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ภารกิจท่ี 3 บริการให้การปรกึษาเชงิจิตวิทยา 

ตัวบ่งชี้ 3.1 : ระบบและกลไกการให้คําปรึกษา และบรกิารด้านข้อมูลข่าวสาร  

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ  เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

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  2554 

เป้าหมาย ผลการดําเนนิการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

5 5 5   บรรลุเป้าหมาย 
 

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ  เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

 1 มีการจัดบรกิาร

ให้ค าปรึกษาทาง

วิชาการ และ

แนะแนวการใช้

ชีวติแก่นักศึกษา 

 

 

 

 

1.1 มีการจัดบรกิารการปรกึษาแกน่ักศึกษาให้มีความ 

พร้อมในการเรียน ช่วยให้นักศึกษาค้นหาและแก้ไข

ปัญหาต่าง ๆ ทั้งด้านการเรียนและปัญหาอื่น ๆ มี

บุคลากรประจ าที่กองกิจการนักศึกษา กลุ่มนักศึกษา

เพื่อนช่วยเพื่อนประจ าที่บ้านวัยใส อาคารกิจกรรม

นักศึกษา มีหน่วยงานเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่ขอรับการ

ปรกึษาเป็นรายบุคคล และรายกลุ่ม   ปีการศึกษา 2554 

- นักศึกษาขอรับการปรกึษาแบบรายบุคคล 

(Walk in)  จ านวน 113 คน    

- นักศึกษาขอรับการปรกึษาแบบรายกลุ่ม  
(Group counseling) จ านวน 50 คน  

- นักศึกษาขอรับการปรกึษาทางโทรศัพท์  
(Hotline)   จ านวน 50 คน  

      การให้การปรกึษานักศึกษา และติดตามผลอาจตอ้ง

ให้การปรกึษาต่อเนือ่ง มากกว่า 1 คร้ัง โดยเฉพาะปัญหา

ด้านวนิัยนักศึกษา  การเรียน  ปัญหาทางจิตเวช ฯลฯ 

(กนศ. 3.1-01) 

กนศ 3.1-01  

แบบบันทึก 

การให้การ

ปรกึษา 
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ภารกิจท่ี 3 บริการให้การปรกึษาเชงิจิตวิทยา 

ตัวบ่งชี้ 3.1 : ระบบและกลไกการให้คําปรึกษา และบรกิารด้านข้อมูลข่าวสาร  

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ  เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

       ปีการศึกษา 2554 มีอาสาสมัครนักศึกษา“บ้านวัย

ใส” จ านวน 20 คนผ่านการอบรมทักษะการให้การ

ปรึกษาเบื้องต้น ให้บริการให้เพื่อนนักศึกษาในช่วงวัย

เดียวกัน   (กนศ. 3.1-02)   

กนศ. 3.1-02  

โครงการอบรม 

เชิงปฏิบัติการ

เรื่อง“การเตรียม 

   - มีนักจิตวิทยาที่อาสาสมัครสามารถส่งต่อCase 

- มีคณะกรรมการที่ปรกึษาเชิงจิตวิทยาของ 

มหาวิทยาลัย ซึ่งประกอบด้วย จิตแพทย์  อาจารย์ด้าน

จิตวิทยา และ     นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

ช านาญการ มีหน้าที่ก าหนดนโยบาย  ให้ความรู้และเป็น

พี่เลี้ยงแก่ผู้ปฏิบัติ งานด้านการปรึกษาเชิงจิตวิทยาใน

ระดับมหาวิทยาลัย   และคณะ(กนศ.3.1-03 )  

ตัวเตรียมใจเพื่อ

เป็นอาสาสมัคร

บ้านวัยใส” 

 

กนศ.3.1-03  

ค าสั่งแต่งตั้ง

คณะกรรมการ 

ที่ปรึกษาเชงิ

จิตวิทยา 

1.2  มีระบบส่งต่อปัญหาไปยังผู้เช่ียวชาญโดยการ 

ประสานงานระหว่างกองฯ กับคณะ และผู้เช่ียวชาญ

เฉพาะ  กรณปีัญหาของนักศึกษาอยู่ในระดับที่ตอ้งสง่ตอ่

เฉพาะทางหรอืต้องหารือรว่มกับจติแพทย์ 

      - ปีการศึกษา 2554 ไดส้่งตอ่นักศึกษาจ านวน 1คน 

(กนศ. 3.1-01 ) 

กนศ. 3.1-01  

แบบบันทึกการ 

ให้การปรกึษา 

1 .3  จั ด โครงการ “ เปิดประตูสู่ บ้ านวั ย ใส ”  เพื่ อ

ประชาสัมพันธ์ ”บ้านวัยใส”ให้เป็นที่รู้จักแก่นักศึกษา 

และรับสมัครสมาชิกใหม่ จัดโครงการวันที่ 20  – 27 
สิงหาคม 2554 นักศึกษาเข้าร่วมโครงการฯ  จ านวน  

450 คน ณ อาคารกิจกรรมนักศึกษา และบ้านวัยใส  

(กนศ.3.1-04) 

กนศ.3.1-04 

โครงการ  “เปดิ

ประตูสู่บา้นวัย

ใส” 
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ภารกิจท่ี 3 บริการให้การปรกึษาเชงิจิตวิทยา 

ตัวบ่งชี้ 3.1 : ระบบและกลไกการให้คําปรึกษา และบรกิารด้านข้อมูลข่าวสาร  

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ  เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

1.4  จัดโครงการ “บ าบัดใจคืนกล้าให้ป่าชายเลน”  เพื่อ

ปลูกจิตส านึกสาธารณะโดยการปลูกป่าชายเลน ทาสี 

และจัดกจิกรรมสนทนากลุ่ม และสันทนาการกับนักเรียน

โรงเรยีนบ้านล าแก่นซึ่งประสบภัยสึนามิ จ านวน 100 คน 

และจัดกจิกรรมให้นักศึกษาเขา้ใจตนเอง เข้าใจผู้อื่น และ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน โดยอาสาสมัครบ้านใส 

และบุคลากรด้านจิตวิทยา ใช้กิจกรรมการสนทนาและ

ให้การปรึกษากลุ่ม นักศึกษาเข้าร่วมโครงการฯ จ านวน 

45 คน ณ ฐานทัพเรอื จังหวัดพังงา 

โครงการ”บ าบัด

ใจคืนกล้าให้ปา่

ชายเลน” 

   1.5  โครงการ “บ้านวัยใสสัญจร มอบหัวใจวันวาเลน

ไทน์ ”  เพื่ อรณรงค์การมี เพศสัมพันธ์ ที่ ปลอดภัย  

นักศึกษาเข้าร่วมโครงการฯ  จ านวน  1 ,000 คน  ณ 

บ้านวัยใส อาคารกิจกรรมนักศึกษา 

โครงการ “บ้าน

วัยใสสัญจร 

มอบหัวใจวนัวา

เลนไทน”์ 

   1.6 นักจิตวิทยาด้านให้การปรึกษาได้รับเชิญบรรยายให้

ความรู้ ค าแนะน า เทคนิคการปรึกษาแก่อาจารย์ที่ปรึกษา  

ผู้ปกครอง  หรือหน่วยงานภายนอกที่ขอความร่วมมือ

หรือช่วยเหลือนักศึกษา นักเรียน ทั้งภายใน และ

ภายนอกมหาวิทยาลัย(กนศ.3.1-05) 

กนศ.3.1-05 

แบบสรุป

วิทยากร/ 

กรรมการ/

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ

 2 มีการจัดบรกิาร

ข้อมูลขา่วสารที่

เป็นประโยชน ์

ต่อนักศึกษา 

   มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารทางเว็บไซต์กองกิจการ

นักศึกษา http://student.psu.ac.th/news (กนศ.3.1-06) 

ซึ่ งจะเป็นแหล่งรวมข้อมูลข่าวสารที่ เกี่ยวข้องกับ

นักศึกษา เช่น ทุนการศึกษา ความช่วยเหลือนักศึกษา

กลุ่มพิเศษ  ข่าวสารงานพิเศษ ข่าวสารการรับสมัครงาน  

ข่าวกิจกรรมพัฒนาตนเอง และบทความเพื่อพัฒนา

นักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาที่สนใจได้ศึกษาหาความรู้

เพิ่มเติม      (กนศ.3.1-06) 

กนศ.3.1-06 

http://student. 

psu.ac.th/news 

 

 

 

http://student.psu.ac.th/news/
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ภารกิจท่ี 3 บริการให้การปรกึษาเชงิจิตวิทยา 

ตัวบ่งชี้ 3.1 : ระบบและกลไกการให้คําปรึกษา และบรกิารด้านข้อมูลข่าวสาร  

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ  เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

 3 มีการจัดกิจกรรม 

เพื่อพัฒนา

ประสบการณ์

ทางวิชาการและ

วิชาชีพแก่

นักศึกษา 

   จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต และจัดกิจกรรมพัฒนา

ประสบการณ์ทางวิชาชีพให้กับนักศึกษา  ปีการศึกษา  

2554 

-  โครงการ “พัฒนาบุคลิกภาพกับการสมัคร 

งาน” เพื่อนักศึกษาเรียนรู้บุคลิกภาพที่พึงประสงค์ตาม

ความต้องการของแหล่งงาน มีแง่คิด  มุมมองพัฒนา

ตนเองด้านบุคลิกภาพ เตรียมความพร้อมเรื่องการเขียน

ใบสมัครงาน และทราบเทคนิคและวิธีการในการสมัคร

งาน  นักศึกษาเข้าร่วมโครงการฯ จ านวน 179  คน  

(กนศ.3.1-07) 

 

 

 

กนศ.3.1-07 

โครงการ 

“พัฒนา

บุคลิกภาพกับ

การสมัครงาน” 

   - จัดโครงการ  "เรยีนรู้เรื่องรัก รู้จักเรื่อง Sex"  

โดยวิทยากรนายแพทย์สุกมล วิภาวีพลกุล เพื่อให้

นักศึกษามีความรู ้ความเข้าใจเรื่องเพศสัมพันธ์ที่ถูกต้อง 

และเหมาะสม นักศึกษาเข้าร่วมโครงการฯ จ านวน 300 

คน (กนศ.3.1-08) 

กนศ.3.1-08 

โครงการ  

"เรียนรูเ้รื่องรัก  

รูจ้ักเรือ่งSex" 

- จัดโครงการ “เครอืข่ายสถาบันอุดมศึกษา 

ภาคใต้ตอนล่างสู่ชุมชนเข้มแข็ง ครั้งที่ 2” ซึ่งเป็น

ความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่าง 

9 สถาบัน เพื่ออบรมนักศึกษาแกนน าในการป้องกัน และ

แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาบัน มีนักศึกษาเครือข่ายฯ

เข้ารว่มโครงการฯ จ านวน 90  คน (กนศ.3.1-09) 

กนศ.3.1-09 

โครงการ “เครอืข่าย

สถาบันอดุมศกึษา

ภาคใต้ตอนล่าง

สู่ชุมชนเข้มแข็ง     

คร้ังที่ 2” 

   - จัดโครงการเสริมสมรรถนะบัณฑิตให้ 

ดําเนินธุรกิจเองได้ รุ่นที่ 10 ซึ่งเป็นการร่วมมือกับ

บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน)  เพื่อเสริมสร้างและ

พัฒนาสมรรถนะการท างานในธุรกิจค้าปลีก พัฒนา

ทักษะความรับผิดชอบ การสื่อสาร มีร้านสาขา 7-11ที่

นักศึกษาเข้าร่วมฝึกงาน จ านวน 22 รา้น นกัศึกษาศึกษา

ดูงานและปฏิบัติงานที่ร้านสาขา7-11 จ านวน  25 คน     

( กนศ.3.1-10) 

กนศ.3.1-10 

โครงการเสริม

สมรรถนะ

บัณฑติให้ด าเนิน

ธุรกิจเองได ้รุน่ที่ 

10 
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ภารกิจท่ี 3 บริการให้การปรกึษาเชงิจิตวิทยา 

ตัวบ่งชี้ 3.1 : ระบบและกลไกการให้คําปรึกษา และบรกิารด้านข้อมูลข่าวสาร  

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ  เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

 

 

 

 

 

 

- จัดโครงการ“ติวน้องต้นกล้าสงขลานครนิทร์”  

เพื่อพัฒนานักเรียนทุนฯรุ่นพี่ให้มีประสบการณ์  ด้าน

วิชาการ   และน้อง ๆ นักเรียนทุนต้นกล้าฯ ให้ได้ความรู ้

ความเข้าใจในเนื้อหาวิชาหลักเตรียมสอบเข้าศึกษาต่อใน

มหาวิทยาลัยฯ ได้มีช่องทางในการปรึกษากับรุ่นพี่ที่

ก าลังศึกษาในระดับอุดมศึกษา นักศึกษาและนักเรียน 

ทุนฯเข้าร่วม จ านวน 25 คน  (กนศ.3.1-11) 

กนศ.3.1-11 

โครงการ               

“ติวน้องต้นกล้า

สงขลา

นครินทร์” 

 

   - จัดโครงการ โครงการ “สานสายใยแบง่ปัน 

สู่น้อง” ส าหรับนักศึกษาทีไ่ดร้ับผลกระทบจาก

เหตุการณค์วามไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนใต ้ เพื่อ

แนะแนว การเรียน  แลกเปลีย่นเรื่องราว และสรา้ง

ก าลังใจซึง่กันและกนั  รว่มทั้งสรา้งเครอืข่ายนักศึกษา  

5  วิทยาเขต  ไดดู้แลช่วยเหลอืซึ่งกันและกนั ผู้เข้ารว่ม

โครงการฯ จ านวน  75 คน  (กนศ.3.1-12) 

กนศ.3.1-12 

โครงการ “สาน

สายใย แบ่งปันสู่

น้อง” 

   - โครงการ “ห้องสมุดต้นกล้าสงขลานครินทร ์ 

ครั้งที่ 10 และ 11”เพื่อให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงการ 

“ให้”  และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ความเป็นพหุวัฒนธรรม

จากเพื่อนนักศึกษาด้วยกัน และชุมชน จัดกิจกรรม 3 

โรงเรยีน 1)โรงเรียนคูเต่าวิทยา อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัด

สงขลา 2) โรงเรียนสุขเกษมวิทยา อ าเภอสะเดา จังหวัด

สงขลา 3.โรงเรียนบ้านตะโละไส อ าเภอเมือง จังหวัด

สตูล   นักศึกษาเข้าร่วมโครงการฯ จ านวน  80 คน และ

น้อง ๆ นักเรยีนจ านวน 300 คน 

 

 4 มีผลการประเมิน

คุณภาพของการ

ให้บริการในข้อ 1 

– 3 ทุกขอ้ไม่ต่ า

กวา่ 3.51 จาก

คะแนนเต็ม 5 

     ได้จดัท าแบบประเมนิความพึงพอใจของนักศึกษาที่

ขอรับบรกิารการให้การปรกึษา  จ านวน 424 คน 

ผลการประเมินในระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย 3.88 และไดน้ า

ผลประเมินมาปรับปรุงและพฒันางาน (กนศ.3.1-13) 

 

กนศ.3.1-13 

สรุปผลการ

ประเมินความพึง

พอใจ 



 

รายงานประจําปีการประเมินคุณภาพภายใน  ปีการศกึษา 2554 
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ภารกิจท่ี 3 บริการให้การปรกึษาเชงิจิตวิทยา 

ตัวบ่งชี้ 3.1 : ระบบและกลไกการให้คําปรึกษา และบรกิารด้านข้อมูลข่าวสาร  

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ  เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

 5 มีการน าผลการ

ประเมินคุณภาพ

ของการให ้

บรกิารมาใช้เป็น

ข้อมูลในการ 

พัฒนาการ

จัดบรกิารที่

สนองความ

ต้องการของ

นักศึกษา 

น าผลการประเมนิความพงึพอใจมาประชุมหารือเพือ่

พัฒนางาน และวางแผนการปฏิบัติงานปีการศึกษา 

2555 (กนศ.3.1-14) 

กนศ.3.1-14 

แผนปฏิบัติงาน

การให้ค าปรึกษา

และบริการด้าน

ข้อมูลขา่วสาร 

ข้อสรุปโดยรวมของตวับ่งชี ้

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแขง็ 

                1. มีอาสาสมัครนักศึกษาที ่“บ้านวัยใส”ตั้งแตเ่วลา 17.00 – 21.00 น. และสามารถส่งตอ่ปัญหากับ

นักจติวิทยาที่กองกจิการนักศกึษา  

               2 .ได้รับความร่วมมอืจากอาจารย์ภาควิชาจติเวช  คณะแพทยศาสตร์  

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

               3. มีการท างานรณรงคป์้องกันสารเสพติดในรปูเครอืข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต ้                 

                4. ส านักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพตดิ ภาค 9  สนับสนุนงบประมาณเกี่ยวกับการป้องกัน

ปัญหา       ยาเสพติด 

จุดควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

               1.  การให้บริการการปรกึษายังขาดการประชาสัมพันธ์ที่ความหลากหลายรปูแบบ 

               2. เจา้หน้าทีใ่ห้การปรึกษามีภาระงานหลายด้าน  

               3.  สภาพภายในห้องให้ค าปรึกษาเก่าและทรดุโทรม  สภาพแวดลอ้มไม่ตอบสนองวัยรุน่ 

               4.  ขาดงบประมาณในการปรับปรุงสถานทีภ่ายใน 

วิธีปฏิบัติที่ด ี/นวัตกรรม  

               -  มีอาสาสมัครนักศึกษาประจ าหน่วยให้การปรกึษา “บ้านวัยใส” 

 

 

 


