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แผนกลยุทธ
ฝายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุง
(ป พ.ศ.2561 – 2565)
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สวนที่ 1
สรุปขอมูลพื้นฐาน
ฝายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุง เปนหนวยงานหนึ่งในสํานักงานวิทยาเขต มหาวิทยาลัยทักษิณ ซึ่งมี
ภาระหนาที่รับผิดชอบการบริหารและจัดการหลักสูตรพัฒนานิสิต การบริการและการพัฒนานิสิต สวัสดิการนิสิต
การสนับสนุนกิจกรรม และกิจการอื่นของนิสิต การประสานงานกิจการนิสิต ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย
ใหเปนไปตามยุทธศาสตรและพันธกิจของมหาวิทยาลัย เพื่อใหนิสิตมีความพรอมในการศึกษาและเพื่อเปน
บัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงคของมหาวิทยาลัยและของสังคม ฝายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุง จึงได
จัดกลุมภารกิจออกเปน 5 กลุมภารกิจ ดังนี้
1. กลุมภารกิจบริหารงานทั่วไป
2. กลุมภารกิจกิจกรรมนิสิต
3. กลุมภารกิจบริการและสวัสดิการนิสิต
4. กลุมภารกิจหอพักนิสิต
5. กลุมภารกิจหลักสูตรพัฒนานิสิตนอกชั้นเรียน
ทั้ง 5 กลุมภารกิจ มีเปาหมายเดียวกัน คือ สนับสนุน สงเสริม การจัดกิจกรรมตางๆ เพื่อรวมกันพัฒนานิสิต
ใหเปนบัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงคของมหาวิทยาลัยและสังคม คือ ตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัยที่วา
“รับผิดชอบ รอบรู สูงาน และมีประสบการณเชิงปฏิบัติ”
วิสัยทัศน
ฝายกิจการนิสิตเปน องคกรที่ใหบริการในระดับที่ไดมาตรฐาน สงเสริม สนับสนุน การบริการและ
พัฒนานิสิตใหเปนบัณฑิตที่พึงประสงคตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัย
พันธกิจ
1. สงเสริมและพัฒนาศักยภาพนิสิตสูการเปนบัณฑิตที่พึงประสงคของมหาวิทยาลัยผานกลไกหลักสูตร
พัฒนานิสิตนอกชั้นเรียนและกระบวนการกิจกรรมนิสิตตามอัธยาศัย
2. จัดระบบบริการและสวัสดิการแกนิสิตอยางครอบคลุม ที่เอื้อตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนิสิต
นําไปสูการพัฒนานิสิตใหเปนบัณฑิตมีที่คุณลักษณะที่พึงประสงคของมหาวิทยาลัย
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โครงสรางองคกร (Organization Chart)
มหาวิทยาลัยทักษิณ

สํานักงานวิทยาเขตพัทลุง

ฝายกิจการนิสติ วิทยาเขตพัทลุง

กลุมภารกิจ
กิจกรรมนิสิต

กลุมภารกิจบริการและ
สวัสดิการนิสติ

กลุมภารกิจ
หอพัก

กลุมภารกิจ
บริหารงานทั่วไป

กลุมภารกิจ
หลักสูตรพัฒนานิสิต
นอกชั้นเรียน

3

โครงสรางการบริหารฝายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุง
อธิการบดี
(รองศาสตราจารย ดร.วิชัย ชํานิ)

รองอธิการบดีฝายบริหารและกิจการนิสิต พัทลุง
(อาจารย ดร.สุชาติ สุขสถิตย)

หัวหนาฝายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุง
(นายคํารบ คชภักดี)

กลุมภารกิจกิจกรรมนิสิต
(นายคํารบ คชภักดี)

กลุมภารกิจบริการ
และสวัสดิการนิสติ
(นางสาวจิราพร คงแกว)

กลุมภารกิจหอพัก
(นางจาริยา สุทธินน)

- คณะกรรมการบริหารฝายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุง
- คณะกรรมการบริหารการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ
วิทยาเขตพัทลุง
- คณะกรรมการวินยั นิสติ
- คณะกรรมการกองทุนหอพัก
- คณะกรรมการดําเนินการหลักสูตรพัฒนานิสติ
นอกชัน้ เรียน

กลุมภารกิจบริหารงานทั่วไป
(นางนวพร นพแทน)

กลุมภารกิจหลักสูตรพัฒนานิสติ
นอกชั้นเรียน
(นางสาวพิมวสุญา เมืองราช)
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สวนที่ 2
การวิเคราะหสภาพแวดลอมองคกร (SWOT)
การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน
จุดแข็ง (Strengths)
1. บุคลากรมีความมุงมั่นในการทํางาน และมีจิตบริการ
2. มีระบบสารสนเทศในการดําเนินงาน เชน ระบบบริหารจัดการหอพักนิสิต ระบบหลักสูตรพัฒนานิสิต
นอกชั้นเรียน ระบบตรวจสอบพันธะนิสิต เปนตน
3. ฝายกิจการนิสิตมีเครือขายในการดําเนินงานและเปนชองทางในการแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อพัฒนา
งานดานกิจการนิสิต
4. มีงบประมาณกองทุนหอพักที่เอื้อตอการพัฒนาหอพักแหงการเรียนรูและที่อยูอาศัย
5. มีการสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรพัฒนาทักษะและองคความรูในการปฏิบัติงาน
จุดออน (Weaknesses)
1. บุคลากรขาดขวัญ กําลังใจ และความมั่นคงในอาชีพ
2. นิ สิ ตไมสะดวกในการติ ดต อประสานงานกั บฝ ายกิ จการนิ สิต (อาคารบริ หารและสํ านั กงานกลาง)
เนื่องจากมีความหางไกล
การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก
โอกาส (Opportunities)
1. มีหนวยงานภายนอกและชุมชนเปนแหลงเรียนรูที่เอื้อตอการพัฒนานิสิต
2. มีแหลงงบประมาณสนับสนุนจากหนวยงานภายนอกในการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต และทุนการศึกษา
เชน สสส. ,สกอ. ,มูลนิธิตางๆ เปนตน
3. การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี/สื่อสังคมออนไลน สงผลใหการปฏิบัติงานมีความสะดวก รวดเร็ว
ประหยัดเวลา และประหยัดทรัพยากรมากยิ่งขึ้น
ปจจัยคุกคาม (Threats)
1. การเปลี่ยนแปลงทางสังคม วัฒนธรรม ทําใหนิสิตขาดความ กระตือรือรน ในการทําและเขารวมกิจกรรม
2. ปญหายาเสพติด รานจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอล แหลงการพนันในพื้นที่ใกลเคียงมหาวิทยาลัย
3. ผูประกอบการขาดความรับผิดชอบ ในระบบหลักประกันงาน (บริการหลังการขาย)
4. ผูบริหารไมใหความสําคัญกับบุคลากรสายสนับสนุน
5. นโยบายเกี่ยวกับระเบียบพัสดุ 2560 สงผลกระทบตอการดําเนินงาน เปนการเพิ่มขั้นตอนและ
สิ้นเปลืองทรัพยากร
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สวนที่ 3
แผนกลยุทธฝายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุง
ยุทธศาสตรที่ 1. พัฒนานิสิตใหเปนบัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงคตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัยผาน
กลไกหลักสูตรพัฒนานิสิตนอกชั้นเรียนและกระบวนการกิจกรรมนิสิตตามอัธยาศัย
เปาประสงคที่ 1 : พัฒนากิจกรรมหลักสูตรพัฒนานิสิต(นอกชั้นเรียน)นําไปสูการสรางอัตลักษณของบัณฑิต
มหาวิทยาลัยทักษิณ
กลยุทธที่ 1 พัฒนาและจัดกิจกรรมตามหลักสูตรพัฒนานิสิตนอกชั้นเรียน อยางเปนระบบ มีประสิทธิภาพ
และบรรลุตามวัตถุประสงคของหนวยการเรียนรู
เปาประสงคที่ 2 : สรางระบบคิด ทักษะในการปฏิบัติงาน การแกปญหา และทักษะสากล โดยมุงเนน
กระบวนการเรียนรู ผานกิจกรรมพัฒนานิสิต
กลยุทธที่ 1 สนับสนุนและสงเสริมใหองคกรนิสิตทุกระดับมีความเขมแข็งและมีสวนรวมในการพัฒนา
มหาวิทยาลัย
กลยุทธที่ 2 สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพนิสิตในการเขารวมประกวด/แขงขันสูความเปนเลิศ
กลยุทธที่ 3 อนุรักษ สืบสาน ทํานุบํารุงรักษาศิลปะและวัฒนธรรม วิถีชีวิตและภูมิปญญา
ยุทธศาสตรที่ 2. พัฒนาระบบบริการและสวัสดิการ ที่เอื้อตอการพัฒนาการเรียนรูและสงเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี
ของนิสิต
เปาประสงคที่ 1 : จัดบริการและสวัสดิการเพื่อสนับสนุนใหนิสิตมีความพรอมในการศึกษาและใชชีวิตอยางมี
ความสุข
กลยุทธที่ 1 จัดให มีระบบการใหคําปรึกษานิสิต และบริการขอมูลขาวสารที่จําเปนในการใชชีวิต
ในมหาวิทยาลัย และรับแจงปญหาหรือขอรองเรียน ใหการชวยเหลือแกไขปญหาของนิสิต
กลยุทธที่ 2 จัดระบบทุนการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนใหนิสิตมีความพรอมในการศึกษา
และสรางกลไกในการพัฒนานิสิตทุนการศึกษา
กลยุทธที่ 3 จัดบริการดานสุขภาพและสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการเรีย นรูและพัฒ นาการ
เรียนรู และสงเสริมคุณภาพชีวิตนิสิต
เปาประสงคที่ 2 : สงเสริมและสนับสนุนคุณภาพชีวิตของนิสิตหอพัก
กลยุทธที่ 1 พัฒนาหอพักนิสิตเปนหอพักแหงการเรียนรู
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ยุทธศาสตรที่ 3. พัฒนาบุคลากรและระบบการบริหารจัดการองคกรอยางมีประสิทธิภาพ
เปาประสงคที่ 1 : พัฒนาศักยภาพบุคลากร
กลยุ ท ธ ที่ 1.1 ส งเสริ ม สนั บ สนุ น และพัฒ นาบุ คลากรทุก ระดั บ อยา งตอ เนื่ อง และสนั บ สนุน ให
บุคลากรนําองคความรูตางๆ มาใชในการพัฒนางานดานกิจการนิสิต
เปาประสงคที่ 2 : พัฒนาการบริหารจัดการภายในที่มีประสิทธิภาพ
กลยุทธที่ 2.1 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายในองคกรโดยยึดหลักการทํางานตามวงจร
คุณภาพ PDCA
กลยุทธที่ 2.2 สงเสริมการนําเอาระบบเทคโนโลยีมาใชในการบริหารจัดการ
กลยุ ท ธ ที่ 2.3 พั ฒ นารู ป แบบการสื่ อ สารระหว า งหน ว ยงานกั บ นิ สิ ต และผู เ กี่ ย วข อ ง เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพการสื่อสารองคกร
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แผนผังแสดงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ 20 ป (2561 – 2580) กับแผนกลยุทธฝายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุง (ป พ.ศ.2561 – 2565)
วิสัยทัศน มหาวิทยาลัยที่มีความเปนเลิศทางวิชาการที่สอดคลองกับความตองการของสังคมและชุมชน ภายในป 2580

ความทาทายที่เกี่ยวของ

ความทาทายที่ 1
ความเปนเลิศดานการผลิตบัณฑิต
ที่ใชชุมชนเปนแหลงเรียนรู

ความทาทายที่ 4
การบริหารจัดการเพื่อการ
ดําเนินงานที่เปนเลิศ

ความทาทายที่ 5
ความมั่นคงทางการเงิน

แผนกลยุทธฝายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุง (ป พ.ศ.2562 – 2566)
วิสัยทัศน ฝายกิจการนิสิตเปนองคกรที่ใหบริการในระดับที่ไดมาตรฐาน สงเสริม สนับสนุน การบริการและพัฒนานิสิตใหเปนบัณฑิตที่พึงประสงคตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัย

ยุทธศาสตรที่ 1 : พัฒนานิสิตใหเปนบัณฑิต
ที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงคตามอัตลักษณ
ของมหาวิทยาลัยผานกลไกหลักสูตรพัฒนานิสิต
นอกชั้นเรียนและกระบวนการกิจกรรมนิสิตตามอัธยาศัย

ยุทธศาสตรที่ 2 : พัฒนาระบบบริการและ
สวัสดิการ ที่เอื้อตอการพัฒนาการเรียนรูและ
สงเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของนิสิต

เปาประสงค
กลยุทธ
ตัวชี้วัด
โครงการ/กิจกรรม

ยุทธศาสตรที่ 3 : พัฒนาบุคลากรและระบบ
การบริหารจัดการองคกรอยางมีประสิทธิภาพ
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ยุทธศาสตรที่ 1 : พัฒนานิสิตใหเปนบัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงคตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัยผานกลไกหลักสูตรพัฒนานิสิตนอกชั้นเรียนและกระบวนการกิจกรรมนิสิต
ตามอัธยาศัย
เปาประสงค/กลยุทธ
ตัวชี้วัด
กิจกรรม
ระยะเวลาดําเนินการ
ผูรับผิดชอบ
2562
2563
2564
2565
2566
เปาประสงคที่ 1 : พัฒนากิจกรรม
หลักสูตรพัฒนานิสติ (นอกชัน้ เรียน)
นําไปสูการสรางอัตลักษณ
ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยทักษิณ
กลยุทธที่ 1 : พัฒนาและจัด
กิจกรรมตามหลักสูตรพัฒนานิสติ
นอกชั้นเรียน อยางเปนระบบ
มีประสิทธิภาพ และบรรลุ
ตามวัตถุประสงคของหนวย
การเรียนรู

จํานวนกิจกรรมตามหนวย
การเรียนรูของหลักสูตร
พัฒนานิสิตนอกชั้นเรียน

กิจกรรมตามหนวย
การเรียนรูของหลักสูตร
พัฒนานิสติ นอกชั้นเรียน
(หนวยการเรียนรู ที่ 1 – 5)

9
กิจกรรม

9
กิจกรรม

9
กิจกรรม

9
กิจกรรม

9
กิจกรรม

ภารกิจหลักสูตร
พัฒนานิสติ
นอกชั้นเรียน

9

เปาประสงค/กลยุทธ

ตัวชี้วัด

กิจกรรม
2562

ระยะเวลาดําเนินการ
2563
2564
2565

ผูรับผิดชอบ
2566

เปาประสงคที่ 2 : สรางระบบคิด
ทักษะในการปฏิบัติงาน
การแกปญหา และทักษะสากล
โดยมุงเนนกระบวนการเรียนรู
ผานกิจกรรมพัฒนานิสิต
กลยุทธที่ 1 สนับสนุนและสงเสริม
ใหองคกรนิสิตทุกระดับใหมี
ความเขมแข็ง และมีสวนรวม
ในการพัฒนามหาวิทยาลัย

จํานวนโครงการทีส่ นับสนุน
และสงเสริมใหองคกรนิสิต
มีความเขมแข็ง และมีสวนรวม
ในการพัฒนามหาวิทยาลัย

โครงการพัฒนานิสิตที่จัดโดยกลุม
องคกรนิสิต และฝายกิจการนิสติ
วิทยาเขตพัทลุง

20
โครงการ

20
โครงการ

23
โครงการ

25
โครงการ

25
1. องคกรนิสิต
โครงการ 2. ฝายกิจการนิสิต
วิทยาเขตพัทลุง

กลยุทธที่ 2 สงเสริม สนับสนุนการ
พัฒนาศักยภาพนิสิตในการเขารวม
ประกวด/แขงขันสูความเปนเลิศ

จํานวนโครงการทีส่ งเสริม
สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ
นิสิตในการเขารวมประกวด/
แขงขันสูความเปนเลิศ

โครงการสงเสริมและพัฒนา
ศักยภาพนิสิต

5
โครงการ

5
โครงการ

7
โครงการ

7
โครงการ

10
โครงการ

ภารกิจสงเสริม
และพัฒนา
ศักยภาพนิสิต

กลยุทธที่ 3 อนุรักษ สืบสาน ทํานุ
บํารุงรักษาศิลปะและวัฒนธรรม
วิถีชีวิตและภูมปิ ญญา

จํานวนโครงการทีส่ งเสริม
การอนุรักษ สืบสาน ทํานุบํารุง
รักษาศิลปะและวัฒนธรรม
วิถีชีวิตและภูมปิ ญญา

โครงการสงเสริมการอนุรักษ
สืบสาน ทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม

5
โครงการ

5
โครงการ

5
โครงการ

5
โครงการ

5
โครงการ

ภารกิจ
ศิลปวัฒนธรรม

10

ยุทธศาสตรที่ 2. พัฒนาระบบบริการและสวัสดิการ ที่เอื้อตอการพัฒนาการเรียนรูและสงเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของนิสิต
เปาประสงค/กลยุทธ
ตัวชี้วัด
กิจกรรม
ระยะเวลาดําเนินการ
2562
2563
2564
2565

ผูรับผิดชอบ
2566

เปาประสงคที่ 1 : จัดบริการและ
สวัสดิการเพื่อสนับสนุนใหนิสิต
มีความพรอมในการศึกษา
และใชชีวติ อยางมีความสุข
กลยุทธที่ 1 จัดใหมีระบบการให
ระดับความพึงพอใจของนิสิต
คําปรึกษานิสิต และบริการขาวสาร ตอการใหบริการและการจัด
ขอมูลที่จําเปนในการใชชีวิต
สวัสดิการ
ในมหาวิทยาลัย และรับแจงปญหา
หรือขอรองเรียน ใหการชวยเหลือ
แกไขปญหาของนิสิต

แบบประเมินความพึงพอใจ
ของนิสิตตอการใหบริการ
และการจัดสวัสดิการ

3.60

3.65

3.70

3.75

3.80

1. ฝายกิจการนิสิต
วิทยาเขตพัทลุง
2. ฝายประกัน
คุณภาพการศึกษา

กลยุทธที่ 2 จัดระบบทุนการศึกษา ระดับความพึงพอใจของนิสิต
ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนให ตอการใหบริการดาน
นิสิตมีความพรอมในการศึกษา
ทุนการศึกษา
และสรางกลไกในการพัฒนานิสติ
ทุนการศึกษา

แบบประเมินความพึงพอใจ
ของนิสิตตอการใหบริการ
ดานทุนการศึกษา

3.50

3.55

3.60

3.65

3.70

ภารกิจ
ทุนการศึกษา

11

เปาประสงค/กลยุทธ

ตัวชี้วัด

กิจกรรม
2562

กลยุทธที่ 3 จัดบริการดานสุขภาพ จํานวนโครงการทีส่ งเสริม
และสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอ สุขภาพ และคุณภาพชีวิตนิสิต
การเรียนรูและพัฒนาการเรียนรู
และสงเสริมคุณภาพชีวิตนิสิต

โครงการที่สงเสริมสุขภาพ
และคุณภาพชีวิตนิสิต

ระยะเวลาดําเนินการ
2563
2564
2565

5
โครงการ

7
โครงการ

8
โครงการ

9
โครงการ

3.50

3.55

3.60

3.65

ผูรับผิดชอบ
2566
10
1. ภารกิจสงเสริม
โครงการ สุขภาพนิสติ
2. ภารกิจบริการ
และสวัสดิการ
นิสิตพิการ

เปาประสงคที่ 2 : สงเสริมและ
สนับสนุนคุณภาพชีวิตของนิสติ
หอพัก
กลยุทธที่ 1 พัฒนาหอพักนิสิต
เปนหอพักแหงการเรียนรู

ระดับความพึงพอใจของนิสิต
ตอการใหบริการของกลุม
ภารกิจหอพักนิสิต

แบบประเมินความพึงพอใจ
ของนิสิตตอการใหบริการของ
กลุมภารกิจหอพักนิสิต

3.70

ภารกิจหอพัก

12

ยุทธศาสตรที่ 3. พัฒนาบุคลากรและระบบการบริหารจัดการองคกรอยางมีประสิทธิภาพ
เปาประสงค/กลยุทธ
ตัวชี้วัด
กิจกรรม
2562

ระยะเวลาดําเนินการ
2563 2564 2565

ผูรับผิดชอบ
2566

รอยละ
100

รอยละ
100

เปาประสงคที่ 1 : พัฒนาศักยภาพ
บุคลากร
กลยุทธที่ 1 สงเสริม สนับสนุน
และพัฒนาบุคลากรทุกระดับอยาง
ตอเนื่อง และสนับสนุนใหบุคลากร
นําองคความรูตา งๆ มาใชในการ
พัฒนางานดานกิจการนิสิต

รอยละของบุคลากรที่ไดรบั การ
พัฒนาตามความจําเปน
ของสวนงาน/หนวยงาน
อยางนอยปละ 1 ครั้ง

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร รอยละ
100

รอยละ
100

รอยละ
100

กลุมภารกิจ
บริหารงานทั่วไป

เปาประสงคที่ 2 : พัฒนาการ
บริหารจัดการภายในที่มี
ประสิทธิภาพ
กลยุทธที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการภายในองคกร
โดยยึดหลักการทํางาน
ตามวงจรคุณภาพ PDCA

การนําระบบคุณภาพสากลมาใช องคกรดําเนินงานตามแนวทาง
บริหารจัดการทั่วทั้งองคกร
EdPEx
(EdPEx/TQA)

ระดับ 3 ระดับ 3 ระดับ 3 ระดับ 3 ระดับ 3 1. หัวหนาฝายกิจการนิสิต
วิทยาเขตพัทลุง
2. ภารกิจประกันคุณภาพ
การศึกษา

13

เปาประสงค/กลยุทธ

ตัวชี้วัด

กิจกรรม
2562

กลยุทธที่ 2 สงเสริมการนําเอา
ระบบเทคโนโลยีมาใชในการ
บริหารจัดการ

จํานวนระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ใชในการบริหาร
จัดการ

พัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อใชในการบริหารจัดการ

กลยุทธที่ 3 พัฒนารูปแบบ
การสื่อสารระหวางหนวยงาน
กับนิสิตและผูเกี่ยวของ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการสื่อสารองคกร

ระดับการรับรูและเขาใจ
ทิศทางการดําเนินงาน
ขององคกร

แบบประเมินการรับรูและเขาใจ
ทิศทางการดําเนินงานขององคกร

ระยะเวลาดําเนินการ
2563
2564
2565

ผูรับผิดชอบ
2566

1

1

1

1

1

ฝายกิจการนิสิต
วิทยาเขตพัทลุง

3.50

3.55

3.60

3.65

3.70

ภารกิจประกัน
คุณภาพการศึกษา

