
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สวนที่ 6 

ผลการดําเนินงานกองกิจการนักศึกษา 

ประจําปการศึกษา 2556 

ภารกิจ/ตัวบงชี้เฉพาะของหนวยงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภารกิจที่  2  ภารกิจเฉพาะของหนวยงาน  



ตัวบงชี้ :  2.1  จัดบริการและสวัสดิการนักศึกษา 

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  2556 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

5 5 5   บรรลุเปาหมาย 

    
 

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการ

ประเมิน 

ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

 1 มีแผนการ

จัดบริการและ

สวัสดิการ

นักศึกษา ตาม

นโยบายของ

สํานักงาน 

คณะกรรม การ

การอุดมศึกษา 

มหาวิทยาลยั 

สงขลานครินทร 

สวนราชการและ

หนวยงานที่

เก่ียวของ 

 

      กองฯ มีแผนการการดําเนินงานจัดบริการและ

สวัสดิการนักศึกษาที่เอ้ือตอการพัฒนาการเรียนรูและ

สงเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษา เก่ียวกับ ทุนการศึกษา 

กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา การใหคําปรึกษาและ

บริการดานขอมูลขาวสาร บริการจัดหางานและขอมูล

ศึกษาตอ บริการอาหาร เคร่ืองดื่มและสิ่งอํานวยความ

สะดวกที่จําเปน บริการสุขภาพอนามัยและการประกันภัย

อุบัติเหตุ และการใหบริการวิชาทหาร  (กนศ.2.1-01)    

กนศ.2.1-01   

มาตรฐาน  กิจการ

นักศึกษาของ

สํานักงาน 

คณะกรรมการการ

อุดมศึกษา   

 

กนศ.1.1-01 

แผนกลยุทธกอง

กิจการนักศึกษา 

ป 2556-2558  
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ภารกิจที่  2  ภารกิจเฉพาะของหนวยงาน  

ตัวบงชี้ :  2.1  จัดบริการและสวัสดิการนักศึกษา 

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการ

ประเมิน 

ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

 2 มีการดําเนิน งาน

ตามแผน ที่

กําหนด 

   กองฯ ไดจัดใหมีบริการและสวัสดิการนักศึกษาที่ดี ดังนี้ 

   2.1 จัดบริการทุนการศึกษาประเภททุนทั่วไป ตาม

เงื่อนไขและวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัยหรือแหลงทุน ป

การศึกษา 2556  มีนักศึกษาสมัครขอรับทุน รวมจํานวน  

362  คน  จัดสรรทุนใหนักศึกษา รวมทั้งสิ้น 198 คน รวม

เปนเงิน 1,458,126  บาท และสวนที่ไดรับเงินตอเนื่อง

จํานวน 160 คน วงเงินทุน 5,967,585 บาท และมีการ

จัดสรรทุนการศึกษาโครงการตนกลาสงขลานครินทร ซึ่ง

เปนโครงการที่จัดข้ึนตามนโยบายของคณะกรรมการสงเสริม

กิจการมหาวิทยาลัย  เพื่อชวยเหลือนักเรียนที่ครอบครัวมี

ฐานะยากจน ใหไดมีโอกาสศึกษาในระดับปริญญาตรี 

จัดสรรทุนการศึกษา แบงเปน 2 ระดับ คือ ระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลายและระดับปริญญาตรี สําหรับ

ประเภททุนใหมไดเปดรับสมัครและคัดเลือกนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาตอนตน จากโรงเรียนขยายโอกาส/โรงเรียน

ประจําตําบลและโรงเรียนสอนศาสนาใน 14 จังหวัด

ภาคใต  เพื่อศึกษาตอในระดับมัธยมปลาย (ม.4-ม.6)  การ

ดําเนินงานทั้งสวนการประชาสัมพันธ  การแสดงแหลง

เงินทุนและการคัดเลือกผูรับทุนและการพัฒนานักเรียนทนุ

ใหสามารถรวมเขาเรียนในมหาวิทยาลัยและความสามารถ

ตามศักยภาพ      ปการศึกษา 2556   มีผูสมัครขอรับทุน

ประเภททุนใหมจํานวน  68  คน  จัดสรรทุน จํานวน  14  

คน  เปนเงิน 406,000 บาท และพิจารณาการคัดเลือกผู

ไดรับทุนตอเนื่อง จํานวน 48 คน  เปนเงิน 1,601,000  

บาท  รวมการจัดสรรทั้งประเภททุน 

กนศ.2.1-01            

มาตรฐาน  กิจการ

นักศึกษาของ

สํานักงาน 

คณะกรรมการการ

อุดมศึกษา  

 

กนศ.2.1-02  

ประกาศ

มหาวิทยาลยั สงขลา

นครินทร เร่ือง รับ

สมัครนักศึกษา 

ขอรับทุนการศึกษา 

ประจําป 

การศึกษา 2556 

 

กนศ.2.1-03ประกาศ

มหาวิทยาลยั สงขลา

นครินทร เร่ือง 

ประกาศผลการ

คัดเลือกนักศึกษารับ

ทุนการศึกษา

ประเภททุนทั่วไป 

วิทยาเขตหาดใหญ 

ประจําปการศึกษา 

2556 
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ภารกิจที่  2  ภารกิจเฉพาะของหนวยงาน  

ตัวบงชี้ :  2.1  จัดบริการและสวัสดิการนักศึกษา 

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการ

ประเมิน 

ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

   ตอเนื่องและทุนใหมทั้ งสิ้น  62 คน  เปนเงินทั้ งสิ้น 

3,007,000  บาท  และมีการจัดทุน "สงขลานครินทร” 

เปนทุนที่จัดตั้งข้ึนเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระบรมราช

ชนกเจาฟามหิดลอดุลยเดชฯ เพื่ อส ง เส ริมใหมีผู มี

การศึกษาสูง และเพื่อสรางนักวิชาการ (Scholar) ที่มี

ความสามารถ  โดยคัดเลือกผูรับทุนจากนักเรียนใน 14 

จังหวัดภาคใต ที่มีผลการเรียนดีเยี่ยม (คะแนน 3.00 ข้ึน

ไป)  เขาศึกษาตอในสถาบันอุดมศึกษาภาคใต  คัดเลือก

ทุนใหมทุกป  ปละ 1 ทุน และพิจารณาคัดเลือกผูรับทุน

ตอเนื่องปการศึกษา 2556 มีผูรับทุนตอเนื่อง จํานวน 2 

คน เงินทุน 100,000 บาท การดําเนินงานทั้งสวนการ

ประชาสัมพันธ  คัดเลือกและพัฒนานักศึกษาทุน 

-ทุน "ชวยเหลือนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลา-นครินทร

กลุมพิเศษตาง ๆ”  ไดแก ทุนชวยเหลือนักศึกษาที่ไดรับ

ผลกระทบจากเหตุการณความไมสงบในจังหวัดชายแดน

ภาคใต จํานวน 1 คน โครงการสนับสนุนเงินอุดหนุน

ทางการศึกษาสําหรับนิสิตนักศึกษาพิการในระดับ

อนุปริญญาและระดับปริญญาตรี ซึ่งเปนโครงการที่จัดข้ึน

ตามพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ 

พ.ศ. 2551 โดยใหนักศึกษาพิการมีโอกาสเขารับการศึกษา

โดยไมตองเสียคาใชจาย  โดยใน          ปการศึกษา 

2556  มีนักศึกษาพิการที่ไดรับการสนับสนุนเงินอุดหนุน

ทางการศึกษา จํานวน 5 คน ทุนชวยเหลือนักศึกษาที่

ประสบอุทกภัย/วาตภัย/ประสบภัยสึนามิ  จํานวน 1 คน 

เปนเงิน 63,000 บาท (กนศ.2.1-06) 

กนศ.2.1-04 

ประกาศกระทรวง 

ศึกษาธิการ เร่ือง  

นโยบายทีส่ถาบนั 

อุดมศึกษาพึงปฏิบัติ

ตอนักศึกษา 

 

กนศ.2.1-05  

ประกาศ

มหาวิทยาลยั สงขลา

นครินทร  

เร่ือง  ผลการ 

พิจารณาคัดเลือก 

ผูไดรับทนุการ ศึกษา

โครงการ ตนกลา

สงขลานครินทร  

ประจําปการศึกษา 

2556 

 

กนศ.2.1-06

ประกาศ

มหาวิทยาลยั 

สงขลานครินทร 

เร่ืองผลการ

พิจารณาจัดสรร

ทุนชวยเหลือ 

นักศึกษาที่ไดรับ

ผลกระทบจาก

เหตุการณความ 

69 
รายงานประจําปการประเมินคุณภาพภายใน  ปการศึกษา 2556 



ภารกิจที่  2  ภารกิจเฉพาะของหนวยงาน  

ตัวบงชี้ :  2.1  จัดบริการและสวัสดิการนักศึกษา 

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการ

ประเมิน 

ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

   -  ทุนการศึกษาประเภททุนทํางานแลกเปลี่ยน  เปน

ทุนการศึกษาที่จัดใหนักศึกษาทํางานในหนวยงานตาง ๆ 

ของมหาวิทยาลัยในชวงเวลาวางจากการเรียน นักศึกษา

ไดรับคาตอบแทน ชั่วโมงละ 25 บาท นักศึกษาสามารถ

สมัครขอรับทุน  เลือกหนวยงาน และลงเวลาการ

ปฏิบัติงานผานทาง website ปการศึกษา 2556 มีผูสมัคร

จํานวน 317  คน  ไดรับการจัดสรรทุนการศึกษาจํานวน  

147  คน  จํานวนเงินทุนทั้งสิ้น  297,772  บาท  

(กนศ.2.1-07) 

ไมสงบในจังหวัด

ชายแดนภาคใต 

 

กนศ.2.1-07  

http://student.ps

u.ac.th/StudAffair

s/Special/scholars

hip/ 

 

   2.2 จัดบริการกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา ตาม

ประกาศ/ระเบียบและขอบังคับของกองทุน    ปการศึกษา 

2556 ไดจัดสรรเงินกูยืมตามเกณฑที่กําหนด จํานวน 

4,322 คน รวมเปนเงิน 233,423,015  บาท (กนศ.2.1-

08) 

กนศ.2.1-08 

ระเบียบ และขอบังคับ

กองทุนฯ 

   2.3 จัดบริการใหคําปรึกษาและบริการดานขอมูลขาวสาร 

ชวยใหนักศึกษาคนหาและแกไขปญหาตางๆ ทั้งดานการ

เรียนและปญหาอ่ืนๆ               ปการศึกษา 2556  มี

นักศึกษาขอรับการปรึกษาทั้งเปนรายกลุม รายบุคคล 

และทางโทรศัพท  รวมจํานวน  48  คน และมีการ

ใหบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอนักศึกษา โดยมี

เ ว็ บ ไ ซ ต ก อ ง กิ จ ก า ร นั ก ศึ ก ษ า 

( http:\\student.psu.ac.th)  เ ป น แ ห ล ง ร ว ม ข อ มู ล

ขาวสารที่เก่ียวของกับนักศึกษา มีการจัดกิจกรรมเพื่อ

พัฒนาประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพแกนักศึกษา  

ไดแก โครงการฝกอบรมเพื่ อ เพิ่มทักษะการสื่ อสาร

ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาชั้นปสุดทายเพื่อเขาสูตลาด

งานในประชาคม ASEAN จํานวน 5 คร้ัง   มีผูเขา

โครงการรวมจํานวน  1,056   คน 

กนศ.2.1-09 

แบบบนัทึก 

การใหการปรึกษา 

 

กนศ.1.5-03 

http://student. 

psu.ac.th 

 

 

   2.4 จัดบริการจัดหางานและขอมูลศึกษาตอ โดยมุงเนนให

นักศึกษามีงานพิเศษทําหารายไดระหวางเรียน มีงานทํา

หลังสําเร็จการศึกษา หรือศึกษาตอในระดับสูงข้ึน โดยจัด

ใหมีระบบสารสนเทศเพื่อการบริการจัดหางานและขอมูล

ศึกษาตอทางเว็บไซต PSU Job Search พรอมทั้งจัด

กนศ.2.1-10 

http://student. 

psu.ac.th/ 

jobssearch/ 

index.php 
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ภารกิจที่  2  ภารกิจเฉพาะของหนวยงาน  

ตัวบงชี้ :  2.1  จัดบริการและสวัสดิการนักศึกษา 

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการ

ประเมิน 

ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

บรรยายใหความรูเ ก่ียวกับการสมัครงาน การพัฒนา

บุคลิกภาพ จัดสอบ TOEIC ตลอดจน      จัดโครงการ

เสริมสมรรถนะบัณฑิตใหประกอบธุรกิจเองได รวม 7 

โครงการ มีนักศึกษา/บัณฑิต/บุคคลภายนอกเขารวม

จํานวน 3,523 คน และ     มีการจัดงานวันนัดพบแรงงาน

รวมกับสํานักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา มีสถาน

ประกอบการเขารวมจํานวน  122  แหง มีตําแหนงงาน

วาง 1,054  ตําแหนง  6,148  อัตรา  มีผูลงทะเบียน

ทั้งสิ้น  3,700  คน (กนศ.2.1-11) 

 

กนศ.2.1-11สรุปผล

การจัดงานวันนดัพบ

แรงงานสงขลา 57 

 
กนศ.2.1-01   
มาตรฐาน  กิจการ
นักศึกษาของ
สํานักงาน 
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา   
 

   2.5 จัดบริการอาหาร  เคร่ืองดื่ม  และสิ่งอํานวยความ

สะดวกที่จําเปน มี คุณภาพตามมาตรฐาน ในราคาที่

ยุติธรรม ใหเพียงพอกับความตองการของนักศึกษาและ

บุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยจัดใหมีผูประกอบการ

จําหนายอาหารและเคร่ืองดื่มที่มีความหลากหลาย รวม

จํานวน 68 ราน นอกเหนือจากการจัดใหมีบริการของคณะ

ตางๆ พรอมทั้งจัดใหมีรานสวัสดิการสิ่งอํานวยความสะดวก

ตางๆ  (กนศ.2.1-12)  มีการควบคุมคุณภาพโดยการตรวจ

ผูประกอบการ ผูสัมผัสอาหาร ตรวจหาเชื้อจุลินทรีย โดย

คณะกรรมการ เจาหนาที่สาธารณสุข และนักศึกษา - 

อาจารย 

กนศ.2.1-12ประกาศ

รายชื่อ/ประเภท

อาหาร  

 

กนศ. 2.1-13   

หนังสือขออนุญาต

ตรวจสอบสุขาภิบาล

อาหารในศูนยอาหาร

โรงชาง/ผลการ

ตรวจสอบคุณภาพจาก

หอง ปฏิบัติการ 

เคร่ืองดื่ม 

 

   จากภาควิชาจุลชีววิทยา  อบรมใหความรูผูประกอบการ

และรณรงคใหความรูการบริโภคอาหารที่ถูกหลักอนามัย

และเหมาะสม (กนศ.2.1-13) จัดสถานที่รับประทาน

อาหารใหม ีความสะอาด  สะดวก  สบาย  โดย มี

พนักงานทําความสะอาดทุกวันๆ ละ 2 ผลัด ตั้งแตเวลา 

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

ลมติดผนังระบายอากาศบริเวณที่นั่งรับประทานอาหาร  มี

น้ําประปาที่ผานการกรองน้ําดื่มดวยเคร่ืองกรองที่ได

มาตรฐานน้ําดื่มบริการฟรี และมีระบบจัดเก็บเศษอาหาร 

กนศ. 2.1-14    

ประกาศ

มหาวทิยาลยัสงขลานคริ

นทร วิทยาเขตหาดใหญ 

เร่ืองการใหบริการ

สุขภาพอนามัย และการ

ประกันภัยอุบัติเหตุ

นักศึกษา วิทยาเขต

หาดใหญ 
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ภารกิจที่  2  ภารกิจเฉพาะของหนวยงาน  

ตัวบงชี้ :  2.1  จัดบริการและสวัสดิการนักศึกษา 

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการ

ประเมิน 

ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

ขยะรีไซเคิล  บอดักไขมัน ภายใตการประสานงานกับของ

อาคารสถานที่ 

 

 

   2.6 จัดบริการสุขภาพอนามัยและการประกันภัยอุบัติเหตุ 

โดยจัดใหมีบริการสุขภาพอนามัยที่โรงพยาบาลสงขลา

นครินทรและที่ศูนยสุขภาพนักศึกษา ซ่ึงอยูในบริเวณ

มหาวิทยาลัยและใกลชุมชนนักศึกษา นักศึกษามีความ

สะดวกในการเขารับบริการ และไดจัดทําประกันภัย

อุบัติเหตุใหนักศึกษา-บุคลากรของมหาวิทยาลัย ทําให

นักศึกษา-บุคลากรมีความสะดวกในการเขา รับการ

รักษาพยาบาลเนื่องจากประสบอุบัติเหตุไดทั่วโลก ทั้ง

โรงพยาบาลของรัฐ โรงพยาบาลเอกชน คลินิก และโพลี

คลินิก ปการศึกษา 2556            มีนักศึกษา-บุคลากร

เขารวมโครงการประกันภัย จํานวน 23,819 คน มี

นักศึกษาประสบภัยอุบัติเหตุเขารับการรักษาพยาบาล 

จํานวน 3,104 คร้ัง บุคลากรเขารับการรักษาพยาบาล  

จํานวน 57 คร้ัง  เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจํานวน 2 คน แยก

เปนนักศึกษา 1 คนบุคลากร 1 คน เสียชีวิตจากสุขภาพ 

จํานวน 2 คนแยกเปนนักศึกษา 1 คน 

กนศ. 2.1-15  บันทึก

ขอตกลงการ 

ทําประกันภัยฯ 

ป 2556 

 

กนศ. 2.1-16 

บัญชรีายชื่อผูเขา รวม

ประกันภัยฯ 

   บุ ค ล า ก ร  1  ค น  ค า ใ ช จ า ย ร ว ม เ ป น จํ า น วน เ งิ น

2,055,514.82 บาท 
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ภารกิจที่  2  ภารกิจเฉพาะของหนวยงาน  

ตัวบงชี้ :  2.1  จัดบริการและสวัสดิการนักศึกษา 

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการ

ประเมิน 

ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

   2.7 จัดบริการวิชาทหาร โดยประสานงานรับสมัคร

นักศึกษาวิชาทหาร ดําเนินการขอผอนผันการเกณฑทหาร 

ขอผอนผันการเรียกพล ขอยกเวนการตรวจเลือกเขารับ

ราชการทหาร ทํารอรับสิทธิ์  ลาศึกษาตอ ขอติดตั้งยศ 

การศึกษาภาคสนาม     ปการศึกษา 2556  มีนักศึกษา

สมัครเรียนและฝกภาคสนาม จํานวน  114  คน  ขอ

ยกเวนการตรวจเลือกเขารับราชการทหาร จํานวน  318  

คน     ขอผอนผันการเรียกพล จํานวน  -  คน ขอผอนผัน

การเขารับราชเปนทหารกองประจําการเพื่อลาศึกษาตอ 

จํานวน 1 คน 

กนศ. 2.1-17 

ระเบียบ

กระทรวงกลาโหม 

 

กนศ. 2.1-18 

ใบรายชื่อ นศท. 

2556 

 

กนศ. 2.1-19   

บัญชีรายชื่อ

นักศึกษาขอยกเวน

การตรวจเลือกเขา

รับราชการทหาร 

ประจําป 2556 

 

กนศ. 2.1-20 

หนังสือจากศูนยฝก 

มทบ. 42 

 

กนศ. 2.1-21 

หนังสือลาศึกษาตอ 

 

 

     

 

 3 มีระบบ

บริหารงานแบบมี

สวนรวม มีคณะ 

      มีอาจารย บุคลากรและผูแทนนักศึกษา รวมเปน

คณะกรรมการทํางานอยางมีสวนรวม เพื่อความโปรงใส 

ยุติธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล ตลอดจนมีหนวยงาน

กนศ. 2.1-22 

คําสั่งแตงตัง้ 

คณะกรรมการ
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ภารกิจที่  2  ภารกิจเฉพาะของหนวยงาน  

ตัวบงชี้ :  2.1  จัดบริการและสวัสดิการนักศึกษา 

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการ

ประเมิน 

ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

ทํางานตางๆ ตาม

ภารกิจของกอง 

ราชการ บริษัทผูประกอบการเอกชนรวมทํางาน ดงันี้  

      3.1 คณะกรรมการจัดสรรทุน 

      3.2 คณะกรรมการกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา 

      3.3 คณะกรรมการที่ปรึกษาเชิงจิตวิทยา  

      3.4 อาสาสมัครนักศึกษาบานวัยใส  

      3.5 สํานักงานจัดหางานจงัหวัดสงขลา  

      3.6 บริษัทผูประกอบการเอกชน 

      3.7 คณะกรรมการคัดเลือกควบคุม แล 

รานคาจําหนายอาหารและใหบริการตาง ๆ  ใน 

พื้นที่ซึ่งอยูในความรับผิดชอบของกองกิจการนักศึกษา 

      3.8 คณะกรรมการจัดทําประกันภัยอุบัติเหต ุ

      3.9 ศูนยฝกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบก 42   

บริหารงานกิจการ

นักศึกษา

มหาวิทยาลยั-สงขลา

นครินทร 

 

กนศ.2.1-23

คณะกรรมการ

ดําเนินงานกิจการ

นักศึกษา 

 

กนศ. 2.1-24 

คณะกรรมการ

คัดเลือกควบคุม 

ดูแล รานคาจําหนาย

อาหารและใหบริการ 

ตาง ๆ ในพืน้ที่ซึ่งอยู

ในความรับผิดชอบ

ของกองกิจการ

นักศึกษา  

 

กนศ. 2.1-25 

คณะกรรมการ

ดําเนินงานจัดทํา

ประกันภัยอุบัติเหตุ 

ป 2556 
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ภารกิจที่  2  ภารกิจเฉพาะของหนวยงาน  

ตัวบงชี้ :  2.1  จัดบริการและสวัสดิการนักศึกษา 

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการ

ประเมิน 

ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

 4 มีการประเมินผล

การดําเนินงาน 

   มีการประเมินผลความพึงพอใจของผูใชบริการทุก

ภารกิจ ทั้งโดยการสังเกต สัมภาษณ และใชแบบประเมิน 

ผลการประเมินภาพรวมอยูในระดับดี ที่คาเฉลี่ย 3.76  

โดยผลประเมินตามภารกิจมีดังนี้   

     4.1 จัดบริการอาหาร เคร่ืองดื่ม และสิ่งอํานวยความ

สะดวกที่จําเปน ผลการประเมินอยูในระดับ  ดี  คาเฉลี่ย 

3.75 

     4.2 จัดบริการสุขภาพอนามัยและการประกันภัย

อุบัติเหตุผลการประเมินอยูในระดับดี คาเฉลี่ย 4.03 

     4.3 จัดบริการวิชาทหาร ผลการประเมินอยูในระดับดี 

คาเฉลี่ย 3.82  

     4.4 จัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนว

การใชชีวิตแกนักศึกษา ผลการประเมินอยูในระดับมาก 

คาเฉลี่ย 3.73 

     4.5 จัดบริการขอมูลขาวสารที่ เปนประโยชนตอ

นักศึกษา ผลการประเมินอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.77 

     4.6 จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาการ

และวิชาชีพแกนักศึกษา ผลการประเมินอยูในระดับมาก 

คาเฉลี่ย 3.82  

     4.7 ความพึงพอใจในภาพรวมระบบและกลไกการให

การปรึกษาและบริการดานขอมูลขาวสาร ผลการประเมิน

อยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.77 

กนศ. 1.9-02สรุปผล

การประเมินผลความ

พึงพอใจในการ

ใหบริการ กอง

กิจการนักศึกษา 

 5 มีการนําผลการ

ประเมินมา

ปรับปรุงการ

(พัฒนา)ทาํงาน 

 

      มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาการ

จัดบริการและสวัสดิการนักศึกษาให   ดียิ่งข้ึน ดังนี้ 

     -ประชุมผูมีสวนรวมทั้งผูประกอบการจําหนายอาหาร

และสินคาบริการ พนักงานทําความสะอาด เพื่อปรับปรุง

พัฒนาการปฏิบัติงาน พรอมทั้งไดประสานงานกองอาคาร

สถานที่เก่ียวกับสัตวจรจัดที่สรางความรําคาญใหผูบริโภค  

ปรับปรุงบริเวณ ซอมแซมหลังคา  เพิ่มพัดลมระบาย

อากาศ  พื้นอาคารที่สะอาดสม่ําเสมอ 

     - จัดใหมีแพทยประจําคลินิกสุขภาพนักศึกษาในวัน

จันทรตั้งแตเวลา 12.30น. เพื่อบริการนักศึกษาปวยที่มี

จํานวนมากกวาวันอ่ืนๆ 
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ภารกิจที่  2  ภารกิจเฉพาะของหนวยงาน  

ตัวบงชี้ :  2.1  จัดบริการและสวัสดิการนักศึกษา 

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการ

ประเมิน 

ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

ขอสรุปโดยรวมของตัวบงชี ้

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

     1. มีระบบการบริหารจัดการแบบมีสวนรวม เปนคณะกรรมการ  คณะทํางาน จดับริการและสวัสดิการนักศึกษา   

     2. มีระบบบริการที่ทนัสมัยนักศึกษาเขาถึงไดสะดวก เชน  ระบบสุขภาพอนามัยและการประกันภัยอุบัติเหตุ  ระบบ

วิชาทหาร  ระบบทุนการศึกษา  เปนตน     

     3. มีชองทางการติดตอสื่อสารหลายชองทาง  สามารถสื่อสารผูรับบริการไดสะดวก  รวดเร็ว เชน    Face book , e-

mail  , line  เปนตน 

     4. มีระบบสารสนเทศสาํหรับผูปฏิบัติงานและผูรับบริการ 

จุดควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

1. ควรไดรับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมเติม 

2. ควรมีการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการทุกภารกิจ 

วิธีปฏิบัติที่ด/ีนวัตกรรม 

     มีศูนยสุขภาพนักศึกษาอยูบริเวณหอพักนักศึกษา 
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ภารกิจที่ 2  ภารกิจเฉพาะของหนวยงาน  

ตัวบงชี้  2.2 : 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 2556 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

6 6 5  บรรลุเปาหมาย 

                                      

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการ

ประเมิน 

ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

 1. สถาบนัจัดทาํ

แผนการจัด

กิจกรรมพัฒนา

นักศึกษาที่

สงเสริมผลการ

เรียนรูตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับ อุดมศึกษา

แหงชาต ิ

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.1.1-01) พรอมยึดกรอบ

นโยบายบมเพาะนักศึกษา และโครงสรางกิจกรรมเสริม

หลักสูตรเพื่อพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

ซึ่งกําหนดใหนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เขาศึกษาในป

การศึกษา 2550 เปนตนไป ตองเขารวมกิจกรรมเสริม

หลักสูตรเพื่อพัฒนานักศึกษาตลอดระยะเวลาที่ศึกษาใน

มหาวิทยาลัย มีจํานวนไมนอยกวา 17 กิจกรรม มีจํานวน

หนวยชั่วโมงที่เขารวมไมนอยกวา 100 หนวยชั่วโมง มี

โครงสรางกิจกรรมเสริมหลักสูตร จําแนกได 5 ประเภท  

(กนศ.2.2-01) ไดแก   

 

กนศ.1.1-01  

แผนกลยุทธ 

กองกิจการนักศึกษา  

ป 2556-2558 

 

กนศ.2.2-01  

คูมือปฏิบัติงานเสริม

หลักสูตรเพื่อพัฒนา

นักศึกษา 

มหาวิทยาลยั 

สงขลานครินทร 
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ภารกิจที่ 2  ภารกิจเฉพาะของหนวยงาน  

ตัวบงชี้  2.2 : ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา  

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการ

ประเมิน 

ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

       1.1 กิจกรรมเสริมสรางจิตสํานึกสาธารณะ พัฒนา

คุณธรรม จริยธรรม และความมีวินัย  

    1.2 กิจกรรมเสริมสรางทักษะทางสังคม วิชาการ วิชาชีพ 

และเสริมสรางสมรรถนะบนพื้นฐานความเปนไทย 

    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

คุณภาพการศึกษาใหกับนักศึกษาโดยนํากระบวนการ

บริหารงานแบบวงจรคุณภาพ (PDCA-par) เปนแนวทางใน

การปฏิบัติงานสนับสนุนสงเสริมโครงการกิจกรรมของ

นักศึกษา มีการจัดอบรมใหความรู เ ร่ืองกระบวนการ

บริหารงานแบบวงจรคุณภาพ (PDCA-par) โดยสอดแทรก

การใหความรูเมื่อมีการประชุมสัมมนาทุกคร้ัง พรอมไดจัด

ประกวดโครงการกิจกรรมดีเดน โดยกําหนดเกณฑการเขียน

สรุปตามกระบวนการ PDCA มีการจัดโครงการเวทีคุณภาพ

กิจกรรมนักศึกษาของ     วิทยาเขตหาดใหญ โดยมีการ

คัดเลือกโครงการกิจกรรมดีเดน และนักกิจกรรมตัวอยาง

ประจําป    มีการจัดกิจกรรมจัดระเบียบตึกกิจกรรม

นักศึกษา (5ส.) ขององคกรนักศึกษา  (กนศ.2.2-02)  

 

กนศ.2.2-02 โครงการ

พัฒนาผูนาํกลุม

กิจกรรมนักศึกษา

เตรียมรับประชาคม

อาเซียน 

 

กนศ.2.2-03  

-เกณฑการคัดเลือก

นักกิจกรรมตัวอยาง 
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ภารกิจที่ 2  ภารกิจเฉพาะของหนวยงาน  

ตัวบงชี้  2.2 : ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา  

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการ

ประเมิน 

ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

    โครงการกิจกรรม

ดีเดน 

-ประกาศ

มหาวิทยาลยั 

สงขลานครินทรเร่ือง

ผลการคัดเลือกนัก

กิจกรรมตัวอยาง  

วิทยาเขตหาดใหญ

ประจําป 2556  

และประกาศ 

มหาวิทยาลยั   

สงขลานครินทรเร่ือง

ผลการพิจารณา

คัดเลือกโครงการ

กิจกรรมดีเดนวิทยา

เขต หาดใหญ 

ประจําป 2556 

 3. มีการสงเสริมให

นักศึกษานาํ

ความรูดานการ

ประกันคุณภาพ

ไปใชในการจัด

กิจกรรมที่

ดําเนินการโดย 

    กองฯ ไดสนับสนุนสงเสริมใหกลุมองคกรกิจกรรม

นักศึกษา ไดแก องคการบริหารฯ         สภานักศึกษาฯ 

ชมรมในสังกัดองคการบริหารฯ และกรรมการหอพักเปนผู

จัดโครงการ รวมทั้งโครงการซ่ึงงานในสังกัดกองกิจการ

นักศึกษาดําเนินการจัดข้ึนเพื่อพัฒนานักศึกษา รวมทั้งสิ้น 

340 โครงการ/กิจกรรม (กนศ.2.2-04)  ซึ่งกิจกรรมดังกลาว

ไดดําเนินการโดยนํากระบวนการบริหารงานแบบวงจร

คุณภาพ (PDCA-par)  มีการ 

กนศ.2.2-04 

http://student. 

psu.ac.th/TS234  
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ภารกิจที่ 2  ภารกิจเฉพาะของหนวยงาน  

ตัวบงชี้  2.2 : ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา  

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการ

ประเมิน 

ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

  นักศึกษาอยาง

นอย  5 

ประเภท 

ในระดับปริญญา

ตรี  

จัดอบรมใหความรูกับผูนํากิจกรรมนักศึกษา  สรุปผลการ

ดําเนินโครงการจําแนกตามฐานขอมูลสารสนเทศกิจกรรม

นักศึกษารวม 5 ดาน ดังนี้ 

    3.1 กิจกรรมดานวิชาการที่สงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่

พึงประสงคที่สงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตพึงประสงคจํานวน 

60 โครงการ (กนศ.2.2-04) ประกอบดวย 

        1.) โครงการที่นําความรูจากวิชาการ/วิชาชีพ ที่ศึกษา

อยู และจากความสนใจเฉพาะเร่ืองของนักศึกษา ไปฝก

ปฏิบัติ/ถายทอดแกเยาวชน/ นักเรียน ไดแก โครงการคาย

วิเทศสอน สานตอ  โครงการคายยุวชนคนชางพูด ป 9  

โครงการคายรักษภาษามลายู โครงการ VITES BACK TO 

THE NATURE CAMP โครงการมหกรรมภาษาและ

วัฒนธรรม โครงการ Enlish Culture Learning และ

โครงการถนนคนเดินสูเถาแกนอย เปนตน 

 

 

  -กิจกรรม 

วิชาการที ่

สงเสริม 

คุณลักษณะ 

บัณฑิตที่พงึ 

ประสงค 

-กิจกรรม 

กีฬาหรือการ

สงเสริมสุขภาพ 

-กิจกรรม 

การบําเพ็ญ 

        2.) โครงการที่สงเสริมความเปนประชาธิปไตย ไดแก 

โครงการเสวนาสันติภาพและการเมือง โครงการตามหา

ประชาธิปไตยที่บางกอก โครงการนักศึกษาสูความเปน

พลเมือง โครงการเสวนาประชาธิปไตย และการจัดใหมีการ

เลือกตั้งกรรมการองคกรกิจกรรมนักศึกษาประจาํป เปนตน 

        3.) โครงการที่เพิ่มพูนการเรียนรูจากประสบการณ

ตรง โดยการเปดโลกทัศนใหกวางไกล ไดแก โครงการพัฒนา

ผูนํากลุมกิจกรรมนักศึกษาเตรียมรับประชาชนอาเซียน และ

โครงการ  Young Ambassador เปนตน 

 

  

รายงานประจําปการประเมินคุณภาพภายใน  ปการศึกษา 2556 

80 



ภารกิจที่ 2  ภารกิจเฉพาะของหนวยงาน  

ตัวบงชี้  2.2 : ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา  

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการ

ประเมิน 

ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

  ประโยชนหรือ

รักษา 

สิ่งแวดลอม 

-กิจกรรม 

เสริมสราง  

คุณธรรมและ

จริยธรรม 

-กิจกรรม 

สงเสริมศิลปะ

และวัฒนธรรม 

  3.2 กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ        รวม

จํานวน  45  โครงการ  (กนศ.2.2-04)              ซึ่ง

ประกอบดวย    

        1.โครงการที่สงเสริมใหนักศึกษารูจักการวางแผนใน

การจัดการแขงขัน/การฝกอบรม/สัมมนากีฬาชนิดตางๆ

ตลอดจนการพัฒนาทักษะการเลนกีฬาของนักศึกษา เชน 

โครงการกีฬา 14 คณะ/โครงการแขงขัน PSU OPEN/

โครงการกีฬานองใหม / โครงการอบรมกติกาและมารยาท  

เปนตน       เปนโครงการที่จัดกิจกรรมรวมกันระหวางงาน

พัฒนากีฬา / องคการบริหาร องคการนักศึกษา /สโมสร

นักศึกษาทั้ง 14 คณะ / ชมรมกีฬา โดยเร่ิมจากการขอ

อนุมัติโครงการ ประชุมหารือเพื่อเตรียมการจัดโครงการ 

แบงภาระงานความรับผิดชอบของแตละฝายดําเนินการโดย

เปนการเปด รับสมัครผูที่ สนใจเขารวมโครงการจาก

หนวยงานตา งๆ ทั้ งภายในและหนวยงานภายนอก

มหาวิทยาลัย ปฏิบัติงานจริงตามแผนที่วางไว  มีการ

ประเมินผลโครงการเพื่อนําผลที่ไดเปนตัวชี้วัดโครงการ

ตลอดจนนํามาปรับปรุงแกไขในการจัดโครงการคร้ังตอไป 

      2.โครงการที่สงเสริมใหนักศึกษาไดเขารวมการแขงขัน

กีฬาเชื่อมความสัมพันธภายในประเทศและระหวางประเทศ 

เชน  การแขงขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ ระหวาง 5 วิทยา

เขต / กีฬาบริดจ   เชื่อมความสัมพันธ หาดใหญ – ภูเก็ต / 

กีฬาซอฟทบอลเชื่อมความสัมพันธกับมหาวิทยาลัยทักษิณ

และทีมจากประเทศมาเลเซีย ฯลฯ 

 

  

รายงานประจําปการประเมินคุณภาพภายใน  ปการศึกษา 2556 

81 



ภารกิจที่ 2  ภารกิจเฉพาะของหนวยงาน  

ตัวบงชี้  2.2 : ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา  

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการ

ประเมิน 

ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

         3.โครงการที่สงเสริมใหนักศึกษาไดเขารวมการแขงขัน

กีฬาเพื่อความเปนเลิศ เชน การแขงขันกีฬามหาวิทยาลัย

แหงประเทศไทย / การแขงขันซอฟทบอลเชียงใหม OPEN 

/ กีฬาบริดจอุดมศึกษา /การแขงขันกีฬายิงปนอุดมศึกษา 

กีฬาหมากกระดานอุดมศึกษา เปนตน       

     4.โครงการสงเสริมสุขภาพ เชน โครงการวิ่งหาดใหญสู

ธรรมชาติ / โครงการวิ่งสะสมระยะทางรอบอางน้ํา ม.อ. 

เปนตน  

  3.3 กิจกรรมดานบําเพ็ญประโยชน รวมจํานวน  41  

โครงการ (กนศ.2.2-04)  

      กิจกรรมที่เสริมสรางความรูความเขาใจในการดํารงชีพ 

ดังนั้นเพื่อจะไดปลูกฝงและเสริมสรางจิตสํานึกสาธารณะ

ใหแกนักศึกษาที่จะไดฝกตนเองใหตระหนักและเห็นคุณคา

ของการบําเพ็ญตนเพื่อประโยชนตอผูอ่ืน ซึ่งสอดคลองกับ

พระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนกที่ ให ถือ

ประโยชนสวนตัวเปนที่สอง ประโยชนของเพื่อนมนุษยเปน

กิจที่หนึ่ง  โดยมีกิจกรรมรวมกันสราง ซอมแซมถาวรวัตถุ

และเผยแพรความรูที่ไดจากการศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ

ทางแกประชาชน /เยาวชน ไดแก โครงการคายเติมสี

โรงเรียนสวย คร้ังที่ 6 โครงการ  คายตุลา56 โครงการคาย

ศรีตรังสัมพันธ คร้ังที่ 7 โครงการคายอาสาพาเยาวชน  

โครงการคายครูสะตอ โครงการมนตรักษอายเขียว โครงการ

คายพัฒนาชุมชน โครงการรวมรวมนจสานสายใยใจบําเพ็ญ 

นอกจากนั้นยังไดจัดกิจกรรมใหแกเยาวชน 

ดอยโอกาส/เยาวชนผูมีความบกพรองทางรางกาย  
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ภารกิจที่ 2  ภารกิจเฉพาะของหนวยงาน  

ตัวบงชี้  2.2 : ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา  

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการ

ประเมิน 

ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

   ไดแก  โครงการคายสงยิ้มสูนอง  โครงการสานฝนปนรัก  

โครงการคายจุดประกาย   โครงการเติมฝนปนรักวันเด็ก  

โครงการคาย Healthy for Kids   เปนตน  

     สําหรับกิจกรรมการรักษาสิ่งแวดลอมไดมีการจัด

กิจกรรมที่เนนการปลูกฝงเยาวชนพิทักษรักษาสิ่งแวดลอม 

ไดแก โครงการคายนักอนุรักษโครงการสัปดาหสิ่งแวดลอม 

โครงการคายเสริมสรางเยาวชนพิทักษสิ่งแวดลอม เปนตน 

 

   3.4  กิจกรรมดานสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม รวมจํานวน 

74 โครงการ  (กนศ.2.2-04)  ซึ่งประกอบไปดวย 1)

โครงการที่สงเสริมใหเกิดความเขาใจและภาคภูมิใจในวิถี

ชีวิตและภูมิปญญาไทย เชน โครงการลานวัฒน  เปน

โครงการที่จัดกิจกรรมรวมกันระหวางงานกิจกรรมนักศึกษา

และชมรมทุกชมรมในสัง กัดองคการบริหารองคการ

นักศึกษา  เร่ิมจากการประชุมรวมระหวางงานกิจกรรม 

องคการฯ และชมรมในสังกัด มีการประชุมวางแผน

ดําเนินงานรวมกัน และแบงเบาภาระหนาที่ รับผิดชอบของ

แตละองคกรปฏิบัติ ง านจ ริงตามแผนที่ ว าง ไวมี การ

ประเมินผลการจัดกิจกรรมและไดนําผลของการประเมินมา

ปรับใช ในการจัดกิจกรรมคร้ังตอไปซึ่งโครงการนี้เปนการ

สงเสริมกระบวนการการเรียนรู ความเขาใจหลากหลายทาง

พหุวัฒนธรรมตลอดทั้งเปนการสรางเครือขายทางวัฒนธรรม 

ตลอดทั้งเปนการสรางเครือขายทางวัฒนธรรมระหวาง

นักศึกษาดวยกัน รูปแบบกิจกรรมประกอบดวยนิทรรศการ

เก่ียวกับอาเซียน 
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ภารกิจที่ 2  ภารกิจเฉพาะของหนวยงาน  

ตัวบงชี้  2.2 : ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา  

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการ

ประเมิน 

ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

   นิทรรศการเชิงสาธิตในเร่ืองของวิถีปฏิบัติในการใชชีวิตของ

แตละศาสนา  ตลอดทั้งการแสดงศิลปวัฒนธรรม เปนตน 

ทั้งนี้รูปแบบในการจัดกิจกรรมแตละคร้ังก็จะปรับเปลี่ยนไป

ตามชื่อของโครงการตอนนั้น  2)โครงการสงเสริมความ

ภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ทั้งของทองถ่ิน 

และของชาติ เชน โครงการไหวครูดนตรีไทย โครงการถวาย

เทียนพรรษาและผาอาบน้ําฝน โครงการลอยกระทง เปนตน  

3)โครงการที่กอใหเกิดความเขาใจ และศรัทธาในสถาบัน

ทางศาสนา เชน โครงการรอมฎอน  โครงการกลุมเซล 

สามัคคีธรรมนําชีวิต  โครงการบอกเลาศรัทธาชมรมมุสลิม 

โครงการตักบาตรทุกวันพฤหัสบดี  เปนตน 4)โครงการที่

กอให เกิดอุดมการณหรือคานิยม ที่นับถือความดีงาม 

คุณธรรมและจริยธรรม เชน โครงการไหวครูมหาวิทยาลัย  

โครงการคายคุณธรรมวันแม โครงการ ปฏิบัติธรรมชมรม

พุทธศาสน โครงการ INNER PEACE  โครงการไหวครูและ

ครอบครูดนตรีไทย โครงการคายผูนําสีขาว เปนตน    5)

โครงการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย เชน โครงการดนตรีไทย

เพื่อนอง โครงการนาฏะ นาฏยลินลา โครงการนาฏรักษ

สัญจร ดนตรีไทยอุดมศึกษา คร้ังที่ 40  โครงการสงเสริม

ศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา คร้ังที่ 14  เปนตน   

6)โครงการศิลปวัฒนธรรมสากล และของชาติอ่ืนๆ เชน 

โครงการ IMT-GT Varsity Carnival โครงการ PSU Music 

Awards โครงการDancing Show 2013 โครงการ 

1stASEAN Week Fair Music Festival โครงการ Dancing  

Competition เปนตน 
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ภารกิจที่ 2  ภารกิจเฉพาะของหนวยงาน  

ตัวบงชี้  2.2 : ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา  

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการ

ประเมิน 

ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

   3.5  ดานกิจกรรมนานาชาติ มีการจัดและสงเสริมกิจกรรม

นานาชาติเพื่อให เกิดประโยชน กับนักศึกษาผู เขารวม

โครงการอยางตอเนื่อง ประกอบดวย       1)โครงการที่

ดําเนินการโดยกองกิจการนักศึกษา ไดแก โครงการเปนจา

ภาพจัด IMT-GT Varsity Carnival คร้ังที่ 15 โครงการเปด

โลกทัศนนักศึกษา สูสากล  โครงการ Backpacking Trip 

to ASEAN     2) โครงการที่สงเสริมใหนักศึกษาเขารวม   

ไดแก 

โครงการ ASEAN Future Leader Summit  2013 

โครงการ JENESYS 2.0 Project  โครงการ ASEAN India  

Student  Exchange  Programme 2013 

โครงการ ASEAN Anti-Corruption Youth Camp 

 3) โครงการที่สงเสริมใหชมรมนักศึกษานานาชาติจัด ไดแก 

โครงการ Language Camp โครงการ Farewell Party 

โครงการ New Year Trip เยี่ยมและจัดกิจกรรมบานเด็ก

กําพรา  โครงการ PSU Open Week  โครงการ Yearly 

Sport Fiesta  โครงการทัศนศึกษาวิทยาเขตตรัง  โครงการ

ปรับปรุงที่ทํ าการชมรมนักศึกษาตางชาติ  โครงการ 

Monthly Executive and Advisory Committee 

Meeting  โครงการ International Cultural Show   

โครงการ Observation of Different national and 

international festivals เชน เขารวม ASEAN Week ของ

องคการนักศึกษา 

 

   3.6 กิจกรรมดานพิเศษอ่ืนๆ จํานวน  28 โครงการ/กิจกรรม  

(กนศ.2.2-04) ไดจัดกิจกรรมเฉพาะเพื่อตอบสนองนโยบาย 

มหาวิทยาลัย สํานักงานคณะกรรมการงานอุดมศึกษา และ

กระทรวงศึกษาธิการในการเสริมสรางความเขาใจ 
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ตัวบงชี้  2.2 : ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา  

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการ

ประเมิน 

ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

   ดานพหุวัฒนธรรม การนําวิถีประชาธิปไตยและปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงมาใชในวิ ถีชีวิตประจําวัน กิจกรรม

เสริมสรางความสามัคคีมีวินัย ไดแก โครงการลูกพระบิดา

จิตอาสา พัฒนาคุณธรรม นําชีวิตพอเพียง โครงการนํา

เยาวชนนักเรียนที่ขาดโอกาสเดินทางไปทัศนศึกษาแหลง

ประวัติศาสตร และศิลปวัฒนธรรม  โครงการรณรงคตอตาน

การคอรัปชั่น “บัณฑิตไทยไมโกง” การจัดประชุมสัมมนา

เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมรับนองใหม และประชุม

เชียรเชิงสรางสรรค เปนตน 

    3.7 กิจกรรมดานเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม 

จํ านวน  92  โครงการ  จะมีการสอดแทรกอยู ใน

กระบวนการปฏิบัติงานแทบทุกกิจกรรม และมีบางโครงการ

ที่ชมรมดานศาสนามีการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสรางคุณธรรม 

จริยธรรมโดยตรง เชน โครงการคายพัฒนานักศึกษารูปแบบ

ตางๆ โครงการคายคุณธรรมวันแม ตักบาตรทุกวันพฤหัสบดี 

กิจกรรมเปดตะวันนองใหม  กิจกรรมไหวครูมหาวิทยาลัย 

จัดโดยชมรมพุทธศาสน โครงการบอกเลาศรัทธา เยาวชน

รุนใหมหัวใจจิตอาสา ปฏิบัติธรรมชมรมพุทธศาสน  ของ

หายไดคืน ชื่นชมคนดี จัดโดย ชมรมเสียงตามสาย  กลุม

เซลลสามัคคีธรรมนําชีวิต โครงการคายอากาเป จัดโดย 

ชมรม คริสเตียน เปนตน 

 

 4. มีการสนับสนุนให

นั ก ศึ กษ าสร า ง

เครือขายพัฒนา

คุณภาพ 

กองฯ ไดสนับสนุนใหกลุมองคกรกิจกรรมนักศึกษา

สวนกลางและสวนคณะมีการสรางเครือขายพรอมจัด

กิจกรรมรวมกัน  เร่ิมตั้งแตการจัดประชุมสัมมนารวม

ระหวางกลุมกิจกรรมนักศึกษา 

กนศ.2.2-05  

สรุปโครงการ/

กิจกรรมเครือขาย

บัณฑิต 
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ตัวบงชี้  2.2 : ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา  

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการ

ประเมิน 

ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

  ภาย ในสถาบั น

แ ล ะ ร ะ ห ว า ง

สถาบั น  และมี

กิจกรรมรวมกัน 

สวนกลาง และสวนคณะเพื่อกําหนดตารางกิจกรรม

นักศึกษารวมกัน การคิดคนกิจกรรมใหมๆ         เชิง

สรางสรรค และกําหนดวัน รูปแบบกิจกรรมที่มีการจัด

รวมกัน เชน การจัดการแขงขันกีฬานองใหม กีฬาระหวาง

คณะ โตวาทีนองใหม การแขงกีฬาขันเชื่อมความสัมพันธ

ระหวาง 5 วิทยาเขต โครงการหอพักสัญจร  โครงการคาย

อาสาพัฒนาชนบท       5 วิทยาเขต เปนตน นอกจากนั้น

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดมอบหมายให

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรเปนสถาบันแกนประสานการ

จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาเครือขายสถาบันอุดม ศึกษา

ภาคใต โดยไดรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อการจัด

กิจกรรมเครือขายเฉพาะดานกิจกรรมพัฒนานักศึกษาป

การศึกษาละ       1.6 ลานบาท ซึ่งปการศึกษา 2556  ได

ประสานขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิตนักศึกษา และ

บุคลากรดานกิจการนิสิตนักศึกษารวมทั้งสิ้น          4  

โครงการ (กนศ.2.2-06)  ไดแก โครงการ ประชุมเชิง

ปฏิบัติการการจัดการความรู (KM Workshop) หัวขอ การ

พัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมประชุมเชียรและรับนองใหม

เชิงสรางสรรค ปการศึกษา 2556  โครงการคายเรียนรูและ

เผยแพรโครงการพระราชดําริ พื้นที่โครงการฟารมตัวอยาง

ตามพระราชดําริในสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ  

โครงการงานเวทีคุณภาพกิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษา

เครือขายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต คร้ังที่ 3 หัวขอแนว

ปฏิบัติที่ดีโครงการเสริมสรางคุณธรรม  จริยธรรม   และ    

อุดมคติไทย 

ปการศึกษา 2556 

 

   ธรรมาภิบาล “บัณฑิตไทยไมโกง” และโครงการการเตรียม

ความพรอมนิสิตนักศึกษาสูประชาคมอาเซียนประชุมผูแทน

เครือขายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต 

 

  

รายงานประจําปการประเมินคุณภาพภายใน  ปการศึกษา 2556 

87 



ภารกิจที่ 2  ภารกิจเฉพาะของหนวยงาน  

ตัวบงชี้  2.2 : ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา  

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการ

ประเมิน 

ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

 5. มีการประเมิน

ความสําเร็จตาม 

วัตถุประสงคของ

แผนการจัด

กิจกรรมพัฒนา

นักศึกษา 

     กองฯ ไดมีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค 

ของแผนกิจกรรมนักศึกษาโดยไดมีการจัดประชุมสัมมนา

ผูบริหารและบุคลากรดานกิจการนักศึกษาภายใตชื่อ

โครงการสัมมนา “การจัดโครงการพัฒนานักศึกษาตาม

แผนพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ป 

2555-2558” โครงการสัมมนาบุคลากรดานกิจการ

นักศึกษา 5 วิทยาเขต  ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู หัวขอ 

แนวทางการขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อใหบรรลุเปาประสงคใน

การบมเพาะนักศึกษาตามโครงสรางกิจกรรมเสริมหลักสูตร

เพื่อพัฒนานักศึกษา ตลอดจนไดมีการจัดสัมมนากิจกรรม

นักศึกษา    เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูเก่ียวกับแนวทางการ

พัฒนากิจกรรมนักศึกษาปญหาและอุปสรรคในการ

ปฏิบัติงานเพื่อนํามาปรับปรุงและพัฒนาในปตอไป (กศน.

2.2-06) 

กนศ.2.2-06 

- โครงการสัมมนา 

“การจัดโครงการ

พัฒนานักศึกษาตาม

แผนพัฒนานักศึกษา 

มหาวิทยาลยั 

สงขลานครินทร  

ป  2555-2558” 

 

- ประชุมแลกเปลี่ยน

เรียนรู หัวขอ

แนวทางการ

ขับเคลื่อนกิจกรรม

เพื่อใหบรรลุ

เปาประสงค    ในการ

บมเพาะนักศึกษา

ตามโครงสราง

กิจกรรมเสริม

หลักสูตรเพื่อพัฒนา

นักศึกษา สัมมนา

กิจกรรมนักศึกษา 
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ภารกิจที่ 2  ภารกิจเฉพาะของหนวยงาน  

ตัวบงชี้  2.2 : ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา  

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการ

ประเมิน 

ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

 6. มีการนําผลการ

ประเมินไป

ปรับปรุงแผนหรือ

ปรับปรุงการจัด

กิจกรรมเพื่อ

พัฒนานักศึกษา 

      จากผลการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของ

แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  การประเมินราย

โครงการและโดยภาพรวมทุกโครงการ กองกิจการนักศึกษา

มีการนําประเด็นสําคัญที่ตองการขับเคลื่อนเชิงนโยบาย 

และประสานความรวมมือเขาที่ประชุมคณะกรรมการ

ดําเนินงานกิจการนักศึกษาประจําเดือนตลอดจนการจัด

ประชุมผูนํากลุมกิจกรรมทั้งสวนกลางและสวนคณะเพื่อ

ซักซอมความเขาใจในแนวปฏิบัติที่มีการปรับปรุงเชิงพัฒนา

ตอไป  (กนศ.2.2-07) เชน การปรับแกปญหาการติดตอ

ประสานงานลาชาไดแกปญหาโดยการจัดตั้งกลุมสื่อสารผาน

Facebook E-mail การแกปญหาการลดข้ันตอนการออกใบ

ประมวลผลการเขารวมกิจกรรมของนักศึกษาเมื่อขอแลวให

สามารถรอรับไดกรณีเรงดวน  เปนตน  

กนศ.2.2-07 

- คําสั่งแตงตัง้ 

คณะกรรมการ  

กิจการนักศึกษา 

- รายงานการ 

ประชุมกลุม 

- ผูนํากิจกรรม 

- รายงาน 

บันทึกชวยจําของ

งานกิจกรรม

นักศึกษา 

- สรุปผลการจัด

โครงการกิจกรรม

นักศึกษาโดยรวม

ตลอด  

ปการศึกษา  2556 

ขอสรุปโดยรวมของตัวบงชี ้

จุดแข็ง / แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. มีโครงสรางกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนานักศึกษาในลักษณะบังคับเลือกเขารวมอยางหลากหลายมีการบันทึก

ประมวลการเขารวมกิจกรรมอยางเปนระบบ และมีผลตอการสําเร็จการศึกษา ทําใหนักศึกษาใหความสําคัญและสนใจเขา

รวมกิจกรรมนักศึกษาเพิ่มมากข้ึน 

2. มหาวิทยาลัยไดสนับสนุนงบประมาณจากเงินรายได (งบอุดหนุนกิจกรรมนักศึกษา) เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรม

นักศึกษาเพิ่มเติมจากเงินบํารุงกิจกรรมนักศึกษา ประกอบกับไดมีการออกระเบียบเงินบํารุงกิจกรรมนักศึกษาแยกตางหาก

จากระเบียบเงินรายได ซึ่งสงผลใหการใชจายงบประมาณโครงการยืดหยุนและคลองตัวมากข้ึน 
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ภารกิจที่ 2  ภารกิจเฉพาะของหนวยงาน  

ตัวบงชี้  2.2 : ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา  

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการ

ประเมิน 

ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

3. มีคณะกรรมการดําเนินงานกิจการนักศึกษาคอยกํากับดูแล และขับเคลื่อนนโยบายดานพัฒนา 

นักศึกษาสูการปฏิบัติ ซึ่งคณะกรรมการชุดดังกลาวประกอบดวยรองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษาและศิษยเกาสัมพันธ  

เปนประธาน รองคณบดีฝายพัฒนานักศึกษาทุกคณะ นายกองคการบริหาร และประธานสภานักศึกษา เปนกรรมการ

ผูอํานวยการกองกิจการนักศึกษา เปนกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการชุดดังกลาวจะมีการประชุมทุกเดือนจึงเปน

ชองทางแลกเปลี่ยนเรียนรู เชิงพัฒนาและแกปญหาที่อาจจะเกิดข้ึนจาการจัดกิจกรรมนักศึกษาไดอยางรวดเร็ว  และมีการ

จัดประชุมผูนํากลุมกิจกรรมนักศึกษาทั้งสวนกลางและคณะ ตลอดทั้งชมรมฝายตางๆที่สังกัดองคการนักศึกษา ประจําทุก

เดือนเพื่อคิดคนกิจกรรมในเชิงพัฒนาและรับทราบปญหาการทํากิจกรรมของนักศึกษาไดอยางรวดเร็ว 

จุดที่ควรพัฒนา / ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

1. มหาวิทยาลัยควรเสริมแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของอาจารยที่ปรึกษากิจกรรมนักศึกษา ซึ่งปจจุบันขาดบุคลากรที่

จะเขามาปฏิบตัิหนาที่อาจารยที่ปรึกษากลุมกิจกรรมตางๆ 

2. กองฯ ควรเพิ่มชองทางการประชาสัมพันธ โครงการ / กิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนานักศึกษา เพื่อใหนักศึกษา

เลือกเขารวมไดตามความสนใจ 

วิธีปฏิบัติที่ด/ี นวัตกรรม 

1. กองกิจการนักศึกษาไดนํากระบวนการบริหารงานตามแบบวงจรคุณภาพ (PDCA-par) มาเปน 

แนวทางในการปฏิบัติงานสนับสนุนสงเสริมการจัดกิจกรรมนักศึกษาพรอมมีงานเวทีคุณภาพกิจกรรมนักศึกษา ซึ่งเปนการ

เชิดชูเกียรติแกนักกิจกรรมตัวอยาง โครงการกิจกรรมดเีดนของกลุมกิจกรรมตางๆ ตลอดจนมีการขยายการจัดโครงการเวที

คุณภาพเครือขายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต ประกวดแนวปฏิบัติที่ดี หัวขอ การนําความรูดานการประกันคุณภาพไปใชใน

การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และเสริมสรางสํานึกสาธารณะแกนิสิตนักศึกษา และโครงการงานเวทีคุณภาพ

กิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษาเครือขายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต คร้ังที่ 2 หัวขอ  แนวปฏิบัติที่ดีโครงการการเตรียมความ

พรอมนิสิตนักศึกษาสูประชาคมอาเซียน 

2. มีการทําวิจัยประเมินผล เร่ือง  การบรรลุเปาประสงคในการบมเพาะนักศึกษาตามโครงสราง 

กิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ  

 

 

  

รายงานประจําปการประเมินคุณภาพภายใน  ปการศึกษา 2556 

90 



ภารกิจที่  2  ภารกิจเฉพาะของหนวยงาน   

ตัวบงชี้ : 2.3  ระบบพัฒนานักศึกษา 

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  2556 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

4 4 4   บรรลุเปาหมาย 
 

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการ

ประเมิน 

ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

 1 มีแผนการ

ปฏิบัติงาน และมี

การกําหนด 

พฤติกรรม 

ดานคุณธรรม 

จริยธรรม 

สําหรับนักศึกษา 

      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 เร่ือง วิธีการสอบสวน

พิจารณาโทษกรณีนักศึกษากระทําความผิดวินัยนักศึกษา 

พ.ศ. 2548  และ จัดกิจกรรมรณรงคเพื่อสงเสริมคุณธรรม

จริยธรรมใหแกนักศึกษา (กนศ.1.1-04) 

กนศ.1.1-04 แผน

ปฏิทินงานของ

หนวยงานภายใน

กองฯ   

ป 2556  

(งานวินัยและ

พัฒนานักศึกษา) 

 2 มีการดําเนินงาน

พัฒนานักศึกษา

ตามแผน 

 

     ในการดําเนินงานวินัยและพัฒนานักศึกษา  แตละ

กรณีเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัย สงขลานครินทร 

เร่ือง วิธีการสอบสวนพิจารณาโทษกรณีนักศึกษากระทํา

ความผิดวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2548  ซึ่งไดมีการแจงเหตุ

กระทําความผิด จํานวน  53  กรณี กําหนดวิธีการปฏิบัติ

ในการสอบสวนและพิจารณาโทษกรณีนักศึกษากระทํา

ความผิดวินัยนักศึกษา ซึ่งยึดถือเปนแนวปฏิบัติเดียวกันทั้ง

มหาวิทยาลัย (กนศ.2.3-01)  โดยใน   

 

ปการศึกษา  2556  ไดมีการแตงตั้ งคณะกรรมการ

สอบสวน จํานวน 24 คําสั่ง (ไมนับรวมกรณีความผิดวินัย

จราจร) เพื่อหาขอเท็จจริงลงโทษนักศึกษา จํานวน 89 คน 

(กนศ.2.3-02) และ  (กนศ.2.3-03) 

      กองฯ ไดกําหนดพฤติกรรมคุณลักษณะพฤติกรรม

กนศ.2.3-01 

คําสั่งมหาวิทยาลยั

เร่ืองแตงตั้ง

คณะกรรมการ

สอบสวน 

ป2556 (ลับ) 

 

 

 

กนศ.2.3-02 

สรุปการลงโทษ

นักศึกษา ประจําป

การศึกษา 2556 

(ลับ) 
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ภารกิจที่  2  ภารกิจเฉพาะของหนวยงาน   

ตัวบงชี้ : 2.3  ระบบพัฒนานักศึกษา 

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการ

ประเมิน 

ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

ดานคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษาโดยที่ประชุม

คณะกรรมการดําเนินงานกิจการนักศึกษาในคราวประชุม  

คร้ังที่ 2 /2554  ในวันที่  26 พฤษภาคม 2554 ซึ่งมีรอง

อธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา  กีฬาและวัฒนธรรม  เปน

ประธานกรรมการ  รอง/ผูชวยคณบดีที่ดูแลดานกิจการ

นั ก ศึ ก ษ า ข อ ง ทุ ก ค ณ ะ  อ ง ค ก า ร นั ก ศึ ก ษ า                         

สภานักศึกษาเปนกรรมการ มีมติกําหนดพฤติกรรมดาน

คุณธรรม จริยธรรม ไววา  

       1.  มีจิตสาธารณะ  มีความเสียสละ  มนี้ําใจ มีความ

เอ้ืออาทรตอผูอ่ืน และชวยเหลือสังคม 

2. มีวินัย ประพฤตปิฏิบัติตน ตามระเบียบ 

ของมหาวิทยาลัย กฎหมาย และสังคม 

3. มีความซื่อสัตย  ตรงตอเวลา  และปฏิบัต ิ

ตนตรงตอหนาที่ ตอวชิาชีพ และไมทาํใหเสีย               

ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย   

       กองฯ ไดจัดและสนับสนุนใหมีกิจกรรมสงเสริมการ

พัฒนาดานคุณธรรมจริยธรรม โดยไดกําหนดไว เปน 

กิจกรรมดานหนึ่งในกิจกรรมเสริมหลักสูตร ในปการศึกษา 

2556  ไดมีการจัดกิจกรรมดานคุณธรรม  จริยธรรม และ

คานิยมที่ถูกตองรวมทั้งสิ้น  จํานวน  92  โครงการ  

(กนศ.2.3-04) 

 

 

กนศ.2.3-03 

โปสเตอร 

 

กนศ.2.3-04 

http://student. 

psu.ac.th/news/

view.php?n_id 

=1519  

กนศ.2.3-05 

https://student.

psu.ac.th/TS234 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3 มีการประเมินผล

การดําเนินงาน

ดานวนิยัและ

พัฒนานักศึกษา 

     กองมีการประเมินผลความพึงพอใจตอการใหบริการ

ในภาพรวมของกองกิจการนักศึกษา ของผูใชบริการทุก

ภารกิจ ทั้งโดยการสังเกต สัมภาษณ และใชแบบประเมิน 

ผลการประเมินภาพรวมอยูในระดับมาก  ที่คาเฉลี่ย 3.76  

(กนศ.1.9-02)      

กนศ.1.9-02 

สรุปผลการ

ประเมินความพงึ

พอใจผูใชบริการ 

กองกิจการ

นักศึกษา 

92 

รายงานประจําปการประเมินคุณภาพภายใน  ปการศึกษา 2556 

 
 



ภารกิจที่  2  ภารกิจเฉพาะของหนวยงาน   

ตัวบงชี้ : 2.3  ระบบพัฒนานักศึกษา 

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการ

ประเมิน 

ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

 4 มีการปรับเปลี่ยน

แผนการ

ดําเนินงานตาม 

ผลการประเมิน

การดําเนินการ 

 

- 

 

- 

 5 การดําเนินงาน

โดยการรวมมือ

จากผูเก่ียวของ

เพื่อการดูแล

พัฒนานักศึกษา 

     มีการทํางานประสานความรวมมือระหวางแพทย 

นักจิตวิทยาและมหาวิทยาลัย ในการรวมกันดูแลและ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักศึกษาที่มีปญญาทางสภาพจิตใจ 

โดยในปการศึกษา 2556 มีการรวมมือแกปญหาของ

นักศึกษา จํานวน 3 คน 

กนศ.2.3-06 

ประวัติการเขารับ

การใหคําปรึกษา

ทางดานสภาพ

จิตใจ(ลับ) 

 

ขอสรุปโดยรวมของตัวบงชี ้

จุดแข็ง/แนวทางสงเสริมจดุแข็ง 

1. สโมสรนักศึกษา/องคการนักศึกษา  มีสวนรวมในการปองกันใหนักศึกษาปฏิบัติตามระเบียบ/ขอบังคับ/ 

ประกาศของมหาวิทยาลัยรวมทัง้ฝายกิจการนักศึกษาคณะหลายคณะมีสวนรวมรณรงคปองกันการกระทําความผดิวินัย

นักศึกษาเร่ืองวินัยในแนวทางเดยีวกัน 

2. กองกิจการนักศึกษามีนโยบายใหองคกรนักศึกษา/คณะรวมดําเนินงานในการพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม

นักศึกษาในรูปแบบของเครือขายวินัยนักศึกษาเพื่อเปดโอกาสใหนักศึกษา/คณะสวนรวมในการพัฒนานักศึกษาใหมากข้ึน

รวมทั้งรณรงคใหคณาจารยบทบาทในการเสริมสรางใหนกัศึกษามีจิตสาํนึกที่ดี  ตระหนักถึงผลของการกระทําความผิด

อยางทั่วถึงและสม่ําเสมอเพื่อปองปรามการกระทําความผิด    

จุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

1. ควรมีการปรับปรุงวิธีการดําเนินการเก่ียวกับความผิดวินัยนักศึกษาในบางฐานความผิดใหมีความคลองตัว

และระยะเวลาสั้นหรือรวดเร็วข้ึนเพื่อแกปญหาความลาชาในการดําเนินงานเนื่องจากปจจุบันองคประกอบของ

คณะกรรมการสอบสวนและคณะกรรมการดําเนินงานวินัยนักศึกษาตองมีองคประชุมไมนอยกวา 2 ใน 3 เมื่อ

คณะกรรมการวางไมตรงกันทําใหเกิดความลาชาในการดําเนินงาน 

2. ควรมีการประเมินผลการจัดโครงการหรือกิจกรรมสงเสริมการพัฒนาพฤติกรรมดานคุณธรรม จริยธรรม/ตาม

ตัวบงชี้และเปาหมายที่กําหนดไวอยางเปนระบบมากข้ึน 

วิธีปฏิบัติที่ด/ีนวัตกรรม 

 ดําเนินการใชวิธีรณรงคโครงการเชิดชูใหรางวัลนักศึกษาและคณะที่ปฏิบัติตนเปนแบบอยางแกนักศึกษาคน

อ่ืนๆ แทนที่จะเปนการดาํเนินการลงโทษเพื่อจูงใจใหนักศึกษา / คณะในการสรางคานิยมที่ดีใหเกิดข้ึน 
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ภารกิจที่  2  ภารกิจเฉพาะของหนวยงาน 

ตัวบงชี้  :  2.4  การชี้นําและหรือการแกปญหาสังคมในดานสุขภาพของสถาบันและการพัฒนากีฬา 

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  2556 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

5 5 5   บรรลุเปาหมาย 
 

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการ

ประเมิน 

ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

 1 มีแผนปฏิบัติ 

งานทีส่อดคลอง 

ตามนโยบาย

มหาวิทยาลยั

และตาม

แผนการพัฒนา

กีฬาแหงชาติ

และมาตรฐาน

การกีฬาแหง

ประเทศไทย 

โดยดําเนนิงาน

ตามวงจร

คุณภาพ

(PDCA) 

       กองฯ  มีแผนในการสงเสริมและพัฒนากีฬา  ตาม

นโยบายมหาวิทยาลัย   เพื่อพัฒนานักศึกษา  บุคลากร  

ดานกีฬาและสุขภาพ  ประกอบดวย    กิจกรรมกีฬา  

กีฬาเพื่อสุขภาพ  กีฬาสานสัมพันธ  กีฬาเพื่อความเปน

เลิศ วิทยาศาสตรการกีฬา และสิ่งอํานวยความสะดวก  ซึ่ง

กองฯ ไดพัฒนาอาคารสถานที่  สนามกีฬา  วัสดุอุปกรณ

กีฬาตางๆ ใหมีความพรอมในการรองรับการแขงขันใน

ระดับชาติและนานาชาติรวมถึงสนับสนุนการเรียนการ

สอน  เปนไปตามแผนการพัฒนาการกีฬาแหงชาติและ

มาตรฐานการกีฬาแหงประเทศไทย (กนศ.2.4-01)  โดยได

ดําเนินการชี้นําและแกปญหาสังคมในดานสุขภาพตาม

นโยบายของมหาวิทยาลัย ที่จะสนับสนุนและสงเสริมดาน

การพัฒนาสุขภาพและการออกกําลังกายของนักศึกษา 

บุคลากรและประชาชนทั่วไป ทั้ง 5 วิทยาเขต  เนนให

นักศึกษามีวิถีทางการใชชีวิตที่ถูกตอง นอกจากการเรียน

แลว ไดทํากิจกรรมที่พัฒนาความเขมแข็งทั้งดานรางกาย

และจิตใจ 

กนศ. 2.4-01 

แผนสงเสริมและ

พัฒนากีฬา 

 

กนศ.2.4 - 02 

คําสั่งแตงตัง้

คณะกรรมการ

สงเสริมและ

พัฒนากีฬา 

วิทยาเขต

หาดใหญ 

ภารกิจที่  2  ภารกิจเฉพาะของหนวยงาน 

ตัวบงชี้  :  2.4  การชี้นําและหรือการแกปญหาสังคมในดานสุขภาพของสถาบันและการพัฒนากีฬา 

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการ

ประเมิน 

ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
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 2 มีการดําเนิน 

งานตามแผน 

 

ปการศึกษา 2556 ไดจัดกิจกรรมกีฬา จํานวน 68 

โครงการ โดยมีผูเขารวมทั้งสิ้น 8,500  คน 

- กิจกรรมชมรมกีฬา 58 โครงการ 

- กีฬาเพื่อสุขภาพจํานวน 5 โครงการ  

- กีฬาเพื่อความเปนเลิศจํานวน 5 โครงการ  

(กนศ.2.4-03) 

     มีการจัดกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธทั้งภายในและ

ตางประเทศ  จํานวน 2 โครงการ  มีผูเขารวมทั้งสิ้น 200 

คน กิจกรรมเขารวมการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัย แหง

ประเทศไทย คร้ังที่ 41 “มอดินแดงเกมส” โดยมีผูเขารวม

จํานวน 220 คน ใน 23 ชนิดกีฬา มีสถาบันเขารวม 118 

สถาบัน  

     ดานสิ่งอํานวยความสะดวกทางดานอาคารสนามกีฬา

และอุปกรณดานกีฬาเพื่อการฝกซอม  แขงขัน มีการจัด

ใหบริการสนามกีฬาตางๆใหกับนักศึกษา บุคลากร บุคคล

ทั่วไป ที่สนใจออกกําลังกายโดยเปดบริการ 2 ชวงเวลา 

ชวงที่ 1 เวลา 06.30–10.00 น. ชวงที่ 2 เวลา 15.30–

21.00 น.  มีการจัดสนามกีฬาเพื่อการเรียนการสอนตาม

ตารางการสอนวิชาพื้นฐานทางดานกีฬา  สนามกีฬาที่จัด

ใหบริการประกอบดวย สนามฟุตบอลพรอมลูวิ่งยาง

สังเคราะห  1  สนาม  สนามฟุตบอล  1 สนาม  สนาม

ซอฟทบอล 1 สนาม สนามฟุตซอลกลางแจง  2  สนาม  

สนามเปตอง 74 สนามสนามวอลเลยบอลชายหาด  1  

สนาม สนามเทนนิส  5  คอรท  อาคารกีฬาในรม 1 หลัง  

อาคารกีฬาอเนกประสงค 1 หลัง  อาคารยิมเนเซี่ยม 1 

หลัง    สระวายน้ํา 25 เมตร 1 สระ  สระวายน้ํา 50  

เมตร  1  สระ  อาคารกีฬาและนันทนาการ  1 หลัง  ลาน

กิจกรรมอเนกประสงค   

กนศ.2.4- 03   

สรุปจํานวน

ผูเขารวมโครงการ   

 

ภารกิจที่  2  ภารกิจเฉพาะของหนวยงาน 

ตัวบงชี้  :  2.4  การชี้นําและหรือการแกปญหาสังคมในดานสุขภาพของสถาบันและการพัฒนากีฬา 

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการ

ประเมิน 

ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

   1  หลัง  การจัดใหบริการสนามกีฬาตางๆ ไดเปดบริการ

ทุกวัน มีผูใชบริการเพื่อออกกําลังกายเฉลี่ย 700 คน/วัน 
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  บรรลุเปาหมาย 

ตามแผนไมต่ํา

กวา  รอยละ 

80 

   กองฯ ไดดําเนนิการตามแผนฯ โดยการจัดโครงการ 

จํานวน 68 โครงการ พบวามีโครงการที่บรรลุตาม

เปาหมาย 64 โครงการ คิดเปนรอยละ 94 %  (กนศ.2.4-

04) โดยมีโครงการเดน ๆ ดังนี ้

- โครงการแขงขันกีฬานองใหม   

- โครงการแขงขันกีฬา 14 คณะ 

- โครงการแขงขันกีฬา  5  วิทยาเขต 

กนศ.2.4-04 

แบบสรุป

ประเมินผล

โครงการ 

 3 มีโครงการรับ

นักเรียนที่มี

ความสามารถ

ทางดานกีฬา

เขาศึกษาใน

มหาวิทยาลยั

โดยวิธีพิเศษ

และมีการจัด

โครงการที่ 

มีผลกระทบที่

เกิดประโยชน

และสรางคุณคา

ทาง 

สังคม 

    โครงการรับนักเรียนที่มีความสามารถทางดานกีฬาเขา

ศึกษาในมหาวิทยาลัยโดยวิธีพิเศษ ตั้งแต ป 2550 – 

2556  จํานวน 198 คน (กนศ. 2.4–05) 

     โครงการที่มีผลกระทบทีเ่กิดประโยชนและสรางคุณคา

ทางสงัคม  

     1. นักศึกษา  บุคลากร ประชาชนทั่วไป มีความตื่นตัว

ในก า รออก กํ าลั ง ก ายตามสน าม กีฬา กันมาก ข้ึ น  

มหาวิทยาลัยมีความพรอมทางดานการใหบริการ  สนาม

กีฬาตางๆ ตอทองถ่ินมากยิ่งข้ึน  (กนศ.2.4-06)    

    2. มหาวิทยาลัยมีความพรอมในดานอาคารสถานที่

สนามกีฬาที่จะรองรับการจัดทํา กิจกรรมตางๆของ

นักศึกษา บุคลากรและประชาชนในทองถ่ินไดอยาง

หลากหลายและเพียงพอ   

    3. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรในทุกวิทยาเขต  

สามารถเปนศูนยกลางการใหบริการดานสุขภาพ และการ

ออกกําลังกายกับสังคม 

 

 

 

กนศ. 2.4-05 

สรุปรายงาน

โครงการรับ

นักศึกษาที่มี

ความสามารถทาง

กีฬาเขาศึกษาใน 

มหาวิทยาลยัโดย

วิธีรับตรง 

 

กนศ.2.4-06 

ระเบียบการใช

สนามกีฬาตางๆ 

ภารกิจที่  2  ภารกิจเฉพาะของหนวยงาน 

ตัวบงชี้  :  2.4  การชี้นําและหรือการแกปญหาสังคมในดานสุขภาพของสถาบันและการพัฒนากฬีา 

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการ

ประเมิน 

ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
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 4 มีการบริหาร

จัดการแบบ   มี

สวนรวมโดย 

คณะกรรมการชุด

ตาง ๆ และ 

กิจกรรม/    

บุคลากร/

นักศึกษา ไดรับ

การ 

ยกยอง

ระดับชาต ิ

 

    กองฯ ไดแตงตั้ งคณะกรรมการอํานวยการกีฬา  

ประกอบดวย  รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษาและศิษย

เกาสัมพันธ  ผูทรงคุณวุฒิดานกีฬา  เจาหนาที่งานกีฬา

กองกิจการนักศึกษา  ผูแทนองคการบริหาร  องคการ

นักศึกษา   ทุกวิทยาเขต   เพื่อกําหนดกรอบนโยบายการ

พัฒนาดานกีฬาของมหาวิทยาลัย (กนศ. 2.4-07) 

     กองฯ ไดจัดสงนักศึกษาและบุคลากรของคณะ/

หนวยงานเขารวมการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหง

ประเทศไทย (กนศ. 2.4-08)  

กีฬาบุคลากรสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กน

ศ.2.4 - 09)   ซึ่งจากการจัดสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน

กีฬาดังกลาว นักกีฬาไดรับเหรียญรางวัลโดยแยกออกเปน

สวนของนักศึกษาและบุคลากรดังนี้   

1. นักศึกษา 

- การแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยฯ แหง 

ประเทศไทย คร้ังที่ 41  “มอดินแดงเกมส”             4  

เหรียญเงิน  4  เหรียญทองแดง 

2. บุคลากร 

- กีฬาบุคลากรสํานักงานคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษา คร้ังที่ 32  “บางแสนเกมส” 

    19  เหรียญทอง  

    13  เหรียญเงิน  

              23  เหรียญทองแดง 

กนศ. 2.4-07 

คําสั่งแตงตัง้

คณะกรรมการ

อํานวยการกีฬา 

 

กนศ.2.4-08 

สรุปผลการ

แขงขันกีฬา

มหาวิทยาลยั แหง

ประเทศไทย คร้ัง

ที่ 41 

 

กนศ. 2.4-09 

สรุปผลการ

แขงขันกีฬา

บุคลากร

สํานักงาน

คณะกรรมการ

การอุดมศึกษา 

คร้ัง 32 

 

 

 

 

    

ภารกิจที่  2  ภารกิจเฉพาะของหนวยงาน 

ตัวบงชี้  :  2.4  การชี้นําและหรือการแกปญหาสังคมในดานสุขภาพของสถาบันและการพัฒนากีฬา 

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการ

ประเมิน 

ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
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 5 มีการประเมิน 

ผลงานพรอม

นําผลมา

ปรับปรุงพฒันา

และกิจกรรม/    

บุคลากร/

นักศึกษา 

ไดรับการยก

ยองระดับ

นานาชาต ิ

      มีการประเมินความพงึพอใจของผูใชบริการ     ผล

การประเมินอยูในระดับดี  ที่คาเฉลี่ย  3.60  และไดนําผล

การประเมินมาพฒันาปรับปรุงการ ใหบริการอยาง

ตอเนื่อง (กนศ. 2.4–10) 

     กองฯ เปนเจาภาพดาํเนินการจัดแขงขันกีฬา IMT-GT 

VARSITY CARNIVAL คร้ังที่ 15 ระหวางวันที่ 22 – 27 

พฤศจิกายน 2556  (กนศ.2.4-11) 

 

กนศ. 2.4-10 

สรุปผลการ

ประเมินความพงึ

พอใจในการ

ใหบริการ   กอง

กิจการนักศึกษา 

 

กนศ.2.4-11 

สรุปผลการ

แขงขัน 

ขอสรุปโดยรวมของตัวบงชี ้

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง  

1. มีสนามกีฬาที่มีมาตรฐานระดับสากล(มาตรฐานการกีฬาแหงประเทศไทย)และมีสถานที่ออก 

กําลังกายทีส่วยงามและอยูใกลหอพักนักศึกษาและชุมชน 

       2. นโยบายของรัฐบาลที่สนับสนุนใหมีการพัฒนาพื้นที่ในเขตสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ  (IMT-GT)  โดยเปดโอกาสให

มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมสานสัมพันธดานกีฬากับประเทศมาเลเซีย  และประเทศอินโดนีเซีย   โดยในปการศึกษา 2556  

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรเปนเจาภาพจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษาดานกีฬา  ศิลปวัฒนธรรม และสัมมนาผูนํา

นักศึกษา ในภูมิภาคสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ  IMT-GT VARSITY CARNIVAL คร้ังที่ 15  

       3. มหาวิทยาลัยฯ มนีโยบายในการสงเสริมใหนักศึกษา   บุคลากร  และประชาชน  มีความตระหนักในการออก

กําลังกาย  ซึ่งเปนการชี้นาํและ/หรือแกปญหาในดานสุขภาพของสังคม 

จุดควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง  

      1. การจัดการเรียนการสอนและการใชสนามกีฬานอกเวลาราชการ สงผลกระทบตอการจดักิจกรรมและออกกําลัง

กายของนักศึกษา  จึงควรประสานงานกับฝายที่เก่ียวของเพื่อกําหนดเวลาใชอาคารสนามกีฬา    

      2. ควรจัดกิจกรรมดานการสงเสริมสุขภาพรวมกับองคกรทัง้ภาครัฐ  และเอกชน  เพิ่มมากข้ึน 

      3. ควรเพิ่มจํานวนบุคลากรดานการสงเสริมสุขภาพใหเพียงพอ 

ภารกิจที่  2  ภารกิจเฉพาะของหนวยงาน 

ตัวบงชี้  :  2.4  การชี้นําและหรือการแกปญหาสังคมในดานสุขภาพของสถาบันและการพัฒนากีฬา 

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการ

ประเมิน 

ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

วิธีปฏิบัติทีด่ี/นวตักรรม  

1. การใหบริการออนไลนผานบตัรสมาชิกอิเลคทรอนิคส  (electronic card) 

2. มีเจาหนาที่ใหคําแนะนําและใหความชวยเหลือประจําศูนยกีฬา 

 

รายงานประจําปการประเมินคุณภาพภายใน  ปการศึกษา 2556 

99 



ภารกิจที่  2  ภารกิจเฉพาะของหนวยงาน 

ตัวบงชี้ :  2.5  ระบบมาตรฐานหอพักนักศึกษา 

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 ครบ 

5 ขอ 

 

ผลการประเมินตนเองปการศึกษา  2556 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

5 5 5   บรรลุเปาหมาย 
 

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการ

ประเมิน 

ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

 1 มีมาตรฐาน

หอพัก

นักศึกษาและ

แผนปฏิบัติ

งานที่

สอดคลองกับ

เกณฑ

มาตรฐาน

หอพักของ

สํานักงาน

คณะกรรม 

การการ

อุดมศึกษา 

      กองฯ  ไดกําหนดมาตรฐานหอพักนักศึกษา  โดยมี

วัตถุประสงคจัดหอพักนักศึกษาเพื่อบริการนักศึกษาและ

บุคคลภายนอก ใหเปนแหลงพักอาศัยที่มีบริการและ

สวัสดิการที่ไดคุณภาพ มีบรรยากาศ และสิ่งแวดลอม ที่

เ อ้ือตอการศึกษาเลาเรียน  และเปนแหลงบมเพาะ

นักศึกษาใหเปนบัณฑิตที่พึงประสงค มีทักษะวิชาการ 

สะทอนภาวะผูนํา  ทักษะชีวิต คุณธรรม  จริยธรรม 

จิตสํานึกสาธารณะ สมรรถนะสากล อยูรวมกันไดเปน

อยางดีและมีความสุขทามกลางพหุวัฒนธรรมตาม

มาตรฐานหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ที่

สอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหอพักของสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา 8 มาตรฐาน   

(กนศ.2.5-01) 

 

 

   1.  มาตรฐานหองพัก 

   2.  มาตรฐานหอพักดานการเปนแหลงที่พักอาศัย 

   3.  มาตรฐานโครงสรางและความปลอดภัยอาคาร

หอพัก 

   4.  มาตรฐานการจัดระบบบริการ 

กนศ.2.5-01     

คูมือควบคุม

มาตรฐานหอพัก

นักศึกษา

มหาวิทยาลยั- 

สงขลานครินทร 
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ภารกิจที่  2  ภารกิจเฉพาะของหนวยงาน 

ตัวบงชี้ :  2.5  ระบบมาตรฐานหอพักนักศึกษา 

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการ

ประเมิน 

ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

   5.  มาตรฐานการเปนแหลงบมเพาะและสงเสริมการ

เรียนรู 

   6.  มาตรฐานดานโครงสรางการบริหารจัดการ 

   7.  มาตรฐานการซอมบํารุง 

   8.  มาตรฐานหอพักเอกชน  

 และไดกําหนดเกณฑการจัดสรรที่พัก  แผนการจัดที่พัก  

พรอมประกาศใหทราบโดยทั่วกัน   

(กนศ.2.5-02)  

 

 

 

 2 มีการบริหาร

หอพักตาม

มาตรฐาน

และเแผน 

 

     กองฯ บริหารหอพักตาม 8 มาตรฐานและแผน ดังนี้ 

การจัดสรรที่พักในหอพัก (หอพักกองฯและหอพักใน

กํากับ)  ไดจัดสรรที่พักในหอพักนักศึกษาตามแผนที่

กําหนด คือ จัดสรรใหนักศึกษาชั้นปที่ 1  

นักศึกษาผูนํากิจกรรมนักศึกษาโครงการพิเศษตาง 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

กลุม นศ. 
จํานวน 

ชาย หญิง รวม 

น.ศ.ช้ันปท่ี 1 1,138 2,514 3,652 

น.ศ.ผูนํากิจกรรม 239 350 589 

น.ศ.โครงการพิเศษ 41 62 103 

น.ศ.ช้ันท่ีป 2-6 1,017 2,649 3,666 

รวม 2,435 5,575 8,010 

จัดที่พักบุคลายนอก ชาย หญิง รวม 

บุคคลภายนอก 1,650 2,116 3,766 

กนศ.2.5-02  

ประกาศเกณฑ

การจัดสรรหอพัก

นักศึกษาและ

แผนการจัดสรรที่

พักนักศึกษา    
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ภารกิจที่  2  ภารกิจเฉพาะของหนวยงาน 

ตัวบงชี้ :  2.5  ระบบมาตรฐานหอพักนักศึกษา 

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการ

ประเมิน 

ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

นักศึกษาที่พักในหอพัก  600  คน จัดสิ่งอํานวยความ

สะดวกที่เอ้ือตอการพักอาศัยอยางมีคุณภาพ       มีพื้นที่

หองพักเฉลี่ยคนละไมนอยกวา 6 ตรม.      มีเตียงนอน

พรอมที่นอนสะอาดถูกสุขลักษณะ      ตูเสื้อผา  โตะเกาอ้ี  

ที่เก็บเอกสาร และสิ่งของใชสวนตัวที่เปนสัดสวน  พรอม

จัดสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอ้ือตอการเรียนรู ไดแก จุด

เชื่อมตอหรือมีสัญญาณเพื่อเขาถึงระบบอินเตอรเน็ตใน

หองพัก และบริเวณรอบหอพักนักศึกษา  โดยมีเคร่ือง

คอมพิวเตอรสวนกลางภายในหอพักนักศึกษา  

    จัดใหนักศึกษาเขาถึงระบบอินเตอรเน็ตไดพรอมกัน 

เพื่ อใช เปนแหลง ศึกษาคนควาขอมูลและมีสถานที่

เหมาะสมเอ้ือตอการเรียนรูไดอยางมีคุณภาพ  เชน  หอง

คอมพิวเตอร  หองยา         หองอเนกประสงค  หองอาน

หนังสือ 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.2.5-03)  

และมีการตรวจสอบตลอด 24 ชั่วโมง ทําใหไมมีกรณี

ทรัพยสินสูญหายหรือนักศึกษาถูกทํารายรางกายโดย

บุคคลภายนอก  มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ

เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย    ทุกวัน 

   มีระบบดับเพลิงที่มีประสิทธิภาพพรอมใชงาน โดยมีถัง

ดับเพลิงแบบมือถือไมนอยกวา 1 ชุดตอพื้นที่  1,000 

ตารางเมตร และติดตั้งทุกระยะหางกันไมเกิน 45 เมตร  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กนศ.2.5-03      

ตัวอยางสติ๊กเกอร

ติดบัตรนักศึกษา 

ผูมีสิทธิ์พักใน

หอพัก 
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ภารกิจที่  2  ภารกิจเฉพาะของหนวยงาน 

ตัวบงชี้ :  2.5  ระบบมาตรฐานหอพักนักศึกษา 

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการ

ประเมิน 

ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

ตรวจสอบถังเคมีดับเพลิงทุกอาคารใหมีสภาพพรอมใชงาน

ไดตลอดเวลา ตรวจสอบเปลี่ยนสารเคมีดับเพลิงทุกป 

ติดตั้งไฟสองสวางฉุกเฉินในกรณีกระแสไฟฟาขัดของ 

อยางนอย 1 ชุดตอพื้นที่ 1,000 ตารางเมตร ติดตั้งทุก

ระยะหางกันไมเกิน 45 เมตร  และจัดซอมอพยพอัคคีภัย

ปละ 1  คร้ัง 

    มีระบบโทรทัศนวงจรปด  (CCTV) ที่ทันสมัยติดตั้งที่

ทางเขาหอพักนักศึกษาทุกอาคารเพื่อการรักษาความ

ปลอดภัยและสามารถพูดคุยโตตอบกับหัวหนางานหอพัก

นักศึกษาที่อาคารสํานักงานหอพักได 

   มีระบบ Scan ลายนิ้วมือในหอพักนักศึกษาอาคาร 12, 

13 และ 14           

   มีระบบเตือนภัยฉุกเฉินในหอพักและมีเจาหนาที่รักษา

ความปลอดภัยปฏิบัติงานที่หอพักตลอด 24  ชั่วโมง ทุก

อาคาร  ไดนําระบบบริหารความเสี่ยงตามนโยบาย

มหาวิทยาลัยโดยจัดใหมีการอบรมโครงการนานาโอสถ

เพื่อใหความรูเก่ียวกับการจายยาสามัญประจําบานและ

การปฐมพยาบาลฟนคืนชีพเบื้องตน  (กนศ.2.5-04) และ

ใหความรูเชิงปฏิบัติการเร่ืองการปองกันบรรเทาสาธารณ

ภัย และ การอพยพหลบภัยกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินในหอพัก

นักศึกษา  มีแผนการอพยพฉุกเฉินแพลิงไหม มีแผนปฏิบัติ

การฉุกเฉินกรณีไฟไหมหอพักนักศึกษาติดบอรดทุกอาคาร 

    มีมาตรฐานการควบคุมภายในโดยมีบทลงโทษ

นักศึกษาที่พักในหอพักทําผิดระเบียบหอพักติดประกาศ

ทุกหองพักเพื่อเปนการควบคุมและปองปรามนักศึกษา

ไมใหนักศึกษาทําผิดระเบียบหอพักและความผิดอ่ืนๆ 

จัดทํามาตรฐานข้ันตอนการใหบริการนักศึกษาที่พักใน

หอพักพรอมกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จ  ไดจัดทําไวนิล

ติดประกาศในหอพักทุกอาคาร  ประกอบดวยมาตรฐาน

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กนศ.2.5-04    

โครงการระงับและ

บรรเทาสาธารณ

ภัย 

 

 

 

กนศ.2.5-05 

ตัวอยางไวนิล 

มาตรฐานข้ันตอน

การใหบริการ

นักศึกษาที่พักใน

หอพัก (ติดหอพัก

ทุกอาคาร) 
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ภารกิจที่  2  ภารกิจเฉพาะของหนวยงาน 

ตัวบงชี้ :  2.5  ระบบมาตรฐานหอพักนักศึกษา 

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการ

ประเมิน 

ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

ไปรษณียภัณฑ   (กนศ.2.5-05) 

    มีคูมือการใหบริการนักศึกษาที่พักในหอพักเพื่อการ

บริการนักศึกษาในรูปแบบมาตรฐานเดียวกันระหวาง

หอพักของกองกิจการนักศึกษา  (กนศ.2.5-06)  งาน

หอพักไดเล็งเห็นความสําคัญในการบริการนักศึกษาโดยมี

ระบบสื่อสารรับฟงความตองการและจัดการขอรองเรียน

ผานทางคูมือหอพักนักศึกษา ขาวสาสนหอพัก ทีวีขาว  

ขาวสารกรรมการนักศึกษาประจําหอพัก  รับขอเสนอแนะ 

แ ล ะ ข อ ร อ ง เ รี ย น ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า ท า ง เ ว็ บ บ อ ร ด 

คณะกรรมการนักศึกษาประจําหอพัก  โทรศัพท  อีเมล  

จดหมาย 

    มีเครือขายหอพักเอกชนเพื่อดําเนินการตามมาตรฐาน

ของคณะกรรมการสํานักงานการอุดมศึกษา โดยไดเชิญ

หอพักเอกชนเขารวมเครือขายจํานวน 50 ราย พรอม

ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเมื่อวันที่ 4 มีนาคม  

2557 และงานวิจัยเร่ืองปจจัยที่มีผลตอการเลือกหอพัก

เอกชนของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลา-นครินทร 

วิทยาเขตหาดใหญ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กนศ.2.5-06 

คูมือมาตรฐานการ

บริการนักศึกษา 

 

 

 

 

 

กนศ.2.5-07 

-โครงการหอพัก

เครือขายและ

มาตรฐานข้ันตอน

หอพักเครือขาย 

 

-รายงานการวิจัยฯ 

 3 มีการบริหาร

จัดการแบบมี

สวนรวมโดย

คณะ 

กรรมการ 

ชุดตาง ๆ  

 

    คณะกรรมการควบคุมมาตรฐานหอพักนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ประกอบดวยผูบริหาร 

ประธานสหกรณบริการที่รับผิดชอบดูแลหอพักนักศึกษา

ซึ่งเปนเครือขายในการดําเนินงานหอพัก 5 วิทยาเขต  ให

เปนไปในแนวทางเดียวกัน  (กนศ.2.5-08)       

     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

กนศ.2.5-08    

คําสั่งแตงตัง้

คณะกรรมการ

ควบคุมมาตรฐาน

หอพัก (อยูในคูมือ

ควบคุมมาตรฐาน

หอพักนักศึกษา
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ภารกิจที่  2  ภารกิจเฉพาะของหนวยงาน 

ตัวบงชี้ :  2.5  ระบบมาตรฐานหอพักนักศึกษา 

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการ

ประเมิน 

ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

ฝายกิจการนักศึกษาคณะตาง ๆ ประธานสภานักศึกษา  

และนายกองคการบริหาร 
มหาวิทยาลยั- 

สงขลานครินทร) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องคการนักศึกษา มีหนาที่กําหนดนโยบายการจัดที่พัก

หอพักนักศึกษา 

    คณะกรรมการอาจารยที่ปรึกษาหอพัก (กนศ.2.5-09) 

ประกอบดวย รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษาและศิษย

เกาสัมพันธ ผูชวยอธิการบดีฝายสวัสดิการนักศึกษาและ

คณาจารยจากคณะตาง ๆ  มีหนาที่เปนที่ปรึกษาของ

คณะกรรมการนักศึกษาประจําหอพัก ใหขอเสนอแนะ 

ขอคิดเห็นในการปรับปรุงพัฒนาหอพัก และปฏิบัติเวร

อาจารยที่ปรึกษา ใหคําปรึกษา เยี่ยมเยียนดูแลความ

เปนอยูของนักศึกษาในหอพัก   

     คณะกรรมการนักศึกษาประจําหอพัก (กนศ.2.5-10) 

รวมดําเนินงานหอพักจัดกิจกรรม ดูแล  แนะนํานักศึกษา

ในหอพัก เสนอแนะ ปรับปรุง และพัฒนาหอพักนักศึกษา 

 

 

กนศ.2.5-09     

คําสั่งแตงตัง้

คณะกรรมการ 

อาจารยที่ปรึกษา

ประจําหอพัก  

 

 

 

กนศ.2.5-10    

คําสั่งแตงตัง้

คณะกรรมการ

นักศึกษาประจาํ

หอพัก 

ป 2556 

 4 จัดสนับสนุน

และสงเสริม

พัฒนา

นักศึกษาใน

หอพัก 

 

 

    มีนโยบายจัดสนับสนนุ สงเสริม และพัฒนานักศึกษาให

มีทักษะวิชาการ สะทอนภาวะผูนํา ทักษะชีวิต คุณธรรม  

จริยธรรม จิตสํานึกสาธารณะ สมรรถนะสากล  การอยู

รวมกันไดอยางดีทามกลางความหลากหลายพหุวัฒนธรรม

และกิจกรรม 3D  

     งานหอพักนักศึกษาจัดกิจกรรม  6  โครงการ 

นักศึกษาเขารวม  411 คน ใชงบประมาณ  247,084 

บาท  

    หอพักในกํากับจัดกิจกรรม 9  โครงการ นักศึกษาเขา

ร ว ม  1 3 5  ค น  ใ ช ง บ ป ร ะ ม า ณ  1 3 3 , 1 5 7  บ า ท  

คณะกรรมการนักศึกษาประจําหอพักจัดกิจกรรม 23  

โครงการ  นักศึกษาเขารวม 2,414 คน  ใชงบประมาณ  

101,444  บาท  จําแนกเปนดานวิชาการ 12 โครงการ  

ดานบําเพ็ญประโยชน 7  โครงการ  ดานศิลปวัฒนธรรม 5  

กนศ.2.5-11     

รายงานสรุปผล

การจัดกิจกรรม

พัฒนานักศึกษา 
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ภารกิจที่  2  ภารกิจเฉพาะของหนวยงาน 

ตัวบงชี้ :  2.5  ระบบมาตรฐานหอพักนักศึกษา 

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการ

ประเมิน 

ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

โครงการ  ดานกีฬา  2  โครงการ และโครงการดานอ่ืน ๆ  

17  โครงการ  (กนศ.2.5-11)  

    หอพักนักศึกษา เปนแหลงบมเพาะและสงเสริมการ

เรียนรู  มีแผนการสงเสริมและพัฒนาบุคลิกภาพและ

จริยธรรมนักศึกษาผูเขาพักที่สอดคลองกับปณิธานของ

มหาวิทยาลัยเนนประโยชนเพื่อนมนุษยเปนกิจที่หนึ่งและ

วัตถุประสงคของหอพัก มีมาตรฐานการทํางานโดยจัดทํา

คูมือหอพักนักศึกษาติดไวในหองพักนักศึกษาทุกหองเพื่อ 

สรางความเขาใจเก่ียวกับเปาหมายและวัตถุประสงคของ

การจัดบริการหอพักนักศึกษา  มีคูมือควบคุมมาตรฐาน

หอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  สาสน

หอพัก โปสเตอร อ่ืนๆ  และประชาสัมพันธผานเว็บไซต  

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

(กนศ.2.5-12) 

 

 

 

 

กนศ.2.5-12    

คูมือหอพัก

นักศึกษา  สาสน

หอพัก และ

เว็บไซตหอพัก

นักศึกษา   

http://student. 

psu.ac.th/dorm 

 
 

5 มีการ

ประเมินผล

พรอมนําผล

มาปรับปรุง

พัฒนา 

 

     มีการประเมินผลและไดนําผลการประเมินความพึง

พอใจจากผู ใชบริการนักศึกษาและบุคคลภายนอกป

การศึกษา 2555 มาปรับปรุงพัฒนาโดยไดประชุมชี้แจงผูที่

เก่ียวของ และใน    ปการศึกษา 2556  ไดประเมินผล

ความพึงพอใจและไมพึงพอใจของนักศึกษาที่พักในหอพัก      

(กนศ.2.5-13) นําผลมาปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงาน

ตอไป ผลการประเมินพบวา ในภาพรวมนักศึกษาชายและ

หญิง มีความพึงพอใจมาตรฐานหอพักนักศึกษาระดับมาก

ที่คาเฉลี่ย 4.12 และพบวามีความพึงพอใจ  การหาม

นักศึกษาที่ไมมีสิทธิ์พักหอพักเขาในหอพักเวลา 22.00- 

05.30 น.  ความเหมาะสมของชองระบายอากาศและ

บริการหองอเนกประสงคในการทํากิจกรรมตางๆ  ที่

คาเฉลี่ย  4.56 , 4.53 และ 4.50 ตามลําดับ  และไมพึง

พอใจเร่ือง จัดใหมีลานอเนกประสงคบริเวณหอพักสําหรับ

ทํากิจกรรมยามวาง เชน พักผอน ออกกําลังกาย สัญญาณ

อินเตอรเน็ตไรสายไมทั่วถึง การขาดแคลนน้ําประปาและ

น้ําประปาไมสะอาด สถานที่อานหนังสือไมเพียงพอ ซอม

พัดลมลาชา ปญหาระบบจองหอพักออนไลน และ

กนศ.2.5-13  

รายงานการ

ประเมินผลความ

พึงพอใจและไมพึง

พอใจของ

นักศึกษาและ

บุคคลภาย 

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


ภารกิจที่  2  ภารกิจเฉพาะของหนวยงาน 

ตัวบงชี้ :  2.5  ระบบมาตรฐานหอพักนักศึกษา 

ประเมิน

ตนเอง 

ขอ เกณฑการ

ประเมิน 

ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

เจาหนาที่ รักษาความปลอดภัยไมอยูประจําจุด หลับ

ในขณะปฏิบัติงาน  

     ผลการประเมินความพึงพอใจบุคคลภายนอกที่พักใน

หอพักนักศึกษามีความพึงใจในระดับมากที่คาเฉลี่ย 4.05 

โดยพบวาหองพัก และอุปกรณเคร่ืองนอน สะอาดเปน

ระเบียบเรียบรอยมากที่สุด (กนศ.2.5-13)  

ขอสรุปโดยรวมตัวบงชี้เฉพาะของหนวยงาน 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

       1. มีมาตรฐานหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทรพรอมดําเนินงานตามมาตรฐานของคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา  8 มาตรฐาน  และมีคณะกรรมการควบคุมมาตรฐานหอพักนักศึกษา 

      2. มีอาคารที่ทําการสํานักงานหอพักและที่พักบุคลากรทีมงานหอพักบางคนไดพักอาศัยในบริเวณหอพักนักศึกษา 

เพื่อเอ้ืออํานวยความสะดวกในใหนักศึกษาทั้งในและนอกเวลาราชการ  

     3. มีอาจารยที่ปรึกษาหอพักและคณะกรรมการนักศึกษาประจําหอพักรวมใหคําปรึกษา เสนอแนะ และพัฒนาการ

ดําเนินงานหอพักนักศึกษา  

    4. มีระบบรักษาความปลอดภัยในหอพักทุกอาคาร  ไดแก  มีเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย         24  ชั่วโมง  

ระบบเตือนภัยฉุกเฉิน  สติ๊กเกอรหอพักติดบัตรนักศึกษา  เคร่ือง SCAN ลายนิ้วมือ    ระบบกลองวงจรปด 

      5. มีการบริหารความเสี่ยงโดยจัดอบรมการปองกันระงับอัคคีภัย วิธีเคลื่อนยายผูบาดเจ็บ และเขารวมอบรมกับ

เทศบาลคอหงสโดยใชหอพักนักศึกษาเปนสถานที่ฝกปฏิบัติ 

จุดควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

     ควรมีเจาหนาที่ประสานงานหอพักเครือขายพรอมดูแลนักศึกษาที่พักในหอพักเครือขาย 

วิธีปฏิบัติที่ด/ีนวัตกรรม 

     1. มีงานวิจัยเร่ือง ปจจัยที่มผีลตอการเลือกหอพักเอกชนของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  วิทยาเขต

หาดใหญ  และมีเครือขายหอพักเอกชน  

     2. มีระบบการจองหองพักผานเว็บไซต  http://student.psu.ac.th/dorm   จาย bill payment    

ได 3 ธนาคารทั่วประเทศ  

    3. มีการสื่อสารผานทีวีขาวหอพักทุกอาคาร  
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