
87 

 

รายงานประจําปีการประเมินคุณภาพภายใน  ปีการศกึษา 2553 

 

ภารกิจท่ี  5 วินัยและพัฒนานักศึกษา 

ตัวบ่งชี้ : 5.1 มีการดําเนินงานวินัยนักศึกษาและพัฒนานักศึกษา 

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     

4-5 ข้อ 

มีการด าเนนิการ     

6 ข้อ 

     

ผลการประเมินตนเองปีการศึกษา  2553 

เป้าหมาย ผลการดําเนนิการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

6 6 5   บรรลุเปา้หมาย 
 

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

 1 มีแผนการ

ปฏิบัติงาน 

      กองฯ มีแผนการด าเนินงานวินัยและพัฒนา

นักศึกษา โดยมีการด าเนินงานทางวินัยตาม

ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง 

วิธีการสอบสวนพิจารณาโทษกรณีนักศึกษา

กระท าความผิดวินัยนักศึกษา  พ.ศ.2548  และ

จัดกิจกรรมรณรงค์ เพื่ อส่ ง เสริมคุณธรรม

จรยิธรรมให้แกน่ักศึกษา (กนศ.5.1-01) 

กนศ.5.1-01 

http://student.psu.ac

.th/news/index.php?

main=pankong 

  

 2 มีคณะกรรม 

การสอบสวน

และคณะกรรม 

การด าเนินงาน

วินัยนักศึกษา 

   ในการด าเนินงานวินัยและพัฒนานักศึกษาแต่

ละกรณี  ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน   

จ านวน  41  ค าสั่ง  เพื่อหาข้อเท็จจรงิ  และเสนอ

โทษกรณีที่มีการกล่าวหาทางวินัยนักศึกษา  และ

มีคณะกรรมการด าเนินงานวินัยนักศึกษา  วิทยา

เขตหาดใหญ่  เพื่อพิจารณารับรองผลการ

สอบสวนและ โทษ  รวมทั้ งพิ จารณาการ

ด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับวินัยนักศึกษาและการ

พัฒนานักศึกษา 

(กนศ.5.1-02 และ กนศ.5.1-03) 

กนศ.5.1-02 

สั่งมหาวิทยาลยัเรื่อง

แต่งตั้งคณะกรรม 

การสอบสวน  

ปี2553 (ลับ) 

 

กนศ.5.1-03 

ค าสั่งแต่งตั้ง

คณะกรรมการ

ด าเนินงานวินัย

นักศึกษาวิทยาเขต

หาดใหญ ่

 

http://student.psu.ac.th/news/index.php?main=pankong
http://student.psu.ac.th/news/index.php?main=pankong
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รายงานประจําปีการประเมินคุณภาพภายใน  ปีการศกึษา 2553 

 

ภารกิจท่ี  5 วินัยและพัฒนานักศึกษา 

ตัวบ่งชี้ : 5.1 มีการดําเนินงานวินัยนักศึกษาและพัฒนานักศึกษา 

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

 3 การด าเนิน 

งานวินยัเป็นไป

ตามระเบยีบ/ 

ข้อบังคับ / 

ประกาศของ

มหาวิทยาลยั 

   การด าเนินงานทางวินัยนักศึกษาเป็นไปตาม

ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  เรื่อง  

วิธีการสอบสวนพิจารณาโทษกรณีนักศึกษา

กระท าความผิดวินัยนักศึกษา   พ. ศ. 2548   ซึ่ง

ได้ก าหนดวิธีการปฏิบัติในการสอบสวนและ

พิจารณาโทษกรณีนักศึกษากระท าความผิดวินัย

นักศึกษา ซึ่งยึดถือเป็นแนวปฏิบัติเดียวกันทั้ง

มหาวิทยาลัย(กนศ.5.1-02) 

กนศ.5.1-04 

ประกาศ

มหาวิทยาลยั 

สงขลานครินทร ์

เรื่อง วิธีการ

สอบสวนพิจารณา

โทษกรณีนักศึกษา

กระท าความผิด

วินัยนักศึกษา  

พ.ศ.2548 

 4 ให้การปรึกษา 

แนะแนวและกรณี

ที่ต้องดูแล  

ปรับเปลี่ยน

พฤติกรรม

นักศึกษาที่

มหาวิทยาลยัสัง่

ลงโทษ 

   ง า น วิ นั ย แล ะพัฒนานั กศึ กษ ามี ก า ร ใ ห้

ค าปรึกษาแนะแนวนักศึกษาที่ถูกลงโทษทางวินัย

นักศึกษา  โดยในการเขา้มารับทราบค าสั่งลงโทษ

ทุกกรณ ี จะมีการพูดคุย  ชีแ้จง  และแนะแนวให้

ค าปรึกษานักศึกษาวางแผนการใช้ชีวิตขณะที่ถูก

ลงโทษนั้น  รวมทั้งมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

นักศึกษาที่มหาวิทยาลัยสั่งลงโทษเช่น  ให้เข้า

โครงการพัฒนานักศึกษา  หรือบ าเพ็ญประโยชน์

สาธารณะ (กนศ.5.1-05)   

กนศ.5.1-05 

กจิกรรม/โครงการ

ดูแลและ

ปรับเปลี่ยน

พฤติกรรม

นักศึกษา(ลับ) 

 5 จ านวนนักศึกษาที่

ถูกลงโทษไม่เกนิ

รอ้ยละ 0.5  ของ

นักศึกษาทั้งหมด 

 

   ปีการศึกษา  2553  มีนักศึกษาที่ถูกลงโทษ  

จ านวน  43  คน  จากจ านวนนักศึกษา ทั้งหมด 

15 ,025 คนโดยคิดเป็นร้อยละ 0.29   ของ

จ านวนนักศึกษาทั้งหมด 

(กนศ.5.1-06) 

กนศ.5.1-06 

ข้อมูลสรุปผลการ

ด าเนินงานวินัย

นักศึกษา    

ปี 2553 

 6 มีการติดตาม

ประเมินผลและ

น าผลมาปรับปรุง 

1. มีการทบทวนการด า เนิน งานวิ นั ย

นักศึกษาร่วมกันทั้ง  5  วิทยาเขต  เพื่อหารือข้อ

ปัญหาในการปฏิบัติ ง านและหาแนวการ

แกป้ัญหาดังกล่าว      (กนศ.5.1-07) 

กนศ.5.1-07  

รายงานการ

สัมมนาวินยั

นักศึกษาทั้ง 5 

วิทยาเขต 
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รายงานประจําปีการประเมินคุณภาพภายใน  ปีการศกึษา 2553 

 

ภารกิจท่ี  5 วินัยและพัฒนานักศึกษา 

ตัวบ่งชี้ : 5.1 มีการดําเนินงานวินัยนักศึกษาและพัฒนานักศึกษา 

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

   2. มีการประเมินผลความพึงพอใจของ 

นักศึกษาในระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย 3.51 (กนศ.5.1-08)               

กนศ.5.1-08 

สรุปประเมินผล

ด้านวนิัย

นักศึกษา 

ข้อสรุปโดยรวมของตวับ่งชี ้

จุดแข็ง / แนวทางเสริมจุดแข็ง 

            -      สโมสรนักศึกษา/องคก์ารนักศึกษา  มีส่วนรว่มในการป้องกนัใหน้ักศึกษาปฏิบัติตามระเบยีบ / 

ข้อบังคับ / ประกาศของมหาวทิยาลยัรวมทั้งฝา่ยกจิการนักศึกษาคณะหลายคณะมสี่วนรว่มรณรงคป์้องกัน

การกระท าความผิดวินยันักศกึษาเรื่องวินัยในแนวทางเดยีวกัน 

           -      กองกจิการนักศึกษามีนโยบายให้องคก์รนักศึกษา/คณะรว่มด าเนินงานในการพัฒนาคุณธรรม  

จรยิธรรมนักศึกษาในรูปแบบของเครอืข่ายวนิัยนักศึกษาเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษา/คณะส่วนร่วมในการ

พัฒนานักศึกษาให้มากขึ้นรวมทั้งรณรงคใ์ห้คณาจารย์บทบาทในการเสริมสรา้งใหน้ักศกึษามีจติส านึกที่ด ี 

ตระหนักถึงผลของการกระท าความผิดอย่างทั่วถงึและสม่ าเสมอเพือ่ป้องปรามการกระท าความผิด    

จุดท่ีควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

              ควรมีการปรับปรุงวิธีการด าเนนิการเก่ียวกับความผิดวนิัยนักศึกษาในบางฐานความผิดให้มีความ

คล่องตัวและระยะเวลาสัน้หรอืรวดเร็วขึน้เพื่อแก้ปัญหาความลา่ช้าในการด าเนนิงานเนื่องจากปัจจุบัน

องคป์ระกอบของคณะกรรมการสอบสวนและคณะกรรมการด าเนินงานวนิัยนักศึกษาต้องมีองคป์ระชุมไม่น้อย

กวา่  2  ใน  3  เมื่อคณะกรรมการวา่งไม่ตรงกันท าให้เกดิความล่าชา้ในการด าเนินงาน 

วิธปีฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม 

-         -      ด าเนินการใช้วธิีรณรงคโ์ครงการเชิดชูให้รางวัลนักศึกษาและคณะที่ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างแก่

นักศึกษาคนอื่นๆ  แทนที่จะเปน็การด าเนนิการลงโทษเพื่อจงูใจใหน้ักศึกษา / คณะในการสรา้งคา่นยิมทีด่ีให้

เกิดขึ้น 

- มีการสัมมนาวนิัยนักศึกษา  5  วิทยาเขต  แลกเปลี่ยนเรียนรูป้ระสบการณร์ะหว่างผู้ปฏิบตัิงานด้าน

วินัยนักศึกษา  เพือ่หาขอ้ปัญหาในการปฏิบัติงาน  แนวทางแกไ้ข  และแนวทางในการด าเนินงานวินยันักศึกษา

ให้สอดคลอ้งกันทั้ง  5  วิทยาเขต     

 


