงานวาง 1,128 ตําแหนง  

6,643  อัตรา  มีผูลงทะเบียนทั้งสิ้น  3,500  คน (กนศ.

4.1-04) 

กนศ.4.1-04 

สรุปผลการจัด

งานวนันัดพบ

แรงงานสงขลา 56 

 5 มีการติดตาม

ประเมินผลและ

นําผลมา

ปรับปรุง 

     มีการติดตามประเมินผลการใหบริการจัดหางานและ

ขอมูลศึกษาตอ มีผลการประเมินความพึงพอใจระดับมาก  

ที่คาเฉลี่ย  4.00  (กนศ.4.1-05) 

    นอกจากนี้ไดสอบถามเร่ืองความตองการสอบ TOEIC  

ไดปรับปรุงจํานวนคร้ังและหองสอบใหสอดคลองกับความ

ตองการผูเขารวม (กนศ.4.1-03) 

กนศ.1.10-02 

สรุปความคิดเห็น

และความพึง

พอใจตอการ

ใหบริการดาน

จัดหางานและ

ขอมูลศึกษาตอ ป 
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ภารกิจที่ 4   บริการจัดหางานและขอมูลศึกษาตอ 

ตัวบงชี้ :  4.1  มีการจัดบริการจัดหางานและขอมูลศึกษาตอ 

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการ

ประเมิน 

ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

2555 

1.  จุดแข็ง/แนวทางสงเสริมจดุแข็ง   

   มีระบบสารสนเทศใหบริการ 

2.  จุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

         ควรเพิ่มจํานวนคร้ังการเผยแพรใหความรู  การเตรียมความพรอม 

3.  วิธีปฏิบัติที่ด/ีนวัตกรรม 

         ---- 
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ภารกิจที่  5 วินัยและพัฒนานักศึกษา 

ตัวบงชี้ : 5.1 มีการดําเนินงานวินัยนักศึกษาและพัฒนานักศึกษา 

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการ

ประเมิน 

ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

 

เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 

มีการดําเนินการ     

1 ขอ 

มีการดําเนินการ     

2 ขอ 

มีการดําเนินการ     

3 ขอ 

มีการดําเนินการ     

4-5 ขอ 

มีการดําเนินการ     

6 ขอ 

     

ผลการประเมินตนเองปการศึกษา  2555 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

6 6 5   บรรลุเปาหมาย 
 
ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการ

ประเมิน 

ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

 1 มีแผนการ

ปฏิบัติงาน 

    กองฯ มีแผนการดําเนินงานวินัยและพัฒนานักศึกษา 

โ ด ย มี ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น ท า ง วิ นั ย ต า ม ป ร ะ ก า ศ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เ ร่ือง วิธีการสอบสวน

พิจารณาโทษกรณีนักศึกษากระทําความผิดวินัยนักศึกษา  

พ.ศ.2548  และจัดกิจกรรมรณรงคเพื่อสงเสริมคุณธรรม

จริยธรรมใหแกนักศึกษา  

กนศ.1.1-04 แผน

ปฏิทินงานของ

หนวยงานภายใน

กองฯ    ป 2555 

 2 มีคณะกรรม 

การสอบสวน

และคณะกรรม 

การดําเนินงาน

วินัยนักศึกษา 

    ในการดําเนินงานวินัยและพัฒนานักศึกษาแตละกรณี  

ไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน จํานวน 19 คําสั่ง  

เพื่อหาขอเท็จจริง  และเสนอโทษกรณทีี่มีการกลาวหาทาง

วินัยนักศึกษาและมีคณะกรรมการดํา เนินงานวินัย

นักศึกษา  วิทยาเขตหาดใหญ  เพื่อพิจารณารับรองผลการ

สอบสวนและโทษ  รวมทั้งพิจารณาการดําเนินงานที่

เก่ียวของกับวินัยนักศึกษาและการพัฒนานักศึกษา (กนศ.

5.1-01 และกนศ.5.1-02) 

กนศ.5.1-01 

คําสั่ง

มหาวิทยาลยัเร่ือง

แตงตั้ง

คณะกรรมการ

สอบสวน ป2555 

(ลับ) 

กนศ.5.1-02 

คําสั่งแตงตัง้

คณะกรรมการ

ดําเนินงานวินัย 

นักศึกษาวิทยา

เขตหาดใหญ 

 3 การดําเนิน     การดําเนินงานทางวินัยนักศึกษาเปนไปตามประกาศ กนศ.5.1-03 
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ภารกิจที่  5 วินัยและพัฒนานักศึกษา 

ตัวบงชี้ : 5.1 มีการดําเนินงานวินัยนักศึกษาและพัฒนานักศึกษา 

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการ

ประเมิน 

ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

งานวนิัยเปนไป

ตามระเบียบ/ 

ขอบังคับ / 

ประกาศของ

มหาวิทยาลยั 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เ ร่ือง วิธีการสอบสวน

พิจารณาโทษกรณีนักศึกษากระทําความผิดวินัยนักศึกษา 

พ. ศ. 2548 ซึ่งไดกําหนดวิธีการปฏิบัติในการสอบสวน

และพิจารณาโทษกรณีนักศึกษากระทําความผิดวินัย

นักศึกษา ซึ่งยึดถือเปนแนวปฏิบัติเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย

(กนศ.5.1-03) 

ประกาศ

มหาวิทยาลยั 

สงขลานครินทร 

เร่ือง วิธีการ

สอบสวนพจิารณา

โทษกรณี

นักศึกษากระทํา

ความผิดวนิัย

นักศึกษา  พ.ศ.

2548 

 4 ใหการปรึกษา 

แนะแนวและ

กรณีที่ตองดูแล  

ปรับเปลี่ยน

พฤติกรรม

นักศึกษาที่

มหาวิทยาลยัสั่ง

ลงโทษ 

    งานวินัยและพัฒนานักศึกษามีการใหคําปรึกษาแนะ

แนวนักศึกษาที่ถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษา  โดยในการ

เขามารับทราบคําสั่งลงโทษ จํานวน 20 คน ไดมีการ

พูดคุย ชี้แจง และแนะแนวใหคําปรึกษานักศึกษาวาง

แผนการใชชี วิตขณะที่ ถูกลงโทษนั้น  รวมทั้ งมีการ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ

เชนใหเขาโครงการพัฒนานักศึกษา หรือบําเพ็ญประโยชน

สาธารณะ จํานวน 3 คน (บําเพ็ญ/รอ)  (กนศ.5.1-04)   

กนศ.5.1-04 

หนังสือรับทราบ

คําสั่งและบนัทึก

กิจกรรม/

โครงการดูแลและ

ปรับเปลี่ยน

พฤติกรรม

นักศึกษา(ลบั)  

 5 จํานวน

นักศึกษาที่ถูก

ลงโทษไมเกิน

รอยละ 0.5  

ของนักศึกษา

ทั้งหมด 

 

    ปการศึกษา  2555  มีนักศึกษาที่ถูกลงโทษ  จํานวน  

20  คน  จากจํานวนนักศึกษาทั้งหมด  19,639  คน  โดย

คิดเปนรอยละ  0.10  ของจํานวนนักศึกษาทั้งหมด  (กน

ศ.5.1-05)      

    1.ทุจริตในการวัดผล                               7 คน 

    2.ทะเลาะวิวาท                                     2 คน  

    3.กระทําการไมเหมาะสมใหผูอ่ืนเดือดรอน   1  คน 

    4.กระทําการเสื่อมเสียในทางชูสาว             1  คน 

  5.ไมปฏิบัติตามระเบียบขอบงัคับ                 1  คน  

  6.แสดงพฤติกรรมไมเหมาะสม                   1  คน 

  7.ผิดระเบียบหอพักฯ                               7  คน 

    -ใหผูอ่ืนเขาพักในหองโดยไมไดรับอนุญาต (1  คน) 

    -เขามาพักในหอพักโดยไมไดรับอนุญาต (1 คน) 

    -ใหบุคคลภายนอกใชบัตรนกัศึกษาเขา - ออก     

กนศ.5.1-05 

ขอมูลสรุปผลการ

ดําเนินงานวินัย

นักศึกษา    

ป 2555 
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ภารกิจที่  5 วินัยและพัฒนานักศึกษา 

ตัวบงชี้ : 5.1 มีการดําเนินงานวินัยนักศึกษาและพัฒนานักศึกษา 

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการ

ประเมิน 

ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

หอพัก  (1 คน)    

    -เมาสุรา และแสดงพฤติกรรมไมเหมาะสม (2 คน) 

    -ลักทรัพย (1 คน) 

    -ทําลายทรัพยสนิ (1 คน)                   

 6 มีการติดตาม

ประเมินผลและ

นําผลมา

ปรับปรุง 

    มีการทบทวนการดําเนินงานวินัยนักศึกษามีการ

ประเมินผลความพึงพอใจของ นักศึกษาในระดับมาก ที่

คาเฉลี่ย  4.14  (กนศ.5.1-08)    

 

กนศ.1.10-02 

สรุปผลการ

ประเมินความพงึ

พอใจในการ

ใหบริการ กอง

กิจการนักศึกษา 

มหาวิทยาลยัสงข

ลานครินทร ป

การศึกษา 2555 

(งานวินัยฯ) 

ขอสรุปโดยรวมของตัวบงชี ้

จุดแข็ง / แนวทางเสริมจุดแข็ง 

       1. สโมสรนักศึกษา/องคการนักศึกษา  มีสวนรวมในการปองกันใหนักศึกษาปฏิบัติตามระเบียบ/ขอบังคับ/ 

ประกาศของมหาวิทยาลัยรวมทัง้ฝายกิจการนักศึกษาคณะหลายคณะมีสวนรวมรณรงคปองกันการกระทําความผดิวินัย

นักศึกษาเร่ืองวินัยในแนวทางเดยีวกัน 

       2. กองกิจการนักศึกษามีนโยบายใหองคกรนักศึกษา/คณะรวมดําเนินงานในการพฒันาคุณธรรม  จริยธรรม

นักศึกษาในรูปแบบของเครือขายวินัยนักศึกษาเพื่อเปดโอกาสใหนักศึกษา/คณะสวนรวมในการพัฒนานักศึกษาใหมาก

ข้ึนรวมทั้งรณรงคใหคณาจารยบทบาทในการเสริมสรางใหนักศึกษามีจิตสาํนึกที่ดี  ตระหนักถึงผลของการกระทํา

ความผิดอยางทั่วถึงและสม่ําเสมอเพื่อปองปรามการกระทําความผิด    

 

จุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

      ควรมีการปรับปรุงวิธีการดําเนินการเก่ียวกับความผิดวินัยนักศึกษาในบางฐานความผิดใหมีความคลองตัวและ

ระยะเวลาสั้นหรือรวดเร็วข้ึนเพื่อแกปญหาความลาชาในการดําเนินงานเนื่องจากปจจุบันองคประกอบของ

คณะกรรมการสอบสวนและคณะกรรมการดําเนินงานวนิัยนักศึกษาตองมีองคประชุมไมนอยกวา 2 ใน 3    

เมื่อคณะกรรมการวางไมตรงกันทําใหเกิดความลาชาในการดําเนินงาน 

วิธีปฏิบัติที่ด/ีนวัตกรรม 

       ดําเนินการใชวิธีรณรงคโครงการเชิดชูใหรางวัลนกัศึกษาและคณะทีป่ฏิบัติตนเปนแบบอยางแกนักศึกษาคนอ่ืนๆ 
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ภารกิจที่  5 วินัยและพัฒนานักศึกษา 

ตัวบงชี้ : 5.1 มีการดําเนินงานวินัยนักศึกษาและพัฒนานักศึกษา 

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการ

ประเมิน 

ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

แทนที่จะเปนการดาํเนินการลงโทษเพื่อจูงใจใหนักศึกษา / คณะในการสรางคานิยมที่ดีใหเกิดข้ึน 
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ภารกิจที่  5 วินัยและพัฒนานักศึกษา 

ตัวบงชี้ : 5.2  ระดับความสําเร็จของการสงเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  (สกอ.2.8)  

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 

มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 ขอ 

มีการดําเนินการ 

3 ขอ 

มีการดําเนินการ 

4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 ขอ 

 

ผลการประเมินตนเองปการศึกษา  2555 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

5 5 5   บรรลุเปาหมาย 
 

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

 1 มีการกําหนด

พฤติกรรมดาน

คุณธรรม  จริยธรรม

สําหรับนักศึกษาที่

ตองการสงเสริมไว

เปนลายลักษณอักษร 

   ก อ ง ฯ  ไ ด กํ า ห น ด พ ฤ ติ ก ร ร ม คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ  

พฤติกรรมดานคุณธรรม  จริยธรรมของนักศึกษา   

โดยที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานกิจการ

นักศึกษาในคราวประชุม  คร้ังที่ 2 /2554 ในวันที่ 

26 พฤษภาคม 2554  ซึ่งมีรองอธิการบดีฝายพัฒนา

นักศึกษากีฬาและวัฒนธรรม  เปนประธานกรรมการ  

รอง/ผูชวยคณบดีที่ดูแลดานกิจการนักศึกษาของทุก

คณะ องคการนักศึกษา สภานักศึกษาเปนกรรมการ 

มีมติกําหนดพฤติกรรมดานคุณธรรม  จริยธรรม  ไว

วา  

1. มีจิตสาธารณะ มีความเสียสละ มีน้ําใจ  

มีความเอ้ืออาทรตอผูอ่ืน และชวยเหลือสังคม 

2. มีวินัย  ประพฤติปฏิบัติตน  ตามระเบียบ 

ของมหาวิทยาลัย  กฎหมาย  และสังคม 

3. มีความซื่อสัตย ตรงตอเวลา และปฏิบัติ 

ตนตรงตอหนาที่ ตอวิชาชีพ และไมทําใหเสียชื่อเสียง

ของมหาวิทยาลัย  (กนศ.5.2-01)  

กนศ.5.2-01  

ประกาศ

มหาวิทยาลยั 

สงขลานครินทร 

เร่ือง พฤติกรรม

คุณลักษณะ            

ดานคุณธรรม 

จริยธรรมของ

นักศึกษา ลงวนัที่ 

13 ก.ค. 2554  

     
 

2 มีการถายทอดหรือ

เผยแพรพฤติกรรม

   กองฯ  ได เผยแพรพฤติกรรมด าน คุณธรรม

จริยธรรมสําหรับนักศึกษาใหทุกคณะ/วิทยาเขต 

กนศ.5.2-02

โปสเตอร 
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ภารกิจที่  5 วินัยและพัฒนานักศึกษา 

ตัวบงชี้ : 5.2  ระดับความสําเร็จของการสงเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  (สกอ.2.8)  

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

 

 

 

 

 

ดานคุณธรรม  

จริยธรรมสําหรับ

นักศึกษาที่ตองการ

สงเสริมตามขอ 1 

เพื่ อ ให ผู บ ริหาร  คณาจารย  นั ก ศึกษา  และ

ผูเก่ียวของทราบโดยทั่วกัน  โดยการจัดทําโปสเตอร

เผยแพรพฤติกรรมดานคุณธรรม  จริยธรรม  พรอม

ทั้งไดประกาศพฤติกรรมดานคุณธรรม  จริยธรรม

ดังกลาวในเว็บไซตกองกิจการนักศึกษาอีกทางหนึ่ง  

(กนศ.5.2-02 และ กนศ.5.2-03)   

 

กนศ.5.2-03 

http://student.p

su.ac.th/news/vi

ew.php?n_id=15

19 

 

 3 มีโครงการหรือ

กิจกรรมสงเสริมการ

พัฒนาพฤติกรรมดาน

คุณธรรม  จริยธรรมที่

กําหนดในขอ 1 โดย

ระบุตัวบงชี้และ

เปาหมายวัด

ความสําเร็จทีช่ัดเจน 

   กองฯ ไดจัดและสนับสนุนใหมีกิจกรรมสงเสริม

การพัฒนาดานคุณธรรมจริยธรรม โดยไดกําหนดไว

เปน กิจกรรมดานหนึ่งในกิจกรรมเสริมหลักสูตร ใน

ปการศึกษา 2555 ไดมีการจัดกิจกรรมดานคุณธรรม  

จริยธรรม และคานิยมที่ถูกตองรวมทั้งสิ้น จํานวน  

30  โครงการ          มีผูเขารวมกิจกรรมทั้งหมด 

2,966 คน (กนศ.5.2-04) 

กนศ.5.2-04 

สรุปจํานวน

โครงการดาน

คุณธรรมจริยธรรม  

 

 

 4 มีการประเมินผล

โครงการหรือกิจกรรม

สงเสริมคุณธรรม  

จริยธรรมของ

นักศึกษาตามตัวบงชี้

และเปาหมายที่

กําหนดไวในขอ 3. 

โดยมีผลการประเมิน

บรรลุเปาหมายอยาง

นอยรอยละ 90 ของ

ตัวบงชี ้

   กองฯ ไดมีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรม

สงเสริมคุณธรรมจริยธรรม โดยมีผลการประเมิน

บรรลุเปาหมาย 

 

 

 

 

กนศ.5.2-05 

รายงานผลการ

ประเมินโครงการ 
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ภารกิจที่  5 วินัยและพัฒนานักศึกษา 

ตัวบงชี้ : 5.2  ระดับความสําเร็จของการสงเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  (สกอ.2.8)  

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

 5 มีนักศึกษาหรือ

กิจกรรมสงเสริม

คุณธรรมจริยธรรม  ที่

เก่ียวกับนักศึกษา

ไดรับการยกยอง 

ชมเชย ประกาศ

เกียรติคุณดาน

คุณธรรม  จริยธรรม

โดยหนวยงานหรือ

องคกรระดับชาต ิ

มีนักศึกษาไดรับรางวัลพระราชทานระดบัอุดมศึกษา 

ประจําปการศึกษา 2555                           ชื่อ

นายซายูตี  สาหลํา   

 

 

 

 

 

 

 

 

กนศ.5.2-06 

เอกสารแจงผลการ

ดําเนินการคัดเลือก

นักศึกษาเพื่อรับ

รางวัล

พระราชทาน 

ระดับอุดมศึกษา 

ประจําปการศึกษา 

2555 

สรุปผลการวิเคราะหตนเอง (SWOT  Analysis) 

จุดแข็ง/แนวทางสงเสริมจดุแข็ง 

        สโมสรนักศึกษา/องคการนักศึกษา  รวมทั้งคณะมสีวนรวมในการเผยแพรพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมให

นักศึกษา  และบุคลากรทราบโดยทั่วกัน  รวมทั้งมสีวนจัดโครงการกิจกรรมที่สงเสริม คุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษา  

               

จุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

        ควรมีการประเมินผลอยางเปนระบบมากข้ึน 

 

วิธีการปฏิบัติที่ด/ีนวัตกรรม 

   ----- 

 

90 
 

รายงานประจําปการประเมินคุณภาพภายใน  ปการศึกษา 2555 



ภารกิจที่ : หอพักนักศึกษา 

ตัวบงชี้ :  6.1 จัดบริการหอพักนักศึกษาใหไดมาตรฐาน 

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการ

ประเมิน 

ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 

มีการดําเนินการ 

1  ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 ขอ 

มีการดําเนินการ 

3 ขอ 

มีการดําเนินการ 

4 ขอ 

มีการดําเนินการครบ 

5 ขอ 

 

ผลการประเมินตนเองปการศึกษา  2555 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

5 5 5   บรรลุเปาหมาย 
 

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการ

ประเมิน 

ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

 1 มีเกณฑ

มาตรฐานและ

แผนปฏิบัติงาน

ที่สอดคลองกับ

เกณฑมาตรฐาน

หอพักของ

สํานักงาน

คณะกรรมการ

การอุดมศึกษา 

      กองฯ  ไดกําหนดเกณฑมาตรฐานหอพักนักศึกษา  

โดยมีวัตถุประสงคจัดหอพักนักศึกษาเพื่อบริการนักศึกษา

และบุคคลภายนอก ใหเปนแหลงพักอาศัยที่มีบริการและ

สวัสดิการที่ไดคุณภาพ มีบรรยากาศ และสิ่งแวดลอม ที่

เ อ้ือตอการศึกษาเลาเรียน  และเปนแหลงบมเพาะ

นักศึกษาใหเปนบัณฑิตที่พึงประสงค มีทักษะวิชาการ 

สะทอนภาวะผูนํา  ทักษะชีวิต คุณธรรม  จริยธรรม 

จิตสํานึกสาธารณะ สมรรถนะสากล อยูรวมกันไดเปน

อยางดีและมีความสุขทามกลางความหลากหลายพหุ

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

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ที่สอดคลองกับเกณฑ

มาตรฐานหอพักของสํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา (กนศ.6.1-01) และไดกําหนดเกณฑการจัดสรร

ที่พักและแผนการจัดที่พัก  ประกาศใหทราบโดยทั่วกัน  

(กนศ.6.1-02)  

กนศ.6.1-01     

คูมือควบคุม

มาตรฐานหอพัก

นักศึกษา

มหาวิทยาลยั- 

สงขลานครินทร 

 

กนศ.6.1-02  

ประกาศเกณฑ

การจัดสรรหอพัก

นักศึกษาและ

แผนการจัดสรรที่

พักนักศึกษา    

 2 มีการ

ดําเนินการตาม

แผน 

       กองฯ มีการดําเนินการหอพักตามแผน ดังนี้ 

การจัดสรรที่พักในหอพัก (หอพักกองฯและหอพักใน

กํากับ)  ไดจัดสรรที่พักในหอพักนักศึกษาตามแผนที่

กําหนด คือ จัดสรรใหนักศึกษาชั้นปที่ 1 นักศึกษา  
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ภารกิจที่ : หอพักนักศึกษา 

ตัวบงชี้ :  6.1 จัดบริการหอพักนักศึกษาใหไดมาตรฐาน 

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการ

ประเมิน 

ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

 นักศึกษาผูนํากิจกรรม  นักศึกษาโครงการพิเศษตาง ๆ 

นักศึกษาชั้นปที่ 2 – 6 จํานวน  8,075  คน 

 

จัดนักศึกษามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร   

65 คน 

 

การบริหารจัดการหอพัก  ไดบริหารหอพักใหมีความ

สะอาด  สะดวกสบาย  และปลอดภัย  โดยจัดใหมี 

บุคลากรปฏิบัติงานบริหารหอพัก  การใหบริการตาง ๆ 

และดูแลการพัฒนาบุคลิกภาพ  คุณธรรม  จริยธรรม  ให

คําปรึกษาแนะนํานักศึกษาในอัตราสวนบุคลากร 1 คนตอ

นักศึกษาที่พักในหอพัก  600  คน จัดสิ่งอํานวยความ

สะดวกที่เ อ้ือตอการพักอาศัยอยางมีคุณภาพ  มีพื้นที่

หองพักเฉลี่ยคนละไมนอยกวา 6ตรม. มีเตียงนอนพรอมที่

นอนสะอาดถูกสุขลักษณะ ตูเสื้อผา  โตะเกาอ้ี  ที่เก็บ

เอกสาร และสิ่งของใชสวนตัวที่เปนสัดสวน  พรอมจัดสิ่ง

อํานวยความสะดวกที่เอ้ือตอการเรียนรู ไดแก จุดเชื่อมตอ

หรือมีสัญญาณเพื่อเขาถึงระบบอินเตอรเน็ตในหองพักและ

บริเวณรอบหอพักนักศึกษา  โดยมีเคร่ืองคอมพิวเตอร

สวนกลาง 

กลุม นศ. 
จํานวน 

ชาย หญิง รวม 

น.ศ.ชั้นปที่ 1 1,078 2,369 3,447 

น.ศ.ผูนํากิจกรรม 176 248 424 

น.ศ.โครงการพิเศษ 25 40 65 

น.ศ.ชั้นที่ป 2-6 1,108 2,966 4,074 

รวม 2,387 5,623 8,010 

จัดที่พักบุคลภายนอก ชาย หญิง รวม 

บุคคลภายนอก 670 974 1,646 
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ภารกิจที่ : หอพักนักศึกษา 

ตัวบงชี้ :  6.1 จัดบริการหอพักนักศึกษาใหไดมาตรฐาน 

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการ

ประเมิน 

ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

 ภายในหอพักนักศึกษา 1 เคร่ือง : นักศึกษา 40 คน 

    จัดใหนักศึกษาเขาถึงระบบอินเตอรเน็ตไดพรอมกัน 

เพื่ อใช เปนแหลง ศึกษาคนควาขอมูลและมีสถานที่

เหมาะสมเอ้ือตอการเรียนรูไดอยางมีคุณภาพ เชน หอง

คอมพิวเตอร หองยา หองอเนกประสงค หองอานหนังสือ 

หองละหมาด หองพระ  มุมอานหนังสือ 

    จัดสิ่งอํานวยความสะดวก เชน ยาสามัญประจําบาน  

หนังสือพิมพ  วารสาร ระบบอินเตอรคอม เคร่ืองรับ

โทรทัศน เคร่ืองชั่งน้ําหนัก  เคร่ืองเติมเงินออนไลน  

โทรศัพทภายใน โทรศัพทหยอดเหรียญ  เคร่ืองซักผา

หยอดเหรียญ เคร่ืองทําน้ําดื่มผานระบบเคร่ืองกรองน้ําทํา

ความสะอาดทุกสัปดาหเปลี่ยนสารเคมีปละ 1 คร้ัง  

   มีมาตรการรักษาความปลอดภัยในหอพักและบริเวณ

หอพัก จัดเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยบริเวณทางเขา

หอพักและประจําหอพักนักศึกษาทุกอาคาร  มีร้ัวแบงเขต

หอพัก มีสติ๊กเกอรผูมีสิทธิ์พักในหอพัก (กนศ.6.1-03)  

และมีการตรวจสอบตลอด 24 ชั่วโมง ทําใหไมมีกรณี

ทรัพยสินสูญหายหรือนักศึกษาถูกทํารายรางกายโดย

บุคคลภายนอก  มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ

เจาหนาที่รักษาความปลอดภัยทุกวัน 

กนศ.6.1-03      

ตัวอยางสติ๊กเกอร

ติดบัตรนักศึกษาผู

มีสิทธิ์พักใน

หอพัก 

 

 

      มีระบบดับเพลิงที่มีประสิทธิภาพพรอมใชงาน โดยมีถัง

ดับเพลิงแบบมือถือไมนอยกวา 1 ชุดตอพื้นที่ 1,000 

ตารางเมตร  และติดตั้งทุกระยะหางกันไมเกิน  45 เมตร  

ตรวจสอบถังเคมีดับเพลิงทุกอาคารใหมีสภาพพรอมใชงาน

ไดตลอดเวลา ตรวจสอบเปลี่ยนสารเคมีดับเพลิงทุกป 

ติดตั้งไฟสองสวางฉุกเฉินในกรณีกระแสไฟฟาขัดของอยาง

นอย 1 ชุดตอพื้นที่ 1,000 ตารางเมตร  ติดตั้งทุก

ระยะหางกันไมเกิน 45 เมตร   

กนศ.6.1-04    

โครงการระงับ

และบรรเทา      

สาธารณภัย 

 

 

   และจัดซอมอพยพอัคคีภัยปละ 1  คร้ัง 

    มีระบบโทรทัศนวงจรปด  (CCTV) ที่ทันสมัยติดตั้งที่

ทางเขาหอพักนักศึกษาทุกอาคารเพื่อการรักษาความ
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ภารกิจที่ : หอพักนักศึกษา 

ตัวบงชี้ :  6.1 จัดบริการหอพักนักศึกษาใหไดมาตรฐาน 

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการ

ประเมิน 

ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

ปลอดภัยและสามารถพูดคุยโตตอบกับหัวหนางานหอพัก

นักศึกษาที่อาคารสํานักงานหอพักได 

   มีระบบ Scan ลายนิ้วมือในหอพักนักศึกษาอาคาร 12, 

13 และ 14           

   มีระบบเตือนภัยฉุกเฉินในหอพักและมีเจาหนาที่รักษา

ความปลอดภัยปฏิบัติงานที่หอพักตลอด 24  ชั่วโมง ทุก

อาคาร  

   ไดนําระบบบริหารความเสี่ยงตามนโยบายมหาวิทยาลัย

โดยจัดใหมีการอบรมโครงการนานาโอสถเพื่อใหความรู

เ ก่ียวกับการจายยาสามัญประจําบานและการปฐม

พยาบาลฟนคืนชีพเบื้องตน (กนศ.6.1-04) และใหความรู

เชิงปฏิบัติการเร่ืองการปองกันบรรเทาสาธารณภัย และ

การอพยพหลบภัยกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินในหอพักนักศึกษา  

มีแผนการอพยพฉุกเฉินแพลิงไหม มีแผนปฏิบัติการฉุกเฉิน

กรณีไฟไหมหอพักนักศึกษาติดบอรดทุกอาคาร 

    มีมาตรฐานการควบคุมภายในโดยมีบทลงโทษ

นักศึกษาที่พักในหอพักทําผิดระเบียบหอพักติดประกาศ

ทุกหองพักเพื่อเปนการควบคุมและปองปรามนักศึกษา

ไมใหนักศึกษาทําผิดระเบียบหอพักและความผิดอ่ืนๆ 

จัดทํามาตรฐานข้ันตอนการใหบริการนักศึกษาที่พักใน

หอพักพรอมกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จ   ได จัดทําไวนิล

ติด ประกาศในหอพักทุกอาคาร   ประกอบดวย มาตรฐาน

การสมัครเขาพักในหอพัก  การสละสิทธิ์หอพัก  การคืน

เงินคาธรรมเนียมหอพัก  การดูแลนักศึกษาเจ็บปวยใน

ห อ พั ก   ก า ร แ จ ง ซ อ ม อุ ป ก ร ณ ห อ พั ก   ก า ร รั บ

ไปรษณียภัณฑ (กนศ.6.1-05)    

    มีคูมือการใหบริการนักศึกษาที่พักในหอพักเพื่อ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กนศ.6.1-05   

ตัวอยางไวนิล

มาตรฐานข้ันตอน

การใหบริการ

นักศึกษาที่พักใน

หอพัก (ติดที่

หอพักทุกอาคาร) 
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ภารกิจที่ : หอพักนักศึกษา 

ตัวบงชี้ :  6.1 จัดบริการหอพักนักศึกษาใหไดมาตรฐาน 

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการ

ประเมิน 

ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

   การบริการนักศึกษาในรูปแบบมาตรฐานเดียวกันระหวาง

หอพักของกองกิจการนักศึกษา    งานหอพักไดเล็งเห็น

ความสําคัญในการบริการนักศึกษาโดยมีระบบสื่อสารรับ

ฟงความตองการและจัดการขอรองเรียนผานทางคูมือ

หอพักนักศึกษา ขาวสาสนหอพัก ทีวีขาว  ขาวสาร

กรรมการนักศึกษาประจําหอพัก  รับขอเสนอแนะ และขอ

รองเรียนของนักศึกษาทางเว็บบอรด คณะกรรมการ

นักศึกษาประจําหอพัก  โทรศัพท  อีเมล  จดหมาย 

กนศ.6.1-06 

คูมือมาตรฐาน

การบริการ

นักศึกษา  

 3 มีการบริหาร

จัดการแบบมี

สวนรวมโดย

คณะกรรมการ 

ชุดตาง ๆ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    คณะกรรมการควบคุมมาตรฐานหอพักนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ประกอบดวยผูบริหาร 

ประธานสหกรณบริการที่รับผิดชอบดูแลหอพักนักศึกษา

ซึ่งเปนเครือขายในการดําเนินงานหอพัก 5 วิทยาเขต  ให

เปนไปในแนวทางเดียวกัน 

    ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น กิ จ ก า ร นั ก ศึ ก ษ า   

ประกอบดวยผูบริหารกองกิจการนักศึกษาและผูบริหาร

ฝายกิจการนักศึกษาคณะตาง ๆ ประธานสภานักศึกษา  

และนายกองคการบริหาร องคการนักศึกษา มีหนาที่กําหนด

นโยบายการจัดที่พักหอพักนักศึกษา 

    คณะกรรมการอาจารยที่ปรึกษาหอพัก (กนศ.6.1-08) 

ประกอบดวย รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษาและศิษย

เกาสัมพันธ ผูชวยอธิการบดีฝายสวัสดิการนักศึกษาและ

คณาจารยจากคณะตาง ๆ  มีหนาที่เปนที่ปรึกษาของ

คณะกรรมการนักศึกษาประจําหอพัก ใหขอเสนอแนะ 

ขอคิดเห็นในการปรับปรุงพัฒนาหอพัก และปฏิบัติเวร

อาจารยที่ปรึกษา  ใหคําปรึกษา  

เยี่ยมเยียนดูแลความเปนอยูของนักศึกษาในหอพัก   

     คณะกรรมการนักศึกษาประจําหอพัก (กนศ.6.1-09) 

รวมดําเนินงานหอพักจัดกิจกรรม ดูแล  แนะนํานักศึกษา

ในหอพัก เสนอแนะ ปรับปรุง และพัฒนาหอพักนักศึกษา 

กนศ.6.1-07    

คําสั่งแตงตัง้

คณะกรรมการ

ควบคุมมาตรฐาน

หอพัก 

 

 

 

 

 

กนศ.6.1-08     

คําสั่งแตงตัง้

คณะกรรมการ 

อาจารยที่ปรึกษา

ประจําหอพัก  

 

กนศ.6.1-09    

คําสั่งแตงตัง้

คณะกรรมการ

นักศึกษาประจาํ

หอพัก 

 4 จัดสนบัสนนุ

และสงเสริม

    มีนโยบายจัดสนับสนนุ สงเสริม และพัฒนานักศึกษาให

มีทักษะวิชาการ สะทอนภาวะผูนํา ทักษะชีวิต คุณธรรม  

กนศ.6.1-10     

รายงานสรุปผล
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ภารกิจที่ : หอพักนักศึกษา 

ตัวบงชี้ :  6.1 จัดบริการหอพักนักศึกษาใหไดมาตรฐาน 

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการ

ประเมิน 

ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

พัฒนานักศึกษา

ในหอพัก 

 

 

จริยธรรม จิตสํานึกสาธารณะ สมรรถนะสากล  การอยู

รวมกันไดอยางดีทามกลางความหลากหลายพหุวัฒนธรรม

และกิจกรรม 3D  

    งานหอพักนักศึกษาจัดกิจกรรม  5 โครงการ นักศึกษา

เขารวม 366 คน ใชงบประมาณ 175,985 บาท  

    หอพักในกํากับจัดกิจกรรม 7  โครงการ นักศึกษาเขา

ร วม  114 คน ใช งบประมาณ 130,316 .25  บาท              

คณะกรรมการนักศึกษาประจําหอพักจัดกิจกรรม 30  

โครงการ นักศึกษาเขารวม 3,358 คน ใชงบประมาณ

374,698 บาท 

   จํ า แ น ก เ ป น ด า น วิ ช า ก า ร  8  โ ค ร ง ก า ร  ด า น

ศิลปวัฒนธรรม 3 โครงการ  ดานนันทนาการ  5 โครงการ 

และโครงการดานอ่ืนๆ 31 โครงการ (กนศ.6.1-10)  

    หอพักนักศึกษา เปนแหลงบมเพาะและสงเสริมการ

เรียนรู มีแผนการสงเสริมและพฒันาบุคลิกภาพและ

จริยธรรมนักศึกษาผูเขาพักที่สอดคลองกับปณิธานของ

มหาวิทยาลัยเนนประโยชนเพื่อนมนุษยเปนกิจที่หนึ่งและ

วัตถุประสงคของหอพัก มีมาตรฐานการทาํงานโดยจัดทํา

คูมือหอพักนักศึกษาติดไวในหองพักนักศึกษาทุกหองเพื่อ 

สรางความเขาใจเก่ียวกับเปาหมายและวัตถุประสงคของ

การจัดบริการหอพักนักศึกษา  มีคูมือควบคุมมาตรฐาน

หอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  สาสนหอพัก 

โปสเตอร 

อ่ืนๆ  และประชาสัมพันธผานเว็บไซต    

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

การจัดกิจกรรม

พัฒนานักศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กนศ.6.1-11    

คูมือหอพัก

นักศึกษา  สาสน

หอพัก และ

เว็บไซตหอพัก

นักศึกษา   

http://student. 

psu.ac.th/dorm 

 
 

5 มีการ

ประเมินผล

พรอมนําผลมา

ปรับปรุงพฒันา 

 

     มีการประเมินผลและไดนําผลการประเมินความพึง

พอใจจากผูใชบริการนักศึกษาและบุคคลภายนอก ป

การศึกษา 2554 มาปรับปรุงพัฒนาโดยไดประชุมชี้แจงผูที่

เก่ียวของ และในปการศึกษา 2555 ไดประเมินผลความ

พึงพอใจและไมพึงพอใจของนักศึกษาที่พักในหอพัก (กนศ.

6.1-11) นําผลมาปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงานตอไป ผล

การประเมินพบวา ในภาพรวมนักศึกษาชายและหญิง มี

กนศ.6.1-12  

รายงานการ

ประเมินผลความ

พึงพอใจและไม

พึงพอใจของ 

นักศึกษาและ

บุคคลภายนอกที่
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ภารกิจที่ : หอพักนักศึกษา 

ตัวบงชี้ :  6.1 จัดบริการหอพักนักศึกษาใหไดมาตรฐาน 

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการ

ประเมิน 

ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

ความพึงพอใจในการจัดบริการหอพักนักศึกษาระดับมากที่

คาเฉลี่ย  4.23  และไมพึงพอใจเร่ืองอินเตอรเน็ตชา 

สัญญาณออน  หองอาบน้ําไมเพียงพอ  มีหนูและยุง น้ํา

ดื่มไมสะอาด  มีกลิ่นใตหอพัก  พรอมทั้งประเมินความพึง

พอใจของบุคคลภายนอกที่พักในหอพัก ในภาพรวมมี

ความพึงพอใจในระดับมากที่สุดที่คาเฉลี่ย 4.14 และไมพึง

พอใจในเร่ืองไมมีราวตากผา  มียุงมาก  หองน้ําหองสุขามี

นอย อินเตอรเน็ตชาไมทั่วถึง  (กนศ.6.1-12)  

พักในหอพัก 

 

ขอสรุปโดยรวมของตัวบงชี ้   

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

    1. มีมาตรฐานหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร และคณะกรรมการควบคุมมาตรฐานหอพักนักศึกษา 

    2. มีระบบการจองหองพักผานเว็บไซต  http://student.psu.ac.th/dorm ที่เอ้ืออํานวยความสะดวกในการจอง

หอพักของนักศึกษา  

    3. มีอาคารที่ทําการสํานักงานหอพักและที่พักบุคลากรทีมงานหอพักบางคนไดพักอาศัยในบริเวณหอพักนักศึกษา 

เพื่อเอ้ืออํานวยความสะดวกในใหนักศึกษาทั้งในและนอกเวลาราชการ  

    4. มีอาจารยที่ปรึกษาหอพักและคณะกรรมการนักศึกษาประจําหอพักรวมใหคําปรึกษา เสนอแนะ และพัฒนาการ

ดําเนินงานหอพักนักศึกษา  

    5. มีระบบรักษาความปลอดภัยในหอพักทุกอาคารไดแก มีเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย 24 ชั่วโมง ระบบเตือนภัย

ฉุกเฉิน  สติ๊กเกอรหอพักติดบัตรนักศึกษา เคร่ือง SCAN ลายนิ้วมือ ระบบกลองวงจรปด ทําใหในปการศึกษา 2554ไม

มีการลักทรัพยในหอพักนักศึกษา  

   6. มีการบริหารความเสี่ยงโดยจัดอบรมการปองกันและระงับอัคคีภัยและวิธีเคลื่อนยายผูบาดเจ็บ 

 

วิธีปฏิบัติที่ด/ีนวัตกรรม 

   1. มีระบบกลองวงจรปดทุกอาคารทําใหไมมีการลักทรัพยในหอพักนักศึกษา 

   2. มีทีวีขาวติดตั้งหอพักทุกอาคาร  
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ภารกิจที่ 7 สุขาภิบาลอาหาร/รานสวัสดิการและสิ่งอํานวยความสะดวก  

ตัวบงชี้ :  7.1  จัดบริการอาหาร เคร่ืองดื่มมีคุณภาพตามมาตรฐาน 

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการ

ประเมิน 

ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

 

เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 

มีการดําเนินการ 

1    ขอ 

มีการดําเนินการ 

2    ขอ 

มีการดําเนินการ 

3    ขอ 

มีการดําเนินการ 

4    ขอ 

มีการดําเนินการ     

5  ขอ 

 

ผลการประเมินตนเองปการศึกษา  2555 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

5 5 5   บรรลุเปาหมาย 

    
 

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการ

ประเมิน 

ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

 1 มีแผนการ

ใหบริการ

สุขาภิบาล

อาหารและ

สิ่งอํานวย

ความสะดวก 

ตาม

มาตรฐาน

ของ

สํานักงาน

คณะกรรม 

การการ

อุดมศึกษา 

      กองฯ มีแผนการใหบริการอาหาร - เคร่ืองดื่มและสิ่ง

อํานวยความสะดวก โดยยดึมาตรฐาน/เปาหมายของสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการดําเนินงาน คือ จัดใหมี

บริการอาหาร-เคร่ืองดื่มที่มีความหลากหลายเพียงพอ มี

คุณภาพดี สะอาด ในราคาที่ยุติธรรม ไดรับบริการที่รวดเร็ว มี

สถานที่รับประทานที่มีความสะดวก สบาย ถูกหลักสุขาภิบาล

อาหาร (กนศ.7.1-01) พรอมทั้งจัดใหมีรานสวัสดิการสิ่งอํานวย

ความสะดวกตาง ๆ 

กนศ.7.1-01   

มาตรฐานกิจการ

นักศึกษา      

(ทีง่านบริการและ

สวัสดิการนักศึกษา) 

  

 2 มีการ

ดําเนินงาน

ตามแผน 

   กองฯ ไดจัดใหมีผูประกอบการจําหนายอาหาร  เคร่ืองดื่ม  

และสิ่งอํานวยความสะดวกอยางตอเนื่อง ใหเพียงพอกับความ

ตองการของนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยจัดให

มีผูประกอบการจําหนายอาหารและเคร่ืองดื่มอยางหลากหลาย 

กนศ. 7.1-02        

ประกาศรับสมัคร 

และประกาศรายชื่อ

ผูผานการคัดเลือก 
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ภารกิจที่ 7 สุขาภิบาลอาหาร/รานสวัสดิการและสิ่งอํานวยความสะดวก  

ตัวบงชี้ :  7.1  จัดบริการอาหาร เคร่ืองดื่มมีคุณภาพตามมาตรฐาน 

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการ

ประเมิน 

ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

   มีคุณภาพดี มีความสะอาด ในราคายุติธรรม  จํานวน 68 ราน 

และจัดใหมีรานคาบริการสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ ไดแก 

รานอุปกรณสื่อสาร   เคร่ืองใชเคร่ืองสําอาง  รานก๊ิฟชอป  

รานใหเชาหนังสือ  ศูนยหนังสือรานเสริมสวย/ตัดผม        ตู 

ATM  ธนาคารไทยพาณิชย  ธนาคารกรุงไทย  ธนาคาร

กรุงเทพ  และธนาคารกสิกรไทย   รานบริการอินเตอรเน็ตและ

คอมพิวเตอร รานถายเอกสาร  รานสะดวกซื้อเซเวนอีเลฟเวน  

เคร่ืองซักผาชนิดหยอดเหรียญจัดวางในบริเวณหอพัก ราน

จําหนายอุปกรณคอมพิวเตอร   รานจําหนายเคร่ืองใช

สํานักงาน   รานสวัสดิการศูนยบมเพาะ  รานซอมคอมพิวเตอร

และรานซอมเคร่ืองใชไฟฟาโทรศัพท ปมกุญแจ  (กนศ.7.1-02)   

        จัดทําประวัติผู ส ัมผัสอาหาร (7.1-03)  จัดสถานที่

รับประทานอาหารใหมีความสะอาด สะดวก สบาย โดยมี

พนักงานทําความสะอาดทุกวันๆ ละ 2  ผลัด ตั้งแตเวลา 

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

        จ ัด อ บ ร ม ใ ห ค ว า ม รู ก า ร ส ุข า ภ ิบ า ล อ า ห า ร แ ก

ผูประกอบการจําหนายอาหารตรวจสอบการประกอบอาหาร

ของผูประกอบการอยางสม่ําเสมอ    

       จัดสิ่งอํานวยความสะดวกติดตั้งพัดลมติดผนังระบาย

อากาศบริเวณที่นั่งรับประทานอาหาร  มีน้ําประปาที่ผานการ

กรองน้ําดื่มดวยเคร่ืองกรองที่ไดมาตรฐานน้ําดื่มบริการฟรี และ

มีระบบจัดเก็บเศษอาหาร ขยะรีไซเคิล  บอดักไขมัน ภายใต

ขอจํากัดของอาคารสถานที่ 

        จัดทําปายรณรงคใหความรูการบริโภคอาหารที่ถูกหลัก

อนามัยและเหมาะสม  โดยการทําปายขอมูล  ปายในการ

เผยแพรในบริเวณศูนยอาหาร (กนศ.7.1-04) 

เพื่อจําหนายอาหาร 

และสินคาในศูนย

อาหารโรงชางและ

สัญญาเชาสถานที่

ประกอบกิจการ     

(ที่งานบริการฯ) 

 

กนศ 7.1-03      

ประวัติผูสัมผัส

อาหาร (ที่งาน

บริการและ

สวัสดิการนักศึกษา) 

 

กนศ.7.1-04 

- ปายไวนลิ          

- ปายโรลอัพ     

(ที่ศูนยอาหารโรง

ชาง) 

 3 มีระบบ

บริหาร

จัดการแบบมี

สวนรวม 

      มีคณะกรรมการคัดเลือกควบคุม ดูแล รานคาจําหนาย

อาหารและใหบริการตาง ๆ ในพื้นที่ซึ่งอยูในความรับผิดชอบ

ของกองกิจการนักศึกษา ซึ่งประกอบดวยบุคลากรและผูแทน

นักศึกษา (กนศ.7.1-05) มีหนาที่คัดเลือกผูประกอบการอยาง

ยุติธรรม  โปรงใส  ตรวจสอบได  ควบคุมการใหบริการของ

ผูประกอบการใหมีการจัดจําหนายอาหาร เคร่ืองดื่ม สิ่งอํานวย

ความสะดวก  ที่หลากหลาย  เพียงพอ สะอาด ไดมาตรฐานใน

กนศ. 7.1-05      

คําสั่งแตงตัง้

กรรมการคัดเลือก 

ควบคุม ดูแล

ผูประกอบการ 
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ภารกิจที่ 7 สุขาภิบาลอาหาร/รานสวัสดิการและสิ่งอํานวยความสะดวก  

ตัวบงชี้ :  7.1  จัดบริการอาหาร เคร่ืองดื่มมีคุณภาพตามมาตรฐาน 

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการ

ประเมิน 

ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

ราคาที่ยุติธรรม        

 4 มีการควบคุม

คุณภาพได

มาตรฐาน

ของ

กระทรวง

สาธารณสุข   

 

      มีการควบคุมคุณภาพของอาหาร  เคร่ืองดื่ม โดยการ 

ตรวจสอบการประกอบอาหาร การใหบริการผูประกอบการ

จําหนาย   อยางสม่ําเสมอ พรอมทั้งตรวจเชื้อจุลินทรีย ใน

อาหาร เคร่ืองดื่ม น้ําดื่มและผูสัมผัสอาหาร จํานวน 1-2 คร้ัง/ป 

(กนศ.7.1-06) ผลการตรวจสอบในหองทดลองพบวา อาหารและ

เคร่ืองดื่มไดมาตรฐาน  

กนศ. 7.1-06     

หนังสือขออนุญาต

ตรวจสอบสุขาภิบาล

อาหารในศูนย

อาหารโรงชาง/ผล

การตรวจสอบ

คุณภาพจาก

หองปฏิบัติการ    

(ที่งานบริการและ

สวัสดิการนักศึกษา 

 5 มีการ

ประเมินผล

และนาํผล

ประเมินไป

ปรับปรุง 

 

      มีการประเมินผลความพึงพอใจของผูใชบริการมีความพึง

พอใจและไมพึงพอใจ ภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับมาก        

ที่คาเฉลี่ย  3.52  (กนศ.7.1-07)  นอกจากนี้คณะกรรมการ

คัดเลือกควบคุม  ดูแล รานคาจําหนายอาหารและใหบริการ

ตาง ๆ ในพื้นที่ซึ่ งอยู ในความรับผิดชอบของกองกิจการ

นักศึกษา  ไดมีการสุมประเมินโดยใชวิธีสังเกตและสัมภาษณ

ผูประกอบการและผู เ ก่ียวของและนําผลการประเมินมา

ปรับปรุงพัฒนางานใหดียิ่งข้ึน โดยการประชุมผูมีสวนรวมทั้ง

ผูประกอบการจําหนายอาหารและสินคาบริการ พนักงานทํา

ความสะอาด เพื่อปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงาน พรอมทั้งได

ประสานงานกองอาคารสถานที่เก่ียวกับสัตวจรจัดที่สรางความ

รําคาญใหผูบริโภค  ปรับปรุงบริเวณ เปลี่ยนผาเต็นท ซอมแซม

หลังคา  เพิ่มพัดลมระบายอากาศ  พื้นอาคารที่สะอาด

สม่ําเสมอ 

 

กนศ.7.1-07      

รายงานการ

ประเมินผลความพึง

พอใจของผูใชบริการ 

 

ขอสรุปโดยรวมของตัวบงชี ้
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ภารกิจที่ 7 สุขาภิบาลอาหาร/รานสวัสดิการและสิ่งอํานวยความสะดวก  

ตัวบงชี้ :  7.1  จัดบริการอาหาร เคร่ืองดื่มมีคุณภาพตามมาตรฐาน 

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการ

ประเมิน 

ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

        1. มีนักศึกษารวมเปนคณะกรรมการกําหนดนโยบาย  คัดเลือก ควบคุม ประเมินผูประกอบการ   มีการ

ควบคุมดูแลดานคุณภาพและราคาที่เหมาะสม    สถานทีบ่ริการอาหารอยูใกลหอพักนักศึกษาและเปดบริการตัง้แตเวลา 

06.30 – 24.00 น. มีบริการอาหาร- เคร่ืองดื่ม  และบริการที่หลากหลายไดมาตรฐาน และเพียงพอ   

        2. มีหนวยงานดานสุขาภิบาลอาหารภายในมหาวทิยาลัย คือภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวทิยาศาสตรรวมตรวจสอบ

สถานที่ วิเคราะหตรวจหาเชื้อจุลินทรียและสารเคมีในอาหาร เคร่ืองดื่ม ใหอยูในมาตรฐาน 

วิธีปฏิบัติที่ด/ีนวัตกรรม 

        1.  มีปายแสดงปริมาณสารอาหารที่ผูบริโภคจะไดรับ  ตดิประจําที่รานจาํหนายอาหารอยางตอเนื่อง 

        2. มีสวนราชการ/หนวยงานอ่ืนทัง้ภายในและภายนอกมหาวิทยาลยัรวมตรวจสอบคุณภาพอาหารและเคร่ืองดื่มให

ไดมาตรฐาน 
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ภารกิจที่ 8  สุขภาพอนามัย 

ตัวบงชี้ : 8.1  จัดบริการสุขภาพอนามัยและประกันภัยอุบัติเหตุนักศึกษา 

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการ

ประเมิน 

ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 

มีการดําเนินการ 

1    ขอ 

มีการดําเนินการ 

2    ขอ 

มีการดําเนินการ 

3    ขอ 

มีการดําเนินการ 

4    ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 ขอ 

 

ผลการประเมินตนเองปการศึกษา  2555 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

5 5 5   บรรลุเปาหมาย 

    
 

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการ

ประเมิน 

ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

 1 มีแผนการให 

บริการสุขภาพ

อนามัยและ

ประกันภัย

อุบัติเหตุ

นักศึกษาตาม

นโยบาย

สํานักงาน

คณะกรรมการ

การอุดมศึกษา

และ

มหาวิทยาลยั 

สงขลานครินทร 

       มีแผนการใหบริการสุขภาพอนามัย ตามนโยบาย

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  และมหาวิทยาลัย 

สงขลานครินทร  เพื่อใหนักศึกษาไดรับการตรวจรักษา  มี

บริการเภสัชกรรม ที่จําเปน  สรางภูมิคุมกันโรค  เมื่อมีโรค

ระบาดและมีแผนการประกันภัยอุบัติ เหตุนัก ศึกษา 

บุคลากรของมหาวิทยาลัย  เพื่อใหนักศึกษาและบุคลากรที่

ประสบภัยอุบัติเหตุ  มีความสะดวกในการเขารับการ

รักษาพยาบาลและมีคาสินไหมชดเชยกรณีทพุพลภาพถาวร

และสูญเสียชีวิต   

(กนศ.8.1-01)      

กนศ.8.1-01         

ประกาศการ

ใหบริการสุขภาพ

และการประกันภัย

อุบัติเหต ุ  

(ที่งานบริการและ

สวัสดิการ

นักศึกษา) 

 2 มีระบบการ

ใหบริการสุขภาพ

อนามัยและ

ประกันภัย

อุบัติเหตุ ตาม

แผนที่กําหนด 

   จัดใหมีโครงการบริการสุขภาพอนามัยและประกันภัย

อุบัติเหตุนักศึกษา  รวม  5  ระบบ   ไดแก  

2.1  โครงการประกันสุขภาพของมหาวิทยาลัย   โดย 

นักศึกษาสามารถเขารับบริการที่ โรงพยาบาลสงขลา

นครินทร ไดตลอด 24  ชั่วโมง รวมเปนเงินไมเกิน 10,000 

บาท ตอปการศึกษา กอนที่นักศึกษาจะมีสิทธิ์ 

 

กนศ.8.1-02       

ขอมูลการใช

บริการของ

นักศึกษา

(http://student.

psu.ac.th/healt

h) 

   รักษาพยาบาลจากบัตรทองหรือสิทธิ์จายตรง มีนักศึกษาใช  
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ภารกิจที่ 8  สุขภาพอนามัย 

ตัวบงชี้ : 8.1  จัดบริการสุขภาพอนามัยและประกันภัยอุบัติเหตุนักศึกษา 

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการ

ประเมิน 

ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

บริการ จํานวน 1,117  คน  คิดเปนจํานวน 1,579  คร้ัง 

(กนศ.8.1-02)       

          2.2  โครงการประกันสุขภาพถวนหนา (บัตรทอง) กับ

โรงพยาบาลสงขลานครินทรนักศึกษาสามารถเขารับบริการ

ที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร ไดตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม

จํากัดวงเงิน  

       2.3 โครงการประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคล (กลุม)

โดยนักศึกษาสามารถเขารับบริการที่โรงพยาบาลของ

รัฐบาล เอกชน คลินิก และโพลีคลินิก ที่ มีใบอนุญาต

ประกอบโรคศิลปทั่วโลก ไดตลอด 24 ชั่วโมงไดรับ

ประโยชนคุมครองทั้งคารักษาพยาบาลและคาชดเชย (กน

ศ.8.1-03) มีผูเขารวมโครงการจํานวน 23,525 คน จําแนก

เปนนักศึกษา จํานวน 19,639  คน และบุคลากร จํานวน 

3,886 คน  (กนศ.1.4-04)  มีนักศึกษาใชบริการ จํานวน 

1,057 คน คิดเปนจํานวน 2,397  คร้ัง  (กนศ.8.1-02)  

และบุคลากรใชบริการจํานวน 41 คน  คิดเปนจํานวน 45 

คร้ัง  พรอมทั้งออกหนังสือรับรองการทําประกันภัยให

นายจาง/ผูประกอบการกรณีนักศึกษาไปฝกปฏิบัติงาน 

       2.4 บริการสรางเสริมสุขภาพนักศึกษาที่ศูนยสุขภาพ 

ในวันจันทร-ศุกร มีพยาบาล ผูชวยพยาบาล เภสัชกรจาก

โรงพยาบาลสงขลานครินทร มาใหบริการที่คลินิกตั้งแตเวลา 

12.30-20.30 น. มีแพทยตรวจรักษา ในวันจันทร-พฤหัสบดี 

เวลา 17.00 -20.00 น.  วันเสารและวันหยุดนักขัตฤกษ มี

พยาบาลและผูชวยบริการเวลา 13.00-16.00 น. ตลอดป

การศึกษามีนักศึกษาเขารับบริการตรวจรักษาและทํา

หัตถการจํานวนรวมทั้งสิ้น 4,425  คน (กนศ.8.1-04) 

       2.5 บริการยาสามัญประจําบานที่หองยาในหอพัก

นักศึกษาทุกอาคาร โดยมีกรรมการนักศึกษาประจําหอพัก

ซึ่งผานการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องตน ของงานหอพัก

เปนผูใหบริการ 

กนศ.8.1-03     

บันทึกขอตกลง 

เร่ือง การรับ

ประกันภัย

อุบัติเหตุสวน

บุคคล นักศึกษา 

และบุคลากร

มหาวิทยาลยั 

สงขลานครินทร  

ประจําป

การศึกษา  2555 

(ที่งานบริการและ

สวัสดิการ

นักศึกษา) 

 

กนศ.1.4-04    

เอกสารรายชื่อ

นักศึกษาและ

บุคลากรผูเอา

ประกันภัย   

(ที่งานบริการและ

สวัสดิการ

นักศึกษา) 

 

กนศ .8.1-04 

ขอมูลนักศึกษาใช

บริการที่ศูนย 

สุขภาพ (ที่ศูนย

สุขภาพนักศึกษา) 

 3 มีเจาหนาที่

ประสานงาน

   -  มีเจาหนาทีป่ระสานงานชวยเหลือนักศึกษาปวยในยาม

วิกาลที่โทร. 4995  

074-284995 

074-282191 
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ภารกิจที่ 8  สุขภาพอนามัย 

ตัวบงชี้ : 8.1  จัดบริการสุขภาพอนามัยและประกันภัยอุบัติเหตุนักศึกษา 

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการ

ประเมิน 

ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

บริการฉุกเฉิน

ตลอด 24 ชม. 

   -  มีเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยรับแจงเหตุนักศึกษา

ปวยเรงดวนฉุกเฉินที่โทร.2191  และ 1669   จัดประสาน

รถรับ-สงโรงพยาบาล ประสานงานคณะ ผูปกครอง 

1669 

 4 มีการจัดกิจกรรม

ใหความรู/

รณรงคสราง

เสริมและปองกัน

โรค 

    มีการจัด/รวมจัด/สนับสนุนการจัดกิจกรรมใหความรู/

รณรงคสงเสริมและปองกันโรคใหนักศึกษาและบุคลากร  

โดยประสานงานรวมกับศูนยบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาล

สงขลานครินทร ใหความรูเก่ียวกับสุขภาพนักศึกษา  การ

รณรงคการไมเสพสุรา สิ่งเสพติด    การบริจาคโลหิตจิต

สาธารณะฯ  ถวายเปนพระราชกุศลในพระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัวฯ และสมเด็จพระนางเจาฯ บรมราชินีนาถ จัด

ปายรณรงค/แจกแผนพับใหความรูเก่ียวกับการปองกันการ

แพรระบาดของโรคไขหวัดใหญสายพันธุใหม ประโยชนของ

การบ ริจาคโลหิตที่ ศูนยอาหารโรงชา งและบ ริ เวณ

มหาวิทยาลัย  การบริโภคอาหารถูกหลักอนามัย (กนศ.8.1-

05) 

กนศ.8.1-05   

โครงการบริจาค

โลหิต บอรด

โปสเตอร  ปายไว

นิล ปายโรลอัพ 

 

 5 มีการประเมินผล

และนาํผลการ

ประเมิน 

     ประเมินผลความพึงพอใจจากนักศึกษาที่เขารับบริการ

ที่โรงพยาบาลสงขลานครินทรและที่ศูนยสุขภาพนักศึกษา 

นักศึกษามีความสะดวกในการเขารับบริการ มีความพึง

พอใจในระดับมาก ที่คาเฉลี่ย 3.73 และ 3.83 ตามลําดับ  

(กนศ.8.1-06) นําผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาโดยการ

ประสานงานกับเจาหนาที่โรงพยาบาล เพิ่มเจาหนาที่

ใหบริการที่ศูนยฯ  และในปการศึกษา  2556  ใหมีแพทย

ตรวจในวนัศุกรดวย  ตลอดจนเพิ่มการประชาสัมพันธ 

 

กนศ.8.1-06    

รายงานการ

ประเมินผลความ

พึงพอใจ  

ของผูใชบริการ 

  มาปรับปรุง 

ขอสรุปโดยรวมของตัวบงชี ้
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ภารกิจที่ 8  สุขภาพอนามัย 

ตัวบงชี้ : 8.1  จัดบริการสุขภาพอนามัยและประกันภัยอุบัติเหตุนักศึกษา 

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการ

ประเมิน 

ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

    1.  มีระบบบริการสุขภาพอนามัยนักศึกษาหลายระบบ  ทําใหนักศึกษาไดรับความสะดวกในการเขารับบริการ  ไมตอง

รับภาระชาํระเงินสวนเกินสทิธิ์ และมีสิทธิ์เขารับบริการรักษาพยาบาลอุบัติเหตุ ในโรงพยาบาลของรัฐบาล เอกชน คลนิิก 

และโพลีคลินิกที่มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลปทั่วโลก   

    2.  มีเจาหนาที่  และคณะกรรมการนักศึกษาประจําหอพัก  ประสานงานชวยเหลือนักศึกษาปวย  พรอมทั้ง

ประสานงานรถฉุกเฉินนําสงนักศึกษาเพื่อพบแพทยไดทันท ี     

    3. บุคลากรมีโอกาสไดเขารวมโครงการประกันภัยอุบัติเหตุกับนักศึกษาในอัตราคาเบี้ยประกันภัยต่าํคนละ 100 

บาทตอป  และไดรับความคุมครองสูงเชนเดียวกับนักศึกษา ทําใหมีความสะดวกในการเขารับบริการรักษาพยาบาล

อุบัติเหตุในโรงพยาบาล เอกชน คลินิก และโพลีคลนิิก ที่มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลปทั่วโลก ประหยัดเงินงบประมาณคา

รักษาพยาบาลของรัฐ และมสีินไหมทดแทนแกครอบครัวกรณีบุคลากรเสียชีวิต/ทุพพลภาพ โดยในป 2555 มีครอบครัว

บุคลากรที่เขารวมโครงการไดรับเงินชดเชยจากการเสียชีวิตจากการปวยไขนอกเหนือจากอุบัตเิหตุจํานวน 2 ครอบครัว 

    4. การทําประกันภัยอุบัติเหตุรวมทุกวิทยาเขต ผูเอาประกันภัยไดรับความคุมครองคารักษาพยาบาลและสินไหม

ทดแทนเปนเงินจาํนวนสูง และไดรับความคุมครองภัยกอการรายและอ่ืนๆ เพิ่มเปนพิเศษ 

จุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

       ควรมีเจาหนาที่รับผิดชอบปฏิบัติงานการใหบริการสุขภาพอนามัยและการประกันภัยอุบัติเหตุนักศึกษาและบุคลากร

โดยตรง เพื่อทําหนาที่ใหคําแนะนําปรึกษาตลอดจนการติดตาม เยี่ยมเยียน นักศึกษาปวยหรือประสบอุบัติเหตุไดอยาง

ทั่วถึง การดําเนินงานตรวจสอบสิทธิ์ รายการคารักษาพยาบาล การแจงหนี้/ติดตามทวงหนี้ จัดทําเอกสารเบิกจายเงินทด

รองจาย ตรวจสอบใบเสร็จ ตรวจสอบประวัติ จัดทําเอกสารเบิกจายเงินจากบริษัทประกันภัย การบันทึกขอมูล และการ

เบิกจายเงินไดรวดเร็วข้ึน 

วิธีปฏิบัติที่ด/ีนวัตกรรม 

    1. มีศูนยสุขภาพนักศึกษามหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ภายใตการบริหารจัดการรวมกันระหวางมหาวิทยาลัยกับ

โรงพยาบาลสงขลานครินทร ใหบริการรักษาพยาบาลข้ันปฐมภูมิ โดยแพทย พยาบาล เจาหนาที่ที่เก่ียวของของ

โรงพยาบาลสงขลานครินทร โดยใชระบบฐานขอมูลเดียวกันกับโรงพยาบาล เมื่อมีการสงตวัผูปวยไปโรงพยาบาลผูปวยไม

ตองเสียเวลาถูกซักประวัติใหม  และผูปวยสามารถจองคิวตรวจลวงหนาไดทางโทรศัพท 

    2. มีการจัดทําประกันภัยอุบตัิเหตุใหนักศึกษาและบุคลากรทั้ง 5 วิทยาเขต ทําใหนักศึกษาและบุคลากรมีความสะดวก

ในการเขารับบริการรักษาพยาบาลไดทั้งในโรงพยาบาลของรัฐบาล โรงพยาบาลเอกชน คลินิก ทั่วโลกบริษทั/

ผูประกอบการไมปฏิเสธการรับนักศึกษาเขาฝกงาน มีเงินคาสินไหมทดแทนใหทายาทหรือผูปกครองกรณี ผูเอาประกัน

เสียชีวิต/ทุพพลภาพถาวร และประหยัดเงินงบประมาณคารักษาพยาบาลของรัฐเงินคาชดเชย มีเงินชวยคาปลงศพให

ทายาททั้งการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุและสุขภาพ 
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ภารกิจที่ 9 กิจกรรมเพ่ือสงเสริมพัฒนานักศึกษา 

ตัวบงชี้ 9.1 : ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา   

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการ

ประเมิน 

ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 ขอ 

มีการดําเนินการ 

3 หรือ 4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 ขอ 

มีการดําเนินการ 

6 ขอ 

 

ผลการประเมินตนเองปการศึกษา 2555 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

6 6 5  บรรลุเปาหมาย 

                                      

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการ

ประเมิน 

ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

 1. ส ถ า บั น จั ด ทํ า

แ ผ น ก า ร จั ด

กิจกรรมพัฒนา

นั ก ศึ ก ษ า ที่

ส ง เส ริมผลการ

เรียนรูตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับ อุดมศึกษา

แหงชาติ 

ทุกดาน 

    กองฯ ไดจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่

ส ง เ ส ริ ม ก า ร เ รี ย น รู ต า ม ก ร อ บ ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (กนศ.9.1-01) พรอมยึดกรอบ

นโยบายบมเพาะนักศึกษา และโครงสรางกิจกรรมเสริม

หลักสูตรเพื่อพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลา- นครินทร 

ซึ่งกําหนดใหนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เขาศึกษาใน  ป

การศึกษา 2550 เปนตนไป ตองเขารวมกิจกรรมเสริม

หลักสูตรเพื่อพัฒนานักศึกษาตลอดระยะเวลาที่ศึกษาใน

มหาวิทยาลัย มีจํานวนไมนอยกวา 17 กิจกรรม  มีจํานวน

หนวยชั่วโมงที่เขารวมไมนอยกวา 100 หนวยชั่วโมง มี

โครงสรางกิจกรรมเสริมหลักสูตร จําแนกได 5 ประเภท  

(กนศ 9.1-02) ไดแก  

     1.1 กิจกรรมเสริมสรางจิตสํานึกสาธารณะ พัฒนา

คุณธรรม จริยธรรม และความมีวินัย  

    1.2 กิจกรรมเสริมสรางทักษะทางสังคม วิชาการ วิชาชีพ 

และเสริมสรางสมรรถนะบนพื้นฐานความเปนไทย 

กนศ.9.1-01 แผน

ก อ ง กิ จ ก า ร

นักศึกษา 

 

ก น ศ .  9 . 1 -02 

คูมื อป ฏิบัติ ง าน

เ ส ริ ม ห ลั ก สู ต ร

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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ภารกิจที่ 9 กิจกรรมเพ่ือสงเสริมพัฒนานักศึกษา 

ตัวบงชี้ 9.1 : ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา   

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการ

ประเมิน 

ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

      1.3 กิจกรรมเสริมสรางความภาคภูมิใจในสถาบัน ความ

เปนลูกพระบิดา เปนหนึ่งเดียวไมแยกวิทยาเขต 

   1.4 กิจกรรมเสริมสรางความเขาใจในพหุวัฒนธรรม และ

ความเปนประชาธิปไตย โดยมีพระมหากษัตริยทรงเปน

ประมุข  

   1.5 กิจกรรมเสริมสรางและพฒันาสุขภาพ 

 

 2. มีกิจกรรมให

ความรูและทักษะ

การประกัน

คุณภาพการศึกษา

แกนักศึกษา 

    กองฯ ไดจัดกิจกรรมใหความรู และทักษะการประกัน

คุณภาพการศึกษาให กับนักศึกษาโดยนํากระบวนการ

บริหารงานแบบวงจรคุณภาพ (PDCA-par) เปนแนวทางใน

การปฏิบัติงานสนับสนุนสงเสริมโครงการกิจกรรมของ

นักศึกษา มีการจัดอบรมใหความรู เ ร่ืองกระบวนการ

บริหารงานแบบวงจรคุณภาพ (PDCA-par) ในเร่ืองอบรม

เทคนิคการเขียนและการกรอกแบบฟอรมโครงการ/กิจกรรม

ดีเดนตามกระบวนการ PDCA-Par โดยผูทรงคุณวุฒิ (กนศ.

9.1-03) กอนการจัดประกวดโครงการกิจกรรมดีเดน มีการ

จัดโครงการเวทีคุณภาพกิจกรรมนักศึกษาของวิทยาเขต

หาดใหญ โดยมีการคัดเลือกโครงการกิจกรรมดีเดน และนัก

กิจกรรมตัวอยางประจําป มีการจัดกิจกรรมจัดระเบียบตึก

กิจกรรมนักศึกษา (5ส.) ขององคกรนักศึกษา  ( กนศ.9.1-

04) พรอมมีการคัดเลือกนักกิจกรรมตัวอยาง โครงการ

กิจกรรมดีเดนประจําป (กนศ.9.1-05) 

 

กนศ.9.1-03 

โครงการอบรม

เทคนิคการเขียน

และการกรอก

แบบฟอรม

โครงการ/

กิจกรรมดีเดน

ตาม 

กระบวนการ 

PDCA-Par  

 

กนศ.9.1-04 

โครงการ Big 

Cleaning รวม

แรงใจนักกิจกรรม 

 

กนศ.9.1-05  

-เกณฑการ

คัดเลือกนัก

กิจกรรมตัวอยาง

โครงการกิจกรรม

ดีเดน 
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ภารกิจที่ 9 กิจกรรมเพ่ือสงเสริมพัฒนานักศึกษา 

ตัวบงชี้ 9.1 : ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา   

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการ

ประเมิน 

ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

    -ประกาศ

มหาวิทยาลยั      

สงขลานครินทร

เร่ืองผลการ

คัดเลือกนัก

กิจกรรมตัวอยาง 

วิทยาเขต

หาดใหญประจําป 

2555 และ

ประกาศ 

    มหาวิทยาลยั   

สงขลานครินทร

เร่ืองผลการ

พิจารณาคัดเลือก

โครงการกิจกรรม

ดีเดนวิทยาเขต 

หาดใหญ 

ประจําป 2555 

 3. มีการสงเสริมให

นั ก ศึ ก ษ า นํ า

ความ รู ด านการ

ประกันคุณภาพ

ไป ใช ในกา รจั ด

กิ จ ก ร ร ม ที่

ดํ า เนิ นกา ร โดย

นั ก ศึ ก ษ า อย า ง

นอย 5 ประเภท 

    กองฯ  ไดสนับสนุนสง เสริมใหกลุมองคกรกิจกรรม

นักศึกษาไดแกองคการบริหารฯ สภานักศึกษาฯ ชมรมใน

สัง กัดองคการบริหารฯ และกรรมการหอพักเปนผูจัด

โครงการ รวมทั้งโครงการซึ่งงานในสังกัดกองกิจการนกัศึกษา

ดําเนินการจัดข้ึนเพื่อพัฒนานักศึกษา รวมทั้งสิ้น  314 

โครงการ/กิจกรรม  (กนศ.9.1-06)  ซึ่งกิจกรรมดังกลาวได

ดําเนินการโดยนํากระบวนการบริหารงานแบบวงจรคุณภาพ

(PDCA-par) มีการจัดอบรมใหความรู กับผูนํา กิจกรรม

นักศึกษา  สรุปผลการ 

กนศ.9.1-06 

http://student. 

psu.ac.th/TS23

4  
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ภารกิจที่ 9 กิจกรรมเพ่ือสงเสริมพัฒนานักศึกษา 

ตัวบงชี้ 9.1 : ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา   

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการ

ประเมิน 

ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

  ในระดับปริญญา

ตรี  

ดําเนินโครงการจําแนกตามฐานขอมูลสารสนเทศกิจกรรม

นักศึกษารวม 5 ดาน ดังนี้ 

    3.1 กิจกรรมดานวิชาการที่สงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่

พึงประสงคที่สงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตพึงประสงคจํานวน 

34 โครงการ (กนศ.9.1-06) ประกอบดวย 

        1.) โครงการที่นําความรูจากวิชาการ/วิชาชีพ ที่ศึกษา

อยู และจากความสนใจเฉพาะเร่ืองของนักศึกษา ไปฝก

ปฏิบัติ/ถายทอดแกเยาวชน/ นักเรียน ไดแก โครงการคาย

วิเทศสอน สานตอ  โครงการคายยุวชนคนชางพูด  โครงการ

คายรักษภาษามลายู โครงการอุดมการณรักชาติและตอตาน

ยาเสพติด เปนตน 

 

 

  -กิจกรรม 

วิชาการที ่

สงเสริม 

คุณลักษณะ 

บัณฑิตที่พึง 

ประสงค 

-กิจกรรม 

กี ฬ า ห รื อ ก า ร

สงเสริมสุขภาพ 

-กิจกรรม 

ก า ร บํ า เ พ็ ญ

ป ร ะ โ ย ช น ห รื อ

รักษา 

สิ่งแวดลอม 

 

        2.) โครงการที่สงเสริมความเปนประชาธิปไตย ไดแก 

โครงการตนกลาแผนดิน  โครงการตามหาประชาธิปไตยที่

บางกอก โครงการนักศึกษาสูความเปนพลเมือง โครงการ

เสวนาประประชาธิปไตย เปนตน 

        3.) โครงการที่เพิ่มพูนการเรียนรูจากประสบการณตรง 

โดยการเปดโลกทัศนใหกวางไกล ไดแก โครงการเปดโลก

ทัศนนักศึกษาสูสากล โครงการทัศนศึกษาและรวมกิจกรรม

ดานศิลปวัฒนธรรม วิชาการ และกีฬา ในงาน IMT – GT 

Varsity Carnival   คร้ังที่ 14 ณ ประเทศมาเลเซีย  

โครงการ  Young Ambassador เปนตน 

   3.2 กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ  รวมจํานวน  

68 โครงการ (กนศ.9.1-06)   ซึ่งประกอบดวย    

         1.โครงการที่สงเสริมใหนักศึกษารูจักการวางแผนใน

การจัดการแขงขัน/การฝกอบรม/สัมมนากีฬาชนิดตางๆ

ตลอดจนการพัฒนาทักษะการเลนกีฬาของนักศึกษา เชน 

โครงการกีฬา 14 คณะ/โครงการแขงขัน PSU OPEN 
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ภารกิจที่ 9 กิจกรรมเพ่ือสงเสริมพัฒนานักศึกษา 

ตัวบงชี้ 9.1 : ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา   

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการ

ประเมิน 

ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

  -กิจกรรม 

เสริมสราง  

คุ ณ ธ ร ร ม แ ล ะ

จริยธรรม 

-กิจกรรม 

สงเสริมศิลปะและ

วัฒนธรรม 

/โครงการกีฬาสีนองใหม / โครงการอบรมกติกาและมารยาท 

เปนตน เปนโครงการที่จัดกิจกรรมรวมกันระหวางงานพัฒนา

กีฬา / องคการบริหาร องคการนักศึกษา /สโมสรนักศึกษา

ทั้ง   14 คณะ / ชมรมกีฬา โดยเ ร่ิมจากการขออนุมัติ

โครงการ ประชุมหารือเพื่อเตรียมการจัดโครงการ แบงภาระ

งานความรับผิดชอบของแตละฝาย ดําเนินการโดยเปนการ

เปดรับสมัครผูที่สนใจเขารวมโครงการจากหนวยงานตางๆ 

ทั้งภายในและหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย ปฏิบัติงาน

จริงตามแผนที่วางไว มีการประเมินผลโครงการเพื่อนําผลที่

ไดเปนตัวชี้วัดโครงการตลอดจนนํามาปรับปรุงแกไขในการ

จัดโครงการคร้ังตอไป 

      2.โครงการที่สงเสริมใหนักศึกษาไดเขารวมการแขงขัน

กีฬาเชื่อมความสัมพันธภายในประเทศและระหวางประเทศ 

เชน  การแขงขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ ระหวาง 5 วิทยา

เขต / กีฬาบริดจ     เชื่อมความสัมพันธ หาดใหญ – ภูเก็ต / 

กีฬาซอฟทบอลเชื่อมความสัมพันธกับประเทศมาเลเซีย ฯลฯ 

      3.โครงการที่สงเสริมใหนักศึกษาไดเขารวมการแขงขัน

กีฬาเพื่อความเปนเลิศ เชน การแขงขันกีฬามหาวิทยาลัย

แหงประเทศไทย / การแขงขันซอฟทบอลเชียงใหม OPEN / 

กีฬาบริดจอุดมศึกษา /การแขงขันกีฬายิงปนอุดมศึกษา  

เปนตน 

      4.โครงการสงเสริมสุขภาพ เชน โครงการวิ่งหาดใหญสู

ธรรมชาติ / โครงการวิ่งสะสมระยะทางรอบอางน้ํา ม.อ. เปน

ตน   

   3.3 กิจกรรมดานบําเพ็ญประโยชน รวมจํานวน 38

โครงการ (กนศ.9.1-06) 

      กิจกรรมที่เสริมสรางความรูความเขาใจในการ  ดํารงชีพ 

ดังนั้นเพื่อจะไดปลูกฝงและเสริมสรางจิตสํานึกสาธารณะ
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ภารกิจที่ 9 กิจกรรมเพ่ือสงเสริมพัฒนานักศึกษา 

ตัวบงชี้ 9.1 : ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา   

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการ

ประเมิน 

ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

ใหแกนักศึกษาที่จะไดฝกตนเองใหตระหนักและเห็นคุณคา

ของการบําเพ็ญตนเพื่อประโยชนตอผูอ่ืน ซึ่งสอดคลองกับ

พระราชปณิธานของสมเด็จพระบรม 

ราชชนกที่ใหถือประโยชนสวนตัวเปนที่สอง ประโยชนของ

เพื่อนมนุษยเปนกิจที่หนึ่ง  โดยมีกิจกรรมรวมกันสราง 

ซอมแซมถาวรวัตถุและเผยแพรความรูที่ไดจากการศึกษาใน

สาขาวิชาเฉพาะทางแกประชาชน /เยาวชน ไดแก โครงการ

คายเติมสีโรงเรียนสวย โครงการคายตุลา โครงการคาย

ศรีตรังสัมพันธ คร้ังที่ 6 โครงการคายอาสาพาเยาวชน  

โครงการคายครูสะตอ โครงการมนตรักษริมเลใต โครงการ

คายพัฒนาชุมชน โครงการรวมรวมน้ําใจสานสายใยใจ

บําเพ็ญ นอกจากนั้นยังไดจัดกิจกรรมใหแกเยาวชนดอย

โอกาส / เยาวชนผูมีความบกพรองทางรางกาย ไดแก 

โครงการคายสงยิ้มสูนอง โครงการสานฝนปนรัก  โครงการ

คายจุดประกาย   โครงการเติมฝนปนรักวันเด็ก  โครงการ

คาย Healthy for Kids   เปนตน สําหรับกิจกรรมการรักษา

สิ่งแวดลอมไดมีการจัดกิจกรรมที่เนนการปลูกฝงเยาวชน

พิทักษรักษาสิ่งแวดลอม ไดแก โครงการคายนักอนุรักษ 

โครงการสัปดาหสิ่งแวดลอม โครงการคายเสริมสรางเยาวชน

พิทักษสิ่งแวดลอม  

 

      3.4  กิจกรรมดานสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม รวม

จํานวน 117  โครงการ  (กนศ.9.1-06)  ซึ่งประกอบไปดวย 

1)โครงการที่สงเสริมใหเกิดความเขาใจและภาคภูมิใจในวิถี

ชีวิตและภูมิปญญาไทย เชน โครงการสานสัมพันธวัฒนธรรม

ถ่ินใต  เปนโครงการที่จัดกิจกรรมรวมกันระหวางงาน

กิจกรรมนักศึกษาและสโมสร 

 

   นักศึกษาทั้ง 14 คณะ เร่ิมดวยจากการมีหนังสือแตงตั้งคณะ

การทํางานของทุกคณะ มีการนัดประชุมวางแผนการ 

ดําเนินงานรวมกัน แบงภาระงานที่รับผิดชอบของแตละคณะ  

ปฏิบัติงานจริงตามแผนที่วางไว มีการประเมินผลจากการจัด

กิจกรรม และไดนําผลของการ 
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ภารกิจที่ 9 กิจกรรมเพ่ือสงเสริมพัฒนานักศึกษา 

ตัวบงชี้ 9.1 : ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา   

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการ

ประเมิน 

ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

   ประเมินมาปรับใชในการจดักิจกรรมคร้ังตอไป ซึ่งโครงการนี้

เปนการเสริมสรางกระบวนการเรียนรู ความเขาใจความ

หลากหลายทางพหุวัฒนธรรม ตลอดทั้งเปนการสราง

เครือขายทางวัฒนธรรมระหวางนักศึกษาและบุคลากร 

รูปแบบกิจกรรม ประกอบดวยนิทรรศการเชิงสาธิต การ

แสดงศิลปวัฒนธรรม เปนตน ทั้งนี้รูปแบบในการจัดกิจกรรม

แตละคร้ังก็จะปรับเปลี่ยนไปตามชื่อของโครงการตอนนั้นๆ 

2)โครงการสงเสริมความภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียม

ประเพณีไทย ทั้งของทองถ่ิน และของชาติ เชน โครงการไหว

ครูดนตรีไทย โครงการถวายเทียนพรรษาและผาอาบน้ําฝน 

โครงการลอยกระทง  เปนตน  3)โครงการที่กอใหเกิดความ

เขาใจ และศรัทธาในสถาบันทางศาสนา เชน โครงการ

รอมฎอน   โครงการกลุมเซล 

 

   สามัคคีธรรมนําชีวิต  โครงการบอกเลาศรัทธาชมรมมุสลิม 

โครงการตักบาตรทุกวันพฤหัสบดี เปนตน   4) โครงการที่

กอให เ กิดอุดมการณหรือคานิยม ที่นับถือความดีงาม 

คุณธรรมและจริยธรรม เชน โครงการไหวครูมหาวิทยาลัย  

โครงการคายคุณธรรมวันแม โครงการ ปฏิบัติธรรมชมรม

พุทธศาสน โครงการ INNER PEACE  โครงการไหวครูและ

ครอบครูดนตรีไทย เปนตน  5)โครงการแสดงศิลปวัฒนธรรม

ไทย เชน โครงการดนตรีไทยเพื่อนอง โครงการนาฏะ นาฏย

ลินลา  โครงการนาฏ รักษ สัญจร  โคร งกา รส ง เส ริม

ศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา 

 

    คร้ังที่ 13  เปนตน  6)โครงการศิลปวัฒนธรรมสากล และ

ของชาติอ่ืนๆ เชน โครงการ IMT-GT Varsity Carnival 

โครงการ PSU Music Awards เปนตน 
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ภารกิจที่ 9 กิจกรรมเพ่ือสงเสริมพัฒนานักศึกษา 

ตัวบงชี้ 9.1 : ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา   

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการ

ประเมิน 

ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

   3.5  กิจกรรมดานพิเศษอ่ืนๆ จํานวน 57 โครงการ/กิจกรรม  

(กนศ.9.1-06) ไดจัดกิจกรรมเฉพาะเพื่อตอบสนองนโยบาย 

มหาวิทยาลัย สํานักงานคณะกรรมการงานอุดมศึกษา และ

กระทรวงศึกษาธิการในการเสริมสรางความเขาใจดานพหุ

วัฒนธรรม การนําวิถีประชาธิปไตยและปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงมาใชในวิถีชีวิตประจําวัน กิจกรรมเสริมสรางความ

สามัคคีมีวินัย ไดแก โครงการลูกพระบิดาจิตอาสา พัฒนา

คุณธรรม นําชีวิตพอเพียง โครงการนําเยาวชนนักเรียนที่ขาด

โอกาสเดินทางไปทัศนศึกษาแหลงประวัติศาสตร และ

ศิลปวัฒนธรรม โครงการบัณฑิต-นักศึกษารวมสงเสริมพัฒนา

องคกรชุมชนในชนบท การจัดประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนา

รูปแบบการจัดกิจกรรมรับนองใหม และประชุมเชียรเชิง

สรางสรรค เปนตน 

    สําหรับกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรมจะมี

การสอดแทรกอยูในกระบวนการปฏิบัติงานแทบทุกกิจกรรม 

และมีบางโครงการที่ชมรมดานศาสนามีการจัดกิจกรรมเพื่อ

เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมโดยตรง เชน โครงการคาย

พัฒนานักศึกษารูปแบบตางๆ โครงการคายคุณธรรมวันแม 

ตักบาตรทุกวันพฤหัสบดี  กิจกรรมเปดตะวันนองใหม  

กิจกรรมไหวครูมหาวิทยาลัย จัดโดยชมรมพุทธศาสน 

โครงการบอกเลาศรัทธา โครงการคาย 

 

        จุดประกายฝนจากจันทรเสี้ยว โครงการสวัสดีอิสลามจัด

โดยชมรมมุสลิม  กลุมเซลลสามัคคีธรรมนําชีวิต โครงการ

คายอากาเป จัดโดย ชมรมคริสเตียน   เปนตน  
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ภารกิจที่ 9 กิจกรรมเพ่ือสงเสริมพัฒนานักศึกษา 

ตัวบงชี้ 9.1 : ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา   

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการ

ประเมิน 

ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

 4. มีการสนับสนุนให

นั ก ศึ ก ษ า ส ร า ง

เครือขายพัฒนา

คุณภาพภายใน

ส ถ า บั น แ ล ะ

ระหวางสถาบัน 

แล ะ มี กิ จ ก ร ร ม

รวมกัน 

   กองฯ ไดสนับสนุนใหกลุมองคกรกิจกรรมนักศึกษา

สวนกลางและสวนคณะมีการสรางเครือขายพรอมจัด

กิจกรรมรวมกัน  เ ร่ิมตั้งแตการจัดประชุมสัมมนารวม

ระหวางกลุมกิจกรรมนักศึกษาสวนกลาง และสวนคณะเพื่อ

กําหนดตารางกิจกรรมนักศึกษารวมกัน การคิดคนกิจกรรม

ใหมๆ เชิงสรางสรรค และกําหนดวัน รูปแบบกิจกรรมที่มี

การจัดรวมกัน เชน การจัดการแขงขันกีฬานองใหม กีฬา

ระหวางคณะ โตวาทีนองใหม  การแขง กีฬาขันเชื่ อม

ความสัมพันธระหวาง 5 วิทยาเขต โครงการหอพักสัญจร 

โครงการคายอาสาพัฒนาชนบท 5 วิทยาเขต เปนตน 

นอกจากนั้นสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได

มอบหมายใหมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรเปนสถาบันแกน

ประสานการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาเครือขายสถาบัน

อุดม ศึกษาภาคใต โดยไดรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อ

การจัดกิจกรรมเครือขายเฉพาะดานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา

ปการศึกษาละ 1.4 ลานบาท ซึ่งปการศึกษา 2555 ได

ประสานขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิตนักศึกษา และ

บุคลากรดานกิจการนิสิตนักศึกษารวมทั้งสิ้น 6  โครงการ 

(กนศ.9.1-07)  ไดแก โครงการประชุมเชิง ปฏิบัติการการ

จัดการ(KM workshop) หัวขอการพัฒนารูปแบบการจัด

กิจกรรมรับนองใหมและประชุมเชียรเชิงสรางสรรค ป

ก า ร ศึ ก ษ า 2 5 5 5   ก า ร ป ร ะ ชุ ม ผู แ ท น เ ค รื อ ข า ย

สถาบันอุดมศึกษาภาคใตโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการ

จัดการความรู (KM Workshop) เครือขายสถาบันอุดมศึกษา

ภาคใตเพื่อพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทยหัวขอ ความสําเร็จของ

การจัดกิจกรรมรับนองใหมและประชุมเชียร  ปการศึกษา 

2555    โครงการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี (Good practices) 

ใน การนําความรูดานการประกันคุณภาพไปใชในการจัด 

กนศ.9.1-07  

สรุปโครงการ/

กิจกรรมเครือขาย

บัณฑิตอุดมคติ

ไทยปการศึกษา 

2555 
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ภารกิจที่ 9 กิจกรรมเพ่ือสงเสริมพัฒนานักศึกษา 

ตัวบงชี้ 9.1 : ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา   

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการ

ประเมิน 

ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

   กิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและเสริมสรางสํานึก

สาธารณะแกนิสิตนักศึกษา  โครงการคายเรียนรูและ 

เผยแพรโครงการพระราชดําริพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง  อําเภอ

ปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราช โครงการงานเวทีคุณภาพ

กิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษาเครือขายสถาบันอุดมศึกษา

ภาคใต คร้ังที่ 2 หัวขอ แนวปฏิบัติที่ดีโครงการการเตรียม

ความพรอมนิสิตนักศึกษาสูประชาคมอาเซียน 

 

 5. มี ก า ร ป ร ะ เ มิ น

ความสําเร็จตาม

วัตถุประสงคของ

แ ผ น ก า ร จั ด

กิจกรรมพัฒนา

นักศึกษา 

     กองฯ ไดมีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค 

ของแผนกิจกรรมนักศึกษาโดยไดมีการจัดประชุมสัมมนา

ผูบ ริหารและบุคลากรดานกิจการนักศึกษาภายใตชื่อ

โครงการสัมมนา “การจัดโครงการพัฒนานักศึกษาตาม

แผนพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร       ป  

2555-2558” โครงการสัมมนาบุคลากรดานกิจการนักศึกษา 

5 วิทยาเขต  ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู หัวขอ แนวทางการ

ขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อใหบรรลุเปาประสงคในการบมเพาะ

นักศึกษาตามโครงสรางกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนา

นักศึกษา ตลอดจนไดมีการจัดสัมมนากิจกรรมนักศึกษาเพื่อ

แลกเปลี่ยนเรียนรูเ ก่ียวกับแนวทางการพัฒนากิจกรรม

นักศึกษาปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานเพื่อนํามา

ปรับปรุงและพัฒนาในปตอไป (กศน.9.1-08) 

กนศ.9.1-08 

- โครงการ

สัมมนา “การจัด

โครงการพัฒนา

นักศึกษาตาม

แผนพัฒนา

นักศึกษา 

มหาวิทยาลยัสงข

ลานครินทร ป  

2555-2558” 

-โครงการสัมมนา

บุคลากรดาน

กิจการนักศึกษา 

5 วิทยาเขต   

-ประชุม

แลกเปลี่ยนเรียนรู 

หัวขอ แนว

ทางการ

ขับเคลื่อน

กิจกรรมเพื่อให 
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ภารกิจที่ 9 กิจกรรมเพ่ือสงเสริมพัฒนานักศึกษา 

ตัวบงชี้ 9.1 : ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา   

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการ

ประเมิน 

ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

    บรรลุเปาประสงค

ในการบมเพาะ

นักศึกษาตาม

โครงสราง

กิจกรรมเสริม

หลักสูตรเพื่อ

พัฒนานักศึกษา 

สัมมนากิจกรรม

นักศึกษา  

 6. มีการนํ าผลการ

ป ร ะ เ มิ น ไ ป

ปรับปรุงแผนหรือ

ปรับปรุงการจัด

กิ จ ก ร ร ม เ พื่ อ

พัฒนานักศึกษา 

      จากผลการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของ

แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  การประเมินราย

โครงการและโดยภาพรวมทุกโครงการ กองกิจการนกัศึกษามี

การนําประเด็นสําคัญที่ตองการขับเคลื่อนเชิงนโยบาย และ

ประสานความรวมมือเขาที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน

กิจการนักศึกษาประจําเดือนตลอดจนการจัดประชุมผูนํา

กลุมกิจกรรมทั้งสวนกลางและสวนคณะเพื่อซักซอมความ

เขาใจในแนวปฏิบัติที่มีการปรับปรุงเชิงพัฒนาตอไป  (กนศ.

9.1-09) 

กนศ.9.1-09 

- คําสั่งแตงตัง้ 

คณะกรรมการ  

กิจการนักศึกษา 

- รายงานการ 

ประชุมกลุม 

- ผูนํากิจกรรม 

- รายงาน 

บันทึกชวยจําของ

งานกิจกรรม

นักศึกษา 

- สรุปผลการจัด

โครงการกิจกรรม

นักศึกษาโดยรวม

ตลอด ปการศึกษา  

2555 

 

 

ขอสรุปโดยรวมของตัวบงชี ้
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ภารกิจที่ 9 กิจกรรมเพ่ือสงเสริมพัฒนานักศึกษา 

ตัวบงชี้ 9.1 : ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา   

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการ

ประเมิน 

ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

จุดแข็ง / แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. มหาวิทยาลัยไดกําหนดเปนนโยบายใหมีโครงสรางกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนานักศึกษาในลักษณะบังคับ

เลือกเขารวมอยางหลากหลายมีการบันทึกประมวลการเขารวมกิจกรรมอยางเปนระบบ และมีผลตอการสําเร็จการศึกษา 

ทําใหนักศึกษาใหความสําคัญและสนใจเขารวมกิจกรรมนักศึกษาเพิ่มมากข้ึน 

2. มหาวิทยาลัยไดสนับสนุนงบประมาณจากเงินรายได(งบอุดหนุนกิจกรรมนักศึกษา) เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรม

นักศึกษาเพิ่มเติมจากเงินบํารุงกิจกรรมนักศึกษา ประกอบกับไดมีการออกระเบียบเงินบํารุงกิจกรรมนักศึกษาแยกตางหาก

จากระเบียบเงินรายได ซึ่งสงผลใหการใชจายงบประมาณโครงการยืดหยุนและคลองตัวมากข้ึน 

3. มีคณะกรรมการดําเนินงานกิจการนักศึกษาคอยกํากับดูแล และขับเคลื่อนนโยบายดานพัฒนานักศึกษาสูการ

ปฏิบัติ  ซึ่ งคณะกรรมการชุดดังกลาวประกอบดวยรองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษาและศิษย เกาสัมพันธ                   

เปนประธาน รองคณบดีฝายพัฒนานักศึกษาทุกคณะ นายกองคการบริหาร และประธานสภานักศึกษา เปนกรรมการ 

ผูอํานวยการกองกิจการนักศึกษา เปนกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการชุดดังกลาวจะมีการประชุมทุกเดือนจึงเปน

ชองทางแลกเปลี่ยนเรียนรู เชิงพัฒนาและแกปญหาที่อาจจะเกิดข้ึนจาการจัดกิจกรรมนักศึกษาไดอยางรวดเร็ว 

4. มีการจัดประชุมผูนํากลุมกิจกรรมนักศึกษาทั้งสวนกลางและคณะ ตลอดทั้งชมรมฝายตางๆที่สังกัดองคการ

นักศึกษา ประจําทุกเดือนเพื่อคิดคนกิจกรรมในเชิงพัฒนาและรับทราบปญหาการทํากิจกรรมของนักศึกษาไดอยางรวดเร็ว 

จุดที่ควรพัฒนา / ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

1. มหาวิทยาลัยควรเสริมแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของอาจารยที่ปรึกษากิจกรรมนักศึกษา ซึ่งปจจุบันขาดบุคลากร

ที่จะเขามาปฏิบัติหนาที่อาจารยที่ปรึกษากลุมกิจกรรมตางๆ 

2. มหาวิทยาลัยควรเพิ่มชองทางการประชาสัมพันธ โครงการ / กิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนานักศึกษา เพื่อให

นักศึกษาเลือกเขารวมไดตามความสนใจ 

     3.    มีแผนปรับปรุงสถานที่เพื่อรองรับที่ทําการองคกรกิจกรรมนักศึกษาที่ยังไมมีที่ทําการและมีแนวโนมเพิ่มมากข้ึน 

วิธีปฏิบัติที่ด/ี นวัตกรรม 

      กองกิจการนักศึกษาไดนํากระบวนการบริหารงานตามแบบวงจรคุณภาพ (PDCA-par) มาเปนแนวทางในการ

ปฏิบัติงานสนับสนุนสงเสริมการจัดกิจกรรมนักศึกษาพรอมมีงานเวทีคุณภาพกิจกรรมนักศึกษา ซึ่งเปนการเชิดชูเกียรติแก

นักกิจกรรมตัวอยาง โครงการกิจกรรมดีเดนของกลุมกิจกรรมตางๆ ตลอดจนมีการขยายการจัดโครงการเวทีคุณภาพ

เครือขายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต ประกวดแนวปฏิบัติที่ดี หัวขอ การนําความรูดานการประกันคุณภาพไปใชในการจัด

กิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และเสริมสรางสํานึกสาธารณะแกนิสิตนักศึกษา และโครงการงานเวทีคุณภาพ

กิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษาเครือขายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต คร้ังที่ 2 หัวขอ  แนวปฏิบัติที่ดีโครงการการเตรียมความ

พรอมนิสิตนักศึกษาสูประชาคมอาเซียน 
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ภารกิจที่ 9 กิจกรรมเพ่ือสงเสริมพัฒนานักศึกษา       

ตัวบงชี ้: 9.2 การจัดและสงเสริมกิจกรรมนานาชาต ิ

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ 

 

เกณฑการ

ประเมิน 

ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 2 

ขอ 

มีการดําเนินการ 3 

ขอ 

มีการดําเนินการ 

 4 ขอ 

มีการดําเนินการ  

5 ขอ 

 

ผลการประเมินตนเองปการศึกษา 2555 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

5 5 5     บรรลุเปาหมาย 

    
 

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ 

 

เกณฑการ

ประเมิน 

ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

 1 มีแผนปฏิบัติ 

งานในการจัด

และสงเสริม

กิจกรรม

นานาชาตทิี่

สอดคลองกับ

นโยบายของ 

มหาวิทยาลยั 

     กองฯ  มีแผนการปฏิบัติงานในการจัดและสงเสริมกิจกรรม

นานาชาติที่สอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัยและ

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา   ที่ ได กําหนด

คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคไวโดยเนนการเสริมสราง

สมรรถนะสากลบนพื้นฐานความเปนไทย และตองการให

บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษามีทักษะและความสามารถดาน

ภาษาอังกฤษ จึงไดมีการวางแผนการจัดและสงเสริมกิจกรรม

นานาชาติตลอดปการศึกษาเพื่อใหการจัดกิจกรรมเปนไปอยาง

มีประสิทธิภาพ โดยกําหนดแผนการจัดและสงเสริมกิจกรรม

นานาชาติไวในตารางกิจกรรมนักศึกษา (กนศ.9.2-01) และ

แผนการจัดกิจกรรมของนักศึกษานานาชาติ (กนศ.9.2-02) 

ผานชมรมนักศึกษานานาชาติซึ่งอยูภายใตการกํากับดูแลของ

กองกิจการนักศึกษา 

 

กนศ.9.2-01 

ตารางกิจกรรม

นักศึกษา

ประจําป

การศึกษา 

2555 

 

กนศ.9.2-02  

แผนการจัด

กิจกรรมของ

นักศึกษา

นานาชาติ 

ประจํา 

ปการศึกษา  

2555 
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ภารกิจที่ 9 กิจกรรมเพ่ือสงเสริมพัฒนานักศึกษา       

ตัวบงชี ้: 9.2 การจัดและสงเสริมกิจกรรมนานาชาต ิ

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ 

 

เกณฑการ

ประเมิน 

ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

 2 มีการจัดและ

สงเสริมกิจกรรม

นานาชาตติาม

แผน 

      มีการจัดและสงเสริมกิจกรรมนานาชาติ เพื่อให เกิด

ประโยชนกับนักศึกษาผูเขารวมโครงการอยางตอเนื่อง ที่

ดําเนินการโดยกองกิจการนักศึกษา เชน โครงการ IMT-GT 

Varsity Carnival คร้ังที่ 14 โครงการเปดโลกทัศนนักศึกษาสู

สากล โครงการอบรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษใหแกผูนํา

นักศึกษาและบุคลากร เปนตน และสนับสนุนใหนักศึกษา

นานาชาติจัดโครงการ/กิจกรรมตลอดปการศึกษาจํานวน 10 

โครงการ เชนโครงการ PSU Open Week โครงการ English 

Camp โครงการ International Cultural Show เปนตน ซึ่ง

เปนโครงการที่ผูเขารวมโครงการไดรับประโยชนอยางชัดเจน

ทั้งในดานความรูและประสบการณ  (กนศ. 9.2-03) 

กนศ.9.2-03 

สรุปการจัด

โครงการ  IMT-

GT Varsity 

Carnival คร้ังที่ 

14  โครงการ

เปดโลกทัศน

นักศึกษาสูสากล 

และโครงการ 

PSU Open 

Week ของ

ชมรมนักศึกษา

นานาชาต ิ

 3 มีระบบบริหาร

จัดการในการ

จัดและสงเสริม

กิ จ ก ร ร ม

นานาชาติแบบ

มีสวนรวม 

 

    การจัดและสนับสนุนการจัดกิจกรรมนานาชาติไดมีการ

ประชุมวางแผนงานอยาง เปนระบบ พรอมการแตงตั้ ง

คณะกรรมการ IMT-GT Varsity Carnival โดยมีผูแทนจาก

ผูบริหาร คณาจารย และบุคลากร ทั้งภายในมหาวิทยาลัย และ

มหาวิทยาลัยตางประเทศ มีการจัดประชุมกําหนดนโยบายใน

การจัดกิจกรรมอยางตอเนื่องทุกป มีการจัดประชุมหารือกับ

นักศึกษานานาชาติ เพื่อดําเนินการจัดทําแผนกิจกรรมและ

งบประมาณ รวมทั้งใหมีการจัดทําเว็บไซตและเฟสบุคของ

ชมรมนักศึกษานานาชาติ (กนศ.9.2-04)   มีการประชุมระดม

ความคิดเห็นและรวมวางแผนดําเนินการในการจัดกิจกรรม 

เชน โครงการ IMT-GT Varsity Carnival คร้ังที่ 14 โครงการ 

KIZUNA (BOND) Project โครงการเปดโลกทัศนนักศึกษาสู

สากล และโครงการ PSU OPEN WEEK ของชมรมนักศึกษา

นานาชาต ิ

กนศ. 9.2-04  

คํ า สั่ ง แ ต ง ตั้ ง

คณะกรรมการ

ดํ า เ นิ น ก า ร 

โครงการ  IMT-

GT Varsity 

Carnival  

 

กนศ. 9.2-05 

คํ า สั่ ง แ ต ง ตั้ ง

คณะกรรมการ

ชมรมนักศึกษา

นานาชาติ 
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ภารกิจที่ 9 กิจกรรมเพ่ือสงเสริมพัฒนานักศึกษา       

ตัวบงชี ้: 9.2 การจัดและสงเสริมกิจกรรมนานาชาต ิ

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ 

 

เกณฑการ

ประเมิน 

ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

   เปนตน  มีการบริหารจัดการแบบมีสวนรวมในการสงเสริม

กิจกรรมนานาชาติโดยมีการแตงตั้งกรรมการชมรมนักศึกษา

นานาชาติ (กนศ.9.2-05) มีการประชุมหารือกับนักศึกษา

นานาชาติในเร่ืองแผนการจัดกิจกรรมและงบประมาณ รวมทั้ง

เปดโอกาสใหนําเสนอแผนการจัดกิจกรรมซึ่งไดผานการลงมติ

จากสมาชิกในชมรมนักศึกษานานาชาติเพื่อนําเสนอขออนุมัติ

จากมหาวทิยาลัยตอไป 

 

 4 มีการ

ประเมินผลการ

จัดและสงเสริม

กิจกรรม

นานาชาต ิ

      การจัดและสนับสนุนการจัดกิจกรรมนานาชาติทุกคร้ังไดมี

การประเมินผลเพื่อสอบถามความคิดเห็นทั้งจากแบบสอบถาม 

การสังเกตและสัมภาษณ เพื่อประเมินผลความพึงพอใจของ

ผูเขารวมโครงการ ผลการประเมินโดยรวมอยูในระดับดีมาก 

ซึ่งไดนําผลการประเมินและขอเสนอแนะมาสรุปรวบรวมเปน

หลักฐานเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาการจัดกิจกรรมนักศึกษา

ในปตอไป (กนศ. 9.2-06)  

กนศ. 9.2-06 

สรุปประเมิน 

ผลการจัดและ

สงเสริมกิจกรรม

น า น า ช า ติ

โครงการตางๆ 

 5 มีการนําผลการ

ป ร ะ เ มิ น ไ ป

ปรับปรุง 

      ผลจากการประเมินโดยภาพรวมในรอบปไดมีการนํา

ประเด็นปญหามาปรับปรุงแกไขและพัฒนาโครงการ IMT-GT 

Varsity Carnival โดยเพิ่มกลุมเปาหมายผูเขารวมโครงการ

เปน 3 เทา โดยจัดโครงการคูขนานใหนักศึกษาทั่วไปและ

บุคลากรไดเดินทางไปทัศนศึกษาและรวมชมกิจกรรม พรอมได

จัดทําเว็บไซตของชมรมนักศึกษานานาชาติเพื่อเปนชองทางใน

การประชาสัมพันธกิจกรรม และไดเรียนเชิญบุคลากรที่มี

ความรูและความสามารถ (ผศ.ราม แยมแสงสังข) เปนอาจารย

ที่ปรึกษาชมรมนักศึกษานานาชาติ (กนศ.9.2-07) 

กนศ. 9.2-07  

ร า ย ง า น ก า ร

ป ร ะ ชุ ม

คณะกรรมการ

ดํ า เ นิ น ก า ร 

โครงการ IMT-

GT Varsity 

Carnival และ

คณะกรรมการ

ชมรมนักศึกษา

นานาชาติ 

 

 

 

 

ขอสรุปโดยรวมของตัวบงชี ้
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ภารกิจที่ 9 กิจกรรมเพ่ือสงเสริมพัฒนานักศึกษา       

ตัวบงชี ้: 9.2 การจัดและสงเสริมกิจกรรมนานาชาต ิ

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ 

 

เกณฑการ

ประเมิน 

ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. มีหนวยกิจกรรมนานาชาติและชมรมนักศึกษานานาชาติในการประสานและดําเนนิการจัดกิจกรรม  

นานาชาต ิ

2. มหาวิทยาลยัไดมีการจัดทํา MOU ในโครงการ IMT-GT  Varsity Carnival  ทําใหมีการจัดกิจกรรมอยาง 

ตอเนื่องทุกป 

จุดควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

      1. เพิ่มและปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมใหนักศึกษาสามารถเขารวมไดมากข้ึน  เนื่องจากโอกาสในการเขารวม

กิจกรรมนานาชาติของนักศึกษายังมีเฉพาะกลุมผูที่มีความสามารถดานภาษาตางประเทศ  

      2. ควรมีการบูรณาการกิจกรรมระหวางนักศึกษานานาชาติและนักศึกษาไทย  เพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู

รวมกัน 

วิธีปฏิบัติที่ด/ีนวัตกรรม 

      ไดมีการจัดทาํเว็บไซตของชมรมนักศึกษานานาชาติและจดัตั้งกลุมเฟสบุค ทาํใหมีชองทางในการประชาสัมพันธ

และติดตอสื่อสารระหวางนักศึกษาและกลุมผูที่สนใจ ทาํใหการจัดกิจกรรมมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
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ภารกิจที่  10  วิชาทหาร 

ตัวบงชี้ :10.1  การใหบริการวิชาทหาร 

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการ

ประเมิน 

ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 

มีการดําเนินการ    

1 ขอ 

มีการดําเนินการ     

2 ขอ 

มีการดําเนินการ     

3 ขอ 

มีการดําเนินการ     

4 ขอ 

มีการดําเนินการ           

5 ขอ 

 

ผลการประเมินตนเองปการศึกษา  2555 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

5 5 5             บรรลุเปาหมาย 

  

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการ

ประเมิน 

ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

 1 มีแผนการ

ปฏิบัติงานที่

สอดคลองกับ

แผนงานของ

กระทรวงกลา 

โหม และศูนย

การฝกนักศึกษา

วิชาทหาร 

มณฑลทหารบก

ที่ 42 

    กองฯ ไดกําหนดแผนการดําเนินงานดานวิชาการ

ทหารสอดคลองกับแผนงานของกระทรวงกลาโหมและ

ศูนยการฝกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 42 

(ระเบียบกระทรวงกลาโหม) โดยมีภาระงานดานวิชา

ทหารตลอดปการศึกษา มีแผนการดําเนินงาน ไดแก (กนศ. 

10.1-01) 

   1. การประสานงานรับสมัคร/การดําเนินการทํารอรับ

สิทธิ์ใหกับนักศึกษาวิชาทหารที่หยุดเรียนในปนั้น/การ

เรียนภาคปกติ/การฝกภาคสนาม/การขอติดตั้งยศ

หลังจากจบการศึกษาของนักศึกษาวิชาทหาร 

   2. การขอยกเวนการตรวจเลือกเขารับราชการทหาร 

   3. การขอผอนผันการเรียกพลฯ 

   4. การประสานงานเขารวมประชุมในโอกาสตางๆ 

และงานธุรการที่เก่ียวของกับวิชาทหาร พรอมทั้งให

ความรวมมือในการจัดกิจกรรมในวันสําคัญตามที่ศูนย

ฝกฯ กําหนด  

กนศ. 10.1-01 

ระเบียบ

กระทรวงกลาโหม 
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ภารกิจที่  10  วิชาทหาร 

ตัวบงชี้ :10.1  การใหบริการวิชาทหาร 

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการ

ประเมิน 

ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

 2 มีการดําเนิน 

งานตามแผนได

อยางครบถวน 

     การเรียนวิชาทหาร กองฯ ไดดําเนินการ

ประชาสัมพันธใหนักศึกษาทราบ ในหลายๆ ชองทาง 

เชน  ชมรมนักศึกษาวิชาทหาร Web  Site  กองกิจการ

นักศึกษา  Facebook.com ชมรมนักศึกษาวิชาทหาร 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  เพื่อใหนักศึกษาทราบถึง

ขอมูลขาวสารมากข้ึน  โดยไดดําเนินการตามข้ันตอน

ดังนี้ 

     1. รับสมัครนักศึกษา เพ่ือเขารับการเรียนวิชา

ทหาร  (นศท.) 

     มีนักศึกษาสมัครในปการศึกษา ทั้งสิน้จํานวน  122  

คน  (กนศ. 10.1-02)  

     - จัดทําเอกสารการรอรับสทิธิ์ของนักศึกษาวิชา

ทหารที่หยุดเรียนในปการศึกษา 2555 จํานวน 5 คน 

(กนศ. 10.1-03) 

     - การเรียนภาคปกติ จัดใหมีรถบริการนักศึกษาใน

การเดินทางไปเรียนวชิาทหารในภาคปกต ิ ณ  ศูนยการ

ฝกฯจังหวัดสงขลา  (กนศ. 10.1-04) 

     - การฝกภาคสนามไดประสานกับศูนยการฝกฯการ

ขอเปลี่ยนผลัดการฝกฯในปการศึกษา  2555 เนื่องจาก

ตารางการฝกตรงกับตารางสอบของมหาวิทยาลัย  

(กนศ. 10.1-05) 

     - การประสานงานกับศูนยการฝกฯและสงนักศึกษา

เขารวมกิจกรรมตางๆ ตามที่ศูนยฝกฯไดขอความรวมมือ

(กนศ. 10.1-06) 

    2. การขอยกเวนการตรวจเลือกเขารับราชการ

ทหาร  

       กองฯ ไดดําเนนิการขอยกเวนการตรวจเลือกเขา

รับราชการทหาร ประจําปการศึกษา 2555 ตาม

ระเบียบกระทรวงกลาโหม จํานวน  407 คน (กนศ. 

10.1-07) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กนศ. 10.1-02 

ใบรายชื่อ นศท. 

2555 

 

กนศ. 10.1-03 

ที่ศธ.0521.03/496 

 

กนศ. 10.1-04 

หนังสือขอใชรถ 

 

กนศ. 10.1-05 

หนังสือจากศูนยฝก 

มทบ. 42 

 

กนศ. 10.1-06 

ที่ศธ.0521.03/242 

 

กนศ. 10.1-07 

ที่ศธ.0521.03/346 
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ภารกิจที่  10  วิชาทหาร 

ตัวบงชี้ :10.1  การใหบริการวิชาทหาร 

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการ

ประเมิน 

ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

       3. การขอผอนผันการเรียกพลฯ 

        กองฯ ไดดําเนนิการขอผอนผันการเรียกพลฯ 

ประจําปการศึกษา 2555  จํานวน  1 คน  

    4. การลาศึกษาตอ  

       ปการศึกษา 2555 ไมมีนกัศึกษา ทําการลาศึกษา

ตอ 

    5. การประสานงานเขารวมประชุมในโอกาสตางๆ 

และงานธุรการที่เกี่ยวของกับวิชาทหาร พรอมทั้งให

ความรวมมือในการจัดกิจกรรมในวันสําคัญตามที่ศูนย

ฝกฯ กําหนด  

โดยเขารวมประชุมกับศูนยฝกนกัศึกษาวิชาทหาร เพื่อ

เขารับฟงคําชี้แจงรายละเอียดการเขารวมกิจกรรม 

จากนั้นจะนาํมาชี้แจงกับนักศึกษาใหไดรับทราบ เพื่อให

การปฏิบัติไดอยางถูกตองตามแผนดําเนินการ 

 

 

 3 มีการประสาน

การฝกนักศึกษา    

วิชาทหารได 

100% ของ

ผูรายงานตัว 

      กองฯ ไดประสานงานกับศูนยการฝกนักศึกษาวิชา

ทหาร  มณฑลทหารบกที่ 42 จังหวัดสงขลาและศูนย

การฝกนักศึกษาวิชาทหาร  เขาชนไก จังหวัดกาญจนบุรี 

ในการนํานักศึกษาวิชาทหารชั้นปที่ 4 และ 5 จํานวน 

122 คน สมัครรายงานตัว ฝกภาคปกติตลอดถึงเขารวม

การฝกภาคสนามของ 

 

   นักศึกษาวิชาทหาร ณ เขาชนไก จังหวัดกาญจนบุรี  

โดยนักศึกษาวิชาทหาร ไดสมัครเรียนและเขารวมการ

ฝกฯครบตามจํานวน  122 คน  

 

 4 ดําเนินการผอน

ผันการเกณฑ

ทหาร 100% 

ของผูขอรับ

บริการ 

      กองฯ  ไดดําเนินการผอนผันการเกณฑทหาร  มีผู

มายื่นคํารองการขอผอนผันการตรวจเลือกเขา รับ

ราชการทหารทั้งหมด จํานวน  407 คน กองฯได

ดําเนินการผอนผันการตรวจเลือกเขารับราชการทหาร

ใหกับผูขอรับบริการจํานวน 407 คน  ไดครบถวน

ถูกตองตามระเบียบกระทรวงกลาโหม  
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ภารกิจที่  10  วิชาทหาร 

ตัวบงชี้ :10.1  การใหบริการวิชาทหาร 

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการ

ประเมิน 

ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

 5 มีการประเมิน

ความพึงพอใจ

ของผูรับ 

บริการ 

      มีการประเมินผลของผูรับบริการทั้งโดยการแจก

แบบสอบถามและสัมภาษณผูรับบริการ  มีผลการ

ประเมินในระดบัดี ที่คาเฉลี่ย 3.82  

(กนศ. 10.1-08) 

 

 

กนศ. 10.1-08 

รายงานการ

ประเมินผลความ 

พึงพอใจของ

ผูใชบริการ 

ขอสรุปโดยรวมตัวบงชี้รวมของหนวยงาน 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง           

1. มีการอํานวยความสะดวกโดยการจัดรถ รับ – สง นักศึกษาเขารับการฝกนักศึกษาวชิาทหารที่ศูนยฝกวิชา 

ทหาร  จังหวัดสงขลา โดยไมมีคาใชจายมชีองทางการสื่อสารระหวางนักศึกษาและเจาหนาที่วิชาทหารผาน Web กอง

กิจการนักศึกษา และ Facebook.com ชมรมนักศึกษาวชิาทหาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

    2. นักศึกษาที่มีความประสงคในการเรียนวิชาทหารสามารถไปรายงานตัวและเขารับการฝกไดทั้งหมด  

จุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

1. จัดทําระบบฐานขอมูลคัดกรองนักศึกษาที่ตองเขาเกณฑการตรวจเลือกทหารพรอมทั้งประชาสมัพันธให 

คณะตางๆ ทราบ 

2. แจงปฏิทินการศึกษาของมหาวทิยาลัยไปยงัศูนยฝกวิชาทหารเพื่อปรับแผนการฝกใหสอดคลองกับตาราง 

การสอบของมหาวิทยาลัย 

3. ไมมีระบบสารสนเทศเพื่อคัดกรองนักศึกษาที่ตองเขาเกณฑการตรวจเลือกทหาร เพื่อแกปญหานักศึกษา 

ที่ไมมาดาํเนินการขอผอนผันตามระเบียบกระทรวงกลาโหม  

4. ชวงเวลาการฝกภาคสนามของนกัศึกษาวิชาทหาร ชั้นปที ่3,4 และ 5 ตรงกับชวงสอบปลายภาค 

การศึกษาของมหาวิทยาลยั 

วิธีปฏิบัติที่ด/ีนวัตกรรม 

   1.   ประชาสัมพันธผานเว็บไซตกองกิจการนักศึกษา   

2. ศูนยการฝกวิชาทหาร ไดเปดโอกาสใหนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปที่ 3,4,5 เขารับการฝกในชวงปดภาค 

การศึกษาทําใหนักศึกษามีความสนใจเขารับการฝกและกระทบตอการเรียนนอย  

3. ศูนยการฝกวิชาทหาร ไดเปดโอกาสใหมหาวิทยาลยัสามารถเปลี่ยนผลัดการฝกภาคสนามใหกับ 

นักศึกษาวิชาทหารที่ติดสอบปลายภาค 
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ภารกิจที่  10  วิชาทหาร 

ตัวบงชี้ :10.1  การใหบริการวิชาทหาร 

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการ

ประเมิน 

ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

4. จัดตั้งชมรมนักศึกษาวิชาทหารโดยมีวัตถุประสงคเพื่อ                                                                                           

     4.1 เพื่อปลูกผังอุดมการณใหนักศึกษาวิชาทหารและกําลังสาํรองมีจิตสํานึกสาธารณะ เพื่อสนับสนุน 

ราชการ  และชวยเหลือประชาชนตั้งแตยามปกติและในยามทีส่ังคมตองการความชวยเหลือ                                                

        4.2 เพื่อใหนักศึกษารูจักเสียสละและสํานึกในหนาที่รับผดิชอบตอสถานภาพของตนเอง                                     

        4.3 เพื่อเผยแพรขอมูลการฝกภาคปกติและภาคสนามใหแกนักศึกษาวิชาทหารไดรับทราบอยางทั่วถึง รวมทัง้

ประชาสัมพนัธกิจกรรมที่เปนการสรางสรรคสังคมของศูนยฯใหกับประชาชนทั่วไปไดรับทราบ                       

        4.4 เพื่อปลูกฝงใหเคารพในกฎระเบียบ ขอบังคับ ขอปฏิบัติ อยางเครงครัด                                                          

        4.5 เพื่อฝกความอดทนและความเขมแข็ง ทั้งทางรางกายและจิตใจ ใหพรอมรับกับสถานการณตางๆ                  

        4.6 เพื่อเปนแบบอยางความสมานฉันทของคนในชาติ ไมกอการทะเลาะวิวาทหรือกระทําการใดๆ อันเปนการ

กอใหเกิดการแตกความสามัคคี  

        4.7 เพื่อฝกใหประพฤติตนเปนสุภาพชน เสียสละเพื่อสังคมสวนรวม พรอมที่จะบําเพ็ญกิจกรรมอันเปนประโยชน

ตอสาธารณะไดทุกเมื่อ 
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ภารกิจที่  11 กีฬา  

ตัวบงชี้ :11.1 การชี้นําและ/หรือแกปญหาสังคมในดานสุขภาพของสถาบัน  

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการ

ประเมิน 

ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

 

เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 

มีการดําเนินการ     

1 ขอ 

มีการดําเนินการ     

2 ขอ 

มีการดําเนินการ     

3 ขอ 

มีการดําเนินการ     

4 ขอ 

มีการดําเนินการ     

5 ขอ 

 

ผลการประเมินตนเองปการศึกษา  2555 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

5 5 5   บรรลุเปาหมาย 

    
 

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการ

ประเมิน 

ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

 1 มีการ

ดําเนินงาน

ตามวงจร

คุณภาพ

(PDCA) 

     กองฯ ไดดําเนินการชี้นําและแกปญหาสังคมในดานสุขภาพ

ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ที่จะสนับสนุนและสงเสริมดาน

การพัฒนาสุขภาพและการออกกําลังกายของนักศึกษา บุคลากร

และประชาชนทั่วไป โดยใชหลัก sport ecosystem หรือ ม.อ. 

คือสวรรคของการออกกําลังกาย (PSU is a sport heaven) 

ทั้ง 5 วิทยาเขต  โดยเนนใหนักศึกษามีวิถีการใชชีวิต นอกจาก

การเรียนที่ เขมขน  ไดทํากิจกรรมที่พัฒนาความเขมแข็ง

ทางดานจิตใจและคุณธรรม  และมีเวลาอีกสวนหนึ่งในการที่จะ

ออกกําลังกายดวย 

      โดยมีการวางแผนการปฏิบัติงานใหครอบคลุมและ

สอดคลองกับนโยบายดังกลาว งานพัฒนากีฬาและชมรมดาน

กีฬาของนักศึกษาไดดําเนินการจัดกิจกรรมตามแผนงาน และจะ

มีการประเมินผลการดําเนินงาน พรอมนําผลประเมินไป

ปรับปรุงพัฒนาทุกคร้ัง (กนศ.11.1-01) 

กนศ.11.1-01 

คําสั่งแตงตัง้

คณะกรรมการ

อํานวยการ

เก่ียวกับการ

แขงขันกีฬาสาน

สัมพันธ 5 วข.และ

การจัดสงนักกีฬา

เขารวมการแขงขัน

กีฬามหาวิทยาลัย

แหงประเทศไทย 

คร้ังที่ 40  

 

 2 บรรลุ

เปาหมาย 

ตามแผนไม

ต่ํากวา  รอย

ละ 80 

   กองฯ ไดดําเนินการตามแผนฯ โดยการจัดโครงการ จํานวน 

68 โครงการ พบวามีโครงการที่บรรลุตามเปาหมาย  64 

โครงการ คิดเปนรอยละ  95 (กนศ.11.1-02) โดยมีโครงการ

เดน ๆ ดังนี้ 

 

กนศ. 11.1-02 

แบบสรุป

ประเมินผล

โครงการ 
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ภารกิจที่  11 กีฬา  

ตัวบงชี้ :11.1 การชี้นําและ/หรือแกปญหาสังคมในดานสุขภาพของสถาบัน  

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการ

ประเมิน 

ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

   - โครงการแขงขันกีฬานองใหม   

- โครงการแขงขันกีฬา 14 คณะ 

- โครงการแขงขันกีฬา  5  วิทยาเขต  

 

 3 มีผลกระทบที่

เกิดประโยชน

และสราง

คุณคาทาง 

สังคม 

    1. นักศึกษา  บุคลากร ประชาชนทั่วไป มีความตื่นตัวในการ

ออกกําลังกายตามสนามกีฬากันมากข้ึน  มหาวิทยาลัยมีความ

พรอมทางดานการใหบริการ  สนามกีฬาตางๆ ตอทองถ่ินมาก

ยิ่งข้ึน  (กนศ.11.1-03) 

    2. มหาวิทยาลัยมีความพรอมในดานอาคารสถานที่สนาม

กีฬาที่จะรองรับการจัดทํากิจกรรมตางๆของนักศึกษา บุคลากร

และประชาชนในทองถ่ินไดอยางหลากหลายและเพียงพอ   

    3. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรในทุกวิทยาเขต  สามารถ

เปนศูนยกลางการใหบริการดานสุขภาพ และการออกกําลังกาย

กับสังคม 

กนศ.11.1-03 

ระเบียบการใช

สนามกีฬาตางๆ 

 4 ไดรับการ 

ยกยอง

ระดับชาต ิ

 

   กองฯ ไดจัดสงนักศึกษาและบุคลากรของคณะ/หนวยงานเขา

รวมการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย     (กนศ.

11.1-04) กีฬาบุคลากรสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

(กนศ.11.1-05) ซึ่งจากการจัดสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬา

ดังกลาว นักกีฬาไดรับเหรียญรางวัลโดยแยกออกเปนสวนของ

นักศึกษาและบุคลากรดังนี้  

1. นักศึกษา 

- การแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยฯ แหงประเทศไทย  

คร้ังที่ 40 “พลบดเีกมส”  

          3  เหรียญเงิน  

          3  เหรียญทองแดง 

2. บุคลากร 

- กีฬาบุคลากรสํานักงานคณะกรรมการการ 

อุดมศึกษา คร้ังที่ 32  “บางแสนเกมส” 

19  เหรียญทอง  

13  เหรียญเงิน  

          23  เหรียญทองแดง 

กนศ.11.1-04 

สรุปผลการแขงขัน

กีฬามหาวิทยาลัย 

แหงประเทศไทย 

คร้ังที่ 40  

 

กนศ.11.1-05 

สรุปผลการแขงขัน

กีฬาบุคลากร

สํานักงาน

คณะกรรมการการ

อุดมศึกษา คร้ัง 32 
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ภารกิจที่  11 กีฬา  

ตัวบงชี้ :11.1 การชี้นําและ/หรือแกปญหาสังคมในดานสุขภาพของสถาบัน  

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการ

ประเมิน 

ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

 5 ไดรับการยก

ยองระดับ

นานาชาต ิ

 

 

    กองฯ ไดดําเนนิการจัดสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬา 

IMT-GT VARSITY CARNIVAL ณ  ประเทศมาเลเซีย (กนศ.

11.1-06) 

ทั้งนี้กองฯ ยังไดจัดสงนักศึกษาเขารวมการคัดเลือกนักกีฬา

เยาวชนทีมชาติไทย ชนิดกีฬาบริดจ จํานวน 10 คน ผลปรากฏ

วา ผานการคัดเลือก 4 คน  (กนศ.11.1-07) 

กนศ.11.1-06 

หนังสือเดินทางไป

ราชการ 

 

กนศ.11.1-07 

รอเอกสารหนังสือ

รับรองผลการ

คัดเลือกนักกีฬา

เยาวชนทีมชาติ 

2556 จากสมาคม

บริดจแหงประเทศ

ไทย 

ขอสรุปโดยรวมของตัวบงชี ้

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

    1. กองฯ มีนโยบายในการสงเสริมใหนักศึกษา   บุคลากร  และประชาชน  มีความตระหนกัในการออกกําลังกาย  ซึ่ง

เปนการชีน้ําและ/หรือแกปญหาในดานสุขภาพของสังคม 

    2. มีสนามกีฬา  อุปกรณกีฬา ที่หลากหลายตามมาตรฐานการกีฬาแหงประเทศไทย เอ้ือตอการจัดโครงการ/กิจกรรม  

และการออกกําลังกาย 

    3. จัดกิจกรรมรณรงคดานสขุภาพโดยผานสื่อตางๆ ในพื้นทีภ่ายในมหาวิทยาลัย    

จุดควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

    1. ควรจัดกิจกรรมดานการสงเสริมสุขภาพรวมกับองคกรทั้งภาครัฐ  และเอกชน  เพิ่มมากข้ึน 

    2. ควรเพิ่มจํานวนบุคลากรดานการสงเสริมสุขภาพใหเพียงพอ 

วิธีปฏิบัติที่ด/ีนวัตกรรม 

    จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูกับหนวยงานหรือองคกรตางๆ ที่เก่ียวของทั้งภาครัฐและเอกชนในแตละวิทยาเขต 
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ภารกิจที่  11  กีฬา 

ตัวบงชี้ : 11.2  การพัฒนากีฬา 

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการ

ประเมิน 

ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 

มีการดําเนินการ    

1  ขอ 

มีการดําเนินการ     

2 ขอ 

มีการดําเนินการ    

3 ขอ 

มีการดําเนินการ     

4 ขอ 

มีการดําเนินการ     

5 ขอ 

 

ผลการประเมินตนเองปการศึกษา  2555 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

5 5 5   บรรลุเปาหมาย 
 

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการ

ประเมิน 

ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

 1 มีแผนปฏิบัติ 

งานทีส่อดคลอง 

ตามนโยบาย

มหาวิทยาลยั

และตาม

แผนการพัฒนา

กีฬาของชาติ

และมาตรฐาน

การกีฬาแหง

ประเทศไทย 

    กองฯ  มีแผนในการสงเสริมและพัฒนากีฬา ตาม

นโยบายมหาวิทยาลัย   เพื่อพัฒนานักศึกษา  บุคลากร 

ดานกีฬาและสุขภาพ  ประกอบดวย    กิจกรรมกีฬา   

กีฬาเพื่อสุขภาพ   กีฬาสานสัมพันธ  กีฬาเพื่อความเปน

เลิศ  วิทยาศาสตรการกีฬา    และสิ่งอํานวยความสะดวก  

ซึ่งกองฯไดพัฒนาอาคารสถานที่  สนามกีฬา  วัสดุอุปกรณ

กีฬาตางๆ ใหมีความพรอมในการรองรับการแขงขันใน

ระดับชาติและนานาชาติรวมถึงสนับสนุนการเรียนการ

สอน  เปนไปตามแผนการพัฒนาการกีฬาของชาติและ

มาตรฐานการกีฬาแหงประเทศไทย (กนศ. 11.2-01) 

กนศ. 11.2-01 

แผนสงเสริมและ

พัฒนากีฬา 

 2 มีการดําเนิน 

งานตามแผน 

     ปการศึกษา 2555 ไดจัดกิจกรรมกีฬาจํานวน 68 

โครงการโดยมีผู เขารวมทั้งสิ้น  5,377 คน กีฬาเพื่อ

สุขภาพจํานวน 2 โครงการ กีฬาเพื่อความเปนเลิศจํานวน  

2  โครงการ  โดยมีผูเขารวมทั้งสิ้น  500  คน  (กนศ 

11.2-02)  

     มีการจัดกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธทั้งภายในและ

ตางประเทศ  จํานวน  2  โครงการ  มีผูเขารวมทั้งสิ้น  

กนศ 11.2-02   

สรุปจํานวน

ผูเขารวมโครงการ   
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ภารกิจที่  11  กีฬา 

ตัวบงชี้ : 11.2  การพัฒนากีฬา 

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการ

ประเมิน 

ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

   150 คน กิจกรรมเขารวมการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัย 

แหงประเทศไทย คร้ังที่ 40 “พลบดเีกมส” โดยมีผูเขารวม

จํานวน 250 คน ใน 28 ชนิดกีฬา มีสถาบันเขารวม 120 

สถาบัน ดานสิ่งอํานวยความสะดวกทางดานอาคารสนาม

กีฬาและอุปกรณดานกีฬาเพื่อการฝกซอม  แขงขัน มีการ

จัดใหบริการสนามกีฬาตางๆใหกับนักศึกษา บุคลากร 

บุคคลทั่วไป ที่สนใจออกกําลังกายโดยเปดบริการ 2 

ชวงเวลา ชวงที่ 1 เวลา 06.30–10.00 น. ชวงที่ 2 เวลา 

15.30–21.00 น.  มีการจัดสนามกีฬาเพื่อการเรียนการ

สอนตามตารางการสอนวิชาพื้นฐานทางดานกีฬา  สนาม

กีฬาที่จัดใหบริการประกอบดวย สนามฟุตบอลพรอมลูวิ่ง

ยางสังเคราะห  1  สนาม   สนามฟุตบอล  1  สนาม   

สนามซอฟทบอล  1  สนาม   สนามฟุตซอล กลางแจง  2  

สนาม  สนามเปตอง 74 สนาม  สนามวอลเลยบอล

ชายหาด  1  สนาม สนามเทนนิส  5  คอรท  อาคารกีฬา

ในรม 1 หลัง  อาคารกีฬาอเนกประสงค 1 หลัง  อาคาร

ยิมเนเซี่ยม 1 หลัง    สระวายน้ํา 25 เมตร 1 สระ  สระ

วายน้ํา 50  เมตร  1  สระ  อาคารกีฬาและนันทนาการ  

1 หลัง ลานกิจกรรมอเนกประสงค  1  หลัง  การจัด

ใหบ ริการสนาม กีฬาต า งๆได เป ดบ ริการทุกวัน  มี

ผูใชบริการเพื่อออกกําลังกายเฉลี่ย 500คน/วัน  

 

 3 มีโครงการรับ

นักเรียนที่มี

ความสามารถ

ทางดานกีฬา

เขาศึกษาใน

มหาวิทยาลยั

โดยวิธีพิเศษ 

    โครงการรับนักเรียนที่มีความสามารถทางดานกีฬาเขา

ศึกษาในมหาวิทยาลัยโดยวิธีพิเศษ จํานวน 37 คน (กนศ 

11.2-03) 

 

กนศ 11.2-03 

สรุปรายงาน

โครงการรับ

นักศึกษาที่มี

ความสามารถทาง

กีฬาเขาศึกษาใน

มหาวิทยาลยัโดย

วิธีรับตรง 
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ภารกิจที่  11  กีฬา 

ตัวบงชี้ : 11.2  การพัฒนากีฬา 

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการ

ประเมิน 

ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

 4 มีการบริหาร

จัดการแบบ  มี

สวนรวมโดย

คณะกรรม การ

ชุดตาง ๆ 

    มีคณะกรรมการอํานวยการกีฬา  ประกอบดวย  รอง

อธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษาและศิษยเกาสัมพันธ  

ผูทรงคุณวุฒิดานกีฬา  เจาหนาที่งานกีฬากองกิจการ

นักศึกษา  ผูแทนองคการบริหาร  องคการนักศึกษา   ทุก

วิทยาเขต   เพื่อกําหนดกรอบนโยบายการพัฒนาดานกีฬา

ของมหาวิทยาลัย  (กนศ 11.2-04) 

กนศ 11.2-04 

คําสั่งแตงตัง้

คณะกรรมการ

อํานวยการกีฬา 

 

 5 มีการประเมิน 

ผลงานพรอม

นําผลมาปรับ- 

ปรุงพัฒนา 

      มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการ    ผล

การประเมินอยูในระดับปานกลาง ที่คาเฉลี่ย  3.68  และ

ไดนําผลการประเมินมาพัฒนาปรับปรุงการ ใหบริการ

อยางตอเนื่อง (กนศ 11.2-05) 

กนศ 1.10-02 

สรุปผลการ

ประเมินความพงึ

พอใจในการ

ใหบริการ กอง

กิจการนักศึกษา 

ขอสรุปโดยรวมของตัวบงชี ้

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

       1.  มีสนามกีฬาที่มีมาตรฐานระดบัสากล(มาตรฐานการกีฬาแหงประเทศไทย)และมสีถานที่ออกกําลังกายที ่

สวยงามและอยูใกลหอพักนักศึกษาและชุมชน 

         2.  นโยบายของรัฐบาลที่สนับสนุนใหมีการพัฒนาพื้นที่ในเขตสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ  (IMT-GT) โดยเปดโอกาสให

มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมสานสัมพันธดานกีฬากับประเทศมาเลเซีย  และประเทศอินโดนีเซีย    

         3. รัฐบาลมีนโนบายสนับสนุนสงเสริมใหประชาชนมีสุขภาพดีตามแผนพัฒนากีฬาแหงชาติ ฉบับที่5  (2554–

2559) ทําใหนักศึกษาและบุคลากรและบุคคลทั่วไปใหความสนใจตอการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพมากข้ึน 

       4. ไดรับการสนบัสนุนดานงบประมาณในการพัฒนาสนามกีฬาจากรัฐบาลและความรวมมือกับหนวยงานทั้งภายใน

และภายนอกในการสงเสริมกิจกรรมดานกีฬา 

จุดควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

       1. สนามกีฬาบางชนิดยังตองไดรับการปรับปรุงเพิ่มเติมจงึทําใหไมสามารถใหบริการไดอยางเต็มที ่

       2. การจัดการเรียนการสอนและการใชสนามกีฬานอกเวลาราชการ สงผลกระทบตอการจดักิจกรรมและออกกําลัง

กายของนักศึกษา  จึงควรประสานงานกับฝายที่เก่ียวของเพื่อกําหนดเวลาใชอาคารสนามกีฬา    

       3. มีสถานที่ออกกําลังกายใกลหอพักนักศึกษาและชุมชน จึงควรจัดทําแผนพัฒนาสนามกีฬา อุปกรณกีฬา เสนอตอ

มหาวิทยาลยั 

วิธีปฏิบัติที่ด/ีนวัตกรรม 

        นักกีฬาบริดจมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรเปนตัวแทนเยาวชนทีมชาตไิทยเขารวมการแขงขัน World University  

ณ  ประเทศฝร่ังเศส   ระหวางวนัที่ 10 – 15 กรกฎาคม 2555 
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ภารกิจที่ 12 องคประกอบตามนโยบายรัฐบาล 

ตัวบงชี้ 12.1 : การบริหารจัดการสถานศึกษา (3D) 

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการ

ประเมิน 

ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 ขอ 

มีการดําเนินการ 

3 ขอ 

มีการดําเนินการ 

4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 ขอ 

 

ผลการประเมินตนเองปการศึกษา 2555 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

5 5 5  บรรลุเปาหมาย 

                                      

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการ

ประเมิน 

ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

 1. วางแผนพัฒนา

สถานศึกษาตาม

แนวนโยบาย

สถานศึกษา 3 ดี 

(3D)และสงเสริม

สนับสนนุทั้ง

ทรัพยากร สิ่ง 

อํ า น ว ย ค ว า ม

ส ะ ด ว ก  แ ล ะ

บุคคล 

     กองฯ ไ ด กํ าหน ดแผน พัฒน าสถา น ศึกษาตา ม

แนวนโยบายสถานศึกษา 3 ดี โดยไดกําหนดกิจกรรมที่จะ

ดําเนินการเชิงนโยบายไวในโครงสรางกิจกรรมเสริมสราง

หลักสูตรที่นักศึกษาระดับปริญญาตรีตองเขารวมกิจกรรม

ทุ ก ค น ต ล อ ด ร ะ ย ะ เ ว ล า ที่ ศึ ก ษ า อ ยู ใ น

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร มีจํานวนไมนอยกวา 17 

กิจกรรม มีจํานวนหนวยชั่วโมงไมนอยกวา 100 หนวย

ชั่วโมง ซ่ึงโครงสรางกิจกรรมเสริมหลักสูตรดังกลาวได

กําหนดกิจกรรมสอดคลองตามแนวนโยบายสถานศึกษา 3 

ดี ไดแก กิจกรรมเสริมสรางจิตสํานึกสาธารณะ พัฒนา

คุณธรรม จริยธรรมและความมีวินัย กิจกรรมสงเสริมความ

เปนประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริยทรงเปนพระ

ประมุข และกิจกรรมเสริมสรางและพัฒนาสุขภาพ โดย

กิจกรรมดั ง กล า วจะออกมา ใน รูปแบบสนั บสนุ น

งบประมาณใหกลุมองคกร 

กนศ.12.1-01 

แ ผ น พั ฒ น า

โ ค ร ง ก า ร /

กิ จ ก ร รม   ก า ร

พั ฒ น า ส ถ า น 

ศึกษ าต ามแนว 

น โ ย บ า ย

สถานศึกษา 3 ดี  
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ภารกิจที่ 12 องคประกอบตามนโยบายรัฐบาล 

ตัวบงชี้ 12.1 : การบริหารจัดการสถานศึกษา (3D) 

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการ

ประเมิน 

ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

   กิจกรรมนักศึกษาดําเนินการ และจัดกิจกรรมโดย  กอง

กิจการนักศึกษารวมกับองคกรนักศึกษาโดยกองฯ  ได

สงเสริมสนับสนุนทั้งทรัพยากร   สิ่งอํานวยความสะดวก 

และบุคคลในการบริหารจัดการดังกลาว เชน การจัดสรร

งบประมาณสนับสนุนการแตงตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน

กิจกรรมเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตาม

นโยบายสถานศึกษา 3ดี และการสนับสนุนใหเกิดชมรม

เสรีชนคนประชาธิปไตยของนักศึกษาเพื่อขับเคลื่อน

กิจกรรมสงเสริมประชาธิปไตย (กนศ.12.1-01) 

 

 2.  จัดการเรียนรู จัด

กิ จ ก ร ร ม ด า น

ป ร ะ ช า ธิ ป ไ ต ย 

ด า น คุ ณ ธ ร ร ม 

จ ริยธรรม  และ

ดานภูมิคุมกันภัย

จากยาเสพติด 

      กองฯไดจัดกิจกรรมและสนับสนุนสงเสริมใหกลุม

องคกรกิจกรรมนักศึกษาดําเนินการจัดกิจกรรมซึ่งตลอด

ระยะปการศึกษา 2555   ดังนี้   

      กิจกรรมดานประชาธิปไตย จํานวน 9 โครงการ ดาน

คุณธรรม จริยธรรม จํานวน  25  โครงการ และดาน

ภูมิคุมกันภัยจากยาเสพติด จํานวน  8  โครงการ (กนศ.

12.1-02) 

      โดยมีโครงการ/กิจกรรมหลักๆ ไดแก โครงการ

เลือกตั้ งกรรมการองคการบริหาร  สภานัก ศึกษา 

กรรมการหอพัก และกรรมการกลุมกิจกรรมตางๆ ในสังกัด

องคการบริหาร องคการนักศึกษา โครงการเสวนา

ประชาธิปไตยและโครงการตามหาประชาธิปไตย จัดโดย

ชมรมเสรีชนคนประชาธิปไตย โครงการคายอาสาพัฒนา

ของชมรมนักศึกษาดานบําเพ็ญประโยชน  โครงการลูก

พระบิดาจิตอาสา พัฒนาคุณธรรมนําชีวิตพอเพียง และ

โครงการลักษณะสงเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพ จัดโดยงาน

พัฒนากีฬาและงานกิจกรรมนักศึกษา เปนตน(กนศ.12.1-

02)  

    โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด  ใน

สถานศึกษาในรูปแบบเครือขายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต

อยางตอเนื่องตั้งแตปการศึกษา 2552  จนถึง 

กนศ.12.1-02 

รายงานสรุปผล

การดํ า เนิน งาน

โ ค ร ง ก า ร /

กิ จ ก ร ร ม ก า ร

พั ฒ น า ส ถ า น 

ศึ กษ าต ามแนว 

น โ ย บ า ย ส ถ า น 

ศึกษา 3D 
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ภารกิจที่ 12 องคประกอบตามนโยบายรัฐบาล 

ตัวบงชี้ 12.1 : การบริหารจัดการสถานศึกษา (3D) 

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการ

ประเมิน 

ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

   ปจจุบัน  เพื่อใหแกนนํานักศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู 

ประสบการณ  และเพิ่มพูนความรู   มี เครือขายจาก

สถาบันอุดมศึกษาภาคใตตอนลาง  จํานวน  10 สถาบัน  

ไดรับการสนับสนุนงบประมาณสนับสนุนจาก  สกอ. และ 

ปปส.ภาค 9 

 

 3.  พัฒนาคณาจารย

แ ล ะ บุ ค ล า ก ร

ทางการศึกษา ให

มีองคความรูและ

ทั ก ษ ะ ก า ร

ป ฏิบั ติ ง า น เพื่ อ

ก า ร พั ฒ น า 

สถานศึกษา 3 ดี 

( 3D)  อ ย า ง มี

คุณภาพ 

   เพื่อใหการขับเคลื่อนกิจกรรมตามนโยบาย 3D ที่มี

ประสิทธิภาพ กองฯ ไดมีการพัฒนาองคความรูและทักษะ

การปฏิบัติงานแกบุคลากรที่ รับผิดชอบ โดยไดมีการ

ประชุ มชี้ แ จ ง เพื่ อ ขับ เคลื่ อน กิจกรรมในที่ ป ระชุ ม

คณะกรรมการดําเนินงานกิจการนักศึกษาและที่ประชุม

ผูนํากลุมกิจกรรมซึ่งมีการประชุมทุกเดือน มีการแตงตั้ง

คณะทํางานเพื่อปองกันและแกไขปญหานักศึกษาดื่มสุรา 

ปญหารานจําหนายสุรา สถาบันบัน เทิงและปญหา

อบายมุขบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

วิทยาเขตหาดใหญ (กนศ.12.1-03) 

กนศ .12.1-03 

- คําสั่ง

มหาวิทยาลยั   ที่ 

2431/2555 ลง

วันที่ 5 พ.ย.2555  

เร่ือง แตงตั้ง

คณะทํางานเพื่อ

ปองกันและแกไข

ปญหานักศึกษา

ดื่มสุรา ปญหา 

รานจําหนายสุรา 

สถานบันเทิง และ

ปญหาอบายมุข

บริ เวณโดยรอบ

ม ห า วิ ท ย า ลั ย     

สงขลานครินทร 

วิ ท ย า เ ข ต

หาดใหญ 

    - รายงานการ

ประชุม

คณะทํางานเพื่อ

ปองกันและแกไข

ปญหานักศึกษา 
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ภารกิจที่ 12 องคประกอบตามนโยบายรัฐบาล 

ตัวบงชี้ 12.1 : การบริหารจัดการสถานศึกษา (3D) 

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการ

ประเมิน 

ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

    ดื่มสุรา ปญหา

รานจําหนายสุรา 

สถานบันเทิง และ

ปญหาอบายมุข

บริเวณโดยรอบ 

มหาวิทยาลยัสงข

ลานครินทร วิทยา

เขตหาดใหญ  

 4 ใหความรวมมือ

กับทุกฝายในการ

ดํ า เ นิ น ก า ร

นโยบายคุณภาพ

สถานศึกษา3 ดี 

(3D) 

   กองฯ ไดมีการประสานขอความรวมมือและใหความ

รวมมือกับทุกภาคสวนทั้งหนวยงานภายในวิทยาเขต ตาง

วิทยาเขตและหนวยงานภายนอก ซ่ึงรับผิดชอบภารกิจ

โดยเฉพาะ และเครือขายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต เพื่อ

รวมขับเคลื่อนกิจกรรมตามนโยบายสถานศึกษา 3D ตั้งแต

การรณรงคสงเสริมดานประชาธิปไตย มีการเลือกตั้ง

คณะกรรมการองคกรกิจกรรมนักศึกษาทุกป การรณรงค

สงเสริมใหนักศึกษาไปใชสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสวนทองถ่ิน 

ตลอดจนการประสานความรวมมือกับจังหวัด และทองถ่ิน

ในการจัดกิจกรรมรณรงคตอตานภูมิคุมกันภัยจากยาเสพ

ติด  (กนศ.12.1-04) 

กนศ.12.1-04 

http://student. 

psu.ac.th/TS23

4 

 

 5. กํากับ ติดตามให

ส ถ า น ศึ ก ษ า

พั ฒ น า ห รื อ มี

นวัตกรรมสงเสริม

ใหการดําเนินงาน

เปนไปตาม 

   ในการจัดกิจกรรมของหนวยงานและองคกรนักศึกษา

กองฯไดกําหนดแนวทางใหยึดกระบวนการ PDCA-Par ใน

การกํากับดูแลและควบคุมการดําเนิน งาน  โดยเร่ิมตั้งแต

การวางแผน การเขียนโครงการตามกรอบแนวทางที่

กําหนดการปฏิบัติงาน 

ก น ศ . 9 . 1 -0 7

ส รุ ป ผ ล ก า ร

สัมมนากิจกรรม

นักศึกษา  

ป 2555 
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ภารกิจที่ 12 องคประกอบตามนโยบายรัฐบาล 

ตัวบงชี้ 12.1 : การบริหารจัดการสถานศึกษา (3D) 

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการ

ประเมิน 

ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

  ม า ต ร ฐ า น

สถานศึกษา 3 ดี 

(3D) 

โครงการ การกํากับและติดตามผล การมีสวนรวมในการ

ประชุมสรุปงานและการประเมินผลทั้งรายโครงการและ

ภาพรวม และการจัดเวทีคุณภาพกิจกรรมนักศึกษา เพื่อ

เปดโอกาสใหกลุมกิจกรรมไดนําเสนอโครงการซึ่งเปนแนว

ปฏิบัติที่ดี (Good Practice) เพื่อเปนแบบอยางที่ดีที่จะ

พัฒนาโครงการใหมๆ ในปการศึกษา  2556 (กนศ.12.1-

05) 

กนศ.9.1-08สรุป

รายงานการระชุม

ร ว ม กั บ อ ง ค ก ร

กิ จกรรม  / ง าน

กิจกรรม 

 

กนศ.12.1-05 

แบบฟอร มกา ร

เ ขี ย น แ ล ะ

ป ร ะ เ มิ น ผ ล

โครงการ 

ขอสรุปโดยรวมของตัวบงชี้ 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. กองฯ มีการกําหนดโครงสรางกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนานักศึกษา โดยมีกิจกรรมตามนโยบายสถานศึกษา  

3D เปนกิจกรรมหนึ่งอยูในประเภทบังคับเลือก และเลือกเขารวม ไดแก กิจกรรมเสริมสรางจิตสํานึกสาธารณะ พัฒนา

คุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมเสริมสรางความเปนประชาธิปไตย กิจกรรมสงเสริมและพัฒนาสุขภาพ 

2. มีแหลงงบประมาณสนับสนุนจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จํานวน 2,316,380 บาท  ในโครงการ 

รณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา 

 

จุดควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

     ควรจัดประชุมสัมมนาคณาจารย เจาหนาที่  เปนผูนาํนักศึกษาเพื่อประสานความรวมมือ จัดทําแผน 

โครงการ พรอมเสนอตั้งงบประมาณรองรับการดําเนนิงานตามนโยบายสถานศึกษา 3D  อยางตอเนื่องทุกป 

 

วิธีปฏิบัติที่ด/ีนวัตกรรม 

            ---- 
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สวนที่  7 

แนวทางการพัฒนาและผลการพัฒนา 

ตามรายงานผลการประเมินคุณภาพของปที่ผานมา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอเสนอแนะและจุดที่ตองพัฒนา แนวทางการพัฒนาและผลการพัฒนา 



ขอเสนอแนะและจุดที่ตองพัฒนา แนวทางการพัฒนาและผลการพัฒนา 

สิ่งที่ตองพัฒนาเรงดวน 3-5 อันดับ (หนวยงานสามารถ

ดําเนินการไดเอง) 

 

 

1. การสื่อสารภายในองคกร และกับชุมชน 

ภายนอก ควรมีระบบการสื่อสารอยางชัดเจน(การทํา

ความเขาใจ) 

การสื่อสารภายในและภายนอก ของกองฯ ใช 

ระบบสื่อสารแบบสองทาง ปจจบุันผานทาง web site 

และ face book  ทั้งของกองฯ และของงาน 

2. ควรมีการวิเคราะหความเสี่ยงใหครบทุกงาน   

โดยเฉพาะสวนที่เก่ียวของกับนักศึกษา  

กองฯ มีการวิเคราะหความเสี่ยงแลวครบถวน 

(รายละเอียดตามแผนจัดการความเสี่ยง) 

3. การจัดระบบการบริการใหนักศึกษาใหมี 

ประสิทธิภาพ  เชน   one stop service  

กองฯ มีแผนที่จะพฒันาการใหบริการนักศึกษาแบบ       

One stop service  โดยในระยะแรกไดมอบหมายใหแต

ละงานจัดทาํมาตรฐานของงานที่รับผิดชอบ ประกอบ 

ดวยระบบข้ันตอนระยะเวลาและผูรับผิดชอบ เพื่อจะนาํ

เปนขอมูลตั้งตนที่จะมีการใหบริการเปน One stop 

service  ตอไป 

4. ควรจัดสัมมนาระหวางกองกิจการนักศึกษากับ 

เจาหนาที่ดานกิจการนักศึกษาของคณะ/ทุกวิทยาเขต 

กองฯ ไดมีแผนที่จะมีการสัมมนาระหวางกองกิจฯ   กับ 

เจาหนาที่ดานกิจการนักศึกษาของคณะ/วิทยาเขต  แตยัง

ไมสามารถดําเนนิการเต็มรูปแบบได  เนื่องจากมีปญหา

เร่ืองชวงเวลาและงบประมาณ  จึงไดจัดสัมมนาเฉพาะ

กลุมผูปฏิบัตงิานที่เก่ียวของกัน  เชนกลุมงานกิจกรรม

นักศึกษา  กลุมหอพักนักศึกษา  กลุมกูยืม  เปนตน 

ตัวบงชี้เฉพาะของหนวยงาน   

   กองฯมีการดําเนินงานตามตัวบงชี้รวมของ 

หนวยงานสนับสนุนอยางครบถวน โดยมีผลการประเมิน

ในภาพรวม =  4.34  ระดับดี  การดําเนินงานทุกตัวบงชี้

บรรลุเปาหมายที่วางไว ยกเวนตัวบงชี้ที่  1.3  และ 1.4      

 

สิ่งที่ควรพัฒนา  

กองฯ ไดดําเนินการใหบุคลากรมีสวนรวมในการพัฒนาตน

ผานรูปแบบ 2 ทาง คือ 1) บุคลากรสามารถขออนุมัติ  

เพื่อเขารวมโครงการพัฒนาที่มหาวิทยาลัยหรือ หนวยงาน

ตาง ๆ จัดตามความสมัครใจ 2) บุคลากรมีสวนรวมในการ

ลงความเห็นในการจัดสัมมนากองฯ 

 

1. ควรสนับสนุนใหบุคลากรเสนอแผนพัฒนาตนเอง 

ตอหัวหนางาน เพื่อนํามาใชในการวางแผนการพัฒนา

บุคลากรของกอง ไดตรงกับความตองการของผูปฏิบัติงาน 

2. การบันทึกและจัดเก็บคลังความรูของผูมีความรู  

ความสามารถดานกิจกรรมนักศึกษาในหนวยงาน 

กองฯ ไดดําเนินการจัดการความรู และจัดเก็บคลังความรู

ดานกิจการนักศึกษาไปบาง และจะพยายามตอไป 

3. ควรวิเคราะหภาระงานในภาพรวมเพื่อที่จะเกลี่ย

อัตรากําลังใหเหมาะสมกับภาระงานของแตละงาน  

กองฯ อยูมีการวิเคราะหภาระงานเพื่อจะเกลี่ยอัตรากําลัง

ใหเหมาะสมเนื่องจากปจจุบันมีสภาพบังคับหลาย ๆ ดาน 
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ขอเสนอแนะและจุดที่ตองพัฒนา แนวทางการพัฒนาและผลการพัฒนา 

เชน อัตราทดแทนจากผูเกษียณจะทดแทน 2 อัตรา  

ทิศทางการพัฒนาสูความเปนเลิศ  

กองฯ อยูในระหวางมีการพัฒนาระบบ IT ใหเปนผลงาน

นวัตกรรม 

1. พัฒนาระบบ IT  ใหเปนนวัตกรรมของหนวยงาน 

2. สรางระบบพี่เลี้ยงสําหรับบุคลากรของหนวยงาน ในปจจุบนักองฯ ใชระบบสอนงาน (ceiling) จากหัวหนา

งานสูผูปฏิบัติงาน  เนื่องจากภารกิจของกองฯ นั้น  แยก

ยอยมากอยูแลวถึง 9 งาน  จงึมอบหมายใหหัวหนางาน

เปนพี่เลี้ยงของบุคลากรในงาน 
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สวนที่  8 

ผลงานนวัตกรรม 

ระหวางปการศึกษา  2555 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สวนที่  8 

ผลงานนวัตกรรม 

ระหวางปการศึกษา พ.ศ. 2555 

 

ผลงานนวัตกรรม วันที่ไดรับ จุดเดนของผลงานนวัตกรรม 

ที่เกิดขึ้น 

สถานภาพของผลงาน

นวัตกรรมในปจจุบัน 

ผูประดษิฐ/สถานที่

ติดตอ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

-     ไมมี      - 
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### ### ### ### ###

แผน/ผล การด าเนนิงานตวับง่ชีปี้การศกึษา  2553 - 2557  กองกจิการนกัศกึษา

ตวับง่ชี้
แผน/

ผล

ปีการศกึษา

สว่นที ่9

ภาคผนวก

146
ภาคผนวก ก 



1

ภารกจิตวับง่ชีร้ว่มของหนว่ยงาน (10  ตวั

บง่ชี)้

1  กระบวนการพัฒนาแผน แผน 7 8 8 8 8

ผล 8 8 8

1
 ภาวะผูน้ าของผูบ้รหิารทกุระดบัของหน่วยงาน แผน 6 6 6 6 6

ผล 6 6 6

1
 การปฏบัิตติามบทบาทหนา้ทีข่องผูบ้รหิาร
หน่วยงาน

แผน 3.5 3.5 3.5 4 4

ผล 3.7 3.4 3.5

1  ระบบการพัฒนาบคุลากรสายสนับสนุน แผน 6 6 7 7 7

ผล 6 3 7

2  การพัฒนาหน่วยงานสูอ่งคก์ารเรยีนรู ้ แผน 4 5 5 5 5

ผล 4 5 5

2

ระบบสารสนเทศเพือ่การบรหิารและการตดัสนิใจ แผน 5 5 5 5 5

ผล 5 5 5

2  ระบบบรหิารความเสีย่ง แผน 5 5 6 6 6

ผล 6 6 6

2 ระบบและกลไกการเงนิและงบประมาณ แผน 5 7 7 7 7

ผล 6 7 7

2

ระบบและกลไกการประกนัคณุภาพการศกึษา
ภายใน

แผน 7 7 7 8 8

ผล 7 7 7

##
 รอ้ยละของระดบัความพงึพอใจของผูรั้บบรกิาร แผน 3.75 3.75 4.25 4.25 4.50

ผล 4.00 3.98 3.92

2 ภารกจิเฉพาะของหนว่ยงาน (16  ตวับง่ชี)้

ภารกจิที ่1  ทนุการศกึษา

1 มกีารจัดบรกิารทนุการศกึษาแกนั่กศกึษา แผน 7 7 7 7 7

ผล 4 7 7

ภารกจิที ่ 2   กองทนุเงนิใหกู้ย้มืเพือ่

การศกึษา

2

มกีารจัดบรกิารกองทนุเงนิใหกู้ย้มืเพือ่
การศกึษาแกนั่กศกึษา

แผน 7 7 7 7 7

ผล 5 7 7

ภารกจิที ่3  บรกิารปรกึษาเชงิจติวทิยา

3

ระบบและกลไกการใหค้ าปรกึษาและบรกิาร
ดา้นขอ้มลูขา่วสาร

แผน 5 5 5 5 5

ผล 5 5 5

ภารกจิที ่4 บรกิารจดัหางานและศกึษาตอ่

4

มกีารจัดบรกิารจัดหางานและขอ้มลูศกึษาตอ่
แกนั่กศกึษา

แผน 5 5 5 5 5

ผล 5 5 5
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### ### ### ### ###

ภารกจิที ่5  วนิยัและพฒันานกัศกึษา

5

มกีารด าเนนิงานวนัิยนักศกึษาและพัฒนา
นักศกึษา

แผน 6 6 6 6 6

ผล 6 6 6

5 ระดบความส าเร็จของการสง่เสรมิคณุธรรม จรยิธรรม แผน 4 4 5 5 5

ทีจั่ดใหก้บันักศกึษา ผล 4 3 5

ภารกจิที ่6  หอพกันกัศกึษา

6 จัดบรกิารหอพักนักศกึษาใหไ้ดม้าตรฐาน แผน 5 5 5 5 5

ผล 5 5 5

ภารกจิที ่ 7  สขุาภบิาลอาหาร/ รา้น

สวสัดกิาร และ

 สิง่อ านวยความสะดวก

7

จัดบรกิารอาหาร เครือ่งดืม่ มคีณุภาพตาม
มาตรฐาน

แผน 5 5 5 5 5

ผล 5 5 5

ภารกจิที ่8  สขุภาพอนามยั

8

จัดบรกิารสขุภาพอนามัยและประกนัภัย
อบัุตเิหตนัุกศกึษา

แผน 5 5 5 5 5

ผล 5 5 5

ภารกจิที ่9  กจิกรรมเพือ่สง่เสรมิพฒันา

นกัศกึษา

9

ระบบและกลไกการสง่เสรมิกจิกรรมนักศกึษา แผน 6 6 6 6 6

ผล 6 6 6

9 มกีารจัดและสง่เสรมิกจิกรรมนานาชาติ แผน 5 5 5 5 5

ผล 5 5 5

ภารกจิที ่10  วชิาทหาร

10 การใหบ้รกิารวชิาทหาร แผน 5 5 5 5 5

ผล 5 5 5

ภารกจิที ่11  กฬีา

11 การชีน้ าและ/หรอืแกปั้ญหาสงัคมในดา้นสขุภาพของสถาบันแผน 3 5 5 5 5

ผล 3 5 5

11 การพัฒนากฬีา แผน 5 5 5 5 5

ผล 5 5 5

12 การบรหิารจัดการสถานศกึษา 3 ด ี(3D) แผน 5 5 5 5 5

ผล 5 5 5

แผน/

ผล

ปีการศกึษา

ตวับง่ชี้



คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
--------------------- 

 

       1.  ทักษะพ้ืนฐาน   (Foundation Skills)  ประกอบดวย 

  -     มีทักษะในการคิดสรางสรรค  (Thinking Skills) 

- มีทักษะในการสื่อสาร (Communication Skills)  หมายถึง   การอาน   การเขียน   การ

ฟง 

การพูด   และการสรุปเปน  และโดยเฉพาะเนนภาษาตางประเทศ 

- มีทักษะในการใชเครื่องคอมพิวเตอร  (Computer Competence)  และมทัีกษะในการ 

ลําดับขอมลูโดยคอมพิวเตอร 

- มีทักษะดาน  Information Literacy 

- มีทักษะในการจัดการ (Management Skills) 

- มีทักษะในการวิเคราะหและสังเคราะห 

- มีความสามารถในการศึกษา  คนควาดวยตนเอง 

- มีความสามารถในการดํารงชีวิตอยางท่ีตนเองและผูอ่ืนมีความสุข 

2. ความสามารถทางวิชาชีพ 

3. ความสามารถทางสังคม 

- มีวินัย  ปฏิบัติตามกติกาของสังคม 

- มีความรับผิดชอบ 

- มี Accountability 

- มีความสามารถในการอยูรวมกับผูอ่ืนอยางมีความสุข  

- มีความหวงใยและเสยีสละเพ่ือสังคม 

- มีความเขาใจในวิถีชีวิตในชนบท 

- มีทักษะในการแสดงความคิดเห็น 

- มีความเปนผูนําและผูตามท่ีด ี
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คณะกรรมการประกันคุณภาพกองกิจการนักศึกษา 

 

1. รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา และศิษยเกาสัมพันธ  ที่ปรึกษา 

2. ผูชวยอธิการบดีฝายสวัสดิการนักศึกษา   ที่ปรึกษา 

3. ผูชวยอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา           ที่ปรึกษา 

4. ผูอํานวยการกองกิจการนักศึกษา             ประธานกรรมการ 

5. หัวหนางานกิจกรรมนักศึกษา   กรรมการ  

6. หัวหนางานพัฒนากีฬา     กรรมการ  

7. หัวหนางานวินัยและพฒันานักศึกษา    กรรมการ 

8. หัวหนางานแนะแนวและจัดหางาน     กรรมการ 

9. หัวหนางานกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา   กรรมการ  

10. หัวหนางานหอพักนักศึกษา     กรรมการ 

11. หัวหนางานบริการและสวัสดิการนักศึกษา     กรรมการ 

12. หัวหนางานธุรการ      กรรมการ 

13. หัวหนางานสารสนเทศและนวัตกรรม     กรรมการและเลขานุการ 

14. นางวลิัย  อินทรสุวรรณ     กรรมการและ 

ผูชวยเลขานุการ 

15. นางสาวไตรลดา  พงษชาตรี     กรรมการและ 

ผูชวยเลขานุการ 
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