




















ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ ระบบและกลไกการให้การปรึกษา 
และบริการด้านข้อมูลข่าวสาร การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ปีการศึกษา  2556 
ข้อมูลทั่วไป 

 1 เพศ 

 
เพศ ความถี่ ร้อยละ 

ชาย 200 38.24 

หญิง 323 61.76 

รวม 523 100.0 
 

 2. ชั้นปี 

ชั้นปี ความถี่ ร้อยละ 

ชั้นปทีี ่1 154 29.44 

ชั้นปทีี ่2 174 33.26 

ชั้นปทีี ่3 149 28.50 

ชั้นปทีี ่4 46 8.80 

รวม 523 100.0 
 

 3. วิทยาเขต 

วิทยาเขต ความถี่ ร้อยละ 

หาดใหญ่ 251 48 

ปัตตาน ี 124 23.74 

สุราษฎร์ธาน ี 55 10.55 

ภูเก็ต 46 8.71 

ตรัง 47 9 

รวม 523 100.0 
 

 

 

ตอนที่ 2  ความคิดเห็นต่อสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ ระบบและกลไกการให้การปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร การ
พัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม 



วิเคราะห์โดยหาค่าเฉลี่ย (Mean) ก าหนดค่าคะแนนในส่วนที่เกี่ยวกับความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ ระบบและกลไก
การให้การปรึกษาและบริการดา้นข้อมูลข่าวสาร การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวฒันธรรมประจ าปี 2556 ให้แต่ละตัวเลือกมี
น้ าหนักเท่ากับ 5, 4, 3, 2, 1 โดยมีระดับค่าเฉลี่ย ดงันี้ 

1.00 – 1.50 แสดงว่า น้อยที่สุด 
1.51 – 2.50  แสดงว่า น้อย 
2.51 – 3.50 แสดงว่า ปานกลาง 
3.51 – 4.50 แสดงว่า มาก 
ค่าเฉลี่ยมากกว่า 4.51  แสดงว่า มากที่สุด 

 รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้   
ข้อ 1 การบริการอนามัยและการรักษาพยาบาลนักศึกษา 3.89 มาก 
ข้อ 2 การจัดบริการอาหาร 3.74 มาก 
ข้อ 3 การจัดบริการสนามกีฬา 3.74 มาก 
ข้อ 4 การจัดการด้านไฟฟา้ 3.49 ปานกลาง 
ข้อ 5 การจัดการด้านประปา 2.97 ปานกลาง 
ข้อ 6 การจัดการขยะและวัตถุมพีิษ 3.34 ปานกลาง 
ข้อ 7 ระบบและอุปกรณ์ป้องกนัอัคคีภัยบริเวณอาคารต่างๆ 3.44 ปานกลาง 
ความพึงพอใจในภาพรวมสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 3.51 มาก 
ระบบและกลไกการให้การปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร   
ข้อ 8 การจัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา 3.73 มาก 
ข้อ 9 การจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา 3.77 มาก 
ข้อ 10 การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษา 3.82 มาก 
ความพึงพอใจในภาพรวมระบบและกลไกการให้การปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร 3.77 มาก 
การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม   
ข้อ 11 การมีส่วนร่วมของนักศึกษาในสถาบนัที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรม ที่ดี 3.73 มาก 
ข้อ 12 อาคารสถานที่ของมหาวทิยาลัย สะอาด ถูกสุขลักษณะ และ ตกแต่งอย่างมสีุนทรีย ์ 3.65 มาก 
ข้อ 13 มหาวิทยาลัยมีภูมทิัศน์สวยงาม สอดคล้องกับธรรมชาตแิละเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 3.60 มาก 
ข้อ 14 มหาวิทยาลัยมพีื้นทีท่างวัฒนธรรมที่เอ้ือต่อการจัดกิจกรรม และมีการจัดกิจกรรมด้าน
การท านบุ ารุงศิลปวฒันธรรมอย่างสม่ าเสมอ 

3.58 มาก 

ความพึงพอใจในภาพรวมการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม 3.64 มาก 

 



- ก -  

 

ค ำน ำ 
 

     รายงานประจ าปีการประเมินคุณภาพ  ปีการศึกษา 2556 กองกิจการนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ได้จัดท าขึ้นเพื่อเผยแพร่ผลการด าเนินงานในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมาแก่

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและต่อสาธารณชนผู้สนใจ รวมถงึเพื่อใช้เป็นข้อมูลส าหรับการตรวจสอบประเมินคุณภาพ

การด าเนินงานภายในระดับหน่วยงานและระดับมหาวิทยาลัย   

  แนวทางการจัดท ารายงานฉบับนี้  ได้จัดท าตามแนวทางของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยใน

ปกีารศึกษา 2556 กองฯ ได้รายงานผลการด าเนินงานและผลการประเมินตามภารกิจและตัวบ่งชี้จ านวน 14 ตัว

บ่งชี้ คอื ภารกิจรว่มของหน่วยงาน 9 ตัวบ่งชี้ และภารกิจเฉพาะของหน่วยงาน 5 ตัวบ่งชี้  ระยะเวลาที่รายงาน

ตามปีการศึกษา 2556 (1 มิถุนายน 2556 – 31 พฤษภาคม 2557) ยกเว้นในตัวบ่งชี้ที่สัมพันธ์กับการใช้จ่าย

งบประมาณโดยตรง จะรายงานตามกรอบปีงบประมาณ 2556 

  ข้อมูลในรายงานฉบับนี้  เป็นการแสดงผลจากการด าเนินงาน  ทั้งส่วนของตัวป้อน กระบวนการ

ท างาน ผลลัพธ์  และผลส าเร็จที่เกดิขึน้  ซึ่งถอืว่าเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าและพัฒนาการของ  กอง

กจิการนักศึกษาจากการพัฒนากระบวนการท างานของปีการศึกษา  2556  

  ขอขอบคุณคณะกรรมการประกันคุณภาพและบุคลากรกองกิจการนักศึกษา  ที่ได้ให้ความร่วมมือใน

การท างานและมีความมุ่งมั่นที่จะร่วมกันพัฒนาคุณภาพการด าเนินงาน จนท าให้การด าเนินงานด้านการประกัน

คุณภาพการศึกษาของกองกจิการนักศึกษา ที่ผา่นมาส าเร็จไปได้ด้วยดี  

 

 

 

(นางอมรา  ศรีสัจจงั) 

ผู้อ านวยการกองกจิการนักศกึษา 

กรกฏาคม 2557 
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ส่วนที่ 1 

โครงร่างองค์กร 
  

1. ความเป็นมา 

กองกิจการนักศึกษาเป็นส่วนราชการหนึ่ง ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การแบ่งส่วน

ราชการในส านักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงวันที่ 20 เมษายน 2522  ใน     ราชกิจจา

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

พฤษภาคม  2542  มีโครงสร้างการแบ่งงานเป็น 3 งาน 1 หน่วย คือ งานแนะแนวและจัดหางาน งานบริการ

และสวัสดิการนักศึกษา  งานกิจกรรมนักศึกษา  และหน่วยธุรการ  ปี 2531  ได้ปรับปรุงโครงสร้างการแบ่ง

งานใหม่ ตามหนังสือทบวงมหาวิทยาลัยที่ ทม 0202/24594  ลงวันที่ 20 กันยายน  2531  เป็น 4 งาน  คือ  

งานแนะแนวและจัดหางาน  งานบรกิารและสวัสดิการนักศึกษา    งานกจิกรรมนักศึกษา และงานธุรการ และ

เมื่อวันที ่3 ธันวาคม 2547  ได้เพิ่มหน่วยงานใหม่เป็นการภายใน จ านวน  2 หน่วยงาน  คอื  หน่วยสารสนเทศ  

และหน่วยกิจกรรมนานาชาติ     

          ต่อมาปี 2552  ได้ปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งงานใหม่เป็นการภายใน ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 

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

คราวประชุมครั้งที่ 4/2555 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2555 มีมติเห็นชอบการปรับโครงสร้างงานใหม่เป็น 9 งาน  

คอื   

    1) งานกจิกรรมนักศึกษา   

    2) งานพัฒนากฬีา   

    3) งานวินัยและพัฒนานักศึกษา   

    4) งานแนะแนวและจัดหางาน   

    5) งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา     

    6) งานหอพักนักศึกษา     

    7) งานบรกิารและสวัสดิการนักศึกษา    

    8) งานธุรการ     

    9) งานสารสนเทศและนวัตกรรม 

  

2.  วัตถุประสงค์ 

 เพื่อเป็นหน่วยงานกลางที่สนับสนุนนโยบายและเจตนารมณ์ตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยใน

ด้านกจิการนักศึกษา  ให้บรรลุวัตถุประสงคโ์ดยการประสานนโยบายของมหาวิทยาลัยไปสู่การปฏิบัติในระดับ

คณะ  วิทยาลัย ศูนย์  สถาบัน  ส านัก  และหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย  ให้สอดคล้องกับวสิัยทัศน์  พันธกจิ  

ยุทธศาสตรห์ลักและแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย 

3.  วิสัยทัศน์  
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                กองกจิการนักศกึษาเป็นองคก์รคุณภาพที่ร่วมสรา้งบัณฑติที่พงึประสงคข์อง

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์   
 

4.  พันธกจิ 

1. พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑติที่พงึประสงคโ์ดยสนับสนุนและจัดกิจกรรมพัฒนา 

นักศึกษาที่หลากหลายและมีคุณภาพ  

2.  จัดบริการและสวัสดิการที่ดี  เอื้อต่อการพัฒนาการเรียนรู้และส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

แก่นักศึกษา 

3. สร้างองค์กรคุณภาพ ตามหลักการบรหิารจดัการที่ดี  
 

5.  แผนกลยุทธ ์

      เป้าประสงค ์/ วัตถุประสงค ์/ กลยุทธ ์  

  

 

 

 

เป้าประสงค ์1. บัณฑิตมภีาวะผู้นํา มทีักษะชวีิต มคีุณธรรม  มสีํานึกสาธารณะและสมรรถนะสากล  และอยู่

ร่วมกับผู้อ่ืนได้ด ี

วัตถุประสงค ์ กลยุทธ ์

1. เพื่อใหบ้ัณฑิตมจิีตสํานึก

สาธารณะ มคีุณธรรม จริยธรรม 

และมวีินัย ถือประโยชน์ของเพื่อน

มนุษย์เป็นกจิที่หนึ่งตามพระราช

ปณิธานของสมเด็จพระบรมราช

ชนกฯ  

1. เผยแพรพ่ระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนกฯ  

2. จัดกิจกรรมใหน้ักศกึษารู้จกัชุมชน และสังคม  

3. สรา้งบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมด้านคุณธรรม จริยธรรม ส่งเสริม

บุคลากรและนักศกึษาที่มีความดเีด่นเป็นแบบอย่างทีด่ี  

4. จัดและสง่เสริมกจิกรรมใหน้ักศกึษาเรียนรู้การแกไ้ขพฤตกิรรมที่ขัด

กับวินัยนักศกึษา  

5. จัดและส่งเสริมกจิกรรมพฒันาจิตสาํนึกสาธารณะ คุณธรรม 

จริยธรรม และวนิัย  

2. เพื่อให้บัณฑิตมภีาวะผู้น า มทัีกษะ 

ชวีติ มทัีกษะทางสังคม วชิาการ และ

เสริมสร้างสมรรถนะสากลบนพืน้ฐาน

ความเป็นไทย 

1. จัดและส่งเสริมกิจกรรมท่ีเสริมสร้างภาวะผู้น า สมรรถนะสากลบนพืน้ฐาน 

ความเป็นไทย  

2. ส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรนักศกึษาและสร้างเครือข่าย 

ในการพัฒนาผู้น าของนักศึกษา  

3. จัดและส่งเสริมกิจกรรมเพื่อพัฒนาบุคลกิภาพนักศึกษา  

4. จัดและส่งเสริมกิจกรรมเสริมสร้างบัณฑิตให้มีทักษะชีวิตและคุณภาพชีวิต

ท่ีดตีระหนักในศักดิ์ศรีและความมคีุณค่าในตนเองตามหลกัปรัชญา 

เศรษฐกิจพอเพยีง   

วัตถุประสงค ์ กลยุทธ ์
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 5. จัดและส่งเสริมกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศกึษา ให้มีความพร้อมท่ีจะศกึษา

ตอ่และการเข้าสูต่ลาดงานรวมท้ังสนับสนุนให้นักศกึษาประกอบอาชพีมี

รายได้ระหว่างเรียนและสร้างงานดว้ยตนเอง  

6. ส่งเสริมการใหบ้ริการการปรึกษา 

3. เพือ่ให้บัณฑิตมคีวามภาคภูมใิจใน

สถาบัน ความเป็นลูกพระบดิาเป็นหน่ึง

เดียวไม่แยกคณะ  

วทิยาเขต 

จัดและส่งเสริมกิจกรรมความภาคภูมิใจในสถาบันเป็นหน่ึงเดียวไม่แยกคณะ  

วทิยาเขต 

4. เพื่อให้บัณฑิตมคีวามเข้าใจในพหุ

วัฒนธรรมและความเป็น

ประชาธิปไตยโดยมพีระมหากษัตริย์ 

ทรงเป็นประมุข 

1. จัดและส่งเสริมกิจกรรมให้เกดิการเรียนรู้และเขา้ใจวัฒนธรรมไทยและ

วัฒนธรรมตา่งชาติ เพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม  

2. รณรงค์สง่เสริมกิจกรรมความเป็นประชาธิปไตยมพีระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุข 

5. เพื่อให้บัณฑิตมสีุขภาพ พลานามัย 

แข็งแรงสมบูรณ์ 

1. จัดกิจกรรมท่ีสง่เสริมให้นักศกึษาเป็นผู้มสีุขภาพดีท้ังร่างกายและจิตใจ  

2. จัดกิจกรรมท่ีสง่เสริมให้นักศกึษาปราศจากยาเสพติด การพนันอบายมุข 

และพฤตกิรรมเสี่ยงตา่งๆ 

เป้าประสงค ์2. นักศกึษามีความพร้อมในการศกึษาเพื่อพฒันาวิชาการและกระจายโอกาสทางการศึกษา 

1. เพื่อจดับริการและสวัสดกิารท่ี

หลากหลายตรงตามความตอ้งการ

ของนักศกึษา 

1. มุง่พัฒนาหอพักตามมาตรฐานหอพักนักศกึษาของส านักงาน

คณะกรรมการ การอุดมศึกษาและของมหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์  

2. ตรวจเยี่ยมนักศกึษา และรับรองมาตรฐานท่ีพักเอกชน  

3. จัดให้มีการจ าหน่ายอาหาร- เครื่องดื่มท่ีหลากหลายได้มาตรฐาน  

4. จัดให้มีร้านสวัสดกิารต่าง ๆ ท่ีเอื้อตอ่การพัฒนาการเรียนรู้และส่งเสริม

คุณภาพชีวิตแก่นักศึกษา  

5 จัดให้มรีะบบบริการสุขภาพอนามัยนักศกึษาที่มีคณุภาพ 

6. จัดสรรทุนการศึกษาประเภททุนขาดแคลนหรือทุนเรียนดี ตามเกณฑ์ของ

มหาวทิยาลัยและแหลง่ทุน 

7. จัดสรรเงินให้กูย้มืตามเกณฑข์องกองทุนเงินให้กูย้มืเพื่อการศึกษา  

8. จัดอบรมและเผยแพร่ขอ้มูลอาชีพ อาชีพอสิระ การศึกษาตอ่และการ

สมัครงาน 

 

วัตถุประสงค ์ กลยุทธ ์
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วัตถุประสงค ์ กลยุทธ ์

3. เพื่อสร้างขวัญ ก าลังใจ และ

พัฒนาความก้าวหนา้ของบุคลากร

1. พัฒนาบุคลากรเข้าสูต่ าแหนง่ช านาญการ/เชี่ยวชาญ/เชี่ยวชาญพิเศษ  

2. มรีะบบกลไกเสริมสร้างและจูงใจให้บุคลากรท าผลงานทางวชิาการ  

 9. จัดบริการวิชาทหารตามระเบียบการศึกษา  

10. จัดให้มีอาคาร สนามกีฬา อุปกรณก์ีฬา และอุปกรณอ์ื่น ๆ ท่ีเอื้อตอ่การจัด

กิจกรรมกีฬาใหไ้ด้มาตรฐานและเพียงพอ  

11. จัดให้มีอาคารกจิกรรม และอุปกรณอ์ื่น ๆ ท่ีเอื้อตอ่การจัดกิจกรรม 

นักศกึษา ให้ได้มาตรฐานและเพยีงพอ  

12. จัดให้มีการส ารวจความตอ้งการความจ าเป็นของนักศึกษา  

2. เพื่อกระจายโอกาสทาง

การศึกษาให ้นักเรียนนักศกึษาดอ้ย

โอกาส นักศกึษากลุ่มพเิศษ และ

นักศกึษาท่ีมีความสามารถพิเศษใน

รูปแบบ ทุนการศึกษาและรูปแบบ

อื่น ๆ 

1. จัดให้มีทุนการศึกษาและแสวงหาแหล่งทุนเพิ่มมากขึน้ส าหรับนักเรียน 

นักศกึษาดอ้ยโอกาส และนักศกึษากลุ่มพเิศษ เชน่ นักศกึษาพกิาร นักศกึษาท่ี

ได้รับผลกระทบจากเหตุจลาจล การก่อการร้าย ภัยพบัิต ิ  ต่าง ๆ เป็นต้น  

2. จัดให้มีโครงการรับนักเรียนท่ีมคีวามสามารถพเิศษด้านกฬีา  

นักเรียนท่ีได้รับผลกระทบจากเหตุการณค์วามไมส่งบในชายแดนใต้    เข้าเรียน

ในมหาวิทยาลัย 

เป้าประสงค ์3. กองกจิการนกัศกึษามีการบรหิารจัดการเชงิรุก ที่มีประสทิธิภาพ โปร่งใสตรวจสอบได ้ 

ตามหลักธรรมาภิบาล และสอดรับกับการบรหิารมหาวทิยาลัยหลายวทิยาเขต 

1. เพื่อบูรณาการงานกิจการ-

นักศกึษา กับคณะ และวิทยาเขต 

อย่างเป็นระบบ 

1. จัดตั้งคณะกรรมการด าเนนิงานหรือคณะท างานตา่ง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงาน

กิจการนักศกึษา  

2. ก าหนดแผนการปฏบัิตงิานร่วมกับคณะและวิทยาเขต 

2. เพื่อให้การบริหารจัดการมี 

ประสิทธิภาพโปร่งใส และ 

ตรวจสอบได้ 

1. ส่งเสริมใหค้วามรู ้กระตุ้นและสร้างจติสาํนึกให้บุคลากรปฏิบัติงานโดย

ยดึหลักธรรมาภิบาล  

2. ปรับและวางระบบบริหารจัดการให้มคีวามโปร่งใสและตรวจสอบได้ 

 3. ก าหนดมาตรฐานการให้บริการท่ีมีระยะเวลาแลว้เสร็จของงาน  

4. มกีารวัดความพึงพอใจและไมพ่งึพอใจของนักศึกษาและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อน า

ผลไปปรับปรุงการให้บริการ 

5. เปิดโอกาสให้นักศกึษาและประชาชนเข้ามามสี่วนร่วมตามระดับการมสี่วน

ร่วม คือการให้ข้อมูลปรึกษาหารือร่วมกัน การให้เข้ามาเกี่ยวข้อง การร่วมมอื

กันและการเสริมอ านาจประชาชนผ่านกิจกรรมตา่ง ๆ  

6. มกีารสร้างเครอืขา่ยและจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับนสิิต 

นักศกึษา และผู้เกี่ยวข้อง  

7. มรีะบบรวบรวมจัดการขอ้ร้องเรียน / ข้อเสนอแนะ / ข้อคิดเห็น เพื่อน ามา

ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ 

8. มชีอ่งทางการสื่อสารและการรับฟังความต้องการของนักศึกษา และ

ผู้เกี่ยวข้อง 
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อย่างเป็นระบบท้ังดา้นระดับความรู้ 

และระดับความ สามารถทาง

วชิาการ 

3. มกีารพัฒนาบุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่อง  

4. จัดหางบประมาณสนับสนุนให้เพยีงพอในการพัฒนาบุคลากร  เชน่   เร่ือง

การฝึกอบรม  ศกึษาดูงาน  หรือการท าวิจัย 

4. เพื่อพัฒนาระบบการจัดการ 

ฐานขอ้มูล และการใช ้เทคโนโลยี

สารสนเทศอยา่งมีประสิทธิภาพ 

1. จัดให้มีฐานข้อมูลท่ีเชื่อถอืได้ ทันสมัยส าหรับการบริหารจัดการ  

2. จัดหาอุปกรณค์อมพิวเตอร์ และอื่น ๆ ให้เพยีงพอกับความตอ้งการในทุก

ภารกิจของกองฯ  

3.จัดอบรมให้ความรู้บุคลากรเร่ืองเทคโนโลยสีารสนเทศอยา่งต่อเนื่อง 

5. เพื่อพัฒนากระบวนการ

ด าเนนิงาน ให้เป็นระบบและ

ตอ่เนื่อง เพื่อช่วยลดความสูญเสียท่ี

อาจเกดิขึน้เนื่องจากความเสี่ยงตา่ง 

ๆ 

บริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO 

 

เป้าประสงค ์4. เพื่อเสริมสรา้งสมรรถนะและปรบัวัฒนธรรมองค์กรสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู ้ที่มีการ

จัดการความรู ้เพื่อให้เกดิการพัฒนาอย่างยั่งยนื 

1. เพื่อพัฒนาการท างานเป็นทีม มี

จิตส านกึแห่งการเรียนรู้ 

ส่งเสริมการท างานเป็นทีมเพื่อพัฒนาองค์กร โดยแตง่ตัง้คณะท างานชุดตา่ง ๆ 

2. เพื่อพัฒนา KPIs ให้สอดคลอ้ง

กับระบบการประกันคุณภาพของ

มหาวทิยาลัย 

1. มคีณะกรรมการประกันคุณภาพของกองฯ  

2. จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนา KPIs ให้สอดคลอ้งกบัระบบ การ

ประกันคุณภาพของมหาวิทยาลยั 

3. เพื่อสร้างระบบ Knowledge 

Management และสร้าง/จัดเก็บ 

องคค์วามรู้อยา่งเป็นระบบ เพื่อให้

เกิดเป็นขุมความรู้ดา้นกิจการ

นักศกึษา 

1. ส่งเสริมให้บุคลากรและนักศกึษาแลกเปลี่ยนถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้  

2. สร้าง/ประมวลองค์ความรู้ดา้นกิจการนักศกึษา 

 

 

 

 

 

 

 

6.  หน้าที่รับผิดชอบ 

หน้าที่รับผิดชอบของงานต่าง ๆ กองกจิการนักศึกษา มีดังนี้ 

 

 1.  งานกิจกรรมนักศึกษา  
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            มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดและสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา  โดยจะก ากับ

ดูแลการจัดกจิกรรมด้านต่างๆ ของกลุ่มกจิกรรมนักศึกษา ได้แก ่องคก์ารบรหิาร สภานักศึกษา ชมรมในสังกัด

องคก์ารบรหิาร และกลุ่มอิสระต่างๆ โดยแบ่งหน่วยความรับผดิชอบ ดังนี้  

1.1 หน่วยบําเพ็ญประโยชน์ มีหน้าที่ก ากับดูแลให้การปรึกษาชมรมด้านบ าเพ็ญประโยชน์ พิจารณา

ก าหนดระเบียบ หลักเกณฑ์การจัดท าโครงการให้ตอบสนองวัตถุประสงค์ กลยุทธ์และแผนงานพัฒนานักศึกษา 

พิจารณาวิเคราะห์โครงการงบประมาณ ตลอดจนประสานอ านวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมนักศึกษา

ด้านบ าเพ็ญประโยชน์ ได้แก่ ด้านการเงิน อาคารสถานที่ ยานพาหนะ ก าลังคน และติดตามประเมินผล  

1.2 หน่วยวิชาการ มีหน้าที่ก ากับดูแลให้ค าปรึกษาชมรมด้านวิชาการ พิจารณาก าหนดระเบียบ 

หลักเกณฑ์การจัดท าโครงการให้ตอบสนองวัตถุประสงค์ กลยุทธ์ และแผนงานพัฒนานักศึกษา วิเคราะห์

โครงการ งบประมาณ ตลอดจนอ านวยความสะดวกด้านต่างๆ ในการจัดกจิกรรมนักศึกษาด้านวิชาการ ได้แก่ 

ด้านการเงิน สถานที่ ยานพาหนะ ก าลังคน และติดตามประเมินผล  

1.3 หน่วยศิลปวัฒนธรรม มีหน้าที่ก ากับดูแลให้ค าปรึกษาชมรมด้านศิลปวัฒนธรรม พิจารณา

ก าหนดระเบียบ หลักเกณฑ์การจัดท าโครงการให้ตอบสนองวัตถุประสงค์ กลยุทธ์ และแผนงานพัฒนา

นักศึกษา  วิเคราะห์โครงการ  งบประมาณ  ตลอดจนอ านวยความสะดวกด้านต่างๆ ในการจัดกิจกรรม

นักศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม ได้แก่ ด้านการเงิน  สถานที่  ยานพาหนะ  ก าลังคน  และติดตามประเมินผล  

1.4 หน่วยกิจกรรมพิเศษ มีหน้าที่ก ากับดูแลให้ค าปรึกษาการจัดกิจกรรมพิเศษอื่นๆ พิจารณา

วิเคราะห์โครงการ งบประมาณ ตลอดจนอ านวยความสะดวกด้านต่างๆ ในการจัดกิจกรรมพิเศษที่องค์กร

กจิกรรมเสนอ โดยเน้นกจิกรรมที่สอดคล้องกับเป้าประสงคห์ลักการบ่มเพาะนักศึกษา  

1.5 หน่วยกิจกรรมนานาชาติ มีหน้าที่ก ากับดูแลการจัดกิจกรรมของนักศึกษาต่างชาติ  การ

ด าเนินงานและประสานภารกิจของนักศึกษาตา่งชาติ การด าเนินงาน และประสานภารกิจของกองฯ ที่เกี่ยวข้อง

กับกิจกรรมนานาชาติ ได้แก่ การติดต่อประสานงานกับมหาวิทยาลัย หน่วยงานต่างประเทศ ในลักษณะ  E-

mail  จดหมาย  โทรสาร  โทรศัพท์  การประสานต้อนรับ  บรรยายสรุป การบันทึกการประชุม และงาน

เอกสารต่างประเทศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา และบุคลากรกองฯ  

1.6 หน่วยทะเบียนกิจกรรม มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดเก็บข้อมูลนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมแต่ละ

โครงการ ด าเนินการเทียบค่าหน่วยช่ัวโมง และเทียบโอนประสบการณ์เข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา 

ตรวจสอบคุณภาพพรอ้มออกใบรับรองการท ากิจกรรมของนักศึกษา  

1.7 หน่วยอาคารกิจกรรมและพัสดุ มีหน้าที่ควบคุมดูแลอาคารกิจกรรมนักศึกษา และ         จัด

ให้บริการด้านพัสดุสนับสนุนการจัดกิจกรรมนักศึกษา ได้แก่  พัสดุโสตฯ  โครงงาน  งานครัว และพัสดุ

ส านักงานต่างๆ 

 

 2. งานพัฒนากีฬา  

           มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางด้านกีฬา  ทั้งในส่วนของกิจกรรมกีฬา  

กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ  กีฬาเพื่อสุขภาพ  วิทยาศาสตร์การกีฬา  และสิ่งอ านวยความสะดวกด้านกีฬา 

ตลอดจนสนับสนุนให้นักศึกษาได้เรยีนวิชาทหาร โดยแบ่งหน่วยงานดังนี้  
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2.1 หน่วยส่งเสริมและกิจกรรมกีฬา มีหน้าที่ก ากับดูแลให้ค าปรึกษาชมรมด้านกีฬาในสังกัด

องค์การบริหาร องค์การนักศึกษา พิจารณาก าหนดระเบียบ หลักเกณฑ์การจัดท าโครงการให้ตอบสนอง

วัตถุประสงค์  กลยุทธ์ และแผนงานพัฒนานักศึกษา วิเคราะห์โครงการ งบประมาณ ตลอดจนอ านวยความ

สะดวกด้านต่างๆ ในการ จัดกิจกรรมนักศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม ได้แก่ ด้านการเงิน สถานที่ ยานพาหนะ 

ก าลังคน และการติดตามประเมินผล  

2.2 หน่วยส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพ มีหน้าที่จัดและส่งเสริมกิจกรรมการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ

แก่นักศึกษา บุคลากร  บุคคลภายนอก และหน่วยงานชุมชนต่างๆ ในพืน้ที่ใกล้มหาวิทยาลัย เพื่อให้สามารถได้

ออกก าลังกายและเล่นกีฬาอย่างน้อย 3 วัน/สัปดาห์ มีความเข้าใจหลักการออกก าลังกายที่ถูกต้องเหมาะกับ

สภาพของรา่งกายตนเอง และเลือกชนิดกีฬาที่ออกก าลังกายได้เหมาะสม จัดบอร์ดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้

ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยสุขภาพตามนโยบายของมหาวิทยาลัย  ได้แก ่

อบรมแอโรบคิ อบรมโยคะ เทควันโด  

2.3 หน่วยส่งเสริมและพัฒนากีฬา มีหน้าที่ด าเนินการ รับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้าน

กฬีาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย จัดเตรียมเอกสาร สนับสนุนส่งเสรมิ/อ านวยความสะดวก และจัดส่งนักกีฬาเข้า

รว่มการแขง่ขันกฬีามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยตั้งแต่การคัดเลือกระหว่างวิทยาเขต รอบคัดเลือกโซนภาคใต้

และรอบมหกรรม ด าเนินการจัดการแข่งขันและจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬารายการต่างๆ  ทั้งใน

ประเทศและต่างประเทศ จัดประชุม สัมมนา และฝึกอบรมให้กับผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอน ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน 

เก่ียวกับ แนวทางการพัฒนากฬีาของมหาวิทยาลัยให้สู่ความเป็นเลิศ พร้อมทั้งสนับสนุนกิจกรรมในด้านต่างๆ

ได้แก ่การเงิน สถานที่ ยานพาหนะ ก าลังคน และการติดตามประเมินผล  

2.4 หน่วยวิทยาศาสตร์การกีฬา มีหน้าที่ประสานและด าเนินการส่งเสริมให้ความรู้ทางด้าน

วิทยาศาสตร์การกีฬาแก่นักศึกษา บุคลากร  บุคคลภายนอก  ให้มีความรู้ที่ถูกต้องในการออกก าลังกาย

ตลอดจนการน าวิทยาศาสตร์การกีฬามาใช้อย่างแพร่หลายในมหาวิทยาลัย   อีกทั้งเพื่อป้องกันการบาดเจ็บ

จากการเล่นกฬีา และให้ความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์การ

กีฬา ดังนี้ จัดท ามุมหนังสือ จัดบอร์ดนิทรรศการ   จัดสัมมนาการกีฬา จัดทดสอบสมรรถภาพทางกายแก่

นักศึกษา บุคลากรและบุคคลภายนอก  

2.5 หน่วยสถานที่และอุปกรณ์กีฬา มีหน้าที่บริหารจัดการด้านสถานกฬีาอุปกรณก์ฬีา   และ 

สิ่งอ านวยความสะดวกทางการกีฬา สนับสนุนงานในส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกีฬาและกิจกรรมอื่นๆ ของ

นักศึกษาและบุคลากรของวิทยาเขตหาดใหญ่  โดยมีอาคารกีฬา  พืน้ที่สนามกฬีา  ได้แก่  สนามฟุตบอลพร้อม 

ลู่วิ่งยางสังเคราะห์  1  สนาม ,  สนามฟุตบอล  1  สนาม , สนามซอฟท์บอล  1 สนาม , สนามยิงปืน 10 เมตร 

17  ช่องยิง 1 สนาม  , สนามฟุตซอลกลางแจ้ง  2  สนาม ,  สนามเปตอง  74  สนาม , สนามวอลเล่ย์บอล

ชายหาด  1  สนาม , สนามเทนนิส 7 คอร์ท , สระว่ายน้ า 25 เมตร 1 สระ , สระว่ายน้ า 50 เมตร 1 สระ ,  

อาคารกีฬากลางแจ้ง  1 หลัง , อาคารยิมเนเซียม 1 หลัง , อาคารกีฬาและนันทนาการ  1 หลัง ลานกิจกรรม ,  

อาคารกีฬาในร่ม 1 หลัง ประกอบด้วย ศูนย์บริหารร่างกาย  ห้องทดสอบสมรรถภาพ  ห้องฝึกซ้อมกีฬา  

ศิลปะป้องกันตัว   

2.6 หน่วยธุรการและการเงิน  มีหน้าที่ด้านธุรการ ได้แก่ จัดท าทะเบียนพัสดุ ครุภัณฑ์ต่างๆ รับ – 

ส่งเอกสาร จัดจ าหน่ายค่าบริการสนามกีฬา จัดหาวัสดุ รวบรวมเงินรายได้จากการให้บริการสนามกีฬาส่ง
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มหาวิทยาลัย และประสานและด าเนินการจัดท าบัตรสมาชิกผู้มาใช้สนามกีฬา และสรุปข้อมูลทางด้านการ

ให้บริการเสนอผู้มีส่วนเก่ียวข้อง  

2.7 หน่วยวิชาทหาร มีหน้าที่ ประสานศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร เกี่ยวกับการรับสมัคร

นักศึกษาวิชาทหารใหม่กับการรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหารเก่าเพื่อเรียนวิชาทหารในปีช้ันต่อไปทุก    ปี

การศึกษา  ประสานด้านการเรียนการสอนและการฝึกวิชาทหารร่วมกับศูนย์การฝึกนักศึกษา       วิชาทหาร 

ด าเนินการขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารให้แกน่ักศึกษาที่ไม่เรยีนวิชาทหาร ด าเนินการขอถอน

การผอ่นผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารแกน่ักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาและนักศึกษาที่พ้นสภาพการเป็น

นักศึกษา  การขอยกเว้นการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร  การขอ  ผ่อนผันการเรียกพล และงานด้าน

ธุรการต่าง ๆ 

 

 3.  งานวินัยและพัฒนานักศึกษา  

มีหน้าที่ดูแลความประพฤติ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและสร้างเสริมวินัยนักศึกษา รวมทั้ง

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักศึกษา  

3.1 หน่วยวินัยนักศึกษา มีหน้าที่ด าเนินการสอบสวนผู้ถูกกล่าวหาว่ากระท าความผิดทางวินัย

นักศึกษา และลงโทษนักศึกษาผู้กระท าความผิด ดังนี้  

3.1.1 รับเรื่องกล่าวหาร้องทุกข์ จัดท าแฟ้มประวัตินักศึกษาและลงข้อมูลการกระท า 

ความผิด  

3.1.2 สอบสวน/สืบสวน โดยรวบรวมข้อมูลของนักศึกษาที่ถูกกล่าวหา  แต่งตั้ง 

คณะกรรมการสอบสวน ด าเนินการสอบสวนเพื่อหาข้อเท็จจริง และเสนอโทษหากนักศึกษากระท าความผิด

จรงิ  

 

 

3.1.3 ลงโทษผู้กระท าความผิดทางวินัยนักศึกษา เมื่อมีการสอบสวนหรือคณะกรรมการ 

ด าเนินงานวินัยนักศึกษา ฯ พิจารณารายงานผลการสอบสวน จัดท าความเห็นและจัดท าค าสั่งลงโทษนักศึกษา  

3.2 หน่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรม มีหน้าที่ด าเนินการภายหลังมหาวิทยาลัยฯ มีค าสั่งลงโทษ

นักศึกษาในการปรับเปลี่ยน แนวคิด พฤติกรรมของนักศึกษาซึ่งถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษา

สามารถใช้ชีวติรว่มกับผูอ้ื่นในสังคมด้วยแนวคดิ ทัศนคติ ที่ได้รับการบ่มเพาะให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ต่อไป 

ดังนี้  

3.2.1 แจ้งให้นักศึกษาลงนามรับทราบความผิดและโทษ ให้ค าปรึกษาเบือ้งต้น เพื่อให้ 

ทราบถงึสาเหตุที่มาของการกระท าความผิด และผลที่นักศึกษาจะได้รับ  

3.2.2 หารูปแบบกจิกรรมเพื่อใช้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม แนวคิดของนักศึกษา  

โดยหาสาเหต ุความจ าเป็น และแนวคดิของนักศึกษาที่ส่งผลให้เกดิการกระท าความผิด เพื่อจัดกจิกรรมที่ท าให้

นักศึกษารู้ส านึก หรอืขัดเกลาจิตใจของนักศึกษา  

3.2.3 จัดหรอืให้นักศึกษาเขา้ร่วมกิจกรรม ตามที่ได้หารูปแบบกจิกรรม และควบคุม  

ดูแล ก ากับ การเขา้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ  
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3.2.4 ประเมินผล / สรุปผลการปฏิบัติงาน และประเมินผลส่งนักศึกษาได้ปฏิบัติงาน 

ตามเงื่อนไขในค าสั่งลงโทษนักศึกษาหรอืไม่  

           3.3 หน่วยพัฒนาวินัย ด าเนินการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาปฏิบัติตามกฎ 

ระเบียบ ข้อบังคับ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่นักศึกษาโดยการจัดกิจกรรม /โครงการต่างๆ จัดท า

งบประมาณประชาสัมพันธ์ และติดตามประเมินผล 

 

  4.  งานแนะแนวและจัดหางาน   

มีหน้าที่เตรียมความพร้อมในการศึกษาและร่วมส่งเสริมการพัฒนาความสามารถและคุณภาพ

นักศึกษา ให้โอกาสทางการศึกษากับนักศึกษาทุกกลุ่มฐานะทางเศรษฐกิจการเตรียมนักศึกษาให้ได้เรียนรู้ที่

หลากหลาย การจัดหาโอกาสส าหรับการมีปฏิสัมพันธ์ในพหุวัฒนธรรม  การจัดหาประสบการณ์เพื่อเสริม

พัฒนาการส่วนบุคคล สนับสนุนและให้ความช่วยเหลือในช่วงต่อของการปรับตัวในกระแสการเปลี่ยนแปลง  

ตลอดจนจัดหาโอกาสที่จะช่วยให้นักศึกษาประสบความส าเร็จในการหางานท ามีบุคลิกภาพที่พึงพอใจของ

นายจ้างหรอืผู้ใช้บัณฑิต 

4.1 หน่วยทุนการศึกษา 

4.1.1 จัดสรรทุนการศึกษาแก่ผูด้้อยโอกาสให้ได้เรยีนจนส าเร็จอุดมศึกษาที่ มอ.  

เพื่อให้โอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียนในเขตยากจนชนบท 14 จังหวัดภาคใต้ ในโครงการทุนการศึกษาต้นกล้า

สงขลานครินทร์  

 

 

4.1.2 จัดสรรทุนการศึกษานักศึกษา  

1) ทุนช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ประเภททุนทั่วไป ทุนรายปีและต่อเนื่อง 

จนส าเร็จการศึกษา  

2) ทุนเรียนดีในโครงการ “ทุนสงขลานครินทร์”  

3) ทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษาพิการ 

4.1.3 จัดสรรทุนและการดูแลช่วยเหลือนักศึกษาที่ประสบภาวะวิกฤตในสถานการณ์ 

ต่าง ๆ 

1) การช่วยเหลือด้วยการให้ยกเวน้คา่ธรรมเนียมการศึกษา ทั้งการดูแล 

นักศึกษาด้านจิตใจและกิจกรรมเสรมิต่าง ๆ กับกลุ่มนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบใน

จังหวัดชายแดนภาคใต้  

2) ทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้และโครงการ 

ทุนการศึกษาเพื่อท้องถิ่น (โครงการ 1 อ าเภอ 1 ทุน)  

4.2 หน่วยบริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาและพัฒนาตน มีหน้าที่ให้ความช่วยเหลือและการปรึกษาแก่

นักศึกษาทั่วไปทั้งในภาวะวิกฤตหรอืเพื่อการพัฒนาตนเอง  

  4.2.1 ให้การปรกึษาเป็นรายบุคคลในปัญหาการเรยีน  การปรับตัว  ปัญหาทางอารมณ์  
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ฯลฯ  ในส่วนที่นักศึกษามาพบด้วยตนเอง หรอืโดยการส่งต่ออาจารย์ที่ปรึกษา/รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 

ฯลฯ  

4.2.2 การจัดกจิกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา เช่น พัฒนาทักษะชวีิต ส่งเสรมิพัฒนาการ 

การเรียนรูท้ี่หลากหลาย สรา้งภูมิคุ้มกันทางรา่งกายและจิตใจ ฯลฯ  

4.2.3 การดูแลช่วยเหลือนักศึกษาเรียนอ่อนเฉพาะกลุ่ม (นักศึกษาทุนการศึกษาและ 

นักศึกษาที่ประสบปัญหาวินัยนักศึกษา) และหรอืนักศึกษาทั่วไป  

4.2.4 การดูแลพัฒนานักศึกษาภาวะวิกฤตทางจิตใจ  

                               1) ออกแบบกจิกรรมหรือโปรแกรมการด าเนินงานพัฒนานักศึกษารายบุคคลตามแต่

กรณ ี 

  4.2.5 การดูแลและรณรงค์ป้องกันปัญหายาเสพติดระดับสถาบันและเครือข่ายอุดมศึกษา

ภาคใต้ 

2) จัดกจิกรรมและประเมินผลการพัฒนานักศึกษา 

4.3 หน่วยรับเรื่องราวร้องทุกข์ มีหน้าที่เป็นชอ่งทางให้นักศึกษา ผู้ปกครองหรอืบุคคลทั่วไปสามารถ

ร้องทุกข์มายังหน่วยงานได้โดยตรง เพื่อความรวดเร็วในการรับทราบปัญหาทั้งจากผู้ปกครอง หรือจาก

นักศึกษา สามารถด าเนินการและติดตามในการแก้ปัญหานักศึกษา หรือเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจรุนแรงหรือ

ลุกลามในวงกว้าง ภารกิจข้างต้น งานแนะแนวฯ ได้ขยายขอบเขตความรับผิดชอบที่ได้สอดรับกับกระแสการ

เปลี่ยนแปลงของโลกโลกาภิวัตน์  และการบ่มเพาะนักศึกษาด าเนินงานตามตัวชี้วัดในระบบประกันคุณภาพ

บัณฑิต และการมุ่งพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาเพื่อให้เกิดการพัฒนารอบด้านทั้งส่วนที่นักศึกษายังขาดอยู่  

หรือที่บกพร่อง และเติมเต็มส่วนที่นักศึกษาจะพัฒนาตนเองผ่านกระบวนการกิจกรรมพัฒนาที่บุคลากรงาน

แนะแนวฯ ได้เตรยีมหรอืจัดหาให้นักศึกษาได้รับประสบการณต์ามแต่กรณี 

4.4 หน่วยพัฒนาอาชีพนักศึกษา  

4.4.1 จัดหาแหล่งงานพิเศษ (Part-time) และทุนช่วยเหลือโดยการท างานแลกเปลี่ยน  

4.4.2 เป็นศูนย์สอบภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน TOEIC ของภาคใต้  

4.4.3 จัดท าข้อมูลแหล่งงานและข้อมูลศึกษาต่อ web site “PSU job Search” เพื่อให้ 

สอดคล้องกับภาวการณแ์ละทันสมัย  

4.4.4 จัดและส่งเสรมิประสบการณใ์นธุรกิจค้าปลีก การพัฒนาบุคลิกภาพ ฯลฯ   

4.4.5 จัดงานวันนัดพบแรงงาน และกิจกรรมความรูเ้พื่อการสมัครงาน  

 

 5. งานกองทุนเงินให้กู้ยมืเพื่อการศึกษา (กยศ. และ กรอ.)  

         มีหน้าที่ความรับผดิชอบ ดังนี้    

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ. และ กรอ.) เป็นกองทุนที่รัฐบาลจัด  ตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือ

นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้มีโอกาสศึกษาจนส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  ผู้มีสิทธิ์กู้ยืมต้องมี

คุณสมบัติตามที่กองทุนฯ  และมหาวิทยาลัยก าหนดกองทุน กยศ. เป็นเงินให้กู้ยืมค่าธรรมเนียมการศึกษา และ

คา่ใช้จา่ยรายเดือน ตามเงื่อนไขของแตล่ะประเภท ผู้กู้ยืมต้องช าระเงินคนืกองทุนฯให้เสร็จสิ้น ภายในระยะเวลา 

15 ป ีโดย เร่ิมช าระหนีห้ลังส าเร็จการศึกษาหรอืเลิกการศึกษา แล้ว 2 ป ีดอกเบีย้รอ้ยละ 1 ต่อปี 
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5.1 หน่วยปฏิบัติการเงินกู้ยืม กยศ./กรอ. มีหน้าที่ด าเนินการให้กู้ยืมตามเกณฑ์ที่กองทุนก าหนด 

ด าเนินการรับสมัคร คัดเลือก ท าสัญญา รับโอน-เบิกจ่าย เงินกูย้ืม ส่งคนืเงิน  

5.2 หน่วยส่งเสริมพัฒนานักศึกษากู้ยืม มีหน้าที่ส่งเสรมิสนับสนุน พัฒนานักศึกษากู้ยืมให้มีความรู้

ความเข้าใจ ระเบียบกฎเกณฑ์ การกู้ยืม ปฐมนิเทศ - ปัจฉิมนักศึกษากู้ยืม จัดกิจกรรมปลูกฝังจิตส านึกการ

ช าระหนี้ เยี่ยมบ้านนักศึกษากู้ยืม แก้ไขปัญหานักศึกษากู้ยืมโดยตรง และผ่าน web site  

 

 6. งานหอพักนักศึกษา   

           มีหน้าที่บริหารจัดการหอพักตามมาตรฐานหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยฯโดยมีคณะกรรมการควบคุม

มาตรฐานหอพักและมีมาตรฐานครุภัณฑ์หอพักที่สอดคล้องกับมาตรฐานส านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียน การปรับตัว และพัฒนานักศึกษาโดยค านึงผลประโยชน์ของ

ผูใ้ช้บริการสูงสุด มีการแบ่งงานดังนี้  

6.1 หน่วยหอพักชาย มีหน้าที่วางแผนการจัดนักศึกษาร่วมกับหอพักในก ากับเครือข่าย  Website 

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

ควบคุมดูแลให้นักศึกษาปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อปฏิบัติข้อห้ามส าหรับนักศึกษา มีระบบสืบสวน สอบสวน 

พิจารณาโทษนักศึกษาในกรณีที่กระท าผิดกฎ ระเบียบ ข้อปฏิบัติข้อห้าม เก็บรวบรวมสถิติการกระท าความผิด

และความประพฤติไม่เหมาะสมของนักศึกษา ให้ค าปรึกษา/เยี่ยมเยียน/ไกล่เกลี่ย จัดระบบควบคุมภายใน

บรหิารความเสี่ยงและจัดกจิกรรมพัฒนานกัศึกษาที่เอื้อตอ่การเรยีนรูต้ามเป้าประสงคข์องมหาวิทยาลัย เพื่อให้

นักศึกษาพักในหอพักอย่างมีความสุข จัดประชุมและประสานงานคณะกรรมการนักศึกษาประจ าหอพัก  

อาจารย์ที่ปรกึษาหอพัก   ให้ค าแนะน า ปรึกษาช่วยเหลือนักศึกษา จัดให้นักศึกษาพักอาศัยในหอพักที่สะอาด 

สะดวก สบาย และปลอดภัยโดยให้นักศึกษาจองหอพักผ่าน http://student.psu.ac.th/dorm จัดท าแผนและ    

ค าของบประมาณวัสดุครุภัณฑ์ใน/นอกห้องพัก แจ้งซ่อม ติดตามผล ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่

หอพักและพนักงานบริษัทจ้างเหมาความสะอาดในหอพัก จัดระบบดูแลนักศึกษาเจ็บป่วยในหอพัก 24 ช่ัวโมง 

มีระบบประกันคุณภาพภายในและประเมินผลความพึงพอใจผู้ใชบ้รกิาร  

6.2 หน่วยหอพักหญิง ลักษณะงานเหมือน 6.1 หน่วยหอพักชาย และขับเคลื่อนการประชุมร่วมกับ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับหอพัก เช่น กองทะเบียนฯ งานรับนักศึกษา ศูนย์คอมพิวเตอร์        กองคลัง ฯลฯ  

6.3 หน่วยพัฒนานักศึกษาในหอพัก จัดสนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะวิชาการ 

สะท้อนภาวะผู้น า ทักษะชวีิต คุณธรรม จริยธรรม จิตส านึกสาธารณะ สมรรถนะสากล    และการอยู่ร่วมกัน

ได้อย่างดี ท่ามกลางพหุวัฒนธรรมที่หลากหลาย มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาหอพัก กรรมการนักศึกษาประจ า

หอพัก  ห้องคอมพิวเตอร์หอพัก  เครอืข่ายกจิกรรมพัฒนานักศึกษา  5 วิทยาเขต ห้องยาประจ าหอพัก  

6.4 หน่วยอาคารสถานที่และพัสดุ จัดท างบประมาณ ประสานงานซ่อมแซม - บ ารุงอาคาร วัสดุ

งานบ้านงานครัว วัสดุส านักงาน โดยส ารวจ จัดหา ติดตามผลการจัดหา ลงบัญชี จ่าย เช็คสต็อก และงาน

ครุภัณฑ์ ของหอพัก เช่น ส ารวจรายการ ก าหนดรูปแบบ ประสานการจัดซื้อจัดจ้าง เบิกจ่าย ท าทะเบียน 

ควบคุม ตรวจสอบ ประสานงานซ่อมแซม จ าหน่าย ประสานงานกองอาคารสถานที่เกี่ยวกับการซ่อมแซม 

ขับเคลื่อนการประชุมร่วมกับกองอาคารสถานที่ ปรับปรุงพัฒนาอาคารหอพักและบริเวณรอบหอพัก 
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ประสานงานก าหนดรูปแบบรายการและราคากลางกับกองคลังเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ดูแลงานรักษาความ

ปลอดภัยบรเิวณหอพักนักศึกษา 

6.5 หน่วยภูมิทัศน์และงานสนาม  งานพื้นที่และสนามบริเวณหอพักทั้งหมด  ตัดหญ้า ตกแต่งสนาม

และภูมิทัศน์และ ปลูกไม้ดอก ไม้ผล 

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

ให้บริการจองและจัดที่พักส าหรับผูเ้ข้ารว่มกจิกรรมต่าง ๆ สรุปรายงานการจัดที่พักและรายรับ – จ่ายประจ าปี  

รับ - จัดแยกหนังสือพิมพ์ บรกิารรับค ารอ้ง  

6.7 หน่วยประสานงานหอพักเอกชน ประสานงานขอข้อมูลหอพัก ประชุมผู้ประกอบการ ก าหนด

มาตรฐานหอพักเอกชน โดยจัดส่งนักศึกษาเข้าพัก ติดตามตรวจเยี่ยมนักศึกษา ออกใบรับรองสุดยอดหอพัก 

ประชาสัมพันธ์ให้ผูป้กครอง/นักศึกษาใช้บริการ ประเมินความพึงพอใจผู้ใชบ้รกิาร 

 7.  งานบริการและสวัสดกิารนักศึกษา  

 มหีน้าที่ความรับผดิชอบ และการแบง่งานดังนี ้

   7.1 หน่วยสุขาภิบาลอาหาร จัดให้มีผูป้ระกอบการจ าหน่ายอาหารและเครื่องดื่มที่มีความหลากหลาย 

มีคุณภาพ สะอาด เพียงพอในราคาที่ยุติธรรมแก่นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยตามมาตรฐานการ

บรกิารของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและกระทรวงสาธารณสุข จัดท าสัญญาเช่าสถานที่ ควบคุม

คุณภาพ โดยการจัดอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการ ตรวจสอบสถานที่ปรุง เครื่องปรุง การจ าหน่าย การ

ให้บริการ สุ่มตรวจอาหาร - เครื่องดื่ม ติดตาม / บันทึกการช าระเงินค่าเช่าสถานที่ ค่าไฟฟ้า ค่าน ้าประปา   

รายเดือน บรหิารจัดการให้มีพนักงานท าความสะอาด / เก็บภาชนะทุกวัน ตรวจสอบ/รายงานผลการปฏิบัติงาน

พร้อมเบิกจ่ายเงินให้บริษัทผู้รับเหมาเป็นรายเดือน ตรวจสอบหนี้สินและจัดท าเอกสารเบิกจ่ายเงินค่าประกัน

สัญญาเช่าคืนให้ผู้ประกอบการ รายงานรายรับ ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประเมินความพึงพอใจ

ของผู้ใชบ้รกิาร  

   7.2 หน่วยบริการสุขภาพอนามัยนักศึกษา จัดให้มีบริการสุขภาพอนามัยนักศึกษา ตามมาตรฐาน

บริการอนามัยของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  มีการตรวจรักษาที่มีคุณภาพ  มีความสะดวกใน

การเข้ารับบริการ  ทั้งที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์   และที่คลินิกสุขภาพ นักศึกษา จัดกิจกรรม ประชุม 

อบรม เผยแพร่ให้ความรู้ รณรงค์สร้างเสริมป้องกันโรค สนับสนุน นักศึกษาจัดกิจกรรมเผยแพร่ให้ความรู้ 

ประชาสัมพันธ์ ให้ค าแนะน าสิทธิประโยชน์ในการเข้ารับบริการสุขภาพจากโครงการประกันสุขภาพของ

มหาวิทยาลัยและบัตรประกันสขุภาพ (บัตรทอง) เยี่ยมนักศึกษา ประสานงานหนว่ยงาน ผู้ปกครอง เบิกจ่ายเงิน

ให้โรงพยาบาลและนักศึกษาที่ได้ทดรองจ่าย ตรวจสอบข้อมูล แจ้งหนี้และติดตามผลการช าระเงินของผู้มีค่า

รักษาพยาบาลเกินสิทธิ์ ประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใชบ้รกิาร  

7.3 หน่วยประกันภัยอุบัติเหตุนักศึกษาและบุคลากร จัดให้มีประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (กลุ่ม) 

นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 5 วิทยาเขต ประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์ รับสมัคร

บุคลากรเข้าร่วมโครงการ  ท าบันทึกข้อตกลงกับบริษัทประกันภัย จัดส่งรายชื่อนักศึกษาให้โรงพยาบาล    

จัดส่งรายชื่อพร้อมเบิกจ่ายเงินค่าเบี้ยประกันภัยนักศึกษาและบุคลากรให้บริษัทประกันภัย  เยี่ยมนักศึกษา 

ประสานงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบรายการและเบิกจ่ายเงินให้โรงพยาบาล / ผู้เอาประกันภัยที่ทดรองจ่ายเงิน

ไปก่อนแล้ว ตรวจสอบเอกสารใบเคลมส่งเบิกเงินกับบริษัทประกันภัย ติดตามผลการจ่ายเงิน บันทึกข้อมูล
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การเคลม การจา่ยเงินของบรษิัท บันทึกหนีส้ินส่วนเกนิสิทธิ์ / เบิกไม่ได้ ติดตามการจ่ายเงินและเบิกจ่ายเงินค่า

หนีส้ินนักศึกษา วิเคราะห์ขอ้มูล รายงานผล  

7.4 หน่วยสวัสดิการต่าง ๆ จัดให้มีผู้ประกอบการร้านสวัสดิการต่างๆ จัดท าสัญญาเช่า ควบคุม

บริหารจัดการให้มีบริการที่มีคุณภาพในราคายุติธรรม การบริการจองเช่าชุดครุย – เสื้อราชปะแตนบัณฑิต  

ท าหน้าที่เป็นเจ้าของบ้านและประสานงานการโอนย้ายทะเบียนบ้านนักศึกษา ประสานงานการจัดบริการขนส่ง

ในมหาวิทยาลัย ควบคุมคุณภาพราคาและการให้บริการ ติดตาม/บันทึกการช าระเงินค่าเช่า ค่าไฟฟ้า ค่าน ้า

ประปา (ถ้ามี) ตรวจสอบหนี้สินและจัดท าเอกสารเบิกจ่ายเงินค่าประกันสัญญาคืนให้ผู้ประกอบการ  สรุป

รายจ่ายรายรับ 

7.5 หน่วยอาคารสถานที่และพัสดุ จัดเตรียมวัสดุ  ครุภัณฑ์  ส ารวจ  จัดหา  ลงบัญชี  ควบคุมการ

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

บ่อดักไขมัน ประสานและติดตามงานกับกองคลัง กองอาคารสถานที่ ตรวจสอบ/เบิกจ่ายการใช้งานโทรศัพท์

ภายนอก การใช้งานระบบสัญญาณเคเบิ้ลทีวี ยูบีซี  ท าเอกสารเบิกจ่ายเงินให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง  ประชาสัมพันธ์

พร้อมรณรงค์ให้นักศึกษาไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ประสานงานโครงการวิจัยของมหาวิทยาลัย  การลดโลกร้อน  รี

ไซเคิลขยะ การขอใช้ลานเอนกประสงค์บริเวณศูนย์อาหารและหน้าอาคารกิจกรรมนักศึกษา  จัดท าค าขอ

งบประมาณ เป็นกรรมการจัดจ้าง  กรรมการตรวจรับ  กรรมการประเมินผล  

7.6 หน่วยไปรษณียภัณฑ์ รับไปรษณียภัณฑ์จากที่ท าการไปรษณีย์ และจากบุรุษไปรษณีย์ แยก

ประเภท (ธรรมดาส่งให้หอพักทุกอาคาร ลงทะเบียนเขียนใบแจ้งส่งให้หอพัก) แจ้งให้นักศึกษา  รับ – จ่าย

ไปรษณียภัณฑ์ให้นักศึกษา ส่วนไปรษณียภัณฑ์ของนักศึกษาที่ไม่ได้พักในหอพักจัดแยกส่งให้คณะที่เกี่ยวข้อง 

ประเมินผลความพึงพอใจผู้ใชบ้รกิาร 

 

 8.  งานธุรการ  

มีหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางในการด าเนินงานด้านธุรการในภาพรวมของกองฯ  ได้แก่          งาน

บริหารทั่วไป งานสารบรรณ งานการเงินและบัญชี งานงบประมาณ งานผลิตเอกสาร งานพัสดุและงาน

บุคลากร ในการให้บริการและสนับสนุนการด าเนินงานแก่ทุกงานของกองกิจการนักศึกษา นักศึกษากลุ่ม

กิจกรรมส่วนกลาง เช่น องค์การบริหาร องค์การนักศึกษา สภานักศึกษา ชมรมต่าง ๆ และคณะกรรมการ

นักศึกษาประจ าหอพักตลอดจนให้บริการแกบุ่คลากรทั่วไปตามการแบง่งาน ดังนี้  

8.1. หน่วยบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่ด าเนินการเก่ียวกับงานประชุมต่างๆ เช่น ประชุมคณะกรรมการ

ส่งเสริมกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานกิจการนักศึกษา 

ประชุมทีมผู้บรหิารกองฯ  ประชุมพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ภาพรวมของกองฯ  ประสานงานหน่วยงานภายในและ

ภายนอก งานข้อมูลต่างๆ งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ่งานประกันคุณภาพของกองฯและมหาวิทยาลัย รับรอง

การศึกษาดูงาน  

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

หนังสือต่างๆ ของกองและหน่วยงาน ถ่ายเอกสาร ร่าง-โต้ตอบหนังสือ เกษียนหนังสือต่าง ๆ ของกองกิจการ

นักศึกษา จัดเก็บ - ค้นหาเอกสาร รับ - ส่งไปรษณียภัณฑ์  พัสดุภัณฑ์ให้แก่ทุกงาน นักศึกษากลุ่มกิจกรรม
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และนักศึกษาที่พักในหอพัก ให้บริการการขอใช้ห้องประชุมกองกิจการนักศึกษาดูแลความสะอาดส านักงาน

กองกจิการนักศึกษา ฯลฯ 

8.3 หน่วยการเงินและบัญชี มีหน้าที่ด าเนินการเก่ียวกับการเงินต่าง ๆ ของกองกิจการนักศึกษาเช่น 

เงินยืมทดรองจ่ายในการด าเนินงานของกองฯ นักศึกษากลุ่มกิจกรรมส่วนกลาง เช่น องค์การบริหาร องค์การ

นักศึกษา สภานักศึกษา ชมรม และคณะกรรมการประจ าหอพักนักศึกษา ควบคุม รับ - จ่ายเงินทุนการศึกษา 

เงินยืมฉุกเฉิน เงินคา่บ ารุงสุขภาพและประกันอุบัตเิหตุ เงินคา่บ ารุงกจิกรรมนักศึกษา รับและควบคุมเงินรายได้

คา่ใช้บริการสนามกีฬาต่างๆ เงินรายได้ส่งกองฯ  รับ-จ่ายเงินทุกประเภททั้งตัวเงินสดและสั่งจ่ายด้วยเช็ค น า

เงินฝาก ถอน ท าบัญชีและควบคุม ตรวจสอบ จัดเก็บรักษา เก็บหลักฐานการเงิน ส ารวจและติดตามหนี้สิน

และรายงาน 

8.4 หน่วยงบประมาณ มีหน้าที่ด าเนินการเกี่ยวกับงบประมาณต่างๆ ของกองฯ และกลุ่มกิจกรรม

นักศึกษา เช่น เงินรายได้มหาวิทยาลัย เงินงบประมาณแผ่นดิน เงินค่าบ ารุงกิจกรรมนักศึกษา เงินอุดหนุน

กิจกรรมนักศึกษา เงินรายได้กรมการศาสนา และเงินอื่น ๆ จัดท าค าของบประมาณประจ าปี บริหารและ

วางแผน การใช้เงินให้เป็นไปตามแผนงาน จัดท าทะเบียนควบคุมการใช้เงิน ให้ค าแนะน า/ความรู้การใช้เงินและ

หลักฐานการเบกิจา่ย วิเคราะห์ ตรวจสอบ จัดท ารายงานการใช้เงิน พรอ้มขออนุมัติและเบิกจา่ย  

8.5 หน่วยผลิตเอกสาร มีหน้าที่พมิพ์หนังสือ/เอกสารและบันทึกข้อมูลของกองกจิการนักศึกษาให้แก่

งานต่างๆ เช่น ข้อมูลนักศึกษาที่พักหอพัก  กิจกรรม  วิชาทหาร  ค่าประกัน/ค่าบ ารุงสุขภาพนักศึกษา  วินัย  

ฯลฯ  

8.6 หน่วยพัสดุ มีหน้าที่ด าเนินการเกี่ยวกับ วัสดุส านักงานและครุภัณฑ์ของกองกิจการนักศึกษา

ใบเสร็จรับเงิน  และตั๋วค่าใช้สนามกฬีาต่าง ๆ  ส ารวจ  จัดหา  ติดตามผล  ก าหนดรูปแบบ  ประสานทะเบียน

ควบคุม รับ-จ่ายวัสดุส านักงานและใบเสร็จรับเงินให้แก่เจ้าหน้าที่ของกองกิจการนักศึกษา  ประสานงาน

ซอ่มแซมครุภัณฑ์ จ าหน่าย ควบคุมดูแลการซอ่มบ ารุง ควบคุมและเบิกจา่ยคา่โทรศัพท์/โทรสารของส านักงาน

กองฯ  

8.7 หน่วยบุคลากร มีหน้าที่ด าเนินการเกี่ยวกับงานบุคลากรกองฯ เช่น ประเมินผลการปฏิบัติงาน  

การเลื่อนขั้นเงินเดือน/เพิ่มคา่จ้าง เงินรางวัล การลา ประวัติ ข้อมูลต่างๆ ของบุคคลากรกองฯ เงินคา่สวัสดิการ

ต่าง ๆ หนังสือรับรองสิทธิ์  ต าแหน่งว่าง  การสอบคัดเลือก  บรรจุแต่งตั้ง  โอนย้าย  ลาออก เกษียณอายุ  ท า

สัญญาจ้าง และจัดกจิกรรมต่างๆ ให้แกบุ่คลากรกองฯ เช่น งานเลีย้งในโอกาสต่างๆ ของบุคคลากรกองฯ  

 

 9. งานสารสนเทศและนวัตกรรม  

เป็นหน่วยงานที่ด าเนินงานเกี่ยวกับสารสนเทศ  ประกันคุณภาพ  การจัดการความรู้  บริหารความ

เสี่ยง งานแผนและพัฒนา การประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์มีการแบ่งงาน ดังนี้  

9.1 หน่วยสารสนเทศ มีหน้าที่พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ เครือข่ายและ 

Server  ของกองฯ  

9.2 หน่วยประกันคุณภาพ มีหน้าที่ประสานและส่งเสริมให้มีการน านโยบาย /แผนกลยุทธ์ด้าน

คุณภาพของมหาวิทยาลัยมาสู่การปฏิบัติด้วยการสื่อสารสร้างความเข้าใจ ผ่านกระบวนการ การมีส่วนร่วม 



                            รายงานประจําปีการประเมินคุณภาพภายใน  ปีการศึกษา 2556 
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เพื่อน าระบบประกันคุณภาพมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับภารกิจ/กระบวนการ/กิจกรรม ของแต่ละหน่วยงาน 

ภายในกองฯ  

9.3 หน่วยการจัดการความรู้ มีหน้าที่น าแนวคิดเรื่องกระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge 

Management Process) และกระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process) มา

ประยุกต์ใชใ้นการจัดท าแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) และน าไปสู่การปฏิบัติให้เกดิขึน้จรงิๆ  

9.4 หน่วยการบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่วิเคราะห์ ระบุความเสี่ยงและสาเหตุในแต่ละขั้นตอนและ

จัดท าแผนบริหารความเสี่ยง ครอบคลุม ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล ความเสี่ยง

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ความเสี่ยงด้านกระบวนงาน ติดตามตรวจสอบการด าเนินการตามแผนจัดการความ

เสี่ยง  

9.5 หน่วยแผนและพัฒนา มีหน้าที่ประสานความร่วมมือ จัดท า ติดตาม ดูแล ประเมินผล  แผน

ต่างๆ ของกองกจิการนักศึกษาเช่น แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ แผนบริหารความเสี่ยง แผนการจัดการความรู้

แผนพัฒนาบุคลากร เป็นต้น  

9.6 หน่วยประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ มีหน้าที่ประชาสัมพันธ์ เพื่อเพิ่มโอกาสให้นักศึกษา

เข้าถงึข้อมูลข่าวสารมากขึน้ เพื่อเกิดความรู ้ความเข้าใจ สามารถใช้ข้อมูลข่าวสารของกองฯ ในการรับบริการ

และสวัสดิการตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตและมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมกับกองฯ และมหาวิทยาลัย

ตลอดจนสร้างความเข้าใจและ ความร่วมมือระหว่างภารกิจของกองฯ กับนักศึกษา บุคลากร ประชาชนและ

ประชาคมทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย  

 

*********************** 
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ผู้อ ำนวยกำรกองกิจกำรนักศึกษำ 

     โครงสร้ำงกำรบริหำรองค์กร   
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
                       

 
                      
 
 
 
 
 
 
 
  
        
 
  

(1) 
งำนกิจกรรม
นักศึกษำ  

 

(2) 
งำนพัฒนำกีฬำ 

  
 

(3) 
งำนวินัยและ

พัฒนำนกัศึกษำ  
 

(4) 
งำนแนะแนวและ

จัดหำงำน   
 

(5) 
งำนกองทุนเงนิให้
กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ   

 

(6)  
งำนหอพัก
นักศึกษำ   

(7) 
งำนบริกำรและ 

สวัสดิกำรนักศกึษำ   
 

(8) 
งำนธุรกำร 

 
-หน่วยกิจกรรมบ ำเพ็ญ 
  ประโยชน์  
-หน่วยกิจกรรมวิชำกำร 
-หน่วยกิจกรรม 
   ศิลปวัฒนธรรม 
-หน่วยกิจกรรมนำนำชำติ 
-หน่วยกิจกรรมพิเศษ  
-หน่วยทะเบียนกิจกรรม  
  นักศึกษำ 
-หน่วยอำคำรกิจกรรม 
 และพัสดุ 
 

- หน่วยส่งเสริมและ 
   กิจกรรมกีฬำ 
- หน่วยส่งเสริมกำร 
  กีฬำเพื่อสุขภำพ 
- หน่วยส่งเสริมและ 
  พัฒนำกีฬำ 
- หน่วยวิทยำศำสตร์ 
  กำรกีฬำ 
- หน่วยอำคำรสถำนที่   
  และพัสดุ อุปกรณก์ีฬำ 
- หน่วยธุรกำรและ 
  กำรเงิน 
- หน่วยวิชำทหำร 
 

-  หน่วยวินัยนักศึกษำ 
-  หน่วยพัฒนำและ 
  ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
-  หน่วยพัฒนำวินัย 
   นักศึกษำ 
 
 
 

 - หน่วยทุนกำรศึกษำ 
 - หน่วยบริกำรปรึกษำเชิง 
   จิตวิทยำและพัฒนำตน 
 - หน่วยรับเรื่องรำวร้อง 
   ทุกข ์
 - หน่วยพัฒนำอำชีพ 
   นักศึกษำ 
 - หน่วยบริกำรนักศึกษำ 
   พิกำร 
   
 

 - หน่วยปฏิบัติกำรเงิน 
   กู้ยืม กยศ./กรอ. 
- หน่วยส่งเสริมพัฒนำ     
  นักศึกษำกู้ยืม 
-หน่วยกองทุนเงินยืม 
 ฉุกเฉินไทยช่วยไทย 
 
 
 
/ 
  

 

-หน่วยหอพักชำย 
-หน่วยหอพักหญิง 
-หน่วยพัฒนำ   
  นักศึกษำในหอพัก 
-หน่วยอำคำรสถำนที ่
 และพัสดุ 
- หน่วยภูมิทัศน์และ
งำนสนำม 
-หน่วยธุรกำร 
-หน่วยประสำนงำน 
  หอพักเอกชน 
 

-หน่วยสุขำภิบำลอำหำร 
-หน่วยบริกำรสุขภำพ 
  อนำมัยนักศึกษำ 
-หน่วยประกันภัย 
  อุบัติเหตุนักศึกษำและ 
  บุคลำกร 
-หน่วยสวัสดิกำรต่ำงๆ  
-หน่วยอำคำรสถำนที ่
  และพัสด ุ
-หน่วยไปรษณียภัณฑ์ 
 
 
 
 

  - หน่วยบริหำรงำน 
    ทั่วไป 
 - หน่วยสำรบรรณ  
- หน่วยกำรเงิน 
   และบัญชี  

 - หน่วยงบประมำณ 
 - หน่วยผลิตเอกสำร 
 - หน่วยพัสดุ 
 - หน่วยบุคลำกร 
 
   

 
 
 
 

-  คณะกรรมกำรชุดต่ำงๆ  (ประกันคุณภำพ/ 
ควำมเสี่ยง  กำรจัดกำรควำมรู้ แผนและพัฒนำ          
5 ส.  กิจกรรมสันทนำกำรสำนสัมพันธ์) 
 

(9) 
งำนสำรสนเทศ
และนวัตกรรม   
 

- หน่วยสำรสนเทศ 
- หน่วยประกันคุณภำพ 
- หน่วยกำรจัดกำร  
  ควำมรู้ และนวัตกรรม 
- หน่วยกำรบริหำร 
   ควำมเสี่ยง 
- หน่วยแผนและพัฒนำ 
- หน่วยประชำสัมพันธ์ 
  และชุมชนสัมพันธ์ 
 
  
   
 

อธิกำรบดี 

รองอธิกำรบดีฝ่ำยพัฒนำนักศึกษำ และศิษย์เก่ำสัมพันธ์ 

- คณะกรรมกำรส่งเสริมกิจกำรนักศึกษำ 
- คณะกรรมกำรด ำเนินงำนกิจกำรนักศึกษำ 
- คณะกรรมกำรจัดสรรทุนกำรศึกษำ 
- คณะกรรมกำรด ำเนินงำนวินัยนักศึกษำ 
- คณะกรรมกำรที่ปรึกษำเชิงจิตวิทยำ 
- คณะกรรมกำรอำจำรย์ที่ปรึกษำหอพัก 
- คณะกรรมกำรกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ 
 

ผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำ 
 

ผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำยสวัสดิกำรนักศึกษำ 
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-  วิลำสินี เพชรขำว 
   น.วิชำกำร ช.พ 
-  เกตุวดี  สิทธิชัย 
   น.วิชำกำร ช. 
-  สุภำภรณ์  เพ็งทอง 
   น.วิชำกำรอุดมฯ*** 
- เยำวลักษณ์  คุณำวรกุล 
  น.วิชำกำรอุดมฯ*** 
- ปรเมศวร์  สำขุน 
   ช่ำงอิเลคทรอนิคส์ * 
- ลูกจ้ำงประจ ำ 1 คน 

 - วรัญญู  ขวัญวิชำ 
    น.วิชำกำรอุดมฯ*** 
 - พิศิษฐ์ เรืองน้อย 
   น.วิชำกำรศึกษำ* 
-  ลูกจ้ำงประจ ำ 2 คน 
- ลูกจ้ำงโครงกำร  7  คน 
-  พนง.บ.เอกชน  10  คน 
 
 
  
    

-  ศศิวิมล    ทองแก้ว 
   น.วิชำกำรศึกษำ* 
 
 
 

 

 

                                              

 

 

                                                            

 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

                     

 
  

(1) 

รก.หน.งำนกิจกรรม
นักศึกษำ 

(สุกรี  เมฆทันต์)  
น.วิชำกำรศึกษำ ช.พ 

 

(2) 
รก.หน.งำนพัฒนำกีฬำ 
(วรรณโน  สนธิพิพัฒน์) 
น.วิชำกำรศึกษำ ช. 

 

 

( 3) 
รก.หน.งำนวินัยและ
พัฒนำนักศึกษำ 
(มนำ   พรหมมี) 
น.วิชำกำรอุดม*** 

 

(4) 
รก.หน.งำนแนะแนว

และจัดหำงำน 
(อมรำ   ศรีสัจจัง) 

 
  

 

(5) 

รก.หน.งำนกองทุนเงินให้
กู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำ 
(จุร ี เจริญผล) 
น.แนะแนวฯ ช. 

 
 

(6)  
รก.หน.งำนหอพัก

นักศึกษำ 
(อัมพร  อรุณศรี) 
น.วิชำกำรฯ ช.พ. 

 

(7) 
รก.หน.งำนบริกำรและ
สวัสดิกำรนักศึกษำ   
สุพัตรำ วิจิตรโสภำ 
น.วิชำกำรฯ ช.พ. 

 

(8) 
รก.หน.งำนธุรกำร 

อำภรณ์ อุ่นธวัชนัดดำ 
จ.บริหำรฯ ช.พ. 

 

-  จีรนันท์  ยอดมณี 
   น.วิชำกำรอุดมฯ*** 
-  เบญจมำศ  เลิศบวร 
    น.วิชำกำรอุดมฯ*** 
  -  รุ่งทิพย์  ปรำโมทย์พันธุ ์
     น.วิชำกำรศึกษำ 
 

 

-  ชยำนุช  เดิมคลัง 
    น.แนะแนวกำรศึกษำฯ* 

 
 

- นพดล  ภูมิสมบัต ิ
   น.วิชำกำรฯ ช. 
 - นันทวัน  ชนะสิทธิ์ 
    น.วิชำกำรฯ ช. 
 - ธนภร  ไชยทอง 
    น.วิชำกำรฯ ช. 
- พรผุสดี  หล่อตระกูล 
   ผู้ปฏิบัติงำนบริหำรฯ  
- นำยอนุกิจ   ชำติด ำ 
   นักวิชำกำรฯ* 
- อุไรวรรณ  ปฏิญญำ 
  น.วิชำกำรอุดมฯ** 
-  ลูกจ้ำงประจ ำ 8  คน 
- ลูกจ้ำงโครงกำร  6  คน 
-  พนง.บ.เอกชน  40  คน 
 

-  นุกูล  กุลสิรวิชย์ 
    น.วิชำกำรฯ ช. 
-  นันทวี  ภักดีจิตต์ 
   แม่บ้ำน 
-  พนง.บ.เอกชน 24 คน 

-  พรทิพย์ อรัญดร 
   น.วิชำกำรเงินและบช.ช. 
-  จำรุณี สิงขรัตน์ 
   ผูป้ฏิบัติงำนบริหำรฯ 
- วิลัย อินทร์สุวรรณ์ 
   ผูป้ฏิบัติงำนบริหำรฯ 
-  อนันต์ อินคีรี 
   ผู้ปฏิบัติงำนบริหำรฯ 
- ศตรรรตน์   รัตนพงศ์ 
  น.วิชำกำรอุดมฯ*** 
-  ละออง สุขโสภำ 
    ผู้ปฏิบัติงำนบริหำร* 
-  ทิพวัลย์ เตชะศรี 
    ผู้ปฏิบัติงำนบริหำร * 
- ไตรลดำ  พงษ์ชำตรี 
   ผู้ปฏิบัติงำนบริหำร * 
 
 
 
 
 
 
 

-  คณะกรรมกำรชุดต่ำงๆ 

(ประกันคุณภำพ/ควำมเสี่ยง  กำรจัดกำรควำมรู้ แผนและ
พัฒนำ  5 ส.  กจิกรรมสันทนำกำรและสำนสัมพันธ์) 

(9) 
รก.หน.งำนสำรสนเทศ 

และนวัตกรรม 
คมกริช  ชนะศรี 
น.แนะแนวฯ ช.พ. 

 -  ชุลีพร  สะสม 
   น.วิชำกำรคอมฯ 
- นำยณัฐพงษ์  หนิมุสำ 
   น.วิชำกำรอุดมฯ** 
  
 
 
 

นำงอมรำ  ศรีสัจจัง 
ผู้อ ำนวยกำรกองกิจกำรนักศึกษำ 
ผู้บริหำรกองกิจกำรนักศึกษำ 

   * พนักงำนเงินรำยได้ 
  **พนักงำนมหำวิทยำลัยเงินรำยได้ 
***พนักงำนมหำวิทยำลัยเงินงบประมำณ 
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8. บุคลากร  

    ปีการศึกษา  2556  กองกิจการนักศึกษา  มีบุคลากรรวมทั้งสิ้น  58  คน  จ าแนกเป็น 
ข้าราชการ  20 คน  ลูกจ้างประจ า  11  คน  พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ  5  คน  พนักงานงาน
มหาวิทยาลัยเงินรายได้  3  คน  พนักงานเงินรายได้  10  คน  ลูกจ้างโครงการ  9  คน  นอกจากนี้มี
พนักงานบรษิัท (คนงาน  68  คน) จ าแนกตามสายงาน  ดังนี้ 
 

งาน ข้าราชการ ลปจ. 
พนง.
ม. 

งปม 

พนง.
ม. 

งรด. 

พนง.
รด 

ลจ.
โครงการ 

รวม 
พนง.บ. 
คนงาน 

ผอ. 1     -   - 1   
กจิกรรม 3 1 1 1 1 - 7 2 

พัฒนากฬีา 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 
บรกิารฯ 2 1 - - - - 3 24 
ธุรการ 6 - - - 3 - 9 - 

สารสนเทศ 1 - - 1 1 - 3 - 

รวม 20 11 5 3 10 9 58 68 
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9.  งบประมาณ 
     9.1  งบประมาณ 
 ปีงบประมาณ  2556  กองกิจการนักศึกษา  ได้รับการจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น  
51,711,048.31 บาท จ าแนกเป็นเงินงบประมาณแผ่นดินจ านวน 17,805,400 บาท (ร้อยละ 34.43)  
งบประมาณเงินรายได้  23,139,400  บาท (ร้อยละ 44.75) และงบประมาณเงินรายได้ส่วนกลาง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  จ านวน  6,950,000  บาท (ร้อยละ 13.44) เงินค่าบ ารุงกิจกรรมนักศึกษา  
3,816,248.31 บาท  (รอ้ยละ 7.38)  ตามหมวดรายจ่าย  ดังนี้ 
 

หมวดรายจ่าย งบประมาณ
แผ่นดนิ 

งบประมาณเงินรายได ้ รวม 
วิทยาเขต
หาดใหญ่ 

ส่วนกลาง ค่าบํารงุ
กิจกรรม 

นศ. 
งบบุคลากร 12,322,600.00 1,781,500.00 0.00  14,104,100.00 
งบด าเนนิการ 
-ตอบแทนใช้สอย
และวัสด ุ

 
1,515,300.00 

 
11,096,900.00 

 
0.00 

  
12,612,200.00 

- อุดหนุนกจิกรรม 3,967,500.00 10,261,000.00 6,950,000.00 3,816,248.31 24,994,748.31 
งบลงทนุ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 

รวมทั้งสิน้ 17,805,400.00 23,139,400.00 6,950,000.00 3,816,248.31 51,711,048.31 
 

9.2 รับ – จ่ายเงินประเภทต่าง ๆ 

ปีงบประมาณ  2556  กองกจิการนักศึกษาไดม้ีการรับ – จ่ายเงินประเภทต่าง ๆ ในการ 

ด าเนินงานของกองฯ  ได้แก ่ หน่วยงานต่าง ๆ  ทัง้ภายในและภายนอก  นักศึกษากลุม่กจิกรรม  เช่น 

องคก์ารนักศึกษาสภา  ชมรมต่าง ๆ  และคณะกรรมการประจ าหอพัก  ตลอดจนผู้ใชบ้รกิารทั่วไป  จ านวน

เงินทั้งสิน้  18,083,029.30 บาท  ตามประเภทของเงิน ดงันี้ 

ลําดับ

ที่ 
รายการ 

จํานวนเงนิ         

ที่ได้รับ 
ใช้จ่ายจรงิ คงเหลือ 

1. เงินคา่บ ารุงกจิกรรมนักศึกษา 

 (ยอดยกมา 6,653,227.56) 

3,816,248.31 4,639,950.00 5,829,525.87 

2. เงินยืมหมนุเวียนทดรองจา่ย 3,333,675.46 3,217,497.06 116,178.40 

3. เงินรับฝากต่าง ๆ  2,662,969.26 2,662,969.26 - 

4. เงินคา่ประกันอุบตัิเหตุและสุขภาพ 1,616,908.71 1,377,327.10 239,581.61 

รวม 18,083,029.30 11,897,743.42 6,185,285.88 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สวนที่ 2 

บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
  

       กองกิจการนักศึกษา  เปนหนวยงานกลางที่ทําหนาที่สนับสนุนภารกิจดานกิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัย

ฯ  มีการจัดแบงโครงสรางหนวยงาน ประกาศ ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2555  ใหจัดแบงโครงสรางกองกิจการนักศึกษาเปน 



9 งาน ดังนี้ 1) งานกิจกรรมนักศึกษา  2) งานพัฒนากีฬา  3) งานวินัยและพัฒนานักศึกษา  4) งานแนะแนวและจัดหางาน  

5) งานกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา  6) งานหอพักนักศึกษา  7) งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา  8) งานธุรการ  

และ 9) งานสารสนเทศและนวัตกรรม  การดําเนินงานประกันคุณภาพกองฯ ไดดําเนินการปฏิบัติงานตามวงจรคุณภาพ 

PDCA–Par ตามแนวทางของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ซึ่งในปการศึกษา 2556  ผลการประเมินตามภารกิจและตัวบงชี ้

จํานวน  14 ตัวบงชี้ คือ ภารกิจรวมของหนวยงาน 9 ตัวบงชี้ และภารกิจเฉพาะของหนวยงาน 5 ตัวบงชี้ สรุปไดดังนี้ 

ตัวบงชี้รวมของหนวยงาน 9 ตัวบงชี้  ไดแก 1.1) กระบวนการพัฒนาแผน  1.2) ภาวะผูนําของ 

ผูบริหารทุกระดับของหนวยงาน 1.3) การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของผูบริหารหนวยงาน 1.4) ระบบการพัฒนาบุคลากร

สายสนับสนุน  1.5) การพัฒนาหนวยงานสูองคการเรียนรู  1.6) ระบบบริหารความเสี่ยง  1.7) ระบบและกลไกการเงิน

และงบประมาณ 1.8) ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  1.9) รอยละของระดับความพึงพอใจของ

ผูรับบริการ  ผลการประเมินตนเองพบวารับรองไดมาตรฐานอยูในระดับดีมาก ที่คาเฉลี่ย 4.67 คะแนน  ซึ่งมีตัวบงชี้ที่

ไมบรรลุเปาหมาย 1 ตัวบงชี้  คือ ตัวบงชี้ 1.9 รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ 

ตัวบงชี้เฉพาะของหนวยงาน 5 ตัวบงชี้   ไดแก  2.1) ระบบบริการและสวัสดิการนักศึกษา   

2.2) ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา   2.3) ระบบพัฒนานักศึกษา  2.4) การชี้นําและหรือการแกปญหา

สังคมในดานสุขภาพของสถาบันและการพัฒนากีฬา  2.5) ระบบมาตรฐานหอพักนักศึกษา ผลการประเมินตนเองพบวา

รับรองไดมาตรฐานอยูในระดับดีมาก  ที่คาเฉลี่ย  4.80 คะแนน   

ผลการประเมินตนเองในภาพรวมพบวารับรองไดมาตรฐานอยูในระดับดีมาก  ที่คาเฉลี่ย   

4.71  คะแนน 

                 มีแนวปฏิบัติที่ดี  ไดแก  

1. จัดโครงการที่เหมาะสมกับสภาวะปจจบุันใหกับนักศึกษา เชน  โครงการเตรียมความ 

พรอมนิสิตนักศึกษาสูประชาคมอาเซียน   โครงการงานเวทีคุณภาพกิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษา  

เครือขายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต  เปนตน 

2. การเพิ่มระบบสารสนเทศ และเพิ่มชองทางการประชาสัมพันธกับนักศึกษา เชน  

การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน  การใหบริการศูนยกีฬาผานบัตรสมาชิกอิเลคทรอนิคส (electronic 

card) การจองหองพักผานเว็บไซต  และการสื่อสารผานทีวีขาวหอพัก  เปนตน 

3. มีงานวิจัย  2  เร่ือง  คือ 

3.1   การบรรลุเปาประสงคในการบมเพาะนักศึกษาตามโครงสรางกิจกรรมเสริม 

หลักสูตร เพื่อพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  วิทยาเขตหาดใหญ 

3.2 ปจจัยที่มีผลตอการเลือกหอพักเอกชนของนักศึกษา มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร   

วิทยาเขตหาดใหญ   
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สวนที่  3 

ตารางสรุปคะแนนและผลการประเมินตามภารกิจ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางสรุปคะแนนและผลการประเมินตามภารกิจรายตัวบงช้ี 
 

 

 

                    



   

ลําดับที ่ ภารกิจ คะแนนที่ได ผลการประเมิน 

1 ภารกิจรวมของหนวยงาน 4.67 ดีมาก 

2 ภารกิจเฉพาะของหนวยงาน 4.80 ดีมาก 

 คาเฉลี่ยรวม 4.71 ดีมาก 

 

 

 

ตารางแสดงผลการดําเนินงาน และผลการประเมินตามตัวบงช้ี 

ภารกิจ / ตัวบงชี ้
คะแนนที่

ได 

ผลการ

ประเมิน 

 1.  ตัวบงชี้รวมของหนวยงาน  (9  ตัวบงชี้)    

1.1 กระบวนการพฒันาแผน 5 ดีมาก 

1.2 ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของหนวยงาน 5 ดีมาก 

1.3 การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของผูบริหารหนวยงาน  4 ดี 

1.4 ระบบการพฒันาบุคลากรสายสนับสนุน  5 ดีมาก 

1.5 การพัฒนาหนวยงานสูองคการเรียนรู  5 ดีมาก 

1.6 ระบบบริหารความเสี่ยง  5 ดีมาก 

1.7 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 5 ดีมาก 

1.8 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 4 ดี 

1.9 รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ 4 ดี 

 2.  ตัวบงชี้เฉพาะของหนวยงาน  (5  ตัวบงชี้)    

2.1 ระบบบริการและสวสัดิการนักศึกษา 5 ดีมาก 

2.2 ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา  5 ดีมาก 

2.3 ระบบพฒันานักศึกษา 4 ดี 

2.4 การชี้นําและหรือการแกปญหาสังคมในดานสุขภาพของสถาบนั 

และการพัฒนากีฬา 

5 ดีมาก 

2.5 ระบบมาตรฐานหอพักนักศึกษา 5 ดีมาก 
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สว่นที ่ 4 

ตารางสรปุคะแนนผลการด าเนนิงานและผลการประเมนิ

ตามภารกจิและตวับง่ชี้



1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 8 8 5

1.2
ภาวะผูน้ าของผูบ้รหิารทกุระดับของ
หน่วยงาน

6 6 5

1.3
การปฏบัิตติามบทบาทหนา้ทีข่องผูบ้รหิาร
หน่วยงาน

3.51 3.51 4

1.4 ระบบการพัฒนาบคุลากรสายสนับสนุน 7 7 5

1.5 การพัฒนาหน่วยงานสูอ่งคก์ารเรยีนรู ้ 5 5 5

1.6 ระบบบรหิารความเสีย่ง 6 6 5

1.7 ระบบและกลไกการเงนิและงบประมาณ 7 7 5

1.8
ระบบและกลไกการประกนัคณุภาพ
การศกึษาภายใน

7 7 4

1.9
รอ้ยละของระดับความพงึพอใจของ
ผูรั้บบรกิาร

3.76 4.25 4

2.1 ระบบบรกิารและสวสัดกิารนักศกึษา 5 5 5

2.2 ระบบและกลไกการสง่เสรมิกจิกรรมนักศกึษา 6 6 5

2.3 ระบบพัฒนานักศกึษา 4 4 4

2.4 การชีน้ าและหรอืการแกปั้ญหาสงัคมใน
ดา้นสขุภาพของสถาบัน และการพัฒนา
กฬีา

5 5 5

2.5 ระบบมาตรฐานหอพักนักศกึษา 5 5 5

 1.  ตวับง่ชีร้ว่มของหนว่ยงาน  (9  ตวับง่ชี)้

แก้ไขส่วนที่ 4  ตารางสรุปคะแนนฯ  หน้า 27

 2.  ตวับง่ชีเ้ฉพาะของหนว่ยงาน  (5  ตวับง่ชี)้

เป้าหมาย

ตารางแสดงผลการด าเนนิงาน และผลการประเมนิตามตวับง่ชี้

ภารกจิ / ตวับง่ชี้

ผล

การ

ด าเนนิ

งาน ปี

คะแน

นการ

ประเม ิ

น



  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

สวนที่ 5 

ผลการดําเนินงานกองกิจการนักศึกษา 

ประจําปการศึกษา 2556 

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  2556 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

8  8  5    บรรลุเปาหมาย 
 

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

 1 มีการจัดทําแผน    กล

ยุทธ  ที่ สอดคล อง กับ

แผนพัฒนามหาวิทยาลัย

สงขลานครินทร (พ.ศ.

2555 - 2558) 

 

    กองฯ มีการจัดทําแผนกลยุทธที่สอดคลอง

กับนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยการมีสวน

รวมของบุคลากรในกองฯ และไดรับความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารกองกิจการ

นักศึกษา เปนแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือ

ปณิธานของมหาวิทยาลัยสงขลา นครินทร โดย

ไดดําเนินการดังนี้ 

    1. มีการกําหนด  วิสัยทัศน พันธกิจ ใน

แผนปฏิบัติราชการกองกิจการนักศึกษาให

เหมาะสมกับสภาพการบริหารในปจจุบัน โดย

ไดมีการทบทวน วิสัยทัศน พันธกิจ  มีการ

ประชุมกรรมการจัดทําแผน   

    2. มีการจัดทําแผนกลยุทธของกองกิจการ

นักศึกษา  มหาวิทยาลัยสงขลา-นครินทร  โดย

ผูบริหารและบุคลากรทุกคนไดประชุมรวมกัน

เพื่อพิจารณาผานหัวหนางาน  หนวยงาน 

(SWOT) และ  

กนศ.1.1-01  

แผนกลยทุธ 

กองกิจการนักศึกษา  

ป 2556-2558 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   ทบทวนแผนการปฏิบัติราชการและนําผลการ

ประเมิน  ขอเสนอแนะจากการประเมินในปที่

ผานมาใชประกอบในการจัดทาํแผน  ซึ่งแผนได

กําหนดตัวชี้วัด  

 

    

 

เปาหมาย  การจัดทําแผนการปฏิบัติงานในการ

ประกันคุณภาพการศึกษา การดําเนินงานตาม
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ภารกิจที่ 1 ภารกิจรวมของหนวยงานสนับสนุน 

ตัวบงชี้ :  1.1  กระบวนการพัฒนาแผน  

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คํารับรองการปฏิบัติราชการและการบริหาร

ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มีการ

กําหนดกิจกรรมและโครงการจากทุกงานๆ ให

มีความสอดคลองกับภารกิจหลักของกอง

กิจการนักศึกษาและสอดคลองกับยุทธศาสตร

ของมหาวิทยาลัยสงขลา นครินทร  ไวในแผน

กลยุทธของกองกิจการนักศึกษา (กนศ.1.1-01) 

      3.  มีการแตงตั้งคณะกรรมการการจัดทํา

แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2554 (กนศ.1.1-02)และดําเนินการประชุม

คณะกรรมการตามคําสั่ ง  เพื่อดํา เนินการ

ทบทวน วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค นําผล

การวิเคราะหสภาพปจจุบันของหนวยงาน 

(SWOT) จากขอ 2 มาวิเคราะหอีกคร้ังหนึ่ง

รวม ถึงวิ เคราะห ความสอดคล อง  ความ

เชื่อมโยงของแผนปฏิบัติราชการของหนวยงาน

กั บ แ ผ น ป ฏิ บั ติ ร า ช ก า ร ข อ ง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เพื่อกําหนดให

ครอบคลุมตามภารกิจหลักของหนวยงาน 

ประกอบดวย การกําหนดนโยบาย กรอบ 

แนวทางปฏิบัติ กลยุทธ ตัวชี้วัด เปาหมาย 

ระยะเวลา และผู รับผิดชอบใหเปนไปตาม

ภารกิจหลัก  

       4. นํารางแผนกลยุทธของกองกิจการ

นักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลา-นครินทร เสนอ

ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองกิจการ

นักศึกษาเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ และ

ดําเนินการปรับปรุงแผนตามขอเสนอแนะจาก

คณะกรรมการบริหารกองกิจการนักศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กนศ. 1.1-02   

คําสั่งแตงตั้ง

คณะกรรมการชุดต

างๆ ในการ

ดําเนินงานของกอง

กิจการศึกษา 

    

 2 มีการถายทอดแผนกล

ยุทธระดับหนวยงานไปสู

ทุกหนวยงาน/งาน

    กองฯ มีการถายทอดแผนกลยุทธไป 

สูทุกหนวยงานภายใน ดําเนินการโดย 

    1. ผูบริหารดําเนินการถายทอดแผน     กล

กนศ.1.1-03 

แผนยุทธศาสตรและ

แผนการดําเนนิงาน
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ภารกิจที่ 1 ภารกิจรวมของหนวยงานสนับสนุน 

ตัวบงชี้ :  1.1  กระบวนการพัฒนาแผน  

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

ภายใน ยุทธของกองกิจการนักศึกษาไปยังบุคลากรทุก

คนในการประชุมบุคลากรกองกิจการนักศึกษา   

    2. มีการกําหนดเปาหมายการดําเนิน งาน

ของทุกแผน/กิจกรรม และกําหนดมอบหมาย

ผูรับผิดชอบงานเปน 

ลายลักษณอักษร (กนศ.1.1-03) 

กองกิจการนักศึกษา 

ประจําปการศึกษา 

2556 

 

 

 3 มีกระบวนการแปลงแผน

กลยุทธเปนแผน 

ปฏิบัติการประจําปครบ

ตามพันธกิจ 

    มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ เปน

แผนปฏิบัติการประจําปครบ  3 พันธกิจ โดย

กองฯ กําหนดใหบุคลากรทุกคนจัดทําแผนการ

ปฏิบัติงานของตนเอง แผนงานของหนวยงาน

ภายใน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 แลว

นําแผนการปฏิบัติงานของรายบุคคล/แผนงาน

หนวยงานภายในมาสังเคราะหเพื่อจัดทํา

แผนการปฏิบัติงานภาพรวมของ      กอง

กิจการนักศึกษา ซ่ึงการจัดทําแผนฯ ไดมีการ

วิเคราะหความสอดคลองระหวางแผนกลยุทธ

และแผนปฏิบัติราชการประจําป  อีกทั้งแผน/

กิจกรรมที่บุคลากรกําหนดมีความสอดคลอง

และครอบคลุมการดําเนินงานตามภารกิจหลัก

ของหนวยงาน และสามารถสนองตอบการ

ดําเนินงานของตัวบงชี้การประกันคุณภาพ

การศึกษา และตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตาม

คํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป  

(กนศ.1.1-04) 

กนศ.1.1-04 

แผนปฏิทนิงานของ

หนวยงานภายใน  

กองกิจการนักศึกษา  

 

 
 

 

 4 มีตัวบงชี้ของแผน 

กลยุทธแผนปฏิบัติการ

ประจําป และ 

คาเปาหมายของแตละ

ตัวบงชี้  เพื่อวัด

ความสําเร็จของการ

ดําเนนิงานตามแผนกล

ยุทธและแผน ปฏิบัติการ

     มีการกําหนดตัวบ งชี้ของแผนกลยุทธ  

แผนปฏิบัติการประจําป และการกําหนด     ค

าเปาหมายของแตละตัวบงชี้ของการดําเนินงาน

เพื่อวัดความสําเ ร็จในการดําเนินงานตาม

แนวทางของการประเมินคุณภาพของหนวย

งานสนับสนุน ที่มหาวิทยาลัยผูกําหนดและได

กําหนดตัวชี้วัด คาเปาหมายและเกณฑการ

ประ เมิ น คุณภาพของกา รดํ า เนิ น ง านที่

กนศ.1.1-01  

แผนกลยทุธ 

กองกิจการนักศึกษา 
ป 2556-2558 

 

กนศ.1.1-04 

แผนปฏิทนิงานของ

หนวยงานภายใน  
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ภารกิจที่ 1 ภารกิจรวมของหนวยงานสนับสนุน 

ตัวบงชี้ :  1.1  กระบวนการพัฒนาแผน  

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

ประจําป ครอบคลุมทุกภารกิจที่เปนภารกิจเฉพาะของ

กองกิจการศึกษา 
กองกิจการนักศึกษา  

 

 5 มีการดําเนินงานตาม

แผนปฏิบัติการประจาํป

ครบตาม พันธกิจ 

     มีการดํา เนินการตามแผนปฏิบัติการ 

ครบถวนตามพันธกิจกระบวนการทํางานทุก

ภา ร กิจมี กา รพัฒนา ใน เชิ ง คุณภาพและ

ประสิทธิภาพของการทํางานเพื่อใหบรรลุผล

สําเร็จตามแผนทุกภารกิจ โดยไดกําหนดตัวบ

งชี้เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินกิจกรรมที่

ดําเนินการไดสําเร็จตามแผน  

(กนศ.1.1-05) 

กนศ.1.1-05 

รายงานประจาํป

การประเมินคุณภาพ

ภายในกองกิจการ

นักศึกษา  

ประจําป 

การศึกษา 2556 

 6 มีการติดตามผล   การ

ดําเนินงาน   ตามตัวบงชี้

ของแผนปฏิบัติการ

ประจําปอยางนอย 

ปละ 2 คร้ังและรายงาน

ผลตอผูบริหารเพื่อ

พิจารณา 

 

     มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล

การดําเนินงานตามภารกิจหลักของกองฯ โดย

ไดมีการบูรณาการใหเปนระบบเดียวกันกับ

ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป 

(TOR) และมีการกําหนดใหบุคลากรรายงานผล

การดําเนินงานปละ 2 คร้ัง (ทุก 6 เดือน) เพื่อ

รับการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้

ตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนดไว และรายงานต

อ   ผูบริหารเพื่อพิจารณา  ปละ 2 คร้ัง   

(กนศ.1.1-06) 

กนศ.1.1-06 

รายงานผลการ

ปฏิบัติงานทุก    6 

เดือน  ของบุคลากร 

กองกิจการนักศึกษา

ประจําป 2556 

 7 มีการประเมินผลการ

ดําเนินงานตามตัว   บ

งชี้ของแผนกลยุทธ   

อยางนอยปละ 1 คร้ัง 

และรายงานผลตอ 

ผูบริหารเพื่อพิจารณา 

      มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ

งชี้ของกลยุทธ   โดยผาน กระบวนการประเมิน

คุณภาพภายในประจําป   ของกองกิจการ

นักศึกษาที่มีคณะกรรมการภายนอกหนวยงาน

เขามาประเมินปละ 1 คร้ัง  ตามแนวทางและ

เกณฑ ที่มหาวิทยาลัยกําหนด พรอมทั้งเสนอ

รายงานผลการดําเนินงานใหมหาวิทยาลัย

ทราบ (กนศ.1.1-07) 

กนศ.1.1-07 

รายงานผลการ

ประเมินคุณภาพ

ภายใน  

กองกิจการ-

นักศึกษาประจาํป

การศึกษา 2555 

 8 มีการนําผลการ

พิจารณาขอคิดเห็น

และขอเสนอแนะของผู

บริหารไปปรับปรุงแผน

   กองฯ ได นําผลการพิจารณาขอคิดเห็น 

ขอเสนอแนะ  และขอมูลจากสวนตางๆ  ในรูป

ของ  1) การประเมินความพึงพอใจในการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรกองกิจการนักศึกษา  

กนศ.1.1-01  

แผนกลยุทธกอง

กิจการนักศึกษา 
ป 2556-2558 

 

รายงานประจําปการประเมินคุณภาพภายใน  ปการศึกษา 2556 

32 



ภารกิจที่ 1 ภารกิจรวมของหนวยงานสนับสนุน 

ตัวบงชี้ :  1.1  กระบวนการพัฒนาแผน  

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

กลยุทธ  และแผนปฏิบัติ

การประจําป 

 

2)  จากข อเสนอแนะของคณะกรรมการ

ประเมินการปฏิบัติงานประจําป และ  3) 

นโยบายจากฝายบริหารมาวิ เคราะห  เพื่อ

ปรับปรุงระบบงาน และประสิทธิภาพการ

ทํางาน (กนศ.1.1-01 , กนศ.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  2556 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

6  6 5   บรรลุเปาหมาย 
 

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

 1 ผูบริหารมีวิสัยทัศน 

กําหนดทิศทางการ 

ดําเนินงานและสามารถ ถา

ยทอดไปยังบุคลากรทุก

ระดับ  

มีความสามารถในการ

วางแผนกลยุทธมีการนําข

อมูลสารสนเทศ เปนฐาน

ในการปฏิบัต ิงานและ

พัฒนาหนวยงาน 

     ผู บริหารมีวิสัยทัศนในการกําหนดทิศทาง การ

ดําเนินงานของกองฯ และมีแนวทางการบริหารงาน

แบบมีสวนร วม จึ ง ได ร วม กับบุคลากรและผู ที่

เก่ียวของกําหนดนโยบาย และจัดทําวิสัยทัศน/พันธ

กิจ/แผน กลยุทธ และนําสู การปฏิบัติที่เปนระบบ

ชัดเจน รวมทั้งมีการถายทอดใหบุคลากรทุกระดับ

ทราบและมีความเขาใจตรงกันนอกจากนี้ ยังไดมีการ

กําหนดกลยุทธหลักเพื่อนําไปสูการพัฒนาระบบการ

ดําเนินงานของกองฯ เพื่อใหบรรลุวิสัยทัศนและพันธ

กิจองคกร (กนศ.1.1-05)  อีกทั้งมีการนําขอมูล

สารสนเทศเปนฐานในการปฏิบัติงานและการพัฒนา

หนวยงาน  

 

กนศ.1.1-05

รายงานประจาํป

การประเมิน

คุณภาพ 

ประจําป 2556 

(หนา 3 

วิสัยทัศน  พนัธ

กิจ  

แผนกลยทุธ 

และ หนา 18 

โครงสรางการ

บริหารองคกร) 
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ภารกิจที่ 1  ภารกิจรวมของหนวยงานสนับสนุน 

ตัวบงชี้ : 1.2  ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดบัของหนวยงาน  

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

 2 ผูบริหารมีการกํากับ   

ประเมินผลการดําเนนิ 

งานตามที่มอบหมาย 

รวมทั้งสามารถสื่อสาร

แผนและผลการดาํเนนิ 

งานของสถาบัน/

หนวยงานไปยังบุคลากร

ในหนวยงาน 

     ผูบริหารของกองฯ มีการกํากับติดตามผลการ

ดําเนินงานตามที่มอบหมายสูการปฎิบัติ ผ านที่

ประชุมทีมผูบริหารกองฯ โดยจะมีวาระการประชุม

ตามปกตสิัปดาหละ 1 คร้ัง และจะมีการประชุมวาระ

พิเศษ เมื่อมีความจําเปนเรงดวน   อีกทั้งมีการสื่อสาร

แผนและผลการดําเนินงานของกองฯ ไปยังบุคลากร

ผานทางหัวหนางานและสื่อสารโดยตรงผานที่ประชุม

กองฯ จนบุคลากรมีความเขาใจ สามารถนําไปถือ

ปฏิบัติได (กนศ.1.2-02) 

กนศ.1.2-02 

รายงานการ

ประชุมทีม

ผูบริหาร 
กองกิจการ 

นักศึกษา 

 3 ผูบริหารสนบัสนุนให

บุคลากรในหนวยงานมีส

วนรวมในการบริหาร

จัดการ ใหอํานาจในการ

ตัดสินใจแกบุคลากรตาม

ความเหมาะสม 

    ผูบริหารมีการสนับสนนุใหบุคลากรในหนวยงาน มี

สวนรวมในการบริหารจัดการ โดยไดเปดโอกาสให

บุคลากร/ผูใตบังคับบัญชามีโอกาสในการแสดงความ

คิดเห็นและมีสวน  รวมรับผิดชอบ ในการตัดสินใจ

ดําเนินงานในกิจกรรมตาง ๆ ของกองฯ  ในรูปของ

คณะกรรมการ/คณะทํางาน เชน 

     - คณะกรรมการประกันคุณภาพและบริหารความ

เสี่ยง 

     - คณะกรรมการแผนและพฒันา 

     - คณะกรรมการจัดการความรู 

     - คณะทํางานสงเสริมกิจกรรม 5 ส.   

     - คณะกรรมการสันทนาการสานสัมพันธ           

     - คณะกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม 

     - คณะกรรมการประเมินผลและอ่ืน ๆ 

(กนศ.1.1-02)     

  

กนศ.1.1-02 

คําสั่งแตงตั้ง

คณะกรรมการ

ชุดตางๆ ในการ

ดําเนินงานของ

กองกิจการศึกษา 
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ภารกิจที่ 1  ภารกิจรวมของหนวยงานสนับสนุน 

ตัวบงชี้ : 1.2  ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดบัของหนวยงาน  

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

 4 ผูบริหารถายทอดความรู 

และสงเสริมพัฒนาผูรวม

งานเพื่อใหสามารถทํางาน

บรรลุวัตถุประสงค ของ

ห น  ว ย ง า น เ ต็ ม ต า ม

ศักยภาพ 

     ผูบริหารมีการถายทอดความรูแบบเปนทางการ

และไมเปนทางการใหกับผูใตบังคับ บัญชา  โดยผาน

กระบวนการแลกเปลีย่นเรียนรูและการประชุมการ

พบปะพูดคุย และหากมีความรูใดที่เปนเร่ืองสําคัญก็

จะนําเขาที่ประชุมทีมผูบริหารและที่ประชุมกอง

กิจการนักศึกษา เพื่อรวมกันวิเคราะหและแสดงความ

คิดเห็นรวมกัน 

กนศ.1.2-03 

รายงานการ

ประชุมทีม

ผูบริหาร 
กองกิจการ 

นักศึกษา 

 5 ผูบริหารบริหารงาน   ด

วยหลักธรรมาภิบาลโดย

คํานึงถึงประโยชนของหน

วยงานและ    ผูมีสวนไดส

วนเสีย 

    กองฯ  มีผูอํานวยการกองและหัวหนางาน   ทั้ง 9 

งาน เปนผูบริหารจัดการภารกิจของกองในฐานะหน

วยงานสนับสนุนที่มีภารกิจนํา เสนอข อมูล เพื่ อ

สนับสนุนการตัดสินใจของผูบริหาร ตามภารกิจและมี

การประสานงาน/ใหคําปรึกษาชี้แนะแกคณะ/หนวย

งานที่ เก่ียวของดวย การปฏิบัติงานของบุคลากรทุก

คนในกองอยางเต็มศักยภาพ และมีจิตสํานึกในการให

บริการในการดําเนินงานใชหลัก   ธรรมาภิบาลที่เน

นการปฏิบัติการตามหลัก นิติธรรม  การดําเนินงาน

ตามกฎระเบียบ      ขอบังคับ แนวปฏิบัติและกติกาต

าง ๆ ความ   โปรงใส เปนธรรม ที่สามารถตรวจสอบ

ได      มีความรับผิดชอบและการใชทรัพยากรอยาง

ประหยัดและคุมคา คํานึงถึงประโยชนของ  หนวย

งาน/มหาวิทยาลัยและผูที่มีสวนไดเสียภายใตกรอบ

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

บริหารงานอยาง 

เปนรูปธรรม 

     กองฯ มีระบบการประเมินผลของหนวยงาน โดย  

1) การประเมินคุณภาพภายในกองกิจการนักศึกษา

ประจําป ตามแนวทางและเกณฑที่มหาวิทยาลัย

กําหนด  2) การประเมินผูบริหารโดยประเมินตาม

ระเบียบที่มหาวิทยาลัยกําหนดเร่ืองหลักเกณฑและ

วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการพล

เรือนในสถาบันอุดมศึกษาประจําป  2554  โดย

คณะกรรมการประเมินนั้นประกอบดวยหัวหนางาน

ทุกงาน ผอ. ผช. และ รองฯ ซึ่งกํากับดูแล กอง

กิจการนักศึกษา ซ่ึง ผู บริหารประเมินแลว จะมีข

อมูลยอนกลับในเร่ืองการปรับปรุงการทํางานและการ

พัฒนาตนเอง 3) การประเมินความพึงพอใจ ตอการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรกองกิจการศึกษา จากการ

ประเมินดังกลาวขางตน ผูบ ริหารไดนําผลการ

ประเมินขอเสนอแนะจากการประเมินมา วิเคราะห

เพื่อปรับปรุงระบบงาน ปรับปรุงประสิทธิภาพการ

ทํางาน การปรับปรุงกลยุทธ  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  2556 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

3.51 3.51 4   บรรลุเปาหมาย 
 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน 

     1. มีการกําหนดนโยบายและจัดทําวิสัยทัศน/พันธกิจ/แผนกลยุทธ และนําสูการปฏิบัติที่เปนระบบชัดเจนรวมทั้งมี

การถายทอดนโยบาย   วิสัยทัศน  พันธกิจ และแผนกลยุทธ  ใหงานและบุคลากรทุกระดับทราบ และมีความเขาใจ

ตรงกัน นอกจากนี้ ยังไดมีการกําหนดกลยุทธหลักเพื่อนําไปสูการพัฒนาระบบการดําเนินงานของกอง เพื่อใหบรรลุ

วิสัยทัศนและพันธกิจองคกร เผยแพรผาน web site      กองกิจการนักศึกษาและติดประกาศไวหนากองกิจการ

นักศึกษา  (กนศ.1.3-01) 

     2. การมีสวนรวมโดยจัดใหมีการประชุมทีมบริการกองฯ อยางนอยอาทิตยละคร้ัง  การประชุมสัมมนาบุคลากรกอง

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

และขอเสนอแนะจากบุคลากรทุกระดับ เพื่อใชขอมูล       ดังกลาวเปนแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงระบบ

บริหารและการปฏิบัติงานกองกิจการนักศึกษา ไดเปดโอกาสใหบุคลากร/ผูใตบังคับบัญชามีโอกาสในการแสดงความ

คิดเห็นและมีสวนรวมรับผิดชอบในการตัดสินใจดําเนินงานในกิจกรรมตางๆ ของกองในรูปของคณะกรรมการ/

คณะทํางานโดยมี         ผูบริหารเปนที่ปรึกษา 

     3. มีการสงเสริมและพัฒนาระบบบริหารจัดการภายในและสงเสริมการจัดสภาพแวดลอมที่ดีในการทํางาน กอง

กิจการศึกษาจึงกําหนดใหมีการประเมินระดับความพึงพอใจของบุคลากรตอสภาพการทํางาน  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ

รับฟงความคิดเห็นของบุคลากรที่มีความพึงพอใจตอการทํางาน เพื่อนําขอเสนอแนะมาเปนประโยชนในการพัฒนาป 

2556  ผลการประเมินพบวา บุคลากรมีความพึงพอใจตอสภาพการทํางานภายในกองฯ มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.51 

และไดมีการเผยแพร web site http://student. psu.ac.th/new/satisfaction.php กองกิจการนักศึกษา  (กนศ.

1.3-02)  

    4.  เพื่อเปนการพัฒนาระบบจัดการของผูบริหารทุกระดับของกองกิจการนักศึกษาใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล

โปรงใส  สามารถตรวจสอบได  รวมทั้งการมีสวนรวมของบุคลากรทุกระดับ           กองกิจการนักศึกษาไดกําหนดให

มีการประเมินการบริหารจัดการของผูบริหารเปนตัวบงชี้ที่สําคัญ    ตัวหนึ่ง ในการประเมินผูบริหารระดับผูอํานวยการ

กองและระดับงาน  มีระดับความคิดเห็นตอคุณลักษณะของผูนํากองกิจการนักศึกษา  โดยภาพรวม ดังนี้ 
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ภารกิจที่  1   ภารกิจรวมของหนวยงานสนับสนุน  

ตัวบงชี้ : 1.3  การปฏิบัตติามบทบาทหนาที่ของผูบริหารหนวยงาน   

       4.1  ผูอํานวยการกองฯ 

             คุณลักษณะของผูนํา   ระดับความคิดเห็นในภาพรวมคาเฉลี่ยสูงสุด  ไดแก  ความใฝรู     ( X = 3.49) 

และความรับผิดชอบ ( X = 3.47)  คาเฉลี่ยต่ําสุด  ไดแก  การสนับสนุนและสรางแรงจูงใจใหผูใตบังคับบัญชา ( X = 

2.80)    

       4.2 หัวหนางาน  

            ประเมินภาวะผูนํา  ระดับความคิดเห็นในภาพรวมคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก มีความรูความสามารถอยาง

เหมาะสมกับตําแหนงงาน ( X = 4.12) และมีความรับผิดชอบ  มุงม่ัน  อดทน      และอุทิศตนตอการปฏิบัติงาน 

( X = 4.00) คาเฉลี่ยต่ําสุด  ไดแก  มีการสงเสริม และสรางแรงจูงใจในการทํางานใหกับผูใตบับคับบัญชา ( X = 3.70)  

(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.php 

        กนศ.1.3-03        สรุปผลการประเมินภาวะผูนําและความสามารถในการบริหารจัดการของ 

                                 ผูบริหารระดับกอง และระดับงาน กองกิจการนักศึกษา ป 2556 
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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  2556 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

7  7 5  บรรลุเปาหมาย 
 

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการ

ประเมิน 

ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

 1 มีแผนการบริหาร

และพัฒนา

บุคลากรสาย

สนับสนนุที่มีการวิ

เคราะหขอมูลเชิง

ประจักษ 

    กองฯ มีแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสาย

สนับสนุนที่มีการวิเคราะหขอมูลเชิงประจักษ (กนศ.1.4-

01) โดยการมุงพัฒนาบุคลากรกอง ใหมีความรู

ความสามารถและสมรรถนะตรงตามที่มหาวิทยาลัย

กําหนดคือ  สมรรถนะหลัก (Core Competency) 

สมรรถนะดานบริหาร (Managerial Competency) 

และสมรรถนะเฉพาะงาน (Functional Competency) ตาม

กลุมบุคลากรโดยเฉพาะสมรรถนะเฉพาะงานดาน

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 2556 

 

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 

    มีการพัฒนาบุคลากรโดยสงบุคลากรไปพัฒนา เชน 

สงเขารับการอบรมหลักสูตรตางๆ ทั้งภายในและ

ภายนอก จํานวน  11  โครงการ 

        ภายในประเทศ  จํานวน  30  คน 

        ตางประเทศ      จํานวน   7   คน 

กนศ.1.4-03 

สรุปฐานขอมูล

พัฒนาบุคลากร 

ป 2556  

 3 มีสวัสดิการเสริม

สรางสุขภาพที่ดี

และสรางขวัญ

และกําลังใจให

บุคลากรสาย

สนับสนนุ 

สามารถทาํงานได

อยางมี 

ประสิทธิภาพ 

    มีโครงการจัดสวัสดิการเสริมสรางสุขภาพโดยจัดให

บุคลากรมีโอกาสไดเข าร วมโครงการประกันภัย

อุบัติเหตุกับนักศึกษาในปการศึกษา 2556 อัตราเบี้ย

ประกันภัย คนละ 120 บาทมี ระยะเวลาคุมครอง 14 

เดือนคร่ึง เพื่อใหสอดคลองกับปฏิทินการศึกษาใหม ป 

2557  และไดร ับความคุมครองสูงเชนเดียวกับ

นักศึกษา ทําใหมีความสะดวกในการเขารับบริการ

รักษาพยาบาลอุบัติเหตุในโรงพยาบาลเอกชน  คลินิก 

และโพลีคลินิก ที่มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลปทั่วโลก 

ประหยัดเงินงบประมาณคารักษาพยาบาลของรัฐ และมี

สินไหมทดแทนแกครอบครัวกรณีบุคลากรเสียชีวิต/

ทุพพลภาพ (กนศ.1.4-04)  

     - มีการจัดกิจกรรมสัมมนากองกิจการนักศึกษา

ประจําป เพื่อใหมีการแสดงความคิดเห็น และสราง

ความรวมมือในการทํางานรวมกัน 

กนศ.1.4-04     

เอกสารรายชื่อ

นักศึกษาและ

บุคลากรผูเอา

ประกันภัย   

(เอกสารอยูทีง่าน

บริการและ

สวัสดิการ

นักศึกษา) 

 

 

กนศ.1.4-05 

โครงการจัด

สัมมนากอง

กิจการนักศึกษา 

ประจําป 2556 

 

 4 มีระบบการตดิตามให

บุคลากรสาย

สนับสนนุนาํความรู

และทักษะที่ไดจาก

การพัฒนามาใชใน

การปฏิบัติงาน  

ที่เก่ียวของ 

     กองฯ มีแนวทางหรือวิธีการติดตามประเมินผลการ

อบรมหรือการพัฒนาของบุคลากร เพื่อใหบุคลากร

สามารถนําความรูและทักษะที่ไดจากการพัฒนามาใชใน

การปฏิบัติงาน หรือปรับปรุงงานอยางเปนระบบ โดย

กําหนดใหมีการสรุปรายงานผลจากการพัฒนามาใชใน

การปฏิบัติงาน (กนศ.1.4-05) 

กนศ.1.4-06 

สรุปการประชุม

เชิงปฏิบัติการ

บริหารจัดการ

ความรู 

 

 5 มีการใหความรูดาน     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 กนศ.1.4-02  
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ภารกิจที่  1   ภารกิจรวมของหนวยงาน 

ตัวบงชี้ :  1.4  ระบบการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน  

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการ

ประเมิน 

ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

จรรยาบรรณ แก

บุคลากรและดูแล

ควบคุมใหบุคลากร

สายสนับสนนุถือ

ปฏิบัต ิ

จรรยาบรรณโดยกําหนดไวในการประเมินผลสมรรถนะ 

(Competency) ที่กําหนดใหบุคลากรทุกคนมีคาความ

จําเปนของจริยธรรมที่ระดับ 3 และ คาคาดหวังของ

ตําแหนงที่ระดับ 4   

Competency   

กลุมงาน 

กิจการนักศึกษา 

 

 6 มีการประเมิน ผล

ความสําเร็จ 

ของแผนการ

บริหารและการ

พัฒนาบุคลากร

สายสนับสนนุ 

     กองฯ มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการ

บริหารและการพัฒนาบุคลากร 

สายสนับสนุนกองฯ 

 

กนศ.1.4-07 

การสรุปประเมิน 

ผลความสําเร็จ

การบริหารและ

พัฒนาบุคลากร 

ป 2556 

 7 มีการนําผลการ

ประเมินไป

ปรับปรุงแผนหรือ

ปรับปรุงการ

บริหารและการ

พัฒนาบุคลากร

สายสนับสนนุ 

กองฯ ไดนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผน 

หรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาบุคลากรกองฯ 

ในปตอ ๆ ไป 

 

กนศ.1.4-08 

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  2556 

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

พัฒนาการเรียนรูและสงเสริมคุณภาพชีวิตแก

นักศึกษา 

3.  สรางองคกรคุณภาพ ตามหลักการ 

บริหารจัดการที่ดี  

กนศ.1.5-01 

แผนการจัดการ 

ความรูกอง 

กิจการนักศึกษา 

 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 

กนศ.1.5-01 

แ ผ น ก า ร จั ด ก า ร

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

สถาบันอุดมศึกษาในภาคใต หัวขอความสําเร็จของ

การจัดกิจกรรมรับนองประชุมเชียรปการศึกษา 

2556 

2.  ดานบริการและสวัสดิการนักศึกษา 

    - โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ  

การดําเนินการใหกูยืมเงิน งานกองทุนเงินใหกูยืม

เพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลา นครินทรทั้ง 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

แลกเปลี่ยนความรู

กองกิจการนักศึกษา  

ป 2556 
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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  

 

 4 มีการรวบรวมความรู

ตามประเด็นความรู ที่

กําหนดในขอ 1 ทั้งที่มี

อยู ในตั วบุคคลและ

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 

        

กนศ. 1.5-03 

http://student. 

psu.ac.th 

 5 มีการนําความรูที่ ได

จากการจัดการความรู

ในปการศึกษา ปจจุบัน

ห รือป กา ร  ศึ กษาที่

ผ า น ม า ที่ เ ป น ล า ย

ลักษณอักษร 

    กองฯ ไดนําความรูที่ไดจากการจัดการความรู 

มาจัดทําใหเปนลายลักษณอักษร  คือ การติดตาม

และดําเนินการดาน ทรานสคริปกิจกรรมนักศึกษา 

เร่ิมจากการที่มีการตรวจสอบการทํากิจกรรมของ

นักศึกษาที่จะจบกอน 1 ภาคการศึกษา รวบรวม

รายชื่อนักศึกษาที่ไมครบตามเกณฑ 

 

กนศ. 1.5-04  

https://dorm. 

psu.ac.th/TS234 
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ภารกิจที่   1  ภารกิจรวมของหนวยงานสนับสนุน 

ตัวบงชี้ :  1.5  การพัฒนาหนวยงานสูองคการเรียนรู  

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

  (explicit knowledge) 

และจากความรูทักษะ

ของผูมี 

ประสบการณตรง 

 (tacit knowledge) 

ที่เปนแนวปฏิบัติที่ดีมา

ป รั บ ใ ช ใ น ก า ร

ปฏิบัติงานจริง 

แจงไปยงัคณะตางๆ ที่นักศึกษาสังกัด  เพื่อใหคณะ

ไดดําเนินการในเบื้องตนดวยการเรียกนักศึกษามา

เตือนในเ ร่ืองของการทํ า กิจกรรม และการ

ดํา เนินการจัดกิจกรรมหรือโครงการสําหรับ

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 

 

ขอสรุปโดยรวมของตัวบงชี้ 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

      ---- 

จุดที่ควรพัฒนา / ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

ควรมีการนําความรูที่ไดจากการจัดการความรูมาจัดเก็บเปนหลักฐาน และนําไปใชกับการ 

ปฏิบัติงานจริง 

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 

      ----  
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ภารกิจที่  1  ภารกิจรวมของหนวยงานสนับสนุน 

ตัวบงชี้ :  1.6  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  2556 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

6   6  5    บรรลุเปาหมาย 
    

 

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

 1 มีการแตงตั้งคณะกรรมการ

หรือคณะทํางานบริหาร

ความเสี่ยงโดยมผีูบริหาร

ระดับสูงและตัวแทนที่

รับผิดชอบพนัธกิจหลัก 

ของหนวยงานรวมเปน

คณะกรรมการหรือ

คณะทํางาน 

  มีการแตงตั้งคณะกรรมการบริหาร 
ความเสี่ยงและควบคุมภายในกองกิจการ

นักศึกษาซึ่งประกอบดวย หัวหนางานทุกงาน

และผูแทนที่รับผิดชอบการดําเนินงานจากทุก

งาน มีผู อํานวยการกอง เปนที่ปรึกษาโดย

คณะกรรมการดังกลาวมีหนาที่ วางแผนและ

จัดวางระบบการบริหารความเสี่ยงและ

ควบคุมภายในของกองฯ ติดตามและ

ประเมินผลการควบคุมภายในและพัฒนา

ปรับปรุงระบบ  

กนศ. 1.1-02   

คําสั่งแตงตั้ง

คณะกรรมการ

ชุดตางๆ ในการ

ดําเนินงานของ

กองกิจการศึกษา 

 2 มีการวิเคราะหและระบุ

ความเสี่ยง และปจจัยที่ 

กอใหเกิดความเสี่ยงอยาง

นอย  2 ดาน ตามบริบท

ของหนวยงานจากตัวอยาง 

ตอไปนี ้

 

ในการวิเคราะหและระบุความ 

เสี่ยงและปจจัยเสี่ยงที่กอใหเกิดความเสี่ยงที่ 

สงผลกระทบหรือสรางความเสียหายหรือ

ความลมเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุ/ไม

บรรลุเปาหมายในการบริหารงานนั้น   

กนศ.1.6-01 
รายงานผลการ
ประเมินผลและการ
ปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน  
สําหรับงวดตัง้ 
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ภารกิจที่  1  ภารกิจรวมของหนวยงานสนับสนุน 

ตัวบงชี้ :  1.6  ระบบบริหารความเสี่ยง  

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

  *ความเสีย่งดานทรัพยากร 

(การเงินงบประมาณ  ระบบ 

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

อาคารสถานที่) 

* ความเสี่ยงดาน 

ยุทธศาสตรหรือกลยุทธของ

หนวยงาน 

* ความเสี่ยงดานนโยบาย 

กฎหมายระเบียบ  

ขอบังคับ 

* ความเสี่ยงดานการ

ปฏิบัติงาน เชน ความเสี่ยง

ของกระบวนการบริหาร

หลักสูตรการบริหารงานวจิัย 

ระบบงาน  ระบบประกัน

คุณภาพ 

* ความเสี่ยงดานบุคลากรและ

ความเสี่ยงดาน  ธรรมมาภิ

บาล  โดย    เฉพาะ

จรรยาบรรณของบุคลากร 
* ความเสี่ยงจากเหตุการณ

ภายนอก 

    กองฯ ไดนําจุดออนและขอเสนอแนะจาก

รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ และ

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในมาเป

นประเด็นพิจารณารวมกัน เพื่อวิเคราะหหา

ความเสีย่งจากจุดออนที่ยังมีอยู ซึ่งไดผานการ

วิเคราะห แลว เปนปจจัยที่กอใหเกิดความ

เสี่ยงใน ดานการปฏิบัติงาน 

แตวันที่ 1  
ตุลาคม 2556 ถึง
วันที่ 28กุมภาพันธ 
2557 

 3 มีการประเมินโอกาสและ

ผลกระทบของความเสีย่ง

และจัดลาํดับความเสี่ยงทีไ่ด

จาก 

การวิเคราะหใน ขอ 2 

  กองฯ มีการประเมินโอกาสและ 

ผลกระทบของความเสี่ยง และจัดลําดับความ

เสี่ยงตามแบบติดตาม ปย.3 และไดนําระบบ

และกลไกการพัฒนาคุณภาพตามระบบ

ประกันคุณภาพภายใน(SAR)  ซึ่งกําหนดสิ่ง

ที่ตองพัฒนาเรงดวนตามรายงานผลการ 

กนศ.1.6-02 
รายงานผลการ

ติดตามการปฏิบัติ

ตามแผนการ

ปรับปรุงการ

ควบคุมภายใน 
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ภารกิจที่  1  ภารกิจรวมของหนวยงานสนับสนุน 

ตัวบงชี้ :  1.6  ระบบบริหารความเสี่ยง  

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

   ประเมินคุณภาพในรอบ ป 2555 มาพิจารณา

ดําเนินการ 

ของงวดกอน 

ระดับองคกร 

สําหรับงวด    ตัง้

แตวันที่ 1 ตุลาคม 

2556 ถึงวันที่ 28 

กุมภาพันธ 2557 

 4 มีการจัดทําแผนบริหาร

ความเสี่ยงที่มีระดบัความ

เสี่ยงสูง และดําเนนิการตาม

แผน 

   กองฯ มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่

มีระดับความเสี่ยงสูงตามแบบ ปย.3   
 

กนศ.1.6-02 
รายงานผลการ

ติดตามการปฏิบัติ

ตามแผนการ

ปรับปรุงการ

ควบคุมภายใน 

ของงวดกอน 

ระดับองคกร

สําหรับงวด    ตัง้

แตวันที่ 1 ตุลาคม 

2556 ถึงวันที่ 28 

กุมภาพันธ 2557 

 5 

 

มีการติดตามและประเมิน ผล

การดําเนินงานตามแผน และ

รายงานตอ มหาวิทยาลัย 

เพื่อพิจารณาอยางนอย  

ปละ 1 คร้ัง 

กองฯ มีการติดตามและประเมินผล 

การดําเนินการตามแผน และไดรายงานผลการ

ดําเนินงานประจําปตอ มหาวิทยาลัย ตามรอบที่

มหาวิทยาลัยกําหนด 
 

 

 6 มีการนําผลการประเมิน

และขอเสนอแนะจาก  ผู

บริหารไปใชในการปรับแผน

หรือวิเคราะหความเสี่ยงใน

รอบปถัดไป 

ที่ผานมากองกิจการนักศึกษา ไดมี 

การนําผลการประเมินและขอเสนอแนะจากผู

บริหารระดับมหาวิทยาลัยไปใชในการปรับ

แผนหรือวิเคราะหความเสี่ยงในรอบปถัดไป

เนื่องจากถูกมอบหมายใหรับผิดชอบความ

เสี่ยงในระดับมหาวิทยาลัย 

 

ขอสรุปโดยรวมของตัวบงชี ้

 

รายงานประจําปการประเมินคุณภาพภายใน  ปการศึกษา 2556 

51 



ภารกิจที่  1  ภารกิจรวมของหนวยงานสนับสนุน 

ตัวบงชี้ :  1.6  ระบบบริหารความเสี่ยง  

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

        ---- 

จุดควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

        ---- 

วิธีปฏิบัติที่ด/ีนวัตกรรม 

       ---- 
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ภารกิจที่  1  ตัวบงชี้รวมของหนวยงาน 

ตัวบงชี้ :  1.7  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  2556 

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. 1.7-01) 

กนศ. 1.7-01 

   -เอกสารคําขอ 

งบประมาณ 

แผนดินประจาํป

งบ 

ประมาณ 2556 

 -เอกสารคําขอ

งบประมาณเงิน

รายไดประจําป

งบประมาณ 2556  

(ที่งานธุรการ) 

 2 มีแนวทางบริหาร

ทรัพยากรทาง   ด

านการเงินหลัก

เกณฑการจัดสรร

และ การวางแผน

การใชเงินอยาง 

แนวทางบริหารทรัพยากรทางด านการเงินและ

แผนการจัดสรรและการใชจายงบประมาณภายใน

กองจะเปนไปตามภารกิจประจําที่กองรับผิดชอบตาม

สายงาน  ซึ่งงบประมาณที่ได  รับการจัดสรรจาก

มหาวิทยาลัย ในแตละหมวดจะมีกิจกรรมกํากับแตละ

กิจกรรมจะมีกฎ  ระเบียบ  และ 

-เอกสารคําขอ 

งบประมาณแผนดิน

ประจําปงบประมาณ 

2556 
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ภารกิจที่  1  ตัวบงชี้รวมของหนวยงาน 

ตัวบงชี้ :  1.7  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ  

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการ

ประเมิน 

ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

  มีประสิทธิภาพ  

โปรงใสตรวจสอบ 

ได 

เกณฑการใชจาย งบประมาณกํากับชัดเจน 

ดังนั้น การใชจายงบประมาณของแตละงานแตละ

กิจกรรมจะตองเปนไปตามกฎเกณฑและระเบียบ โดย

ไดรับการอนุมัติจากผู บริหารที่ไดรับมอบหมายให

รับผิดชอบประกอบดวย รองอธิการบดีฝายพัฒนา

นักศึกษาและศิษยเกาสัมพันธ 

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

งบประมาณที่แยกตางหากจากมหาวิทยาลัยในการ

บริหารจัดการโดยจัดระบบการดํา เนินงาน  ที่

เบ็ดเสร็จและเสร็จสิ้นที่กองฯโดยเฉพาะเงินคาบํารุง

กิจกรรมนักศึกษา(ดําเนินโดยงานธุรการ) และมีการ

กระจายอํานาจการอนุมัติการใชโดยผูชวยอธิการบดทีี่

รับผิดชอบ และผูอํานวยการกองกิจการนักศึกษา 

การดําเนินงานมีเจาหนาที่การเงิน  รับผิดชอบในการ

ดําเนินการใชเงิน ตลอดจนตรวจสอบเอกสารและ

หลักฐานการเบิกจ าย ที่มีความโปร ง ใส  และ

ตรวจสอบได รายละเอียดดังเอกสาร (กนศ. 1.7-01) 

-เอกสารคําขอ

งบประมาณเงินราย

ไดประจําป 

งบประมาณ 2556 

 
- งบประมาณ 

แผนดินประจาํป 

งบประมาณ 2556 

 

- สรุปขอมูลดาน

งบประมาณและ

การเงิน กองกิจการ

นักศึกษา 

ปงบประมาณ 2556 

(ที่งานธุรการ) 

 3 มีงบประมาณ

ประจําปที่สอด    

คลองกับแผน 

ปฏิบัติการใน 

แตละพันธกิจ 

และการพัฒนา     

หนวยงานและ

บุคลากร 

     งบประมาณการดําเนินงานกองกิจการนักศึกษา 

ประจําปงบประมาณ 2556 ไดรับการจัดสรรเงิน

งบประมาณสนับสนุนในการดําเนินงานจากแหลง 

เงินงบประมาณแผนดินและงบประมาณเงินรายได

มหาวิทยาลัยเปนหลักในการดําเนินงาน                   

     สําหรับงบประมาณในการพัฒนาหนวยงานและ

บุคลากรไมไดรับการจัดสรร เนื่องจากมหาวิทยาลัยได

กําหนดนโยบายการ 

กนศ.1.7-02  

สรุปการเงิน 

และงบประมาณ   

กองกิจการ-

นักศึกษา 
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ภารกิจที่  1  ตัวบงชี้รวมของหนวยงาน 

ตัวบงชี้ :  1.7  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ  

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการ

ประเมิน 

ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

   พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนในสํานักงาน 

อธิการบดี  โดยไดมอบหมายใหกองการ       เจาหน

าที่เปนหนวยงานที่รับผิดชอบบริหารจัดการงานดาน

พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน  รวมทั้งการกําหนด

นโยบายและแผนพัฒนาบุคลากร  

บัญชีรายงานขอ 

มูลดานการเงิน 

(ที่งานธุรการ) 

 

 4 มีการจัดทํารายงาน

ทางการเงินอยาง

เปนระบบ และ

รายงานตอ 

ผูบริหารของ    หน

วยงานอยาง นอยป

ละ 2 คร้ัง 

 กองฯ มีระบบฐานขอมูลการใชจายงบ 

ประมาณในแตละรายการ ทําใหทราบสถานะทาง

การเงินของกองฯ กอนเสนอผูมีอํานาจตัดสินใจอนุมัติ

ในการใชเงินแตละคร้ัง  โดยงานธุรการรับผิดชอบเปน

หน วยงานกลาง  รอง รับการบ ริหาร และการ

ดําเนินงานของทุกงานของกองฯ และองคการบริหาร

องคการนักศึกษา  สภานักศึกษา  ชมรมตาง ๆ และ

กรรมการหอพัก 

     มีการจัดทํารายงานขอมูลสถานะทางการเงินอย

างเปนระบบมีการบันทึกขอมูลทุกคร้ังที่มีการใชเงิน 

สามารถตรวจสอบความ  เปนปจจุบันไดที่งานธุรการ 

และจัดทาํรายงานทุกเดือนรายไตรมาส และทุก

ปงบประมาณใหผูบริหารและหนวยงานทราบ 

 

 5 มีการนําขอมูล

ทางการเงินไปใชใน

การวิเคราะห   

คาใชจายและ      

วิเคราะหสถานะ

ทางการเงินของ 

หนวยงานอยาง   

ตอเนื่อง 

 กองฯ มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชใน 

การวิเคราะหคาใชจาย วิเคราะหสถานะทางการเงิน

ของกอง เพื่อใชประกอบการใชเงินตามภารกิจและ

ตามรายการทีไ่ดรับการจัดสรรอยางตอเนื่อง 

 

เอกสารการเบิก  จ

ายงบประมาณ 

(ที่งานธุรการ) 

 

 
 

รายงานประจําปการประเมินคุณภาพภายใน  ปการศึกษา 2556 

55 



ภารกิจที่  1  ตัวบงชี้รวมของหนวยงาน 

ตัวบงชี้ :  1.7  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ  

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการ

ประเมิน 

ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

 6 มีหนวยงาน

ตรวจสอบภายใน

และภายนอกทํา 

หนาที่ตรวจ

ติดตามการใชเงิน

ใหเปนไปตาม

ระเบียบและกฎ

เกณฑ 

ที่สถาบนักําหนด 

     กองฯ มีการตรวจสอบ ติดตามการใชเงินโดย

เจาหนาที่ที่รับผิดชอบ หัวหนางานและผูอํานวยการ

กองฯ หนวยงานตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย 

นอกจากนี้ยังมีการติดตามการใชเงิน กรณีที่ใชงบ

กลางกับงานพัสดุ งานการเงินและบัญชีกองคลังและ

กองแผนงานในการใชเงินทุกรายการ ผลการติดตาม

และตรวจสอบ โดยหนวยตรวจสอบภายใน ดาน

งบประมาณถูกตอง 

เปนไปตามระเบียบ แตมีปญหาในการเงินยืมคงคางที่

ยังไมสามารถดําเนินการไดตามระเบียบที่กําหนดใน

เร่ืองของระยะเวลาการชําระเงินคืนตามเวลาที่

กําหนดไว 

กนศ.1.7-01  

บัญชีและรายงานการ

ดําเนินงานการเงิน

ตาง ๆ ของกองฯ

งบประมาณ 2556 – 

2557 

(ที่งานธุรการ) 

 7 ผูบริหารระดับสูง มี

การติดตาม 

ผลการใชเงินให

เปนไปตาม

เปาหมาย และ

นําขอมูลจาก 

รายงานทางการ 

เงินไปใชในการ

วางแผนและการ

ตัดสินใจ 

 

 

     ผูอํานวยการกองฯ หัวหนางาน/หัวหนาหนวยทุก

งานและเจาหนาที่ที่รับผิดชอบใหความสําคัญและ

ติดตามการใชจายเงินตามงบประมาณที่ไดรับและ

ตามภารกิจ กิจกรรม/โครงการที่รับผิดชอบ เพื่อให

การใชจายเงินเปนไปตามแผนที่วางไว และสอดคลอง

กับเปาหมายที่มหาวิทยาลัยกําหนด และนําขอมูล

จากรายงานทางการเงินไปใชในการวางแผนและการ

ตัดสินใจ 

กนศ.1.7-03  

หนังสือเอกสารการ

จัดทําคําขอ

งบประมาณเงิน

รายไดและเงิน

งบประมาณ 

(ที่งานธุรการ) 

   

 

 

  

ขอสรุปโดยรวมของตัวบงชี ้
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ภารกิจที่  1  ตัวบงชี้รวมของหนวยงาน 

ตัวบงชี้ :  1.7  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ  

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการ

ประเมิน 

ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

 มีการดําเนินงานดานการเงนิและงบประมาณที่กองฯ แยกขาดจากมหาวิทยาลัยในการดาํเนินงาน 

โดยเฉพาะการดาํเนินงานเงนิคาบํารุงกิจกรรมของนักศึกษาที่เบด็เสร็จและเสร็จสิ้นที่กองฯ  ที่แยกตางหากจากแผน

รวมของมหาวิทยาลัยและมีเจาหนาที่การเงินดูแล  รับผิดชอบทําใหมีความคลองตัวและเอ้ือตอการดําเนินงาน 

จุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

1. มีการเชื่อมโยงแผนปฏิบัติการของหนวยงานกับระบบงบประมาณในบางสวนงานเทานั้น 

      2.  เสนอมหาวิทยาลัยจัดงบประมาณใหสอดคลองกับโครงสรางการแบงงานใหม 9 งาน 

วิธีปฏิบัติที่ด/ีนวัตกรรม 

1.   กําหนดใหจัดทําแผนปฏิบตัิการประจาํปตามทิศทางที่กําหนดไวในแผนกลยทุธเพื่อเปนการ 

เชื่อมโยงและถายทอดเปาหมายเชิงยุทธศาสตร สูเปาหมายการดําเนินงานของแตละสวนงาน 

     2.  สรางระบบที่เชื่อมโยงระหวางกลยุทธและแผนปฏิบัติการของกองฯ กับระบบงบประมาณ        
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ภารกิจที่  1  ภารกิจรวมของหนวยงานสนับสนุน 

ตัวบงชี้ :  1.8  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  2556 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

7 7 4    บรรลุเปาหมาย 
 

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการ

ประเมิน 

ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

 1 มีระบบและกลไก

การประกันคุณภาพ

การ ศึกษาภายในที่

เหมาะสม และ

สอดคลองกับพันธ

กิจและพัฒนาการ

ของสถาบันและ

ดําเนินการตาม

ระบบที่กําหนด 

 กองฯ  มีแผนการดําเนินงานดานประกัน 

คุณภาพตามนโยบายและวงจรการประกันคุณภาพ

ของมหาวิทยาลัย โดยยึดกระบวนการ PDCA+Par 

เพื่อขับเคลื่อนงาน ระบบการประกันคุณภาพภายใน

กอง อาศัยการมีส วนรวมของทุกงานภายในกอง

ดําเนินกิจกรรมการประกันคุณภาพภายใตกรอบและ

นโยบายของกองและมหาวิทยาลัยโดยใชแนวทาง

เดียวกับที่สํานักงานประกันคุณภาพเสนอใหมีการ

จัดทํารายงานประจําปการประเมินคุณภาพของหนวย

งานสนับสนุน เพื่อใหเปนระบบเดียวกัน  อยางไรก็

ตามยังมี       ขอแตกตางกันในบางภารกิจเฉพาะหน

วยงานสนับสนุนในปการศึกษา 2556 กองยังคงใช

มาตรฐานการประเมินตามองคประกอบและ    ตัวบ

งชี้รวมกันของ สกอ. สมศ. และ มอ.ใน   สวนของ

ภารกิจรวม  สําหรับตัวบงชี้เฉพาะได 

กนศ.1.8-01 

คูมือการจัดทํา 

รายงานประจาํป

การประเมิน

คุณภาพของ 

หนวยงานสนับสนุน 

มหาวิทยาลยัสงขลา

นครินทร 

และรายงานประจําป 

คุณภาพภายในกอง

กิจการนักศึกษา  

ประจําปการศึกษา 

2556 
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ภารกิจที่  1  ภารกิจรวมของหนวยงานสนับสนุน 

ตัวบงชี้ :  1.8  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการ

ประเมิน 

ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

   กําหนดใหสะทอนภาระกิจหลักและใชเกณฑคุณภาพ

เปน แนวทางในการประเมิน ทําใหมาตรฐานตัวบงชี้

และเกณฑคุณภาพ มีความสมบูรณและสอดคลองกับ

มาตรฐานที่เก่ียวของ เพื่อกําหนดกรอบและแนวทางการ

ประกันคุณภาพใหมีความชัดเจนและมีการเชื่อมโยง

กับแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัยสวนกลไกการประกัน

คุณภาพนั้นบุคลากรในกองรวมกันขับเคลื่อนโดยจะมี

การประชุมพิจารณากําหนดแนวทางการพัฒนาระบบ

ประกันคุณภาพผานที่ประชุมหัวหนางานนอกจากนั้น

ยังมีที่ประชุมคณะกรรมการการประกันคุณภาพจะ

พิจารณาและตัดสินใจพัฒนางานระบบคุณภาพในกอง 

เชน ระบบประกันคุณภาพภายในกอง และระบบการ

ควบคุมภายใน (กนศ.1.8-01) 

 

 2 มีการกําหนด

นโยบายและให 

ความสําคัญเร่ือง

การประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน 

    กองฯ ไดกําหนดนโยบายและใหความสําคัญกับ

เร่ืองการประกันคุณภาพภายในโดยไดมีการแตงตั้ง

คณะกรรมการ  ประกอบดวยรองฯ ผช. ผอ.และหัว

หนางานทุกงานทําหนาที่ในการกําหนดนโยบายแนว

ทางการพัฒนาระบบประกันคุณภาพตลอดจนพัฒนา

กระบวนการประกันคุณภาพภายในและกํากับติดตาม

ใหเปนไปตามแผนการดําเนินการประกันคุณภาพ

ภายในประจําป รวมทั้งดําเนินการใหมีการบูรณาการ

ระบบการประกันคุณภาพเขากับกระบวนการจัดทํา

รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปของรายบุคคล 

(TOR) เพื่อใหทุกคนไดมีสวนรวม 

กนศ.1.1-02 

คําสั่งแตงตัง้

คณะกรรมการชุด

ตางๆ ในการ

ดําเนินงานของกอง

กิจการนักศึกษา 

   ในการดําเนินการประกันคุณภาพภายในของกองฯ 

รวมทั้งการจัดทํารายงานประจําปการประเมิน

คุณภาพของกองกิจการนักศึกษา 
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ภารกิจที่  1  ภารกิจรวมของหนวยงานสนับสนุน 

ตัวบงชี้ :  1.8  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการ

ประเมิน 

ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

 3 มีการกําหนด  ตัวบ

งชี้เพิ่มเติมตามอัต

ลักษณของหนวย

งาน 

(ตัวบงชี้เฉพาะ) 
 

      กองฯ ไดมีการกําหนดตัวบงชี้เพิ่มเติมตามอัต

ลักษณของกองฯ ในภารกิจเฉพาะที่ เปนบริบทของ

กองกิจการการศึกษา เพื่อนําผลการประเมินมา

พัฒนาระบบบริหารจัดการภายในของกองกิจการ

การศึกษา ซึ่งใน        ป 2556  ไดกําหนดตัวบงชี้

เฉพาะข้ึนมา 5   ตัวบงชี้  

 กนศ.1.8-01 

คูมือการจัดทํา 

รายงานประจาํปการ

ประเมนิคุณภาพของ

หนวยงานสนับสนุน 

มหาวิทยาลยัสงขลา

นครินทร 

และรายงานประจําป 

คุณภาพภายในกอง

กิจการนักศึกษา ประ

จําปการศึกษา 2556 

 4 มีการดําเนินงาน      

ดานการประกัน

คุณภาพการศึกษา

ภาย ในที่ครบถวน 

ประกอบดวย     

1) การควบคุม 

ติดตามการดําเนิน 

งาน และประเมนิ

คุณภาพ 

 

     กองฯ มีการดําเนินงานดานการประกัน 

คุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถวนทั้งการควบคุม

คุณภาพการติดตามตรวจสอบการดําเนินงานการ

ประเมินคุณภาพ มีการนํากลไกคุณภาพตามวงจร 

PDCA–Par เพื่อขับเคลื่อนงานระบบคุณภาพภายใน

กองฯ  

เปนประจําทุกปอยางตอเนื่อง 

     กองฯ ได ดําเนินการจัดทํารายงานประจําป 

คุณภาพภายในตาม    ขอบขายภาระงานของกอง ทั้ง

ที่เปนภารกิจรวมของ หนวยงานสนับสนุนและภารกิจ

เฉพาะที่ เป น บริบทของกองตามคู มือการจัดทํา

รายงานประจําป 

กนศ.1.8-01 

คูมือการจัดทํา 

รายงานประจาํปการ

ประเมินคุณภาพของ

หนวยงานสนับสนุน 

มหาวิทยาลยัสงขลา

นครินทร 

และรายงานประจําป 

คุณภาพภายในกอง

กิจการนักศึกษา        

ประจําปการศึกษา 

2556 
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ภารกิจที่  1  ภารกิจรวมของหนวยงานสนับสนุน 

ตัวบงชี้ :  1.8  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการ

ประเมิน 

ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

     2) การจัดทํา

รายงานประจาํป 

ที่เปนรายงาน

ประเมินคุณภาพ

เสนอตอสถาบัน

ตามกําหนดเวลา

โดยเปนรายงานที่

มีขอมูลครบถวน

ตามที่สถาบัน

กําหนด และ 

การประเมินคุณภาพของหนวยงานสนับสนุน ของ

มหาวิทยาลัยเสนอตอมหาวิทยาลัยตามเวลาที่กําหนด

พรอมทั้งไดรับการประเมินคุณภาพภายในประจําป 

จากคณะกรรมการภายนอกหนวยงานที่แตงตั้งโดย

มหาวิทยาลัย 

     3) การนําผลการ

ประเมินคุณภาพไป

ทําแผนการพัฒนา 

คุณภาพการดําเนิน 

งานของหนวยงาน 

       กองฯ ไดนําขอเสนอแนะของคณะกรรมการ

ประเมิน มาจัดทําแผนหรือแนวทางในการพัฒนาและ

นําผลการพัฒนาไปรายงานตอคณะกรรมการประเมินในป

ถัดไป  

(กนศ.1.1-07) 

กนศ.1.1-07 

รายงานผลการ

ประเมินคุณภาพ

ภายในกองกิจการ

นักศึกษาประจาํป

การศึกษา 2555 

 5 มีการนําผลการ

ประกันคุณภาพ 

การศึกษาภายใน

มาปรับปรุงการ

ทํางานและสงผลให

มีการพัฒนา 

ผลการดําเนนิงานตาม

ตัวบงชี้ของแผนกล

ยุทธทุกตัวบงชี ้

    กองฯ  มีการนําผลการประกันคุณภาพภายใน

มอบหมายใหผูรับผิดชอบตัวบงชี้     นําผลจากการ

ประเมินคุณภาพ และแผนพัฒนาคุณภาพในแตละป

ไปวิเคราะหและดําเนินการเพื่อพิจารณาปรับปรุงการ

ดําเนินงานในสวนที่ รับผิดชอบใหมีการพัฒนาข้ึน

จากปที่ผานมา  (กนศ.1.8-02) 

กนศ.1.8-02 

แนวทางการพัฒนา

และผลการพัฒนา

ตามผลการประเมิน

คุณภาพของปที่ ผ

านมา 
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ภารกิจที่  1  ภารกิจรวมของหนวยงานสนับสนุน 

ตัวบงชี้ :  1.8  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการ

ประเมิน 

ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

 6 มีระบบสารสนเทศ ที่

ใหขอมูลสนับสนุน

การประกันคุณภาพ 

การศึกษาภายใน 

    กองฯ มีระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่ให

ขอมูลสนับสนุนการประกันภายในทั้งภารกิจรวมและ

ภารกิจเฉพาะหลายระบบงานตามภารกิจ  เชน 

ทุนการศึกษา กองทุนเงินให กูยืมเพื่อการศึกษา 

บริการจัดหางานและขอมูลศึกษาตอ หอพักนักศึกษา

กิจกรรมเพื่อสงเสริมพัฒนานักศึกษา เปนตน 

   ผูปฏิบัติงานสามารถนําขอมูลไปรายงานผลการ

ประกันคุณภาพทําใหแตละภารกิจมีระบบขอมูล ตาม

ขอบข ายภาระงานที่ ใชประกอบการวิ เคราะห

สังเคราะหอยางมีประสิทธิภาพและในบางภารกิจกอง

ยังทําหนาที่เปนผูจัดทําระบบสารสนเทศที่สนับสนุน

การประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย  

(กนศ.1.5-03) 

กนศ.1.5-03 

http://student. 

psu.ac.th 

 

 7 มีสวนรวมของผูมีส

วนไดสวนเสียใน

การประกัน

คุณภาพการศึกษา

โดยเฉพาะผูใช

บริการตาม  พันธ

กิจของ   หนวย

งาน 

    กองฯ มีข้ันตอนที่ใหผู มีสวนไดส วนเสียในการ

ประกันคุณภาพโดยเฉพาะผูใชบริการ   เขามามีสวนร

วมในการประกันคุณภาพภายในกองฯ ดังนี้ 

    - ในข้ันตอนการประเมินความพึงพอใจ     ผูรับ

บริการตอการใหบริการของบุคลากรกองกิจการ

นักศึกษา 

    - ในข้ันตอนของการประเมินคุณภาพภายใน

ประจําปของคณะกรรมการจากภายนอกหนวยงาน 

โดยการสัมภาษณหรือเชิญผูรับบริการที่เก่ียวของกับ

ทุกงานและนักศึกษาที่ใชบริการมาใหขอมูล  ซึ่งกอง

กิจการนักศึกษาจะนําขอมูลที่ไดจากขอเสนอแนะมา

ปรับปรุงแกไข เพื่อพัฒนางานและนําเสนอแนวทาง/

ผลจากการพัฒนามารายงานผลในปถัดไป (กนศ.1.8-

03) 

กนศ.1.8-03 

สรุปผลการประเมิน

ความพึงพอใจ

ผูใชบริการกองกิจการ

นักศึกษา 

 

-รายชื่อ นศ. และ

ผูรับบริการที่ใหขอมูลป 

2556 
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ภารกิจที่  1  ภารกิจรวมของหนวยงานสนับสนุน 

ตัวบงชี้ :  1.8  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการ

ประเมิน 

ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

 8 มีเครือขายการ

แลกเปลี่ยนเรียนรูด

านการประกัน

คุณภาพการศึกษา 

ระหวางหนวยงาน

และมีกิจกรรมร

วมกัน 

    กองฯ ไมไดมีการดําเนินกิจกรรมดานนี้   อยาง

จริงจัง และยังไมมีการแลกเปลีย่นขอมูลผลการ

ดําเนินงานเพื่อพัฒนาระบบเทียบเคียง 

 

- 

 9 มีแนวปฏิบัตทิี่ดี

หรืองานวิจัย 
ดานการประกัน
คุณภาพที ่
หนวยงาน
พัฒนาข้ึนและ
เผยแพรให
หนวยงานอ่ืน
สามารถนาํไปใช
ประโยชน 

      กองฯ ยังไมมีแนวปฎิบัติทีด่ีเก่ียวกับงานวิจยั ด

านการประกันคุณภาพที่หนวยงานพฒันาข้ึนและ

เผยแพรใหหนวย งานอ่ืนสามารถนําไปใชประโยชน 

 

 

- 

ขอสรุปโดยรวมของตัวบงชี ้

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

        ---- 

จุดที่ควรพัฒนา / ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

1. ควรมีเครือขายการประกันคุณภาพดานกิจการนกัศึกษา และมีกิจกรรมรวมกัน 

2. ควรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานประกันคุณภาพงานกิจการนักศึกษา และนาํผลงานเผยแพร 

วิธีปฏิบัติที่ด/ีนวัตกรรม 

---- 
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ภารกิจที่  1  ภารกิจรวมของหนวยงานสนับสนุน   

ตัวบงชี้ :  1.9 รอยละของระดบัความพึงพอใจของผูรับบริการ 

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  2556 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

4.25 3.76 4   ไมบรรลุเปาหมาย 
 

รายละเอียดผลการดําเนนิงาน  : 

            ปการศึกษา 2556   กองกิจการนักศึกษา ไดสํารวจความพึงพอใจผูใชบริการ โดยไดแจกแบบสอบถามใหแก

ผูรับบริการทุกคณะ หนวยงานของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรและบุคคลทั่วไป จํานวน 350 ชุด ไดรับแบบสอบถาม

กลับคืนจํานวน 261 ชุด (ผูบริหาร/เจาหนาที่  จํานวน 31 ชุด , นักศึกษา  จํานวน 220 ชุด, และบุคคลทั่วไป  จํานวน 

15 ชุด)  คิดเปนรอยละ 74.57 ของแบบสอบถามทั้งหมดที่แจกไป  (กนศ.1.9-01) 

            สรุปผลการวิเคราะหขอมูลจากการสํารวจความพึงพอใจผูใชบริการกองกิจการนักศึกษาในดานตางๆ ดังนี ้

            1. ความพึงพอใจในการใหบริการภาพรวมคาเฉลี่ยสูงสุด (3.86) ไดแก ขอ 1.2 แตงกายสุภาพ รองลงมาที่

คาเฉลี่ย (4.03) ขอ 1.6 ปฏิบัติงานดวยความโปรงใส ไมทุจริต และคาเฉลี่ยต่าํสุด (3.74) ไดแก ขอ 1.3  ตอบขอ

ซักถามและใหคําแนะนําไดถูกตอง ชัดเจน 

 2. ความพึงพอใจในกระบวนการข้ันตอนการใหบริการ ภาพรวมคาเฉลี่ยสูงสุด (3.85) ไดแก ขอ 2.2 มีการ

ใหบริการลําดับกอน-หลัง รองลงมาที่คาเฉลี่ย (3.80) ขอ 2.1 การติดประกาศ/แจงขอมูลข้ันตอนและระยะเวลา

ใหบริการ และคาเฉลี่ยต่ําสุด (3.72) ไดแก ขอ 2.5 วัสดุอุปกรณมีความเพียงพอในการใหบริการ 

3. ความพึงพอใจในสิ่งอํานวยความสะดวก ภาพรวมคาเฉลี่ยสงูสุด (4.03)  ไดแก  ขอ  3.1   สถานที่ตั้งของ

หนวยงานมีความสะดวกในการมารับบริการ รองลงมาที่คาเฉลีย่ (3.81)  ขอ 3.2 สถานที่/อุปกรณ สะอาด เปน

ระเบียบ และคาเฉลี่ยต่ําสุด (3.55)  ไดแก ขอ 3.3  มีการบริการขอมูลขาวสารผานสื่อตาง ๆ เชน เว็บไซต  Facebook 

4. ความพึงพอใจตอการใหบริการในภาพรวมของกองกิจการนักศึกษาทีค่าเฉลี่ย (3.76)   

(กนศ.1.9-02) 

 

 

หลักฐาน  : 

      1.  กนศ.1.9-01 :  แบบสอบถามความพึงพอใจผูใชบริการ กองกิจการนักศึกษา 

      2. กนศ.1.9-02 :  สรุปผลการประเมินความพงึพอใจผูใชบริการ กองกิจการนักศึกษา 

ขอสรุปโดยรวมตัวบงชี้รวมของหนวยงาน 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

    ---- 

จุดควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง   
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ภารกิจที่  1  ภารกิจรวมของหนวยงานสนับสนุน   

ตัวบงชี้ :  1.9 รอยละของระดบัความพึงพอใจของผูรับบริการ 

1. ปรับปรุงการใหบริการใหเปนทีพ่ึงพอใจมากข้ึน            

2. สิ่งที่ไมพงึพอใจและควรปรับปรุงการใหบริการที่ลาชา , การจัดการระบบสารสนเทศในการ 

จองหองพัก    

วิธีปฏิบัติที่ด/ีนวัตกรรม                

             ---- 
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สวนที่ 6 

ผลการดําเนินงานกองกิจการนักศึกษา 

ประจําปการศึกษา 2556 

ภารกิจ/ตัวบงชี้เฉพาะของหนวยงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภารกิจที่  2  ภารกิจเฉพาะของหนวยงาน  



ตัวบงชี้ :  2.1  จัดบริการและสวัสดิการนักศึกษา 

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  2556 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

5 5 5   บรรลุเปาหมาย 

    
 

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการ

ประเมิน 

ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

 1 มีแผนการ

จัดบริการและ

สวัสดิการ

นักศึกษา ตาม

นโยบายของ

สํานักงาน 

คณะกรรม การ

การอุดมศึกษา 

มหาวิทยาลยั 

สงขลานครินทร 

สวนราชการและ

หนวยงานที่

เก่ียวของ 

 

      กองฯ มีแผนการการดําเนินงานจัดบริการและ

สวัสดิการนักศึกษาที่เอ้ือตอการพัฒนาการเรียนรูและ

สงเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษา เก่ียวกับ ทุนการศึกษา 

กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา การใหคําปรึกษาและ

บริการดานขอมูลขาวสาร บริการจัดหางานและขอมูล

ศึกษาตอ บริการอาหาร เคร่ืองดื่มและสิ่งอํานวยความ

สะดวกที่จําเปน บริการสุขภาพอนามัยและการประกันภัย

อุบัติเหตุ และการใหบริการวิชาทหาร  (กนศ.2.1-01)    

กนศ.2.1-01   

มาตรฐาน  กิจการ

นักศึกษาของ

สํานักงาน 

คณะกรรมการการ

อุดมศึกษา   

 

กนศ.1.1-01 

แผนกลยุทธกอง

กิจการนักศึกษา 

ป 2556-2558  
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ภารกิจที่  2  ภารกิจเฉพาะของหนวยงาน  

ตัวบงชี้ :  2.1  จัดบริการและสวัสดิการนักศึกษา 

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการ

ประเมิน 

ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

 2 มีการดําเนิน งาน

ตามแผน ที่

กําหนด 

   กองฯ ไดจัดใหมีบริการและสวัสดิการนักศึกษาที่ดี ดังนี้ 

   2.1 จัดบริการทุนการศึกษาประเภททุนทั่วไป ตาม

เงื่อนไขและวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัยหรือแหลงทุน ป

การศึกษา 2556  มีนักศึกษาสมัครขอรับทุน รวมจํานวน  

362  คน  จัดสรรทุนใหนักศึกษา รวมทั้งสิ้น 198 คน รวม

เปนเงิน 1,458,126  บาท และสวนที่ไดรับเงินตอเนื่อง

จํานวน 160 คน วงเงินทุน 5,967,585 บาท และมีการ

จัดสรรทุนการศึกษาโครงการตนกลาสงขลานครินทร ซึ่ง

เปนโครงการที่จัดข้ึนตามนโยบายของคณะกรรมการสงเสริม

กิจการมหาวิทยาลัย  เพื่อชวยเหลือนักเรียนที่ครอบครัวมี

ฐานะยากจน ใหไดมีโอกาสศึกษาในระดับปริญญาตรี 

จัดสรรทุนการศึกษา แบงเปน 2 ระดับ คือ ระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลายและระดับปริญญาตรี สําหรับ

ประเภททุนใหมไดเปดรับสมัครและคัดเลือกนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาตอนตน จากโรงเรียนขยายโอกาส/โรงเรียน

ประจําตําบลและโรงเรียนสอนศาสนาใน 14 จังหวัด

ภาคใต  เพื่อศึกษาตอในระดับมัธยมปลาย (ม.4-ม.6)  การ

ดําเนินงานทั้งสวนการประชาสัมพันธ  การแสดงแหลง

เงินทุนและการคัดเลือกผูรับทุนและการพัฒนานักเรียนทนุ

ใหสามารถรวมเขาเรียนในมหาวิทยาลัยและความสามารถ

ตามศักยภาพ      ปการศึกษา 2556   มีผูสมัครขอรับทุน

ประเภททุนใหมจํานวน  68  คน  จัดสรรทุน จํานวน  14  

คน  เปนเงิน 406,000 บาท และพิจารณาการคัดเลือกผู

ไดรับทุนตอเนื่อง จํานวน 48 คน  เปนเงิน 1,601,000  

บาท  รวมการจัดสรรทั้งประเภททุน 

กนศ.2.1-01            

มาตรฐาน  กิจการ

นักศึกษาของ

สํานักงาน 

คณะกรรมการการ

อุดมศึกษา  

 

กนศ.2.1-02  

ประกาศ

มหาวิทยาลยั สงขลา

นครินทร เร่ือง รับ

สมัครนักศึกษา 

ขอรับทุนการศึกษา 

ประจําป 

การศึกษา 2556 

 

กนศ.2.1-03ประกาศ

มหาวิทยาลยั สงขลา

นครินทร เร่ือง 

ประกาศผลการ

คัดเลือกนักศึกษารับ

ทุนการศึกษา

ประเภททุนทั่วไป 

วิทยาเขตหาดใหญ 

ประจําปการศึกษา 

2556 
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ภารกิจที่  2  ภารกิจเฉพาะของหนวยงาน  

ตัวบงชี้ :  2.1  จัดบริการและสวัสดิการนักศึกษา 

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการ

ประเมิน 

ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

   ตอเนื่องและทุนใหมทั้ งสิ้น  62 คน  เปนเงินทั้ งสิ้น 

3,007,000  บาท  และมีการจัดทุน "สงขลานครินทร” 

เปนทุนที่จัดตั้งข้ึนเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระบรมราช

ชนกเจาฟามหิดลอดุลยเดชฯ เพื่ อส ง เส ริมใหมีผู มี

การศึกษาสูง และเพื่อสรางนักวิชาการ (Scholar) ที่มี

ความสามารถ  โดยคัดเลือกผูรับทุนจากนักเรียนใน 14 

จังหวัดภาคใต ที่มีผลการเรียนดีเยี่ยม (คะแนน 3.00 ข้ึน

ไป)  เขาศึกษาตอในสถาบันอุดมศึกษาภาคใต  คัดเลือก

ทุนใหมทุกป  ปละ 1 ทุน และพิจารณาคัดเลือกผูรับทุน

ตอเนื่องปการศึกษา 2556 มีผูรับทุนตอเนื่อง จํานวน 2 

คน เงินทุน 100,000 บาท การดําเนินงานทั้งสวนการ

ประชาสัมพันธ  คัดเลือกและพัฒนานักศึกษาทุน 

-ทุน "ชวยเหลือนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลา-นครินทร

กลุมพิเศษตาง ๆ”  ไดแก ทุนชวยเหลือนักศึกษาที่ไดรับ

ผลกระทบจากเหตุการณความไมสงบในจังหวัดชายแดน

ภาคใต จํานวน 1 คน โครงการสนับสนุนเงินอุดหนุน

ทางการศึกษาสําหรับนิสิตนักศึกษาพิการในระดับ

อนุปริญญาและระดับปริญญาตรี ซึ่งเปนโครงการที่จัดข้ึน

ตามพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ 

พ.ศ. 2551 โดยใหนักศึกษาพิการมีโอกาสเขารับการศึกษา

โดยไมตองเสียคาใชจาย  โดยใน          ปการศึกษา 

2556  มีนักศึกษาพิการที่ไดรับการสนับสนุนเงินอุดหนุน

ทางการศึกษา จํานวน 5 คน ทุนชวยเหลือนักศึกษาที่

ประสบอุทกภัย/วาตภัย/ประสบภัยสึนามิ  จํานวน 1 คน 

เปนเงิน 63,000 บาท (กนศ.2.1-06) 

กนศ.2.1-04 

ประกาศกระทรวง 

ศึกษาธิการ เร่ือง  

นโยบายทีส่ถาบนั 

อุดมศึกษาพึงปฏิบัติ

ตอนักศึกษา 

 

กนศ.2.1-05  

ประกาศ

มหาวิทยาลยั สงขลา

นครินทร  

เร่ือง  ผลการ 

พิจารณาคัดเลือก 

ผูไดรับทนุการ ศึกษา

โครงการ ตนกลา

สงขลานครินทร  

ประจําปการศึกษา 

2556 

 

กนศ.2.1-06

ประกาศ

มหาวิทยาลยั 

สงขลานครินทร 

เร่ืองผลการ

พิจารณาจัดสรร

ทุนชวยเหลือ 

นักศึกษาที่ไดรับ

ผลกระทบจาก

เหตุการณความ 
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ภารกิจที่  2  ภารกิจเฉพาะของหนวยงาน  

ตัวบงชี้ :  2.1  จัดบริการและสวัสดิการนักศึกษา 

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการ

ประเมิน 

ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

   -  ทุนการศึกษาประเภททุนทํางานแลกเปลี่ยน  เปน

ทุนการศึกษาที่จัดใหนักศึกษาทํางานในหนวยงานตาง ๆ 

ของมหาวิทยาลัยในชวงเวลาวางจากการเรียน นักศึกษา

ไดรับคาตอบแทน ชั่วโมงละ 25 บาท นักศึกษาสามารถ

สมัครขอรับทุน  เลือกหนวยงาน และลงเวลาการ

ปฏิบัติงานผานทาง website ปการศึกษา 2556 มีผูสมัคร

จํานวน 317  คน  ไดรับการจัดสรรทุนการศึกษาจํานวน  

147  คน  จํานวนเงินทุนทั้งสิ้น  297,772  บาท  

(กนศ.2.1-07) 

ไมสงบในจังหวัด

ชายแดนภาคใต 

 

กนศ.2.1-07  

http://student.ps

u.ac.th/StudAffair

s/Special/scholars

hip/ 

 

   2.2 จัดบริการกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา ตาม

ประกาศ/ระเบียบและขอบังคับของกองทุน    ปการศึกษา 

2556 ไดจัดสรรเงินกูยืมตามเกณฑที่กําหนด จํานวน 

4,322 คน รวมเปนเงิน 233,423,015  บาท (กนศ.2.1-

08) 

กนศ.2.1-08 

ระเบียบ และขอบังคับ

กองทุนฯ 

   2.3 จัดบริการใหคําปรึกษาและบริการดานขอมูลขาวสาร 

ชวยใหนักศึกษาคนหาและแกไขปญหาตางๆ ทั้งดานการ

เรียนและปญหาอ่ืนๆ               ปการศึกษา 2556  มี

นักศึกษาขอรับการปรึกษาทั้งเปนรายกลุม รายบุคคล 

และทางโทรศัพท  รวมจํานวน  48  คน และมีการ

ใหบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอนักศึกษา โดยมี

เ ว็ บ ไ ซ ต ก อ ง กิ จ ก า ร นั ก ศึ ก ษ า 

( http:\\student.psu.ac.th)  เ ป น แ ห ล ง ร ว ม ข อ มู ล

ขาวสารที่เก่ียวของกับนักศึกษา มีการจัดกิจกรรมเพื่อ

พัฒนาประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพแกนักศึกษา  

ไดแก โครงการฝกอบรมเพื่ อ เพิ่มทักษะการสื่ อสาร

ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาชั้นปสุดทายเพื่อเขาสูตลาด

งานในประชาคม ASEAN จํานวน 5 คร้ัง   มีผูเขา

โครงการรวมจํานวน  1,056   คน 

กนศ.2.1-09 

แบบบนัทึก 

การใหการปรึกษา 

 

กนศ.1.5-03 

http://student. 

psu.ac.th 

 

 

   2.4 จัดบริการจัดหางานและขอมูลศึกษาตอ โดยมุงเนนให

นักศึกษามีงานพิเศษทําหารายไดระหวางเรียน มีงานทํา

หลังสําเร็จการศึกษา หรือศึกษาตอในระดับสูงข้ึน โดยจัด

ใหมีระบบสารสนเทศเพื่อการบริการจัดหางานและขอมูล

ศึกษาตอทางเว็บไซต PSU Job Search พรอมทั้งจัด

กนศ.2.1-10 

http://student. 

psu.ac.th/ 

jobssearch/ 

index.php 

70 
รายงานประจําปการประเมินคุณภาพภายใน  ปการศึกษา 2556 

http://student.psu.ac.th/StudAffairs/Special/scholarship/
http://student.psu.ac.th/StudAffairs/Special/scholarship/
http://student.psu.ac.th/StudAffairs/Special/scholarship/
http://student.psu.ac.th/StudAffairs/Special/scholarship/


ภารกิจที่  2  ภารกิจเฉพาะของหนวยงาน  

ตัวบงชี้ :  2.1  จัดบริการและสวัสดิการนักศึกษา 

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการ

ประเมิน 

ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

บรรยายใหความรูเ ก่ียวกับการสมัครงาน การพัฒนา

บุคลิกภาพ จัดสอบ TOEIC ตลอดจน      จัดโครงการ

เสริมสมรรถนะบัณฑิตใหประกอบธุรกิจเองได รวม 7 

โครงการ มีนักศึกษา/บัณฑิต/บุคคลภายนอกเขารวม

จํานวน 3,523 คน และ     มีการจัดงานวันนัดพบแรงงาน

รวมกับสํานักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา มีสถาน

ประกอบการเขารวมจํานวน  122  แหง มีตําแหนงงาน

วาง 1,054  ตําแหนง  6,148  อัตรา  มีผูลงทะเบียน

ทั้งสิ้น  3,700  คน (กนศ.2.1-11) 

 

กนศ.2.1-11สรุปผล

การจัดงานวันนดัพบ

แรงงานสงขลา 57 

 
กนศ.2.1-01   
มาตรฐาน  กิจการ
นักศึกษาของ
สํานักงาน 
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา   
 

   2.5 จัดบริการอาหาร  เคร่ืองดื่ม  และสิ่งอํานวยความ

สะดวกที่จําเปน มี คุณภาพตามมาตรฐาน ในราคาที่

ยุติธรรม ใหเพียงพอกับความตองการของนักศึกษาและ

บุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยจัดใหมีผูประกอบการ

จําหนายอาหารและเคร่ืองดื่มที่มีความหลากหลาย รวม

จํานวน 68 ราน นอกเหนือจากการจัดใหมีบริการของคณะ

ตางๆ พรอมทั้งจัดใหมีรานสวัสดิการสิ่งอํานวยความสะดวก

ตางๆ  (กนศ.2.1-12)  มีการควบคุมคุณภาพโดยการตรวจ

ผูประกอบการ ผูสัมผัสอาหาร ตรวจหาเชื้อจุลินทรีย โดย

คณะกรรมการ เจาหนาที่สาธารณสุข และนักศึกษา - 

อาจารย 

กนศ.2.1-12ประกาศ

รายชื่อ/ประเภท

อาหาร  

 

กนศ. 2.1-13   

หนังสือขออนุญาต

ตรวจสอบสุขาภิบาล

อาหารในศูนยอาหาร

โรงชาง/ผลการ

ตรวจสอบคุณภาพจาก

หอง ปฏิบัติการ 

เคร่ืองดื่ม 

 

   จากภาควิชาจุลชีววิทยา  อบรมใหความรูผูประกอบการ

และรณรงคใหความรูการบริโภคอาหารที่ถูกหลักอนามัย

และเหมาะสม (กนศ.2.1-13) จัดสถานที่รับประทาน

อาหารใหม ีความสะอาด  สะดวก  สบาย  โดย มี

พนักงานทําความสะอาดทุกวันๆ ละ 2 ผลัด ตั้งแตเวลา 

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

ลมติดผนังระบายอากาศบริเวณที่นั่งรับประทานอาหาร  มี

น้ําประปาที่ผานการกรองน้ําดื่มดวยเคร่ืองกรองที่ได

มาตรฐานน้ําดื่มบริการฟรี และมีระบบจัดเก็บเศษอาหาร 

กนศ. 2.1-14    

ประกาศ

มหาวทิยาลยัสงขลานคริ

นทร วิทยาเขตหาดใหญ 

เร่ืองการใหบริการ

สุขภาพอนามัย และการ

ประกันภัยอุบัติเหตุ

นักศึกษา วิทยาเขต

หาดใหญ 
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ภารกิจที่  2  ภารกิจเฉพาะของหนวยงาน  

ตัวบงชี้ :  2.1  จัดบริการและสวัสดิการนักศึกษา 

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการ

ประเมิน 

ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

ขยะรีไซเคิล  บอดักไขมัน ภายใตการประสานงานกับของ

อาคารสถานที่ 

 

 

   2.6 จัดบริการสุขภาพอนามัยและการประกันภัยอุบัติเหตุ 

โดยจัดใหมีบริการสุขภาพอนามัยที่โรงพยาบาลสงขลา

นครินทรและที่ศูนยสุขภาพนักศึกษา ซ่ึงอยูในบริเวณ

มหาวิทยาลัยและใกลชุมชนนักศึกษา นักศึกษามีความ

สะดวกในการเขารับบริการ และไดจัดทําประกันภัย

อุบัติเหตุใหนักศึกษา-บุคลากรของมหาวิทยาลัย ทําให

นักศึกษา-บุคลากรมีความสะดวกในการเขา รับการ

รักษาพยาบาลเนื่องจากประสบอุบัติเหตุไดทั่วโลก ทั้ง

โรงพยาบาลของรัฐ โรงพยาบาลเอกชน คลินิก และโพลี

คลินิก ปการศึกษา 2556            มีนักศึกษา-บุคลากร

เขารวมโครงการประกันภัย จํานวน 23,819 คน มี

นักศึกษาประสบภัยอุบัติเหตุเขารับการรักษาพยาบาล 

จํานวน 3,104 คร้ัง บุคลากรเขารับการรักษาพยาบาล  

จํานวน 57 คร้ัง  เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจํานวน 2 คน แยก

เปนนักศึกษา 1 คนบุคลากร 1 คน เสียชีวิตจากสุขภาพ 

จํานวน 2 คนแยกเปนนักศึกษา 1 คน 

กนศ. 2.1-15  บันทึก

ขอตกลงการ 

ทําประกันภัยฯ 

ป 2556 

 

กนศ. 2.1-16 

บัญชรีายชื่อผูเขา รวม

ประกันภัยฯ 

   บุ ค ล า ก ร  1  ค น  ค า ใ ช จ า ย ร ว ม เ ป น จํ า น วน เ งิ น

2,055,514.82 บาท 
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ภารกิจที่  2  ภารกิจเฉพาะของหนวยงาน  

ตัวบงชี้ :  2.1  จัดบริการและสวัสดิการนักศึกษา 

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการ

ประเมิน 

ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

   2.7 จัดบริการวิชาทหาร โดยประสานงานรับสมัคร

นักศึกษาวิชาทหาร ดําเนินการขอผอนผันการเกณฑทหาร 

ขอผอนผันการเรียกพล ขอยกเวนการตรวจเลือกเขารับ

ราชการทหาร ทํารอรับสิทธิ์  ลาศึกษาตอ ขอติดตั้งยศ 

การศึกษาภาคสนาม     ปการศึกษา 2556  มีนักศึกษา

สมัครเรียนและฝกภาคสนาม จํานวน  114  คน  ขอ

ยกเวนการตรวจเลือกเขารับราชการทหาร จํานวน  318  

คน     ขอผอนผันการเรียกพล จํานวน  -  คน ขอผอนผัน

การเขารับราชเปนทหารกองประจําการเพื่อลาศึกษาตอ 

จํานวน 1 คน 

กนศ. 2.1-17 

ระเบียบ

กระทรวงกลาโหม 

 

กนศ. 2.1-18 

ใบรายชื่อ นศท. 

2556 

 

กนศ. 2.1-19   

บัญชีรายชื่อ

นักศึกษาขอยกเวน

การตรวจเลือกเขา

รับราชการทหาร 

ประจําป 2556 

 

กนศ. 2.1-20 

หนังสือจากศูนยฝก 

มทบ. 42 

 

กนศ. 2.1-21 

หนังสือลาศึกษาตอ 

 

 

     

 

 3 มีระบบ

บริหารงานแบบมี

สวนรวม มีคณะ 

      มีอาจารย บุคลากรและผูแทนนักศึกษา รวมเปน

คณะกรรมการทํางานอยางมีสวนรวม เพื่อความโปรงใส 

ยุติธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล ตลอดจนมีหนวยงาน

กนศ. 2.1-22 

คําสั่งแตงตัง้ 

คณะกรรมการ
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ภารกิจที่  2  ภารกิจเฉพาะของหนวยงาน  

ตัวบงชี้ :  2.1  จัดบริการและสวัสดิการนักศึกษา 

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการ

ประเมิน 

ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

ทํางานตางๆ ตาม

ภารกิจของกอง 

ราชการ บริษัทผูประกอบการเอกชนรวมทํางาน ดงันี้  

      3.1 คณะกรรมการจัดสรรทุน 

      3.2 คณะกรรมการกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา 

      3.3 คณะกรรมการที่ปรึกษาเชิงจิตวิทยา  

      3.4 อาสาสมัครนักศึกษาบานวัยใส  

      3.5 สํานักงานจัดหางานจงัหวัดสงขลา  

      3.6 บริษัทผูประกอบการเอกชน 

      3.7 คณะกรรมการคัดเลือกควบคุม แล 

รานคาจําหนายอาหารและใหบริการตาง ๆ  ใน 

พื้นที่ซึ่งอยูในความรับผิดชอบของกองกิจการนักศึกษา 

      3.8 คณะกรรมการจัดทําประกันภัยอุบัติเหต ุ

      3.9 ศูนยฝกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบก 42   

บริหารงานกิจการ

นักศึกษา

มหาวิทยาลยั-สงขลา

นครินทร 

 

กนศ.2.1-23

คณะกรรมการ

ดําเนินงานกิจการ

นักศึกษา 

 

กนศ. 2.1-24 

คณะกรรมการ

คัดเลือกควบคุม 

ดูแล รานคาจําหนาย

อาหารและใหบริการ 

ตาง ๆ ในพืน้ที่ซึ่งอยู

ในความรับผิดชอบ

ของกองกิจการ

นักศึกษา  

 

กนศ. 2.1-25 

คณะกรรมการ

ดําเนินงานจัดทํา

ประกันภัยอุบัติเหตุ 

ป 2556 
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ภารกิจที่  2  ภารกิจเฉพาะของหนวยงาน  

ตัวบงชี้ :  2.1  จัดบริการและสวัสดิการนักศึกษา 

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการ

ประเมิน 

ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

 4 มีการประเมินผล

การดําเนินงาน 

   มีการประเมินผลความพึงพอใจของผูใชบริการทุก

ภารกิจ ทั้งโดยการสังเกต สัมภาษณ และใชแบบประเมิน 

ผลการประเมินภาพรวมอยูในระดับดี ที่คาเฉลี่ย 3.76  

โดยผลประเมินตามภารกิจมีดังนี้   

     4.1 จัดบริการอาหาร เคร่ืองดื่ม และสิ่งอํานวยความ

สะดวกที่จําเปน ผลการประเมินอยูในระดับ  ดี  คาเฉลี่ย 

3.75 

     4.2 จัดบริการสุขภาพอนามัยและการประกันภัย

อุบัติเหตุผลการประเมินอยูในระดับดี คาเฉลี่ย 4.03 

     4.3 จัดบริการวิชาทหาร ผลการประเมินอยูในระดับดี 

คาเฉลี่ย 3.82  

     4.4 จัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนว

การใชชีวิตแกนักศึกษา ผลการประเมินอยูในระดับมาก 

คาเฉลี่ย 3.73 

     4.5 จัดบริการขอมูลขาวสารที่ เปนประโยชนตอ

นักศึกษา ผลการประเมินอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.77 

     4.6 จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาการ

และวิชาชีพแกนักศึกษา ผลการประเมินอยูในระดับมาก 

คาเฉลี่ย 3.82  

     4.7 ความพึงพอใจในภาพรวมระบบและกลไกการให

การปรึกษาและบริการดานขอมูลขาวสาร ผลการประเมิน

อยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.77 

กนศ. 1.9-02สรุปผล

การประเมินผลความ

พึงพอใจในการ

ใหบริการ กอง

กิจการนักศึกษา 

 5 มีการนําผลการ

ประเมินมา

ปรับปรุงการ

(พัฒนา)ทาํงาน 

 

      มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาการ

จัดบริการและสวัสดิการนักศึกษาให   ดียิ่งข้ึน ดังนี้ 

     -ประชุมผูมีสวนรวมทั้งผูประกอบการจําหนายอาหาร

และสินคาบริการ พนักงานทําความสะอาด เพื่อปรับปรุง

พัฒนาการปฏิบัติงาน พรอมทั้งไดประสานงานกองอาคาร

สถานที่เก่ียวกับสัตวจรจัดที่สรางความรําคาญใหผูบริโภค  

ปรับปรุงบริเวณ ซอมแซมหลังคา  เพิ่มพัดลมระบาย

อากาศ  พื้นอาคารที่สะอาดสม่ําเสมอ 

     - จัดใหมีแพทยประจําคลินิกสุขภาพนักศึกษาในวัน

จันทรตั้งแตเวลา 12.30น. เพื่อบริการนักศึกษาปวยที่มี

จํานวนมากกวาวันอ่ืนๆ 

 

 

75 
รายงานประจําปการประเมินคุณภาพภายใน  ปการศึกษา 2556 



ภารกิจที่  2  ภารกิจเฉพาะของหนวยงาน  

ตัวบงชี้ :  2.1  จัดบริการและสวัสดิการนักศึกษา 

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการ

ประเมิน 

ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

ขอสรุปโดยรวมของตัวบงชี ้

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

     1. มีระบบการบริหารจัดการแบบมีสวนรวม เปนคณะกรรมการ  คณะทํางาน จดับริการและสวัสดิการนักศึกษา   

     2. มีระบบบริการที่ทนัสมัยนักศึกษาเขาถึงไดสะดวก เชน  ระบบสุขภาพอนามัยและการประกันภัยอุบัติเหตุ  ระบบ

วิชาทหาร  ระบบทุนการศึกษา  เปนตน     

     3. มีชองทางการติดตอสื่อสารหลายชองทาง  สามารถสื่อสารผูรับบริการไดสะดวก  รวดเร็ว เชน    Face book , e-

mail  , line  เปนตน 

     4. มีระบบสารสนเทศสาํหรับผูปฏิบัติงานและผูรับบริการ 

จุดควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

1. ควรไดรับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมเติม 

2. ควรมีการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการทุกภารกิจ 

วิธีปฏิบัติที่ด/ีนวัตกรรม 

     มีศูนยสุขภาพนักศึกษาอยูบริเวณหอพักนักศึกษา 
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ภารกิจที่ 2  ภารกิจเฉพาะของหนวยงาน  

ตัวบงชี้  2.2 : 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 2556 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

6 6 5  บรรลุเปาหมาย 

                                      

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการ

ประเมิน 

ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

 1. สถาบนัจัดทาํ

แผนการจัด

กิจกรรมพัฒนา

นักศึกษาที่

สงเสริมผลการ

เรียนรูตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับ อุดมศึกษา

แหงชาต ิ

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.1.1-01) พรอมยึดกรอบ

นโยบายบมเพาะนักศึกษา และโครงสรางกิจกรรมเสริม

หลักสูตรเพื่อพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

ซึ่งกําหนดใหนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เขาศึกษาในป

การศึกษา 2550 เปนตนไป ตองเขารวมกิจกรรมเสริม

หลักสูตรเพื่อพัฒนานักศึกษาตลอดระยะเวลาที่ศึกษาใน

มหาวิทยาลัย มีจํานวนไมนอยกวา 17 กิจกรรม มีจํานวน

หนวยชั่วโมงที่เขารวมไมนอยกวา 100 หนวยชั่วโมง มี

โครงสรางกิจกรรมเสริมหลักสูตร จําแนกได 5 ประเภท  

(กนศ.2.2-01) ไดแก   

 

กนศ.1.1-01  

แผนกลยุทธ 

กองกิจการนักศึกษา  

ป 2556-2558 

 

กนศ.2.2-01  

คูมือปฏิบัติงานเสริม

หลักสูตรเพื่อพัฒนา

นักศึกษา 

มหาวิทยาลยั 

สงขลานครินทร 
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ภารกิจที่ 2  ภารกิจเฉพาะของหนวยงาน  

ตัวบงชี้  2.2 : ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา  

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการ

ประเมิน 

ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

       1.1 กิจกรรมเสริมสรางจิตสํานึกสาธารณะ พัฒนา

คุณธรรม จริยธรรม และความมีวินัย  

    1.2 กิจกรรมเสริมสรางทักษะทางสังคม วิชาการ วิชาชีพ 

และเสริมสรางสมรรถนะบนพื้นฐานความเปนไทย 

    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

คุณภาพการศึกษาใหกับนักศึกษาโดยนํากระบวนการ

บริหารงานแบบวงจรคุณภาพ (PDCA-par) เปนแนวทางใน

การปฏิบัติงานสนับสนุนสงเสริมโครงการกิจกรรมของ

นักศึกษา มีการจัดอบรมใหความรู เ ร่ืองกระบวนการ

บริหารงานแบบวงจรคุณภาพ (PDCA-par) โดยสอดแทรก

การใหความรูเมื่อมีการประชุมสัมมนาทุกคร้ัง พรอมไดจัด

ประกวดโครงการกิจกรรมดีเดน โดยกําหนดเกณฑการเขียน

สรุปตามกระบวนการ PDCA มีการจัดโครงการเวทีคุณภาพ

กิจกรรมนักศึกษาของ     วิทยาเขตหาดใหญ โดยมีการ

คัดเลือกโครงการกิจกรรมดีเดน และนักกิจกรรมตัวอยาง

ประจําป    มีการจัดกิจกรรมจัดระเบียบตึกกิจกรรม

นักศึกษา (5ส.) ขององคกรนักศึกษา  (กนศ.2.2-02)  

 

กนศ.2.2-02 โครงการ

พัฒนาผูนาํกลุม

กิจกรรมนักศึกษา

เตรียมรับประชาคม

อาเซียน 

 

กนศ.2.2-03  

-เกณฑการคัดเลือก

นักกิจกรรมตัวอยาง 
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ภารกิจที่ 2  ภารกิจเฉพาะของหนวยงาน  

ตัวบงชี้  2.2 : ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา  

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการ

ประเมิน 

ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

    โครงการกิจกรรม

ดีเดน 

-ประกาศ

มหาวิทยาลยั 

สงขลานครินทรเร่ือง

ผลการคัดเลือกนัก

กิจกรรมตัวอยาง  

วิทยาเขตหาดใหญ

ประจําป 2556  

และประกาศ 

มหาวิทยาลยั   

สงขลานครินทรเร่ือง

ผลการพิจารณา

คัดเลือกโครงการ

กิจกรรมดีเดนวิทยา

เขต หาดใหญ 

ประจําป 2556 

 3. มีการสงเสริมให

นักศึกษานาํ

ความรูดานการ

ประกันคุณภาพ

ไปใชในการจัด

กิจกรรมที่

ดําเนินการโดย 

    กองฯ ไดสนับสนุนสงเสริมใหกลุมองคกรกิจกรรม

นักศึกษา ไดแก องคการบริหารฯ         สภานักศึกษาฯ 

ชมรมในสังกัดองคการบริหารฯ และกรรมการหอพักเปนผู

จัดโครงการ รวมทั้งโครงการซ่ึงงานในสังกัดกองกิจการ

นักศึกษาดําเนินการจัดข้ึนเพื่อพัฒนานักศึกษา รวมทั้งสิ้น 

340 โครงการ/กิจกรรม (กนศ.2.2-04)  ซึ่งกิจกรรมดังกลาว

ไดดําเนินการโดยนํากระบวนการบริหารงานแบบวงจร

คุณภาพ (PDCA-par)  มีการ 

กนศ.2.2-04 

http://student. 

psu.ac.th/TS234  
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ภารกิจที่ 2  ภารกิจเฉพาะของหนวยงาน  

ตัวบงชี้  2.2 : ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา  

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการ

ประเมิน 

ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

  นักศึกษาอยาง

นอย  5 

ประเภท 

ในระดับปริญญา

ตรี  

จัดอบรมใหความรูกับผูนํากิจกรรมนักศึกษา  สรุปผลการ

ดําเนินโครงการจําแนกตามฐานขอมูลสารสนเทศกิจกรรม

นักศึกษารวม 5 ดาน ดังนี้ 

    3.1 กิจกรรมดานวิชาการที่สงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่

พึงประสงคที่สงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตพึงประสงคจํานวน 

60 โครงการ (กนศ.2.2-04) ประกอบดวย 

        1.) โครงการที่นําความรูจากวิชาการ/วิชาชีพ ที่ศึกษา

อยู และจากความสนใจเฉพาะเร่ืองของนักศึกษา ไปฝก

ปฏิบัติ/ถายทอดแกเยาวชน/ นักเรียน ไดแก โครงการคาย

วิเทศสอน สานตอ  โครงการคายยุวชนคนชางพูด ป 9  

โครงการคายรักษภาษามลายู โครงการ VITES BACK TO 

THE NATURE CAMP โครงการมหกรรมภาษาและ

วัฒนธรรม โครงการ Enlish Culture Learning และ

โครงการถนนคนเดินสูเถาแกนอย เปนตน 

 

 

  -กิจกรรม 

วิชาการที ่

สงเสริม 

คุณลักษณะ 

บัณฑิตที่พงึ 

ประสงค 

-กิจกรรม 

กีฬาหรือการ

สงเสริมสุขภาพ 

-กิจกรรม 

การบําเพ็ญ 

        2.) โครงการที่สงเสริมความเปนประชาธิปไตย ไดแก 

โครงการเสวนาสันติภาพและการเมือง โครงการตามหา

ประชาธิปไตยที่บางกอก โครงการนักศึกษาสูความเปน

พลเมือง โครงการเสวนาประชาธิปไตย และการจัดใหมีการ

เลือกตั้งกรรมการองคกรกิจกรรมนักศึกษาประจาํป เปนตน 

        3.) โครงการที่เพิ่มพูนการเรียนรูจากประสบการณ

ตรง โดยการเปดโลกทัศนใหกวางไกล ไดแก โครงการพัฒนา

ผูนํากลุมกิจกรรมนักศึกษาเตรียมรับประชาชนอาเซียน และ

โครงการ  Young Ambassador เปนตน 
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ภารกิจที่ 2  ภารกิจเฉพาะของหนวยงาน  

ตัวบงชี้  2.2 : ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา  

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการ

ประเมิน 

ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

  ประโยชนหรือ

รักษา 

สิ่งแวดลอม 

-กิจกรรม 

เสริมสราง  

คุณธรรมและ

จริยธรรม 

-กิจกรรม 

สงเสริมศิลปะ

และวัฒนธรรม 

  3.2 กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ        รวม

จํานวน  45  โครงการ  (กนศ.2.2-04)              ซึ่ง

ประกอบดวย    

        1.โครงการที่สงเสริมใหนักศึกษารูจักการวางแผนใน

การจัดการแขงขัน/การฝกอบรม/สัมมนากีฬาชนิดตางๆ

ตลอดจนการพัฒนาทักษะการเลนกีฬาของนักศึกษา เชน 

โครงการกีฬา 14 คณะ/โครงการแขงขัน PSU OPEN/

โครงการกีฬานองใหม / โครงการอบรมกติกาและมารยาท  

เปนตน       เปนโครงการที่จัดกิจกรรมรวมกันระหวางงาน

พัฒนากีฬา / องคการบริหาร องคการนักศึกษา /สโมสร

นักศึกษาทั้ง 14 คณะ / ชมรมกีฬา โดยเร่ิมจากการขอ

อนุมัติโครงการ ประชุมหารือเพื่อเตรียมการจัดโครงการ 

แบงภาระงานความรับผิดชอบของแตละฝายดําเนินการโดย

เปนการเปด รับสมัครผูที่ สนใจเขารวมโครงการจาก

หนวยงานตา งๆ ทั้ งภายในและหนวยงานภายนอก

มหาวิทยาลัย ปฏิบัติงานจริงตามแผนที่วางไว  มีการ

ประเมินผลโครงการเพื่อนําผลที่ไดเปนตัวชี้วัดโครงการ

ตลอดจนนํามาปรับปรุงแกไขในการจัดโครงการคร้ังตอไป 

      2.โครงการที่สงเสริมใหนักศึกษาไดเขารวมการแขงขัน

กีฬาเชื่อมความสัมพันธภายในประเทศและระหวางประเทศ 

เชน  การแขงขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ ระหวาง 5 วิทยา

เขต / กีฬาบริดจ   เชื่อมความสัมพันธ หาดใหญ – ภูเก็ต / 

กีฬาซอฟทบอลเชื่อมความสัมพันธกับมหาวิทยาลัยทักษิณ

และทีมจากประเทศมาเลเซีย ฯลฯ 
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ภารกิจที่ 2  ภารกิจเฉพาะของหนวยงาน  

ตัวบงชี้  2.2 : ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา  

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการ

ประเมิน 

ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

         3.โครงการที่สงเสริมใหนักศึกษาไดเขารวมการแขงขัน

กีฬาเพื่อความเปนเลิศ เชน การแขงขันกีฬามหาวิทยาลัย

แหงประเทศไทย / การแขงขันซอฟทบอลเชียงใหม OPEN 

/ กีฬาบริดจอุดมศึกษา /การแขงขันกีฬายิงปนอุดมศึกษา 

กีฬาหมากกระดานอุดมศึกษา เปนตน       

     4.โครงการสงเสริมสุขภาพ เชน โครงการวิ่งหาดใหญสู

ธรรมชาติ / โครงการวิ่งสะสมระยะทางรอบอางน้ํา ม.อ. 

เปนตน  

  3.3 กิจกรรมดานบําเพ็ญประโยชน รวมจํานวน  41  

โครงการ (กนศ.2.2-04)  

      กิจกรรมที่เสริมสรางความรูความเขาใจในการดํารงชีพ 

ดังนั้นเพื่อจะไดปลูกฝงและเสริมสรางจิตสํานึกสาธารณะ

ใหแกนักศึกษาที่จะไดฝกตนเองใหตระหนักและเห็นคุณคา

ของการบําเพ็ญตนเพื่อประโยชนตอผูอ่ืน ซึ่งสอดคลองกับ

พระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนกที่ ให ถือ

ประโยชนสวนตัวเปนที่สอง ประโยชนของเพื่อนมนุษยเปน

กิจที่หนึ่ง  โดยมีกิจกรรมรวมกันสราง ซอมแซมถาวรวัตถุ

และเผยแพรความรูที่ไดจากการศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ

ทางแกประชาชน /เยาวชน ไดแก โครงการคายเติมสี

โรงเรียนสวย คร้ังที่ 6 โครงการ  คายตุลา56 โครงการคาย

ศรีตรังสัมพันธ คร้ังที่ 7 โครงการคายอาสาพาเยาวชน  

โครงการคายครูสะตอ โครงการมนตรักษอายเขียว โครงการ

คายพัฒนาชุมชน โครงการรวมรวมนจสานสายใยใจบําเพ็ญ 

นอกจากนั้นยังไดจัดกิจกรรมใหแกเยาวชน 

ดอยโอกาส/เยาวชนผูมีความบกพรองทางรางกาย  
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ภารกิจที่ 2  ภารกิจเฉพาะของหนวยงาน  

ตัวบงชี้  2.2 : ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา  

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการ

ประเมิน 

ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

   ไดแก  โครงการคายสงยิ้มสูนอง  โครงการสานฝนปนรัก  

โครงการคายจุดประกาย   โครงการเติมฝนปนรักวันเด็ก  

โครงการคาย Healthy for Kids   เปนตน  

     สําหรับกิจกรรมการรักษาสิ่งแวดลอมไดมีการจัด

กิจกรรมที่เนนการปลูกฝงเยาวชนพิทักษรักษาสิ่งแวดลอม 

ไดแก โครงการคายนักอนุรักษโครงการสัปดาหสิ่งแวดลอม 

โครงการคายเสริมสรางเยาวชนพิทักษสิ่งแวดลอม เปนตน 

 

   3.4  กิจกรรมดานสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม รวมจํานวน 

74 โครงการ  (กนศ.2.2-04)  ซึ่งประกอบไปดวย 1)

โครงการที่สงเสริมใหเกิดความเขาใจและภาคภูมิใจในวิถี

ชีวิตและภูมิปญญาไทย เชน โครงการลานวัฒน  เปน

โครงการที่จัดกิจกรรมรวมกันระหวางงานกิจกรรมนักศึกษา

และชมรมทุกชมรมในสัง กัดองคการบริหารองคการ

นักศึกษา  เร่ิมจากการประชุมรวมระหวางงานกิจกรรม 

องคการฯ และชมรมในสังกัด มีการประชุมวางแผน

ดําเนินงานรวมกัน และแบงเบาภาระหนาที่ รับผิดชอบของ

แตละองคกรปฏิบัติ ง านจ ริงตามแผนที่ ว าง ไวมี การ

ประเมินผลการจัดกิจกรรมและไดนําผลของการประเมินมา

ปรับใช ในการจัดกิจกรรมคร้ังตอไปซึ่งโครงการนี้เปนการ

สงเสริมกระบวนการการเรียนรู ความเขาใจหลากหลายทาง

พหุวัฒนธรรมตลอดทั้งเปนการสรางเครือขายทางวัฒนธรรม 

ตลอดทั้งเปนการสรางเครือขายทางวัฒนธรรมระหวาง

นักศึกษาดวยกัน รูปแบบกิจกรรมประกอบดวยนิทรรศการ

เก่ียวกับอาเซียน 
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ภารกิจที่ 2  ภารกิจเฉพาะของหนวยงาน  

ตัวบงชี้  2.2 : ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา  

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการ

ประเมิน 

ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

   นิทรรศการเชิงสาธิตในเร่ืองของวิถีปฏิบัติในการใชชีวิตของ

แตละศาสนา  ตลอดทั้งการแสดงศิลปวัฒนธรรม เปนตน 

ทั้งนี้รูปแบบในการจัดกิจกรรมแตละคร้ังก็จะปรับเปลี่ยนไป

ตามชื่อของโครงการตอนนั้น  2)โครงการสงเสริมความ

ภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ทั้งของทองถ่ิน 

และของชาติ เชน โครงการไหวครูดนตรีไทย โครงการถวาย

เทียนพรรษาและผาอาบน้ําฝน โครงการลอยกระทง เปนตน  

3)โครงการที่กอใหเกิดความเขาใจ และศรัทธาในสถาบัน

ทางศาสนา เชน โครงการรอมฎอน  โครงการกลุมเซล 

สามัคคีธรรมนําชีวิต  โครงการบอกเลาศรัทธาชมรมมุสลิม 

โครงการตักบาตรทุกวันพฤหัสบดี  เปนตน 4)โครงการที่

กอให เกิดอุดมการณหรือคานิยม ที่นับถือความดีงาม 

คุณธรรมและจริยธรรม เชน โครงการไหวครูมหาวิทยาลัย  

โครงการคายคุณธรรมวันแม โครงการ ปฏิบัติธรรมชมรม

พุทธศาสน โครงการ INNER PEACE  โครงการไหวครูและ

ครอบครูดนตรีไทย โครงการคายผูนําสีขาว เปนตน    5)

โครงการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย เชน โครงการดนตรีไทย

เพื่อนอง โครงการนาฏะ นาฏยลินลา โครงการนาฏรักษ

สัญจร ดนตรีไทยอุดมศึกษา คร้ังที่ 40  โครงการสงเสริม

ศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา คร้ังที่ 14  เปนตน   

6)โครงการศิลปวัฒนธรรมสากล และของชาติอ่ืนๆ เชน 

โครงการ IMT-GT Varsity Carnival โครงการ PSU Music 

Awards โครงการDancing Show 2013 โครงการ 

1stASEAN Week Fair Music Festival โครงการ Dancing  

Competition เปนตน 
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ตัวบงชี้  2.2 : ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา  

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการ

ประเมิน 

ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

   3.5  ดานกิจกรรมนานาชาติ มีการจัดและสงเสริมกิจกรรม

นานาชาติเพื่อให เกิดประโยชน กับนักศึกษาผู เขารวม

โครงการอยางตอเนื่อง ประกอบดวย       1)โครงการที่

ดําเนินการโดยกองกิจการนักศึกษา ไดแก โครงการเปนจา

ภาพจัด IMT-GT Varsity Carnival คร้ังที่ 15 โครงการเปด

โลกทัศนนักศึกษา สูสากล  โครงการ Backpacking Trip 

to ASEAN     2) โครงการที่สงเสริมใหนักศึกษาเขารวม   

ไดแก 

โครงการ ASEAN Future Leader Summit  2013 

โครงการ JENESYS 2.0 Project  โครงการ ASEAN India  

Student  Exchange  Programme 2013 

โครงการ ASEAN Anti-Corruption Youth Camp 

 3) โครงการที่สงเสริมใหชมรมนักศึกษานานาชาติจัด ไดแก 

โครงการ Language Camp โครงการ Farewell Party 

โครงการ New Year Trip เยี่ยมและจัดกิจกรรมบานเด็ก

กําพรา  โครงการ PSU Open Week  โครงการ Yearly 

Sport Fiesta  โครงการทัศนศึกษาวิทยาเขตตรัง  โครงการ

ปรับปรุงที่ทํ าการชมรมนักศึกษาตางชาติ  โครงการ 

Monthly Executive and Advisory Committee 

Meeting  โครงการ International Cultural Show   

โครงการ Observation of Different national and 

international festivals เชน เขารวม ASEAN Week ของ

องคการนักศึกษา 

 

   3.6 กิจกรรมดานพิเศษอ่ืนๆ จํานวน  28 โครงการ/กิจกรรม  

(กนศ.2.2-04) ไดจัดกิจกรรมเฉพาะเพื่อตอบสนองนโยบาย 

มหาวิทยาลัย สํานักงานคณะกรรมการงานอุดมศึกษา และ

กระทรวงศึกษาธิการในการเสริมสรางความเขาใจ 
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ภารกิจที่ 2  ภารกิจเฉพาะของหนวยงาน  

ตัวบงชี้  2.2 : ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา  

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการ

ประเมิน 

ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

   ดานพหุวัฒนธรรม การนําวิถีประชาธิปไตยและปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงมาใชในวิ ถีชีวิตประจําวัน กิจกรรม

เสริมสรางความสามัคคีมีวินัย ไดแก โครงการลูกพระบิดา

จิตอาสา พัฒนาคุณธรรม นําชีวิตพอเพียง โครงการนํา

เยาวชนนักเรียนที่ขาดโอกาสเดินทางไปทัศนศึกษาแหลง

ประวัติศาสตร และศิลปวัฒนธรรม  โครงการรณรงคตอตาน

การคอรัปชั่น “บัณฑิตไทยไมโกง” การจัดประชุมสัมมนา

เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมรับนองใหม และประชุม

เชียรเชิงสรางสรรค เปนตน 

    3.7 กิจกรรมดานเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม 

จํ านวน  92  โครงการ  จะมีการสอดแทรกอยู ใน

กระบวนการปฏิบัติงานแทบทุกกิจกรรม และมีบางโครงการ

ที่ชมรมดานศาสนามีการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสรางคุณธรรม 

จริยธรรมโดยตรง เชน โครงการคายพัฒนานักศึกษารูปแบบ

ตางๆ โครงการคายคุณธรรมวันแม ตักบาตรทุกวันพฤหัสบดี 

กิจกรรมเปดตะวันนองใหม  กิจกรรมไหวครูมหาวิทยาลัย 

จัดโดยชมรมพุทธศาสน โครงการบอกเลาศรัทธา เยาวชน

รุนใหมหัวใจจิตอาสา ปฏิบัติธรรมชมรมพุทธศาสน  ของ

หายไดคืน ชื่นชมคนดี จัดโดย ชมรมเสียงตามสาย  กลุม

เซลลสามัคคีธรรมนําชีวิต โครงการคายอากาเป จัดโดย 

ชมรม คริสเตียน เปนตน 

 

 4. มีการสนับสนุนให

นั ก ศึ กษ าสร า ง

เครือขายพัฒนา

คุณภาพ 

กองฯ ไดสนับสนุนใหกลุมองคกรกิจกรรมนักศึกษา

สวนกลางและสวนคณะมีการสรางเครือขายพรอมจัด

กิจกรรมรวมกัน  เร่ิมตั้งแตการจัดประชุมสัมมนารวม

ระหวางกลุมกิจกรรมนักศึกษา 

กนศ.2.2-05  

สรุปโครงการ/

กิจกรรมเครือขาย

บัณฑิต 
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ตัวบงชี้  2.2 : ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา  

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการ

ประเมิน 

ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

  ภาย ในสถาบั น

แ ล ะ ร ะ ห ว า ง

สถาบั น  และมี

กิจกรรมรวมกัน 

สวนกลาง และสวนคณะเพื่อกําหนดตารางกิจกรรม

นักศึกษารวมกัน การคิดคนกิจกรรมใหมๆ         เชิง

สรางสรรค และกําหนดวัน รูปแบบกิจกรรมที่มีการจัด

รวมกัน เชน การจัดการแขงขันกีฬานองใหม กีฬาระหวาง

คณะ โตวาทีนองใหม การแขงกีฬาขันเชื่อมความสัมพันธ

ระหวาง 5 วิทยาเขต โครงการหอพักสัญจร  โครงการคาย

อาสาพัฒนาชนบท       5 วิทยาเขต เปนตน นอกจากนั้น

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดมอบหมายให

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรเปนสถาบันแกนประสานการ

จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาเครือขายสถาบันอุดม ศึกษา

ภาคใต โดยไดรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อการจัด

กิจกรรมเครือขายเฉพาะดานกิจกรรมพัฒนานักศึกษาป

การศึกษาละ       1.6 ลานบาท ซึ่งปการศึกษา 2556  ได

ประสานขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิตนักศึกษา และ

บุคลากรดานกิจการนิสิตนักศึกษารวมทั้งสิ้น          4  

โครงการ (กนศ.2.2-06)  ไดแก โครงการ ประชุมเชิง

ปฏิบัติการการจัดการความรู (KM Workshop) หัวขอ การ

พัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมประชุมเชียรและรับนองใหม

เชิงสรางสรรค ปการศึกษา 2556  โครงการคายเรียนรูและ

เผยแพรโครงการพระราชดําริ พื้นที่โครงการฟารมตัวอยาง

ตามพระราชดําริในสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ  

โครงการงานเวทีคุณภาพกิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษา

เครือขายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต คร้ังที่ 3 หัวขอแนว

ปฏิบัติที่ดีโครงการเสริมสรางคุณธรรม  จริยธรรม   และ    

อุดมคติไทย 

ปการศึกษา 2556 

 

   ธรรมาภิบาล “บัณฑิตไทยไมโกง” และโครงการการเตรียม

ความพรอมนิสิตนักศึกษาสูประชาคมอาเซียนประชุมผูแทน

เครือขายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต 
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ตัวบงชี้  2.2 : ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา  

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการ

ประเมิน 

ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

 5. มีการประเมิน

ความสําเร็จตาม 

วัตถุประสงคของ

แผนการจัด

กิจกรรมพัฒนา

นักศึกษา 

     กองฯ ไดมีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค 

ของแผนกิจกรรมนักศึกษาโดยไดมีการจัดประชุมสัมมนา

ผูบริหารและบุคลากรดานกิจการนักศึกษาภายใตชื่อ

โครงการสัมมนา “การจัดโครงการพัฒนานักศึกษาตาม

แผนพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ป 

2555-2558” โครงการสัมมนาบุคลากรดานกิจการ

นักศึกษา 5 วิทยาเขต  ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู หัวขอ 

แนวทางการขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อใหบรรลุเปาประสงคใน

การบมเพาะนักศึกษาตามโครงสรางกิจกรรมเสริมหลักสูตร

เพื่อพัฒนานักศึกษา ตลอดจนไดมีการจัดสัมมนากิจกรรม

นักศึกษา    เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูเก่ียวกับแนวทางการ

พัฒนากิจกรรมนักศึกษาปญหาและอุปสรรคในการ

ปฏิบัติงานเพื่อนํามาปรับปรุงและพัฒนาในปตอไป (กศน.

2.2-06) 

กนศ.2.2-06 

- โครงการสัมมนา 

“การจัดโครงการ

พัฒนานักศึกษาตาม

แผนพัฒนานักศึกษา 

มหาวิทยาลยั 

สงขลานครินทร  

ป  2555-2558” 

 

- ประชุมแลกเปลี่ยน

เรียนรู หัวขอ

แนวทางการ

ขับเคลื่อนกิจกรรม

เพื่อใหบรรลุ

เปาประสงค    ในการ

บมเพาะนักศึกษา

ตามโครงสราง

กิจกรรมเสริม

หลักสูตรเพื่อพัฒนา

นักศึกษา สัมมนา

กิจกรรมนักศึกษา 
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ภารกิจที่ 2  ภารกิจเฉพาะของหนวยงาน  

ตัวบงชี้  2.2 : ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา  

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการ

ประเมิน 

ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

 6. มีการนําผลการ

ประเมินไป

ปรับปรุงแผนหรือ

ปรับปรุงการจัด

กิจกรรมเพื่อ

พัฒนานักศึกษา 

      จากผลการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของ

แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  การประเมินราย

โครงการและโดยภาพรวมทุกโครงการ กองกิจการนักศึกษา

มีการนําประเด็นสําคัญที่ตองการขับเคลื่อนเชิงนโยบาย 

และประสานความรวมมือเขาที่ประชุมคณะกรรมการ

ดําเนินงานกิจการนักศึกษาประจําเดือนตลอดจนการจัด

ประชุมผูนํากลุมกิจกรรมทั้งสวนกลางและสวนคณะเพื่อ

ซักซอมความเขาใจในแนวปฏิบัติที่มีการปรับปรุงเชิงพัฒนา

ตอไป  (กนศ.2.2-07) เชน การปรับแกปญหาการติดตอ

ประสานงานลาชาไดแกปญหาโดยการจัดตั้งกลุมสื่อสารผาน

Facebook E-mail การแกปญหาการลดข้ันตอนการออกใบ

ประมวลผลการเขารวมกิจกรรมของนักศึกษาเมื่อขอแลวให

สามารถรอรับไดกรณีเรงดวน  เปนตน  

กนศ.2.2-07 

- คําสั่งแตงตัง้ 

คณะกรรมการ  

กิจการนักศึกษา 

- รายงานการ 

ประชุมกลุม 

- ผูนํากิจกรรม 

- รายงาน 

บันทึกชวยจําของ

งานกิจกรรม

นักศึกษา 

- สรุปผลการจัด

โครงการกิจกรรม

นักศึกษาโดยรวม

ตลอด  

ปการศึกษา  2556 

ขอสรุปโดยรวมของตัวบงชี ้

จุดแข็ง / แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. มีโครงสรางกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนานักศึกษาในลักษณะบังคับเลือกเขารวมอยางหลากหลายมีการบันทึก

ประมวลการเขารวมกิจกรรมอยางเปนระบบ และมีผลตอการสําเร็จการศึกษา ทําใหนักศึกษาใหความสําคัญและสนใจเขา

รวมกิจกรรมนักศึกษาเพิ่มมากข้ึน 

2. มหาวิทยาลัยไดสนับสนุนงบประมาณจากเงินรายได (งบอุดหนุนกิจกรรมนักศึกษา) เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรม

นักศึกษาเพิ่มเติมจากเงินบํารุงกิจกรรมนักศึกษา ประกอบกับไดมีการออกระเบียบเงินบํารุงกิจกรรมนักศึกษาแยกตางหาก

จากระเบียบเงินรายได ซึ่งสงผลใหการใชจายงบประมาณโครงการยืดหยุนและคลองตัวมากข้ึน 
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ภารกิจที่ 2  ภารกิจเฉพาะของหนวยงาน  

ตัวบงชี้  2.2 : ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา  

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการ

ประเมิน 

ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

3. มีคณะกรรมการดําเนินงานกิจการนักศึกษาคอยกํากับดูแล และขับเคลื่อนนโยบายดานพัฒนา 

นักศึกษาสูการปฏิบัติ ซึ่งคณะกรรมการชุดดังกลาวประกอบดวยรองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษาและศิษยเกาสัมพันธ  

เปนประธาน รองคณบดีฝายพัฒนานักศึกษาทุกคณะ นายกองคการบริหาร และประธานสภานักศึกษา เปนกรรมการ

ผูอํานวยการกองกิจการนักศึกษา เปนกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการชุดดังกลาวจะมีการประชุมทุกเดือนจึงเปน

ชองทางแลกเปลี่ยนเรียนรู เชิงพัฒนาและแกปญหาที่อาจจะเกิดข้ึนจาการจัดกิจกรรมนักศึกษาไดอยางรวดเร็ว  และมีการ

จัดประชุมผูนํากลุมกิจกรรมนักศึกษาทั้งสวนกลางและคณะ ตลอดทั้งชมรมฝายตางๆที่สังกัดองคการนักศึกษา ประจําทุก

เดือนเพื่อคิดคนกิจกรรมในเชิงพัฒนาและรับทราบปญหาการทํากิจกรรมของนักศึกษาไดอยางรวดเร็ว 

จุดที่ควรพัฒนา / ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

1. มหาวิทยาลัยควรเสริมแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของอาจารยที่ปรึกษากิจกรรมนักศึกษา ซึ่งปจจุบันขาดบุคลากรที่

จะเขามาปฏิบตัิหนาที่อาจารยที่ปรึกษากลุมกิจกรรมตางๆ 

2. กองฯ ควรเพิ่มชองทางการประชาสัมพันธ โครงการ / กิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนานักศึกษา เพื่อใหนักศึกษา

เลือกเขารวมไดตามความสนใจ 

วิธีปฏิบัติที่ด/ี นวัตกรรม 

1. กองกิจการนักศึกษาไดนํากระบวนการบริหารงานตามแบบวงจรคุณภาพ (PDCA-par) มาเปน 

แนวทางในการปฏิบัติงานสนับสนุนสงเสริมการจัดกิจกรรมนักศึกษาพรอมมีงานเวทีคุณภาพกิจกรรมนักศึกษา ซึ่งเปนการ

เชิดชูเกียรติแกนักกิจกรรมตัวอยาง โครงการกิจกรรมดเีดนของกลุมกิจกรรมตางๆ ตลอดจนมีการขยายการจัดโครงการเวที

คุณภาพเครือขายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต ประกวดแนวปฏิบัติที่ดี หัวขอ การนําความรูดานการประกันคุณภาพไปใชใน

การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และเสริมสรางสํานึกสาธารณะแกนิสิตนักศึกษา และโครงการงานเวทีคุณภาพ

กิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษาเครือขายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต คร้ังที่ 2 หัวขอ  แนวปฏิบัติที่ดีโครงการการเตรียมความ

พรอมนิสิตนักศึกษาสูประชาคมอาเซียน 

2. มีการทําวิจัยประเมินผล เร่ือง  การบรรลุเปาประสงคในการบมเพาะนักศึกษาตามโครงสราง 

กิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ  
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ภารกิจที่  2  ภารกิจเฉพาะของหนวยงาน   

ตัวบงชี้ : 2.3  ระบบพัฒนานักศึกษา 

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  2556 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

4 4 4   บรรลุเปาหมาย 
 

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการ

ประเมิน 

ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

 1 มีแผนการ

ปฏิบัติงาน และมี

การกําหนด 

พฤติกรรม 

ดานคุณธรรม 

จริยธรรม 

สําหรับนักศึกษา 

      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 เร่ือง วิธีการสอบสวน

พิจารณาโทษกรณีนักศึกษากระทําความผิดวินัยนักศึกษา 

พ.ศ. 2548  และ จัดกิจกรรมรณรงคเพื่อสงเสริมคุณธรรม

จริยธรรมใหแกนักศึกษา (กนศ.1.1-04) 

กนศ.1.1-04 แผน

ปฏิทินงานของ

หนวยงานภายใน

กองฯ   

ป 2556  

(งานวินัยและ

พัฒนานักศึกษา) 

 2 มีการดําเนินงาน

พัฒนานักศึกษา

ตามแผน 

 

     ในการดําเนินงานวินัยและพัฒนานักศึกษา  แตละ

กรณีเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัย สงขลานครินทร 

เร่ือง วิธีการสอบสวนพิจารณาโทษกรณีนักศึกษากระทํา

ความผิดวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2548  ซึ่งไดมีการแจงเหตุ

กระทําความผิด จํานวน  53  กรณี กําหนดวิธีการปฏิบัติ

ในการสอบสวนและพิจารณาโทษกรณีนักศึกษากระทํา

ความผิดวินัยนักศึกษา ซึ่งยึดถือเปนแนวปฏิบัติเดียวกันทั้ง

มหาวิทยาลัย (กนศ.2.3-01)  โดยใน   

 

ปการศึกษา  2556  ไดมีการแตงตั้ งคณะกรรมการ

สอบสวน จํานวน 24 คําสั่ง (ไมนับรวมกรณีความผิดวินัย

จราจร) เพื่อหาขอเท็จจริงลงโทษนักศึกษา จํานวน 89 คน 

(กนศ.2.3-02) และ  (กนศ.2.3-03) 

      กองฯ ไดกําหนดพฤติกรรมคุณลักษณะพฤติกรรม

กนศ.2.3-01 

คําสั่งมหาวิทยาลยั

เร่ืองแตงตั้ง

คณะกรรมการ

สอบสวน 

ป2556 (ลับ) 

 

 

 

กนศ.2.3-02 

สรุปการลงโทษ

นักศึกษา ประจําป

การศึกษา 2556 

(ลับ) 
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ภารกิจที่  2  ภารกิจเฉพาะของหนวยงาน   

ตัวบงชี้ : 2.3  ระบบพัฒนานักศึกษา 

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการ

ประเมิน 

ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

ดานคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษาโดยที่ประชุม

คณะกรรมการดําเนินงานกิจการนักศึกษาในคราวประชุม  

คร้ังที่ 2 /2554  ในวันที่  26 พฤษภาคม 2554 ซึ่งมีรอง

อธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา  กีฬาและวัฒนธรรม  เปน

ประธานกรรมการ  รอง/ผูชวยคณบดีที่ดูแลดานกิจการ

นั ก ศึ ก ษ า ข อ ง ทุ ก ค ณ ะ  อ ง ค ก า ร นั ก ศึ ก ษ า                         

สภานักศึกษาเปนกรรมการ มีมติกําหนดพฤติกรรมดาน

คุณธรรม จริยธรรม ไววา  

       1.  มีจิตสาธารณะ  มีความเสียสละ  มนี้ําใจ มีความ

เอ้ืออาทรตอผูอ่ืน และชวยเหลือสังคม 

2. มีวินัย ประพฤตปิฏิบัติตน ตามระเบียบ 

ของมหาวิทยาลัย กฎหมาย และสังคม 

3. มีความซื่อสัตย  ตรงตอเวลา  และปฏิบัต ิ

ตนตรงตอหนาที่ ตอวชิาชีพ และไมทาํใหเสีย               

ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย   

       กองฯ ไดจัดและสนับสนุนใหมีกิจกรรมสงเสริมการ

พัฒนาดานคุณธรรมจริยธรรม โดยไดกําหนดไว เปน 

กิจกรรมดานหนึ่งในกิจกรรมเสริมหลักสูตร ในปการศึกษา 

2556  ไดมีการจัดกิจกรรมดานคุณธรรม  จริยธรรม และ

คานิยมที่ถูกตองรวมทั้งสิ้น  จํานวน  92  โครงการ  

(กนศ.2.3-04) 

 

 

กนศ.2.3-03 

โปสเตอร 

 

กนศ.2.3-04 

http://student. 

psu.ac.th/news/

view.php?n_id 

=1519  

กนศ.2.3-05 

https://student.

psu.ac.th/TS234 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3 มีการประเมินผล

การดําเนินงาน

ดานวนิยัและ

พัฒนานักศึกษา 

     กองมีการประเมินผลความพึงพอใจตอการใหบริการ

ในภาพรวมของกองกิจการนักศึกษา ของผูใชบริการทุก

ภารกิจ ทั้งโดยการสังเกต สัมภาษณ และใชแบบประเมิน 

ผลการประเมินภาพรวมอยูในระดับมาก  ที่คาเฉลี่ย 3.76  

(กนศ.1.9-02)      

กนศ.1.9-02 

สรุปผลการ

ประเมินความพงึ

พอใจผูใชบริการ 

กองกิจการ

นักศึกษา 
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ภารกิจที่  2  ภารกิจเฉพาะของหนวยงาน   

ตัวบงชี้ : 2.3  ระบบพัฒนานักศึกษา 

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการ

ประเมิน 

ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

 4 มีการปรับเปลี่ยน

แผนการ

ดําเนินงานตาม 

ผลการประเมิน

การดําเนินการ 

 

- 

 

- 

 5 การดําเนินงาน

โดยการรวมมือ

จากผูเก่ียวของ

เพื่อการดูแล

พัฒนานักศึกษา 

     มีการทํางานประสานความรวมมือระหวางแพทย 

นักจิตวิทยาและมหาวิทยาลัย ในการรวมกันดูแลและ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักศึกษาที่มีปญญาทางสภาพจิตใจ 

โดยในปการศึกษา 2556 มีการรวมมือแกปญหาของ

นักศึกษา จํานวน 3 คน 

กนศ.2.3-06 

ประวัติการเขารับ

การใหคําปรึกษา

ทางดานสภาพ

จิตใจ(ลับ) 

 

ขอสรุปโดยรวมของตัวบงชี ้

จุดแข็ง/แนวทางสงเสริมจดุแข็ง 

1. สโมสรนักศึกษา/องคการนักศึกษา  มีสวนรวมในการปองกันใหนักศึกษาปฏิบัติตามระเบียบ/ขอบังคับ/ 

ประกาศของมหาวิทยาลัยรวมทัง้ฝายกิจการนักศึกษาคณะหลายคณะมีสวนรวมรณรงคปองกันการกระทําความผดิวินัย

นักศึกษาเร่ืองวินัยในแนวทางเดยีวกัน 

2. กองกิจการนักศึกษามีนโยบายใหองคกรนักศึกษา/คณะรวมดําเนินงานในการพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม

นักศึกษาในรูปแบบของเครือขายวินัยนักศึกษาเพื่อเปดโอกาสใหนักศึกษา/คณะสวนรวมในการพัฒนานักศึกษาใหมากข้ึน

รวมทั้งรณรงคใหคณาจารยบทบาทในการเสริมสรางใหนกัศึกษามีจิตสาํนึกที่ดี  ตระหนักถึงผลของการกระทําความผิด

อยางทั่วถึงและสม่ําเสมอเพื่อปองปรามการกระทําความผิด    

จุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

1. ควรมีการปรับปรุงวิธีการดําเนินการเก่ียวกับความผิดวินัยนักศึกษาในบางฐานความผิดใหมีความคลองตัว

และระยะเวลาสั้นหรือรวดเร็วข้ึนเพื่อแกปญหาความลาชาในการดําเนินงานเนื่องจากปจจุบันองคประกอบของ

คณะกรรมการสอบสวนและคณะกรรมการดําเนินงานวินัยนักศึกษาตองมีองคประชุมไมนอยกวา 2 ใน 3 เมื่อ

คณะกรรมการวางไมตรงกันทําใหเกิดความลาชาในการดําเนินงาน 

2. ควรมีการประเมินผลการจัดโครงการหรือกิจกรรมสงเสริมการพัฒนาพฤติกรรมดานคุณธรรม จริยธรรม/ตาม

ตัวบงชี้และเปาหมายที่กําหนดไวอยางเปนระบบมากข้ึน 

วิธีปฏิบัติที่ด/ีนวัตกรรม 

 ดําเนินการใชวิธีรณรงคโครงการเชิดชูใหรางวัลนักศึกษาและคณะที่ปฏิบัติตนเปนแบบอยางแกนักศึกษาคน

อ่ืนๆ แทนที่จะเปนการดาํเนินการลงโทษเพื่อจูงใจใหนักศึกษา / คณะในการสรางคานิยมที่ดีใหเกิดข้ึน 

 

93 

รายงานประจําปการประเมินคุณภาพภายใน  ปการศึกษา 2556 

 
 



 

 

94 

รายงานประจําปการประเมินคุณภาพภายใน  ปการศึกษา 2556 

 
 



   

ภารกิจที่  2  ภารกิจเฉพาะของหนวยงาน 

ตัวบงชี้  :  2.4  การชี้นําและหรือการแกปญหาสังคมในดานสุขภาพของสถาบันและการพัฒนากีฬา 

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  2556 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

5 5 5   บรรลุเปาหมาย 
 

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการ

ประเมิน 

ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

 1 มีแผนปฏิบัติ 

งานทีส่อดคลอง 

ตามนโยบาย

มหาวิทยาลยั

และตาม

แผนการพัฒนา

กีฬาแหงชาติ

และมาตรฐาน

การกีฬาแหง

ประเทศไทย 

โดยดําเนนิงาน

ตามวงจร

คุณภาพ

(PDCA) 

       กองฯ  มีแผนในการสงเสริมและพัฒนากีฬา  ตาม

นโยบายมหาวิทยาลัย   เพื่อพัฒนานักศึกษา  บุคลากร  

ดานกีฬาและสุขภาพ  ประกอบดวย    กิจกรรมกีฬา  

กีฬาเพื่อสุขภาพ  กีฬาสานสัมพันธ  กีฬาเพื่อความเปน

เลิศ วิทยาศาสตรการกีฬา และสิ่งอํานวยความสะดวก  ซึ่ง

กองฯ ไดพัฒนาอาคารสถานที่  สนามกีฬา  วัสดุอุปกรณ

กีฬาตางๆ ใหมีความพรอมในการรองรับการแขงขันใน

ระดับชาติและนานาชาติรวมถึงสนับสนุนการเรียนการ

สอน  เปนไปตามแผนการพัฒนาการกีฬาแหงชาติและ

มาตรฐานการกีฬาแหงประเทศไทย (กนศ.2.4-01)  โดยได

ดําเนินการชี้นําและแกปญหาสังคมในดานสุขภาพตาม

นโยบายของมหาวิทยาลัย ที่จะสนับสนุนและสงเสริมดาน

การพัฒนาสุขภาพและการออกกําลังกายของนักศึกษา 

บุคลากรและประชาชนทั่วไป ทั้ง 5 วิทยาเขต  เนนให

นักศึกษามีวิถีทางการใชชีวิตที่ถูกตอง นอกจากการเรียน

แลว ไดทํากิจกรรมที่พัฒนาความเขมแข็งทั้งดานรางกาย

และจิตใจ 

กนศ. 2.4-01 

แผนสงเสริมและ

พัฒนากีฬา 

 

กนศ.2.4 - 02 

คําสั่งแตงตัง้

คณะกรรมการ

สงเสริมและ

พัฒนากีฬา 

วิทยาเขต

หาดใหญ 

ภารกิจที่  2  ภารกิจเฉพาะของหนวยงาน 

ตัวบงชี้  :  2.4  การชี้นําและหรือการแกปญหาสังคมในดานสุขภาพของสถาบันและการพัฒนากีฬา 

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการ

ประเมิน 

ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
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 2 มีการดําเนิน 

งานตามแผน 

 

ปการศึกษา 2556 ไดจัดกิจกรรมกีฬา จํานวน 68 

โครงการ โดยมีผูเขารวมทั้งสิ้น 8,500  คน 

- กิจกรรมชมรมกีฬา 58 โครงการ 

- กีฬาเพื่อสุขภาพจํานวน 5 โครงการ  

- กีฬาเพื่อความเปนเลิศจํานวน 5 โครงการ  

(กนศ.2.4-03) 

     มีการจัดกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธทั้งภายในและ

ตางประเทศ  จํานวน 2 โครงการ  มีผูเขารวมทั้งสิ้น 200 

คน กิจกรรมเขารวมการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัย แหง

ประเทศไทย คร้ังที่ 41 “มอดินแดงเกมส” โดยมีผูเขารวม

จํานวน 220 คน ใน 23 ชนิดกีฬา มีสถาบันเขารวม 118 

สถาบัน  

     ดานสิ่งอํานวยความสะดวกทางดานอาคารสนามกีฬา

และอุปกรณดานกีฬาเพื่อการฝกซอม  แขงขัน มีการจัด

ใหบริการสนามกีฬาตางๆใหกับนักศึกษา บุคลากร บุคคล

ทั่วไป ที่สนใจออกกําลังกายโดยเปดบริการ 2 ชวงเวลา 

ชวงที่ 1 เวลา 06.30–10.00 น. ชวงที่ 2 เวลา 15.30–

21.00 น.  มีการจัดสนามกีฬาเพื่อการเรียนการสอนตาม

ตารางการสอนวิชาพื้นฐานทางดานกีฬา  สนามกีฬาที่จัด

ใหบริการประกอบดวย สนามฟุตบอลพรอมลูวิ่งยาง

สังเคราะห  1  สนาม  สนามฟุตบอล  1 สนาม  สนาม

ซอฟทบอล 1 สนาม สนามฟุตซอลกลางแจง  2  สนาม  

สนามเปตอง 74 สนามสนามวอลเลยบอลชายหาด  1  

สนาม สนามเทนนิส  5  คอรท  อาคารกีฬาในรม 1 หลัง  

อาคารกีฬาอเนกประสงค 1 หลัง  อาคารยิมเนเซี่ยม 1 

หลัง    สระวายน้ํา 25 เมตร 1 สระ  สระวายน้ํา 50  

เมตร  1  สระ  อาคารกีฬาและนันทนาการ  1 หลัง  ลาน

กิจกรรมอเนกประสงค   

กนศ.2.4- 03   

สรุปจํานวน

ผูเขารวมโครงการ   

 

ภารกิจที่  2  ภารกิจเฉพาะของหนวยงาน 

ตัวบงชี้  :  2.4  การชี้นําและหรือการแกปญหาสังคมในดานสุขภาพของสถาบันและการพัฒนากีฬา 

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการ

ประเมิน 

ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

   1  หลัง  การจัดใหบริการสนามกีฬาตางๆ ไดเปดบริการ

ทุกวัน มีผูใชบริการเพื่อออกกําลังกายเฉลี่ย 700 คน/วัน 
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  บรรลุเปาหมาย 

ตามแผนไมต่ํา

กวา  รอยละ 

80 

   กองฯ ไดดําเนนิการตามแผนฯ โดยการจัดโครงการ 

จํานวน 68 โครงการ พบวามีโครงการที่บรรลุตาม

เปาหมาย 64 โครงการ คิดเปนรอยละ 94 %  (กนศ.2.4-

04) โดยมีโครงการเดน ๆ ดังนี ้

- โครงการแขงขันกีฬานองใหม   

- โครงการแขงขันกีฬา 14 คณะ 

- โครงการแขงขันกีฬา  5  วิทยาเขต 

กนศ.2.4-04 

แบบสรุป

ประเมินผล

โครงการ 

 3 มีโครงการรับ

นักเรียนที่มี

ความสามารถ

ทางดานกีฬา

เขาศึกษาใน

มหาวิทยาลยั

โดยวิธีพิเศษ

และมีการจัด

โครงการที่ 

มีผลกระทบที่

เกิดประโยชน

และสรางคุณคา

ทาง 

สังคม 

    โครงการรับนักเรียนที่มีความสามารถทางดานกีฬาเขา

ศึกษาในมหาวิทยาลัยโดยวิธีพิเศษ ตั้งแต ป 2550 – 

2556  จํานวน 198 คน (กนศ. 2.4–05) 

     โครงการที่มีผลกระทบทีเ่กิดประโยชนและสรางคุณคา

ทางสงัคม  

     1. นักศึกษา  บุคลากร ประชาชนทั่วไป มีความตื่นตัว

ในก า รออก กํ าลั ง ก ายตามสน าม กีฬา กันมาก ข้ึ น  

มหาวิทยาลัยมีความพรอมทางดานการใหบริการ  สนาม

กีฬาตางๆ ตอทองถ่ินมากยิ่งข้ึน  (กนศ.2.4-06)    

    2. มหาวิทยาลัยมีความพรอมในดานอาคารสถานที่

สนามกีฬาที่จะรองรับการจัดทํา กิจกรรมตางๆของ

นักศึกษา บุคลากรและประชาชนในทองถ่ินไดอยาง

หลากหลายและเพียงพอ   

    3. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรในทุกวิทยาเขต  

สามารถเปนศูนยกลางการใหบริการดานสุขภาพ และการ

ออกกําลังกายกับสังคม 

 

 

 

กนศ. 2.4-05 

สรุปรายงาน

โครงการรับ

นักศึกษาที่มี

ความสามารถทาง

กีฬาเขาศึกษาใน 

มหาวิทยาลยัโดย

วิธีรับตรง 

 

กนศ.2.4-06 

ระเบียบการใช

สนามกีฬาตางๆ 

ภารกิจที่  2  ภารกิจเฉพาะของหนวยงาน 

ตัวบงชี้  :  2.4  การชี้นําและหรือการแกปญหาสังคมในดานสุขภาพของสถาบันและการพัฒนากฬีา 

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการ

ประเมิน 

ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
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 4 มีการบริหาร

จัดการแบบ   มี

สวนรวมโดย 

คณะกรรมการชุด

ตาง ๆ และ 

กิจกรรม/    

บุคลากร/

นักศึกษา ไดรับ

การ 

ยกยอง

ระดับชาต ิ

 

    กองฯ ไดแตงตั้ งคณะกรรมการอํานวยการกีฬา  

ประกอบดวย  รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษาและศิษย

เกาสัมพันธ  ผูทรงคุณวุฒิดานกีฬา  เจาหนาที่งานกีฬา

กองกิจการนักศึกษา  ผูแทนองคการบริหาร  องคการ

นักศึกษา   ทุกวิทยาเขต   เพื่อกําหนดกรอบนโยบายการ

พัฒนาดานกีฬาของมหาวิทยาลัย (กนศ. 2.4-07) 

     กองฯ ไดจัดสงนักศึกษาและบุคลากรของคณะ/

หนวยงานเขารวมการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหง

ประเทศไทย (กนศ. 2.4-08)  

กีฬาบุคลากรสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กน

ศ.2.4 - 09)   ซึ่งจากการจัดสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน

กีฬาดังกลาว นักกีฬาไดรับเหรียญรางวัลโดยแยกออกเปน

สวนของนักศึกษาและบุคลากรดังนี้   

1. นักศึกษา 

- การแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยฯ แหง 

ประเทศไทย คร้ังที่ 41  “มอดินแดงเกมส”             4  

เหรียญเงิน  4  เหรียญทองแดง 

2. บุคลากร 

- กีฬาบุคลากรสํานักงานคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษา คร้ังที่ 32  “บางแสนเกมส” 

    19  เหรียญทอง  

    13  เหรียญเงิน  

              23  เหรียญทองแดง 

กนศ. 2.4-07 

คําสั่งแตงตัง้

คณะกรรมการ

อํานวยการกีฬา 

 

กนศ.2.4-08 

สรุปผลการ

แขงขันกีฬา

มหาวิทยาลยั แหง

ประเทศไทย คร้ัง

ที่ 41 

 

กนศ. 2.4-09 

สรุปผลการ

แขงขันกีฬา

บุคลากร

สํานักงาน

คณะกรรมการ

การอุดมศึกษา 

คร้ัง 32 

 

 

 

 

    

ภารกิจที่  2  ภารกิจเฉพาะของหนวยงาน 

ตัวบงชี้  :  2.4  การชี้นําและหรือการแกปญหาสังคมในดานสุขภาพของสถาบันและการพัฒนากีฬา 

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการ

ประเมิน 

ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
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 5 มีการประเมิน 

ผลงานพรอม

นําผลมา

ปรับปรุงพฒันา

และกิจกรรม/    

บุคลากร/

นักศึกษา 

ไดรับการยก

ยองระดับ

นานาชาต ิ

      มีการประเมินความพงึพอใจของผูใชบริการ     ผล

การประเมินอยูในระดับดี  ที่คาเฉลี่ย  3.60  และไดนําผล

การประเมินมาพฒันาปรับปรุงการ ใหบริการอยาง

ตอเนื่อง (กนศ. 2.4–10) 

     กองฯ เปนเจาภาพดาํเนินการจัดแขงขันกีฬา IMT-GT 

VARSITY CARNIVAL คร้ังที่ 15 ระหวางวันที่ 22 – 27 

พฤศจิกายน 2556  (กนศ.2.4-11) 

 

กนศ. 2.4-10 

สรุปผลการ

ประเมินความพงึ

พอใจในการ

ใหบริการ   กอง

กิจการนักศึกษา 

 

กนศ.2.4-11 

สรุปผลการ

แขงขัน 

ขอสรุปโดยรวมของตัวบงชี ้

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง  

1. มีสนามกีฬาที่มีมาตรฐานระดับสากล(มาตรฐานการกีฬาแหงประเทศไทย)และมีสถานที่ออก 

กําลังกายทีส่วยงามและอยูใกลหอพักนักศึกษาและชุมชน 

       2. นโยบายของรัฐบาลที่สนับสนุนใหมีการพัฒนาพื้นที่ในเขตสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ  (IMT-GT)  โดยเปดโอกาสให

มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมสานสัมพันธดานกีฬากับประเทศมาเลเซีย  และประเทศอินโดนีเซีย   โดยในปการศึกษา 2556  

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรเปนเจาภาพจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษาดานกีฬา  ศิลปวัฒนธรรม และสัมมนาผูนํา

นักศึกษา ในภูมิภาคสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ  IMT-GT VARSITY CARNIVAL คร้ังที่ 15  

       3. มหาวิทยาลัยฯ มนีโยบายในการสงเสริมใหนักศึกษา   บุคลากร  และประชาชน  มีความตระหนักในการออก

กําลังกาย  ซึ่งเปนการชี้นาํและ/หรือแกปญหาในดานสุขภาพของสังคม 

จุดควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง  

      1. การจัดการเรียนการสอนและการใชสนามกีฬานอกเวลาราชการ สงผลกระทบตอการจดักิจกรรมและออกกําลัง

กายของนักศึกษา  จึงควรประสานงานกับฝายที่เก่ียวของเพื่อกําหนดเวลาใชอาคารสนามกีฬา    

      2. ควรจัดกิจกรรมดานการสงเสริมสุขภาพรวมกับองคกรทัง้ภาครัฐ  และเอกชน  เพิ่มมากข้ึน 

      3. ควรเพิ่มจํานวนบุคลากรดานการสงเสริมสุขภาพใหเพียงพอ 

ภารกิจที่  2  ภารกิจเฉพาะของหนวยงาน 

ตัวบงชี้  :  2.4  การชี้นําและหรือการแกปญหาสังคมในดานสุขภาพของสถาบันและการพัฒนากีฬา 

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการ

ประเมิน 

ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

วิธีปฏิบัติทีด่ี/นวตักรรม  

1. การใหบริการออนไลนผานบตัรสมาชิกอิเลคทรอนิคส  (electronic card) 

2. มีเจาหนาที่ใหคําแนะนําและใหความชวยเหลือประจําศูนยกีฬา 
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ภารกิจที่  2  ภารกิจเฉพาะของหนวยงาน 

ตัวบงชี้ :  2.5  ระบบมาตรฐานหอพักนักศึกษา 

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 ครบ 

5 ขอ 

 

ผลการประเมินตนเองปการศึกษา  2556 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

5 5 5   บรรลุเปาหมาย 
 

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการ

ประเมิน 

ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

 1 มีมาตรฐาน

หอพัก

นักศึกษาและ

แผนปฏิบัติ

งานที่

สอดคลองกับ

เกณฑ

มาตรฐาน

หอพักของ

สํานักงาน

คณะกรรม 

การการ

อุดมศึกษา 

      กองฯ  ไดกําหนดมาตรฐานหอพักนักศึกษา  โดยมี

วัตถุประสงคจัดหอพักนักศึกษาเพื่อบริการนักศึกษาและ

บุคคลภายนอก ใหเปนแหลงพักอาศัยที่มีบริการและ

สวัสดิการที่ไดคุณภาพ มีบรรยากาศ และสิ่งแวดลอม ที่

เ อ้ือตอการศึกษาเลาเรียน  และเปนแหลงบมเพาะ

นักศึกษาใหเปนบัณฑิตที่พึงประสงค มีทักษะวิชาการ 

สะทอนภาวะผูนํา  ทักษะชีวิต คุณธรรม  จริยธรรม 

จิตสํานึกสาธารณะ สมรรถนะสากล อยูรวมกันไดเปน

อยางดีและมีความสุขทามกลางพหุวัฒนธรรมตาม

มาตรฐานหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ที่

สอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหอพักของสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา 8 มาตรฐาน   

(กนศ.2.5-01) 

 

 

   1.  มาตรฐานหองพัก 

   2.  มาตรฐานหอพักดานการเปนแหลงที่พักอาศัย 

   3.  มาตรฐานโครงสรางและความปลอดภัยอาคาร

หอพัก 

   4.  มาตรฐานการจัดระบบบริการ 

กนศ.2.5-01     

คูมือควบคุม

มาตรฐานหอพัก

นักศึกษา

มหาวิทยาลยั- 

สงขลานครินทร 
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ภารกิจที่  2  ภารกิจเฉพาะของหนวยงาน 

ตัวบงชี้ :  2.5  ระบบมาตรฐานหอพักนักศึกษา 

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการ

ประเมิน 

ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

   5.  มาตรฐานการเปนแหลงบมเพาะและสงเสริมการ

เรียนรู 

   6.  มาตรฐานดานโครงสรางการบริหารจัดการ 

   7.  มาตรฐานการซอมบํารุง 

   8.  มาตรฐานหอพักเอกชน  

 และไดกําหนดเกณฑการจัดสรรที่พัก  แผนการจัดที่พัก  

พรอมประกาศใหทราบโดยทั่วกัน   

(กนศ.2.5-02)  

 

 

 

 2 มีการบริหาร

หอพักตาม

มาตรฐาน

และเแผน 

 

     กองฯ บริหารหอพักตาม 8 มาตรฐานและแผน ดังนี้ 

การจัดสรรที่พักในหอพัก (หอพักกองฯและหอพักใน

กํากับ)  ไดจัดสรรที่พักในหอพักนักศึกษาตามแผนที่

กําหนด คือ จัดสรรใหนักศึกษาชั้นปที่ 1  

นักศึกษาผูนํากิจกรรมนักศึกษาโครงการพิเศษตาง 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

กลุม นศ. 
จํานวน 

ชาย หญิง รวม 

น.ศ.ช้ันปท่ี 1 1,138 2,514 3,652 

น.ศ.ผูนํากิจกรรม 239 350 589 

น.ศ.โครงการพิเศษ 41 62 103 

น.ศ.ช้ันท่ีป 2-6 1,017 2,649 3,666 

รวม 2,435 5,575 8,010 

จัดที่พักบุคลายนอก ชาย หญิง รวม 

บุคคลภายนอก 1,650 2,116 3,766 

กนศ.2.5-02  

ประกาศเกณฑ

การจัดสรรหอพัก

นักศึกษาและ

แผนการจัดสรรที่

พักนักศึกษา    
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ภารกิจที่  2  ภารกิจเฉพาะของหนวยงาน 

ตัวบงชี้ :  2.5  ระบบมาตรฐานหอพักนักศึกษา 

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการ

ประเมิน 

ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

นักศึกษาที่พักในหอพัก  600  คน จัดสิ่งอํานวยความ

สะดวกที่เอ้ือตอการพักอาศัยอยางมีคุณภาพ       มีพื้นที่

หองพักเฉลี่ยคนละไมนอยกวา 6 ตรม.      มีเตียงนอน

พรอมที่นอนสะอาดถูกสุขลักษณะ      ตูเสื้อผา  โตะเกาอ้ี  

ที่เก็บเอกสาร และสิ่งของใชสวนตัวที่เปนสัดสวน  พรอม

จัดสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอ้ือตอการเรียนรู ไดแก จุด

เชื่อมตอหรือมีสัญญาณเพื่อเขาถึงระบบอินเตอรเน็ตใน

หองพัก และบริเวณรอบหอพักนักศึกษา  โดยมีเคร่ือง

คอมพิวเตอรสวนกลางภายในหอพักนักศึกษา  

    จัดใหนักศึกษาเขาถึงระบบอินเตอรเน็ตไดพรอมกัน 

เพื่ อใช เปนแหลง ศึกษาคนควาขอมูลและมีสถานที่

เหมาะสมเอ้ือตอการเรียนรูไดอยางมีคุณภาพ  เชน  หอง

คอมพิวเตอร  หองยา         หองอเนกประสงค  หองอาน

หนังสือ 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.2.5-03)  

และมีการตรวจสอบตลอด 24 ชั่วโมง ทําใหไมมีกรณี

ทรัพยสินสูญหายหรือนักศึกษาถูกทํารายรางกายโดย

บุคคลภายนอก  มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ

เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย    ทุกวัน 

   มีระบบดับเพลิงที่มีประสิทธิภาพพรอมใชงาน โดยมีถัง

ดับเพลิงแบบมือถือไมนอยกวา 1 ชุดตอพื้นที่  1,000 

ตารางเมตร และติดตั้งทุกระยะหางกันไมเกิน 45 เมตร  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กนศ.2.5-03      

ตัวอยางสติ๊กเกอร

ติดบัตรนักศึกษา 

ผูมีสิทธิ์พักใน

หอพัก 
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 รายงานประจําปการประเมินคุณภาพภายใน  ปการศึกษา 2556 



ภารกิจที่  2  ภารกิจเฉพาะของหนวยงาน 

ตัวบงชี้ :  2.5  ระบบมาตรฐานหอพักนักศึกษา 

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการ

ประเมิน 

ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

ตรวจสอบถังเคมีดับเพลิงทุกอาคารใหมีสภาพพรอมใชงาน

ไดตลอดเวลา ตรวจสอบเปลี่ยนสารเคมีดับเพลิงทุกป 

ติดตั้งไฟสองสวางฉุกเฉินในกรณีกระแสไฟฟาขัดของ 

อยางนอย 1 ชุดตอพื้นที่ 1,000 ตารางเมตร ติดตั้งทุก

ระยะหางกันไมเกิน 45 เมตร  และจัดซอมอพยพอัคคีภัย

ปละ 1  คร้ัง 

    มีระบบโทรทัศนวงจรปด  (CCTV) ที่ทันสมัยติดตั้งที่

ทางเขาหอพักนักศึกษาทุกอาคารเพื่อการรักษาความ

ปลอดภัยและสามารถพูดคุยโตตอบกับหัวหนางานหอพัก

นักศึกษาที่อาคารสํานักงานหอพักได 

   มีระบบ Scan ลายนิ้วมือในหอพักนักศึกษาอาคาร 12, 

13 และ 14           

   มีระบบเตือนภัยฉุกเฉินในหอพักและมีเจาหนาที่รักษา

ความปลอดภัยปฏิบัติงานที่หอพักตลอด 24  ชั่วโมง ทุก

อาคาร  ไดนําระบบบริหารความเสี่ยงตามนโยบาย

มหาวิทยาลัยโดยจัดใหมีการอบรมโครงการนานาโอสถ

เพื่อใหความรูเก่ียวกับการจายยาสามัญประจําบานและ

การปฐมพยาบาลฟนคืนชีพเบื้องตน  (กนศ.2.5-04) และ

ใหความรูเชิงปฏิบัติการเร่ืองการปองกันบรรเทาสาธารณ

ภัย และ การอพยพหลบภัยกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินในหอพัก

นักศึกษา  มีแผนการอพยพฉุกเฉินแพลิงไหม มีแผนปฏิบัติ

การฉุกเฉินกรณีไฟไหมหอพักนักศึกษาติดบอรดทุกอาคาร 

    มีมาตรฐานการควบคุมภายในโดยมีบทลงโทษ

นักศึกษาที่พักในหอพักทําผิดระเบียบหอพักติดประกาศ

ทุกหองพักเพื่อเปนการควบคุมและปองปรามนักศึกษา

ไมใหนักศึกษาทําผิดระเบียบหอพักและความผิดอ่ืนๆ 

จัดทํามาตรฐานข้ันตอนการใหบริการนักศึกษาที่พักใน

หอพักพรอมกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จ  ไดจัดทําไวนิล

ติดประกาศในหอพักทุกอาคาร  ประกอบดวยมาตรฐาน

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กนศ.2.5-04    

โครงการระงับและ

บรรเทาสาธารณ

ภัย 

 

 

 

กนศ.2.5-05 

ตัวอยางไวนิล 

มาตรฐานข้ันตอน

การใหบริการ

นักศึกษาที่พักใน

หอพัก (ติดหอพัก

ทุกอาคาร) 
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 รายงานประจําปการประเมินคุณภาพภายใน  ปการศึกษา 2556 



ภารกิจที่  2  ภารกิจเฉพาะของหนวยงาน 

ตัวบงชี้ :  2.5  ระบบมาตรฐานหอพักนักศึกษา 

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการ

ประเมิน 

ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

ไปรษณียภัณฑ   (กนศ.2.5-05) 

    มีคูมือการใหบริการนักศึกษาที่พักในหอพักเพื่อการ

บริการนักศึกษาในรูปแบบมาตรฐานเดียวกันระหวาง

หอพักของกองกิจการนักศึกษา  (กนศ.2.5-06)  งาน

หอพักไดเล็งเห็นความสําคัญในการบริการนักศึกษาโดยมี

ระบบสื่อสารรับฟงความตองการและจัดการขอรองเรียน

ผานทางคูมือหอพักนักศึกษา ขาวสาสนหอพัก ทีวีขาว  

ขาวสารกรรมการนักศึกษาประจําหอพัก  รับขอเสนอแนะ 

แ ล ะ ข อ ร อ ง เ รี ย น ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า ท า ง เ ว็ บ บ อ ร ด 

คณะกรรมการนักศึกษาประจําหอพัก  โทรศัพท  อีเมล  

จดหมาย 

    มีเครือขายหอพักเอกชนเพื่อดําเนินการตามมาตรฐาน

ของคณะกรรมการสํานักงานการอุดมศึกษา โดยไดเชิญ

หอพักเอกชนเขารวมเครือขายจํานวน 50 ราย พรอม

ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเมื่อวันที่ 4 มีนาคม  

2557 และงานวิจัยเร่ืองปจจัยที่มีผลตอการเลือกหอพัก

เอกชนของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลา-นครินทร 

วิทยาเขตหาดใหญ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กนศ.2.5-06 

คูมือมาตรฐานการ

บริการนักศึกษา 

 

 

 

 

 

กนศ.2.5-07 

-โครงการหอพัก

เครือขายและ

มาตรฐานข้ันตอน

หอพักเครือขาย 

 

-รายงานการวิจัยฯ 

 3 มีการบริหาร

จัดการแบบมี

สวนรวมโดย

คณะ 

กรรมการ 

ชุดตาง ๆ  

 

    คณะกรรมการควบคุมมาตรฐานหอพักนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ประกอบดวยผูบริหาร 

ประธานสหกรณบริการที่รับผิดชอบดูแลหอพักนักศึกษา

ซึ่งเปนเครือขายในการดําเนินงานหอพัก 5 วิทยาเขต  ให

เปนไปในแนวทางเดียวกัน  (กนศ.2.5-08)       

     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

กนศ.2.5-08    

คําสั่งแตงตัง้

คณะกรรมการ

ควบคุมมาตรฐาน

หอพัก (อยูในคูมือ

ควบคุมมาตรฐาน

หอพักนักศึกษา
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 รายงานประจําปการประเมินคุณภาพภายใน  ปการศึกษา 2556 



ภารกิจที่  2  ภารกิจเฉพาะของหนวยงาน 

ตัวบงชี้ :  2.5  ระบบมาตรฐานหอพักนักศึกษา 

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการ

ประเมิน 

ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

ฝายกิจการนักศึกษาคณะตาง ๆ ประธานสภานักศึกษา  

และนายกองคการบริหาร 
มหาวิทยาลยั- 

สงขลานครินทร) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องคการนักศึกษา มีหนาที่กําหนดนโยบายการจัดที่พัก

หอพักนักศึกษา 

    คณะกรรมการอาจารยที่ปรึกษาหอพัก (กนศ.2.5-09) 

ประกอบดวย รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษาและศิษย

เกาสัมพันธ ผูชวยอธิการบดีฝายสวัสดิการนักศึกษาและ

คณาจารยจากคณะตาง ๆ  มีหนาที่เปนที่ปรึกษาของ

คณะกรรมการนักศึกษาประจําหอพัก ใหขอเสนอแนะ 

ขอคิดเห็นในการปรับปรุงพัฒนาหอพัก และปฏิบัติเวร

อาจารยที่ปรึกษา ใหคําปรึกษา เยี่ยมเยียนดูแลความ

เปนอยูของนักศึกษาในหอพัก   

     คณะกรรมการนักศึกษาประจําหอพัก (กนศ.2.5-10) 

รวมดําเนินงานหอพักจัดกิจกรรม ดูแล  แนะนํานักศึกษา

ในหอพัก เสนอแนะ ปรับปรุง และพัฒนาหอพักนักศึกษา 

 

 

กนศ.2.5-09     

คําสั่งแตงตัง้

คณะกรรมการ 

อาจารยที่ปรึกษา

ประจําหอพัก  

 

 

 

กนศ.2.5-10    

คําสั่งแตงตัง้

คณะกรรมการ

นักศึกษาประจาํ

หอพัก 

ป 2556 

 4 จัดสนับสนุน

และสงเสริม

พัฒนา

นักศึกษาใน

หอพัก 

 

 

    มีนโยบายจัดสนับสนนุ สงเสริม และพัฒนานักศึกษาให

มีทักษะวิชาการ สะทอนภาวะผูนํา ทักษะชีวิต คุณธรรม  

จริยธรรม จิตสํานึกสาธารณะ สมรรถนะสากล  การอยู

รวมกันไดอยางดีทามกลางความหลากหลายพหุวัฒนธรรม

และกิจกรรม 3D  

     งานหอพักนักศึกษาจัดกิจกรรม  6  โครงการ 

นักศึกษาเขารวม  411 คน ใชงบประมาณ  247,084 

บาท  

    หอพักในกํากับจัดกิจกรรม 9  โครงการ นักศึกษาเขา

ร ว ม  1 3 5  ค น  ใ ช ง บ ป ร ะ ม า ณ  1 3 3 , 1 5 7  บ า ท  

คณะกรรมการนักศึกษาประจําหอพักจัดกิจกรรม 23  

โครงการ  นักศึกษาเขารวม 2,414 คน  ใชงบประมาณ  

101,444  บาท  จําแนกเปนดานวิชาการ 12 โครงการ  

ดานบําเพ็ญประโยชน 7  โครงการ  ดานศิลปวัฒนธรรม 5  

กนศ.2.5-11     

รายงานสรุปผล

การจัดกิจกรรม

พัฒนานักศึกษา 
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 รายงานประจําปการประเมินคุณภาพภายใน  ปการศึกษา 2556 



ภารกิจที่  2  ภารกิจเฉพาะของหนวยงาน 

ตัวบงชี้ :  2.5  ระบบมาตรฐานหอพักนักศึกษา 

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการ

ประเมิน 

ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

โครงการ  ดานกีฬา  2  โครงการ และโครงการดานอ่ืน ๆ  

17  โครงการ  (กนศ.2.5-11)  

    หอพักนักศึกษา เปนแหลงบมเพาะและสงเสริมการ

เรียนรู  มีแผนการสงเสริมและพัฒนาบุคลิกภาพและ

จริยธรรมนักศึกษาผูเขาพักที่สอดคลองกับปณิธานของ

มหาวิทยาลัยเนนประโยชนเพื่อนมนุษยเปนกิจที่หนึ่งและ

วัตถุประสงคของหอพัก มีมาตรฐานการทํางานโดยจัดทํา

คูมือหอพักนักศึกษาติดไวในหองพักนักศึกษาทุกหองเพื่อ 

สรางความเขาใจเก่ียวกับเปาหมายและวัตถุประสงคของ

การจัดบริการหอพักนักศึกษา  มีคูมือควบคุมมาตรฐาน

หอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  สาสน

หอพัก โปสเตอร อ่ืนๆ  และประชาสัมพันธผานเว็บไซต  

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

(กนศ.2.5-12) 

 

 

 

 

กนศ.2.5-12    

คูมือหอพัก

นักศึกษา  สาสน

หอพัก และ

เว็บไซตหอพัก

นักศึกษา   

http://student. 

psu.ac.th/dorm 

 
 

5 มีการ

ประเมินผล

พรอมนําผล

มาปรับปรุง

พัฒนา 

 

     มีการประเมินผลและไดนําผลการประเมินความพึง

พอใจจากผู ใชบริการนักศึกษาและบุคคลภายนอกป

การศึกษา 2555 มาปรับปรุงพัฒนาโดยไดประชุมชี้แจงผูที่

เก่ียวของ และใน    ปการศึกษา 2556  ไดประเมินผล

ความพึงพอใจและไมพึงพอใจของนักศึกษาที่พักในหอพัก      

(กนศ.2.5-13) นําผลมาปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงาน

ตอไป ผลการประเมินพบวา ในภาพรวมนักศึกษาชายและ

หญิง มีความพึงพอใจมาตรฐานหอพักนักศึกษาระดับมาก

ที่คาเฉลี่ย 4.12 และพบวามีความพึงพอใจ  การหาม

นักศึกษาที่ไมมีสิทธิ์พักหอพักเขาในหอพักเวลา 22.00- 

05.30 น.  ความเหมาะสมของชองระบายอากาศและ

บริการหองอเนกประสงคในการทํากิจกรรมตางๆ  ที่

คาเฉลี่ย  4.56 , 4.53 และ 4.50 ตามลําดับ  และไมพึง

พอใจเร่ือง จัดใหมีลานอเนกประสงคบริเวณหอพักสําหรับ

ทํากิจกรรมยามวาง เชน พักผอน ออกกําลังกาย สัญญาณ

อินเตอรเน็ตไรสายไมทั่วถึง การขาดแคลนน้ําประปาและ

น้ําประปาไมสะอาด สถานที่อานหนังสือไมเพียงพอ ซอม

พัดลมลาชา ปญหาระบบจองหอพักออนไลน และ

กนศ.2.5-13  

รายงานการ

ประเมินผลความ

พึงพอใจและไมพึง

พอใจของ

นักศึกษาและ

บุคคลภาย 

นอกที่พักในหอพัก 
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ภารกิจที่  2  ภารกิจเฉพาะของหนวยงาน 

ตัวบงชี้ :  2.5  ระบบมาตรฐานหอพักนักศึกษา 

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการ

ประเมิน 

ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

เจาหนาที่ รักษาความปลอดภัยไมอยูประจําจุด หลับ

ในขณะปฏิบัติงาน  

     ผลการประเมินความพึงพอใจบุคคลภายนอกที่พักใน

หอพักนักศึกษามีความพึงใจในระดับมากที่คาเฉลี่ย 4.05 

โดยพบวาหองพัก และอุปกรณเคร่ืองนอน สะอาดเปน

ระเบียบเรียบรอยมากที่สุด (กนศ.2.5-13)  

ขอสรุปโดยรวมตัวบงชี้เฉพาะของหนวยงาน 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

       1. มีมาตรฐานหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทรพรอมดําเนินงานตามมาตรฐานของคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา  8 มาตรฐาน  และมีคณะกรรมการควบคุมมาตรฐานหอพักนักศึกษา 

      2. มีอาคารที่ทําการสํานักงานหอพักและที่พักบุคลากรทีมงานหอพักบางคนไดพักอาศัยในบริเวณหอพักนักศึกษา 

เพื่อเอ้ืออํานวยความสะดวกในใหนักศึกษาทั้งในและนอกเวลาราชการ  

     3. มีอาจารยที่ปรึกษาหอพักและคณะกรรมการนักศึกษาประจําหอพักรวมใหคําปรึกษา เสนอแนะ และพัฒนาการ

ดําเนินงานหอพักนักศึกษา  

    4. มีระบบรักษาความปลอดภัยในหอพักทุกอาคาร  ไดแก  มีเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย         24  ชั่วโมง  

ระบบเตือนภัยฉุกเฉิน  สติ๊กเกอรหอพักติดบัตรนักศึกษา  เคร่ือง SCAN ลายนิ้วมือ    ระบบกลองวงจรปด 

      5. มีการบริหารความเสี่ยงโดยจัดอบรมการปองกันระงับอัคคีภัย วิธีเคลื่อนยายผูบาดเจ็บ และเขารวมอบรมกับ

เทศบาลคอหงสโดยใชหอพักนักศึกษาเปนสถานที่ฝกปฏิบัติ 

จุดควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

     ควรมีเจาหนาที่ประสานงานหอพักเครือขายพรอมดูแลนักศึกษาที่พักในหอพักเครือขาย 

วิธีปฏิบัติที่ด/ีนวัตกรรม 

     1. มีงานวิจัยเร่ือง ปจจัยที่มผีลตอการเลือกหอพักเอกชนของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  วิทยาเขต

หาดใหญ  และมีเครือขายหอพักเอกชน  

     2. มีระบบการจองหองพักผานเว็บไซต  http://student.psu.ac.th/dorm   จาย bill payment    

ได 3 ธนาคารทั่วประเทศ  

    3. มีการสื่อสารผานทีวีขาวหอพักทุกอาคาร  
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สวนที่  7 

แนวทางการพัฒนาและผลการพัฒนา 

ตามรายงานผลการประเมินคุณภาพของปที่ผานมา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอเสนอแนะและจุดที่ตองพัฒนา แนวทางการพัฒนาและผลการพัฒนา 

สิ่งที่ตองพัฒนาเรงดวน 3-5 อันดับ (หนวยงาน  



ขอเสนอแนะและจุดที่ตองพัฒนา แนวทางการพัฒนาและผลการพัฒนา 

สามารถดําเนินการไดเอง) 

1. ควรมีระบบในการนําผลการประเมินมา

ปรับปรุงการทํางาน 

 

 

ไดปรับปรุงตามการประเมิน 2 ดาน ดังนี ้

    1. เร่ืองชองทางการประชาสมัพันธกับนักศึกษานัน้ ได

เพิ่มชองทางการสื่อสารผานภารกิจ เชน  กลุม  line , 

Facebook และ ทีวีขาวสารหอพักทุกอาคาร 

    2. การเพิ่มระบบสารสนเทศ  ไดเพิ่มข้ึน 2 ระบบ  คือ 1) 

ระบบสารสนเทศงานกิจกรรมนักศึกษาสําหรับผูบริหาร  2) 

ระบบสารสนเทศวินัยนักศึกษา 

 

2. การพัฒนาศูนยอาหารใหมีมาตรฐาน 

 

 

1. ไดพัฒนาจัดทาํปายเมนอูาหาร 3 ภาษา เชน ภาษาไทย  

ภาษาอังกฤษ  ภาษามาลายู เพือ่รองรับนักศึกษาตางชาติ

และการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

2.  ไดพัฒนาดานกายภาพของอาคารสุขาในศูนยอาหาร ให

มีสภาพใหม โดยปรับปรุงใหมทัง้หมด  พรอมการดูแลรักษา

ทําความสะอาดตลอดวัน 

 

3. ควรมีแผนทํางานรวมกับเจาหนาที่  ดาน

กิจการนักศึกษาของคณะ/ทุกวิทยาเขต 

 

ไดมีการประชุมหารือเพื่อกําหนดแผนงานกิจกรรม โดยผาน

ชองทางสื่อสารการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานกิจการ

นักศึกษา 5 วิทยาเขต และมีแผนงานเฉพาะดาน เชน การ

ประชุมบริหารจัดการความรู การประเมินผลโครงสราง

กิ จ ก รรม เ ส ริ มหลั ก สู ต ร  แล ะกา รพัฒน าป รับป รุ ง 

ประสิทธิภาพการใชจายเงินสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา ทุก

คณะในวิทยาเขตหาดใหญ และ 5 วิทยาเขต การประชุม

ประสานงานกองทุนใหกูยมื  วินัย แนะแนวฯ 

 

 

  

 

1)  ตัวบงชี้รวมของหนวยงาน  
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ขอเสนอแนะและจุดที่ตองพัฒนา แนวทางการพัฒนาและผลการพัฒนา 

     กองกิจการนักศึกษาฯมีการดําเนินงาน 

ตามตัวบงชี้รวมของหนวยงานสนับสนุนอยางครบถวน 

โดยมีผลการประเมินในภาพรวม = 4.60 ระดับดีมาก  

มีการดําเนินที่ไมบรรลุเปาหมาย จํานวน  1 ตัวบงชี้  คือ 

ตัวบงชี้ที่  1.10   

 

ในภาพรวมการใหบริการ อยูระหวางดําเนินการการ

ใหบริการลักษณะ  one  stop  service 

ทุกบริการของกองฯ 

   จุดควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง  

1. บุคลากรควรมีการเรียนรูงานขามสายงาน 

ใหมากข้ึน  

กองฯ ไดผลกัดันใหมีรูปแบบการบริการนักศึกษาในลักษณะ 

one stop service ที่บุคลากรสามารถเรียนรูงานขามสาย

งาน และสนับสนุนใหบุคลากรรวมจัดกิจกรรม เพื่อเรียนรู

งานขามสายงานในกิจกรรม/โครงการเครือขายอุดมศึกษา

ภาคใต 

 

2. ควรเพิ่มระบบสารสนเทศในหนวยงานใหมากข้ึน เพิ่มระบบสารสนเทศสําหรับผูบริหารและระบบสารสนเทศ

วินัยนักศึกษา 

2) ตัวบงชี้เฉพาะของหนวยงาน   

    กองกิจการนักศึกษามีการดําเนินงานตามตัวบงชี้

เฉพาะของหนวยงานอยางครบถวน โดยมีผลการ

ประเมินในภาพรวม = 4.87   ระดับดีมาก    

 

   จุดควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

1. ควรมีระบบในการนําผลการประเมินมา 

ปรับปรุงการทํางาน 

 

ไดปรับปรุงตามการประเมิน 2 ดาน ดังนี ้

    1. เร่ืองชองทางการประชาสัมพันธกับนักศึกษานั้น ได

เพิ่มชองทางการสื่อสารผานภารกิจ เชน  กลุม  line , 

Facebook และ ทีวีขาวสารหอพักทุกอาคาร 

   2. การเพิ่มระบบสารสนเทศ  ไดเพิ่มข้ึน 2 ระบบ 

คือ  1) ระบบสารสนเทศงานกิจกรรมนักศึกษาสําหรับ

ผูบริหาร  2) ระบบสารสนเทศวนิัยนักศึกษา 

2. ควรมีการบูรณาการระหวางงานวิชาการ 

กับงานพัฒนานักศึกษา 

ปรับรูปแบบการจัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนใหสอดแทรก

กิจกรรมวิชาการ พรอมประสานจัดกิจกรรมรวมกับศูนย

เรียนรูเพิ่มข้ึน 
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ขอเสนอแนะและจุดที่ตองพัฒนา แนวทางการพัฒนาและผลการพัฒนา 

3. ควรมีการสื่อสาร กํากับ และติดตามการ 

ดําเนินกิจกรรมขององคการนักศึกษาอยางใกลชิดเพื่อให

บรรลุเปาหมาย 

 

ประชุมกลุมกิจกรรมเปนรายเดือนพรอมจัดเวทีแลกเปลี่ยน

ขอเสนอแนะยอยของแตละฝายตามความจําเปนเพิ่มข้ึน 

4. ควรมีแผนรองรับกิจกรรมที่เกิดข้ึนในกรณ ี

เรงดวน 

ใชระบบ IT เสริมงานเรงดวน เชน การสื่อสารผานไลน  

กลุมเมลล  Facebook  

 

5. ควรมีแผนการพัฒนานักศึกษาเพื่อเตรียม 

ความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียนอยางเปนระบบ  

จัดกิจกรรมโดยเปนผูนํากลุมกิจกรรม  เพื่อนําความรู กรอบ

แนวคิดมาจัดกิจกรรมเชิงสรางสรรคแกนักศึกษาทั่วไป มี

กิจกรรมนํารองรวมกันกับนักศึกษา 5 วิทยาเขต 

 

6. ควรเพิ่มจํานวนนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม 

ใหมากข้ึน 

 

เปนการจัดกิจกรรมบูรณาการหลาย ๆ องคกร และเนน

ปริมาณนักศึกษาเขารวม 

สิ่งที่ควรพัฒนา 

1. การเพิ่มชองทางประชาสัมพันธใหกับนักศึกษา

อยางทั่วถึง 

 

 

มีการเพิ่มชองทางการประชาสัมพันธกับนักศึกษา เชน เพิ่ม

ชองทางผานกลุมยอย  line , Facebook และทีวีขาวสาร

หอพักทุกอาคาร 

 

2. การพัฒนาศักยภาพของกองกิจการนักศึกษาใหมี

ศักยภาพเปนหนวยประสานงาน 

 

กองฯ เปนแมขายในการจัดประชุมสัมมนาบุคลากร

นักศึกษา 5 วิทยาเขต เปนแมขายจัดประชุมกิจกรรมรับ

นองประชุมเชียร  เปนแมขายเครือขายพัฒนานักศึกษา

อุดมศึกษาภาคใต ดานกิจกรรมนักศึกษา รณรงคปองกัน

สารเสพตดิ ฯลฯ 

 

  

  

ทิศทางการพัฒนาสูความเปนเลิศ  
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ขอเสนอแนะและจุดที่ตองพัฒนา แนวทางการพัฒนาและผลการพัฒนา 

  การเปนหนวยงานที่มีศักยภาพดานการประสานงานที่

เปนเลิศเนื่องจากภารกิจของกองกิจการนักศึกษา ตอง

ทํางานรวมกับหนวยงานอ่ืน 

เปนแกนหลักของเครือขายบัณฑิตอุดมคติไทย เครือขาย

สถาบันอุดมศึกษาภาคใตดานเครือขายอุดมศึกษาและ

ประสานการจัดกิจกรรม 

  - เครือขายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษาภาคใตตอนลาง (ดาน

การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด)   

  -  เครือขายการพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย  เครือขาย

สถาบันอุดมศึกษาภาคใต    

  -  โครงการคายเรียนรู และเผยแพรโครงการพระราชดําริ 

  -  โครงการบัณฑิตไทยไมโกง 

  -  โครงการประชุมเชงิปฏิบัติการจัดการความรู  หัวขอ 

การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมรับนองใหมและประชุม

เชียรเชิงสรางสรรค ปการศึกษา 2557 

  -  การประชุมประเมินผลโครงสรางกิจกรรมเสริมหลักสูตร

เพื่อพัฒนานักศึกษาและการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการ

ใชจายเงินบํารุงกิจกรรมนักศึกษา 5 วิทยาเขต วันที่ 29 – 

30 เมษายน 2557 
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สวนที่  8 

ผลงานนวัตกรรม 

ระหวางปการศึกษา  2556 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สวนที่  8 

ผลงานนวัตกรรม 

ระหวางปการศึกษา พ.ศ. 2556 

 

ผลงานนวัตกรรม วันที่ไดรับ จุดเดนของผลงานนวัตกรรม 

ที่เกิดขึ้น 

สถานภาพของผลงาน

นวัตกรรมในปจจุบัน 

ผูประดษิฐ/สถานที่

ติดตอ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

-     ไมมี      - 
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### ### ### ###

แผน/ผล การด าเนนิงานตวับง่ชีปี้การศกึษา  2554 - 2557  กองกจิการนกัศกึษา

ตวับง่ชี้
แผน/

ผล

ปีการศกึษา

สว่นที ่9

ภาคผนวก

119
ภาคผนวก ก 



1

ภารกจิตวับง่ชีร้ว่มของหนว่ยงาน (10  ตวับง่ชี)้

1  กระบวนการพัฒนาแผน แผน 8 8 8 8

ผล 8 8 8

1  ภาวะผูน้ าของผูบ้รหิารทกุระดบัของหน่วยงาน แผน 6 6 6 6

ผล 6 6 6

1
 การปฏบัิตติามบทบาทหนา้ทีข่องผูบ้รหิาร
หน่วยงาน

แผน 3.5 3.5 3.5 4

ผล 3.4 3.5 3.5

1  ระบบการพัฒนาบคุลากรสายสนับสนุน แผน 6 7 7 7

ผล 3 7 7

2  การพัฒนาหน่วยงานสูอ่งคก์ารเรยีนรู ้ แผน 5 5 5 5

ผล 5 5 5

2  ระบบบรหิารความเสีย่ง แผน 5 6 6 6

ผล 6 6 6

2 ระบบและกลไกการเงนิและงบประมาณ แผน 7 7 7 7

ผล 7 7 7

2

ระบบและกลไกการประกนัคณุภาพการศกึษาภายใน แผน 7 7 7 8

ผล 7 7 7

1.9
 รอ้ยละของระดบัความพงึพอใจของผูรั้บบรกิาร แผน 3.75 4.25 4.25 4.50

ผล 3.98 3.92 3.76

2 ระบบบรกิารและสวสัดกิารนกัศกึษา แผน  -  - 5 5

ผล  -  - 5

2 ระบบและกลไกการสง่เสรมิกจิกรรมนักศกึษา แผน  -  - 6 6

ผล  -  - 6

2 ระบบพฒันานกัศกึษา แผน  -  - 4 4

ผล  -  - 4

2 การชีน้ าและหรอืการแกปั้ญหาสงัคมในดา้นสขุภาพ
ของสถาบัน

แผน  -  - 5 5

และการพัฒนากฬีา ผล  -  - 5

3 ระบบมาตรฐานหอพกันกัศกึษา แผน  -  - 5 5

ผล  -  - 5

 2.  ตวับง่ชีเ้ฉพาะของหนว่ยงาน  (5  ตวับง่ชี)้



คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค 

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

 

       1.  ทักษะพ้ืนฐาน   (Foundation Skills)  ประกอบดวย 

  -     มีทักษะในการคิดสรางสรรค  (Thinking Skills) 

- มีทักษะในการสื่อสาร (Communication Skills)  หมายถึง   การอาน   การเขียน   การฟง  

การพูด   และการสรุปเปน  และโดยเฉพาะเนนภาษาตางประเทศ 

- มีทักษะในการใชเครื่องคอมพิวเตอร  (Computer Competence)  และมีทักษะในการลําดับ

ขอมูลโดยคอมพิวเตอร 

- 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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ปการศึกษา  2556 

 

 
ท่ีปรึกษา        คณะกรรมการประกันคุณภาพ  กองกิจการนักศึกษา 

 

 

ออกแบบ/จัดพิมพรูปเลม/ปก นางสาวไตรลดา    พงษชาตรี 
 

 งานธุรการ   กองกิจการนักศึกษา                

 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  วิทยาเขตหาดใหญ 

       โทรศัพท : 074 282201  , 074 282206 

       http://student.psu.ac.th/news/ 
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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. นางสาวไตรลดา  พงษชาตรี     กรรมการและ 

ผูชวยเลขานุการ 
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