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รายงานประจําปีการประเมินคุณภาพภายใน  ปีการศกึษา 2553 

ภารกิจท่ี 9 กจิกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนานักศึกษา 

ตัวบ่งชี้ 9.1 : ระบบและกลไกการส่งเสรมิกิจกรรมนักศกึษา  (สกอ. 3.2) 

เกณฑ์การประเมนิ : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนนิการ 

1 ข้อ 

มีการด าเนนิการ 

2 ข้อ 

มีการด าเนนิการ 

3 หรือ 4 ข้อ 

มีการด าเนนิการ 

5 ข้อ 

มีการด าเนนิการ 

6 ข้อ 

 

ผลการประเมินตนเองปีการศึกษา 2553 

เป้าหมาย ผลการ

ดําเนินการ 

คะแนนการ

ประเมินตนเอง 

บรรลุเป้าหมาย 

6 6 5  บรรลุเปา้หมาย 

                                      

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

 1. สถาบันจัดท า

แผนการจัด

กจิกรรม

พัฒนา

นักศึกษาที่

ส่งเสรมิผลการ

เรียนรูต้าม

กรอบ

มาตรฐาน

คุณวุฒริะดับ 

อุดมศึกษา

แห่งชาต ิ

ทุกด้าน 

        กองฯได้จัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา

พัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ(กนศ.

9.1-01)พร้อมยึดกรอบนโยบายบ่มเพาะนักศึกษา 

และโครงสร้างกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนา

นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งก าหนดให้

นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ เข้าศึกษาใน    ปี

การศึกษา 2550 เป็นต้นไป ต้องเข้าร่วมกิจกรรม

เสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนานักศึกษาตลอดระยะเวลาที่

ศึกษาในมหาวิทยาลัย มีจ านวนไม่น้อยกว่า 17 

กจิกรรม  มีจ านวนหน่วยชั่วโมงที่เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 

100 หน่วยช่ัวโมง มีโครงสร้างกิจกรรมเสริม

หลักสูตร จ าแนกได้ 5 ประเภท   

(กนศ 9.1-02) ได้แก่  

1.1 กจิกรรมเสรมิสรา้งจิตส านึกสาธารณะ พัฒนา 

คุณธรรม จรยิธรรม และความมีวนิัย  

1.2 กจิกรรมเสรมิสรา้งทักษะทางสังคม วิชาการ  

วิชาชีพ และเสริมสร้างสมรรถนะบนพื้นฐานความ

เป็นไทย 

กนศ.9.1-01  

แผนกองกจิการ

นักศึกษา 

 

กนศ. 9.1-02  

คูม่ือปฏิบัติงาน

เสริมหลักสูตร

เพื่อพัฒนา

นักศึกษา 

มหาวิทยาลยั 

สงขลานครินทร ์
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รายงานประจําปีการประเมินคุณภาพภายใน  ปีการศกึษา 2553 

ภารกิจท่ี 9 กจิกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนานักศึกษา 

ตัวบ่งชี้ 9.1 : ระบบและกลไกการส่งเสรมิกิจกรรมนักศกึษา  (สกอ. 3.2) 

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

   1.3 กิจกรรมเสริมสร้างความภาคภูมิใจในสถาบัน 

ความเป็นลูกพระบิดา เป็นหนึ่งเดียวไม่แยกวทิยาเขต 

1.4 กิจกรรมเสริมสร้างความเข้าใจในพหุวัฒนธรรม 

และความเป็นประชาธิปไตย โดยมีพระมหากษัตริย์

ทรงเป็นประมุข  

1.5 กจิกรรมเสรมิสรา้งและพฒันาสุขภาพ 

 

 2. มีกิจกรรมให้

ความรู้และ

ทักษะการ

ประกนั

คุณภาพ

การศึกษาแก่

นักศึกษา 

   กองฯได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ และทักษะการ

ประกันคุณภาพการศึกษาใหก้ับนักศึกษาโดยน า

กระบวนการบรหิารงานแบบวงจรคุณภาพ(PDCA-

par) เป็นแนวทางในการปฏิบตัิงานสนับสนนุส่งเสรมิ

โครงการกจิกรรมของนักศึกษา  มีการจัดโครงการ

เวทีคุณภาพกจิกรรมนักศึกษา  โดยเชิญ

ผู้ทรงคุณวุฒิบรรยายให้ความรูด้้านประกันคุณภาพ

แกผู่้น านักศึกษา (กนศ.9.1-03)  พรอ้มมีการ

คัดเลือกนักกิจกรรมตัวอยา่ง โครงการดีเด่น

ประจ าปี และมีการวพิากษโ์ครงการตามกรอบ

แนวทางปฏิบตัิงานโครงการตามกระบวนการวงจร

คุณภาพ (กนศ.9.1-04) 

 

กนศ.9.1-03 

เอกสาร

ประกอบให้

ความรู้การ

ประกันคุณภาพ 

กนศ.9.1-04 

-เกณฑก์าร

คัดเลือกนัก

กจิกรรม

ตัวอยา่ง

โครงการดีเด่น 

-ประกาศ

มหาวิทยาลยั      

สงขลานครินทร์

เรื่องผลการ

คัดเลือกนัก

กจิกรรม

ตัวอยา่ง วิทยา

เขตหาดใหญ่

ประจ าปี 2553 

และประกาศ 
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รายงานประจําปีการประเมินคุณภาพภายใน  ปีการศกึษา 2553 

ภารกิจท่ี 9 กจิกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนานักศึกษา 

ตัวบ่งชี้ 9.1 : ระบบและกลไกการส่งเสรมิกิจกรรมนักศกึษา  (สกอ.3.2) 

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

    มหาวิทยาลยั   

สงขลานครินทร์

เรื่องผลการ

พิจารณาคัดเลือก

โครงการกจิกรรม

ดีเด่นวิทยาเขต 

หาดใหญ ่

ประจ าปี 2553 

 3. มีการส่งเสรมิให้

นักศึกษาน า

ความรู้ด้านการ

ประกันคุณภาพ

ไปใช้ในการจัด

กจิกรรมที่

ด าเนินการโดย

นักศึกษาอยา่ง

น้อย 5 ประเภท

ส าหรับระดับ

ปรญิญาตร ีและ

อย่างน้อย 2 

ประเภทส าหรับ

ระดับ

บัณฑติศึกษา

จากกิจกรรม

ต่อไปนี ้

 

   กองฯได้สนับสนุนส่งเสรมิให้กลุ่มองคก์ร

กจิกรรมนักศึกษาได้แก่องคก์ารบรหิารฯ สภา

นักศึกษาฯ ชมรมในสงักัดองคก์ารบรหิารฯ และ

กรรมการหอพักเป็นผู้จัดโครงการ รวมทั้ง

โครงการซึ่งงานในสังกัดกองกจิการนักศึกษา

ด าเนินการจัดขึ้นเพื่อพัฒนานกัศึกษา รวมทั้งสิน้  

375 โครงการ/กิจกรรม  (กนศ.9.1-05) ซึ่ง

กจิกรรมดังกล่าวได้ด าเนินการโดยน ากระบวนการ

บรหิารงานแบบวงจรคุณภาพ(PDCA-par) มีการ

จัดอบรมให้ความรูก้ับผูน้ ากจิกรรมนักศึกษา  

สรุปผลการด าเนินโครงการจ าแนกตามฐานขอ้มลู

สารสนเทศกิจกรรมนักศึกษารวม 5 ด้าน ดังนี ้

        3.1  กจิกรรมด้านวิชาการที่ส่งเสรมิ

คุณลักษณะบัณฑิตที่พงึประสงค์ที่ส่งเสรมิ

คุณลักษณะบัณฑิตพึงประสงคจ์ านวน  58 

โครงการ  ประกอบด้วย 

1.)โครงการที่น าความรู้จากวชิาการ/วิชาชีพ ที่

ศึกษาอยู ่และจากความสนใจเฉพาะเรื่องของ

นักศึกษา ไปฝึกปฏิบตัิ/ถา่ยทอดแกเ่ยาวชน/ 

นักเรยีน ได้แก่ โครงการออมสินเพื่อนอ้ง 

กนศ.9.1-05 

http://student.  

psu.ac.th/TS234  
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รายงานประจําปีการประเมินคุณภาพภายใน  ปีการศกึษา 2553 

ภารกิจท่ี 9 กจิกรรมเพือ่ส่งเสริมพัฒนานักศึกษา 

ตัวบ่งชี้ 9.1 : ระบบและกลไกการส่งเสรมิกิจกรรมนักศกึษา  (สกอ.3.2) 

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

  -กจิกรรม 

วิชาการที่

ส่งเสรมิ

คุณลักษณะ

บัณฑติที่พงึ

ประสงค ์

-กจิกรรม 

กฬีาหรือการ

ส่งเสรมิสุขภาพ 

-กจิกรรม 

การบ าเพ็ญระ 

โยชน์หรอืรักษา

สิ่งแวดล้อม 

-กจิกรรม 

เสริมสรา้ง  

คุณธรรมและ

จรยิธรรม 

- กจิกรรม

ส่งเสรมิศิลปะ

และวัฒนธรรม 

โครงการค่ายวิเทศสอน สานต่อโครงการค่าย

ยุวชนคนช่างพูด โครงการค่ายยุวชนธุรกิจ 

โครงการค่ายรักษ์ภาษามลาย ูโครงการสะพาย

กล้องสอ่งนก  

2.)โครงการที่สง่เสริมความเป็นประชาธิปไตย 

ได้แก่ โครงการตน้กล้าแผน่ดนิ ตอนการเมืองไทย

สดใส ประชาธิปไตยเบง่บาน โครงการเสวนา

ประชาธิปไตย 

3.)โครงการที่เพิ่มพูนการเรียนรูจ้ากประสบการณ์

ตรง โดยการเปดิโลกทัศน์ให้กวา้งไกล ได้แก่ 

โครงการเปิดโลกทัศน์นักศึกษาสู่สากล 

3.2 กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ  รวม

จ านวน 58 โครงการ (กนศ.9 . 1-05)    ซึ่ ง

ประกอบด้วย โครงการที่ส่งเสริมให้นักศึกษารู้จัก

การวางแผนในการจัดการแข่งขันกีฬาชนิดต่างๆ 

ตลอดจนการพัฒนาทักษะการเล่นกีฬาของ

นักศึกษา เช่น โครงการแข่งขันกีฬาในลักษณะ    

โอเพน่  เป็นต้น เป็นโครงการที่จัดกิจกรรมรวมกัน

ระหว่างชมรมกีฬา กับงานพัฒนากีฬาโดยเริ่มจาก

การขออนุมั ติ โ ครงการ   ประ ชุมหารือ เพื่ อ

เตรียมการจัดการแข่งขันการแบ่งภาระงานความ

รับผิดชอบของแต่ละฝ่ายที่ ได้ รับมอบหมาย  

ด าเนินการโดยเป็นการเปิดรับสมัครทมีเข้ารว่มการ

แข่งขันจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

ด าเนินการแขง่ขันฯจนเสร็จสิน้ ซึ่งหลังจากเสร็จสิ้น

มีการประเมินผลเพื่อน าผลที่ ได้ เป็นตัว ชี้ วั ด

โครงการตลอดจนน ามาปรับปรุงแกไ้ข 
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รายงานประจําปีการประเมินคุณภาพภายใน  ปีการศกึษา 2553 

ภารกิจท่ี 9 กจิกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนานักศึกษา 

ตัวบ่งชี้ 9.1 : ระบบและกลไกการส่งเสรมิกิจกรรมนักศกึษา  (สกอ.3.2) 

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

   การจัดในการจัดโครงการครั้งต่อไป   นอกจากนี้

ยังมีโครงการที่ส่งเสริมให้นักศึกษาได้เข้าร่วมการ

แข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ภายในประเทศและ

ระหว่างประเทศ  กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ  เช่น  

กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย  กีฬา  IMT – 

GT  varsity  carnival  เป็นต้น 

-กจิกรรมการส่งเสริมสุขภาพ  ซึ่งประกอบไปด้วย

โครงการที่ส่งเสรมิให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ

ในการดูแลสุขภาพและสามารถน าความรู้ที่ได้รับ

ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน เช่น โครงการ

มหกรรมรวมพลคนรักสุขภาพ เป็นโครงการที่จัด

กิจกรรมร่วมกันระหว่างงานพัฒนากีฬา กับหน่วย

ปฐมภูมิโรงพยาบาลสงขลานครินทรแ์ละชมรมด้าน

กีฬาขององค์การบริหาร องค์การนักศึกษา     

นอกจากนี้ยังมีโครงการที่ส่งเสริมให้นักศึกษาออก

ก าลังเพื่อสุขภาพ  ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  

โดยใช้กิจกรรมกีฬาและการออกก าลังกายเป็นสื่อ  

เช่น โครงการ walk  rally เพื่อสุขภาพ  โครงการวิ่ง

สะสมระยะทางรอบอ่างน้ า  เป็นต้น  

3.3 กิจกรรมด้านบ าเพ็ญประโยชน์และรักษา

สิ่งแวดล้อมจ านวน  86 โครงการ (กนศ.9.1-05)

ซึ่งเป็นโครงการบ าเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนชนบท

ห่ า ง ไ ก ล จ า กค ว า ม เ จ ริ ญ ที่ ยั ง ข า ด แ คล น

สาธารณูปโภคในชุมชน 
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รายงานประจําปีการประเมินคุณภาพภายใน  ปีการศกึษา 2553 

ภารกิจท่ี 9 กจิกรรมเพื่อสง่เสริมพัฒนานักศึกษา 

ตัวบ่งชี้ 9.1 : ระบบและกลไกการส่งเสรมิกิจกรรมนักศกึษา  (สกอ.3.2) 

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

   ตลอดจนความรู้ความเข้าใจในการด ารงชีพ ดังนั้น

เพื่ อ จะ ได้ ปลู กฝั ง และ เส ริมสร้ า งจิ ตส านึ ก

สาธารณะให้แก่นักศึกษาที่จะได้ฝึกตนเองให้

ตระหนักและเห็นคุณค่าของการบ าเพ็ญตนเพื่อ

ประโยชน์ต่อผู้อื่ น  ซึ่ งสอดคล้องกับพระราช

ปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนกที่ ให้ถือ

ประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อน

มนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง โดยมีกิจกรรมร่วมกันสร้าง 

ซ่อมแซมถาวรวัตถุ และเผยแพร่ความรู้ที่ได้จาก

การศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะทางแก่ประชาชน /

เยาวชน ได้แก่ โครงการบรจิาคโลหิตจิตสาธารณะ

ถวายเป็นพระราชกุศลในพระบาทสมเด็จพระ

เ จ้ า อ ยู่ หั ว ฯ  แ ล ะ ส ม เ ด็ จ พ ร ะ น า ง เ จ้ า ฯ  

พระบรมราชินีนาถ  โครงการร้อยแรงใจ โครงการ

ค่าย เติมสี โ รง เรียนสวย โครงการค่ายตุลา 

โครงการค่ายศรีตรังสัมพันธ์ นอกจากนั้นยังได้จัด

กจิกรรมให้แกเ่ยาวชนด้อยโอกาส/เยาวชนผู้มคีวาม

บกพร่องทางร่างกาย ได้แก่ โครงการค่ายส่งยิ้มสู่

น้อง โครงการสานฝันปันรัก โครงการค่ายเติมฝัน

ปันรักวันเด็ก เป็นต้น ส าหรับกิจกรรม การรักษา

สิ่งแวดล้อมได้มีการจัดกิจกรรมที่เน้นการปลูกฝัง

เยาวชนพิทักษ์สิ่งแวดล้อม และโครงการค่ายนัก

อนุรักษ์ โครงการสัปดาห์สิ่งแวดล้อมไทย 

3.4   กิจกรรมด้านส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

รวมจ านวน  139 โครงการ  (กนศ.9.1-05)   
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รายงานประจําปีการประเมินคุณภาพภายใน  ปีการศกึษา 2553 

ภารกิจท่ี 9 กจิกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนานักศึกษา 

ตัวบ่งชี้ 9.1 : ระบบและกลไกการส่งเสรมิกิจกรรมนักศกึษา  (สกอ.3.2) 

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

   ซึ่งประกอบไปด้วย 1)โครงการที่ส่งเสรมิให้เกิด

ความเข้าใจและภาคภมูิใจในวถิชีีวติและภูมิปัญญา

ไทย เช่น โครงการสานสมัพันธ์วัฒนธรรมถิ่นใต้  

เป็นโครงการที่จัดกิจกรรมร่วมกันระหว่างงาน

กจิกรรมนักศึกษาและสโมสรนักศึกษาทั้ง 14 คณะ 

เร่ิมด้วยจากการมหีนังสือแต่งตั้งคณะการท างาน

ของทุกคณะ มีการนัดประชุมวางแผนการ 

ด าเนินงานรว่มกัน แบง่ภาระงานที่รับผิดชอบของ

แต่ละคณะ  ปฏิบตัิงานจรงิตามแผนที่วางไว้ มีการ

ประเมินผลจากการจัดกิจกรรม และไดน้ าผลของ

การประเมินมาปรับใชใ้นการจัดกจิกรรมคร้ังต่อไป 

ซึ่งโครงการนีเ้ป็นการเสรมิสรา้งกระบวนการ

เรียนรู ้ความเข้าใจความหลากหลายทางพหุ

วัฒนธรรม ตลอดทั้งเป็นการสร้างเครอืข่ายทาง

วัฒนธรรมระหว่างนักศึกษาและบุคลากร รูปแบบ

กจิกรรม ประกอบด้วยนิทรรศการเชิงสาธติ การ

แสดงศลิปวัฒนธรรมลานอาหารและขนมไทย ลาน

กฬีาพืน้บ้าน เป็นตน้ ทัง้นีรู้ปแบบในการจัด

กจิกรรมแต่ละคร้ังก็จะปรับเปลี่ยนไปตามชื่อของ

โครงการตอนนัน้ๆ2)โครงการส่งเสรมิความ

ภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ทัง้ของ

ท้องถิ่น และของชาต ิเช่น โครงการไหว้ครูดนตรี

ไทย โครงการถวายผ้าอาบน้ าฝน โครงการลอย

กระทง เป็นต้น 3)โครงการที่ก่อให้เกดิความเขา้ใจ 

และศรัทธาในสถาบันทางศาสนา เช่น โครงการ

รอมฎอน  โครงการกลุ่มเซลสามัคคธีรรมน าชีวติ 

โครงการค่าศรัทธา เปน็ต้น 

4) โครงการที่ก่อให้เกดิอุดมการณห์รือคา่นิยม ที่

นับถอืความดงีาม คุณธรรมและจรยิธรรม 
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รายงานประจําปีการประเมินคุณภาพภายใน  ปีการศกึษา 2553 

ภารกิจท่ี 9 กจิกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนานักศึกษา 

ตัวบ่งชี้ 9.1 : ระบบและกลไกการส่งเสรมิกิจกรรมนักศกึษา  (สกอ.3.2) 

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

   เช่น โครงการไหว้ครูมหาวิทยาลัย  โครงการปฏิบัติ

ธรรมวันแม่ โครงการ INNER PEACE เป็นต้น  5) 

โครงการแสดงศลิปวัฒนธรรมไทย เช่น โครงการ

ดนตรไีทยเพื่อนอ้ง โครงการคอนเสริตล์ายไทยโชว์ 

โครงการส่งเสรมิศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา คร้ังที่ 

11 เป็นต้น  6)โครงการศิลปวฒันธรรมสากล และ

ของชาติอืน่ๆ เช่น โครงการ IMT-GT Varsity 

Carnival โครงการ PSU Music Awards เป็นต้น 

3.5  กิจกรรมด้านพิเศษอื่นๆ จ านวน  34 

โครงการ/กิจกรรม  (กนศ.9.1-05) ได้จดักจิกรรม

เฉพาะเพื่อตอบสนองนโยบายมหาวิทยาลยั 

ส านักงานคณะกรรมการงานอุดมศึกษา และ

กระทรวงศึกษาธิการในการเสรมิสรา้งความเข้าใจ

ด้านพหุวัฒนธรรม การน าวิถีประชาธิปไตยและ

ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงมาใช้ในวิถีชีวติประจ าวัน 

ได้แก่ โครงการลูกพระบดิาจติอาสา พัฒนา

คุณธรรม น าชีวติพอเพียง โครงการน าเยาวชน

นักเรียนที่ขาดโอกาสเดนิทางไปทัศนะศึกษาแหล่ง

ประวัติศาสตร ์และศลิปวัฒนธรรม โครงการ

บัณฑติ-นักศึกษาร่วมส่งเสรมิพัฒนาองคก์รชุมชน

ในชนบท การจดัประชุมสมัมนาเพื่อพัฒนารูปแบบ

การจัดกจิกรรมรับน้องใหม่ และประชุมเชียร์เชิง

สรา้งสรรค ์เป็นต้น ส าหรับกิจกรรมเสรมิสรา้ง

คุณธรรมและจรยิธรรมจะมีการสอดแทรกอยู่ใน

กระบวนการปฏิบัติงานแทบทกุกิจกรรม และมีบาง

โครงการที่ชมรมด้านศาสนา 
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รายงานประจําปีการประเมินคุณภาพภายใน  ปีการศกึษา 2553 

ภารกิจท่ี 9 กจิกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนานักศึกษา 

ตัวบ่งชี้ 9.1 : ระบบและกลไกการส่งเสรมิกิจกรรมนักศกึษา  (สกอ.3.2) 

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลดําเนินงาน หลกัฐาน 

   มีการจัดกจิกรรมเพื่อเสรมิสรา้งคุณธรรม 

จรยิธรรมโดยตรง เช่น โครงการค่ายคุณธรรมวัน

แม่ จัดโดยชมรมพุทธศาสน์ โครงการบอกเล่า

ศรัทธาจัดโดยชมรมมสุลมิ    กลุ่มเซลสามัคคี

ธรรมน าชีวติ จัดโดยชมรมครสิเตียน เป็นต้น     

(กนศ.9.1-05) 

 

 4. มีการสนับสนุน

ให้นักศึกษาสร้าง

เครือข่ายพัฒนา

คุณภาพภายใน

ส ถ า บั น แ ล ะ

ระหว่างสถาบัน 

และมีกิจกรรม

รว่มกัน 

   กองฯได้สนับสนุนให้กลุ่มองคก์รกจิกรรม

นักศึกษาส่วนกลางและส่วนคณะมีการสร้าง

เครอืข่ายพรอ้มจัดกจิกรรมร่วมกัน  เร่ิมตั้งแต่การ

จัดประชุมสัมมนาร่วมระหวา่งกลุ่มกจิกรรม

นักศึกษาส่วนกลาง และส่วนคณะเพื่อก าหนด

ตารางกจิกรรมนักศึกษาร่วมกัน การคิดค้น

กจิกรรมใหม่ๆ เชิงสรา้งสรรค ์และก าหนดวัน 

รูปแบบกจิกรรมที่มีการจัดร่วมกัน เช่น การจดัการ

แข่งขันกฬีาน้องใหม่ กีฬาระหว่างคณะ โต้วาทนี้อง

ใหม ่การแขง่กฬีาขันเช่ือมความสมัพันธ์ระหว่าง 5

วิทยาเขต โครงการหอพักสัญจร  เป็นตน้ 

นอกจากนั้นส านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษาไดม้อบหมายให้

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทรเ์ป็นสถาบันแกน

ประสานการจดักจิกรรมพัฒนานักศึกษาเครอืข่าย

สถาบันอดุมศึกษาภาคใต้ โดยได้รับการสนับสนุน

งบประมาณเพื่อการจัดกิจกรรมเครือข่ายเฉพาะ

ด้านกจิกรรมพัฒนานักศึกษาปีการศึกษาละ 1.4 

ล้านบาท ซึ่งปีการศึกษา 2553 ได้ประสาน

ขับเคลื่อนกจิกรรมเพื่อพัฒนานิสิตนักศึกษา และ

บุคลากรด้านกจิการนสิิตนักศกึษารวมทั้งสิน้  9 

โครงการ (กนศ.9.1-06) 

กนศ.9.1-06  

สรุปผลการจัด  

และสนับสนนุให้

นักศึกษาจัด

กจิกรรมเครือข่าย

ประจ าปีการ 

-ศึกษา 2553 
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ภารกิจท่ี 9 กิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนานักศึกษา 

ตัวบ่งชี้ 9.1 : ระบบและกลไกการส่งเสรมิกิจกรรมนักศกึษา  (สกอ.3.2) 

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

 5. มี ก า รประ เมิ น

ความส าเร็จตาม

วัตถุประสงค์ของ

แ ผ น ก า ร จั ด

กิจกรรมพัฒนา

นักศึกษา 

     กองฯ  ได้มีการประเมินความส าเร็จตาม

วัตถุประสงคข์องแผนกจิกรรมนักศึกษา  โดยได้มี

การจัดประชุมสัมมนาผู้บริหารและผู้น านักศึกษา

ทั้ง  วิทยาเขตภายใต้ช่ือโครงการประชุมเชงิ

ปฏิบัติการ หัวขอ้แนวทางการขับเคลื่อนพัฒนา

นักศึกษา  ตามกระบวนการน าความรู้การประกัน

คุณภาพไปใช้กับกจิกรรมนักศึกษาประชุมสัมมนา

เครอืข่ายสถาบันอุดมศึกษาภายใต้โครงการเพื่อ

พัฒนาบัณฑติอดุมคติไทย (ดา้นพัฒนากจิกรรม

นิสิตนักศึกษา)  ประเมินผลโดยภาพรวมจากกลุ่ม

ผู้น ากจิกรรมในงานเวทีคุณภาพกจิกรรมนักศึกษา 

นอกจากนั้นไดม้ีการจัดประชมุสัมมนาผู้บริหาร 

เจา้หน้าที ่และผู้น านักศึกษาทัง้ 5 วิทยาเขต และ 

ทั้งนีเ้พื่อเป็นการประเมนิความส าเร็จตาม

วัตถุประสงคต์ามแผนจดักจิกรรมพัฒนานักศึกษา

และแลกเปลีย่นเรียนรูแ้นวปฏบิัติที่ดีในการจัด

กจิกรรมนักศึกษา  ตลอดจนเป็นการประเมินผล

การปฏิบัติงานในรอบปีเกี่ยวกับโครงสรา้งกจิกรรม

เสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนานักศึกษา และการน า

ความรู้ด้านประกนัคุณภาพมาใช้ในการจัด

กจิกรรมนักศึกษา (กศน.9.1-07) 

กนศ.9.1-07 

โครงการประชุม

เชิงปฏิบัติการ 

หัวข้อแนวทาง

การขับเคลื่อน

พัฒนานักศึกษา  

ตามกระบวนการ

น าความรู้การ

ประกันคุณภาพ

ไปใช้กับกจิกรรม

นักศึกษา

ประชุมสัมมนา

เครอืข่าย

สถาบันอดุมศึกษ

าภายใตโ้ครงการ

เพื่อพัฒนา

บัณฑติอุดมคติ

ไทย (ด้านพัฒนา

กจิกรรมนิสิต

นักศึกษา) 

 6. มีการน าผลการ

ป ร ะ เ มิ น ไ ป

ป รั บ ป รุ ง แ ผ น

หรือปรับปรุงการ

จัดกิจกรรมเพื่อ

พัฒนานักศึกษา 

      จากผลการประเมินความส าเร็จตาม

วัตถุประสงคข์องแผน   การจดักจิกรรมพัฒนา

นักศึกษา  การประเมินรายโครงการและโดย

ภาพรวมทุกโครงการ กองกจิการนักศึกษามีการ

น าประเดน็ส าคัญทีต่้องการขบัเคลื่อนเชิงนโยบาย 

และประสานความร่วมมือเขา้ที่ประชุม

คณะกรรมการด าเนินงานกจิการนักศึกษา

ประจ าเดือนตลอดจนการจัดประชุมผู้น ากลุ่ม

กจิกรรมทั้งส่วนกลางและส่วนคณะ 

กนศ.9.1-08 

- ค าสั่งแต่งตั้ง 
- คณะกรรมการ 

กิจการ

นกัศึกษา 

- รายงานการ 
ประชุมกลุ่มผู้น า

กจิกรรม 

 



  122  

รายงานประจําปีการประเมินคุณภาพภายใน  ปีการศกึษา 2553 

ภารกิจท่ี 9 กจิกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนานักศึกษา 

ตัวบ่งชี้ 9.1 : ระบบและกลไกการส่งเสรมิกิจกรรมนักศกึษา  (สกอ.3.2) 

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

   เพื่อซักซอ้มความเข้าใจในแนวปฏิบัติที่มีการ

ปรับปรุงเชิงพัฒนาต่อไป    (กนศ.9.1-08) 

- รายงานบันทึก 

ช่วยจ าของงาน

กจิกรรม

นักศึกษา 

ข้อสรุปโดยรวมของตวับ่งชี ้

จุดแข็ง / แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. มหาวิทยาลยัได้ก าหนดเป็นนโยบายให้มโีครงสรา้งกจิกรรมเสรมิหลักสูตรเพื่อพัฒนานักศกึษาในลักษณะ

บังคับเลือกเข้ารว่มอย่างหลากหลายมีการบันทึกประมวลการเข้าร่วมกจิกรรมอย่างเปน็ระบบ และมีผลต่อการ

ส าเร็จการศึกษา ท าใหน้ักศึกษาให้ความส าคัญและสนใจเขา้รว่มกิจกรรมนักศึกษาเพิ่มมากขึ้น 

2. มหาวิทยาลยัได้สนับสนุนงบประมาณจากเงนิรายได้(งบอุดหนุนกจิกรรมนักศึกษา) เพือ่สนับสนนุการจัด 

กจิกรรมนักศึกษาเพิ่มเติมจากเงินบ ารุงกจิกรรมนักศึกษา ประกอบกับได้มีการออกระเบียบเงินบ ารงุกจิกรรม

นักศึกษาแยกต่างหากจากระเบยีบเงินรายได้ ซึ่งส่งผลให้การใชจ้่ายงบประมาณโครงการยืดหยุ่นและคล่องตัว

มากขึ้น 

3. มีคณะกรรมการด าเนินงานกจิการนักศึกษาคอยก ากับดูแล และขับเคลือ่นนโยบายด้านพฒันานักศึกษาสู ่

การปฏิบัติ ซึ่งคณะกรรมการชุดดังกลา่วประกอบด้วยรองอธิการบดีฝา่ยพัฒนานักศึกษา กฬีาและวัฒนธรรม 

เป็นประธาน รองคณบดีฝา่ยพัฒนานักศึกษาทุกคณะ นายกองคก์ารบรหิาร และประธานสภานักศึกษา เปน็

กรรมการ ผู้อ านวยการกองกจิการนักศึกษา เป็นกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการชุดดังกล่าวจะมีการ

ประชุมทุกเดือนจึงเปน็ช่องทางแลกเปลี่ยนเรียนรู ้เชิงพัฒนาและแกป้ัญหาที่อาจจะเกิดขึน้จาการจัดกจิกรรม

นักศึกษาไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

จุดท่ีควรพัฒนา / ข้อเสนอแนะในการปรับปรงุ 

1. มหาวิทยาลยัควรเสรมิแรงจูงใจในการปฏิบตัิงานของอาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมนักศึกษา ซึ่งปัจจุบันขาด

บุคลากรที่จะเข้ามาปฏิบัติหนา้ที่อาจารย์ที่ปรกึษากลุ่มกจิกรรมต่างๆ 

2. มหาวิทยาลยัควรเรง่รัดการปรับปรุงอาคารสถานที ่และอุปกรณ์ซ่ึงเป็นปัจจัยเกือ้หนนุต่อการจัดกจิกรรม

นักศึกษา ได้แก่ การซ่อมแซมอาคารกิจกรรมนักศึกษา อาคารสนามกีฬาต่างๆ ใหม้ีความพรอ้มตอ่การจัด

กจิกรรมนักศึกษาและปรับปรุงระบบเสียงตามสายให้ได้มาตรฐาน 
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ข้อสรุปโดยรวมของตวับ่งชี ้

วิธปีฏิบัติท่ีดี/ นวัตกรรม 

1. กองกจิการนักศึกษาไดน้ ากระบวนการบรหิารงานตามแบบวงจรคุณภาพ (PDCA-par) มาเป็นแนวทางใน

การปฏิบัติงานสนับสนนุสง่เสรมิการจัดกิจกรรมนักศึกษาพร้อมมีงานเวทีคุณภาพกจิกรรมนักศึกษา ซึง่เป็นการ

เชิดชูเกียรติแก่นักกิจกรรมตัวอย่าง โครงการดีเด่นของกลุม่กจิกรรมต่างๆ ตลอดจนมีการน าเสนอตัวอย่าง

โครงการดีเด่นน าเสนอตามกระบวนการวงจรคุณภาพเป็นพรอ้มการวิพากษโ์ครงการโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 

2. กองกจิการนักศึกษาได้จดัประชุมเชงิปฏิบัติการในลักษณะการแลกเปลี่ยนเรียนรูร้ะหว่างผู้น านักศึกษา 

อาจารย์ที่ปรึกษา และเจา้หนา้ที่ด้านกจิกรรมนักศึกษา  เพือ่ระดมความคิดเห็นในเชิงพฒันาเสนอต่อมหาวิทยาลัย

ฯ เพื่อสนับสนุนสง่เสริมส่งเสรมิกิจกรรมนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

 


