
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สวนที่ 6 

ผลการดําเนินงานกองกิจการนักศึกษา 

ประจําปการศึกษา 2555 

ภารกิจ/ตัวบงชี้เฉพาะของหนวยงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภารกิจที่ 1  ทุนการศึกษา 

 

 



ตัวบงชี้ 1.1 :  มีการจัดบริการทุนการศึกษาแกนักศึกษา 

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการ

ประเมิน 

ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 

มีการดําเนินการ    

1  ขอ 

มีการดําเนินการ     

2 หรือ 3 ขอ 

มีการดําเนินการ    

4 หรือ 5 ขอ 

มีการดําเนินการ     

6  ขอ 

มีการดําเนินการ     

7  ขอ 

 

ผลการประเมินตนเองปการศึกษา  2555 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

7 7 5   บรรลุเปาหมาย 
 

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการ

ประเมิน 

ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

 1 มีแผนการจัด 

บริการทุน 

การศึกษาที่

สอดคลองกับ

มาตรฐานของ 

สกอ. และ

กระทรวงศึกษา  

ธิการ 

     กองฯ มีแผนการจัดบ ริการทุนการศึกษา เพื่ อ

ชวยเหลือนักศึกษาทั่วไป นักศึกษาที่ขาดแคลนทุน-ทรัพย 

และนักศึกษาที่ประสบภัยฉุกเฉินใหมีโอกาสศึกษา และ

พัฒนาตนเองไดสูงสุดตามศักยภาพเชนเดียวกับนักศึกษา

อ่ืนๆ  ตามมาตรฐานกิจการนักศึกษาของสํานักงาน

ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก า ร อุ ด ม ศึ ก ษ า  ( ก น ศ . 1 . 1 -01 )  

กระทรวงศึกษาธิการ (กนศ.1.1-02) และนโยบายของ

มหาวิทยาลัยฯ  

กนศ.1.1-01            

มาตรฐานกิจการ

นักศึกษาของ

สํานักงาน

คณะกรรมการการ

อุดมศึกษา  

กนศ.1.1-02 

ประกาศกระทรวง 

ศึกษาธิการ เร่ือง  

นโยบายทีส่ถาบนั 

อุดมศึกษาพึงปฏิบัติ

ตอนักศึกษา             

 2 มีการจัดสรรเงิน

ทุนการศึกษาตาม

เกณฑที่

มหาวิทยาลยั

กําหนด 

2.2  ทุนการศึกษาประเภททุนทั่วไป 

       เปนทุนการศึกษาที่จัดสรรใหเปนไปตามเงื่อนไขและ

วัตถุประสงคของมหาวิทยาลัยหรือแหลงทุนทั้งประเภททุน

เรียนดีและประเภทขาดแคลนทุนทรัพยทั้งประเภททุนราย

ปและทุนตอเนื่องจนสําเร็จการศึกษาปการศึกษา 2555  มี

ผูสมัครขอรับทุนที่กองกิจการนักศึกษา จํานวน 315 คน 

จัดสรรทุนการศึกษาตามคุณสมบัติและเงื่อนไขของแตละทุน 

ผูผานการคัดเลือกไดรับทุน 

กนศ.1.1-03   

http://student.

psu.ac.th/StudA

ffairs/Special/sc

holarship/ 

ภารกิจที่ 1  ทุนการศึกษา 

ตัวบงชี้ 1.1 :  มีการจัดบริการทุนการศึกษาแกนักศึกษา 
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ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการ

ประเมิน 

ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

   จํานวน  215  คน  เปนเงิน  1,901,800  บาท และสวนผูที่ไดรับ

เงินตอเนื่อง จํานวน 269  คน วงเงินทุน 15,354,000  บาท  (กน

ศ.1.1-03) 

 

   2.3  ทุนการศึกษาประเภททุนทํางานแลกเปลี่ยน 

   เป นท ุน กา รศ ึกษาที ่จ ัด ให น ักศ ึกษาทํา ง าน ใน

หนวยงานตางๆ ของมหาวิทยาลัยในชวงเวลาวางจากการ

เรียน นักศึกษา ไ ดร ับ คา ตอบแทน ชั ่ว โ ม งล ะ  25 

บาท การสมัครขอรับทุน/เลือกหนวยงานและลงเวลา

การปฏิบัติงานผานทาง website กองกิจการนักศึกษา  

การทํางานในภาคการศึกษาปกติไมเกิน 100 ชั่วโมง สวน

ในภาคฤดูรอนไมเกิน 50 ชั่วโมง     ปการศึกษา 2555 มี

ผูสมัครจํานวน 303 คน นักศึกษาทํางานจริงจํานวน 151 

คน จํานวนเงินทุนทั้งสิ้น 321,487 บาท (กนศ.1.1-04) 

กนศ.1.1-04  

http://student.

psu.ac.th/StudA

ffairs/fund_job/

contact/contac

t.asp 

 

 

 

 

 

 

   2.4 ทุนการศึกษาโครงการตนกลาสงขลานครินทร 

     เพื่อชวยเหลือนักเรียนในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต ที่

ครอบครัวมีฐานะยากจน ใหไดมีโอกาสศึกษาตอระดับ

ปริญญาตรี จัดสรรทุนการศึกษา แบงเปน 2 ระดับ คือ 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับปริญญาตรี โดย

มหาวิทยาลัยฯ ดํา เนินการคัดเลือกนักเ รียนระดับ

มัธยมศึกษา ชั้นปที่ 3 จากโรงเรียนขยายโอกาส โรงเรียน

มัธยมประจําตําบล และโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา ใน

พื้นที่  14 จังหวัดภาคใต (โรงเรียนพิจารณาคัดเลือก

นักเรียนเพื่อสมัครขอรับทุนฯ โรงเรียนละ 1 คน) เพื่อ

ศึกษาตอระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 – ม.6 )  

ผูสมัครขอรับทุนฯ ประเภททุนใหม ประจําป การ ศึกษา  

2555  มีจํานวน 163 คน จัดสรรทุนฯ จํานวน  15  คน  

เปนเงิน  300,000  บาท และผูได รับทุนฯ ตอเนื่อง 

จํานวน 39 คน เปนเงิน 1,140,000   บาท  รวมจัดสรร

เงินทุนฯ ทั้งประเภททุนใหมและทุน 

กนศ.1.1-05 

ประกาศ

มหาวิทยาลยั 

สงขลานครินทร  

เร่ือง  ผลการ 

พิจารณาคัดเลือก 

ผูไดรับทนุการ 

ศึกษาโครงการ 

ตนกลาสงขลา

นครินทร  

ประจําปการศึกษา 

2555 

   ตอเนื่องทั้งสิ้น จาํนวน  54  คน เปนเงิน 1,440,000 บาท  

(กนศ.1.1-05)   

 

66 
 

รายงานประจําปการประเมินคุณภาพภายใน  ปการศึกษา 2555 
 

http://student.psu.ac.th/StudAffairs/fund_job/contact/contact.asp
http://student.psu.ac.th/StudAffairs/fund_job/contact/contact.asp
http://student.psu.ac.th/StudAffairs/fund_job/contact/contact.asp
http://student.psu.ac.th/StudAffairs/fund_job/contact/contact.asp
http://student.psu.ac.th/StudAffairs/fund_job/contact/contact.asp


ภารกิจที่ 1  ทุนการศึกษา 

ตัวบงชี้ 1.1 :  มีการจัดบริการทุนการศึกษาแกนักศึกษา 

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการ

ประเมิน 

ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

   2.5  ทุน"สงขลานครินทร”   

1. เปนทุนที่จัดตั้งข้ึนเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จ 

พระบรมราชชนกเจาฟามหิดลอดุลยเดชฯ เพื่อสงเสริมให

มีผูมีการศึกษาสูง และเพื่อสรางนักวิชาการ (Scholar) ที่มี

ความสามารถ  โดยคัดเลือกผูรับทุนจากนักเรียนใน 14 

จังหวัดภาคใต ที่มีผลการเรียนดีเยี่ยม (คะแนน 3.00 ข้ึน

ไป)เขาศึกษาตอในสถาบันอุดมศึกษาภาคใต พิจารณา

คัดเลือกผูรับทุนตอเนื่อง 

         ปการศึกษา 2555 มีผูรับทุนตอเนื่อง จํานวน 4  

คน   เงินทุน  200,000  บาท    

2.6 ทุน "ชวยเหลือนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลา-

นครินทรกลุมพิเศษตาง ๆ”   

     2.6.1 ทุนชวยเหลือนักศึกษาที่ไดรับผลกระทบ 

จากเหตุการณความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต 

     มหาวิทยาลยัไดสํารวจและรับแจงความเดือดรอนของ

นักศึกษาที่ไดรับผลกระทบจากเหตุการณความไมสงบใน 

3 จังหวดัชายแดนภาคใต พื้นที่จังหวดัปตตานี จังหวัด

ยะลา จังหวัดนราธิวาส และอําเภอเทพา สะบายอย จะนะ 

นาทวี จังหวัดสงขลา ไดจัดสรรทุนการศึกษา  ปการศึกษา 

2555 จํานวน 1 คน โดยใหการชวยเหลือ ดังนี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กนศ.1.1-06  

ประกาศ

มหาวิทยาลยั 

สงขลานครินทร 

เร่ืองผลการ

พิจารณาจัดสรร

ทุนชวยเหลือ 

นักศึกษาที่ไดรับ

ผลกระทบจาก

เหตุการณความไม

สงบในจงัหวัด

ชายแดนภาคใต 

   1. ใหทุนการศึกษา 16,000 บาท 

2. ใหพักในหอพักเปนกรณีพิเศษตลอดสภาพ 

การเปนนักศึกษา และใหยกเวนคาธรรมเนียมหอพัก 

3. ใหทํางานแลกเปลี่ยนโดยไดรับคาตอบแทน 

เปนกรณีพิเศษ (ทุนทํางานแลกเปลี่ยน) 
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ภารกิจที่ 1  ทุนการศึกษา 

ตัวบงชี้ 1.1 :  มีการจัดบริการทุนการศึกษาแกนักศึกษา 

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการ

ประเมิน 

ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

        2.6.2 โครงการสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการ 

ศึกษาสําหรับนิสิตนักศึกษาพิการในระดับอนุปริญญา

และระดับปริญญาตรี 

    โครงการที่จัดข้ึนตามพระราชบัญญัติการจัดการศึกษา

สําหรับคนพิการ พ.ศ.2551 เพื่อใหนักศึกษาพิการมีโอกาส

เขารับการศึกษาโดยไมตองเสียคาใชจาย ผูไดรับเงิน

อุดหนุนเปนคนพิการที่มีบัตรประจําตัวคนพิการ  

    ปการศึกษา 2555  มีนักศึกษาพิการที่ ได รับการ

สนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษา  จํานวน  6 คน    

มูลคาทุนการศึกษารวมทั้งสิ้น 126,000 บาท  จัดสรรเปน

เงินอุดหนุนคาใชจายทางการศึกษา ซึ่งไดแก     คาเลา

เรียน  คาบํารุง คาธรรมเนียม และคาใชจายอ่ืน 

กนศ.1.1-07 

หนังสือจาก

สํานักงาน

คณะกรรมการการ

อุดมศึกษา 

   2.6.3 ทุนชวยเหลือนักศึกษาที่ประสบภัยสึนามิ 

    สํานักพระราชวังมอบทุนการศึกษาแกนักเรียนที่

ครอบครัวไดรับผลกระทบจากภัยพิบัติคลืน่สึนามิ                   

    ปการศึกษา 2555 ผูรับทนุจํานวน 1 คน เปนเงิน  

37,000 บาท 

กนศ.1.1-08 

หนังสือจาก

สํานักงาน

พระราชวัง 

 3 มีคณะทํางานและ

คณะกรรม การ

พิจารณาจัดสรร

ทุนการ ศึกษา 

   มีผูแทนจากทุกคณะรวมเปนคณะกรรมการจัดสรร

ทุนการศึกษา  วิทยาเขตหาดใหญ  รวมกําหนดวิธีการและ

เกณฑการจัดสรรในแตละปมีคณะทํางานเพื่อคัดเลือกผู

สมควรไดรับทุนโดยการสัมภาษณ  เพื่อใหเกิดความ

โปรงใส ยุติธรรม และเปนไปตามเงื่อนไขที่แตละทุนกําหนด

มีคณะทํางานเยี่ยมบานและโรงเรียนของผูสมัครขอรับทุน  

กนศ. 1.1-09 

รายงานการประชุม

คณะกรรมการจัดสรร

ทุนการศึกษา   ป 

2555 

 4 มีระบบ

สารสนเทศ

ใหบริการกับ

นักศึกษาและ

ผูปฏิบัตงิาน 

   มี ร ะบบส า รสน เทศติ ด ต อ กั บนั ก ศึ กษ าทั้ ง ก า ร

ประชาสัมพันธ และติดตอทางโทรศัพทกรณีเรงดวน  

ฉุกเฉินนักศึกษาสามารถสมัครขอรับทุนไดดวยตนเอง  บน 

web site กองกิจการนักศึกษา และ Facebook 

นักศึกษาทุนม.อ.และ Facebook ทุนตนกลาสงขลา-

นครินทร  มีการสื่อสารเพื่อใหนักศึกษาและบุคคลทั่วไป

รับรูรับทราบเก่ียวกับทุนการศึกษาบน  web site          

กองกิจการนักศึกษา 

กนศ. 1.1-10 

http://student.ps

u.ac.th/StudAffair

s/Special/scholar

ship, 

  

http://www.face

book.com/
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ภารกิจที่ 1  ทุนการศึกษา 

ตัวบงชี้ 1.1 :  มีการจัดบริการทุนการศึกษาแกนักศึกษา 

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการ

ประเมิน 

ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

นักศึกษาทุนม.อ.

และ 

http://www.face

book.com/ทุนตน

กลาสงขลานครินทร 

 5 มีกระบวนการ

สงเสริมให

นักศึกษา

ตระหนักถึงการ

ใชเงิน และการ

ปลูกฝงจิตสํานึก

สาธารณะ 

   การปฐมนิเทศนักศึกษาทุนโดยเนนย้ําเร่ืองการใชจาย

เงินทุนอยางมี คุณคาและสงเสริมใหนักศึกษาทุนจัด

กิจกรรมเพื่อเสริมสรางจิตสํานึกสาธารณะ  เชน จัด

โครงการหองสมุดตนกลาสงขลานครินทร โครงการ

ประดิษฐดวยจิตกตัญฯูลฯ   

กนศ. 1.1-11    

สรุปการจัดโครงการ

หองสมุดตนกลา

สงขลานครินทร  

และการดอวยพรป

ใหม 

 6 พิจารณาจัดสรร

ทุนการศึกษาตาม

ระยะเวลาที่

กําหนด 

   คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุนการศึกษาเสร็จสิน้

ภายในระยะเวลาที่กําหนด  นักศึกษาไดรับเงนิทุนตาม 

ระยะเวลาที่กองคลงักําหนด 

กนศ. 1.1-12   

คําสั่งแตงตัง้

คณะกรรมการ

จัดสรรทุนการ 

ศึกษามหาวิทยาลัย 

สงขลานครินทร  

วิทยาเขตหาดใหญ 

ประจําป 

การศึกษา 2555 

กนศ. 1.1-13 

คําสั่งแตงตัง้

คณะกรรมการ

จัดสรรทุนการ 

ศึกษาตนกลา 

สงขลานครินทร  

ประจําป 

การศึกษา 2555 

 7 มีการติดตาม  

ประเมินผล  

   มีการติดตามผลการจัดสรรทุนโดยการเยี่ยมบาน

นักศึกษา เพื่อตรวจสอบขอมูล และปรับปรุงเกณฑการ

กนศ. 1.1-14 

ผลการประเมิน
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ภารกิจที่ 1  ทุนการศึกษา 

ตัวบงชี้ 1.1 :  มีการจัดบริการทุนการศึกษาแกนักศึกษา 

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการ

ประเมิน 

ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

และนาํผลมา

ปรับปรุง 

จัดสรรทุนใหมีความเหมาะสมทุกปการศึกษา  มีการ

ประเมินผลความพึงพอใจ  ผลการประเมินทุนทั่วไปอยูใน

ระดับมาก ที่คาเฉลี่ย 3.90  และผลการประเมินทุน    ตน

กลาสงขลานครินทรอยูในระดับมาก ที่คาเฉลี่ย 4.08 

 

 

 

ความพึงพอใจของ

ผูใชบริการงานแนะ

แนวและจดัหางานป

การศึกษา 2555 

กนศ. 1.1-15 

รายงานสรุปการ 

เยี่ยมบานนักศึกษา

ทุน ป 2555 

ขอสรุปโดยรวมของตัวบงชี ้

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

     1. บุคลากรดานทุนการศึกษาเพิ่มชองทางติดตอสื่อสารขอมูล ขาวสารตางๆ ของทนุการศึกษาไปยังนักเรียน/

นักศึกษาผูไดรับทนุการศึกษา บน Facebook  เพิ่มความรวดเร็ว และทั่วถึง เชน Facebook นักศึกษาทุนฯ Facebook 

ทุนการศึกษาโครงการตนกลาสงขลานครินทร 

     2. มหาวิทยาลัยมีคําสั่งมหาวิทยาลัยแตงตั้งศิษยเกาที่มีภูมลิาํเนาหรือทํางานในพืน้ 3 จังหวดัชายแดนภาคใต เปน

คณะทํางานเยี่ยมบานเพื่อคัดเลือกนักเรียนทุนฯ ที่อยูใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต   เชน ทุนตนกลาสงขลานครินทร ทนุ

ทั่วไป   เพื่อตรวจสอบขอเท็จจริงที่นักเรียนผูขอรับทุนใหไวในใบสมัคร  และเปนการประหยัดคาใชจายในการเยี่ยมบาน 

     3. กองกิจการนักศึกษามีการเยี่ยมบานนักศึกษาทุนการศึกษา ในกรณีที่นักศึกษาทุนฯ มปีญหา หรือขอมูลของ

นักศึกษาทุนไมชัดเจน ทําใหเขาถึงปญหา และแกไขไดอยางทันทวงท ี

 4. มหาวิทยาลัยไดรับการสนับสนุนทุนการศึกษาอยางตอเนื่อง 

จุดควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

มหาวิทยาลยัสมควรพิจารณาการจัดสรรงบประมาณเงนิรายไดมาทดแทนงบประมาณแผนดนิสําหรับ 

การสนับสนนุการทํางานของนกัศึกษาโครงการทุนทํางานแลกเปลี่ยนใหมีคาตอบแทนสอดคลองกับคณะ  เนื่องจากใน

ปจจุบนัคาตอบแทนของกองกิจการนักศึกษานอยกวาของคณะ  

 

วิธีปฏิบัติที่ด/ีนวัตกรรม 

1. มีการจัดทําคูมือคาคะแนนความขาดแคลนของนักศึกษาทีย่ื่นขอรับทุนการศึกษาเพื่อทําการคัดกรอง 

เบื้องตน 

2. กองกิจการนักศึกษามีการสงเสริมพัฒนานักศึกษาใหมีสํานึกสาธารณะ  ตอบุคคลและชุมชน 

หลากหลายกิจกรรม เชน  โครงการหองสมุดตนกลาสงขลานครินทร, โครงการประดิษฐดวยจิตกตัญู เปนตน 
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ภารกิจที่  2  กองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา  

ตัวบงชี้ :  2.1  จัดบริการกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษาแกนักศึกษา 

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการ

ประเมิน 

ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 

มีการดําเนินการ     

1 ขอ 

มีการดําเนินการ     

2 – 3 ขอ 

มีการดําเนินการ     

4 – 5 ขอ 

มีการดําเนินการ     

6 ขอ 

มีการดําเนินการ     

7 ขอ 

 

ผลการประเมินตนเองปการศึกษา  2555 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

7 7 5   บรรลุเปาหมาย 
 

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการ

ประเมิน 

ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

 1 มีแผนการ

ปฏิบัติงาน ที่

สอดคลองกับ

นโยบายของ

กองทุนเงินให

กูยืมเพื่อการ 

ศึกษา (กยศ.) 

   กองฯ มีแผนการดําเนินงานกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อ

การศึกษา  (กนศ.2.1-01)  ดําเนินการเปนไปตาม

ประกาศ/ระเบียบ และขอบังคับของกองทุนฯ ตามที่

กําหนด (กนศ.2.1-02)  

 

กนศ.2.1-01 

แผนการดําเนนิงาน

กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อ

การศึกษา

http://student.psu.ac.t

h/news/index.php?mai

n=pankong  

กนศ.2.1-02 

ระเบียบ และขอบังคับ

กองทุนฯ 

 2 มีการจัดสรร

วงเงินกูยืมตาม

เกณฑที่  กยศ. 

กําหนด 

   ปการศึกษา 2555  กองกิจการนักศึกษา วิทยาเขต

หาดใหญไดจัดสรรเงินกูตามเกณฑที่กําหนด  (กนศ. 

2.1-03)  มีผูไดรับการจัดสรร ดังนี้ 

     ผูกู กรอ.รายเกา 42 คน  

เปนเงิน 1,572,000 บาท 

     ผูกู กรอ.รายใหม 10 คน 

เปนเงิน 376,000 บาท 

     ผูกู กยศ. รายเกา 4,110 คน   

เปนเงิน 222,234,660 บาท  

 

กนศ. 2.1-03  

ขอบเขตและคุณสมบัต ิ

การกูยืมเงิน  

รายงานผลการกูยืมฯ    

ปการศึกษา 2555 
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ภารกิจที่  2  กองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา  

ตัวบงชี้ :  2.1  จัดบริการกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษาแกนักศึกษา 

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการ

ประเมิน 

ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

        ผูกู กยศ.รายใหม 355 คน  

เปนเงิน 19,506,400 บาท  

    รวม 4,517 คน เปนเงิน 243,689,060 บาท 

 

 3 มีคณะทํางาน

และคณะกรรม 

การกองทุนเงิน

ใหกูยืมรวมกัน

ทั้ง 5 วิทยาเขต  

 

    มีคณะทํางานกองทุนเงินใหกูยืมมหาวิทยาลัย 

สงขลานครินทร (กนศ.2.1-04) พิจารณาคัดเลือกโดย

การตรวจสอบเอกสาร การสัมภาษณผูขอกูยืม มี

คณะกรรมการพิจารณาการใหกูยืมเงินกองทุนเงินให

กูยืมมหาวิทยาลัยสงขลา-นครินทร ประกอบดวย 

ผูแทนจากทุกวิทยาเขตและผูแทนชุมชน พิจารณา

อนุมัติวงเงินใหกูยืมและแนวทางการใหกูยืม  

(กนศ. 2.1-05)  

 

กนศ. 2.1-04  

คําสัง่แตงตั้งคณะทาํงาน 

กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อ

การศึกษา มหาวิทยาลัย

สงขลา-นครินทร 

 

กนศ. 2.1-05  

คําสั่งแตงตัง้

คณะกรรมการพิจารณา

การใหกูยืมเงินกองทุน

เงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา 

มหาวิทยาลยัสงขลา-

นครินทร 

 4 มีระบบ

สารสนเทศ

ใหบริการกับ

นักศึกษาและใช

ในการ

ปฏิบัติงาน  

 

    นักศึกษาสามารถติดตามขาวสาร สมัครกูยืมและ

จองวันสงแบบคําขอกูยืมไดดวยตนเองโดยดําเนินการ

ผาน Web Site ของงานกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อ

การศึกษา (http://student.psu.ac.th/ 

psustudentloan) ซึ่งมีการเชื่อมโยงกับ Web Site 

กองทุนฯ (www.studentloan.or.th) การทําสัญญา

กูยืม สัญญาคํ้าประกันเนนความสะดวกของนักศึกษา

และผูปกครอง โดยนักศึกษาสามารถเลือกวันทํา

สัญญากูยืมผานทาง Web Site และสามารถเลือกทํา

สัญญาคํ้าประกันไดที่ภูมิลําเนาของบิดา – มารดา  

http://student.psu.ac

. th/psustudentloan 

www.studentloan.or.

th 

 

 5 มีกระบวนการ

สงเสริมให

นักศึกษา

ตระหนักถึงการ

ใชเงินและชําระ

เงินคืน 

    มีการจัดประชาสัมพันธ ใหความรูหลักเกณฑ  

และเงื่อนไขการชําระหนี้ ดําเนินการผาน web site 

ง า น ก อ ง ทุ น เ งิ น ใ ห กู ยื ม เ พื่ อ ก า ร ศึ ก ษ า 

(http://student.psu.ac.th/psustudentloan)   

(กนศ.2.1-06) 

 

กนศ.2.1-06 

(http://student.psu. 

ac.th/psustudentloan

)   
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ภารกิจที่  2  กองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา  

ตัวบงชี้ :  2.1  จัดบริการกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษาแกนักศึกษา 

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการ

ประเมิน 

ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

 6. นักศึกษาไดรับ

เงินกูตาม

ระยะเวลาที่

กําหนด 

    นักศึกษาไดรับเงนิกูตามข้ันตอนและระยะเวลา  

ที่กองทุนกยศ. กําหนด สามารถตรวจสอบไดจาก 

http://www.studentloan.ktb.co.th 

(กนศ.2.1-07) 

กนศ.2.1-07 

http://www.student 

loan.ktb.co.th   

 7 มีการติดตาม

ประเมินผลและ

นําผลมา

ปรับปรุง 

    มีการติดตามประเมนิผลความพึงพอใจของ   ผู

กูยืมพบวานักศึกษา มีความพงึพอใจในระดับมาก  ที่

คาเฉลี่ย 4.05  และนําผลมาปรับปรุง  

(กนศ.2.1-08) 

กนศ.1.10-02   

ผลการประเมินความ

คิดเห็นและความพึง

พอใจฯ 

ขอสรุปโดยรวมของตัวบงชี ้

จุดแข็ง / แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. มีประกาศ / ระเบียบ และขอบังคับของกองทุนฯ ที่กําหนดชัดเจน สามารถปฏิบัตงิานไดในแนวทาง 

เดียวกันทุกวิทยาเขต  

2. มีคณะทํางานกองทนุเงินใหกูยืมมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 5 วิทยาเขต  รวมกําหนดกระบวนการ 

ปฏิบัติงานทีด่ ีเพื่อใหงานในภาพรวมของมหาวิทยาลัยทนัตามกําหนดเวลา และดําเนนิการใหกูยืมไดตรงตามหลักเกณฑที่

กองทนุฯกําหนด 

3. ไดรับงบประมาณเพื่อใชในการบริหารการดําเนินงานจากกองทนุ กยศ. 

จุดที่ควรพัฒนา / ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

1. ควรมีการทบทวนแผนอัตรากําลังสัดสวนผูปฏิบัติงานกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา ใหสอดคลองกับ 

จํานวนนักศึกษาที่ใชบริการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการ เนื่องจากมีจํานวนนักศึกษากูยืมเพิ่มข้ึนทุกป

การศึกษา  แตเจาหนาที่ปฏิบัติกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษามีจํานวน  2 คน เมื่อเทียบกับจํานวนนักศึกษาที่ไดกูยืม 

จํานวน 4,517 คน ในการปฏิบัติงานตองรับสมัครนักศึกษาชวยปฏิบัติงานเปนคร้ังคราว  ซึ่งภาระงานบางประเภท ไม

เหมาะสมในการใหนักศึกษาชวยปฏิบัติงาน เชน  การสัมภาษณ  คัดเลือก  ตรวจสอบคุณสมบัติ  

 

 

  2.  ควรมีการพิจารณาสถานที่เหมาะสมและถาวรใหกับกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษาเนื่องจากกองฯ ไม 

มีสถานที่ขนาดใหญที่เอ้ือตอการปฏิบัติงาน การจัดเก็บเอกสาร และใหบริการนักศึกษาพรอมกันจํานวนมาก ทําใหตอง

ขอใชสถานที่ที่คณะ และตองมีการขนยาย ติดตัง้อุปกรณ  จัดสถานทีทุ่กคร้ัง ทุกวัน ที่มีการดาํเนินการเฉลี่ยภาค

การศึกษาละ  7 -8  คร้ัง 
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ภารกิจที่  2  กองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา  

ตัวบงชี้ :  2.1  จัดบริการกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษาแกนักศึกษา 

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการ

ประเมิน 

ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

วิธีปฏิบัติที่ดี / นวัตกรรม    

    1.   มีการประชุมสัมมนา คณะทํางานฯ 5  วิทยาเขต เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ และปญหาใน 

การปฏิบัติงาน และ   กําหนดแนวและแนวการปฏิบัติงานรวมกันทุกปการศึกษา 

    2.  มีกระดานขาวเพื่อประกาศขาวสารและนักศึกษาสามารถสอบถามรายละเอียดผาน Web site และ e-mail และ 

Face book 

    3.  มีระบบสารสนเทศใชในการปฏิบัติงาน เพื่อลดข้ันตอนในการปฏิบัตงิานและอํานวยความสะดวกใหนักศึกษา 
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ภารกิจที่ 3 บริการใหการปรึกษาเชิงจิตวิทยา 

ตัวบงชี้ 3.1 : ระบบและกลไกการใหคําปรึกษา และบริการดานขอมูลขาวสาร  

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ  เกณฑการ

ประเมิน 

ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 

มีการดําเนินการ 

 1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

 2 ขอ 

มีการดําเนินการ 

 3 ขอ 

มีการดําเนินการ  

5 ขอ 

มีการดําเนินการ  

5 ขอ 

 

ผลการประเมินตนเองปการศึกษา  2555 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

5 5 5   บรรลุเปาหมาย 
 

     

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ  เกณฑการ

ประเมิน 

ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

 1 มีการจัดบริการให

คําปรึกษาทาง

วิชาการ และแนะ

แนวการใชชีวิตแก

นักศึกษา 

 

 

 

 

1.1 มีการจัดบริการการปรึกษาแกนักศึกษาใหมีความ 

พรอมในการเรียน ชวยใหนักศึกษาคนหาและแกไขปญหา

ตาง ๆ ทั้งดานการเรียนและปญหาอ่ืน ๆ มีบุคลากรประจํา

ที่กองกิจการนักศึกษา กลุมนักศึกษาเพื่อนชวยเพื่อน

ประจําที่บานวัยใส อาคารกิจกรรมนักศึกษา มีหนวยงาน

เพื่อชวยเหลือนักศึกษาที่ขอรับการปรึกษาเปนรายบุคคล 

และรายกลุม   ปการศึกษา 2555 

- นักศึกษาขอรับการปรึกษาแบบรายบุคคล 

(Walk in)  จํานวน 100  คน    

- นักศึกษาขอรับการปรึกษาแบบรายกลุม  

(Group counseling) จํานวน 10 คน  

- นักศึกษาขอรับการปรึกษาทางโทรศัพท  

(Hotline)   จํานวน 50 คน  

      การใหการปรึกษานักศึกษา และติดตามผลอาจตอง

ใหการปรึกษาตอเนื่อง มากกวา 1 คร้ัง โดยเฉพาะปญหา

ดานวนิัยนักศึกษา  การเรียน  ปญหาทางจิตเวช ฯลฯ (กน

ศ. 3.1-01) 

กนศ 3.1-01  

แบบบนัทึก 

การใหการ

ปรึกษา 

       ปการศึกษา 2555 มีอาสาสมัครนักศึกษา “บานวัย

ใส” จํานวน 19 คน ผานการอบรมทักษะการใหการ

ปรึกษาเบื้องตน ใหบริการใหเพื่อนนักศึกษาในชวงวัย

กนศ. 3.1-02  

รายชื่อ

อาสาสมัครบาน
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ภารกิจที่ 3 บริการใหการปรึกษาเชิงจิตวิทยา 

ตัวบงชี้ 3.1 : ระบบและกลไกการใหคําปรึกษา และบริการดานขอมูลขาวสาร  

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ  เกณฑการ

ประเมิน 

ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

เดียวกัน   (กนศ. 3.1-02)   วัยใส 

         - มีนักจิตวิทยาที่อาสาสมัครสามารถสงตอ Case 

      - มีคณะกรรมการที่ปรึกษาเชิงจิตวิทยา  5  

วิทยาเขต  

        ซึ่งประกอบดวย จิตแพทย  อาจารยดานจิตวิทยา   

และนักแนะแนวการศึกษาและอาชีพชํานาญการ มีหนาที่

กําหนดนโยบาย  ใหความรูและเปนพี่เลี้ยงแกผูปฏิบัติ งาน

ดานการปรึกษาเชิงจิตวิทยาในระดับมหาวิทยาลัย   และ

คณะ(กนศ.3.1-03 )  

 

กนศ.3.1-03  

คําสั่งแตงตัง้

คณะกรรมการ 

ที่ปรึกษาเชิง

จิตวิทยา 

1.2  มีระบบสงตอปญหาไปยังผูเชี่ยวชาญโดยการ 

ประสานงานระหวางกองฯ กับคณะ และผู เชี่ยวชาญ

เฉพาะ  กรณีปญหาของนักศึกษาอยูในระดับที่ตองสงตอ

เฉพาะทางหรือตองหารือรวมกับจิตแพทย 

      - ปการศึกษา 2555  ไดสงตอนักศึกษา จํานวน  1  

คน (กนศ. 3.1-01 ) 

 

 

  

 2 มีการจัดบริการ

ขอมูลขาวสารที่

เปนประโยชน 

ตอนักศึกษา 

   มีการประชาสัมพันธขาวสารทางเว็บไซตกองกิจการ

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

04) ซึ่งจะเปนแหลงรวมขอมูลขาวสารที่ เก่ียวของกับ

นักศึกษา เชน ทุนการศึกษา ความชวยเหลือนักศึกษากลุม

พิเศษ  ขาวสารงานพิเศษ ขาวสารการรับสมัครงาน  ขาว

กิจกรรมพัฒนาตนเอง และบทความเพื่อพัฒนานักศึกษา 

เพื่อใหนักศึกษาที่สนใจไดศึกษาหาความรูเพิ่มเติม (กนศ.

3.1-04) 

กนศ.3.1-04 

http://student. 

psu.ac.th/new

s 
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ภารกิจที่ 3 บริการใหการปรึกษาเชิงจิตวิทยา 

ตัวบงชี้ 3.1 : ระบบและกลไกการใหคําปรึกษา และบริการดานขอมูลขาวสาร  

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ  เกณฑการ

ประเมิน 

ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

 3 มีการจัดกิจกรรม 

เพื่อพัฒนา

ประสบการณทาง

วิชาการและ

วิชาชีพแก

นักศึกษา 

   จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต และจัดกิจกรรมพัฒนา

ประสบการณทางวิชาชีพใหกับนักศึกษา       

ปการศึกษา  2555 

- โครงการ “ พัฒนาศักยภาพบุคลากรกิจการ

นักศึกษาและผูนํานักศึกษาสูประชาคมอาเซียน”เพื่อ

เพิ่มศักยภาพบุคลากรกิจการนักศึกษาและผูนํานักศึกษา

เตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียนและใหสมาชิก

เครือคายไดแลกเปลี่ยนเรียนรูกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

จัดโครงการฯระหวางวันที่ 10 – 11 กันยายน 2555 

โรงแรมบีพี แกรนดทาวเวอร มีผูเขารวมโครงการฯ ดังนี้ 

- บุคลากรดานกิจการนักศึกษา 33 สถาบันๆ  

จํานวน  132  คน  

- ผูนํานักศึกษา 33 สถาบัน จํานวน  132  คน  

- คณะทํางานฯ จํานวน  16  คน 

- วิทยากร จํานวน  5  คน    

จํานวนทั้งหมด  285  คน 

กนศ.3.1-05 

แบบสรุป

กิจกรรม/

โครงการพัฒนา

ประสบการณ

ทางวชิาชีพ 

 

 

 

  

- โครงการ “วันเอดสโลก”  เพื่อใหความรู ความ

เขาใจเก่ียวกับเอดสอยางถูกตองและใหความรูในการดูแล

สุขภาพตนเองและผูอ่ืนในดานความรักและเพศศึกษา  

วันที่  30  พฤศจิกายน  2555  ณ  อาคารกิจกรรม

นักศึกษา นักศึกษาเขารวมโครงการฯ จํานวน 200 คน 

- โครงการ “ พัฒนาบุคลิกภาพ “ เพื่อเตรียม

ความพรอมนักศึกษาสูโลกการทํางาน เพิ่ม  แงคิดและ

แนวทางในการพัฒนาตนเองด านบุคลิกภาพ จัด

โครงการฯระหวางวันที่ 1 – 3 ธันวาคม 2555 ณ หองรพี

พรรณ  คณะศิลปะศาสตร  มีนักศึกษาเขารวมโครงการฯ 

จํานวน  836  คน 

- โครงการ “ฝกอบรมเพ่ือเพ่ิมทักษะการสื่อสาร

ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาชั้นปสุดทายเพ่ือเขาสู

ต ล าดแร ง ง านปร ะชาคมอ า เซี ยน”เ พื่ อ เ พิ่ ม ขี ด

ความสามารถดานภาษาอังกฤษแกนักศึกษาและเตรียม
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ภารกิจที่ 3 บริการใหการปรึกษาเชิงจิตวิทยา 

ตัวบงชี้ 3.1 : ระบบและกลไกการใหคําปรึกษา และบริการดานขอมูลขาวสาร  

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ  เกณฑการ

ประเมิน 

ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

ความพรอมเขาสูตลาดงานในประชาคมอาเซียนเปนการ

พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษใหแกนักศึกษาและ

สรางความตระหนักโดยการเสริมสรางความรู ความเขาใจ 

เก่ียวกับการสื่อสารระหวางวัฒนธรรม  มีนักศึกษาชั้นปที ่

4  เขารวมโครงการฯ 

- คร้ังที่ 1 ระหวางวันที่ 26 มกราคม – 10  

กุมภาพันธ 2556 (เฉพาะเสาร – อาทิตย) จํานวน   52 

คน  

- คร้ังที่ 2 ระหวางวันที่  2 – 6 มีนาคม 2556  

จํานวน  73  คน 

- จัดโครงการเสริมสมรรถนะบัณฑิตให 

ดําเนินธุรกิจเองได รุนที่ 11 เปนการรวมมือกับบริษัท ซีพี 

ออลล จํากัด (มหาชน)  เพื่อเสริมสรางและพัฒนา

สมรรถนะการทํางานในธุรกิจคาปลีก พัฒนาทักษะความ

รับผิดชอบ การสื่อสาร มีรานสาขา 7-11         ที่

นักศึกษาเขารวมฝกงาน จํานวน 22 ราน นักศึกษาศึกษาดู

งานและปฏิบัติงานที่รานสาขา 7-11 จํานวน  43  คน      

   - จัดโครงการ “ติวนองตนกลาสงขลา 

นค ริ น ท ร ” เ พื่ อ พั ฒ น า นั ก เ รี ย น ทุ น ฯ  รุ น พี่ ใ ห มี

ประสบการณ ดานวิชาการ  และนอง ๆ นักเรียนทุนตน

กลาฯ ใหไดความรู ความเขาใจในเนื้อหาวิชาหลักเตรียม

สอบเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยฯ ไดมีชองทางในการ

ปรึกษากับรุนพี่ที่กําลังศึกษาในระดับอุดมศึกษา นักศึกษา

และนักเรียน ทุนฯ เขารวม จํานวน  25  คน   

  

 4 มีผลการประเมิน

คุณภาพของการ

ใหบริการในขอ  1 

– 3  ทุกขอ  ไม

ต่ํากวา 3.51 จาก

คะแนนเต็ม 5 

     ไดจัดทาํแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่

ขอรับบริการการใหการปรึกษา  จํานวน  408  คน 

ผลการประเมินในระดับมาก ทีค่าเฉลี่ย 4.02 และไดนาํผล

ประเมินมาปรับปรุงและพฒันางาน   

 

ผลการประเมิน

ความพึงพอใจ

ของผูใชบริการ

งานแนะแนวและ

จัดหางาน ป

การศึกษา 2555 
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ภารกิจที่ 3 บริการใหการปรึกษาเชิงจิตวิทยา 

ตัวบงชี้ 3.1 : ระบบและกลไกการใหคําปรึกษา และบริการดานขอมูลขาวสาร  

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ  เกณฑการ

ประเมิน 

ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

 5 มีการนําผลการ

ประเมินคุณภาพ

ของการให 

บริการมาใชเปน

ขอมูลในการ 

พัฒนาการ

จัดบริการที่สนอง

ความตองการของ

นักศึกษา 

นําผลการประเมินความพึงพอใจมาประชุมหารือเพื่อ

พัฒนางาน และวางแผนการปฏิบัติงานปการศึกษา 2556   

 

 

 

 

  

ขอสรุปโดยรวมของตัวบงชี ้

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1.  มีคณะกรรมการที่ปรึกษาเชิงจิตวิทยา 5 วิทยาเขต 

2. มีการทํางานรณรงคปองกันสารเสพติดในรูปเครือขายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต                  

3. สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาสนับสนุนงบประมาณเก่ียวกับการปองกันปญหายาเสพติด 

จุดควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

         1.  การใหบริการการปรึกษายังขาดการประชาสัมพนัธทีค่วามหลากหลายรูปแบบ 

         2.  เจาหนาที่ใหการปรึกษามีภาระงานหลายดาน  

         3.  สภาพภายในหองใหคําปรึกษาเกาและทรุดโทรม  สภาพแวดลอมไมตอบสนองวัยรุน 

         4.  ขาดงบประมาณในการปรับปรุงสถานที่ภายใน 

วิธีปฏิบัติที่ดี /นวัตกรรม  

        -  มีคณะกรรมการที่ปรึกษาเชิงจิตวทิยา 5 วิทยาเขต 
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ภารกิจที่ 4   บริการจัดหางานและขอมูลศึกษาตอ 

ตัวบงชี้ :  4.1  มีการจัดบริการจัดหางานและขอมูลศึกษาตอ 

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการ

ประเมิน 

ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 

มีการดําเนินการ    

1 ขอ 

มีการดําเนินการ     

2 ขอ 

มีการดําเนินการ    

3  ขอ 

มีการดําเนินการ     

4  ขอ 

มีการดําเนินการ     

5 ขอ 

 

ผลการประเมินตนเองปการศึกษา  2555 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

5 5 5   บรรลุเปาหมาย 
 

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการ

ประเมิน 

ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

 1  มีแผนการ

บริการจัดหา

งานและขอมูล

ศึกษาตอ 

      กองฯ  มีแผนการบริการจัดหางานและขอมูลศึกษา

ตอสําหรับนักศึกษา โดยมุงเนนใหนักศึกษาสามารถ

วางแผนประกอบอาชีพไดงานทําหลังสําเร็จการศึกษาหรือ

ศึกษาตอในระดับสูงข้ึน (กนศ.1.1-04) 

กนศ.1.1-04 แผน

ปฏิทินงานของ

หนวยงานภายใน

กองฯ    ป 2555 

 2 มีระบบ

สารสนเทศการ

บริการจัดหา

งานและขอมูล

ศึกษาตอ

ใหบริการ

นักศึกษาและ

ผูปฏิบัตงิาน 

      กองฯ ไดจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริการจัดหา

งานและขอมูลศึกษาตอผานทาง web site ตางๆ เชน  

PSU Job Search เพื่อใหนักศึกษาทุกวิทยาเขตสามารถ

สืบคนตําแหนงงานและบริษัทสามารถคัดเลือกนักศึกษา

เขาทํางาน งานพิเศษหารายไดระหวางเรียน อาชีพอิสระ 

ขอมูลศึกษาตอ 

กนศ.4.1-01 

http://student 

.psu.ac.th/ 

jobssearch/ 

index.php 

 

 3 มีกระบวนการ

เตรียมความ

พรอมให

นักศึกษากอน

เขาสูการ

ประกอบอาชีพ

และศึกษาตอ 

    กองฯ มีการจัดบรรยายใหความรูเก่ียวกับการสมัคร

งาน  การพัฒนาบุคลิกภาพ  การจัดสอบ  TOEIC  

ตลอดจนการจัดโครงการเสริมสมรรถนะบัณฑิตให

ประกอบธุรกิจเองได 

    ป 2555  ไดจัดโครงการบรรยายใหความรู ดังนี้ 

      - โครงการเอไอเอส แนะแนววาที่บัณฑิต กาวสูวัย

ทํางานที่สดใส ปที่ 5 จํานวน 114 คน 

  - โครงการสรางเสริมสมรรถนะบัณฑิตใหดําเนิน 

กนศ.4.1-02  

สรุปผลการจัด

โครงการเตรียม

ความพรอมให

นักศึกษากอนเขา

สูการประกอบ

อาชีพและศึกษา

ตอ 
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ภารกิจที่ 4   บริการจัดหางานและขอมูลศึกษาตอ 

ตัวบงชี้ :  4.1  มีการจัดบริการจัดหางานและขอมูลศึกษาตอ 

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการ

ประเมิน 

ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

ธุรกิจเองได รุนที่ 11 จํานวน 43 คน 

- โครงการ Sritrang Young Bloodคร้ังที่ 2 และ 

รับสมัครงาน จํานวน 365 คน 

 - โครงการเตรียมตัวสอบ IELTS เพื่อใชสมัครเรียน

ตอ  จํานวน 72 คน 

- โครงการพัฒนาบุคลิกภาพ จํานวน 836 คน 

- โครงการแนะแนวการศึกษาตอตางประเทศ 

อังกฤษเพื่อเปนขอมูลเบื้องตน สําหรับนักศึกษาและ

บุคลากร จํานวน 17 คน 

 - โครงการ  Voyage of Entry Leadership 

Program โดยโรงแรม Marriott  จํานวน 24 คน 

- โครงการบรรยายพิเศษและรับสมัครงาน      

บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) จํานวน 90 คน 

 - จัดระบบ TOEIC  จํานวน  14 คร้ัง  มีผูเขา 

สอบทั้งสิ้น  1,537 คน   เปนนักศึกษา 919 คน 

บุคคลภายนอก  591  คน   บุคลากร 27  คน 

 

กนศ.4.1-03 สรุป

การสอบ TOEIC  

ป 2555   

 4. มีการจัดงานวัน

นัดพบแรงงาน 

     กองฯ ไดจัดงานวันนัดพบแรงงาน  โดยการรวมมือกับ

สํานักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา จัดข้ึนระหวางวันที่ 8-9 

กุ ม ภ า พั น ธ  2 5 5 6 ณ  ศู น ย ป ร ะ ชุ ม น า น า ช า ติ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  ภายใตชื่อ “โครงการนัด

พบแรงงานสงขลา 2556”  มีสถานประกอบการเขารวม

จํานวน  130  ราย มีตําแหนงงานวาง 1,128 ตําแหนง  

6,643  อัตรา  มีผูลงทะเบียนทั้งสิ้น  3,500  คน (กนศ.

4.1-04) 

กนศ.4.1-04 

สรุปผลการจัด

งานวนันัดพบ

แรงงานสงขลา 56 

 5 มีการติดตาม

ประเมินผลและ

นําผลมา

ปรับปรุง 

     มีการติดตามประเมินผลการใหบริการจัดหางานและ

ขอมูลศึกษาตอ มีผลการประเมินความพึงพอใจระดับมาก  

ที่คาเฉลี่ย  4.00  (กนศ.4.1-05) 

    นอกจากนี้ไดสอบถามเร่ืองความตองการสอบ TOEIC  

ไดปรับปรุงจํานวนคร้ังและหองสอบใหสอดคลองกับความ

ตองการผูเขารวม (กนศ.4.1-03) 

กนศ.1.10-02 

สรุปความคิดเห็น

และความพึง

พอใจตอการ

ใหบริการดาน

จัดหางานและ

ขอมูลศึกษาตอ ป 
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ภารกิจที่ 4   บริการจัดหางานและขอมูลศึกษาตอ 

ตัวบงชี้ :  4.1  มีการจัดบริการจัดหางานและขอมูลศึกษาตอ 

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการ

ประเมิน 

ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

2555 

1.  จุดแข็ง/แนวทางสงเสริมจดุแข็ง   

   มีระบบสารสนเทศใหบริการ 

2.  จุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

         ควรเพิ่มจํานวนคร้ังการเผยแพรใหความรู  การเตรียมความพรอม 

3.  วิธีปฏิบัติที่ด/ีนวัตกรรม 

         ---- 
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ภารกิจที่  5 วินัยและพัฒนานักศึกษา 

ตัวบงชี้ : 5.1 มีการดําเนินงานวินัยนักศึกษาและพัฒนานักศึกษา 

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการ

ประเมิน 

ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

 

เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 

มีการดําเนินการ     

1 ขอ 

มีการดําเนินการ     

2 ขอ 

มีการดําเนินการ     

3 ขอ 

มีการดําเนินการ     

4-5 ขอ 

มีการดําเนินการ     

6 ขอ 

     

ผลการประเมินตนเองปการศึกษา  2555 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

6 6 5   บรรลุเปาหมาย 
 
ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการ

ประเมิน 

ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

 1 มีแผนการ

ปฏิบัติงาน 

    กองฯ มีแผนการดําเนินงานวินัยและพัฒนานักศึกษา 

โ ด ย มี ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น ท า ง วิ นั ย ต า ม ป ร ะ ก า ศ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เ ร่ือง วิธีการสอบสวน

พิจารณาโทษกรณีนักศึกษากระทําความผิดวินัยนักศึกษา  

พ.ศ.2548  และจัดกิจกรรมรณรงคเพื่อสงเสริมคุณธรรม

จริยธรรมใหแกนักศึกษา  

กนศ.1.1-04 แผน

ปฏิทินงานของ

หนวยงานภายใน

กองฯ    ป 2555 

 2 มีคณะกรรม 

การสอบสวน

และคณะกรรม 

การดําเนินงาน

วินัยนักศึกษา 

    ในการดําเนินงานวินัยและพัฒนานักศึกษาแตละกรณี  

ไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน จํานวน 19 คําสั่ง  

เพื่อหาขอเท็จจริง  และเสนอโทษกรณทีี่มีการกลาวหาทาง

วินัยนักศึกษาและมีคณะกรรมการดํา เนินงานวินัย

นักศึกษา  วิทยาเขตหาดใหญ  เพื่อพิจารณารับรองผลการ

สอบสวนและโทษ  รวมทั้งพิจารณาการดําเนินงานที่

เก่ียวของกับวินัยนักศึกษาและการพัฒนานักศึกษา (กนศ.

5.1-01 และกนศ.5.1-02) 

กนศ.5.1-01 

คําสั่ง

มหาวิทยาลยัเร่ือง

แตงตั้ง

คณะกรรมการ

สอบสวน ป2555 

(ลับ) 

กนศ.5.1-02 

คําสั่งแตงตัง้

คณะกรรมการ

ดําเนินงานวินัย 

นักศึกษาวิทยา

เขตหาดใหญ 

 3 การดําเนิน     การดําเนินงานทางวินัยนักศึกษาเปนไปตามประกาศ กนศ.5.1-03 

84 
รายงานประจําปการประเมินคุณภาพภายใน  ปการศึกษา 2555 

 
 



ภารกิจที่  5 วินัยและพัฒนานักศึกษา 

ตัวบงชี้ : 5.1 มีการดําเนินงานวินัยนักศึกษาและพัฒนานักศึกษา 

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการ

ประเมิน 

ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

งานวนิัยเปนไป

ตามระเบียบ/ 

ขอบังคับ / 

ประกาศของ

มหาวิทยาลยั 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เ ร่ือง วิธีการสอบสวน

พิจารณาโทษกรณีนักศึกษากระทําความผิดวินัยนักศึกษา 

พ. ศ. 2548 ซึ่งไดกําหนดวิธีการปฏิบัติในการสอบสวน

และพิจารณาโทษกรณีนักศึกษากระทําความผิดวินัย

นักศึกษา ซึ่งยึดถือเปนแนวปฏิบัติเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย

(กนศ.5.1-03) 

ประกาศ

มหาวิทยาลยั 

สงขลานครินทร 

เร่ือง วิธีการ

สอบสวนพจิารณา

โทษกรณี

นักศึกษากระทํา

ความผิดวนิัย

นักศึกษา  พ.ศ.

2548 

 4 ใหการปรึกษา 

แนะแนวและ

กรณีที่ตองดูแล  

ปรับเปลี่ยน

พฤติกรรม

นักศึกษาที่

มหาวิทยาลยัสั่ง

ลงโทษ 

    งานวินัยและพัฒนานักศึกษามีการใหคําปรึกษาแนะ

แนวนักศึกษาที่ถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษา  โดยในการ

เขามารับทราบคําสั่งลงโทษ จํานวน 20 คน ไดมีการ

พูดคุย ชี้แจง และแนะแนวใหคําปรึกษานักศึกษาวาง

แผนการใชชี วิตขณะที่ ถูกลงโทษนั้น  รวมทั้ งมีการ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ

เชนใหเขาโครงการพัฒนานักศึกษา หรือบําเพ็ญประโยชน

สาธารณะ จํานวน 3 คน (บําเพ็ญ/รอ)  (กนศ.5.1-04)   

กนศ.5.1-04 

หนังสือรับทราบ

คําสั่งและบนัทึก

กิจกรรม/

โครงการดูแลและ

ปรับเปลี่ยน

พฤติกรรม

นักศึกษา(ลบั)  

 5 จํานวน

นักศึกษาที่ถูก

ลงโทษไมเกิน

รอยละ 0.5  

ของนักศึกษา

ทั้งหมด 

 

    ปการศึกษา  2555  มีนักศึกษาที่ถูกลงโทษ  จํานวน  

20  คน  จากจํานวนนักศึกษาทั้งหมด  19,639  คน  โดย

คิดเปนรอยละ  0.10  ของจํานวนนักศึกษาทั้งหมด  (กน

ศ.5.1-05)      

    1.ทุจริตในการวัดผล                               7 คน 

    2.ทะเลาะวิวาท                                     2 คน  

    3.กระทําการไมเหมาะสมใหผูอ่ืนเดือดรอน   1  คน 

    4.กระทําการเสื่อมเสียในทางชูสาว             1  คน 

  5.ไมปฏิบัติตามระเบียบขอบงัคับ                 1  คน  

  6.แสดงพฤติกรรมไมเหมาะสม                   1  คน 

  7.ผิดระเบียบหอพักฯ                               7  คน 

    -ใหผูอ่ืนเขาพักในหองโดยไมไดรับอนุญาต (1  คน) 

    -เขามาพักในหอพักโดยไมไดรับอนุญาต (1 คน) 

    -ใหบุคคลภายนอกใชบัตรนกัศึกษาเขา - ออก     

กนศ.5.1-05 

ขอมูลสรุปผลการ

ดําเนินงานวินัย

นักศึกษา    

ป 2555 
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ภารกิจที่  5 วินัยและพัฒนานักศึกษา 

ตัวบงชี้ : 5.1 มีการดําเนินงานวินัยนักศึกษาและพัฒนานักศึกษา 

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการ

ประเมิน 

ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

หอพัก  (1 คน)    

    -เมาสุรา และแสดงพฤติกรรมไมเหมาะสม (2 คน) 

    -ลักทรัพย (1 คน) 

    -ทําลายทรัพยสนิ (1 คน)                   

 6 มีการติดตาม

ประเมินผลและ

นําผลมา

ปรับปรุง 

    มีการทบทวนการดําเนินงานวินัยนักศึกษามีการ

ประเมินผลความพึงพอใจของ นักศึกษาในระดับมาก ที่

คาเฉลี่ย  4.14  (กนศ.5.1-08)    

 

กนศ.1.10-02 

สรุปผลการ

ประเมินความพงึ

พอใจในการ

ใหบริการ กอง

กิจการนักศึกษา 

มหาวิทยาลยัสงข

ลานครินทร ป

การศึกษา 2555 

(งานวินัยฯ) 

ขอสรุปโดยรวมของตัวบงชี ้

จุดแข็ง / แนวทางเสริมจุดแข็ง 

       1. สโมสรนักศึกษา/องคการนักศึกษา  มีสวนรวมในการปองกันใหนักศึกษาปฏิบัติตามระเบียบ/ขอบังคับ/ 

ประกาศของมหาวิทยาลัยรวมทัง้ฝายกิจการนักศึกษาคณะหลายคณะมีสวนรวมรณรงคปองกันการกระทําความผดิวินัย

นักศึกษาเร่ืองวินัยในแนวทางเดยีวกัน 

       2. กองกิจการนักศึกษามีนโยบายใหองคกรนักศึกษา/คณะรวมดําเนินงานในการพฒันาคุณธรรม  จริยธรรม

นักศึกษาในรูปแบบของเครือขายวินัยนักศึกษาเพื่อเปดโอกาสใหนักศึกษา/คณะสวนรวมในการพัฒนานักศึกษาใหมาก

ข้ึนรวมทั้งรณรงคใหคณาจารยบทบาทในการเสริมสรางใหนักศึกษามีจิตสาํนึกที่ดี  ตระหนักถึงผลของการกระทํา

ความผิดอยางทั่วถึงและสม่ําเสมอเพื่อปองปรามการกระทําความผิด    

 

จุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

      ควรมีการปรับปรุงวิธีการดําเนินการเก่ียวกับความผิดวินัยนักศึกษาในบางฐานความผิดใหมีความคลองตัวและ

ระยะเวลาสั้นหรือรวดเร็วข้ึนเพื่อแกปญหาความลาชาในการดําเนินงานเนื่องจากปจจุบันองคประกอบของ

คณะกรรมการสอบสวนและคณะกรรมการดําเนินงานวนิัยนักศึกษาตองมีองคประชุมไมนอยกวา 2 ใน 3    

เมื่อคณะกรรมการวางไมตรงกันทําใหเกิดความลาชาในการดําเนินงาน 

วิธีปฏิบัติที่ด/ีนวัตกรรม 

       ดําเนินการใชวิธีรณรงคโครงการเชิดชูใหรางวัลนกัศึกษาและคณะทีป่ฏิบัติตนเปนแบบอยางแกนักศึกษาคนอ่ืนๆ 
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ภารกิจที่  5 วินัยและพัฒนานักศึกษา 

ตัวบงชี้ : 5.1 มีการดําเนินงานวินัยนักศึกษาและพัฒนานักศึกษา 

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการ

ประเมิน 

ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

แทนที่จะเปนการดาํเนินการลงโทษเพื่อจูงใจใหนักศึกษา / คณะในการสรางคานิยมที่ดีใหเกิดข้ึน 
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ภารกิจที่  5 วินัยและพัฒนานักศึกษา 

ตัวบงชี้ : 5.2  ระดับความสําเร็จของการสงเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  (สกอ.2.8)  

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 

มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 ขอ 

มีการดําเนินการ 

3 ขอ 

มีการดําเนินการ 

4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 ขอ 

 

ผลการประเมินตนเองปการศึกษา  2555 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

5 5 5   บรรลุเปาหมาย 
 

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

 1 มีการกําหนด

พฤติกรรมดาน

คุณธรรม  จริยธรรม

สําหรับนักศึกษาที่

ตองการสงเสริมไว

เปนลายลักษณอักษร 

   ก อ ง ฯ  ไ ด กํ า ห น ด พ ฤ ติ ก ร ร ม คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ  

พฤติกรรมดานคุณธรรม  จริยธรรมของนักศึกษา   

โดยที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานกิจการ

นักศึกษาในคราวประชุม  คร้ังที่ 2 /2554 ในวันที่ 

26 พฤษภาคม 2554  ซึ่งมีรองอธิการบดีฝายพัฒนา

นักศึกษากีฬาและวัฒนธรรม  เปนประธานกรรมการ  

รอง/ผูชวยคณบดีที่ดูแลดานกิจการนักศึกษาของทุก

คณะ องคการนักศึกษา สภานักศึกษาเปนกรรมการ 

มีมติกําหนดพฤติกรรมดานคุณธรรม  จริยธรรม  ไว

วา  

1. มีจิตสาธารณะ มีความเสียสละ มีน้ําใจ  

มีความเอ้ืออาทรตอผูอ่ืน และชวยเหลือสังคม 

2. มีวินัย  ประพฤติปฏิบัติตน  ตามระเบียบ 

ของมหาวิทยาลัย  กฎหมาย  และสังคม 

3. มีความซื่อสัตย ตรงตอเวลา และปฏิบัติ 

ตนตรงตอหนาที่ ตอวิชาชีพ และไมทําใหเสียชื่อเสียง

ของมหาวิทยาลัย  (กนศ.5.2-01)  

กนศ.5.2-01  

ประกาศ

มหาวิทยาลยั 

สงขลานครินทร 

เร่ือง พฤติกรรม

คุณลักษณะ            

ดานคุณธรรม 

จริยธรรมของ

นักศึกษา ลงวนัที่ 

13 ก.ค. 2554  

     
 

2 มีการถายทอดหรือ

เผยแพรพฤติกรรม

   กองฯ  ได เผยแพรพฤติกรรมด าน คุณธรรม

จริยธรรมสําหรับนักศึกษาใหทุกคณะ/วิทยาเขต 

กนศ.5.2-02

โปสเตอร 
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ภารกิจที่  5 วินัยและพัฒนานักศึกษา 

ตัวบงชี้ : 5.2  ระดับความสําเร็จของการสงเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  (สกอ.2.8)  

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

 

 

 

 

 

ดานคุณธรรม  

จริยธรรมสําหรับ

นักศึกษาที่ตองการ

สงเสริมตามขอ 1 

เพื่ อ ให ผู บ ริหาร  คณาจารย  นั ก ศึกษา  และ

ผูเก่ียวของทราบโดยทั่วกัน  โดยการจัดทําโปสเตอร

เผยแพรพฤติกรรมดานคุณธรรม  จริยธรรม  พรอม

ทั้งไดประกาศพฤติกรรมดานคุณธรรม  จริยธรรม

ดังกลาวในเว็บไซตกองกิจการนักศึกษาอีกทางหนึ่ง  

(กนศ.5.2-02 และ กนศ.5.2-03)   

 

กนศ.5.2-03 

http://student.p

su.ac.th/news/vi

ew.php?n_id=15

19 

 

 3 มีโครงการหรือ

กิจกรรมสงเสริมการ

พัฒนาพฤติกรรมดาน

คุณธรรม  จริยธรรมที่

กําหนดในขอ 1 โดย

ระบุตัวบงชี้และ

เปาหมายวัด

ความสําเร็จทีช่ัดเจน 

   กองฯ ไดจัดและสนับสนุนใหมีกิจกรรมสงเสริม

การพัฒนาดานคุณธรรมจริยธรรม โดยไดกําหนดไว

เปน กิจกรรมดานหนึ่งในกิจกรรมเสริมหลักสูตร ใน

ปการศึกษา 2555 ไดมีการจัดกิจกรรมดานคุณธรรม  

จริยธรรม และคานิยมที่ถูกตองรวมทั้งสิ้น จํานวน  

30  โครงการ          มีผูเขารวมกิจกรรมทั้งหมด 

2,966 คน (กนศ.5.2-04) 

กนศ.5.2-04 

สรุปจํานวน

โครงการดาน

คุณธรรมจริยธรรม  

 

 

 4 มีการประเมินผล

โครงการหรือกิจกรรม

สงเสริมคุณธรรม  

จริยธรรมของ

นักศึกษาตามตัวบงชี้

และเปาหมายที่

กําหนดไวในขอ 3. 

โดยมีผลการประเมิน

บรรลุเปาหมายอยาง

นอยรอยละ 90 ของ

ตัวบงชี ้

   กองฯ ไดมีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรม

สงเสริมคุณธรรมจริยธรรม โดยมีผลการประเมิน

บรรลุเปาหมาย 

 

 

 

 

กนศ.5.2-05 

รายงานผลการ

ประเมินโครงการ 
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ภารกิจที่  5 วินัยและพัฒนานักศึกษา 

ตัวบงชี้ : 5.2  ระดับความสําเร็จของการสงเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  (สกอ.2.8)  

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

 5 มีนักศึกษาหรือ

กิจกรรมสงเสริม

คุณธรรมจริยธรรม  ที่

เก่ียวกับนักศึกษา

ไดรับการยกยอง 

ชมเชย ประกาศ

เกียรติคุณดาน

คุณธรรม  จริยธรรม

โดยหนวยงานหรือ

องคกรระดับชาต ิ

มีนักศึกษาไดรับรางวัลพระราชทานระดบัอุดมศึกษา 

ประจําปการศึกษา 2555                           ชื่อ

นายซายูตี  สาหลํา   

 

 

 

 

 

 

 

 

กนศ.5.2-06 

เอกสารแจงผลการ

ดําเนินการคัดเลือก

นักศึกษาเพื่อรับ

รางวัล

พระราชทาน 

ระดับอุดมศึกษา 

ประจําปการศึกษา 

2555 

สรุปผลการวิเคราะหตนเอง (SWOT  Analysis) 

จุดแข็ง/แนวทางสงเสริมจดุแข็ง 

        สโมสรนักศึกษา/องคการนักศึกษา  รวมทั้งคณะมสีวนรวมในการเผยแพรพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมให

นักศึกษา  และบุคลากรทราบโดยทั่วกัน  รวมทั้งมสีวนจัดโครงการกิจกรรมที่สงเสริม คุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษา  

               

จุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

        ควรมีการประเมินผลอยางเปนระบบมากข้ึน 

 

วิธีการปฏิบัติที่ด/ีนวัตกรรม 

   ----- 
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รายงานประจําปการประเมินคุณภาพภายใน  ปการศึกษา 2555 



ภารกิจที่ : หอพักนักศึกษา 

ตัวบงชี้ :  6.1 จัดบริการหอพักนักศึกษาใหไดมาตรฐาน 

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการ

ประเมิน 

ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 

มีการดําเนินการ 

1  ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 ขอ 

มีการดําเนินการ 

3 ขอ 

มีการดําเนินการ 

4 ขอ 

มีการดําเนินการครบ 

5 ขอ 

 

ผลการประเมินตนเองปการศึกษา  2555 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

5 5 5   บรรลุเปาหมาย 
 

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการ

ประเมิน 

ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

 1 มีเกณฑ

มาตรฐานและ

แผนปฏิบัติงาน

ที่สอดคลองกับ

เกณฑมาตรฐาน

หอพักของ

สํานักงาน

คณะกรรมการ

การอุดมศึกษา 

      กองฯ  ไดกําหนดเกณฑมาตรฐานหอพักนักศึกษา  

โดยมีวัตถุประสงคจัดหอพักนักศึกษาเพื่อบริการนักศึกษา

และบุคคลภายนอก ใหเปนแหลงพักอาศัยที่มีบริการและ

สวัสดิการที่ไดคุณภาพ มีบรรยากาศ และสิ่งแวดลอม ที่

เ อ้ือตอการศึกษาเลาเรียน  และเปนแหลงบมเพาะ

นักศึกษาใหเปนบัณฑิตที่พึงประสงค มีทักษะวิชาการ 

สะทอนภาวะผูนํา  ทักษะชีวิต คุณธรรม  จริยธรรม 

จิตสํานึกสาธารณะ สมรรถนะสากล อยูรวมกันไดเปน

อยางดีและมีความสุขทามกลางความหลากหลายพหุ

วั ฒ น ธ ร ร ม ต า ม ม า ต ร ฐ า น ห อ พั ก นั ก ศึ ก ษ า

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ที่สอดคลองกับเกณฑ

มาตรฐานหอพักของสํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา (กนศ.6.1-01) และไดกําหนดเกณฑการจัดสรร

ที่พักและแผนการจัดที่พัก  ประกาศใหทราบโดยทั่วกัน  

(กนศ.6.1-02)  

กนศ.6.1-01     

คูมือควบคุม

มาตรฐานหอพัก

นักศึกษา

มหาวิทยาลยั- 

สงขลานครินทร 

 

กนศ.6.1-02  

ประกาศเกณฑ

การจัดสรรหอพัก

นักศึกษาและ

แผนการจัดสรรที่

พักนักศึกษา    

 2 มีการ

ดําเนินการตาม

แผน 

       กองฯ มีการดําเนินการหอพักตามแผน ดังนี้ 

การจัดสรรที่พักในหอพัก (หอพักกองฯและหอพักใน

กํากับ)  ไดจัดสรรที่พักในหอพักนักศึกษาตามแผนที่

กําหนด คือ จัดสรรใหนักศึกษาชั้นปที่ 1 นักศึกษา  
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รายงานประจําปการประเมินคุณภาพภายใน  ปการศึกษา 2555 



ภารกิจที่ : หอพักนักศึกษา 

ตัวบงชี้ :  6.1 จัดบริการหอพักนักศึกษาใหไดมาตรฐาน 

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการ

ประเมิน 

ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

 นักศึกษาผูนํากิจกรรม  นักศึกษาโครงการพิเศษตาง ๆ 

นักศึกษาชั้นปที่ 2 – 6 จํานวน  8,075  คน 

 

จัดนักศึกษามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร   

65 คน 

 

การบริหารจัดการหอพัก  ไดบริหารหอพักใหมีความ

สะอาด  สะดวกสบาย  และปลอดภัย  โดยจัดใหมี 

บุคลากรปฏิบัติงานบริหารหอพัก  การใหบริการตาง ๆ 

และดูแลการพัฒนาบุคลิกภาพ  คุณธรรม  จริยธรรม  ให

คําปรึกษาแนะนํานักศึกษาในอัตราสวนบุคลากร 1 คนตอ

นักศึกษาที่พักในหอพัก  600  คน จัดสิ่งอํานวยความ

สะดวกที่เ อ้ือตอการพักอาศัยอยางมีคุณภาพ  มีพื้นที่

หองพักเฉลี่ยคนละไมนอยกวา 6ตรม. มีเตียงนอนพรอมที่

นอนสะอาดถูกสุขลักษณะ ตูเสื้อผา  โตะเกาอ้ี  ที่เก็บ

เอกสาร และสิ่งของใชสวนตัวที่เปนสัดสวน  พรอมจัดสิ่ง

อํานวยความสะดวกที่เอ้ือตอการเรียนรู ไดแก จุดเชื่อมตอ

หรือมีสัญญาณเพื่อเขาถึงระบบอินเตอรเน็ตในหองพักและ

บริเวณรอบหอพักนักศึกษา  โดยมีเคร่ืองคอมพิวเตอร

สวนกลาง 

กลุม นศ. 
จํานวน 

ชาย หญิง รวม 

น.ศ.ชั้นปที่ 1 1,078 2,369 3,447 

น.ศ.ผูนํากิจกรรม 176 248 424 

น.ศ.โครงการพิเศษ 25 40 65 

น.ศ.ชั้นที่ป 2-6 1,108 2,966 4,074 

รวม 2,387 5,623 8,010 

จัดที่พักบุคลภายนอก ชาย หญิง รวม 

บุคคลภายนอก 670 974 1,646 
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รายงานประจําปการประเมินคุณภาพภายใน  ปการศึกษา 2555 



ภารกิจที่ : หอพักนักศึกษา 

ตัวบงชี้ :  6.1 จัดบริการหอพักนักศึกษาใหไดมาตรฐาน 

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการ

ประเมิน 

ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

 ภายในหอพักนักศึกษา 1 เคร่ือง : นักศึกษา 40 คน 

    จัดใหนักศึกษาเขาถึงระบบอินเตอรเน็ตไดพรอมกัน 

เพื่ อใช เปนแหลง ศึกษาคนควาขอมูลและมีสถานที่

เหมาะสมเอ้ือตอการเรียนรูไดอยางมีคุณภาพ เชน หอง

คอมพิวเตอร หองยา หองอเนกประสงค หองอานหนังสือ 

หองละหมาด หองพระ  มุมอานหนังสือ 

    จัดสิ่งอํานวยความสะดวก เชน ยาสามัญประจําบาน  

หนังสือพิมพ  วารสาร ระบบอินเตอรคอม เคร่ืองรับ

โทรทัศน เคร่ืองชั่งน้ําหนัก  เคร่ืองเติมเงินออนไลน  

โทรศัพทภายใน โทรศัพทหยอดเหรียญ  เคร่ืองซักผา

หยอดเหรียญ เคร่ืองทําน้ําดื่มผานระบบเคร่ืองกรองน้ําทํา

ความสะอาดทุกสัปดาหเปลี่ยนสารเคมีปละ 1 คร้ัง  

   มีมาตรการรักษาความปลอดภัยในหอพักและบริเวณ

หอพัก จัดเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยบริเวณทางเขา

หอพักและประจําหอพักนักศึกษาทุกอาคาร  มีร้ัวแบงเขต

หอพัก มีสติ๊กเกอรผูมีสิทธิ์พักในหอพัก (กนศ.6.1-03)  

และมีการตรวจสอบตลอด 24 ชั่วโมง ทําใหไมมีกรณี

ทรัพยสินสูญหายหรือนักศึกษาถูกทํารายรางกายโดย

บุคคลภายนอก  มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ

เจาหนาที่รักษาความปลอดภัยทุกวัน 

กนศ.6.1-03      

ตัวอยางสติ๊กเกอร

ติดบัตรนักศึกษาผู

มีสิทธิ์พักใน

หอพัก 

 

 

      มีระบบดับเพลิงที่มีประสิทธิภาพพรอมใชงาน โดยมีถัง

ดับเพลิงแบบมือถือไมนอยกวา 1 ชุดตอพื้นที่ 1,000 

ตารางเมตร  และติดตั้งทุกระยะหางกันไมเกิน  45 เมตร  

ตรวจสอบถังเคมีดับเพลิงทุกอาคารใหมีสภาพพรอมใชงาน

ไดตลอดเวลา ตรวจสอบเปลี่ยนสารเคมีดับเพลิงทุกป 

ติดตั้งไฟสองสวางฉุกเฉินในกรณีกระแสไฟฟาขัดของอยาง

นอย 1 ชุดตอพื้นที่ 1,000 ตารางเมตร  ติดตั้งทุก

ระยะหางกันไมเกิน 45 เมตร   

กนศ.6.1-04    

โครงการระงับ

และบรรเทา      

สาธารณภัย 

 

 

   และจัดซอมอพยพอัคคีภัยปละ 1  คร้ัง 

    มีระบบโทรทัศนวงจรปด  (CCTV) ที่ทันสมัยติดตั้งที่

ทางเขาหอพักนักศึกษาทุกอาคารเพื่อการรักษาความ
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รายงานประจําปการประเมินคุณภาพภายใน  ปการศึกษา 2555 



ภารกิจที่ : หอพักนักศึกษา 

ตัวบงชี้ :  6.1 จัดบริการหอพักนักศึกษาใหไดมาตรฐาน 

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการ

ประเมิน 

ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

ปลอดภัยและสามารถพูดคุยโตตอบกับหัวหนางานหอพัก

นักศึกษาที่อาคารสํานักงานหอพักได 

   มีระบบ Scan ลายนิ้วมือในหอพักนักศึกษาอาคาร 12, 

13 และ 14           

   มีระบบเตือนภัยฉุกเฉินในหอพักและมีเจาหนาที่รักษา

ความปลอดภัยปฏิบัติงานที่หอพักตลอด 24  ชั่วโมง ทุก

อาคาร  

   ไดนําระบบบริหารความเสี่ยงตามนโยบายมหาวิทยาลัย

โดยจัดใหมีการอบรมโครงการนานาโอสถเพื่อใหความรู

เ ก่ียวกับการจายยาสามัญประจําบานและการปฐม

พยาบาลฟนคืนชีพเบื้องตน (กนศ.6.1-04) และใหความรู

เชิงปฏิบัติการเร่ืองการปองกันบรรเทาสาธารณภัย และ

การอพยพหลบภัยกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินในหอพักนักศึกษา  

มีแผนการอพยพฉุกเฉินแพลิงไหม มีแผนปฏิบัติการฉุกเฉิน

กรณีไฟไหมหอพักนักศึกษาติดบอรดทุกอาคาร 

    มีมาตรฐานการควบคุมภายในโดยมีบทลงโทษ

นักศึกษาที่พักในหอพักทําผิดระเบียบหอพักติดประกาศ

ทุกหองพักเพื่อเปนการควบคุมและปองปรามนักศึกษา

ไมใหนักศึกษาทําผิดระเบียบหอพักและความผิดอ่ืนๆ 

จัดทํามาตรฐานข้ันตอนการใหบริการนักศึกษาที่พักใน

หอพักพรอมกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จ   ได จัดทําไวนิล

ติด ประกาศในหอพักทุกอาคาร   ประกอบดวย มาตรฐาน

การสมัครเขาพักในหอพัก  การสละสิทธิ์หอพัก  การคืน

เงินคาธรรมเนียมหอพัก  การดูแลนักศึกษาเจ็บปวยใน

ห อ พั ก   ก า ร แ จ ง ซ อ ม อุ ป ก ร ณ ห อ พั ก   ก า ร รั บ

ไปรษณียภัณฑ (กนศ.6.1-05)    

    มีคูมือการใหบริการนักศึกษาที่พักในหอพักเพื่อ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กนศ.6.1-05   

ตัวอยางไวนิล

มาตรฐานข้ันตอน

การใหบริการ

นักศึกษาที่พักใน

หอพัก (ติดที่

หอพักทุกอาคาร) 
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ภารกิจที่ : หอพักนักศึกษา 

ตัวบงชี้ :  6.1 จัดบริการหอพักนักศึกษาใหไดมาตรฐาน 

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการ

ประเมิน 

ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

   การบริการนักศึกษาในรูปแบบมาตรฐานเดียวกันระหวาง

หอพักของกองกิจการนักศึกษา    งานหอพักไดเล็งเห็น

ความสําคัญในการบริการนักศึกษาโดยมีระบบสื่อสารรับ

ฟงความตองการและจัดการขอรองเรียนผานทางคูมือ

หอพักนักศึกษา ขาวสาสนหอพัก ทีวีขาว  ขาวสาร

กรรมการนักศึกษาประจําหอพัก  รับขอเสนอแนะ และขอ

รองเรียนของนักศึกษาทางเว็บบอรด คณะกรรมการ

นักศึกษาประจําหอพัก  โทรศัพท  อีเมล  จดหมาย 

กนศ.6.1-06 

คูมือมาตรฐาน

การบริการ

นักศึกษา  

 3 มีการบริหาร

จัดการแบบมี

สวนรวมโดย

คณะกรรมการ 

ชุดตาง ๆ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    คณะกรรมการควบคุมมาตรฐานหอพักนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ประกอบดวยผูบริหาร 

ประธานสหกรณบริการที่รับผิดชอบดูแลหอพักนักศึกษา

ซึ่งเปนเครือขายในการดําเนินงานหอพัก 5 วิทยาเขต  ให

เปนไปในแนวทางเดียวกัน 

    ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น กิ จ ก า ร นั ก ศึ ก ษ า   

ประกอบดวยผูบริหารกองกิจการนักศึกษาและผูบริหาร

ฝายกิจการนักศึกษาคณะตาง ๆ ประธานสภานักศึกษา  

และนายกองคการบริหาร องคการนักศึกษา มีหนาที่กําหนด

นโยบายการจัดที่พักหอพักนักศึกษา 

    คณะกรรมการอาจารยที่ปรึกษาหอพัก (กนศ.6.1-08) 

ประกอบดวย รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษาและศิษย

เกาสัมพันธ ผูชวยอธิการบดีฝายสวัสดิการนักศึกษาและ

คณาจารยจากคณะตาง ๆ  มีหนาที่เปนที่ปรึกษาของ

คณะกรรมการนักศึกษาประจําหอพัก ใหขอเสนอแนะ 

ขอคิดเห็นในการปรับปรุงพัฒนาหอพัก และปฏิบัติเวร

อาจารยที่ปรึกษา  ใหคําปรึกษา  

เยี่ยมเยียนดูแลความเปนอยูของนักศึกษาในหอพัก   

     คณะกรรมการนักศึกษาประจําหอพัก (กนศ.6.1-09) 

รวมดําเนินงานหอพักจัดกิจกรรม ดูแล  แนะนํานักศึกษา

ในหอพัก เสนอแนะ ปรับปรุง และพัฒนาหอพักนักศึกษา 

กนศ.6.1-07    

คําสั่งแตงตัง้

คณะกรรมการ

ควบคุมมาตรฐาน

หอพัก 

 

 

 

 

 

กนศ.6.1-08     

คําสั่งแตงตัง้

คณะกรรมการ 

อาจารยที่ปรึกษา

ประจําหอพัก  

 

กนศ.6.1-09    

คําสั่งแตงตัง้

คณะกรรมการ

นักศึกษาประจาํ

หอพัก 

 4 จัดสนบัสนนุ

และสงเสริม

    มีนโยบายจัดสนับสนนุ สงเสริม และพัฒนานักศึกษาให

มีทักษะวิชาการ สะทอนภาวะผูนํา ทักษะชีวิต คุณธรรม  

กนศ.6.1-10     

รายงานสรุปผล
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ภารกิจที่ : หอพักนักศึกษา 

ตัวบงชี้ :  6.1 จัดบริการหอพักนักศึกษาใหไดมาตรฐาน 

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการ

ประเมิน 

ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

พัฒนานักศึกษา

ในหอพัก 

 

 

จริยธรรม จิตสํานึกสาธารณะ สมรรถนะสากล  การอยู

รวมกันไดอยางดีทามกลางความหลากหลายพหุวัฒนธรรม

และกิจกรรม 3D  

    งานหอพักนักศึกษาจัดกิจกรรม  5 โครงการ นักศึกษา

เขารวม 366 คน ใชงบประมาณ 175,985 บาท  

    หอพักในกํากับจัดกิจกรรม 7  โครงการ นักศึกษาเขา

ร วม  114 คน ใช งบประมาณ 130,316 .25  บาท              

คณะกรรมการนักศึกษาประจําหอพักจัดกิจกรรม 30  

โครงการ นักศึกษาเขารวม 3,358 คน ใชงบประมาณ

374,698 บาท 

   จํ า แ น ก เ ป น ด า น วิ ช า ก า ร  8  โ ค ร ง ก า ร  ด า น

ศิลปวัฒนธรรม 3 โครงการ  ดานนันทนาการ  5 โครงการ 

และโครงการดานอ่ืนๆ 31 โครงการ (กนศ.6.1-10)  

    หอพักนักศึกษา เปนแหลงบมเพาะและสงเสริมการ

เรียนรู มีแผนการสงเสริมและพฒันาบุคลิกภาพและ

จริยธรรมนักศึกษาผูเขาพักที่สอดคลองกับปณิธานของ

มหาวิทยาลัยเนนประโยชนเพื่อนมนุษยเปนกิจที่หนึ่งและ

วัตถุประสงคของหอพัก มีมาตรฐานการทาํงานโดยจัดทํา

คูมือหอพักนักศึกษาติดไวในหองพักนักศึกษาทุกหองเพื่อ 

สรางความเขาใจเก่ียวกับเปาหมายและวัตถุประสงคของ

การจัดบริการหอพักนักศึกษา  มีคูมือควบคุมมาตรฐาน

หอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  สาสนหอพัก 

โปสเตอร 

อ่ืนๆ  และประชาสัมพันธผานเว็บไซต    

http://student.psu.ac.th/dorm   (กนศ.6.1-11) 

การจัดกิจกรรม

พัฒนานักศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กนศ.6.1-11    

คูมือหอพัก

นักศึกษา  สาสน

หอพัก และ

เว็บไซตหอพัก

นักศึกษา   

http://student. 

psu.ac.th/dorm 

 
 

5 มีการ

ประเมินผล

พรอมนําผลมา

ปรับปรุงพฒันา 

 

     มีการประเมินผลและไดนําผลการประเมินความพึง

พอใจจากผูใชบริการนักศึกษาและบุคคลภายนอก ป

การศึกษา 2554 มาปรับปรุงพัฒนาโดยไดประชุมชี้แจงผูที่

เก่ียวของ และในปการศึกษา 2555 ไดประเมินผลความ

พึงพอใจและไมพึงพอใจของนักศึกษาที่พักในหอพัก (กนศ.

6.1-11) นําผลมาปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงานตอไป ผล

การประเมินพบวา ในภาพรวมนักศึกษาชายและหญิง มี

กนศ.6.1-12  

รายงานการ

ประเมินผลความ

พึงพอใจและไม

พึงพอใจของ 

นักศึกษาและ

บุคคลภายนอกที่
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http://student.psu.ac.th/dorm


ภารกิจที่ : หอพักนักศึกษา 

ตัวบงชี้ :  6.1 จัดบริการหอพักนักศึกษาใหไดมาตรฐาน 

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการ

ประเมิน 

ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

ความพึงพอใจในการจัดบริการหอพักนักศึกษาระดับมากที่

คาเฉลี่ย  4.23  และไมพึงพอใจเร่ืองอินเตอรเน็ตชา 

สัญญาณออน  หองอาบน้ําไมเพียงพอ  มีหนูและยุง น้ํา

ดื่มไมสะอาด  มีกลิ่นใตหอพัก  พรอมทั้งประเมินความพึง

พอใจของบุคคลภายนอกที่พักในหอพัก ในภาพรวมมี

ความพึงพอใจในระดับมากที่สุดที่คาเฉลี่ย 4.14 และไมพึง

พอใจในเร่ืองไมมีราวตากผา  มียุงมาก  หองน้ําหองสุขามี

นอย อินเตอรเน็ตชาไมทั่วถึง  (กนศ.6.1-12)  

พักในหอพัก 

 

ขอสรุปโดยรวมของตัวบงชี ้   

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

    1. มีมาตรฐานหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร และคณะกรรมการควบคุมมาตรฐานหอพักนักศึกษา 

    2. มีระบบการจองหองพักผานเว็บไซต  http://student.psu.ac.th/dorm ที่เอ้ืออํานวยความสะดวกในการจอง

หอพักของนักศึกษา  

    3. มีอาคารที่ทําการสํานักงานหอพักและที่พักบุคลากรทีมงานหอพักบางคนไดพักอาศัยในบริเวณหอพักนักศึกษา 

เพื่อเอ้ืออํานวยความสะดวกในใหนักศึกษาทั้งในและนอกเวลาราชการ  

    4. มีอาจารยที่ปรึกษาหอพักและคณะกรรมการนักศึกษาประจําหอพักรวมใหคําปรึกษา เสนอแนะ และพัฒนาการ

ดําเนินงานหอพักนักศึกษา  

    5. มีระบบรักษาความปลอดภัยในหอพักทุกอาคารไดแก มีเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย 24 ชั่วโมง ระบบเตือนภัย

ฉุกเฉิน  สติ๊กเกอรหอพักติดบัตรนักศึกษา เคร่ือง SCAN ลายนิ้วมือ ระบบกลองวงจรปด ทําใหในปการศึกษา 2554ไม

มีการลักทรัพยในหอพักนักศึกษา  

   6. มีการบริหารความเสี่ยงโดยจัดอบรมการปองกันและระงับอัคคีภัยและวิธีเคลื่อนยายผูบาดเจ็บ 

 

วิธีปฏิบัติที่ด/ีนวัตกรรม 

   1. มีระบบกลองวงจรปดทุกอาคารทําใหไมมีการลักทรัพยในหอพักนักศึกษา 

   2. มีทีวีขาวติดตั้งหอพักทุกอาคาร  
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http://student.psu.ac.th/dorm


ภารกิจที่ 7 สุขาภิบาลอาหาร/รานสวัสดิการและสิ่งอํานวยความสะดวก  

ตัวบงชี้ :  7.1  จัดบริการอาหาร เคร่ืองดื่มมีคุณภาพตามมาตรฐาน 

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการ

ประเมิน 

ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

 

เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 

มีการดําเนินการ 

1    ขอ 

มีการดําเนินการ 

2    ขอ 

มีการดําเนินการ 

3    ขอ 

มีการดําเนินการ 

4    ขอ 

มีการดําเนินการ     

5  ขอ 

 

ผลการประเมินตนเองปการศึกษา  2555 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

5 5 5   บรรลุเปาหมาย 

    
 

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการ

ประเมิน 

ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

 1 มีแผนการ

ใหบริการ

สุขาภิบาล

อาหารและ

สิ่งอํานวย

ความสะดวก 

ตาม

มาตรฐาน

ของ

สํานักงาน

คณะกรรม 

การการ

อุดมศึกษา 

      กองฯ มีแผนการใหบริการอาหาร - เคร่ืองดื่มและสิ่ง

อํานวยความสะดวก โดยยดึมาตรฐาน/เปาหมายของสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการดําเนินงาน คือ จัดใหมี

บริการอาหาร-เคร่ืองดื่มที่มีความหลากหลายเพียงพอ มี

คุณภาพดี สะอาด ในราคาที่ยุติธรรม ไดรับบริการที่รวดเร็ว มี

สถานที่รับประทานที่มีความสะดวก สบาย ถูกหลักสุขาภิบาล

อาหาร (กนศ.7.1-01) พรอมทั้งจัดใหมีรานสวัสดิการสิ่งอํานวย

ความสะดวกตาง ๆ 

กนศ.7.1-01   

มาตรฐานกิจการ

นักศึกษา      

(ทีง่านบริการและ

สวัสดิการนักศึกษา) 

  

 2 มีการ

ดําเนินงาน

ตามแผน 

   กองฯ ไดจัดใหมีผูประกอบการจําหนายอาหาร  เคร่ืองดื่ม  

และสิ่งอํานวยความสะดวกอยางตอเนื่อง ใหเพียงพอกับความ

ตองการของนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยจัดให

มีผูประกอบการจําหนายอาหารและเคร่ืองดื่มอยางหลากหลาย 

กนศ. 7.1-02        

ประกาศรับสมัคร 

และประกาศรายชื่อ

ผูผานการคัดเลือก 

99 
รายงานประจําปการประเมินคุณภาพภายใน  ปการศึกษา 2555 



ภารกิจที่ 7 สุขาภิบาลอาหาร/รานสวัสดิการและสิ่งอํานวยความสะดวก  

ตัวบงชี้ :  7.1  จัดบริการอาหาร เคร่ืองดื่มมีคุณภาพตามมาตรฐาน 

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการ

ประเมิน 

ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

   มีคุณภาพดี มีความสะอาด ในราคายุติธรรม  จํานวน 68 ราน 

และจัดใหมีรานคาบริการสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ ไดแก 

รานอุปกรณสื่อสาร   เคร่ืองใชเคร่ืองสําอาง  รานก๊ิฟชอป  

รานใหเชาหนังสือ  ศูนยหนังสือรานเสริมสวย/ตัดผม        ตู 

ATM  ธนาคารไทยพาณิชย  ธนาคารกรุงไทย  ธนาคาร

กรุงเทพ  และธนาคารกสิกรไทย   รานบริการอินเตอรเน็ตและ

คอมพิวเตอร รานถายเอกสาร  รานสะดวกซื้อเซเวนอีเลฟเวน  

เคร่ืองซักผาชนิดหยอดเหรียญจัดวางในบริเวณหอพัก ราน

จําหนายอุปกรณคอมพิวเตอร   รานจําหนายเคร่ืองใช

สํานักงาน   รานสวัสดิการศูนยบมเพาะ  รานซอมคอมพิวเตอร

และรานซอมเคร่ืองใชไฟฟาโทรศัพท ปมกุญแจ  (กนศ.7.1-02)   

        จัดทําประวัติผู ส ัมผัสอาหาร (7.1-03)  จัดสถานที่

รับประทานอาหารใหมีความสะอาด สะดวก สบาย โดยมี

พนักงานทําความสะอาดทุกวันๆ ละ 2  ผลัด ตั้งแตเวลา 

06.30 น. – 14.30 น. และเวลา 14.30 น. - 22.30 น.  

        จ ัด อ บ ร ม ใ ห ค ว า ม รู ก า ร ส ุข า ภ ิบ า ล อ า ห า ร แ ก

ผูประกอบการจําหนายอาหารตรวจสอบการประกอบอาหาร

ของผูประกอบการอยางสม่ําเสมอ    

       จัดสิ่งอํานวยความสะดวกติดตั้งพัดลมติดผนังระบาย

อากาศบริเวณที่นั่งรับประทานอาหาร  มีน้ําประปาที่ผานการ

กรองน้ําดื่มดวยเคร่ืองกรองที่ไดมาตรฐานน้ําดื่มบริการฟรี และ

มีระบบจัดเก็บเศษอาหาร ขยะรีไซเคิล  บอดักไขมัน ภายใต

ขอจํากัดของอาคารสถานที่ 

        จัดทําปายรณรงคใหความรูการบริโภคอาหารที่ถูกหลัก

อนามัยและเหมาะสม  โดยการทําปายขอมูล  ปายในการ

เผยแพรในบริเวณศูนยอาหาร (กนศ.7.1-04) 

เพื่อจําหนายอาหาร 

และสินคาในศูนย

อาหารโรงชางและ

สัญญาเชาสถานที่

ประกอบกิจการ     

(ที่งานบริการฯ) 

 

กนศ 7.1-03      

ประวัติผูสัมผัส

อาหาร (ที่งาน

บริการและ

สวัสดิการนักศึกษา) 

 

กนศ.7.1-04 

- ปายไวนลิ          

- ปายโรลอัพ     

(ที่ศูนยอาหารโรง

ชาง) 

 3 มีระบบ

บริหาร

จัดการแบบมี

สวนรวม 

      มีคณะกรรมการคัดเลือกควบคุม ดูแล รานคาจําหนาย

อาหารและใหบริการตาง ๆ ในพื้นที่ซึ่งอยูในความรับผิดชอบ

ของกองกิจการนักศึกษา ซึ่งประกอบดวยบุคลากรและผูแทน

นักศึกษา (กนศ.7.1-05) มีหนาที่คัดเลือกผูประกอบการอยาง

ยุติธรรม  โปรงใส  ตรวจสอบได  ควบคุมการใหบริการของ

ผูประกอบการใหมีการจัดจําหนายอาหาร เคร่ืองดื่ม สิ่งอํานวย

ความสะดวก  ที่หลากหลาย  เพียงพอ สะอาด ไดมาตรฐานใน

กนศ. 7.1-05      

คําสั่งแตงตัง้

กรรมการคัดเลือก 

ควบคุม ดูแล

ผูประกอบการ 
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ภารกิจที่ 7 สุขาภิบาลอาหาร/รานสวัสดิการและสิ่งอํานวยความสะดวก  

ตัวบงชี้ :  7.1  จัดบริการอาหาร เคร่ืองดื่มมีคุณภาพตามมาตรฐาน 

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการ

ประเมิน 

ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

ราคาที่ยุติธรรม        

 4 มีการควบคุม

คุณภาพได

มาตรฐาน

ของ

กระทรวง

สาธารณสุข   

 

      มีการควบคุมคุณภาพของอาหาร  เคร่ืองดื่ม โดยการ 

ตรวจสอบการประกอบอาหาร การใหบริการผูประกอบการ

จําหนาย   อยางสม่ําเสมอ พรอมทั้งตรวจเชื้อจุลินทรีย ใน

อาหาร เคร่ืองดื่ม น้ําดื่มและผูสัมผัสอาหาร จํานวน 1-2 คร้ัง/ป 

(กนศ.7.1-06) ผลการตรวจสอบในหองทดลองพบวา อาหารและ

เคร่ืองดื่มไดมาตรฐาน  

กนศ. 7.1-06     

หนังสือขออนุญาต

ตรวจสอบสุขาภิบาล

อาหารในศูนย

อาหารโรงชาง/ผล

การตรวจสอบ

คุณภาพจาก

หองปฏิบัติการ    

(ที่งานบริการและ

สวัสดิการนักศึกษา 

 5 มีการ

ประเมินผล

และนาํผล

ประเมินไป

ปรับปรุง 

 

      มีการประเมินผลความพึงพอใจของผูใชบริการมีความพึง

พอใจและไมพึงพอใจ ภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับมาก        

ที่คาเฉลี่ย  3.52  (กนศ.7.1-07)  นอกจากนี้คณะกรรมการ

คัดเลือกควบคุม  ดูแล รานคาจําหนายอาหารและใหบริการ

ตาง ๆ ในพื้นที่ซึ่ งอยู ในความรับผิดชอบของกองกิจการ

นักศึกษา  ไดมีการสุมประเมินโดยใชวิธีสังเกตและสัมภาษณ

ผูประกอบการและผู เ ก่ียวของและนําผลการประเมินมา

ปรับปรุงพัฒนางานใหดียิ่งข้ึน โดยการประชุมผูมีสวนรวมทั้ง

ผูประกอบการจําหนายอาหารและสินคาบริการ พนักงานทํา

ความสะอาด เพื่อปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงาน พรอมทั้งได

ประสานงานกองอาคารสถานที่เก่ียวกับสัตวจรจัดที่สรางความ

รําคาญใหผูบริโภค  ปรับปรุงบริเวณ เปลี่ยนผาเต็นท ซอมแซม

หลังคา  เพิ่มพัดลมระบายอากาศ  พื้นอาคารที่สะอาด

สม่ําเสมอ 

 

กนศ.7.1-07      

รายงานการ

ประเมินผลความพึง

พอใจของผูใชบริการ 

 

ขอสรุปโดยรวมของตัวบงชี ้
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ภารกิจที่ 7 สุขาภิบาลอาหาร/รานสวัสดิการและสิ่งอํานวยความสะดวก  

ตัวบงชี้ :  7.1  จัดบริการอาหาร เคร่ืองดื่มมีคุณภาพตามมาตรฐาน 

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการ

ประเมิน 

ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

        1. มีนักศึกษารวมเปนคณะกรรมการกําหนดนโยบาย  คัดเลือก ควบคุม ประเมินผูประกอบการ   มีการ

ควบคุมดูแลดานคุณภาพและราคาที่เหมาะสม    สถานทีบ่ริการอาหารอยูใกลหอพักนักศึกษาและเปดบริการตัง้แตเวลา 

06.30 – 24.00 น. มีบริการอาหาร- เคร่ืองดื่ม  และบริการที่หลากหลายไดมาตรฐาน และเพียงพอ   

        2. มีหนวยงานดานสุขาภิบาลอาหารภายในมหาวทิยาลัย คือภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวทิยาศาสตรรวมตรวจสอบ

สถานที่ วิเคราะหตรวจหาเชื้อจุลินทรียและสารเคมีในอาหาร เคร่ืองดื่ม ใหอยูในมาตรฐาน 

วิธีปฏิบัติที่ด/ีนวัตกรรม 

        1.  มีปายแสดงปริมาณสารอาหารที่ผูบริโภคจะไดรับ  ตดิประจําที่รานจาํหนายอาหารอยางตอเนื่อง 

        2. มีสวนราชการ/หนวยงานอ่ืนทัง้ภายในและภายนอกมหาวิทยาลยัรวมตรวจสอบคุณภาพอาหารและเคร่ืองดื่มให

ไดมาตรฐาน 

 

102 
รายงานประจําปการประเมินคุณภาพภายใน  ปการศึกษา 2555 



ภารกิจที่ 8  สุขภาพอนามัย 

ตัวบงชี้ : 8.1  จัดบริการสุขภาพอนามัยและประกันภัยอุบัติเหตุนักศึกษา 

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการ

ประเมิน 

ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 

มีการดําเนินการ 

1    ขอ 

มีการดําเนินการ 

2    ขอ 

มีการดําเนินการ 

3    ขอ 

มีการดําเนินการ 

4    ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 ขอ 

 

ผลการประเมินตนเองปการศึกษา  2555 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

5 5 5   บรรลุเปาหมาย 

    
 

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการ

ประเมิน 

ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

 1 มีแผนการให 

บริการสุขภาพ

อนามัยและ

ประกันภัย

อุบัติเหตุ

นักศึกษาตาม

นโยบาย

สํานักงาน

คณะกรรมการ

การอุดมศึกษา

และ

มหาวิทยาลยั 

สงขลานครินทร 

       มีแผนการใหบริการสุขภาพอนามัย ตามนโยบาย

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  และมหาวิทยาลัย 

สงขลานครินทร  เพื่อใหนักศึกษาไดรับการตรวจรักษา  มี

บริการเภสัชกรรม ที่จําเปน  สรางภูมิคุมกันโรค  เมื่อมีโรค

ระบาดและมีแผนการประกันภัยอุบัติ เหตุนัก ศึกษา 

บุคลากรของมหาวิทยาลัย  เพื่อใหนักศึกษาและบุคลากรที่

ประสบภัยอุบัติเหตุ  มีความสะดวกในการเขารับการ

รักษาพยาบาลและมีคาสินไหมชดเชยกรณีทพุพลภาพถาวร

และสูญเสียชีวิต   

(กนศ.8.1-01)      

กนศ.8.1-01         

ประกาศการ

ใหบริการสุขภาพ

และการประกันภัย

อุบัติเหต ุ  

(ที่งานบริการและ

สวัสดิการ

นักศึกษา) 

 2 มีระบบการ

ใหบริการสุขภาพ

อนามัยและ

ประกันภัย

อุบัติเหตุ ตาม

แผนที่กําหนด 

   จัดใหมีโครงการบริการสุขภาพอนามัยและประกันภัย

อุบัติเหตุนักศึกษา  รวม  5  ระบบ   ไดแก  

2.1  โครงการประกันสุขภาพของมหาวิทยาลัย   โดย 

นักศึกษาสามารถเขารับบริการที่ โรงพยาบาลสงขลา

นครินทร ไดตลอด 24  ชั่วโมง รวมเปนเงินไมเกิน 10,000 

บาท ตอปการศึกษา กอนที่นักศึกษาจะมีสิทธิ์ 

 

กนศ.8.1-02       

ขอมูลการใช

บริการของ

นักศึกษา

(http://student.

psu.ac.th/healt

h) 

   รักษาพยาบาลจากบัตรทองหรือสิทธิ์จายตรง มีนักศึกษาใช  
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ภารกิจที่ 8  สุขภาพอนามัย 

ตัวบงชี้ : 8.1  จัดบริการสุขภาพอนามัยและประกันภัยอุบัติเหตุนักศึกษา 

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการ

ประเมิน 

ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

บริการ จํานวน 1,117  คน  คิดเปนจํานวน 1,579  คร้ัง 

(กนศ.8.1-02)       

          2.2  โครงการประกันสุขภาพถวนหนา (บัตรทอง) กับ

โรงพยาบาลสงขลานครินทรนักศึกษาสามารถเขารับบริการ

ที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร ไดตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม

จํากัดวงเงิน  

       2.3 โครงการประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคล (กลุม)

โดยนักศึกษาสามารถเขารับบริการที่โรงพยาบาลของ

รัฐบาล เอกชน คลินิก และโพลีคลินิก ที่ มีใบอนุญาต

ประกอบโรคศิลปทั่วโลก ไดตลอด 24 ชั่วโมงไดรับ

ประโยชนคุมครองทั้งคารักษาพยาบาลและคาชดเชย (กน

ศ.8.1-03) มีผูเขารวมโครงการจํานวน 23,525 คน จําแนก

เปนนักศึกษา จํานวน 19,639  คน และบุคลากร จํานวน 

3,886 คน  (กนศ.1.4-04)  มีนักศึกษาใชบริการ จํานวน 

1,057 คน คิดเปนจํานวน 2,397  คร้ัง  (กนศ.8.1-02)  

และบุคลากรใชบริการจํานวน 41 คน  คิดเปนจํานวน 45 

คร้ัง  พรอมทั้งออกหนังสือรับรองการทําประกันภัยให

นายจาง/ผูประกอบการกรณีนักศึกษาไปฝกปฏิบัติงาน 

       2.4 บริการสรางเสริมสุขภาพนักศึกษาที่ศูนยสุขภาพ 

ในวันจันทร-ศุกร มีพยาบาล ผูชวยพยาบาล เภสัชกรจาก

โรงพยาบาลสงขลานครินทร มาใหบริการที่คลินิกตั้งแตเวลา 

12.30-20.30 น. มีแพทยตรวจรักษา ในวันจันทร-พฤหัสบดี 

เวลา 17.00 -20.00 น.  วันเสารและวันหยุดนักขัตฤกษ มี

พยาบาลและผูชวยบริการเวลา 13.00-16.00 น. ตลอดป

การศึกษามีนักศึกษาเขารับบริการตรวจรักษาและทํา

หัตถการจํานวนรวมทั้งสิ้น 4,425  คน (กนศ.8.1-04) 

       2.5 บริการยาสามัญประจําบานที่หองยาในหอพัก

นักศึกษาทุกอาคาร โดยมีกรรมการนักศึกษาประจําหอพัก

ซึ่งผานการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องตน ของงานหอพัก

เปนผูใหบริการ 

กนศ.8.1-03     

บันทึกขอตกลง 

เร่ือง การรับ

ประกันภัย

อุบัติเหตุสวน

บุคคล นักศึกษา 

และบุคลากร

มหาวิทยาลยั 

สงขลานครินทร  

ประจําป

การศึกษา  2555 

(ที่งานบริการและ

สวัสดิการ

นักศึกษา) 

 

กนศ.1.4-04    

เอกสารรายชื่อ

นักศึกษาและ

บุคลากรผูเอา

ประกันภัย   

(ที่งานบริการและ

สวัสดิการ

นักศึกษา) 

 

กนศ .8.1-04 

ขอมูลนักศึกษาใช

บริการที่ศูนย 

สุขภาพ (ที่ศูนย

สุขภาพนักศึกษา) 

 3 มีเจาหนาที่

ประสานงาน

   -  มีเจาหนาทีป่ระสานงานชวยเหลือนักศึกษาปวยในยาม

วิกาลที่โทร. 4995  

074-284995 

074-282191 
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ภารกิจที่ 8  สุขภาพอนามัย 

ตัวบงชี้ : 8.1  จัดบริการสุขภาพอนามัยและประกันภัยอุบัติเหตุนักศึกษา 

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการ

ประเมิน 

ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

บริการฉุกเฉิน

ตลอด 24 ชม. 

   -  มีเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยรับแจงเหตุนักศึกษา

ปวยเรงดวนฉุกเฉินที่โทร.2191  และ 1669   จัดประสาน

รถรับ-สงโรงพยาบาล ประสานงานคณะ ผูปกครอง 

1669 

 4 มีการจัดกิจกรรม

ใหความรู/

รณรงคสราง

เสริมและปองกัน

โรค 

    มีการจัด/รวมจัด/สนับสนุนการจัดกิจกรรมใหความรู/

รณรงคสงเสริมและปองกันโรคใหนักศึกษาและบุคลากร  

โดยประสานงานรวมกับศูนยบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาล

สงขลานครินทร ใหความรูเก่ียวกับสุขภาพนักศึกษา  การ

รณรงคการไมเสพสุรา สิ่งเสพติด    การบริจาคโลหิตจิต

สาธารณะฯ  ถวายเปนพระราชกุศลในพระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัวฯ และสมเด็จพระนางเจาฯ บรมราชินีนาถ จัด

ปายรณรงค/แจกแผนพับใหความรูเก่ียวกับการปองกันการ

แพรระบาดของโรคไขหวัดใหญสายพันธุใหม ประโยชนของ

การบ ริจาคโลหิตที่ ศูนยอาหารโรงชา งและบ ริ เวณ

มหาวิทยาลัย  การบริโภคอาหารถูกหลักอนามัย (กนศ.8.1-

05) 

กนศ.8.1-05   

โครงการบริจาค

โลหิต บอรด

โปสเตอร  ปายไว

นิล ปายโรลอัพ 

 

 5 มีการประเมินผล

และนาํผลการ

ประเมิน 

     ประเมินผลความพึงพอใจจากนักศึกษาที่เขารับบริการ

ที่โรงพยาบาลสงขลานครินทรและที่ศูนยสุขภาพนักศึกษา 

นักศึกษามีความสะดวกในการเขารับบริการ มีความพึง

พอใจในระดับมาก ที่คาเฉลี่ย 3.73 และ 3.83 ตามลําดับ  

(กนศ.8.1-06) นําผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาโดยการ

ประสานงานกับเจาหนาที่โรงพยาบาล เพิ่มเจาหนาที่

ใหบริการที่ศูนยฯ  และในปการศึกษา  2556  ใหมีแพทย

ตรวจในวนัศุกรดวย  ตลอดจนเพิ่มการประชาสัมพันธ 

 

กนศ.8.1-06    

รายงานการ

ประเมินผลความ

พึงพอใจ  

ของผูใชบริการ 

  มาปรับปรุง 

ขอสรุปโดยรวมของตัวบงชี ้
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ภารกิจที่ 8  สุขภาพอนามัย 

ตัวบงชี้ : 8.1  จัดบริการสุขภาพอนามัยและประกันภัยอุบัติเหตุนักศึกษา 

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการ

ประเมิน 

ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

    1.  มีระบบบริการสุขภาพอนามัยนักศึกษาหลายระบบ  ทําใหนักศึกษาไดรับความสะดวกในการเขารับบริการ  ไมตอง

รับภาระชาํระเงินสวนเกินสทิธิ์ และมีสิทธิ์เขารับบริการรักษาพยาบาลอุบัติเหตุ ในโรงพยาบาลของรัฐบาล เอกชน คลนิิก 

และโพลีคลินิกที่มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลปทั่วโลก   

    2.  มีเจาหนาที่  และคณะกรรมการนักศึกษาประจําหอพัก  ประสานงานชวยเหลือนักศึกษาปวย  พรอมทั้ง

ประสานงานรถฉุกเฉินนําสงนักศึกษาเพื่อพบแพทยไดทันท ี     

    3. บุคลากรมีโอกาสไดเขารวมโครงการประกันภัยอุบัติเหตุกับนักศึกษาในอัตราคาเบี้ยประกันภัยต่าํคนละ 100 

บาทตอป  และไดรับความคุมครองสูงเชนเดียวกับนักศึกษา ทําใหมีความสะดวกในการเขารับบริการรักษาพยาบาล

อุบัติเหตุในโรงพยาบาล เอกชน คลินิก และโพลีคลนิิก ที่มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลปทั่วโลก ประหยัดเงินงบประมาณคา

รักษาพยาบาลของรัฐ และมสีินไหมทดแทนแกครอบครัวกรณีบุคลากรเสียชีวิต/ทุพพลภาพ โดยในป 2555 มีครอบครัว

บุคลากรที่เขารวมโครงการไดรับเงินชดเชยจากการเสียชีวิตจากการปวยไขนอกเหนือจากอุบัตเิหตุจํานวน 2 ครอบครัว 

    4. การทําประกันภัยอุบัติเหตุรวมทุกวิทยาเขต ผูเอาประกันภัยไดรับความคุมครองคารักษาพยาบาลและสินไหม

ทดแทนเปนเงินจาํนวนสูง และไดรับความคุมครองภัยกอการรายและอ่ืนๆ เพิ่มเปนพิเศษ 

จุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

       ควรมีเจาหนาที่รับผิดชอบปฏิบัติงานการใหบริการสุขภาพอนามัยและการประกันภัยอุบัติเหตุนักศึกษาและบุคลากร

โดยตรง เพื่อทําหนาที่ใหคําแนะนําปรึกษาตลอดจนการติดตาม เยี่ยมเยียน นักศึกษาปวยหรือประสบอุบัติเหตุไดอยาง

ทั่วถึง การดําเนินงานตรวจสอบสิทธิ์ รายการคารักษาพยาบาล การแจงหนี้/ติดตามทวงหนี้ จัดทําเอกสารเบิกจายเงินทด

รองจาย ตรวจสอบใบเสร็จ ตรวจสอบประวัติ จัดทําเอกสารเบิกจายเงินจากบริษัทประกันภัย การบันทึกขอมูล และการ

เบิกจายเงินไดรวดเร็วข้ึน 

วิธีปฏิบัติที่ด/ีนวัตกรรม 

    1. มีศูนยสุขภาพนักศึกษามหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ภายใตการบริหารจัดการรวมกันระหวางมหาวิทยาลัยกับ

โรงพยาบาลสงขลานครินทร ใหบริการรักษาพยาบาลข้ันปฐมภูมิ โดยแพทย พยาบาล เจาหนาที่ที่เก่ียวของของ

โรงพยาบาลสงขลานครินทร โดยใชระบบฐานขอมูลเดียวกันกับโรงพยาบาล เมื่อมีการสงตวัผูปวยไปโรงพยาบาลผูปวยไม

ตองเสียเวลาถูกซักประวัติใหม  และผูปวยสามารถจองคิวตรวจลวงหนาไดทางโทรศัพท 

    2. มีการจัดทําประกันภัยอุบตัิเหตุใหนักศึกษาและบุคลากรทั้ง 5 วิทยาเขต ทําใหนักศึกษาและบุคลากรมีความสะดวก

ในการเขารับบริการรักษาพยาบาลไดทั้งในโรงพยาบาลของรัฐบาล โรงพยาบาลเอกชน คลินิก ทั่วโลกบริษทั/

ผูประกอบการไมปฏิเสธการรับนักศึกษาเขาฝกงาน มีเงินคาสินไหมทดแทนใหทายาทหรือผูปกครองกรณี ผูเอาประกัน

เสียชีวิต/ทุพพลภาพถาวร และประหยัดเงินงบประมาณคารักษาพยาบาลของรัฐเงินคาชดเชย มีเงินชวยคาปลงศพให

ทายาททั้งการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุและสุขภาพ 
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ภารกิจที่ 9 กิจกรรมเพ่ือสงเสริมพัฒนานักศึกษา 

ตัวบงชี้ 9.1 : ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา   

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการ

ประเมิน 

ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 ขอ 

มีการดําเนินการ 

3 หรือ 4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 ขอ 

มีการดําเนินการ 

6 ขอ 

 

ผลการประเมินตนเองปการศึกษา 2555 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

6 6 5  บรรลุเปาหมาย 

                                      

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการ

ประเมิน 

ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

 1. ส ถ า บั น จั ด ทํ า

แ ผ น ก า ร จั ด

กิจกรรมพัฒนา

นั ก ศึ ก ษ า ที่

ส ง เส ริมผลการ

เรียนรูตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับ อุดมศึกษา

แหงชาติ 

ทุกดาน 

    กองฯ ไดจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่

ส ง เ ส ริ ม ก า ร เ รี ย น รู ต า ม ก ร อ บ ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (กนศ.9.1-01) พรอมยึดกรอบ

นโยบายบมเพาะนักศึกษา และโครงสรางกิจกรรมเสริม

หลักสูตรเพื่อพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลา- นครินทร 

ซึ่งกําหนดใหนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เขาศึกษาใน  ป

การศึกษา 2550 เปนตนไป ตองเขารวมกิจกรรมเสริม

หลักสูตรเพื่อพัฒนานักศึกษาตลอดระยะเวลาที่ศึกษาใน

มหาวิทยาลัย มีจํานวนไมนอยกวา 17 กิจกรรม  มีจํานวน

หนวยชั่วโมงที่เขารวมไมนอยกวา 100 หนวยชั่วโมง มี

โครงสรางกิจกรรมเสริมหลักสูตร จําแนกได 5 ประเภท  

(กนศ 9.1-02) ไดแก  

     1.1 กิจกรรมเสริมสรางจิตสํานึกสาธารณะ พัฒนา

คุณธรรม จริยธรรม และความมีวินัย  

    1.2 กิจกรรมเสริมสรางทักษะทางสังคม วิชาการ วิชาชีพ 

และเสริมสรางสมรรถนะบนพื้นฐานความเปนไทย 

กนศ.9.1-01 แผน

ก อ ง กิ จ ก า ร

นักศึกษา 

 

ก น ศ .  9 . 1 -02 

คูมื อป ฏิบัติ ง าน

เ ส ริ ม ห ลั ก สู ต ร

เ พื่ อ พั ฒ น า

นั ก ศึ ก ษ า

ม ห า วิ ท ย า ลั ย 

สงขลานครินทร 
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ภารกิจที่ 9 กิจกรรมเพ่ือสงเสริมพัฒนานักศึกษา 

ตัวบงชี้ 9.1 : ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา   

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการ

ประเมิน 

ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

      1.3 กิจกรรมเสริมสรางความภาคภูมิใจในสถาบัน ความ

เปนลูกพระบิดา เปนหนึ่งเดียวไมแยกวิทยาเขต 

   1.4 กิจกรรมเสริมสรางความเขาใจในพหุวัฒนธรรม และ

ความเปนประชาธิปไตย โดยมีพระมหากษัตริยทรงเปน

ประมุข  

   1.5 กิจกรรมเสริมสรางและพฒันาสุขภาพ 

 

 2. มีกิจกรรมให

ความรูและทักษะ

การประกัน

คุณภาพการศึกษา

แกนักศึกษา 

    กองฯ ไดจัดกิจกรรมใหความรู และทักษะการประกัน

คุณภาพการศึกษาให กับนักศึกษาโดยนํากระบวนการ

บริหารงานแบบวงจรคุณภาพ (PDCA-par) เปนแนวทางใน

การปฏิบัติงานสนับสนุนสงเสริมโครงการกิจกรรมของ

นักศึกษา มีการจัดอบรมใหความรู เ ร่ืองกระบวนการ

บริหารงานแบบวงจรคุณภาพ (PDCA-par) ในเร่ืองอบรม

เทคนิคการเขียนและการกรอกแบบฟอรมโครงการ/กิจกรรม

ดีเดนตามกระบวนการ PDCA-Par โดยผูทรงคุณวุฒิ (กนศ.

9.1-03) กอนการจัดประกวดโครงการกิจกรรมดีเดน มีการ

จัดโครงการเวทีคุณภาพกิจกรรมนักศึกษาของวิทยาเขต

หาดใหญ โดยมีการคัดเลือกโครงการกิจกรรมดีเดน และนัก

กิจกรรมตัวอยางประจําป มีการจัดกิจกรรมจัดระเบียบตึก

กิจกรรมนักศึกษา (5ส.) ขององคกรนักศึกษา  ( กนศ.9.1-

04) พรอมมีการคัดเลือกนักกิจกรรมตัวอยาง โครงการ

กิจกรรมดีเดนประจําป (กนศ.9.1-05) 

 

กนศ.9.1-03 

โครงการอบรม

เทคนิคการเขียน

และการกรอก

แบบฟอรม

โครงการ/

กิจกรรมดีเดน

ตาม 

กระบวนการ 

PDCA-Par  

 

กนศ.9.1-04 

โครงการ Big 

Cleaning รวม

แรงใจนักกิจกรรม 

 

กนศ.9.1-05  

-เกณฑการ

คัดเลือกนัก

กิจกรรมตัวอยาง

โครงการกิจกรรม

ดีเดน 
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ภารกิจที่ 9 กิจกรรมเพ่ือสงเสริมพัฒนานักศึกษา 

ตัวบงชี้ 9.1 : ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา   

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการ

ประเมิน 

ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

    -ประกาศ

มหาวิทยาลยั      

สงขลานครินทร

เร่ืองผลการ

คัดเลือกนัก

กิจกรรมตัวอยาง 

วิทยาเขต

หาดใหญประจําป 

2555 และ

ประกาศ 

    มหาวิทยาลยั   

สงขลานครินทร

เร่ืองผลการ

พิจารณาคัดเลือก

โครงการกิจกรรม

ดีเดนวิทยาเขต 

หาดใหญ 

ประจําป 2555 

 3. มีการสงเสริมให

นั ก ศึ ก ษ า นํ า

ความ รู ด านการ

ประกันคุณภาพ

ไป ใช ในกา รจั ด

กิ จ ก ร ร ม ที่

ดํ า เนิ นกา ร โดย

นั ก ศึ ก ษ า อย า ง

นอย 5 ประเภท 

    กองฯ  ไดสนับสนุนสง เสริมใหกลุมองคกรกิจกรรม

นักศึกษาไดแกองคการบริหารฯ สภานักศึกษาฯ ชมรมใน

สัง กัดองคการบริหารฯ และกรรมการหอพักเปนผูจัด

โครงการ รวมทั้งโครงการซึ่งงานในสังกัดกองกิจการนกัศึกษา

ดําเนินการจัดข้ึนเพื่อพัฒนานักศึกษา รวมทั้งสิ้น  314 

โครงการ/กิจกรรม  (กนศ.9.1-06)  ซึ่งกิจกรรมดังกลาวได

ดําเนินการโดยนํากระบวนการบริหารงานแบบวงจรคุณภาพ

(PDCA-par) มีการจัดอบรมใหความรู กับผูนํา กิจกรรม

นักศึกษา  สรุปผลการ 

กนศ.9.1-06 

http://student. 

psu.ac.th/TS23

4  
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ภารกิจที่ 9 กิจกรรมเพ่ือสงเสริมพัฒนานักศึกษา 

ตัวบงชี้ 9.1 : ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา   

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการ

ประเมิน 

ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

  ในระดับปริญญา

ตรี  

ดําเนินโครงการจําแนกตามฐานขอมูลสารสนเทศกิจกรรม

นักศึกษารวม 5 ดาน ดังนี้ 

    3.1 กิจกรรมดานวิชาการที่สงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่

พึงประสงคที่สงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตพึงประสงคจํานวน 

34 โครงการ (กนศ.9.1-06) ประกอบดวย 

        1.) โครงการที่นําความรูจากวิชาการ/วิชาชีพ ที่ศึกษา

อยู และจากความสนใจเฉพาะเร่ืองของนักศึกษา ไปฝก

ปฏิบัติ/ถายทอดแกเยาวชน/ นักเรียน ไดแก โครงการคาย

วิเทศสอน สานตอ  โครงการคายยุวชนคนชางพูด  โครงการ

คายรักษภาษามลายู โครงการอุดมการณรักชาติและตอตาน

ยาเสพติด เปนตน 

 

 

  -กิจกรรม 

วิชาการที ่

สงเสริม 

คุณลักษณะ 

บัณฑิตที่พึง 

ประสงค 

-กิจกรรม 

กี ฬ า ห รื อ ก า ร

สงเสริมสุขภาพ 

-กิจกรรม 

ก า ร บํ า เ พ็ ญ

ป ร ะ โ ย ช น ห รื อ

รักษา 

สิ่งแวดลอม 

 

        2.) โครงการที่สงเสริมความเปนประชาธิปไตย ไดแก 

โครงการตนกลาแผนดิน  โครงการตามหาประชาธิปไตยที่

บางกอก โครงการนักศึกษาสูความเปนพลเมือง โครงการ

เสวนาประประชาธิปไตย เปนตน 

        3.) โครงการที่เพิ่มพูนการเรียนรูจากประสบการณตรง 

โดยการเปดโลกทัศนใหกวางไกล ไดแก โครงการเปดโลก

ทัศนนักศึกษาสูสากล โครงการทัศนศึกษาและรวมกิจกรรม

ดานศิลปวัฒนธรรม วิชาการ และกีฬา ในงาน IMT – GT 

Varsity Carnival   คร้ังที่ 14 ณ ประเทศมาเลเซีย  

โครงการ  Young Ambassador เปนตน 

   3.2 กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ  รวมจํานวน  

68 โครงการ (กนศ.9.1-06)   ซึ่งประกอบดวย    

         1.โครงการที่สงเสริมใหนักศึกษารูจักการวางแผนใน

การจัดการแขงขัน/การฝกอบรม/สัมมนากีฬาชนิดตางๆ

ตลอดจนการพัฒนาทักษะการเลนกีฬาของนักศึกษา เชน 

โครงการกีฬา 14 คณะ/โครงการแขงขัน PSU OPEN 
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ภารกิจที่ 9 กิจกรรมเพ่ือสงเสริมพัฒนานักศึกษา 

ตัวบงชี้ 9.1 : ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา   

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการ

ประเมิน 

ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

  -กิจกรรม 

เสริมสราง  

คุ ณ ธ ร ร ม แ ล ะ

จริยธรรม 

-กิจกรรม 

สงเสริมศิลปะและ

วัฒนธรรม 

/โครงการกีฬาสีนองใหม / โครงการอบรมกติกาและมารยาท 

เปนตน เปนโครงการที่จัดกิจกรรมรวมกันระหวางงานพัฒนา

กีฬา / องคการบริหาร องคการนักศึกษา /สโมสรนักศึกษา

ทั้ง   14 คณะ / ชมรมกีฬา โดยเ ร่ิมจากการขออนุมัติ

โครงการ ประชุมหารือเพื่อเตรียมการจัดโครงการ แบงภาระ

งานความรับผิดชอบของแตละฝาย ดําเนินการโดยเปนการ

เปดรับสมัครผูที่สนใจเขารวมโครงการจากหนวยงานตางๆ 

ทั้งภายในและหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย ปฏิบัติงาน

จริงตามแผนที่วางไว มีการประเมินผลโครงการเพื่อนําผลที่

ไดเปนตัวชี้วัดโครงการตลอดจนนํามาปรับปรุงแกไขในการ

จัดโครงการคร้ังตอไป 

      2.โครงการที่สงเสริมใหนักศึกษาไดเขารวมการแขงขัน

กีฬาเชื่อมความสัมพันธภายในประเทศและระหวางประเทศ 

เชน  การแขงขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ ระหวาง 5 วิทยา

เขต / กีฬาบริดจ     เชื่อมความสัมพันธ หาดใหญ – ภูเก็ต / 

กีฬาซอฟทบอลเชื่อมความสัมพันธกับประเทศมาเลเซีย ฯลฯ 

      3.โครงการที่สงเสริมใหนักศึกษาไดเขารวมการแขงขัน

กีฬาเพื่อความเปนเลิศ เชน การแขงขันกีฬามหาวิทยาลัย

แหงประเทศไทย / การแขงขันซอฟทบอลเชียงใหม OPEN / 

กีฬาบริดจอุดมศึกษา /การแขงขันกีฬายิงปนอุดมศึกษา  

เปนตน 

      4.โครงการสงเสริมสุขภาพ เชน โครงการวิ่งหาดใหญสู

ธรรมชาติ / โครงการวิ่งสะสมระยะทางรอบอางน้ํา ม.อ. เปน

ตน   

   3.3 กิจกรรมดานบําเพ็ญประโยชน รวมจํานวน 38

โครงการ (กนศ.9.1-06) 

      กิจกรรมที่เสริมสรางความรูความเขาใจในการ  ดํารงชีพ 

ดังนั้นเพื่อจะไดปลูกฝงและเสริมสรางจิตสํานึกสาธารณะ
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ภารกิจที่ 9 กิจกรรมเพ่ือสงเสริมพัฒนานักศึกษา 

ตัวบงชี้ 9.1 : ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา   

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการ

ประเมิน 

ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

ใหแกนักศึกษาที่จะไดฝกตนเองใหตระหนักและเห็นคุณคา

ของการบําเพ็ญตนเพื่อประโยชนตอผูอ่ืน ซึ่งสอดคลองกับ

พระราชปณิธานของสมเด็จพระบรม 

ราชชนกที่ใหถือประโยชนสวนตัวเปนที่สอง ประโยชนของ

เพื่อนมนุษยเปนกิจที่หนึ่ง  โดยมีกิจกรรมรวมกันสราง 

ซอมแซมถาวรวัตถุและเผยแพรความรูที่ไดจากการศึกษาใน

สาขาวิชาเฉพาะทางแกประชาชน /เยาวชน ไดแก โครงการ

คายเติมสีโรงเรียนสวย โครงการคายตุลา โครงการคาย

ศรีตรังสัมพันธ คร้ังที่ 6 โครงการคายอาสาพาเยาวชน  

โครงการคายครูสะตอ โครงการมนตรักษริมเลใต โครงการ

คายพัฒนาชุมชน โครงการรวมรวมน้ําใจสานสายใยใจ

บําเพ็ญ นอกจากนั้นยังไดจัดกิจกรรมใหแกเยาวชนดอย

โอกาส / เยาวชนผูมีความบกพรองทางรางกาย ไดแก 

โครงการคายสงยิ้มสูนอง โครงการสานฝนปนรัก  โครงการ

คายจุดประกาย   โครงการเติมฝนปนรักวันเด็ก  โครงการ

คาย Healthy for Kids   เปนตน สําหรับกิจกรรมการรักษา

สิ่งแวดลอมไดมีการจัดกิจกรรมที่เนนการปลูกฝงเยาวชน

พิทักษรักษาสิ่งแวดลอม ไดแก โครงการคายนักอนุรักษ 

โครงการสัปดาหสิ่งแวดลอม โครงการคายเสริมสรางเยาวชน

พิทักษสิ่งแวดลอม  

 

      3.4  กิจกรรมดานสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม รวม

จํานวน 117  โครงการ  (กนศ.9.1-06)  ซึ่งประกอบไปดวย 

1)โครงการที่สงเสริมใหเกิดความเขาใจและภาคภูมิใจในวิถี

ชีวิตและภูมิปญญาไทย เชน โครงการสานสัมพันธวัฒนธรรม

ถ่ินใต  เปนโครงการที่จัดกิจกรรมรวมกันระหวางงาน

กิจกรรมนักศึกษาและสโมสร 

 

   นักศึกษาทั้ง 14 คณะ เร่ิมดวยจากการมีหนังสือแตงตั้งคณะ

การทํางานของทุกคณะ มีการนัดประชุมวางแผนการ 

ดําเนินงานรวมกัน แบงภาระงานที่รับผิดชอบของแตละคณะ  

ปฏิบัติงานจริงตามแผนที่วางไว มีการประเมินผลจากการจัด

กิจกรรม และไดนําผลของการ 
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ภารกิจที่ 9 กิจกรรมเพ่ือสงเสริมพัฒนานักศึกษา 

ตัวบงชี้ 9.1 : ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา   

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการ

ประเมิน 

ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

   ประเมินมาปรับใชในการจดักิจกรรมคร้ังตอไป ซึ่งโครงการนี้

เปนการเสริมสรางกระบวนการเรียนรู ความเขาใจความ

หลากหลายทางพหุวัฒนธรรม ตลอดทั้งเปนการสราง

เครือขายทางวัฒนธรรมระหวางนักศึกษาและบุคลากร 

รูปแบบกิจกรรม ประกอบดวยนิทรรศการเชิงสาธิต การ

แสดงศิลปวัฒนธรรม เปนตน ทั้งนี้รูปแบบในการจัดกิจกรรม

แตละคร้ังก็จะปรับเปลี่ยนไปตามชื่อของโครงการตอนนั้นๆ 

2)โครงการสงเสริมความภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียม

ประเพณีไทย ทั้งของทองถ่ิน และของชาติ เชน โครงการไหว

ครูดนตรีไทย โครงการถวายเทียนพรรษาและผาอาบน้ําฝน 

โครงการลอยกระทง  เปนตน  3)โครงการที่กอใหเกิดความ

เขาใจ และศรัทธาในสถาบันทางศาสนา เชน โครงการ

รอมฎอน   โครงการกลุมเซล 

 

   สามัคคีธรรมนําชีวิต  โครงการบอกเลาศรัทธาชมรมมุสลิม 

โครงการตักบาตรทุกวันพฤหัสบดี เปนตน   4) โครงการที่

กอให เ กิดอุดมการณหรือคานิยม ที่นับถือความดีงาม 

คุณธรรมและจริยธรรม เชน โครงการไหวครูมหาวิทยาลัย  

โครงการคายคุณธรรมวันแม โครงการ ปฏิบัติธรรมชมรม

พุทธศาสน โครงการ INNER PEACE  โครงการไหวครูและ

ครอบครูดนตรีไทย เปนตน  5)โครงการแสดงศิลปวัฒนธรรม

ไทย เชน โครงการดนตรีไทยเพื่อนอง โครงการนาฏะ นาฏย

ลินลา  โครงการนาฏ รักษ สัญจร  โคร งกา รส ง เส ริม

ศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา 

 

    คร้ังที่ 13  เปนตน  6)โครงการศิลปวัฒนธรรมสากล และ

ของชาติอ่ืนๆ เชน โครงการ IMT-GT Varsity Carnival 

โครงการ PSU Music Awards เปนตน 
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ภารกิจที่ 9 กิจกรรมเพ่ือสงเสริมพัฒนานักศึกษา 

ตัวบงชี้ 9.1 : ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา   

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการ

ประเมิน 

ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

   3.5  กิจกรรมดานพิเศษอ่ืนๆ จํานวน 57 โครงการ/กิจกรรม  

(กนศ.9.1-06) ไดจัดกิจกรรมเฉพาะเพื่อตอบสนองนโยบาย 

มหาวิทยาลัย สํานักงานคณะกรรมการงานอุดมศึกษา และ

กระทรวงศึกษาธิการในการเสริมสรางความเขาใจดานพหุ

วัฒนธรรม การนําวิถีประชาธิปไตยและปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงมาใชในวิถีชีวิตประจําวัน กิจกรรมเสริมสรางความ

สามัคคีมีวินัย ไดแก โครงการลูกพระบิดาจิตอาสา พัฒนา

คุณธรรม นําชีวิตพอเพียง โครงการนําเยาวชนนักเรียนที่ขาด

โอกาสเดินทางไปทัศนศึกษาแหลงประวัติศาสตร และ

ศิลปวัฒนธรรม โครงการบัณฑิต-นักศึกษารวมสงเสริมพัฒนา

องคกรชุมชนในชนบท การจัดประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนา

รูปแบบการจัดกิจกรรมรับนองใหม และประชุมเชียรเชิง

สรางสรรค เปนตน 

    สําหรับกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรมจะมี

การสอดแทรกอยูในกระบวนการปฏิบัติงานแทบทุกกิจกรรม 

และมีบางโครงการที่ชมรมดานศาสนามีการจัดกิจกรรมเพื่อ

เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมโดยตรง เชน โครงการคาย

พัฒนานักศึกษารูปแบบตางๆ โครงการคายคุณธรรมวันแม 

ตักบาตรทุกวันพฤหัสบดี  กิจกรรมเปดตะวันนองใหม  

กิจกรรมไหวครูมหาวิทยาลัย จัดโดยชมรมพุทธศาสน 

โครงการบอกเลาศรัทธา โครงการคาย 

 

        จุดประกายฝนจากจันทรเสี้ยว โครงการสวัสดีอิสลามจัด

โดยชมรมมุสลิม  กลุมเซลลสามัคคีธรรมนําชีวิต โครงการ

คายอากาเป จัดโดย ชมรมคริสเตียน   เปนตน  
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ภารกิจที่ 9 กิจกรรมเพ่ือสงเสริมพัฒนานักศึกษา 

ตัวบงชี้ 9.1 : ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา   

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการ

ประเมิน 

ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

 4. มีการสนับสนุนให

นั ก ศึ ก ษ า ส ร า ง

เครือขายพัฒนา

คุณภาพภายใน

ส ถ า บั น แ ล ะ

ระหวางสถาบัน 

แล ะ มี กิ จ ก ร ร ม

รวมกัน 

   กองฯ ไดสนับสนุนใหกลุมองคกรกิจกรรมนักศึกษา

สวนกลางและสวนคณะมีการสรางเครือขายพรอมจัด

กิจกรรมรวมกัน  เ ร่ิมตั้งแตการจัดประชุมสัมมนารวม

ระหวางกลุมกิจกรรมนักศึกษาสวนกลาง และสวนคณะเพื่อ

กําหนดตารางกิจกรรมนักศึกษารวมกัน การคิดคนกิจกรรม

ใหมๆ เชิงสรางสรรค และกําหนดวัน รูปแบบกิจกรรมที่มี

การจัดรวมกัน เชน การจัดการแขงขันกีฬานองใหม กีฬา

ระหวางคณะ โตวาทีนองใหม  การแขง กีฬาขันเชื่ อม

ความสัมพันธระหวาง 5 วิทยาเขต โครงการหอพักสัญจร 

โครงการคายอาสาพัฒนาชนบท 5 วิทยาเขต เปนตน 

นอกจากนั้นสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได

มอบหมายใหมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรเปนสถาบันแกน

ประสานการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาเครือขายสถาบัน

อุดม ศึกษาภาคใต โดยไดรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อ

การจัดกิจกรรมเครือขายเฉพาะดานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา

ปการศึกษาละ 1.4 ลานบาท ซึ่งปการศึกษา 2555 ได

ประสานขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิตนักศึกษา และ

บุคลากรดานกิจการนิสิตนักศึกษารวมทั้งสิ้น 6  โครงการ 

(กนศ.9.1-07)  ไดแก โครงการประชุมเชิง ปฏิบัติการการ

จัดการ(KM workshop) หัวขอการพัฒนารูปแบบการจัด

กิจกรรมรับนองใหมและประชุมเชียรเชิงสรางสรรค ป

ก า ร ศึ ก ษ า 2 5 5 5   ก า ร ป ร ะ ชุ ม ผู แ ท น เ ค รื อ ข า ย

สถาบันอุดมศึกษาภาคใตโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการ

จัดการความรู (KM Workshop) เครือขายสถาบันอุดมศึกษา

ภาคใตเพื่อพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทยหัวขอ ความสําเร็จของ

การจัดกิจกรรมรับนองใหมและประชุมเชียร  ปการศึกษา 

2555    โครงการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี (Good practices) 

ใน การนําความรูดานการประกันคุณภาพไปใชในการจัด 

กนศ.9.1-07  

สรุปโครงการ/

กิจกรรมเครือขาย

บัณฑิตอุดมคติ

ไทยปการศึกษา 

2555 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

รายงานประจําปการประเมินคุณภาพภายใน  ปการศึกษา 2555 

115 



ภารกิจที่ 9 กิจกรรมเพ่ือสงเสริมพัฒนานักศึกษา 

ตัวบงชี้ 9.1 : ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา   

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการ

ประเมิน 

ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

   กิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและเสริมสรางสํานึก

สาธารณะแกนิสิตนักศึกษา  โครงการคายเรียนรูและ 

เผยแพรโครงการพระราชดําริพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง  อําเภอ

ปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราช โครงการงานเวทีคุณภาพ

กิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษาเครือขายสถาบันอุดมศึกษา

ภาคใต คร้ังที่ 2 หัวขอ แนวปฏิบัติที่ดีโครงการการเตรียม

ความพรอมนิสิตนักศึกษาสูประชาคมอาเซียน 

 

 5. มี ก า ร ป ร ะ เ มิ น

ความสําเร็จตาม

วัตถุประสงคของ

แ ผ น ก า ร จั ด

กิจกรรมพัฒนา

นักศึกษา 

     กองฯ ไดมีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค 

ของแผนกิจกรรมนักศึกษาโดยไดมีการจัดประชุมสัมมนา

ผูบ ริหารและบุคลากรดานกิจการนักศึกษาภายใตชื่อ

โครงการสัมมนา “การจัดโครงการพัฒนานักศึกษาตาม

แผนพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร       ป  

2555-2558” โครงการสัมมนาบุคลากรดานกิจการนักศึกษา 

5 วิทยาเขต  ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู หัวขอ แนวทางการ

ขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อใหบรรลุเปาประสงคในการบมเพาะ

นักศึกษาตามโครงสรางกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนา

นักศึกษา ตลอดจนไดมีการจัดสัมมนากิจกรรมนักศึกษาเพื่อ

แลกเปลี่ยนเรียนรูเ ก่ียวกับแนวทางการพัฒนากิจกรรม

นักศึกษาปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานเพื่อนํามา

ปรับปรุงและพัฒนาในปตอไป (กศน.9.1-08) 

กนศ.9.1-08 

- โครงการ

สัมมนา “การจัด

โครงการพัฒนา

นักศึกษาตาม

แผนพัฒนา

นักศึกษา 

มหาวิทยาลยัสงข

ลานครินทร ป  

2555-2558” 

-โครงการสัมมนา

บุคลากรดาน

กิจการนักศึกษา 

5 วิทยาเขต   

-ประชุม

แลกเปลี่ยนเรียนรู 

หัวขอ แนว

ทางการ

ขับเคลื่อน

กิจกรรมเพื่อให 
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ภารกิจที่ 9 กิจกรรมเพ่ือสงเสริมพัฒนานักศึกษา 

ตัวบงชี้ 9.1 : ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา   

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการ

ประเมิน 

ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

    บรรลุเปาประสงค

ในการบมเพาะ

นักศึกษาตาม

โครงสราง

กิจกรรมเสริม

หลักสูตรเพื่อ

พัฒนานักศึกษา 

สัมมนากิจกรรม

นักศึกษา  

 6. มีการนํ าผลการ

ป ร ะ เ มิ น ไ ป

ปรับปรุงแผนหรือ

ปรับปรุงการจัด

กิ จ ก ร ร ม เ พื่ อ

พัฒนานักศึกษา 

      จากผลการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของ

แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  การประเมินราย

โครงการและโดยภาพรวมทุกโครงการ กองกิจการนกัศึกษามี

การนําประเด็นสําคัญที่ตองการขับเคลื่อนเชิงนโยบาย และ

ประสานความรวมมือเขาที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน

กิจการนักศึกษาประจําเดือนตลอดจนการจัดประชุมผูนํา

กลุมกิจกรรมทั้งสวนกลางและสวนคณะเพื่อซักซอมความ

เขาใจในแนวปฏิบัติที่มีการปรับปรุงเชิงพัฒนาตอไป  (กนศ.

9.1-09) 

กนศ.9.1-09 

- คําสั่งแตงตัง้ 

คณะกรรมการ  

กิจการนักศึกษา 

- รายงานการ 

ประชุมกลุม 

- ผูนํากิจกรรม 

- รายงาน 

บันทึกชวยจําของ

งานกิจกรรม

นักศึกษา 

- สรุปผลการจัด

โครงการกิจกรรม

นักศึกษาโดยรวม

ตลอด ปการศึกษา  

2555 

 

 

ขอสรุปโดยรวมของตัวบงชี ้
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ภารกิจที่ 9 กิจกรรมเพ่ือสงเสริมพัฒนานักศึกษา 

ตัวบงชี้ 9.1 : ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา   

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการ

ประเมิน 

ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

จุดแข็ง / แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. มหาวิทยาลัยไดกําหนดเปนนโยบายใหมีโครงสรางกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนานักศึกษาในลักษณะบังคับ

เลือกเขารวมอยางหลากหลายมีการบันทึกประมวลการเขารวมกิจกรรมอยางเปนระบบ และมีผลตอการสําเร็จการศึกษา 

ทําใหนักศึกษาใหความสําคัญและสนใจเขารวมกิจกรรมนักศึกษาเพิ่มมากข้ึน 

2. มหาวิทยาลัยไดสนับสนุนงบประมาณจากเงินรายได(งบอุดหนุนกิจกรรมนักศึกษา) เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรม

นักศึกษาเพิ่มเติมจากเงินบํารุงกิจกรรมนักศึกษา ประกอบกับไดมีการออกระเบียบเงินบํารุงกิจกรรมนักศึกษาแยกตางหาก

จากระเบียบเงินรายได ซึ่งสงผลใหการใชจายงบประมาณโครงการยืดหยุนและคลองตัวมากข้ึน 

3. มีคณะกรรมการดําเนินงานกิจการนักศึกษาคอยกํากับดูแล และขับเคลื่อนนโยบายดานพัฒนานักศึกษาสูการ

ปฏิบัติ  ซึ่ งคณะกรรมการชุดดังกลาวประกอบดวยรองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษาและศิษย เกาสัมพันธ                   

เปนประธาน รองคณบดีฝายพัฒนานักศึกษาทุกคณะ นายกองคการบริหาร และประธานสภานักศึกษา เปนกรรมการ 

ผูอํานวยการกองกิจการนักศึกษา เปนกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการชุดดังกลาวจะมีการประชุมทุกเดือนจึงเปน

ชองทางแลกเปลี่ยนเรียนรู เชิงพัฒนาและแกปญหาที่อาจจะเกิดข้ึนจาการจัดกิจกรรมนักศึกษาไดอยางรวดเร็ว 

4. มีการจัดประชุมผูนํากลุมกิจกรรมนักศึกษาทั้งสวนกลางและคณะ ตลอดทั้งชมรมฝายตางๆที่สังกัดองคการ

นักศึกษา ประจําทุกเดือนเพื่อคิดคนกิจกรรมในเชิงพัฒนาและรับทราบปญหาการทํากิจกรรมของนักศึกษาไดอยางรวดเร็ว 

จุดที่ควรพัฒนา / ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

1. มหาวิทยาลัยควรเสริมแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของอาจารยที่ปรึกษากิจกรรมนักศึกษา ซึ่งปจจุบันขาดบุคลากร

ที่จะเขามาปฏิบัติหนาที่อาจารยที่ปรึกษากลุมกิจกรรมตางๆ 

2. มหาวิทยาลัยควรเพิ่มชองทางการประชาสัมพันธ โครงการ / กิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนานักศึกษา เพื่อให

นักศึกษาเลือกเขารวมไดตามความสนใจ 

     3.    มีแผนปรับปรุงสถานที่เพื่อรองรับที่ทําการองคกรกิจกรรมนักศึกษาที่ยังไมมีที่ทําการและมีแนวโนมเพิ่มมากข้ึน 

วิธีปฏิบัติที่ด/ี นวัตกรรม 

      กองกิจการนักศึกษาไดนํากระบวนการบริหารงานตามแบบวงจรคุณภาพ (PDCA-par) มาเปนแนวทางในการ

ปฏิบัติงานสนับสนุนสงเสริมการจัดกิจกรรมนักศึกษาพรอมมีงานเวทีคุณภาพกิจกรรมนักศึกษา ซึ่งเปนการเชิดชูเกียรติแก

นักกิจกรรมตัวอยาง โครงการกิจกรรมดีเดนของกลุมกิจกรรมตางๆ ตลอดจนมีการขยายการจัดโครงการเวทีคุณภาพ

เครือขายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต ประกวดแนวปฏิบัติที่ดี หัวขอ การนําความรูดานการประกันคุณภาพไปใชในการจัด

กิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และเสริมสรางสํานึกสาธารณะแกนิสิตนักศึกษา และโครงการงานเวทีคุณภาพ

กิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษาเครือขายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต คร้ังที่ 2 หัวขอ  แนวปฏิบัติที่ดีโครงการการเตรียมความ

พรอมนิสิตนักศึกษาสูประชาคมอาเซียน 
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ภารกิจที่ 9 กิจกรรมเพ่ือสงเสริมพัฒนานักศึกษา       

ตัวบงชี ้: 9.2 การจัดและสงเสริมกิจกรรมนานาชาต ิ

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ 

 

เกณฑการ

ประเมิน 

ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 2 

ขอ 

มีการดําเนินการ 3 

ขอ 

มีการดําเนินการ 

 4 ขอ 

มีการดําเนินการ  

5 ขอ 

 

ผลการประเมินตนเองปการศึกษา 2555 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

5 5 5     บรรลุเปาหมาย 

    
 

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ 

 

เกณฑการ

ประเมิน 

ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

 1 มีแผนปฏิบัติ 

งานในการจัด

และสงเสริม

กิจกรรม

นานาชาตทิี่

สอดคลองกับ

นโยบายของ 

มหาวิทยาลยั 

     กองฯ  มีแผนการปฏิบัติงานในการจัดและสงเสริมกิจกรรม

นานาชาติที่สอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัยและ

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา   ที่ ได กําหนด

คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคไวโดยเนนการเสริมสราง

สมรรถนะสากลบนพื้นฐานความเปนไทย และตองการให

บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษามีทักษะและความสามารถดาน

ภาษาอังกฤษ จึงไดมีการวางแผนการจัดและสงเสริมกิจกรรม

นานาชาติตลอดปการศึกษาเพื่อใหการจัดกิจกรรมเปนไปอยาง

มีประสิทธิภาพ โดยกําหนดแผนการจัดและสงเสริมกิจกรรม

นานาชาติไวในตารางกิจกรรมนักศึกษา (กนศ.9.2-01) และ

แผนการจัดกิจกรรมของนักศึกษานานาชาติ (กนศ.9.2-02) 

ผานชมรมนักศึกษานานาชาติซึ่งอยูภายใตการกํากับดูแลของ

กองกิจการนักศึกษา 

 

กนศ.9.2-01 

ตารางกิจกรรม

นักศึกษา

ประจําป

การศึกษา 

2555 

 

กนศ.9.2-02  

แผนการจัด

กิจกรรมของ

นักศึกษา

นานาชาติ 

ประจํา 

ปการศึกษา  

2555 
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ภารกิจที่ 9 กิจกรรมเพ่ือสงเสริมพัฒนานักศึกษา       

ตัวบงชี ้: 9.2 การจัดและสงเสริมกิจกรรมนานาชาต ิ

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ 

 

เกณฑการ

ประเมิน 

ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

 2 มีการจัดและ

สงเสริมกิจกรรม

นานาชาตติาม

แผน 

      มีการจัดและสงเสริมกิจกรรมนานาชาติ เพื่อให เกิด

ประโยชนกับนักศึกษาผูเขารวมโครงการอยางตอเนื่อง ที่

ดําเนินการโดยกองกิจการนักศึกษา เชน โครงการ IMT-GT 

Varsity Carnival คร้ังที่ 14 โครงการเปดโลกทัศนนักศึกษาสู

สากล โครงการอบรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษใหแกผูนํา

นักศึกษาและบุคลากร เปนตน และสนับสนุนใหนักศึกษา

นานาชาติจัดโครงการ/กิจกรรมตลอดปการศึกษาจํานวน 10 

โครงการ เชนโครงการ PSU Open Week โครงการ English 

Camp โครงการ International Cultural Show เปนตน ซึ่ง

เปนโครงการที่ผูเขารวมโครงการไดรับประโยชนอยางชัดเจน

ทั้งในดานความรูและประสบการณ  (กนศ. 9.2-03) 

กนศ.9.2-03 

สรุปการจัด

โครงการ  IMT-

GT Varsity 

Carnival คร้ังที่ 

14  โครงการ

เปดโลกทัศน

นักศึกษาสูสากล 

และโครงการ 

PSU Open 

Week ของ

ชมรมนักศึกษา

นานาชาต ิ

 3 มีระบบบริหาร

จัดการในการ

จัดและสงเสริม

กิ จ ก ร ร ม

นานาชาติแบบ

มีสวนรวม 

 

    การจัดและสนับสนุนการจัดกิจกรรมนานาชาติไดมีการ

ประชุมวางแผนงานอยาง เปนระบบ พรอมการแตงตั้ ง

คณะกรรมการ IMT-GT Varsity Carnival โดยมีผูแทนจาก

ผูบริหาร คณาจารย และบุคลากร ทั้งภายในมหาวิทยาลัย และ

มหาวิทยาลัยตางประเทศ มีการจัดประชุมกําหนดนโยบายใน

การจัดกิจกรรมอยางตอเนื่องทุกป มีการจัดประชุมหารือกับ

นักศึกษานานาชาติ เพื่อดําเนินการจัดทําแผนกิจกรรมและ

งบประมาณ รวมทั้งใหมีการจัดทําเว็บไซตและเฟสบุคของ

ชมรมนักศึกษานานาชาติ (กนศ.9.2-04)   มีการประชุมระดม

ความคิดเห็นและรวมวางแผนดําเนินการในการจัดกิจกรรม 

เชน โครงการ IMT-GT Varsity Carnival คร้ังที่ 14 โครงการ 

KIZUNA (BOND) Project โครงการเปดโลกทัศนนักศึกษาสู

สากล และโครงการ PSU OPEN WEEK ของชมรมนักศึกษา

นานาชาต ิ

กนศ. 9.2-04  

คํ า สั่ ง แ ต ง ตั้ ง

คณะกรรมการ

ดํ า เ นิ น ก า ร 

โครงการ  IMT-

GT Varsity 

Carnival  

 

กนศ. 9.2-05 

คํ า สั่ ง แ ต ง ตั้ ง

คณะกรรมการ

ชมรมนักศึกษา

นานาชาติ 
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ภารกิจที่ 9 กิจกรรมเพ่ือสงเสริมพัฒนานักศึกษา       

ตัวบงชี ้: 9.2 การจัดและสงเสริมกิจกรรมนานาชาต ิ

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ 

 

เกณฑการ

ประเมิน 

ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

   เปนตน  มีการบริหารจัดการแบบมีสวนรวมในการสงเสริม

กิจกรรมนานาชาติโดยมีการแตงตั้งกรรมการชมรมนักศึกษา

นานาชาติ (กนศ.9.2-05) มีการประชุมหารือกับนักศึกษา

นานาชาติในเร่ืองแผนการจัดกิจกรรมและงบประมาณ รวมทั้ง

เปดโอกาสใหนําเสนอแผนการจัดกิจกรรมซึ่งไดผานการลงมติ

จากสมาชิกในชมรมนักศึกษานานาชาติเพื่อนําเสนอขออนุมัติ

จากมหาวทิยาลัยตอไป 

 

 4 มีการ

ประเมินผลการ

จัดและสงเสริม

กิจกรรม

นานาชาต ิ

      การจัดและสนับสนุนการจัดกิจกรรมนานาชาติทุกคร้ังไดมี

การประเมินผลเพื่อสอบถามความคิดเห็นทั้งจากแบบสอบถาม 

การสังเกตและสัมภาษณ เพื่อประเมินผลความพึงพอใจของ

ผูเขารวมโครงการ ผลการประเมินโดยรวมอยูในระดับดีมาก 

ซึ่งไดนําผลการประเมินและขอเสนอแนะมาสรุปรวบรวมเปน

หลักฐานเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาการจัดกิจกรรมนักศึกษา

ในปตอไป (กนศ. 9.2-06)  

กนศ. 9.2-06 

สรุปประเมิน 

ผลการจัดและ

สงเสริมกิจกรรม

น า น า ช า ติ

โครงการตางๆ 

 5 มีการนําผลการ

ป ร ะ เ มิ น ไ ป

ปรับปรุง 

      ผลจากการประเมินโดยภาพรวมในรอบปไดมีการนํา

ประเด็นปญหามาปรับปรุงแกไขและพัฒนาโครงการ IMT-GT 

Varsity Carnival โดยเพิ่มกลุมเปาหมายผูเขารวมโครงการ

เปน 3 เทา โดยจัดโครงการคูขนานใหนักศึกษาทั่วไปและ

บุคลากรไดเดินทางไปทัศนศึกษาและรวมชมกิจกรรม พรอมได

จัดทําเว็บไซตของชมรมนักศึกษานานาชาติเพื่อเปนชองทางใน

การประชาสัมพันธกิจกรรม และไดเรียนเชิญบุคลากรที่มี

ความรูและความสามารถ (ผศ.ราม แยมแสงสังข) เปนอาจารย

ที่ปรึกษาชมรมนักศึกษานานาชาติ (กนศ.9.2-07) 

กนศ. 9.2-07  

ร า ย ง า น ก า ร

ป ร ะ ชุ ม

คณะกรรมการ

ดํ า เ นิ น ก า ร 

โครงการ IMT-

GT Varsity 

Carnival และ

คณะกรรมการ

ชมรมนักศึกษา

นานาชาติ 

 

 

 

 

ขอสรุปโดยรวมของตัวบงชี ้
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ภารกิจที่ 9 กิจกรรมเพ่ือสงเสริมพัฒนานักศึกษา       

ตัวบงชี ้: 9.2 การจัดและสงเสริมกิจกรรมนานาชาต ิ

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ 

 

เกณฑการ

ประเมิน 

ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. มีหนวยกิจกรรมนานาชาติและชมรมนักศึกษานานาชาติในการประสานและดําเนนิการจัดกิจกรรม  

นานาชาต ิ

2. มหาวิทยาลยัไดมีการจัดทํา MOU ในโครงการ IMT-GT  Varsity Carnival  ทําใหมีการจัดกิจกรรมอยาง 

ตอเนื่องทุกป 

จุดควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

      1. เพิ่มและปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมใหนักศึกษาสามารถเขารวมไดมากข้ึน  เนื่องจากโอกาสในการเขารวม

กิจกรรมนานาชาติของนักศึกษายังมีเฉพาะกลุมผูที่มีความสามารถดานภาษาตางประเทศ  

      2. ควรมีการบูรณาการกิจกรรมระหวางนักศึกษานานาชาติและนักศึกษาไทย  เพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู

รวมกัน 

วิธีปฏิบัติที่ด/ีนวัตกรรม 

      ไดมีการจัดทาํเว็บไซตของชมรมนักศึกษานานาชาติและจดัตั้งกลุมเฟสบุค ทาํใหมีชองทางในการประชาสัมพันธ

และติดตอสื่อสารระหวางนักศึกษาและกลุมผูที่สนใจ ทาํใหการจัดกิจกรรมมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
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ภารกิจที่  10  วิชาทหาร 

ตัวบงชี้ :10.1  การใหบริการวิชาทหาร 

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการ

ประเมิน 

ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 

มีการดําเนินการ    

1 ขอ 

มีการดําเนินการ     

2 ขอ 

มีการดําเนินการ     

3 ขอ 

มีการดําเนินการ     

4 ขอ 

มีการดําเนินการ           

5 ขอ 

 

ผลการประเมินตนเองปการศึกษา  2555 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

5 5 5             บรรลุเปาหมาย 

  

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการ

ประเมิน 

ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

 1 มีแผนการ

ปฏิบัติงานที่

สอดคลองกับ

แผนงานของ

กระทรวงกลา 

โหม และศูนย

การฝกนักศึกษา

วิชาทหาร 

มณฑลทหารบก

ที่ 42 

    กองฯ ไดกําหนดแผนการดําเนินงานดานวิชาการ

ทหารสอดคลองกับแผนงานของกระทรวงกลาโหมและ

ศูนยการฝกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 42 

(ระเบียบกระทรวงกลาโหม) โดยมีภาระงานดานวิชา

ทหารตลอดปการศึกษา มีแผนการดําเนินงาน ไดแก (กนศ. 

10.1-01) 

   1. การประสานงานรับสมัคร/การดําเนินการทํารอรับ

สิทธิ์ใหกับนักศึกษาวิชาทหารที่หยุดเรียนในปนั้น/การ

เรียนภาคปกติ/การฝกภาคสนาม/การขอติดตั้งยศ

หลังจากจบการศึกษาของนักศึกษาวิชาทหาร 

   2. การขอยกเวนการตรวจเลือกเขารับราชการทหาร 

   3. การขอผอนผันการเรียกพลฯ 

   4. การประสานงานเขารวมประชุมในโอกาสตางๆ 

และงานธุรการที่เก่ียวของกับวิชาทหาร พรอมทั้งให

ความรวมมือในการจัดกิจกรรมในวันสําคัญตามที่ศูนย

ฝกฯ กําหนด  

กนศ. 10.1-01 

ระเบียบ

กระทรวงกลาโหม 
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ภารกิจที่  10  วิชาทหาร 

ตัวบงชี้ :10.1  การใหบริการวิชาทหาร 

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการ

ประเมิน 

ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

 2 มีการดําเนิน 

งานตามแผนได

อยางครบถวน 

     การเรียนวิชาทหาร กองฯ ไดดําเนินการ

ประชาสัมพันธใหนักศึกษาทราบ ในหลายๆ ชองทาง 

เชน  ชมรมนักศึกษาวิชาทหาร Web  Site  กองกิจการ

นักศึกษา  Facebook.com ชมรมนักศึกษาวิชาทหาร 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  เพื่อใหนักศึกษาทราบถึง

ขอมูลขาวสารมากข้ึน  โดยไดดําเนินการตามข้ันตอน

ดังนี้ 

     1. รับสมัครนักศึกษา เพ่ือเขารับการเรียนวิชา

ทหาร  (นศท.) 

     มีนักศึกษาสมัครในปการศึกษา ทั้งสิน้จํานวน  122  

คน  (กนศ. 10.1-02)  

     - จัดทําเอกสารการรอรับสทิธิ์ของนักศึกษาวิชา

ทหารที่หยุดเรียนในปการศึกษา 2555 จํานวน 5 คน 

(กนศ. 10.1-03) 

     - การเรียนภาคปกติ จัดใหมีรถบริการนักศึกษาใน

การเดินทางไปเรียนวชิาทหารในภาคปกต ิ ณ  ศูนยการ

ฝกฯจังหวัดสงขลา  (กนศ. 10.1-04) 

     - การฝกภาคสนามไดประสานกับศูนยการฝกฯการ

ขอเปลี่ยนผลัดการฝกฯในปการศึกษา  2555 เนื่องจาก

ตารางการฝกตรงกับตารางสอบของมหาวิทยาลัย  

(กนศ. 10.1-05) 

     - การประสานงานกับศูนยการฝกฯและสงนักศึกษา

เขารวมกิจกรรมตางๆ ตามที่ศูนยฝกฯไดขอความรวมมือ

(กนศ. 10.1-06) 

    2. การขอยกเวนการตรวจเลือกเขารับราชการ

ทหาร  

       กองฯ ไดดําเนนิการขอยกเวนการตรวจเลือกเขา

รับราชการทหาร ประจําปการศึกษา 2555 ตาม

ระเบียบกระทรวงกลาโหม จํานวน  407 คน (กนศ. 

10.1-07) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กนศ. 10.1-02 

ใบรายชื่อ นศท. 

2555 

 

กนศ. 10.1-03 

ที่ศธ.0521.03/496 

 

กนศ. 10.1-04 

หนังสือขอใชรถ 

 

กนศ. 10.1-05 

หนังสือจากศูนยฝก 

มทบ. 42 

 

กนศ. 10.1-06 

ที่ศธ.0521.03/242 

 

กนศ. 10.1-07 

ที่ศธ.0521.03/346 
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ภารกิจที่  10  วิชาทหาร 

ตัวบงชี้ :10.1  การใหบริการวิชาทหาร 

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการ

ประเมิน 

ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

       3. การขอผอนผันการเรียกพลฯ 

        กองฯ ไดดําเนนิการขอผอนผันการเรียกพลฯ 

ประจําปการศึกษา 2555  จํานวน  1 คน  

    4. การลาศึกษาตอ  

       ปการศึกษา 2555 ไมมีนกัศึกษา ทําการลาศึกษา

ตอ 

    5. การประสานงานเขารวมประชุมในโอกาสตางๆ 

และงานธุรการที่เกี่ยวของกับวิชาทหาร พรอมทั้งให

ความรวมมือในการจัดกิจกรรมในวันสําคัญตามที่ศูนย

ฝกฯ กําหนด  

โดยเขารวมประชุมกับศูนยฝกนกัศึกษาวิชาทหาร เพื่อ

เขารับฟงคําชี้แจงรายละเอียดการเขารวมกิจกรรม 

จากนั้นจะนาํมาชี้แจงกับนักศึกษาใหไดรับทราบ เพื่อให

การปฏิบัติไดอยางถูกตองตามแผนดําเนินการ 

 

 

 3 มีการประสาน

การฝกนักศึกษา    

วิชาทหารได 

100% ของ

ผูรายงานตัว 

      กองฯ ไดประสานงานกับศูนยการฝกนักศึกษาวิชา

ทหาร  มณฑลทหารบกที่ 42 จังหวัดสงขลาและศูนย

การฝกนักศึกษาวิชาทหาร  เขาชนไก จังหวัดกาญจนบุรี 

ในการนํานักศึกษาวิชาทหารชั้นปที่ 4 และ 5 จํานวน 

122 คน สมัครรายงานตัว ฝกภาคปกติตลอดถึงเขารวม

การฝกภาคสนามของ 

 

   นักศึกษาวิชาทหาร ณ เขาชนไก จังหวัดกาญจนบุรี  

โดยนักศึกษาวิชาทหาร ไดสมัครเรียนและเขารวมการ

ฝกฯครบตามจํานวน  122 คน  

 

 4 ดําเนินการผอน

ผันการเกณฑ

ทหาร 100% 

ของผูขอรับ

บริการ 

      กองฯ  ไดดําเนินการผอนผันการเกณฑทหาร  มีผู

มายื่นคํารองการขอผอนผันการตรวจเลือกเขา รับ

ราชการทหารทั้งหมด จํานวน  407 คน กองฯได

ดําเนินการผอนผันการตรวจเลือกเขารับราชการทหาร

ใหกับผูขอรับบริการจํานวน 407 คน  ไดครบถวน

ถูกตองตามระเบียบกระทรวงกลาโหม  
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ภารกิจที่  10  วิชาทหาร 

ตัวบงชี้ :10.1  การใหบริการวิชาทหาร 

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการ

ประเมิน 

ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

 5 มีการประเมิน

ความพึงพอใจ

ของผูรับ 

บริการ 

      มีการประเมินผลของผูรับบริการทั้งโดยการแจก

แบบสอบถามและสัมภาษณผูรับบริการ  มีผลการ

ประเมินในระดบัดี ที่คาเฉลี่ย 3.82  

(กนศ. 10.1-08) 

 

 

กนศ. 10.1-08 

รายงานการ

ประเมินผลความ 

พึงพอใจของ

ผูใชบริการ 

ขอสรุปโดยรวมตัวบงชี้รวมของหนวยงาน 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง           

1. มีการอํานวยความสะดวกโดยการจัดรถ รับ – สง นักศึกษาเขารับการฝกนักศึกษาวชิาทหารที่ศูนยฝกวิชา 

ทหาร  จังหวัดสงขลา โดยไมมีคาใชจายมชีองทางการสื่อสารระหวางนักศึกษาและเจาหนาที่วิชาทหารผาน Web กอง

กิจการนักศึกษา และ Facebook.com ชมรมนักศึกษาวชิาทหาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

    2. นักศึกษาที่มีความประสงคในการเรียนวิชาทหารสามารถไปรายงานตัวและเขารับการฝกไดทั้งหมด  

จุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

1. จัดทําระบบฐานขอมูลคัดกรองนักศึกษาที่ตองเขาเกณฑการตรวจเลือกทหารพรอมทั้งประชาสมัพันธให 

คณะตางๆ ทราบ 

2. แจงปฏิทินการศึกษาของมหาวทิยาลัยไปยงัศูนยฝกวิชาทหารเพื่อปรับแผนการฝกใหสอดคลองกับตาราง 

การสอบของมหาวิทยาลัย 

3. ไมมีระบบสารสนเทศเพื่อคัดกรองนักศึกษาที่ตองเขาเกณฑการตรวจเลือกทหาร เพื่อแกปญหานักศึกษา 

ที่ไมมาดาํเนินการขอผอนผันตามระเบียบกระทรวงกลาโหม  

4. ชวงเวลาการฝกภาคสนามของนกัศึกษาวิชาทหาร ชั้นปที ่3,4 และ 5 ตรงกับชวงสอบปลายภาค 

การศึกษาของมหาวิทยาลยั 

วิธีปฏิบัติที่ด/ีนวัตกรรม 

   1.   ประชาสัมพันธผานเว็บไซตกองกิจการนักศึกษา   

2. ศูนยการฝกวิชาทหาร ไดเปดโอกาสใหนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปที่ 3,4,5 เขารับการฝกในชวงปดภาค 

การศึกษาทําใหนักศึกษามีความสนใจเขารับการฝกและกระทบตอการเรียนนอย  

3. ศูนยการฝกวิชาทหาร ไดเปดโอกาสใหมหาวิทยาลยัสามารถเปลี่ยนผลัดการฝกภาคสนามใหกับ 

นักศึกษาวิชาทหารที่ติดสอบปลายภาค 
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ภารกิจที่  10  วิชาทหาร 

ตัวบงชี้ :10.1  การใหบริการวิชาทหาร 

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการ

ประเมิน 

ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

4. จัดตั้งชมรมนักศึกษาวิชาทหารโดยมีวัตถุประสงคเพื่อ                                                                                           

     4.1 เพื่อปลูกผังอุดมการณใหนักศึกษาวิชาทหารและกําลังสาํรองมีจิตสํานึกสาธารณะ เพื่อสนับสนุน 

ราชการ  และชวยเหลือประชาชนตั้งแตยามปกติและในยามทีส่ังคมตองการความชวยเหลือ                                                

        4.2 เพื่อใหนักศึกษารูจักเสียสละและสํานึกในหนาที่รับผดิชอบตอสถานภาพของตนเอง                                     

        4.3 เพื่อเผยแพรขอมูลการฝกภาคปกติและภาคสนามใหแกนักศึกษาวิชาทหารไดรับทราบอยางทั่วถึง รวมทัง้

ประชาสัมพนัธกิจกรรมที่เปนการสรางสรรคสังคมของศูนยฯใหกับประชาชนทั่วไปไดรับทราบ                       

        4.4 เพื่อปลูกฝงใหเคารพในกฎระเบียบ ขอบังคับ ขอปฏิบัติ อยางเครงครัด                                                          

        4.5 เพื่อฝกความอดทนและความเขมแข็ง ทั้งทางรางกายและจิตใจ ใหพรอมรับกับสถานการณตางๆ                  

        4.6 เพื่อเปนแบบอยางความสมานฉันทของคนในชาติ ไมกอการทะเลาะวิวาทหรือกระทําการใดๆ อันเปนการ

กอใหเกิดการแตกความสามัคคี  

        4.7 เพื่อฝกใหประพฤติตนเปนสุภาพชน เสียสละเพื่อสังคมสวนรวม พรอมที่จะบําเพ็ญกิจกรรมอันเปนประโยชน

ตอสาธารณะไดทุกเมื่อ 
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ภารกิจที่  11 กีฬา  

ตัวบงชี้ :11.1 การชี้นําและ/หรือแกปญหาสังคมในดานสุขภาพของสถาบัน  

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการ

ประเมิน 

ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

 

เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 

มีการดําเนินการ     

1 ขอ 

มีการดําเนินการ     

2 ขอ 

มีการดําเนินการ     

3 ขอ 

มีการดําเนินการ     

4 ขอ 

มีการดําเนินการ     

5 ขอ 

 

ผลการประเมินตนเองปการศึกษา  2555 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

5 5 5   บรรลุเปาหมาย 

    
 

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการ

ประเมิน 

ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

 1 มีการ

ดําเนินงาน

ตามวงจร

คุณภาพ

(PDCA) 

     กองฯ ไดดําเนินการชี้นําและแกปญหาสังคมในดานสุขภาพ

ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ที่จะสนับสนุนและสงเสริมดาน

การพัฒนาสุขภาพและการออกกําลังกายของนักศึกษา บุคลากร

และประชาชนทั่วไป โดยใชหลัก sport ecosystem หรือ ม.อ. 

คือสวรรคของการออกกําลังกาย (PSU is a sport heaven) 

ทั้ง 5 วิทยาเขต  โดยเนนใหนักศึกษามีวิถีการใชชีวิต นอกจาก

การเรียนที่ เขมขน  ไดทํากิจกรรมที่พัฒนาความเขมแข็ง

ทางดานจิตใจและคุณธรรม  และมีเวลาอีกสวนหนึ่งในการที่จะ

ออกกําลังกายดวย 

      โดยมีการวางแผนการปฏิบัติงานใหครอบคลุมและ

สอดคลองกับนโยบายดังกลาว งานพัฒนากีฬาและชมรมดาน

กีฬาของนักศึกษาไดดําเนินการจัดกิจกรรมตามแผนงาน และจะ

มีการประเมินผลการดําเนินงาน พรอมนําผลประเมินไป

ปรับปรุงพัฒนาทุกคร้ัง (กนศ.11.1-01) 

กนศ.11.1-01 

คําสั่งแตงตัง้

คณะกรรมการ

อํานวยการ

เก่ียวกับการ

แขงขันกีฬาสาน

สัมพันธ 5 วข.และ

การจัดสงนักกีฬา

เขารวมการแขงขัน

กีฬามหาวิทยาลัย

แหงประเทศไทย 

คร้ังที่ 40  

 

 2 บรรลุ

เปาหมาย 

ตามแผนไม

ต่ํากวา  รอย

ละ 80 

   กองฯ ไดดําเนินการตามแผนฯ โดยการจัดโครงการ จํานวน 

68 โครงการ พบวามีโครงการที่บรรลุตามเปาหมาย  64 

โครงการ คิดเปนรอยละ  95 (กนศ.11.1-02) โดยมีโครงการ

เดน ๆ ดังนี้ 

 

กนศ. 11.1-02 

แบบสรุป

ประเมินผล

โครงการ 
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ภารกิจที่  11 กีฬา  

ตัวบงชี้ :11.1 การชี้นําและ/หรือแกปญหาสังคมในดานสุขภาพของสถาบัน  

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการ

ประเมิน 

ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

   - โครงการแขงขันกีฬานองใหม   

- โครงการแขงขันกีฬา 14 คณะ 

- โครงการแขงขันกีฬา  5  วิทยาเขต  

 

 3 มีผลกระทบที่

เกิดประโยชน

และสราง

คุณคาทาง 

สังคม 

    1. นักศึกษา  บุคลากร ประชาชนทั่วไป มีความตื่นตัวในการ

ออกกําลังกายตามสนามกีฬากันมากข้ึน  มหาวิทยาลัยมีความ

พรอมทางดานการใหบริการ  สนามกีฬาตางๆ ตอทองถ่ินมาก

ยิ่งข้ึน  (กนศ.11.1-03) 

    2. มหาวิทยาลัยมีความพรอมในดานอาคารสถานที่สนาม

กีฬาที่จะรองรับการจัดทํากิจกรรมตางๆของนักศึกษา บุคลากร

และประชาชนในทองถ่ินไดอยางหลากหลายและเพียงพอ   

    3. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรในทุกวิทยาเขต  สามารถ

เปนศูนยกลางการใหบริการดานสุขภาพ และการออกกําลังกาย

กับสังคม 

กนศ.11.1-03 

ระเบียบการใช

สนามกีฬาตางๆ 

 4 ไดรับการ 

ยกยอง

ระดับชาต ิ

 

   กองฯ ไดจัดสงนักศึกษาและบุคลากรของคณะ/หนวยงานเขา

รวมการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย     (กนศ.

11.1-04) กีฬาบุคลากรสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

(กนศ.11.1-05) ซึ่งจากการจัดสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬา

ดังกลาว นักกีฬาไดรับเหรียญรางวัลโดยแยกออกเปนสวนของ

นักศึกษาและบุคลากรดังนี้  

1. นักศึกษา 

- การแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยฯ แหงประเทศไทย  

คร้ังที่ 40 “พลบดเีกมส”  

          3  เหรียญเงิน  

          3  เหรียญทองแดง 

2. บุคลากร 

- กีฬาบุคลากรสํานักงานคณะกรรมการการ 

อุดมศึกษา คร้ังที่ 32  “บางแสนเกมส” 

19  เหรียญทอง  

13  เหรียญเงิน  

          23  เหรียญทองแดง 

กนศ.11.1-04 

สรุปผลการแขงขัน

กีฬามหาวิทยาลัย 

แหงประเทศไทย 

คร้ังที่ 40  

 

กนศ.11.1-05 

สรุปผลการแขงขัน

กีฬาบุคลากร

สํานักงาน

คณะกรรมการการ

อุดมศึกษา คร้ัง 32 
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ภารกิจที่  11 กีฬา  

ตัวบงชี้ :11.1 การชี้นําและ/หรือแกปญหาสังคมในดานสุขภาพของสถาบัน  

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการ

ประเมิน 

ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

 5 ไดรับการยก

ยองระดับ

นานาชาต ิ

 

 

    กองฯ ไดดําเนนิการจัดสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬา 

IMT-GT VARSITY CARNIVAL ณ  ประเทศมาเลเซีย (กนศ.

11.1-06) 

ทั้งนี้กองฯ ยังไดจัดสงนักศึกษาเขารวมการคัดเลือกนักกีฬา

เยาวชนทีมชาติไทย ชนิดกีฬาบริดจ จํานวน 10 คน ผลปรากฏ

วา ผานการคัดเลือก 4 คน  (กนศ.11.1-07) 

กนศ.11.1-06 

หนังสือเดินทางไป

ราชการ 

 

กนศ.11.1-07 

รอเอกสารหนังสือ

รับรองผลการ

คัดเลือกนักกีฬา

เยาวชนทีมชาติ 

2556 จากสมาคม

บริดจแหงประเทศ

ไทย 

ขอสรุปโดยรวมของตัวบงชี ้

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

    1. กองฯ มีนโยบายในการสงเสริมใหนักศึกษา   บุคลากร  และประชาชน  มีความตระหนกัในการออกกําลังกาย  ซึ่ง

เปนการชีน้ําและ/หรือแกปญหาในดานสุขภาพของสังคม 

    2. มีสนามกีฬา  อุปกรณกีฬา ที่หลากหลายตามมาตรฐานการกีฬาแหงประเทศไทย เอ้ือตอการจัดโครงการ/กิจกรรม  

และการออกกําลังกาย 

    3. จัดกิจกรรมรณรงคดานสขุภาพโดยผานสื่อตางๆ ในพื้นทีภ่ายในมหาวิทยาลัย    

จุดควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

    1. ควรจัดกิจกรรมดานการสงเสริมสุขภาพรวมกับองคกรทั้งภาครัฐ  และเอกชน  เพิ่มมากข้ึน 

    2. ควรเพิ่มจํานวนบุคลากรดานการสงเสริมสุขภาพใหเพียงพอ 

วิธีปฏิบัติที่ด/ีนวัตกรรม 

    จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูกับหนวยงานหรือองคกรตางๆ ที่เก่ียวของทั้งภาครัฐและเอกชนในแตละวิทยาเขต 
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ภารกิจที่  11  กีฬา 

ตัวบงชี้ : 11.2  การพัฒนากีฬา 

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการ

ประเมิน 

ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 

มีการดําเนินการ    

1  ขอ 

มีการดําเนินการ     

2 ขอ 

มีการดําเนินการ    

3 ขอ 

มีการดําเนินการ     

4 ขอ 

มีการดําเนินการ     

5 ขอ 

 

ผลการประเมินตนเองปการศึกษา  2555 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

5 5 5   บรรลุเปาหมาย 
 

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการ

ประเมิน 

ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

 1 มีแผนปฏิบัติ 

งานทีส่อดคลอง 

ตามนโยบาย

มหาวิทยาลยั

และตาม

แผนการพัฒนา

กีฬาของชาติ

และมาตรฐาน

การกีฬาแหง

ประเทศไทย 

    กองฯ  มีแผนในการสงเสริมและพัฒนากีฬา ตาม

นโยบายมหาวิทยาลัย   เพื่อพัฒนานักศึกษา  บุคลากร 

ดานกีฬาและสุขภาพ  ประกอบดวย    กิจกรรมกีฬา   

กีฬาเพื่อสุขภาพ   กีฬาสานสัมพันธ  กีฬาเพื่อความเปน

เลิศ  วิทยาศาสตรการกีฬา    และสิ่งอํานวยความสะดวก  

ซึ่งกองฯไดพัฒนาอาคารสถานที่  สนามกีฬา  วัสดุอุปกรณ

กีฬาตางๆ ใหมีความพรอมในการรองรับการแขงขันใน

ระดับชาติและนานาชาติรวมถึงสนับสนุนการเรียนการ

สอน  เปนไปตามแผนการพัฒนาการกีฬาของชาติและ

มาตรฐานการกีฬาแหงประเทศไทย (กนศ. 11.2-01) 

กนศ. 11.2-01 

แผนสงเสริมและ

พัฒนากีฬา 

 2 มีการดําเนิน 

งานตามแผน 

     ปการศึกษา 2555 ไดจัดกิจกรรมกีฬาจํานวน 68 

โครงการโดยมีผู เขารวมทั้งสิ้น  5,377 คน กีฬาเพื่อ

สุขภาพจํานวน 2 โครงการ กีฬาเพื่อความเปนเลิศจํานวน  

2  โครงการ  โดยมีผูเขารวมทั้งสิ้น  500  คน  (กนศ 

11.2-02)  

     มีการจัดกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธทั้งภายในและ

ตางประเทศ  จํานวน  2  โครงการ  มีผูเขารวมทั้งสิ้น  

กนศ 11.2-02   

สรุปจํานวน

ผูเขารวมโครงการ   

  132 
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ภารกิจที่  11  กีฬา 

ตัวบงชี้ : 11.2  การพัฒนากีฬา 

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการ

ประเมิน 

ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

   150 คน กิจกรรมเขารวมการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัย 

แหงประเทศไทย คร้ังที่ 40 “พลบดเีกมส” โดยมีผูเขารวม

จํานวน 250 คน ใน 28 ชนิดกีฬา มีสถาบันเขารวม 120 

สถาบัน ดานสิ่งอํานวยความสะดวกทางดานอาคารสนาม

กีฬาและอุปกรณดานกีฬาเพื่อการฝกซอม  แขงขัน มีการ

จัดใหบริการสนามกีฬาตางๆใหกับนักศึกษา บุคลากร 

บุคคลทั่วไป ที่สนใจออกกําลังกายโดยเปดบริการ 2 

ชวงเวลา ชวงที่ 1 เวลา 06.30–10.00 น. ชวงที่ 2 เวลา 

15.30–21.00 น.  มีการจัดสนามกีฬาเพื่อการเรียนการ

สอนตามตารางการสอนวิชาพื้นฐานทางดานกีฬา  สนาม

กีฬาที่จัดใหบริการประกอบดวย สนามฟุตบอลพรอมลูวิ่ง

ยางสังเคราะห  1  สนาม   สนามฟุตบอล  1  สนาม   

สนามซอฟทบอล  1  สนาม   สนามฟุตซอล กลางแจง  2  

สนาม  สนามเปตอง 74 สนาม  สนามวอลเลยบอล

ชายหาด  1  สนาม สนามเทนนิส  5  คอรท  อาคารกีฬา

ในรม 1 หลัง  อาคารกีฬาอเนกประสงค 1 หลัง  อาคาร

ยิมเนเซี่ยม 1 หลัง    สระวายน้ํา 25 เมตร 1 สระ  สระ

วายน้ํา 50  เมตร  1  สระ  อาคารกีฬาและนันทนาการ  

1 หลัง ลานกิจกรรมอเนกประสงค  1  หลัง  การจัด

ใหบ ริการสนาม กีฬาต า งๆได เป ดบ ริการทุกวัน  มี

ผูใชบริการเพื่อออกกําลังกายเฉลี่ย 500คน/วัน  

 

 3 มีโครงการรับ

นักเรียนที่มี

ความสามารถ

ทางดานกีฬา

เขาศึกษาใน

มหาวิทยาลยั

โดยวิธีพิเศษ 

    โครงการรับนักเรียนที่มีความสามารถทางดานกีฬาเขา

ศึกษาในมหาวิทยาลัยโดยวิธีพิเศษ จํานวน 37 คน (กนศ 

11.2-03) 

 

กนศ 11.2-03 

สรุปรายงาน

โครงการรับ

นักศึกษาที่มี

ความสามารถทาง

กีฬาเขาศึกษาใน

มหาวิทยาลยัโดย

วิธีรับตรง 
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ภารกิจที่  11  กีฬา 

ตัวบงชี้ : 11.2  การพัฒนากีฬา 

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการ

ประเมิน 

ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

 4 มีการบริหาร

จัดการแบบ  มี

สวนรวมโดย

คณะกรรม การ

ชุดตาง ๆ 

    มีคณะกรรมการอํานวยการกีฬา  ประกอบดวย  รอง

อธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษาและศิษยเกาสัมพันธ  

ผูทรงคุณวุฒิดานกีฬา  เจาหนาที่งานกีฬากองกิจการ

นักศึกษา  ผูแทนองคการบริหาร  องคการนักศึกษา   ทุก

วิทยาเขต   เพื่อกําหนดกรอบนโยบายการพัฒนาดานกีฬา

ของมหาวิทยาลัย  (กนศ 11.2-04) 

กนศ 11.2-04 

คําสั่งแตงตัง้

คณะกรรมการ

อํานวยการกีฬา 

 

 5 มีการประเมิน 

ผลงานพรอม

นําผลมาปรับ- 

ปรุงพัฒนา 

      มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการ    ผล

การประเมินอยูในระดับปานกลาง ที่คาเฉลี่ย  3.68  และ

ไดนําผลการประเมินมาพัฒนาปรับปรุงการ ใหบริการ

อยางตอเนื่อง (กนศ 11.2-05) 

กนศ 1.10-02 

สรุปผลการ

ประเมินความพงึ

พอใจในการ

ใหบริการ กอง

กิจการนักศึกษา 

ขอสรุปโดยรวมของตัวบงชี ้

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

       1.  มีสนามกีฬาที่มีมาตรฐานระดบัสากล(มาตรฐานการกีฬาแหงประเทศไทย)และมสีถานที่ออกกําลังกายที ่

สวยงามและอยูใกลหอพักนักศึกษาและชุมชน 

         2.  นโยบายของรัฐบาลที่สนับสนุนใหมีการพัฒนาพื้นที่ในเขตสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ  (IMT-GT) โดยเปดโอกาสให

มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมสานสัมพันธดานกีฬากับประเทศมาเลเซีย  และประเทศอินโดนีเซีย    

         3. รัฐบาลมีนโนบายสนับสนุนสงเสริมใหประชาชนมีสุขภาพดีตามแผนพัฒนากีฬาแหงชาติ ฉบับที่5  (2554–

2559) ทําใหนักศึกษาและบุคลากรและบุคคลทั่วไปใหความสนใจตอการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพมากข้ึน 

       4. ไดรับการสนบัสนุนดานงบประมาณในการพัฒนาสนามกีฬาจากรัฐบาลและความรวมมือกับหนวยงานทั้งภายใน

และภายนอกในการสงเสริมกิจกรรมดานกีฬา 

จุดควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

       1. สนามกีฬาบางชนิดยังตองไดรับการปรับปรุงเพิ่มเติมจงึทําใหไมสามารถใหบริการไดอยางเต็มที ่

       2. การจัดการเรียนการสอนและการใชสนามกีฬานอกเวลาราชการ สงผลกระทบตอการจดักิจกรรมและออกกําลัง

กายของนักศึกษา  จึงควรประสานงานกับฝายที่เก่ียวของเพื่อกําหนดเวลาใชอาคารสนามกีฬา    

       3. มีสถานที่ออกกําลังกายใกลหอพักนักศึกษาและชุมชน จึงควรจัดทําแผนพัฒนาสนามกีฬา อุปกรณกีฬา เสนอตอ

มหาวิทยาลยั 

วิธีปฏิบัติที่ด/ีนวัตกรรม 

        นักกีฬาบริดจมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรเปนตัวแทนเยาวชนทีมชาตไิทยเขารวมการแขงขัน World University  

ณ  ประเทศฝร่ังเศส   ระหวางวนัที่ 10 – 15 กรกฎาคม 2555 
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ภารกิจที่ 12 องคประกอบตามนโยบายรัฐบาล 

ตัวบงชี้ 12.1 : การบริหารจัดการสถานศึกษา (3D) 

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการ

ประเมิน 

ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 ขอ 

มีการดําเนินการ 

3 ขอ 

มีการดําเนินการ 

4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 ขอ 

 

ผลการประเมินตนเองปการศึกษา 2555 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

5 5 5  บรรลุเปาหมาย 

                                      

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการ

ประเมิน 

ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

 1. วางแผนพัฒนา

สถานศึกษาตาม

แนวนโยบาย

สถานศึกษา 3 ดี 

(3D)และสงเสริม

สนับสนนุทั้ง

ทรัพยากร สิ่ง 

อํ า น ว ย ค ว า ม

ส ะ ด ว ก  แ ล ะ

บุคคล 

     กองฯ ไ ด กํ าหน ดแผน พัฒน าสถา น ศึกษาตา ม

แนวนโยบายสถานศึกษา 3 ดี โดยไดกําหนดกิจกรรมที่จะ

ดําเนินการเชิงนโยบายไวในโครงสรางกิจกรรมเสริมสราง

หลักสูตรที่นักศึกษาระดับปริญญาตรีตองเขารวมกิจกรรม

ทุ ก ค น ต ล อ ด ร ะ ย ะ เ ว ล า ที่ ศึ ก ษ า อ ยู ใ น

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร มีจํานวนไมนอยกวา 17 

กิจกรรม มีจํานวนหนวยชั่วโมงไมนอยกวา 100 หนวย

ชั่วโมง ซ่ึงโครงสรางกิจกรรมเสริมหลักสูตรดังกลาวได

กําหนดกิจกรรมสอดคลองตามแนวนโยบายสถานศึกษา 3 

ดี ไดแก กิจกรรมเสริมสรางจิตสํานึกสาธารณะ พัฒนา

คุณธรรม จริยธรรมและความมีวินัย กิจกรรมสงเสริมความ

เปนประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริยทรงเปนพระ

ประมุข และกิจกรรมเสริมสรางและพัฒนาสุขภาพ โดย

กิจกรรมดั ง กล า วจะออกมา ใน รูปแบบสนั บสนุ น

งบประมาณใหกลุมองคกร 

กนศ.12.1-01 

แ ผ น พั ฒ น า

โ ค ร ง ก า ร /

กิ จ ก ร รม   ก า ร

พั ฒ น า ส ถ า น 

ศึกษ าต ามแนว 

น โ ย บ า ย

สถานศึกษา 3 ดี  
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ภารกิจที่ 12 องคประกอบตามนโยบายรัฐบาล 

ตัวบงชี้ 12.1 : การบริหารจัดการสถานศึกษา (3D) 

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการ

ประเมิน 

ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

   กิจกรรมนักศึกษาดําเนินการ และจัดกิจกรรมโดย  กอง

กิจการนักศึกษารวมกับองคกรนักศึกษาโดยกองฯ  ได

สงเสริมสนับสนุนทั้งทรัพยากร   สิ่งอํานวยความสะดวก 

และบุคคลในการบริหารจัดการดังกลาว เชน การจัดสรร

งบประมาณสนับสนุนการแตงตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน

กิจกรรมเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตาม

นโยบายสถานศึกษา 3ดี และการสนับสนุนใหเกิดชมรม

เสรีชนคนประชาธิปไตยของนักศึกษาเพื่อขับเคลื่อน

กิจกรรมสงเสริมประชาธิปไตย (กนศ.12.1-01) 

 

 2.  จัดการเรียนรู จัด

กิ จ ก ร ร ม ด า น

ป ร ะ ช า ธิ ป ไ ต ย 

ด า น คุ ณ ธ ร ร ม 

จ ริยธรรม  และ

ดานภูมิคุมกันภัย

จากยาเสพติด 

      กองฯไดจัดกิจกรรมและสนับสนุนสงเสริมใหกลุม

องคกรกิจกรรมนักศึกษาดําเนินการจัดกิจกรรมซึ่งตลอด

ระยะปการศึกษา 2555   ดังนี้   

      กิจกรรมดานประชาธิปไตย จํานวน 9 โครงการ ดาน

คุณธรรม จริยธรรม จํานวน  25  โครงการ และดาน

ภูมิคุมกันภัยจากยาเสพติด จํานวน  8  โครงการ (กนศ.

12.1-02) 

      โดยมีโครงการ/กิจกรรมหลักๆ ไดแก โครงการ

เลือกตั้ งกรรมการองคการบริหาร  สภานัก ศึกษา 

กรรมการหอพัก และกรรมการกลุมกิจกรรมตางๆ ในสังกัด

องคการบริหาร องคการนักศึกษา โครงการเสวนา

ประชาธิปไตยและโครงการตามหาประชาธิปไตย จัดโดย

ชมรมเสรีชนคนประชาธิปไตย โครงการคายอาสาพัฒนา

ของชมรมนักศึกษาดานบําเพ็ญประโยชน  โครงการลูก

พระบิดาจิตอาสา พัฒนาคุณธรรมนําชีวิตพอเพียง และ

โครงการลักษณะสงเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพ จัดโดยงาน

พัฒนากีฬาและงานกิจกรรมนักศึกษา เปนตน(กนศ.12.1-

02)  

    โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด  ใน

สถานศึกษาในรูปแบบเครือขายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต

อยางตอเนื่องตั้งแตปการศึกษา 2552  จนถึง 

กนศ.12.1-02 

รายงานสรุปผล

การดํ า เนิน งาน

โ ค ร ง ก า ร /

กิ จ ก ร ร ม ก า ร

พั ฒ น า ส ถ า น 

ศึ กษ าต ามแนว 

น โ ย บ า ย ส ถ า น 

ศึกษา 3D 
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ภารกิจที่ 12 องคประกอบตามนโยบายรัฐบาล 

ตัวบงชี้ 12.1 : การบริหารจัดการสถานศึกษา (3D) 

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการ

ประเมิน 

ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

   ปจจุบัน  เพื่อใหแกนนํานักศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู 

ประสบการณ  และเพิ่มพูนความรู   มี เครือขายจาก

สถาบันอุดมศึกษาภาคใตตอนลาง  จํานวน  10 สถาบัน  

ไดรับการสนับสนุนงบประมาณสนับสนุนจาก  สกอ. และ 

ปปส.ภาค 9 

 

 3.  พัฒนาคณาจารย

แ ล ะ บุ ค ล า ก ร

ทางการศึกษา ให

มีองคความรูและ

ทั ก ษ ะ ก า ร

ป ฏิบั ติ ง า น เพื่ อ

ก า ร พั ฒ น า 

สถานศึกษา 3 ดี 

( 3D)  อ ย า ง มี

คุณภาพ 

   เพื่อใหการขับเคลื่อนกิจกรรมตามนโยบาย 3D ที่มี

ประสิทธิภาพ กองฯ ไดมีการพัฒนาองคความรูและทักษะ

การปฏิบัติงานแกบุคลากรที่ รับผิดชอบ โดยไดมีการ

ประชุ มชี้ แ จ ง เพื่ อ ขับ เคลื่ อน กิจกรรมในที่ ป ระชุ ม

คณะกรรมการดําเนินงานกิจการนักศึกษาและที่ประชุม

ผูนํากลุมกิจกรรมซึ่งมีการประชุมทุกเดือน มีการแตงตั้ง

คณะทํางานเพื่อปองกันและแกไขปญหานักศึกษาดื่มสุรา 

ปญหารานจําหนายสุรา สถาบันบัน เทิงและปญหา

อบายมุขบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

วิทยาเขตหาดใหญ (กนศ.12.1-03) 

กนศ .12.1-03 

- คําสั่ง

มหาวิทยาลยั   ที่ 

2431/2555 ลง

วันที่ 5 พ.ย.2555  

เร่ือง แตงตั้ง

คณะทํางานเพื่อ

ปองกันและแกไข

ปญหานักศึกษา

ดื่มสุรา ปญหา 

รานจําหนายสุรา 

สถานบันเทิง และ

ปญหาอบายมุข

บริ เวณโดยรอบ

ม ห า วิ ท ย า ลั ย     

สงขลานครินทร 

วิ ท ย า เ ข ต

หาดใหญ 

    - รายงานการ

ประชุม

คณะทํางานเพื่อ

ปองกันและแกไข

ปญหานักศึกษา 
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ภารกิจที่ 12 องคประกอบตามนโยบายรัฐบาล 

ตัวบงชี้ 12.1 : การบริหารจัดการสถานศึกษา (3D) 

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการ

ประเมิน 

ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

    ดื่มสุรา ปญหา

รานจําหนายสุรา 

สถานบันเทิง และ

ปญหาอบายมุข

บริเวณโดยรอบ 

มหาวิทยาลยัสงข

ลานครินทร วิทยา

เขตหาดใหญ  

 4 ใหความรวมมือ

กับทุกฝายในการ

ดํ า เ นิ น ก า ร

นโยบายคุณภาพ

สถานศึกษา3 ดี 

(3D) 

   กองฯ ไดมีการประสานขอความรวมมือและใหความ

รวมมือกับทุกภาคสวนทั้งหนวยงานภายในวิทยาเขต ตาง

วิทยาเขตและหนวยงานภายนอก ซ่ึงรับผิดชอบภารกิจ

โดยเฉพาะ และเครือขายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต เพื่อ

รวมขับเคลื่อนกิจกรรมตามนโยบายสถานศึกษา 3D ตั้งแต

การรณรงคสงเสริมดานประชาธิปไตย มีการเลือกตั้ง

คณะกรรมการองคกรกิจกรรมนักศึกษาทุกป การรณรงค

สงเสริมใหนักศึกษาไปใชสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสวนทองถ่ิน 

ตลอดจนการประสานความรวมมือกับจังหวัด และทองถ่ิน

ในการจัดกิจกรรมรณรงคตอตานภูมิคุมกันภัยจากยาเสพ

ติด  (กนศ.12.1-04) 

กนศ.12.1-04 

http://student. 

psu.ac.th/TS23

4 

 

 5. กํากับ ติดตามให

ส ถ า น ศึ ก ษ า

พั ฒ น า ห รื อ มี

นวัตกรรมสงเสริม

ใหการดําเนินงาน

เปนไปตาม 

   ในการจัดกิจกรรมของหนวยงานและองคกรนักศึกษา

กองฯไดกําหนดแนวทางใหยึดกระบวนการ PDCA-Par ใน

การกํากับดูแลและควบคุมการดําเนิน งาน  โดยเร่ิมตั้งแต

การวางแผน การเขียนโครงการตามกรอบแนวทางที่

กําหนดการปฏิบัติงาน 

ก น ศ . 9 . 1 -0 7

ส รุ ป ผ ล ก า ร

สัมมนากิจกรรม

นักศึกษา  

ป 2555 
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ภารกิจที่ 12 องคประกอบตามนโยบายรัฐบาล 

ตัวบงชี้ 12.1 : การบริหารจัดการสถานศึกษา (3D) 

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการ

ประเมิน 

ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

  ม า ต ร ฐ า น

สถานศึกษา 3 ดี 

(3D) 

โครงการ การกํากับและติดตามผล การมีสวนรวมในการ

ประชุมสรุปงานและการประเมินผลทั้งรายโครงการและ

ภาพรวม และการจัดเวทีคุณภาพกิจกรรมนักศึกษา เพื่อ

เปดโอกาสใหกลุมกิจกรรมไดนําเสนอโครงการซึ่งเปนแนว

ปฏิบัติที่ดี (Good Practice) เพื่อเปนแบบอยางที่ดีที่จะ

พัฒนาโครงการใหมๆ ในปการศึกษา  2556 (กนศ.12.1-

05) 

กนศ.9.1-08สรุป

รายงานการระชุม

ร ว ม กั บ อ ง ค ก ร

กิ จกรรม  / ง าน

กิจกรรม 

 

กนศ.12.1-05 

แบบฟอร มกา ร

เ ขี ย น แ ล ะ

ป ร ะ เ มิ น ผ ล

โครงการ 

ขอสรุปโดยรวมของตัวบงชี้ 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. กองฯ มีการกําหนดโครงสรางกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนานักศึกษา โดยมีกิจกรรมตามนโยบายสถานศึกษา  

3D เปนกิจกรรมหนึ่งอยูในประเภทบังคับเลือก และเลือกเขารวม ไดแก กิจกรรมเสริมสรางจิตสํานึกสาธารณะ พัฒนา

คุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมเสริมสรางความเปนประชาธิปไตย กิจกรรมสงเสริมและพัฒนาสุขภาพ 

2. มีแหลงงบประมาณสนับสนุนจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จํานวน 2,316,380 บาท  ในโครงการ 

รณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา 

 

จุดควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

     ควรจัดประชุมสัมมนาคณาจารย เจาหนาที่  เปนผูนาํนักศึกษาเพื่อประสานความรวมมือ จัดทําแผน 

โครงการ พรอมเสนอตั้งงบประมาณรองรับการดําเนนิงานตามนโยบายสถานศึกษา 3D  อยางตอเนื่องทุกป 

 

วิธีปฏิบัติที่ด/ีนวัตกรรม 

            ---- 

 

 

รายงานประจําปการประเมินคุณภาพภายใน  ปการศึกษา 2555 

139 


	ตัวบ่งชี้1.1ด้านทุนการศึกษา
	ตัวบ่งชี้2.1จัดบริการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาแก่นักศึกษา
	ตัวบ่งชี้3.1บริการให้การปรึกษาเชิงจิตวิทยา
	ตัวบ่งชี้4.1การบริการจัดหางานฯ
	ตัวบ่งชี้5.1มีการดำเนินงานวินัยนักศึกษาและพัฒนานักศึกษา
	ตัวบ่งชี้5.2ระดับความสำเร็จการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
	ตัวบ่งชี้6.1ด้านหอพักศึกษา
	ตัวบ่งชี้7.1จัดบริการอาหารเครื่องดื่มฯ
	ตัวบ่งชี้8.1จัดบริการสุขภาพอนามัยและประกันภัยอุบัติเหตุนักศึกษา
	ตัวบ่งชี้9.1กิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนานักศึกษา
	ตัวบ่งชี้9.2การจัดและส่งเสริมกิจกรรมนานาชาติ
	ตัวบ่งชี้10.1การให้บริการวิชาทหาร
	ตัวบ่งชี้11.1กีฬา
	ตัวบ่งชี้11.2พัฒนากีฬา
	ตัวบ่งชี้12.1บริหารจัดการ 3 d

