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รายงานประจําปีการประเมินคุณภาพภายใน  ปีการศกึษา 2553 

ภารกิจท่ี   1  ภารกิจร่วมของหน่วยงานสนับสนุน 

ตัวบ่งชี้ :  1.5  การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์การเรียนรู้ (สกอ.7.2) 

เกณฑ์การประเมนิ : 

คะแนน 1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 

มีการด าเนนิการ    

1 ข้อ 

มีการด าเนนิการ     

2 ข้อ 

มีการด าเนนิการ    

3 ข้อ 

มีการด าเนนิการ     

4  ข้อ 

มีการด าเนนิการ     

5  ขอ้ 

 

ผลการประเมินตนเองปีการศึกษา  2553 

เป้าหมาย ผลการดําเนนิการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

4 4 4   บรรลุเปา้หมาย 
 

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การประเมนิ ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

 1 มีการก าหนดประเด็น

ความรู้และเปา้หมาย

ของการจัดการความรู้

ที่สอดคลอ้งกับแผน

กลยุทธ์ของหน่วยงาน

อย่างน้อยครอบคลุม 

2 พันธกจิ 

     กองฯ ได้ก าหนดประ เด็นความรู้ และ

เปา้หมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับ

แผนกลยุทธ์ผ่านที่ประชุมกองกิจการนักศึกษา 

ครอบคลุม 3 พันธกจิ ได้แก่ 

1. พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึง 

ประสงค์โดยสนับสนุนและจัดกิจกรรมพัฒนา

นักศึกษาที่หลากหลายและมีคุณภาพ  

2. จัดบรกิารและสวัสดิการที่ดี  เอือ้ต่อ 

การพัฒนาการเรียนรูแ้ละส่งเสรมิคุณภาพชวีิต 

แกน่ักศึกษา 

3.  สรา้งองคก์รคุณภาพ ตามหลักการ 

บรหิารจัดการที่ดี  

 

กนศ.1.5-01 

แผนการจัดการ

ความรู้กอง

กจิการนักศึกษา 

 2 ก าหนดบุคลากร

กลุ่มเปา้หมายที่จะ

พัฒนาความรู้และ

ทักษะตามประเด็น

ความรู้ที่ก าหนดใน   

ข้อ 1 

 

บุคลากรของกองกจิการนักศึกษาที่พัฒนาได้แก่ 

1. กลุ่มปฏิบัติงานพัฒนานักศึกษา 

2. กลุ่มปฏิบัติงานบรกิารและสวัสดิการ 

นักศึกษา 

กนศ.1.5-01 

แผนการจัดการ

ความรู้กอง

กจิการนักศึกษา 
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รายงานประจําปีการประเมินคุณภาพภายใน  ปีการศกึษา 2553 

ภารกิจท่ี   1  ภารกิจร่วมของหน่วยงานสนับสนุน 

ตัวบ่งชี้ :  1.5  การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์การเรียนรู้ (สกอ.7.2) 

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

 3 มีการแบง่ปันและ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้

จากความรู้ ทักษะ

ของผู้มี

ประสบการณต์รง

(tacit knowledge)  

เพื่อค้นหาแนว

ปฏิบัติที่ดตีาม

ประเด็นความรู้ที่

ก าหนดในข้อ 1 

และเผยแพร่ไปสู่

บุคลากรกลุ่มเปา้ 

หมายที่ก าหนด 

กองฯ ไดม้ีการจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

หลายโครงการโดยผู้ที่แบ่งปนัความรู้เป็ผู้

เช่ียวชาญและมีประสบการณต์รง 

1. ด้านพัฒนานักศึกษา เช่น โครงการประชุม 

เชิงปฏิบัติการจัดการความรู้ (KM Workshop)หัวข้อ

การพัฒนารูปแบบและการจัดกิจกรรมประชุมเชียร์

และรับน้องใหม่เชิงสร้างสรรค์ ปี 2553 โครงการ

ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้  (KM 

Workshop) เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาในภาคใต้

หัวข้อความส าเร็จของการจัดกิจการรับน้องประชุม

เชียร์ปกีารศึกษา 2553  

2. ด้านบรกิารและสวัสดิการนักศึกษา 

- โครงการประชุมเชงิปฏิบัติการ การ 

ด าเนินการให้กู้ยืมเงิน งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อ

การศึกษา งานทุนการศึกษาและงานวินัยนักศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรท์ั้ง 5 วิทยาเขต 

กนศ.1.5-02     

สรุปโครงการ

แลกเปลี่ยน

ความรู้กอง

กจิการนักศึกษา 

ปี 2553 

 

 4 มีการรวบรวม

ความรู้ตาม

ประเด็นความรู้ ที่

ก าหนดในข้อ 1 

ทั้งที่มีอยู่ในตัว

บุคคลและแหลง่

เรียนรูอ้ื่นๆ ที่เป็น

แนวปฏิบัติที่ดมีา

พัฒนาและ

จัดเก็บอย่างเป็น

ระบบโดย

เผยแพร่ออกมา

เป็นลายลักษณ ์

      กองฯ  มีการรวบรวมความรู้ และจัดเก็บ

รวมทั้งน าออกเผยแพร่ผ่านทาง Web site กอง

กจิการนักศึกษาอย่างเป็นระบบ เช่น 

- เทคนิคการเขยีนโครงการ 

- การเขยีนคูม่ือการปฏิบัติงาน 

กนศ. 1.5-07  

http://student.ps

u.ac.th 
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รายงานประจําปีการประเมินคุณภาพภายใน  ปีการศกึษา 2553 

 

 

ภารกิจท่ี   1  ภารกิจร่วมของหน่วยงานสนับสนุน 

ตัวบ่งชี้ :  1.5  การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์การเรียนรู้ (สกอ.7.2) 

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

  อักษร (explicit 

knowledge) 

  

 5 มีการน าความรู้

ที่ได้จากการ

จัดการความรู้ใน

ปีการศึกษา

ปัจจุบันหรือปี

การศึกษาที่ผา่น

มาที่เป็นลาย

ลักษณอ์ักษร 

(explicit 

knowledge) และ

จากความรู้ 

ทักษะของผู้มี

ประสบการณ์

ตรง (tacit 

knowledge) ที่

เป็นแนวปฏิบัติที่

ดีมาปรับใชใ้น

การปฏิบัติงาน

จรงิ 

        กองฯ ยังไม่ได้น าความรู้ที่ได้จากการจัดการ

ความรู้ มาจัดท าให้เป็นลายลักอักษร และปรับใช้ย่าง

เป็นระบบมีเพียงการปรับปรุงระบบงานจากความรู้ที่

ได้จากการจัดการความรู้ เช่น  กรณีนักศึกษาขอยื่น

ส าเร็จการศึกษาแล้วยังไม่ทราบผลการผ่านหลักสูตร

กิจกรรมนักศึกษาท าให้มีปัญหาภายหลังและจากการ

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในทุกวิทยาเขตท าให้

ทราบว่าวิทยาเขตปัตตานีนั้น ในวิธีปฏิบัติเมื่อนักศึกษา

ขอยื่นการส าเร็จการศึกษา  ระบบจะท าการตรวจสอบ

ว่านักศึกษาได้ส าเร็จหลักสูตรกิจกรรมนักศึกษา

หรือไม่ในคราวเดียวกัน ท าให้ตัวนักศึกษาทราบข้อมูล

การท ากิจกรรมนักศึกษาว่ามีครบถ้วนสามารถส าเร็จ

การศึกษาหรือไม่แต่ในเบื้องต้นที่ประชุมจึงมีความ

คิดเห็นว่าวิธีการดังกล่าวเป็นวิธีการที่ดีจึงได้น ามา

ปรับใชป้ฏิบัติจรงิกับอีก 4 วิทยาเขต 

 

ข้อสรุปโดยรวมของตวับ่งชี ้

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแขง็ 

         ----------- 

จุดท่ีควรพัฒนา / ข้อเสนอแนะในการปรับปรงุ 

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

วิธปีฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม 

        -----------  

 


