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ภารกิจท่ี  1  ภารกิจร่วมของหน่วยงานสนับสนนุ 

ตัวบ่งชี้ :  1.9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

เกณฑ์การประเมนิ : 

คะแนน 1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 

มีการดําเนนิการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนนิการ 
2 หรอื 3 ข้อ 

มีการดําเนนิการ    

 4 หรอื 5 หรอื 6 ขอ 

มีการดําเนนิการ        

7 หรอื 8 ขอ 

มีการดําเนนิการ       

9 ขอ 
 

ผลการประเมินตนเองปีการศึกษา  2554 

เป้าหมาย ผลการดําเนนิการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

7 7 4    บรรลุเป้าหมาย 
 

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

 1 มีระบบและ

กลไกการประกัน 

คุณภาพการ 

ศึกษาภายในที่

เหมาะสม และ

สอดคลองกับ

พันธกจิและ

พัฒนาการของ

สถาบันและ

ดําเนินการตาม

ระบบที่กําหนด 

 กองฯ  มีแผนการดําเนินงานดานประกัน 

คุณภาพตามนโยบายและวงจรการประกัน

คุณภาพของมหาวิทยาลัย โดยยึดกระบวนการ 

PDCA+Par เพื่อขับเคลื่อนงาน ระบบการประกัน

คุณภาพภายในกอง อาศัยการมีสวนรวมของทุก

งานภายในกองดํา เนินกิจกรรมการประกัน

คุณภาพภายใตกรอบและนโยบายของกองและ

มหาวิทยาลัยโดยใชแนวทางเดียวกับที่สํานักงาน

ประกันคุณภาพเสนอให มีการจัดทํารายงาน

ประจําปการประเมิน คุณภาพของหน วยงาน

สนับสนุน เพื่อใหเปนระบบเดียวกัน อยางไรก็ตาม

ยังมีขอแตกตางกันในบางภารกิจเฉพาะหนวยงาน

สนับสนุนใน  ปการศึกษา 2554 กองยังคงใช

มาตรฐานการประเมินตามองค ประกอบและ    

ตัวบงชี้รวมกันของ สกอ. สมศ. และมอ.ในสวน

ของภารกิ จรวม  สํ าหรั บตั วบ่ ง ชี้ เ ฉพาะ ได้

กําหนดให้สะท้อนภาระกิจหลักและใช้เกณฑ์

คุณภาพเป น แนวทางในการประเมิน ทําให

มาตรฐานตัวบงชี้และเกณฑคุณภาพ มีความสม

บูรณและสอดคลองกับมาตรฐานที่เกี่ยวของ เพื่อ 

กนศ.1.9-01 

คูมือตัวบงชีแ้ละ 

เกณฑการประเมิน

คุณภาพภายใน

ประจําปการศึกษา 

2554 กองกจิการ-

นักศึกษา  
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ภารกิจท่ี  1  ภารกิจร่วมของหน่วยงานสนับสนนุ 

ตัวบ่งชี้ :  1.9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

   กําหนดกรอบและแนวทางการประกันคุณภาพใหมี

ความชัดเจนและมีการเชื่อมโยงกับแผนกลยุทธของ

มหาวิทยาลัยสวนกลไกการประกันคุณภาพนั้น

บุคลากรในกองรวมกันขับเคลื่อนโดยจะมีการ

ประชุมพิจารณากําหนดแนวทางการพัฒนาระบบ

ประกั นคุณภาพผ าน ที่ ป ร ะ ชุมหั วหน า ง า น

นอกจากนั้นยังมีที่ประชุมคณะกรรมการการ

ประกันคุณภาพจะพิจารณาและตัดสินใจพัฒนา

งานระบบคุณภาพในกอง เช น ระบบประกัน

คุณภาพภายในกอง และระบบการควบคุมภายใน 

(กนศ.1.9-01) 

 

 2 มีการกําหนด

นโยบายและให 

ความสําคัญ

เรื่องการประกัน

คุณภาพ

การศึกษาภายใน 
 

    กองฯ ได้กําหนดนโยบายและให้ความสําคัญ

กับเรื่องการประกันคุณภาพภายในโดยไดมีการ 

แตงตั้งคณะกรรมการ ประกอบดวยรองฯ ผช. 

ผอ.และหัวหนางานทุกงานทําหนาที่ในการกําหนด

นโยบายแนวทางการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ

ตลอดจนพัฒนากระบวนการประกันคุณภาพ

ภายในและกํากับติดตามใหเป็นไปตามแผนการ

ดําเนินการประกันคุณภาพภายในประจําป รวมทั้ง

ดําเนินการใหมีการบูรณาการระบบการประกัน

คุณภาพเขากับกระบวนการจัดทํารายงานผลการ

ปฏิบัติงานประจําปของรายบุคคล (TOR) เพื่อให

ทุกคนได มีส วนรวมในการดําเนินการประกัน

คุณภาพภายในของกองฯ รวมทั้ งการจัดทํา

รายงานประจําปการประเมินคุณภาพของกอง

กจิการนักศึกษา (กนศ.1.9-02)  

กนศ.1.9-02 

คําสั่งแต่งตั้ง

คณะกรรมการ

ประกันคุณภาพ 

กองกจิการนักศึกษา 
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ภารกิจท่ี  1  ภารกิจร่วมของหน่วยงานสนับสนนุ 

ตัวบ่งชี้ :  1.9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

 3 มีการกําหนดตัว 

บงชีเ้พิ่มเติมตาม       

อัตลักษณของ  

หนวยงาน 

(ตัวบงชีเ้ฉพาะ) 
 

      กองฯ ไดมีการกําหนดตัวบงชี้เพิ่มเติมตาม    

อัตลักษณของกองฯ ในภารกิจเฉพาะที่เปนบริบท

ของกองกิจการการศึกษา เพื่อนําผลการประเมิน

มาพัฒนาระบบบริหารจัดการภายในของกอง

กิจการการศึกษา ซึ่งในปี 2554 ได้กําหนดตัวบ่งชี้

เฉพาะขึ้นมา 15 ตัวบ่งชี้ (กนศ.1.9-01) 

กนศ.1.9-01 

คูมือตัวบงชีแ้ละ 

เกณฑการประเมิน

คุณภาพภายใน

ประจําปการศึกษา 

2554 กองกจิฯ  

 4 มีการดําเนนิงาน      

ดานการประกัน

คุณภาพการศึกษา 

ภายในที่ครบถวน 

ประกอบ ดวย 

   1) การควบคุม 

ติดตามการดาํเนิน 

งาน และประเมิน

คุณภาพ 

   2) การจัดทํา

รายงานประจําปที่

เปนรายงาน

ประเมินคุณภาพ

เสนอตอสถาบนั

ตามกําหนดเวลา

โดยเปน็รายงานที่

มีขอมูลครบถวน

ตามทีส่ถาบัน

กําหนด และ 

   3) การนาํผลการ

ประเมินคุณภาพไป

ทําแผนการพัฒนา 

คุณภาพการดําเนิน 

งานของหนวยงาน 

      กองฯ มีการดําเนินงานดานการประกัน 

คุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ วนทั้งการ

ควบคุมคุณภาพการติดตามตรวจสอบการ

ดําเนินงานการประเมินคุณภาพ มีการนํากลไก

คุณภาพตามวงจร PDCA–Par เพื่อขับเคลื่อนงาน

ระบบคุณภาพภายในกองฯ  อย างต อเนื่อง        

เปนประจําทุกปอยางตอเนื่อง กองฯ ไดดําเนินการ

จัดทํารายงานประจําป คุณภาพภายในตาม    

ขอบขายภาระงานของกอง ทั้งที่เปนภารกิจรวม

ของ หนวยงานสนับสนุนและภารกิจเฉพาะที่เปน 

บริบทของกองตามคู มือการจัดทํารายงาน

ประจําป การประเมินคุณภาพของหน วยงาน

สนับสนุน ของมหาวิทยาลัยเสนอตอมหาวิทยาลัย

ตามเวลาที่กําหนดพรอมทั้งไดรับการประเมิน

คุณภาพภายในประจําป จากคณะกรรมการ

ภายนอกหนวยงานที่แตงตั้งโดยมหาวิทยาลัย 

       กองฯ ไดนําขอเสนอแนะของคณะกรรมการ

ประเมิน มาจัดทําแผนหรือแนวทางในการพัฒนา

และนําผลการพัฒนาไปรายงานตอคณะกรรมการ

ประเมินในปถัดไป (กนศ.1.9-04) 

กนศ.1.9-03 

คูมือการจัดทํา 

รายงานประจําป

การประเมินคุณภาพ 

ของหนวยงาน

สนับสนุน 

มหาวิทยาลยั

สงขลานครินทร 

และรายงานประจําป 

คุณภาพภายในกอง

กจิการนักศึกษา 

ประจําปการศึกษา 

2553 

 

กนศ.1.9-04 

รายงานผลยอน 

กลับการประเมิน

คุณภาพภายใน

กองกจิการ

นักศึกษาประจําป

การศึกษา 2553 
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ภารกิจท่ี  1  ภารกิจร่วมของหน่วยงานสนับสนนุ 

ตัวบ่งชี้ :  1.9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

 5 มีการนําผลการ

ประกันคุณภาพ 

การศึกษาภายใน

มาปรับปรุงการ

ทํางานและสงผล

ใหมีการพัฒนา 

ผลการดําเนนิงาน

ตามตัวบงชีข้อง

แผนกลยุทธทุก

ตัวบงชี ้

    กองฯ  มีการนําผลการประกันคุณภาพภายใน

มอบหมายใหผูรับผิดชอบตัวบงชี้ นําผลจากการ

ประเมินคุณภาพ และแผนพัฒนาคุณภาพในแต

ละปไปวิเคราะหและดําเนินการเพื่อพิจารณา

ปรับปรุงการดําเนินงานในสวนที่รับผิดชอบใหมี

การพัฒนาขึน้จากปที่ผานมา 

แนวทางการ

พัฒนาและผลการ

พัฒนาตามผลการ

ประเมินคุณภาพ

ของปที่ผานมา 

 6 มีระบบสารสนเทศ 

ที่ให้ขอมูลสนับสนุน

การประกันคุณภาพ 

การศึกษาภายใน 

    กองฯ มีระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่ให้

ข้อมูลสนับสนุนการประกันภายในทั้งภารกิจร่วม

และภารกิจเฉพาะหลายระบบงานตามภารกิจ   

เ ช่น  ทุนการศึกษา กองทุน เงิน ให้กู้ ยื ม เพื่ อ

การศึกษา บริการจัดหางานและข้อมูลศึกษาต่อ 

หอพักนักศึกษากิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนา

นักศึกษา เป็นต้น 

   ผู้ปฏิบัติงานสามารถนําข้อมูลไปรายงานผลการ

ประกันคุณภาพทําให้แต่ละภารกิจมีระบบขอมูล 

ตามขอบขายภาระงานที่ใช้ประกอบการวิเคราะห์

สังเคราะหอย่างมีประสิทธิภาพและในบางภารกิจ

กองยังทําหน้าที่เป็นผู้จัดทําระบบสารสนเทศที่

สนับสนุนการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย 

(กนศ.1.6-02) 

กนศ.1.6-02 

http://student. 

psu.ac.th 

 

 7 มีสวนรวมของผูม ี  

สวนไดสวนเสยีใน

การประกันคุณ 

ภาพการศึกษา

โดยเฉพาะผูใช้

บรกิารตามพันธ 

    กองฯ มีขั้นตอนที่ใหผูมีสวนไดสวนเสียในการ

ประกันคุณภาพโดยเฉพาะผูใชบรกิารเขามามีสวน   

รวมในการประกันคุณภาพภายในกอง ดังนี้ 

   -ในขั้นตอนการประเมินความพึงพอใจผู รับ

บริการตอการใหบริการของบุคลากรกองกิจการ

นักศึกษา 

กนศ.1.6-03 

รายชื่อ นศ. และ 

ผู้รับบรกิารที่ให้ขอ้มูล

ปี 2552 
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ภารกิจท่ี  1  ภารกิจร่วมของหน่วยงานสนับสนนุ 

ตัวบ่งชี้ :  1.9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

  กจิของหนวยงาน    -ในขั้นตอนของการประเมินคุณภาพภายใน 

ประจําปีของคณะกรรมการภายจากนอกหนวย

งาน โดยการสัมภาษณหรือเชิญผู รับบริการที่

เกี่ยวของกับทุกงานและนักศึกษาที่ใช้บริการมา

ให้ขอมูล  ซึ่งกองกิจการนักศึกษา จะนําขอมูลที่

ไดจากขอเสนอแนะมาปรับปรุง แกไขเพื่อพัฒนา 

งานและนําเสนอ แนวทาง/ผลจากการพัฒนามา

รายงานผลในรายงานในปถัดไป (กนศ.1.6-03) 

 

 8 มีเครือขายการ

แลกเปลี่ยนเรยีนรู้  

ดานการประกัน

คุณภาพการศึกษา 

ระหวางหนวย

งานและมี

กจิกรรมรวมกัน 

     กองฯ  ไมไดมีการดําเนินกจิกรรมดานนีอ้ยาง

จรงิจัง และยงัไมม่ีการแลกเปลี่ยนขอ้มลูผลการ

ดําเนินงานเพื่อพัฒนาระบบเทียบเคียง 

 

- 

 9 มีแนวปฏิบัติทีด่ี
หรอืงานวิจัย 
ดานการประกัน
คุณภาพที่หนวย
งานพัฒนาขึ้น
และเผยแพร่ให้
หน่วยงานอื่น
สามารถนําไปใช
ประโยชน 

      กองฯ ยังไม่มีแนวปฎิบัตทิี่ดีเกี่ยวกับงานวิจยั 

ดานการประกันคุณภาพทีห่นวยงานพัฒนาขึน้และ

เผยแพร่ให้หน่วย งานอื่นสามารถนําไปใชประโยชน 

 

 

- 

ข้อสรุปโดยรวมของตวับ่งชี ้

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแขง็ 

        ---- 

จุดท่ีควรพัฒนา / ข้อเสนอแนะในการปรับปรงุ 

1. ควรมีเครือข่ายการประกันคุณภาพด้านกจิการนักศึกษา และมีกิจกรรมรว่มกัน 

2. ควรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูด้า้นประกันคุณภาพงานกจิการนักศึกษา และนําผลงานเผยแพร่ 

วิธีปฏิบัติที่ด/ีนวัตกรรม 

---- 

 


