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ภารกิจท่ี  10  วิชาทหาร 

ตัวบ่งชี้ :10.1  การให้บริการวิชาทหาร 

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

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  2554 

เป้าหมาย ผลการดําเนนิการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

5 5 5             บรรลุเป้าหมาย 

  

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

 1 มีแผนการ

ปฏิบัติงานที่

สอดคลอ้งกับ

แผนงานของ

กระทรวงกลา 

โหม และศูนย์

การฝึก

นักศึกษาวิชา

ทหาร มณฑล

ทหารบกที่ 42 

    กองฯ ได้ก าหนดแผนการด าเนินงานด้านวิชาการ

ทหารสอดคล้องกับแผนงานของกระทรวงกลาโหม

และศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบก

ที่ 42 (ระเบียบกระทรวงกลาโหม) โดยมีภาระงาน

ด้านวิชาทหารตลอดปีการศึกษา มีแผนการด าเนินงาน 

ได้แก่ (กนศ. 10.1-01) 

   1. การประสานงานรับสมัคร/การด าเนินการท ารอ

รับสิทธิ์ให้กับนักศึกษาวิชาทหารที่หยุดเรียนในปีนั้น/

การเรียนภาคปกติ/การฝึกภาคสนาม/การขอติดตั้ง

ยศหลังจากจบการศึกษาของนักศึกษาวิชาทหาร 

   2. การขอยกเว้นการตรวจเลือกเข้ารับราชการ

ทหาร 

   3. การขอผ่อนผันการเรียกพลฯ 

   4. การลาศึกษาต่อ 

   5. การประสานงานเข้ารว่มประชุมในโอกาสต่างๆ 

และงานธุรการที่เก่ียวข้องกับวิชาทหาร พร้อมทั้งให้

ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมในวันส าคัญตามที่

ศูนย์ฝกึฯก าหนด  

กนศ. 10.1-01 

ระเบียบ

กระทรวงกลาโหม 
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ภารกิจท่ี  10  วิชาทหาร 

ตัวบ่งชี้ :10.1  การให้บริการวิชาทหาร 

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

 2 มีการด าเนนิ 

งานตามแผนได้

อย่างครบถว้น 

     การเรียนวิชาทหาร กองฯ ได้ด าเนินการ

ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาทราบ ในหลายๆ ช่องทาง 

เช่น  ชมรมนักศึกษาวิชาทหาร Web  Site  กอง

กิจการนักศึกษา  Facebook.com ชมรมนักศึกษา

วิชาทหาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  เพื่อให้

นักศึกษาทราบถึงข้อมูลข่าวสารมากขึ้น  โดยได้

ด าเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 

     1. รับสมัครนักศึกษา เพื่อเข้ารับการเรียน

วิชาทหาร  (นศท.) 

     มีนักศึกษาสมัครในปีการศึกษา ทั้งสิน้จ านวน  

118  คน  (กนศ. 10.1-02)  

     - จัดท าเอกสารการรอรบัสิทธิ์ของนักศึกษาวิชา

ทหารที่หยดุเรียนในปีการศึกษา 2554 จ านวน 4 คน 

(กนศ. 10.1-03) 

     - การเรียนภาคปกติ จัดให้มีรถบริการนักศึกษา

ในการเดินทางไปเรียนวิชาทหารในภาคปกติ ณ  

ศูนย์การฝึกฯจังหวัดสงขลา  (กนศ. 10.1-04) 

     - การฝึกภาคสนามได้ประสานกับศูนย์การฝึกฯ

การขอเปลี่ยนผลัดการฝึกฯโดยปีการศึกษา  2554 

ไม่ได้ขอเปลีย่นผลัดเนือ่งจากไม่ตรงกับตารางสอบ

ของมหาวิทยาลยั ตลอดถงึตดิต่อกับศนูย์ฝกึเรื่องขอ

ติดตัง้ยศให้กับนักศึกษาที่จบการศึกษา และมีการ

ประสาน/จัดนักศึกษาเข้าร่วมกจิกรรมต่างๆ ตามที่

ศูนย์ฝกึฯได้ขอความรว่มมือ(กนศ. 10.1-05) 

    2. การขอยกเว้นการตรวจเลือกเขา้รับ

ราชการทหาร  

       กองฯ ไดด้ าเนินการขอยกเว้นการตรวจเลือก

เข้ารับราชการทหาร ประจ าปกีารศึกษา 2554 ตาม

ระเบียบกระทรวงกลาโหม จ านวน  439 คน (กนศ. 

10.1-06) 

 

 

 

 

 

 

 

 

กนศ. 10.1-02 

ใบรายชื่อ นศท. 

2554 

 

กนศ. 10.1-03 

ที่ศธ.0521.03/496 

 

กนศ. 10.1-04 

หนังสือขอใช้รถ 

 

กนศ. 10.1-05

หนังสือจากศนูย์

ฝึกฯ มทบ. 42 

 

 

 

 

 

 

กนศ. 10.1-06 

ที่ศธ.0521.03/242 
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ภารกิจท่ี  10  วิชาทหาร 

ตัวบ่งชี้ :10.1  การให้บริการวิชาทหาร 

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

 3 มีการประสาน

การฝึก

นักศึกษา    

วิชาทหารได ้

100% ของ

ผู้รายงานตัว 

      กองฯ ได้ประสานงานกับศูนย์การฝึกนักศึกษา

วิชาทหาร  มณฑลทหารบกที่ 42 จังหวัดสงขลาและ

ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร  เขาชนไก่ จังหวัด

กาญจนบุรี ในการน านักศึกษาวิชาทหารช้ันปีที่ 4 

และ 5 จ านวน 118 คน สมัครรายงานตัว ฝึกภาค

ปกติตลอดถึง เข้ าร่ วมการฝึกภาคสนามของ

นักศึกษาวิชาทหาร ณ เขาชนไก่ จังหวัดกาญจนบุร ี 

โดยนักศึกษาวิชาทหาร ได้สมัครเรียนและเข้าร่วม

การฝึกฯครบตามจ านวน  118 คน  

 

 4 ด าเนินการ

ผ่อนผันการ

เกณฑ์ทหาร 

100% ของผู้

ขอรับบรกิาร 

      กองฯ  ไดด้ าเนินการผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร  

มีผูม้ายื่นค ารอ้งการขอผ่อนผนัการตรวจเลือกเข้า

รับราชการทหารทัง้หมด จ านวน  439 คน กองฯได้

ด าเนินการผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการ

ทหารให้กับผู้ขอรับบริการจ านวน 439 คน  ได้
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ภารกิจท่ี  10  วิชาทหาร 

ตัวบ่งชี้ :10.1  การให้บริการวิชาทหาร 

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

ครบถว้นถูกต้องตามระเบยีบกระทรวงกลาโหม  

 5 มีการประเมิน

ความพึงพอใจ

ของผู้รับ 

บรกิาร 

      มีการประเมินผลของผู้รับบรกิารทั้งโดยการ

แจกแบบสอบถามและสัมภาษณผ์ู้รับบรกิาร  มีผล

การประเมินในระดับด ีที่ค่าเฉลี่ย 3.82 (กนศ. 10.1-

08) 

 

 

(กนศ. 10.1-08) 

- รายงานการ

ประเมินผลความ 

พึงพอใจของ

ผู้ใชบ้รกิาร 

ข้อสรุปโดยรวมตัวบ่งชี้ร่วมของหน่วยงาน 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแขง็           

1. มีการอ านวยความสะดวกโดยการจัดรถ รับ – ส่ง นักศึกษาเข้ารับการฝึกนักศึกษาวิชาทหารที่ศูนย์ฝกึวชิา 

ทหาร  จงัหวดัสงขลา โดยไมม่ีค่าใช้จา่ยมีช่องทางการสื่อสารระหว่างนักศึกษาและเจ้าหน้าที่วชิาทหารผา่น 

Web กองกจิการนักศึกษา และ Facebook.com ชมรมนักศึกษาวิชาทหาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

    2. นักศึกษาที่มีความประสงคใ์นการเรียนวิชาทหารสามารถไปรายงานตัวและเขา้รับการฝึกได้ทัง้หมด  

จุดท่ีควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

1. จัดท าระบบฐานข้อมูลคัดกรองนักศึกษาที่ตอ้งเข้าเกณฑ์การตรวจเลือกทหารพร้อมทัง้ประชาสัมพันธ์ให้ 

คณะต่างๆ ทราบ 

2. แจ้งปฏิทนิการศึกษาของมหาวิทยาลยัไปยังศนูย์ฝกึวชิาทหารเพื่อปรับแผนการฝึกให้สอดคล้องกับตาราง 

การสอบของมหาวิทยาลัย 

3. ไม่มีระบบสารสนเทศเพื่อคัดกรองนักศึกษาที่ต้องเข้าเกณฑ์การตรวจเลือกทหาร เพื่อแก้ปัญหานักศึกษา 

ที่ไม่มาด าเนินการขอผอ่นผันตามระเบยีบกระทรวงกลาโหม  

4. ช่วงเวลาการฝกึภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหาร ช้ันปีที ่3,4 และ 5 ตรงกับช่วงสอบปลายภาค 

การศึกษาของมหาวิทยาลยั 

วิธีปฏิบัติที่ด/ีนวัตกรรม 

   1.   ประชาสัมพนัธ์ผา่นเว็บไซต์กองกจิการนักศึกษา   

2. ศูนย์การฝึกวชิาทหาร ได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาวิชาทหาร ช้ันปีที ่3,4,5 เข้ารับการฝึกในช่วงปิดภาค 

การศึกษาท าใหน้ักศึกษามีความสนใจเขา้รับการฝึกและกระทบต่อการเรียนน้อย  

3. ศูนย์การฝึกวชิาทหาร ได้เปิดโอกาสให้มหาวิทยาลยัสามารถเปลี่ยนผลดัการฝึกภาคสนามให้กับ 

นักศึกษาวิชาทหารที่ตดิสอบปลายภาค 
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ภารกิจท่ี  10  วิชาทหาร 

ตัวบ่งชี้ :10.1  การให้บริการวิชาทหาร 

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

4. จัดตั้งชมรมนักศึกษาวิชาทหารโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ                                                                                           

     4.1 เพือ่ปลูกผังอุดมการณ์ให้นักศึกษาวิชาทหารและก าลังส ารองมีจติส านึกสาธารณะ เพื่อสนับสนุน 

ราชการ  และช่วยเหลอืประชาชนตั้งแตย่ามปกติและในยามที่สังคมต้องการความช่วยเหลือ                                                

        4.2 เพื่อให้นักศึกษารู้จักเสียสละและส านึกในหนา้ที่รับผดิชอบต่อสถานภาพของตนเอง                                     

        4.3 เพื่อเผยแพร่ขอ้มูลการฝึกภาคปกติและภาคสนามให้แกน่ักศึกษาวิชาทหารได้รับทราบอย่างทั่วถงึ 

รวมทั้งประชาสัมพนัธ์กิจกรรมที่เป็นการสรา้งสรรค์สังคมของศูนย์ฯให้กับประชาชนทั่วไปได้รับทราบ                       

        4.4 เพื่อปลูกฝังให้เคารพในกฎระเบียบ ข้อบงัคับ ข้อปฏิบัติ อย่างเครง่ครัด                                                          

        4.5 เพื่อฝึกความอดทนและความเขม้แข็ง ทัง้ทางรา่งกายและจิตใจ ให้พร้อมรับกบัสถานการณต์า่งๆ                  

        4.6 เพื่อเป็นแบบอยา่งความสมานฉันท์ของคนในชาติ ไม่ก่อการทะเลาะวิวาทหรอืกระท าการใดๆ อนัเป็น

การก่อให้เกดิการแตกความสามัคคี  

        4.7 เพื่อฝึกให้ประพฤตตินเป็นสภุาพชน เสียสละเพื่อสังคมส่วนรวม พรอ้มที่จะบ าเพ็ญกิจกรรมอันเป็น

ประโยชน์ตอ่สาธารณะได้ทุกเมื่อ 

                                                                                    

 


