
127 

 

 รายงานประจําปีการประเมินคุณภาพภายใน  ปีการศกึษา 2553 

ภารกิจท่ี  10  วิชาทหาร 

ตัวบ่งชี้ :10.1  การให้บริการวิชาทหาร 

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 ข้อ 

 

ผลการประเมินตนเองปีการศึกษา  2553 

เป้าหมาย ผลการดําเนนิการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

5 5 5             บรรลุเปา้หมาย 

  

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

 1 มีแผนการ

ปฏิบัติงานที่

สอดคลอ้งกับ

แผนงานของ

กระทรวงกลาโหม 

และศูนย์การฝึก

นักศึกษาวิชาทหาร 

มณฑลทหารบก 

ที ่42 

   กองฯ ได้ก าหนดแผนการด าเนินงานด้านวิชาการ

ทหารสอดคล้องกับแผนงานของกระทรวงกลาโหม

และศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบก

ที่ 42 (ระเบียบกระทรวงกลาโหม)โดยมีภาระงาน

ด้านวิชาทหารตลอดปีการศึกษา  มีแผนการ

ด าเนินงาน ได้แก่ การประสานงานรับสมัคร

นักศึกษาวิชาทหาร การขอผ่อนผันการเรียกพลฯ 

การขอยกเว้นการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร 

การประสานงานเข้าร่วมประชุมในโอกาสต่างๆ และ

งานธุรการที่เก่ียวข้องกับวชิาทหาร (กนศ. 10.1-01) 

กนศ. 10.1-01 

- ระเบียบ

กระทรวงกลาโหม 

- ที่ ศธ.

0521.03/799 

 2 มกีารด าเนนิงาน

ตามแผนไดอ้ย่าง

ครบถว้น 

      การเรียนวิชาทหาร กองฯ  ได้ด าเนินการรับ

สมัครนักศึกษา เพื่อเข้ารับการเรียนวิชาทหาร  มี

นักศึกษาสมัครทั้งสิ้นจ านวน  110  คน (กนศ.10.1-

02)  จัดให้มีรถบริการนักศึกษาในการเดินทางไป

เรียนวิชาทหารในภาคปกติ ณ  ศูนย์การฝึกนักศึกษา

วิชาทหาร รวมถึงได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ร่วมเดินทาง  

เพื่อประสานงาน ดูแลนักศึกษาที่ เข้ารับการฝึก

ภาคสนาม  ณ เขาชนไก่ จังหวัดกาญจนบุรี  และมี

การประสาน/จัดนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ 

ตามที่ศูนย์ฝึกฯได้ขอความรว่มมือ (กนศ. 10.1-03)   

กนศ. 10.1-02 

-  ใบรายชื่อ นศท. 

2554 

 

กนศ. 10.1-03 

-  ขออนุมตัิ

เดินทางไปราชการ 
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 รายงานประจําปีการประเมินคุณภาพภายใน  ปีการศกึษา 2553 

ภารกิจท่ี  10  วิชาทหาร 

ตัวบ่งชี้ :10.1  การให้บริการวิชาทหาร 

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

        การขอยกเว้นการตรวจเลอืกเข้ารับราชการทหาร  

กองฯ ได้ด าเนินการขอยกเว้นการตรวจเลือกเข้ารับ

ราชการทหาร  ตามระเบยีบกระทรวงกลาโหม จ านวน  

405  คน 

กนศ. 10.1-04 

- ที่ ศธ.

0521.03/242 

(หนังสือจากศนูย์

ฝึกฯ มทบ. 42) 

 3 มีการประสาน

การฝึก

นักศึกษา    

วิชาทหารได ้

100% ของ

ผู้รายงานตัว 

      กองฯ ได้ประสานงานกับศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชา

ทหาร  มณฑลทหารบกที่ 42 จังหวัดสงขลาและศูนย์การ

ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร  เขาชนไก่ จังหวัดกาญจนบุรี ใน

การน านักศึกษาวิชาทหารช้ันปีที่ 4 และ 5 จ านวน 110 คน 

สมัครรายงานตัว ฝึกภาคปกติตลอดถึง เข้าร่วมการฝึก

ภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหาร ณ  เขาชนไก่  จังหวัด

กาญจนบุร ี โดยนักศึกษาวิชาทหาร ได้สมัครเรียนและเข้า

รว่มการฝึกฯครบตามจ านวน    110 คน (กนศ. 10.1-05) 

กนศ. 10.1-05 

- ที่ ศธ.

0521.03/759 

 4 ด าเนินการ

ผ่อนผันการ

เกณฑท์หาร 

100% ของผู้

ขอรับบริการ 

      กองฯ  ได้ด าเนินการผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร มีผู้มา

ยื่นค าร้องการขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการ

ทหารทัง้หมด จ านวน  405 คน กองฯได้ด าเนินการผ่อนผนั

การตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารให้กับผู้ขอรับบริการ

จ านวน 405 คน  ได้ครบถ้วนถูกต้องตามระเบียบ

กระทรวงกลาโหม (กนศ. 10.1-06)   

กนศ. 10.1-06 

 

- ที่ ศธ.

0521.03/242 

 5 มีการประเมิน

ความพึงพอใจ

ของผู้รับ 

บรกิาร 

      มีการประเมินผลของผู้รับบรกิารทั้งโดยการแจก

แบบสอบถามและสมัภาษณ์ผูร้ับบริการ  มีผลการประเมนิ

ในระดับดี ที่ค่าเฉลีย่ 3.82  (กนศ. 10.1-07) 

 

กนศ. 10.1-07 

- รายงานการ

ประผลความพึง

พอใจของ

ผู้ใชบ้รกิาร 

ข้อสรุปโดยรวมตัวบ่งชี้ร่วมของหน่วยงาน 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแขง็           

- มีการอ านวยความสะดวกโดยการจัดรถ รับ – ส่ง นักศึกษาเข้ารับการฝึกนักศึกษาวิชาทหารที่ศูนย์ฝึก-    

วิชาทหาร  จงัหวดัสงขลา โดยไมม่ีคา่ใช้จา่ยมีชอ่งทางการสื่อสารระหว่างนักศึกษาและเจ้าหน้าที่วชิาทหารผ่าน Web 

กองกจิการนักศึกษา 
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 รายงานประจําปีการประเมินคุณภาพภายใน  ปีการศกึษา 2553 

ภารกิจท่ี  10  วิชาทหาร 

ตัวบ่งชี้ :10.1  การให้บริการวิชาทหาร 

ข้อสรุปโดยรวมตัวบ่งชี้ร่วมของหน่วยงาน 

จุดท่ีควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

- จัดท าระบบฐานข้อมูลคัดกรองนักศึกษาที่ตอ้งเข้าเกณฑก์ารตรวจเลือกทหารพร้อมทัง้ประชาสัมพันธ์ให้คณะ 

ต่างๆทราบ 

- แจ้งปฏิทินการศึกษาของมหาวทิยาลยัไปยังศนูย์ฝึกวิชาทหารเพื่อปรับแผนการฝึกให้สอดคล้องกับตารางการ 

สอบของมหาวิทยาลยั 

- ไม่มีระบบสารสนเทศเพื่อคัดกรองนักศึกษาที่ต้องเข้าเกณฑ์การตรวจเลือกทหาร เพื่อแก้ปัญหานักศึกษาที่ไม ่

มาด าเนินการขอผอ่นผนัตามระเบียบกระทรวงกลาโหม  

- ช่วงเวลาการฝึกภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหาร ช้ันปีที ่4 และ 5 ตรงกับช่วงสอบปลายภาคการศึกษาของ 

มหาวิทยาลยั 

วิธปีฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม 

     -       ประชาสัมพนัธ์ผา่นเว็บไซต์กองกจิการนักศึกษา   

- ศูนย์การฝึกวิชาทหาร ได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาวิชาทหาร ช้ันปีที ่3,4,5 เข้ารับการฝึกในช่วงปิดภาค

การศึกษา ท าให้นักศึกษามีความสนใจเข้ารับการฝึกและกระทบต่อการเรียนน้อย  

- ศูนย์การฝึกวิชาทหาร ได้เปิดโอกาสให้มหาวิทยาลยัสามารถเปลี่ยนผลดัการฝึกภาคสนามให้กับนักศึกษาวิชา

ทหารที่ติดสอบปลายภาค 

 

 

 

 

 


