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ภารกิจท่ี  5 วินัยและพัฒนานักศึกษา 

ตัวบ่งชี้ : 5.1 มีการดําเนินงานวินัยนักศึกษาและพัฒนานักศึกษา 

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     

4-5 ข้อ 

มีการด าเนนิการ     

6 ข้อ 

     

ผลการประเมินตนเองปีการศึกษา  2554 

เป้าหมาย ผลการดําเนนิการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

6 6 5   บรรลุเป้าหมาย 
 

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

 1 มีแผนการ

ปฏิบัติงาน 

      กองฯ มีแผนและมีการด าเนินงานวินัยและพัฒนา

นักศึกษา โดยมีการด าเนินงานทางวินัยตามประกาศ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง วิธีการสอบสวน

พิจารณาโทษกรณีนักศึกษากระท าความผิดวินัย

นักศึกษา  พ.ศ.2548  และจัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อ

ส่งเสรมิคุณธรรมจรยิธรรมให้แกน่ักศึกษา  

(กนศ.1.1-04) 

กนศ.1.1-04 

แผนปฏิทนิงาน

ของหน่วยงาน

ภายในกองฯ  

 2 มีคณะกรรม 

การสอบสวน

และคณะกรรม 

การด าเนินงาน

วินัยนักศึกษา 

     ในการด าเนินงานวินัยและพัฒนานักศึกษาแต่ละ

กรณี  ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน จ านวน 

28 ค าสั่ง  เพื่อหาข้อเท็จจริง  และเสนอโทษกรณีที่มี

การกล่าวหาทางวินัยนักศึกษาและมีคณะกรรมการ

ด าเนินงานวินัยนักศึกษา  วิทยาเขตหาดใหญ่  เพื่อ

พิจารณารับรองผลการสอบสวนและโทษ  รวมทั้ง

พิจารณาการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับวินัยนักศึกษา

และการพัฒนานักศึกษา (กนศ.5.1-01 และ กนศ.5.1-

02) 

กนศ.5.1-01 

ค าสั่ง

มหาวิทยาลยั

เรื่องแต่งตัง้

คณะกรรมการ

สอบสวน ปี

2554 (ลับ) 
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ภารกิจท่ี  5 วินัยและพัฒนานักศึกษา 

ตัวบ่งชี้ : 5.1 มีการดําเนินงานวินัยนักศึกษาและพัฒนานักศึกษา 

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

กนศ.5.1-02 

ค าสั่งแต่งตั้ง

คณะกรรมการ

ด าเนินงานวินัย

นักศึกษาวิทยา

เขตหาดใหญ ่

 3 การด าเนิน 

งานวินยัเป็นไป

ตามระเบยีบ/ 

ข้อบังคับ / 

ประกาศของ

มหาวิทยาลยั 

    การด า เนินงานทางวินัยนั กศึกษาเป็นไปตาม

ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  เรื่อง  วิธีการ

สอบสวนพิจารณาโทษกรณีนักศึกษากระท าความผิด

วินัยนักศึกษา  พ.ศ. 2548 ซึ่งได้ก าหนดวิธีการปฏิบัติ

ในการสอบสวนและพิจารณาโทษกรณีนักศึกษา

กระท าความผิดวินัยนักศึกษา ซึ่งยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ

เดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย(กนศ.5.1-03) 

กนศ.5.1-03 

ประกาศ

มหาวิทยาลยั 

สงขลานครินทร ์

เรื่อง วิธีการ

สอบสวน

พิจารณาโทษ

กรณีนักศึกษา

กระท าความผิด

วินัยนักศึกษา  

พ.ศ.2548 

 4 ให้การปรกึษา 

แนะแนวและ

กรณีที่ต้อง

ดูแล  

ปรับเปลี่ยน

พฤติกรรม

นักศึกษาที่

มหาวิทยาลยั

สั่งลงโทษ 

    งานวินัยและพัฒนานักศึกษามีการให้ค าปรึกษา

แนะแนวนักศึกษาที่ถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษา  โดย

ในการเข้ามารับทราบค าสั่งลงโทษ จ านวน 37 คน ได้

มีการพูดคุย   ชี้ แจง และแนะแนวให้ค าปรึกษา

นักศึกษาวางแผนการใช้ชีวิตขณะที่ถูกลงโทษนั้น 

รวมทั้ งมีการปรับ เปลี่ ยนพฤติกรรมนักศึกษาที่

มหาวิทยาลัยสั่งลงโทษเช่นให้เข้าโครงการพัฒนา

นักศึกษา หรือบ าเพ็ญประโยชน์สาธารณะ  จ านวน 8 

คน (บ าเพ็ญ/รอ)  (กนศ.5.1-04)   

กนศ.5.1-04 

กจิกรรม/

โครงการดูแล

และปรับเปลี่ยน

พฤติกรรม

นักศึกษา(ลับ) 

 5 จ านวน

นักศึกษาที่ถูก

ลงโทษไม่เกนิ

รอ้ยละ 0.5  

    ปีการศึกษา  2554  มนีักศึกษาที่ถูกลงโทษ จ านวน  

37  คน  จากจ านวนนักศึกษา ทั้งหมด  19,939  คน 

โดยคดิเปน็รอ้ยละ 0.18  ของจ านวนนักศึกษาทั้งหมด 

(กนศ.5.1-05)      

กนศ.5.1-05 

ข้อมูลสรุปผล

การด าเนินงาน

วินัยนักศึกษา    
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ภารกิจท่ี  5 วินัยและพัฒนานักศึกษา 

ตัวบ่งชี้ : 5.1 มีการดําเนินงานวินัยนักศึกษาและพัฒนานักศึกษา 

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

ของนักศึกษา

ทั้งหมด 

 

1. ทุจรติในการวัดผล                             18 คน                                                                                                    

2. ทะเลาะวิวาท                                    7 คน  

    3. ลักทรัพย์                                         3 คน 

    4. พูดจาหรอืแสดงกริยาหยาบคาย             2 คน 

    5. น าข้อสอบออกจากห้องสอบ                  1 คน 

    6. ลงชื่อเขา้ชั้นเรยีนแทนกนั                      1 คน 

    7. นักศึกษาไม่พงึปฏิบตัิตนในสิทธิของตนเอง 1 คน  

    8. ผดิระเบียบหอพักนักศกึษา                    4 คน 

ปี 2554 

 6 มีการติดตาม

ประเมินผล

และน าผลมา

ปรับปรุง 

1.    มีการประเมินผลความพงึพอใจของ นักศึกษาใน

ระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย 3.90  และมีการทบทวนการ

ด าเนินงานวินัยนักศึกษา (กนศ.5.1-06)               

กนศ.5.1-06  

สรุปประเมินผล

ด้านวนิัย

นักศึกษา 

ข้อสรุปโดยรวมของตวับ่งชี ้

จุดแข็ง / แนวทางเสริมจุดแข็ง 

       1. สโมสรนักศึกษา/องคก์ารนักศึกษา  มีส่วนรว่มในการป้องกันให้นักศึกษาปฏิบัติตามระเบียบ/ขอ้บังคับ/ 

ประกาศของมหาวิทยาลัยรวมทั้งฝ่ายกจิการนักศึกษาคณะหลายคณะมสี่วนร่วมรณรงคป์้องกันการกระท า

ความผิดวินยันักศึกษาเรื่องวนิัยในแนวทางเดียวกนั 

       2.  กองกจิการนักศึกษามีนโยบายใหอ้งคก์รนักศึกษา/คณะร่วมด าเนนิงานในการพัฒนาคุณธรรม  

จรยิธรรมนักศึกษาในรูปแบบของเครอืข่ายวนิัยนักศึกษาเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษา/คณะส่วนร่วมในการ

พัฒนานักศึกษาให้มากขึน้รวมทั้งรณรงคใ์ห้คณาจารย์บทบาทในการเสริมสรา้งใหน้ักศกึษามีจติส านึกที่ด ี 

ตระหนักถึงผลของการกระท าความผิดอย่างทั่วถงึและสม่ าเสมอเพือ่ป้องปรามการกระท าความผิด    

จุดท่ีควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

       ควรมีการปรับปรุงวิธีการด าเนินการเกี่ยวกับความผิดวินัยนักศึกษาในบางฐานความผิดให้มีความ

คล่องตัวและระยะเวลาสั้นหรือรวดเร็วขึ้นเพื่อแก้ปัญหาความล่าช้าในการด าเนินงานเนื่องจากปัจจุบัน

องคป์ระกอบของคณะกรรมการสอบสวนและคณะกรรมการด าเนินงานวินัยนักศึกษาต้องมีองค์ประชุมไม่น้อย

กวา่ 2 ใน 3  เมื่อคณะกรรมการวา่งไม่ตรงกันท าให้เกดิความล่าชา้ในการด าเนินงาน 

วิธีปฏิบัติที่ด/ีนวัตกรรม 

       ด าเนินการใช้วิธีรณรงคโ์ครงการเชิดชูให้รางวัลนักศึกษาและคณะที่ปฏิบตัิตนเป็นแบบอย่างแก่นักศึกษา

คนอื่นๆ แทนที่จะเปน็การด าเนินการลงโทษเพื่อจูงใจให้นักศึกษา / คณะในการสรา้งคา่นยิมที่ดใีห้เกดิขึน้ 
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