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รายงานประจําปีการประเมินคุณภาพภายใน  ปีการศกึษา 2553 

ภารกิจท่ี 3 บริการให้การปรกึษาเชงิจิตวิทยา 

ตัวบ่งชี ้3.1 : ระบบและกลไกการให้คําปรึกษา และบรกิารด้านข้อมูลข่าวสาร (สกอ.3.1) 

เกณฑ์การประเมนิ : 

คะแนน 1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 

มีการด าเนนิการ 

 1 ขอ้ 

มีการด าเนนิการ 

 2 ขอ้ 

มีการด าเนนิการ 

 3 ขอ้ 

มีการด าเนนิการ  

5 ข้อ 

มีการด าเนนิการ  

5 ข้อ 

ผลการประเมินตนเองปีการศึกษา  2553 

เป้าหมาย ผลการดําเนนิการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

5 5 5   บรรลุเปา้หมาย 
 

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ  เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

 1 มีการจัดบรกิาร

ให้ค าปรกึษา

ทางวิชาการ 

และแนะแนว

การใช้ชีวติแก่

นักศึกษา 

 

 

 

 

1.1  มีการจัดบรกิารการปรึกษาแก่นักศึกษาให้มีความ 

พร้อมในการเรียน ช่วยให้นักศึกษาค้นหาและแก้ไข

ปัญหาต่าง ๆ ทั้งด้านการเรียนและปัญหาอื่น ๆ โดยจัด

ให้มีบุคลากร กลุ่มนักศึกษาเพื่อนช่วยเพื่อน มีหน่วยงาน

เพื่ อ ช่วย เหลือนั กศึกษาที่ ขอรับการปรึกษา เป็ น

รายบุคคล และรายกลุ่ม   ปีการศึกษา 2553 

- นักศึกษาขอรับการปรึกษาแบบรายบุคคล 

(Walk in)  จ านวน 74  คน    

- นักศึกษาขอรับการปรึกษาแบบรายกลุ่ม  
(Group counseling) จ านวน 85  คน  

- นักศึกษาขอรับการปรึกษาทางโทรศัพท์  
(Hotline)   จ านวน 52  คน  

                 การใหก้ารปรึกษานักศกึษาบางคนอาจขอ

ปรึกษา หรือตอ้งให้การปรึกษามากกวา่ 1 คร้ัง โดยเฉพาะ

ปัญหาด้านวนิัยนักศกึษา  การเรียน  ปัญหาทางจิตเวช ฯลฯ  

(กนศ 3.1-01) 

กนศ 3.1-01  

แบบบันทึก 

การให้การปรึกษา 

มีอาสาสมัครนักศึกษา  “บ้านวัยใส”  ซึ่งประกอบ ด้วย  

นักศึกษาจากคณะต่าง ๆ ทุกช้ันปี ที่สนใจและผ่านการ

อบรมทักษะการให้การปรึกษาเบื้องต้น  เพื่อให้บริการ

ให้การปรึกษาเพื่อนนักศึกษาที่อยู่ในช่วงวัยเดียวกัน   

กนศ. 3.1-02  

โครงการอบรม 

เชงิปฏบัิตกิารเร่ือง   

“การเตรียมตัว

เตรียมใจ 
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รายงานประจําปีการประเมินคุณภาพภายใน  ปีการศกึษา 2553 

 

ภารกิจท่ี 3 บริการให้การปรกึษาเชงิจิตวิทยา 

ตัวบ่งชี้ 3.1 : ระบบและกลไกการให้คําปรึกษา และบรกิารด้านข้อมูลข่าวสาร 

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ  เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

   (กนศ. 3.1-02)  ปีการศึกษา 2553 

- มีอาสาสมัครบา้นวัยใส จ านวน 16 คน  

- มีนักจติวิทยาที่อาสาสมัครสามารถส่งต่อ Case 

มคีณะกรรมการท่ีปรึกษาเชิงจิตวทิยาของมหาวทิยาลัย ซึ่ง

ประกอบด้วย จิตแพทย ์ อาจารยด์้านจติวทิยา และ     นักแนะ

แนวการศึกษาและอาชพีช านาญการ มีหน้าท่ีก าหนดนโยบาย  

ให้ความรู้และเป็นพ่ีเลีย้งแกผู่้ปฏบัิตงิานดา้นการปรึกษาเชิง

จิตวทิยาในระดับมหาวทิยาลัย   และคณะ  (กนศ.3.1-03 )  

เพื่อเป็นอาสาสมัคร

บ้านวัยใส” 

กนศ.3.1-03  

ค าสั่งแต่งตั้ง

คณะกรรมการ 

ที่ปรึกษาเชิง

จิตวิทยา 

1.2 มีระบบส่งต่อปัญหาไปยังผู้เช่ียวชาญโดยการประสาน  

งาน  ระหว่างกองฯ กับคณะ  และผู้เช่ียวชาญเฉพาะ  

กรณีปัญหาของนักศึกษาอยู่ในระดับรุนแรง หรือปัญหา

ทางจิตเวช   กองฯ ส่งต่อไปยังผู้เช่ียวชาญเฉพาะทางใน

คลินิกจติเวช  โรงพยาบาลสงขลานครินทร ์ 

        - ปีการศึกษา 2553ไดส้่งตอ่นักศึกษาจ านวน 2 คน 

(กนศ. 3.1-01 ) 

กนศ. 3.1-01  

แบบบันทึกการ 

ให้การปรึกษา 

1.3 จัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “พัฒนา 

บัณฑิตอุดมคติไทย : รูปแบบกิจกรรมพัฒนานักศึกษา

เครอืข่ายอุดมศึกษาภาคใต้”  เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ

ของอาจารย์ที่ปรึกษา และบุคลากรกจิการนักศึกษาในการ

ดูแล และร่วมสร้างภูมิต้านทานให้นักศึกษาจากปัญหา

เสี่ยงต่าง ๆ ของวัยรุ่น และแลกเปลี่ยนเรียนรู้รูปแบบ

กิจกรรมที่มุ่งปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมในการเสริมสร้าง

คุณภาพนักศึกษา  มีผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้เข้า

รว่มประชุม จ านวน 133 คน  (กนศ.3.1-04) 

กนศ.3.1-04 

ประชุมสัมมนาเชิง

ปฏิบัติการ เรื่อง 

“พัฒนาบัณฑติ

อุดมคตไิทย : 

รูปแบบกจิกรรม

พัฒนานักศึกษา

เครอืข่าย

อุดมศึกษาภาคใต”้   

1.4 มีการบรรยายให้ความรู้ ค าแนะน า เทคนิคการปรึกษา 
แก่ อาจารย์ที่ปรึกษา  ผู้ปกครอง หรือหน่วยงานภายนอก

ที่ขอรับการปรึกษา หรือช่วยเหลือนักศึกษา นักเรียน ทั้ง

ภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย(กนศ.3.1-05) 

กนศ.3.1-05 

แบบสรุปวิทยากร/ 

กรรมการ/

ผู้ทรงคุณวุฒิ 
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รายงานประจําปีการประเมินคุณภาพภายใน  ปีการศกึษา 2553 

 

ภารกิจท่ี 3 บริการให้การปรกึษาเชงิจิตวิทยา 

ตัวบ่งชี ้3.1 : ระบบและกลไกการให้คําปรึกษา และบรกิารด้านข้อมูลข่าวสาร 

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ  เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

 2 มีการจัด 

บรกิาร

ข้อมูล

ข่าวสารที่

เป็นระโยชน ์

ต่อนักศึกษา 

   มีการประชาสมัพันธ์ข่าวสารทางเว็บไซต์กองกจิการ

นักศึกษา http://student.psu.ac.th/news/( กนศ.3.1/6)ซึง่จะ

เป็นแหล่งรวมขอ้มลูข่าวสารทีเ่ก่ียวข้องกับนักศึกษา เช่น 

ทุนการศึกษา ความช่วยเหลอืนักศึกษากลุ่มพิเศษ  ขา่วสาร

งานพิเศษ ข่าวสารการรับสมคัรงาน  ขา่วกจิกรรมพัฒนา

ตนเอง และบทความเพื่อพัฒนานักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาที่

สนใจได้ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม(กนศ.3.1-06) 

-  จัดท าคูม่ือ IDEAL DEVELOPMENT  การปรกึษา และการ

ดูแลนักศึกษาเรียนออ่น : ประสบการณจ์ากมหาวิทยาลยั 

สงขลานครินทร ์วิทยาเขตหาดใหญ ่ เพือ่มอบให้ผูแ้ทนของ

สถาบันอดุมศึกษาภาคใต้ในการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบตัิการ 

เรื่อง “พัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย : รูปแบบกิจกรรม

พัฒนานักศึกษาเครอืขา่ยอดุมศึกษาภาคใต้” (กนศ.3.1-

07) 

กนศ.3.1-06 

http://student. 

psu.ac.th/news/ 

 

 

 

 

กนศ.3.1-07 

คูม่ือ IDEAL 

DEVELOPMENT   

 3 มีการจัด

กจิกรรม 

เพื่อพัฒนา

ประสบการ

ณ์ทาง

วิชาการและ

วิชาชีพแก่

นักศึกษา 

   จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต และจัดกิจกรรมพัฒนา

ประสบการณท์างวิชาชีพให้กับนักศึกษา  ปีการศึกษา  2553  

- น านักศึกษาเข้าฟังปาฐกถา เรื่อง “รัก”คํายอดฮิต– 

 มพีิษหรือมคีุณ? โดย ท่าน ว. วชิรเมธี เพื่อให้นักศึกษามีแง่

คดิ มุมมอง สามารถวิเคราะห์ถึงผลดีและผลเสียของการคบ

เพื่อนต่างเพศ  และตระหนักถึงการคบเพื่อนต่างเพศที่

เหมาะสม นักศึกษาเข้ารว่ม จ านวน 50 คน(กนศ.3.1-08) 

กนศ.3.1-08 

ปาฐกถา เรื่อง 

“รัก”ค ายอดฮิต 

– มีพิษหรอืมี

คุณ? 

- จัดโครงการ “เครอืข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ 

ตอนล่างสู่ชุมชนเข้มแข็ง” ซึ่งเป็นการร่วมมือระหว่าง

สถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่าง 9 สถาบัน เพื่ออบรม

นักศึกษาแกนน าในการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดใน

สถาบัน มีนักศึกษาเครอืข่ายฯเข้าร่วมโครงการฯ จ านวน 108 

คน (กนศ.3.1-09) 

กนศ.3.1-09 

โครงการ 

“เครอืข่าย

สถาบันอดุมศึก

ษาภาคใต้

ตอนล่างสู่ชุมชน

เข้มแข็ง” 

 

http://student.psu.ac.th/news/
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รายงานประจําปีการประเมินคุณภาพภายใน  ปีการศกึษา 2553 

ภารกิจท่ี 3 บริการให้การปรกึษาเชงิจิตวิทยา 

ตัวบ่งชี้ 3.1 : ระบบและกลไกการให้คําปรึกษา และบรกิารด้านข้อมูลข่าวสาร 

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ  เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

   - จัดโครงการเสริมสมรรถนะบัณฑิตให้ 

ดําเนินธุรกิจเองได้ รุ่นท่ี 9 ซึ่งเป็นการร่วมมือกับ

บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน)  เพื่อเสริมสร้าง

และพัฒนาสมรรถนะการท างานในธุรกิจค้าปลีก 

พัฒนาทักษะความรับผิดชอบ การสื่อสาร และการ

น าเสนอผลิตภัณฑ์ให้กับนักศึกษา มีนักศึกษาเข้า

รว่ม จ านวน 12 คน ( กนศ.3.1/10) 

กนศ.3.1-10 

โครงการเสรมิ

สมรรถนะบัณฑติ

ให้ด าเนินธุรกิจเอง

ได ้รุน่ที่ 9 

 

 

 

 

 

 
- จัดโครงการ “ติวน้องต้นกล้าสงขลา 

นครินทร์” เพื่อพัฒนานักเรียนทุนฯรุ่นพี่ ให้มี

ประสบการณ์ทางด้านวิชาการ ในการถ่ายทอด

ความรู้แก่ นักเรียนทุนต้นกล้าฯ ให้ได้ความรู้ ความ

เข้าใจในเนื้อหาวิชาหลักในการสอบเข้าศึกษาใน

มหาวิทยาลัย  ได้เตรียมความพร้อม  เข้าใจใน

ขั้นตอนการคัดเลือก ระบบการสอบเข้าศึกษาต่อใน

ระบบสอบตรงของ มหาวิทยาลัย  และเปิดโอกาสให้

นักเรียนทุนต้นกล้าสงขลานครินทร์ได้มีช่องทางใน

การปรกึษากับรุ่นพี่ที่ก าลังศึกษาในระดับอุดมศึกษา  

มีนักศึกษาและนักเรียนทุนฯเข้าร่วม จ านวน 25 คน            

(กนศ.3.1-11) 

กนศ.3.1-11 

โครงการ               

“ติวน้องต้นกล้า

สงขลานครินทร”์ 

 

 

 

 

   ส ารวจและจัดโครงการ “แบ่งฝัน ปันรัก”ส าหรับ

นักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่

สงบใน 3 จังหวัดชายแดนใต้  เพื่อแนะแนวทางการ

เรียน  แลกเปลี่ยนเรื่องราว และสร้างก าลังใจซึ่งกัน

และกัน  สร้างเครือข่ายให้นักศึกษา  5  วิทยาเขต  

ได้ดูแลและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีนักศึกษาและ

นักเรยีนที่ได้รับผลกระทบเข้ารว่ม จ านวน  110   คน  

(กนศ.3.1-12) 

 

กนศ.3.1-12 

โครงการ “แบ่งฝัน 

ปันรัก” 



82 

 

รายงานประจําปีการประเมินคุณภาพภายใน  ปีการศกึษา 2553 

ภารกิจท่ี 3 บริการให้การปรกึษาเชงิจิตวิทยา 

ตัวบ่งชี้ 3.1 : ระบบและกลไกการให้คําปรึกษา และบรกิารด้านข้อมูลข่าวสาร 

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ  เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

      น านักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมตรวจเยี่ยมโครงการ 

To be number one โดยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน

ฯ โดยมีกิจกรรมจัดบู๊ทนิทรรศการเข้าเฝ้าห้องทรง

ง า นแล ะ ชมคอน เ สิ ร์ ต  จ า น ว น   3 4 2   คน           

(กนศ.3.1 – 13 

 

 4 มีผลการประเมิน

คุณภาพของการ

ให้บริการในข้อ 1 

– 3 ทุกขอ้ไม่ต่ า

กวา่ 3.51 จาก

คะแนนเต็ม 5 

   ได้จดัท าแบบประเมนิความพึงพอใจของนักศึกษา

ที่ขอรับบริการการให้การปรึกษา  จ านวน 476 คน 

ผลการประเมินในระดับมากที่ค่าเฉลี่ย 3.55 และได้

น าผลประเมินมาปรับปรุงและพัฒนางาน (กนศ.

3.1-15) 

 

กนศ.3.1-13 

สรุปผลการ

ประเมินความพึง

พอใจ 

 5 มีการน าผลการ

ประเมินคุณภาพ

ของการให้บริการ

มาใช้เป็นข้อมูลใน

การพัฒนาการ

จัดบรกิารที่สนอง

ความต้องการ

ของนักศึกษา 

   น าผลประเมินความพึงพอใจของนักศึกษามา

ประชุมหารอืเพื่อพัฒนางาน และวางแผนการ

ปฏิบัติงานปีการศึกษา 2554 (กนศ.3.1-14) 

กนศ.3.1-14 

แผนปฏิบัติงานการ

ให้ค าปรกึษาและ

บรกิารด้านข้อมูล

ข่าวสาร 

ข้อสรุปโดยรวมของตวับ่งชี ้

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแขง็ 

                1. มีอาสาสมัครนักศึกษาและเจา้หนา้ที่ประจ าหน่วยให้การปรึกษา “บ้านวยัใส” 

                2. มีการท างานในรูปแบบเครอืข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้                  

                3.ได้รับความร่วมมือจากภาควิชาจิตเวช  คณะแพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

                4. ส านักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพตดิ ภาค 9  สนับสนุนงบประมาณเก่ียวกับยาเสพติด 
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รายงานประจําปีการประเมินคุณภาพภายใน  ปีการศกึษา 2553 

ภารกิจท่ี 3 บริการให้การปรกึษาเชงิจิตวิทยา 

ตัวบ่งชี้ 3.1 : ระบบและกลไกการให้คําปรึกษา และบรกิารด้านข้อมูลข่าวสาร 

ข้อสรุปโดยรวมของตวับ่งชี ้

จุดควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

               1.  การให้บริการการปรึกษายังขาดการประชาสัมพันธ์ที่มีความหลากหลายรูปแบบ 

               2. เจา้หน้าทีใ่ห้การปรึกษามีภาระงานหลายด้าน ไม่สามารถอยู่ประจ าที่บา้นวัยใสได้ 

               3.  สภาพภายในห้องให้ค าปรกึษาเกา่และทรดุโทรม  ขาดบรรยากาศจูงใจวยัรุ่น 

               4.  ขาดงบประมาณในการปรับปรุงสถานทีภ่ายใน 

วิธปีฏิบัติท่ีดี /นวัตกรรม  

               -  มีอาสาสมัครนักศึกษาและเจา้หนา้ที่ประจ าหน่วยให้การปรึกษา “บ้านวยัใส” 

 

 


