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รายงานประจําปีการประเมินคุณภาพภายใน  ปีการศกึษา 2553 

ภารกิจท่ี  1  ภารกิจร่วมของหน่วยงานสนับสนนุ 

ตัวบ่งชี้ :  1.9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.9.1)     

เกณฑ์การประเมนิ : 

คะแนน 1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 

มีการดําเนนิการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนนิการ 
2 หรือ 3 ข้อ 

มีการดําเนนิการ    

 4 หรอื 5 หรือ 6 ขอ 

มีการดําเนนิการ        

7 หรอื 8 ขอ 

มีการดําเนนิการ       

9 ขอ 
 

ผลการประเมินตนเองปีการศึกษา  2553 

เป้าหมาย ผลการดําเนนิการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

7 7 4    บรรลุเปา้หมาย 
 

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

 1 มีระบบและ

กลไกการประกัน 

คุณภาพ

การศึกษาภายใน

ที่เหมาะสม และ

สอดคลองกับ

พันธกจิและ

พัฒนาการของ

สถาบันและ

ดําเนินการตาม

ระบบที่กําหนด 

 กองฯ  มีแผนการดําเนินงานดานประกันคุณภาพ 

ตามนโยบายและวงจรการประกันคุณภาพของ

มหาวิทยาลัย โดยยึดกระบวนการPDCA+Par เพื่อ

ขับเคลื่อนงาน ระบบการประกันคุณภาพภายในกอง 

อาศัยการมีสวนรวมของทุกงานภายในกองดําเนิน

กจิกรรมการประกันคุณภาพภายใตกรอบและนโยบาย

ของกองและมหาวิทยาลัยโดยใชแนวทางเดียวกับที่

สํานักงานประกันคุณภาพเสนอใหมีการจัดทํารายงาน

ประจําปการประเมิน คุณภาพของหนวยงานสนับสนุน 

เพื่อใหเปนระบบเดียวกัน อยางไรก็ตามยังมีขอแตกต

างกันในบางภารกิจเฉพาะหนวยงานสนับสนุนในป

การศึกษา  2553 กองยังคงใชมาตรฐานการประเมิน

ตามองคประกอบและตัวบงชี้รวมกันของ สกอ. สมศ. 

และมอ.ในสวนของภารกิจรวม สําหรับตัวบ่งชี้เฉพาะ

ได้กําหนดให้สะท้อนภาระกิจหลักและใช้เกณฑ์

คุณภาพเปนแนวทางในการประเมิน ทําใหมาตรฐาน

ตัวบงชี้และเกณฑคุณภาพ มีความสมบูรณและสอด

คลองกับมาตรฐานที่เกี่ยวของ เพื่อกําหนดกรอบและ

แนวทางการประกันคุณภาพใหมีความขัดเจนและมี

การเชื่อมโยงกับแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัยสวน

กลไกการประกันคุณภาพนั้นบุคลากรในกองรวมกัน 

กนศ.1.9-01 

คูมือตัวบงชีแ้ละ 

เกณฑการ

ประเมินคุณภาพ

ภายในประจําป

การศึกษา 2553 

กองกิจการ-

นักศึกษา  
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รายงานประจําปีการประเมินคุณภาพภายใน  ปีการศกึษา 2553 

ภารกิจท่ี  1  ภารกิจร่วมของหน่วยงานสนับสนนุ 

ตัวบ่งชี้ :  1.9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.9.1)     

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

   ขับเคลื่อนโดยจะมีการประชุมพิจารณากําหนดแนว

ทางการพัฒนาระบบประกันคุณภาพผานที่ประชุม

หัวหนางานนอกจากนั้นยังมีที่ประชุมคณะกรรมการ

การประกันคุณภาพจะพิจารณาและตัดสินใจพัฒนา

งานระบบคุณภาพในกอง เชน ระบบประกันคุณภาพ

ภายในกอง และระบบการควบคุมภายใน  

(กนศ.1.9-01) 

 

 2 มีการกําหนด

นโยบายและให 

ความสําคัญ

เรื่องการประกัน

คุณภาพ

การศึกษาภายใน 
 

กองกจิการนักศึกษาได้กําหนดนโยบายและให้ 

ความสําคัญกับเรื่องการประกันคุณภาพภายในโดย

ไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการ  
    ประกอบดวยรองฯ ผช.ผอ.และหัวหนางานทุกงาน

ทําหนาที่ในการกําหนดนโยบายแนวทางการพัฒนา

ระบบประกันคุณภาพตลอดจนพัฒนากระบวน การ

ประกันคุณภาพภายในและกํากับติดตามใหเป็น ไป

ตามแผนการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน

ประจําป รวมทั้งดําเนินการใหมีการบูรณาการระบบ

การประกันคุณภาพเขากับกระบวนการจัดทํารายงาน

ผลการปฏิบัติงานประจําปของรายบุคคล (TOR) เพื่อ

ใหทุกคนได มีส วนรวมในการดําเนินการประกัน

คุณภาพภายในของกองฯ รวมทั้งการจัดทํารายงาน

ประจําปของกองกจิการนักศึกษา (กนศ.1.9-02)  

กนศ.1.9-02 

คําสั่งแต่งตั้ง

คณะกรรมการ

ประกันคุณภาพ

กองกจิการ

นักศึกษา 

 3 มีการกําหนดตัว   

บงชีพ้ิ่มเติม

ตามอตัลักษณ

ของหนวยงาน 

(ตัวบงชีเ้ฉพาะ) 
 

      กองฯ ไดมีการกําหนดตัวบงชี้เพิ่มเติมตามอัต

ลักษณของกองฯ ในภารกิจเฉพาะที่   เปนบรบิทของ

กองกิจการการศึกษา เพื่อนําผลการประเมินมา

พัฒนาระบบบริหารจัดการภายในของกองกิจการ

การศึกษา ซึ่งในปี 2553 ได้กําหนดตัวบ่งชี้เฉพาะ

ขึน้มา 15 ตัวบ่งชี้ (กนศ.1.9-01) 

กนศ.1.9-01 

คูมือตัวบงชีแ้ละ 

เกณฑการ

ประเมินคุณภาพ

ภายในประจําป

การศึกษา 2553 

กองกจิการ-

นักศึกษา  
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รายงานประจําปีการประเมินคุณภาพภายใน  ปีการศกึษา 2553 

ภารกิจท่ี  1  ภารกิจร่วมของหน่วยงานสนับสนนุ 

ตัวบ่งชี้ :  1.9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.9.1)     

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

     

 4 มีการดําเนนิงาน      

ดานการประกัน

คุณภาพ

การศึกษา 

ภายในที่ครบถวน 

ประกอบดวย 

1) การควบคุม 

ติดตามการ 

ดําเนินงานและ

ประเมินคุณภาพ 

2) การจัดทํา

รายงานประจําป

ที่เปนรายงาน

ประเมินคุณภาพ 

เสนอตอสถาบนั

ตามกําหนดเวลา

โดยเปนรายงาน

ที่มีขอมูลครบ   

ถวนตามที่

สถาบันกําหนด 

และ 

3) การนําผล

การประเมิน

คุณภาพไปทํา

แผนการพัฒนา

คุณภาพการ 

ดําเนินงานของ   

หนวยงาน 

       กองฯ มีการดําเนินงานดานการประกัน 

คุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถวนทั้งการควบคุม

คุณภาพการติดตามตรวจสอบการดําเนินงานการ

ประเมินคุณภาพ มีการนํากลไกคุณภาพตามวงจร 

PDCA–Par เพื่อขับเคลื่อนงานระบบคุณภาพภายใน

กองฯ อยางตอเนื่องเปนประจําทุกปอยางตอเนื่อง 

กองฯ ไดดําเนินการจัดทํารายงานประจําปคุณภาพ

ภายในตามขอบขายภาระงานของกอง ทั้งที่เปนภาร

กิจรวมของหนวยงานสนับสนุนและภารกิจเฉพาะที่

เปนบริบทของกองตามคู มือการจัดทํารายงาน

ประจําป การประเมินคุณภาพของหน วยงาน

สนับสนุน ของมหาวิทยาลัยเสนอตอมหาวิทยาลัย

ตามเวลาที่กําหนดพร อมทั้งได รับการประเมิน

คุณภาพภายในประจําป จากคณะกรรมการ

ภายนอกหนวยงานที่แตงตั้งโดยมหาวิทยาลัย 

       กองฯ ไดนําขอเสนอแนะของคณะกรรมการ

ประเมิน มาจัดทําแผนหรือแนวทางในการพัฒนา

และนําผลการพัฒนาไปรายงานตอ คณะกรรมการ

ประเมินในปถัดไป (กนศ.1.9-04)  

กนศ.1.9-03 

คูมือการจัดทํา 

รายงานประจําป

การประเมิน

คุณภาพของ 

หนวยงาน

สนับสนุน 

มหาวิทยาลยั

สงขลานครินทร 

และรายงาน

ประจําป 

คุณภาพภายใน

กองกิจการ(กนศ.

1.9-03)นักศึกษา 

ประจําป

การศึกษา 2553 

กนศ.1.9-04 

รายงานผล      

ยอนกลับการ

ประเมินคุณภาพ

ภายในกอง

กจิการนักศึกษา

ประจําป

การศึกษา 2552 

 



61 
 

รายงานประจําปีการประเมินคุณภาพภายใน  ปีการศกึษา 2553 

ภารกิจท่ี  1  ภารกิจร่วมของหน่วยงานสนับสนนุ 

ตัวบ่งชี ้:  1.9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.9.1)     

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

 5 มีการนําผลการ

ประกันคุณภาพ 

การศึกษาภายใน

มาปรับปรุงการ

ทํางานและสงผล

ใหมีการพัฒนา

ผลการาเนินงาน

ตามตัวบงชีข้อง

แผนกลยุทธทุก

ตัวบงชี ้

     กองฯ  มีการนําผลการประกันคุณภาพภายใน

มอบหมายใหผูรับผดิชอบตัวบงชี ้นําผลจากการ

ประเมินคุณภาพ และแผนพฒันาคุณภาพในแตละป

ไปวิเคราะหและดําเนนิการเพื่อพิจารณาปรับปรุง

การดําเนินงานในสวนที่รับผิดชอบ ใหมีการ

พัฒนาขึน้จากปที่ผานมา 

แนวทางการ

พัฒนาและผล

การพัฒนาตาม

ผลการประเมิน

คุณภาพของป

ที่ผานมา 

 6 มีระบบ

สารสนเทศที่ให   

ขอมูลสนับสนุน

การประกัน

คุณภาพ 

การศึกษาภายใน 

      กองฯ  มีระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่ให้

ข้อมูลสนับสนุนการประกันภายในทั้งภารกิจร่วมและ

ภารกิจเฉพาะผู้ปฏิบัติงานสามารถนําข้อมูลไป

รายงานผลการประกันคุณภาพทําให้แต่ละภารกิจมี

ระบบขอมูลตามขอบขายภาระงานที่ใช้ประกอบการ 

วิเคราะห์สังเคราะหอย่างมีประสิทธิภาพและในบาง

ภารกิ จกองฯ  ยั ง ทํ า หน้ าที่ เ ป็ นผู้ จั ดทํ า ร ะบบ

สารสนเทศที่สนับสนุนการประกันคุณภาพของ

มหาวิทยาลัย (กนศ.1.6-02) 

กนศ.1.6-02 

http://student. 

psu.ac.th 

 

 7 มีสวนรวมของผู

มีสวนไดสวนเสีย

ในการประกัน

คุณภาพ

การศึกษา

โดยเฉพาะผูใช้

บรกิารตามพันธ

กจิของหนวย

งาน 

 

กองฯ  มีขั้นตอนที่ใหผูมีสวนไดสวนเสีย ในการ 

ประกันคุณภาพโดยเฉพาะผูใชบริการเขามามีสวน  

รวมในการประกันคุณภาพภายในกอง ดังนี้ 

- ในขั้นตอนการประเมินความพึงพอใจผูรับ 

บริการ ตอการใหบริการของบุคลากรกองกิจการ

นักศึกษา 

- ในขั้นตอนของการประเมินคุณภาพภายใน 

ประจําปีของคณะกรรมการภายจากนอกหนวยงาน 

โดยการสัมภาษณหรือเชิญผูรับบริการที่เกี่ยวของ

กับทุกงานและนักศึกษาที่ใช้บริการมาให้ขอมูล  ซึ่ง

กองกจิการนักศึกษา จะนําขอมูลที่ไดจากขอเสนอ 

กนศ.1.6-03 

รายชื่อ นศ. และ 

ผู้รับบรกิารที่ให้

ข้อมูลป ี2552 
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รายงานประจําปีการประเมินคุณภาพภายใน  ปีการศกึษา 2553 

ภารกิจท่ี  1  ภารกิจร่วมของหน่วยงานสนับสนนุ 

ตัวบ่งชี้ :  1.9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.9.1)     

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

   แนะมาปรับปรุง แกไขเพื่อพัฒนางานและนําเสนอ 

แนวทาง/ผลจากการพัฒนามารายงานผลในรายงาน

ในปถัดไป (กนศ.1.6-03) 

- 

 8 มีเครือขายการ

แลกเปลี่ยน

เรียนรูด้านการ

ประกันคุณภาพ

การศึกษา    

ระหวางหนวย

งานและมี

กจิกรรมรวมกัน 

  กองฯ  ยังไมไดมีการดําเนินกจิกรรมดานนี้อยาง 

จรงิจัง และยงัไมม่ีการแลกเปลี่ยนขอ้มลูผลการ

ดําเนินงานเพื่อพัฒนาระบบเทยีบเคียง 

 

- 

 9 มีแนวปฏิบัติทีด่ี
หรืองานวิจัย 

ดานการประกัน

คุณภาพที่หนวย

งานพัฒนาขึน้  

และเผยแพร่ให้

หน่วย งานอืน่

สามารถนําไปใช

ประโยชน 
 

      กองฯ ยังมม่ีแนวปฎิบตัิทีด่ีเกยีวกับงานวิจยั 

ดานการประกันคุณภาพทีห่นวยงานพัฒนาขึน้และ

เผยแพร่ให้หน่วย งานอื่นสามารถนําไปใชประโยชน 

 

 

- 

ข้อสรุปโดยรวมของตวับ่งชี ้

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแขง็ 

        ------- 

จุดท่ีควรพัฒนา / ข้อเสนอแนะในการปรับปรงุ 

  ------- 

 

วิธปีฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม 

------- 

 


