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  2.  ภารกจิเฉพาะของหน่วยงาน 
 

ภารกจิที ่1  ทุนการศึกษา 

ตวับ่งช้ี : 1.1 มกีารจดับริการทุนการศึกษาแก่นักศึกษา 

ผลการด าเนินงาน 

ค่า     
น า้หนัก 

แผน 
2552 

ผลการด าเนินงาน 
ปีการศึกษา 

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการประเมนิ 

2550 2551 2552 1 2 3 เทยีบ 
เกณฑ์ 

เทยีบ 
แผน  

เทยีบ 
พฒันาการ
  

รวม 
คะแนน 

3.33 
 

7 -  7 7 ด าเนิน 
การไม่
ครบ 6ขอ้ 

ด าเนิน 
การครบ  

6 ขอ้ 

ด าเนิน 
การครบ
ทุกขอ้ 

3 1 - 5 

ระดบัคุณภาพ  
1. มีแผนการปฏิบติังาน  
2. มีการจดัสรรเงินทุนการศึกษาตามเกณฑท่ี์มหาวทิยาลยัก าหนด 
3. มีคณะท างานและคณะกรรมการพิจารณาจดัสรรทุนการศึกษา 
4. มีระบบสารสนเทศใหบ้ริการกบันกัศึกษาและผูป้ฏิบติังาน 
5. มีกระบวนการส่งเสริมใหน้กัศึกษาตระหนกัถึงการใชเ้งิน และจิตส านึกสาธารณะ 
6. พิจารณาจดัสรรทุนการศึกษาตามระยะเวลาท่ีก าหนด 
7.  มีการติดตาม  ประเมินผล  และน าผลมาปรับปรุง 
รายละเอยีดผลการด าเนินงาน  
1. มแีผนการปฏิบัตงิาน 

กองฯ มีแผนการด าเนินงานทุนการศึกษาดว้ยวตัถุประสงคเ์พ่ือช่วยเหลือนกัศึกษาท่ีขาดแคลนทุนทรัพย ์  ใหมี้  
โอกาสศึกษาและพฒันาตนเองไดสู้งสุดตามศกัยภาพเช่นเดียวกบันกัศึกษาอ่ืนๆไดจ้ดัสรรทุนการศึกษาใหเ้หมาะสม
สอดคลอ้งตามความจ าเป็นของนกัศึกษาและเง่ือนไขทุนแต่ละประเภท     คดัเลือกตามระเบียบและประกาศของมหาวทิยาลยั  
(กนศ.1.1/1) จดัสรรทุนการศึกษาจ าแนกเป็น  5 ประเภทคือ ประเภททุนยกเวน้ ค่าธรรมเนียมการศึกษา ประเภททุน
ทัว่ไป ประเภททุนงานแลกเปล่ียน ประเภททุนเรียนดี (ทุนสงขลานครินทร์)    และทุน“โครงการตน้กลา้สงขลานครินทร์ ”  
(ทุนขยายโอกาสใหก้บันกัเรียนในชั้นมธัยมปลาย)    
2. มกีารจดัสรรเงนิทุนการศึกษาตามเกณฑ์ทีม่หาวทิยาลยัก าหนด 
         2.1  ทุนการศึกษาประเภททุนยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา 
                ทุนการศึกษาท่ีจดัสรรใหก้บันกัศึกษาท่ีขาดแคลนทุนทรัพย ์ ผูรั้บทุนจะไดรั้บการยกเวน้ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ของ
มหาวทิยาลยั ไดแ้ก่ ค่าหน่วยกิต  ค่าบ ารุง มหาวทิยาลยั ค่าบ ารุงหอ้งสมุดแต่เดิม มหาวทิยาลยัตั้งเป้าหมายการจดัสรรทุนไม่
นอ้ยกวา่ ร้อยละ 5 ของนกัศึกษาเขา้ใหม่  ภายหลงัเม่ือรัฐบาลมีกองทุนใหกู้ย้มืเพ่ือการศึกษา  มหาวทิยาลยัฯ ก็ไม่จดัสรรจ านวน
เพ่ิม แต่ไดพิ้จารณาคุณสมบติัผูรั้บทุนท่ีตอ้งใหต้่อเน่ืองส าหรับปีการศึกษา 2552  มีผูรั้บทุนจ านวน  139 คน 
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ภารกจิที ่1  ทุนการศึกษา 

ตวับ่งช้ี : 1.1 มกีารจดับริการทุนการศึกษาแก่นักศึกษา 

         2.2  ทุนการศึกษาประเภททุนทัว่ไป 
                เป็นทุนการศึกษาท่ีจดัสรรใหเ้ป็นไปตามเง่ือนไขและวตัถุประสงคข์องเจา้ของแหล่งทุน มี ทั้งประเภททุนเรียนดี 
และประเภทขาดแคลนทุนทรัพยท์ั้งประเภททุนรายปีและทุนต่อเน่ืองจนส าเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2552 มีผูส้มคัรขอ  
รับทุน จ านวน 694 คน  จดัสรรทุนการศึกษาตามคุณสมบติัและเง่ือนไขของแต่ละทุน  ผูรั้บทุนจ านวน  378  คน เป็นเงิน 
7,229,275  บาท    
         2.3  ทุนการศึกษาประเภททุนท างานแลกเปลีย่น 
                เป็นทุนการศึกษาท่ีจดัใหน้กัศึกษาท างานใน หน่วยงานต่างๆ ของมหาวทิยาลยัในช่วง เวลาวา่งจากการเรียน 
นกัศึกษาไดรั้บค่าตอบแทน ชัว่โมงละ 25 บาท นกัศึกษาสามารถสมคัรขอรับทุน เลือกหน่วยงาน และลงเวลา                  
การปฏิบติังานผา่นทาง  web Site กองกิจการนกัศึกษา  (กนศ.1.1/ 2)  ก าหนดใหก้ารท างานในภาคการศึกษาปกติไม่เกิน  
100  ชัว่โมง และในภาคฤดูร้อนไม่เกิน 50 ชัว่โมง   ในปีการศึกษา  2552  มีผูส้มคัรจ านวน  325   คน ไดรั้บการจดัสรร
ทุนการศึกษาทุกคน  จ านวนเงินทุนทั้งส้ิน   687,192  บาท   
        2.4  ทุนการศึกษา “โครงการต้นกล้าสงขลานครินทร์” 
               โครงการตน้กลา้สงขลานครินทร์ เป็นโครงการท่ีจดัข้ึนตามนโยบายของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวทิยาลยั  
เพ่ือช่วยเหลือนกัเรียนท่ีครอบครัวมีฐานะยากจน ใหไ้ดมี้โอกาสศึกษาในระดบัปริญญาตรี จดัสรรทุนการศึกษา แบ่งเป็น 2 
ระดบั คือระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายและระดบัปริญญาตรี ส าหรับประเภททุนใหม่ไดเ้ปิดรับสมคัรและคดัเลือกนกัเรียน
ชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ จากโรงเรียนขยายโอกาสใน 14  จงัหวดัภาคใต ้ เพ่ือศึกษาต่อในระดบัมธัยมปลาย (ม.4-ม.6)  ทุกปี  
ปีการศึกษา2552  มีผูส้มคัรขอรับทุนประเภททุนใหม่  จ านวน 106  คน จดัสรรทุน จ านวน  3   คน เป็นเงิน   64,180  บาท  
และ มีผูไ้ดรั้บทุนต่อเน่ือง จ านวน  9  คน   เป็นเงิน   252 ,130  บาท   รวมการจดัสรรทั้งประเภททุนต่อเน่ืองและทุนใหม่
ทั้งส้ิน 12  คน  เป็นเงินทั้งส้ิน  316,310  บาท   
         2.5  ทุน  "สงขลานครินทร์”   
                เป็นทุนท่ีจดัตั้งข้ึนเพ่ือเทิดพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนก เจา้ฟ้ามหิดลอดุลยเดชฯ เพ่ือส่งเสริมใหมี้ผูมี้
การศึกษาสูง และเพื่อสร้างนกัวชิาการ (Scholar) ท่ีมีความสามารถ  โดยคดัเลือกผูรั้บทุนจากนกัเรียนใน  14  จงัหวดัภาคใต ้
ท่ีมีผลการเรียนดีเยีย่ม (คะแนน 3.00 ข้ึนไป)  เขา้ศึกษาต่อในสถาบนัอุดมศึกษาภาคใต ้  คดัเลือกทุนใหม่ทุกปี   ปีละ 1 ทุน   
และพิจารณาคดัเลือกผูรั้บทุนต่อเน่ือง   ปี การศึกษา2552  มีผูรั้บทุนต่อเน่ือง จ านวน 5 คน   เงินทุน  250,000  บาท    ส่วน
การคดัเลือกผูข้อรับทุนใหม่จากจ านวนผูส้มคัรขอรับทุน  จ านวน  14  คน จดัสรรทุนใหม่ จ านวน  1 ทุน เงินทุน 50,000 บาท  
รวมจดัสรรทั้งส้ิน 6 ทุน รวมเป็นเงิน 300,000 บาท  
3. มคีณะท างานและคณะกรรมการจดัสรรทุนการศึกษา 
                มีผูแ้ทนทุกคณะร่วมเป็นคณะกรรมการจดัสรรทุนการศึกษา  วทิยาเขตหาดใหญ่  ร่วม ก าหนดวธีิการและเกณฑ์
การจดัสรรในแต่ละปีมีกระบวนการคดัเลือกโดยการสมัภาษณ์  เพ่ือใหเ้กิดความโปร่งใส ยติุธรรม เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีแต่
ละทุนก าหนด  (กนศ. 1.1/3)  มีคณะท างานเยีย่มบา้นและโรงเรียนของผูส้มคัรขอรับทุน 
4. มรีะบบสารสนเทศให้บริการกบันักศึกษาและผู้ปฏิบัตงิาน 
                มีระบบสารสนเทศใหน้กัศึกษาสมคัรขอรับทุนไดด้ว้ยตนเอง  (กนศ.1.1/4)   
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ภารกจิที ่1  ทุนการศึกษา 

ตวับ่งช้ี : 1.1 มกีารจดับริการทุนการศึกษาแก่นักศึกษา 

5. มกีระบวนการส่งเสริมให้นักศึกษาตระหนักถึงการใช้เงนิ 
               การปฐมนิเทศนกัศึกษาทุนโดยเนน้ย  ้าเร่ืองการใชจ่้ายเงินทุนอยา่งมีคุณค่าและส่งเสริมใหน้กัศึกษาทุนจดักิจกรรม
เพ่ือเสริมสร้างจิตส านึกสาธารณะ  เช่น  จดัโครงการหอ้งสมุดตน้กลา้สงขลานครินทร์ ฯลฯ  (กนศ. 1.1/5) 
6. พจิารณาจดัสรรทุนการศึกษาตามระยะเวลาทีก่ าหนด 
               คณะกรรมการพิจารณาจดัสรรทุนการศึกษาเสร็จส้ินภายในระยะเวลาท่ีก าหนด แต่นกัศึกษาไดรั้บเงินทุนตาม 
ระยะเวลาท่ีกองคลงัก าหนด 
7. มกีารตดิตามประเมนิผลและน าผลมาปรับปรุง 
                มีการติดตามผลการจดัสรรทุนโดยการเยีย่มบา้นนกัศึกษา เพ่ือตรวจสอบขอ้มูล (กนศ.1.1/6) และปรับปรุงเกณฑ์
การจดัสรรทุนใหมี้ความเหมาะสมทุกปีการศึกษา  มีการประเมินผลความพึงพอใจ ผลการประเมินทุนท างานแลกเปล่ียนอยู่
ในระดบัมาก  ท่ีค่าเฉล่ีย  4.19   ผลการประเมินทุนทัว่ไปอยูใ่นระดบัมาก  ท่ีค่าเฉล่ีย  4.03  (กนศ. 1.4/1) 
                  ผลการประเมินเทียบเกณฑเ์ท่ากบั    3   คะแนน เทียบแผนเท่ากบั   1   คะแนน   
                รวมคะแนนตวับ่งช้ี  1.1 เท่ากบั  5   คะแนน 
เอกสารอ้างองิ :   
1. กนศ.1.1/1  หนงัสือประมวลระเบียบ ขอ้บงัคบั ประกาศมหาวทิยาลยัท่ีเก่ียวกบัวนิยันกัศึกษา เล่มท่ี 2 หนา้ 93 และ 97 
2. กนศ 1.1/2   http://student.psu.ac.th/StudAffairs/fund_job/contact/contact.asp 
3. กนศ. 1.1/3  รายงานการประชุมคณะกรรมการจดัสรรทุนการศึกษา ปี 2552 
4. กนศ 1.1/4   http://student.psu.ac.th/StudAffairs/Special/scholarship/ 
5. กนศ 1.1/5   สรุปการจดัโครงการหอ้งสมุดตน้กลา้สงขลานครินทร์   
6. กนศ 1.1/6   รายงานสรุปการเยีย่มบา้นนกัศึกษาทุน ปี 2552 

สรุปผลการวเิคราะห์ตนเอง (SWOT Analysis) 

1. จุดอ่อน 
            อตัราเงินค่าตอบแทนทุนท างานแลกเปล่ียน (25 บาท/ชัว่โมง) นอ้ยเม่ือเทียบกบัคณะ (คณะวทิยาศาสตร์ 30 บาท/
ชม.) ฯลฯ 
2. จุดแข็ง 
            1. น าระบบสารสนเทศมาใชใ้นการปฏิบติังานทุนทุกประเภท 
            2. มีคณะท างานซ่ึงประกอบดว้ย ผูท้รงคุณวฒิุ และผูป้ฏิบติังานไปเยีย่มบา้นเพื่อคดัเลือกนกัศึกษาทุนบางประเภท 
เช่น ทุนตน้กลา้สงขลานครินทร์ ทุนสงขลานครินทร์ 

  3. โอกาส 
            ผูมี้จิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินทุนใหน้กัศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 

 
 

 

 

 

 

 

 

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


 - 63 - 
 

ภารกจิที ่1  ทุนการศึกษา 

ตวับ่งช้ี :  1.1 มกีารจดับริการทุนการศึกษาแก่นักศึกษา 

สรุปผลการวเิคราะห์ตนเอง (SWOT Analysis) 

4. อุปสรรค  
             1. เหตุการณ์ความไม่สงบใน 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ท าใหมี้ผลกระทบต่อรายไดค้รอบครัวนกัศึกษา เป็นผลให ้
 นกัศึกษาสมคัรขอรับทุนการศึกษาเป็นจ านวนมาก และคณะท างานฯ ไม่สามารถเดินทางไปเยีย่มบา้นในบางพ้ืนท่ีได ้
             2. งบประมาณแผน่ดินในส่วนของทุนท างานแลกเปล่ียนไม่ไดรั้บการจดัสรรใน ปี 2552 
5. กลยุทธ์ /แผนพฒันา 
             1. เสนอมหาวทิยาลยัเพ่ือของบประมาณเงินรายไดม้าทดแทนงบประมาณแผน่ดิน 

                2. ควรมีแผนปรับปรุงอตัราก าลงัใหส้อดคลอ้งกบัลกัษณะงานท่ีเปล่ียนแปลงและจ านวนผูรั้บบริการ 
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ภารกจิที ่2    กองทุนเงนิให้กู้ยมืเพือ่การศึกษา 

ตวับ่งช้ี  : 2.1 มกีารจดับริการกองทุนเงนิให้กู้ยมืเพือ่การศึกษาแก่นักศึกษา 

ผลการด าเนินงาน 

ค่า     
น า้หนัก 

แผน 
2552 

ผลการด าเนินงาน 
ปีการศึกษา 

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการประเมนิ 

2550 2551 2552 1 2 3 เทยีบ 
เกณฑ์ 

เทยีบ 
แผน  

เทยีบ 
พฒันาการ 

รวม
คะแนน 

3.33 
 

7 ร้อยละ 
100 

7 7 ด าเนิน 
การไม่ครบ 

6 ขอ้ 

ด าเนิน 
การครบ 

 6 ขอ้ 

ด าเนิน 
การครบ
ทุกขอ้ 

3 1 - 5 

ระดบัคุณภาพ 
1. มีแผนการปฏิบติังาน 
2. มีการจดัสรรวงเงินกูย้มืตามเกณฑท่ี์กองทุน กยศ. ก าหนด 
3. มีคณะท างานและคณะกรรมการกองทุนเงินใหกู้ย้มื 5 วทิยาเขต 
4. มีระบบสารสนเทศใหบ้ริการกบันกัศึกษาและใชใ้นการปฏิบติังาน 
5. มีกระบวนการส่งเสริมใหน้กัศึกษาตระหนกัถึงการใชเ้งินและช าระเงินคืน 
6. นกัศึกษาไดรั้บเงินกูต้ามระยะเวลาท่ีก าหนด 
7. มีการติดตามประเมินผลและน าผลมาปรับปรุง 
รายละเอยีดผลการด าเนินงาน  
1. มแีผนการปฏิบัตงิาน 
                กองฯ  มีแผนการด าเนินงานกองทุนเงินใหกู้ย้มืเพ่ือการศึกษา (กนศ.2.1/1) ด าเนินการเป็นไปตามประกาศ / 
ระเบียบ  และขอ้บงัคบัของกองทุนฯ ตามท่ีก าหนด (กนศ.2.1/2)  
2. มกีารจดัสรรเงนิกู้ตามเกณฑ์ที ่กยศ. ก าหนด 
                ปีการศึกษา  2552 วทิยาเขตหาดใหญ่ไดจ้ดัสรรเงินกูต้ามเกณฑท่ี์ก าหนด (กนศ. 2.1/3) มีผูไ้ดรั้บการจดัสรร ดงัน้ี 
                ผูกู้ ้  กรอ.รายเก่า              177  คน            เป็นเงิน          5,773,920    บาท 
                ผูกู้ ้ กรอ.รายใหม่                         37  คน            เป็นเงิน          1,199,000    บาท 
                ผูกู้ ้ กยศ. รายเก่า                            3,645  คน            เป็นเงิน      182,218,375    บาท 
                ผูกู้ ้ กยศ.รายใหม่                              799  คน            เป็นเงิน        41,609,240    บาท 
                                  รวม       4,658  คน            เป็นเงนิ      230,800,535     บาท 
 
3. มคีณะท างานและคณะกรรมการกองทุนเงนิให้กู้ยมืร่วมกนัทั้ง 5 วทิยาเขต 
               มีคณะท างานกองทุนเงินใหกู้ย้มืมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ (กนศ. 2.1/4) พิจารณาคดัเลือกโดยการตรวจสอบ
เอกสาร การสมัภาษณ์ผูข้อกูย้มื  มีคณะกรรมการพิจารณาการใหกู้ย้มืเงินกองทุนเงินใหกู้ย้มืมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์  
ประกอบดว้ย ผูแ้ทนจากทุกวทิยาเขตและผูแ้ทนชุมชน พิจารณาอนุมติัวงเงินใหกู้ย้มืและแนวทางการใหกู้ย้มื (กนศ. 2.1/5) 
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ภารกจิที ่2    กองทุนเงนิให้กู้ยมืเพือ่การศึกษา 

ตวับ่งช้ี :  2.1 มกีารจดับริการกองทุนเงนิให้กู้ยมืเพือ่การศึกษาแก่นักศึกษา 

4. มรีะบบสารสนเทศให้บริการกบันักศึกษาและใช้ในการปฏิบัตงิาน 
                นกัศึกษาสามารถติดตามข่าวสาร สมคัรกูย้มืและจองวนัส่งแบบค าขอกูย้มืไดด้ว้ยตนเองโดยด าเนินการผา่น Web 
Site ของกองกิจการนกัศึกษา (http://student.psu.ac.th) ซ่ึงมีการเช่ือมโยงกบั Web Site กองทุนฯ (www.studentloan.or.th) 
การท าสญัญากูย้มื สญัญาค ้าประกนัเนน้ความสะดวกของนกัศึกษาและผูป้กครอง คือนกัศึกษาสามารถเลือกวนัท าสญัญา
กูย้มืผา่นทาง Web Site  และสามารถเลือกท าสญัญาค ้าประกนัไดท่ี้ภูมิล าเนาของบิดา – มารดา    
5. มกีระบวนการส่งเสริมให้นักศึกษาตระหนักถึงการใช้เงนิและช าระเงนิคนื 
                 มีการจดับรรยายโดยเชิญเจา้หนา้ท่ีธนาคารกรุงไทยฯใหค้วามรู้ กฎเกณฑ ์และเง่ือนไขการช าระหน้ี (กนศ.2.1/6) 

6. นักศึกษาได้รับเงนิกู้ตามระยะเวลาทีก่ าหนด 
                 นกัศึกษาไดรั้บเงินกูต้ามขั้นตอนและระยะเวลาท่ีกองทุน กยศ. ก าหนด สามารถตรวจสอบไดจ้าก 
 http://www.studentloan.ktb.co.th   

7. มกีารตดิตามประเมนิผลและน าผลมาปรับปรุง 

                มีการตรวจสอบการบนัทึกขอ้มูลของนกัศึกษาและมีการทบทวนการด าเนินงานร่วมทั้ง 5 วทิยาเขตเพื่อปรับปรุง
ใหก้ารปฏิบติังานทนัตามก าหนดในภาพรวมของมหาวทิยาลยัและมีการประเมินผลความพึงพอใจของผูกู้ย้มืพบวา่นกัศึกษา  
มีความพึงพอใจในระดบัมากท่ีค่าเฉล่ีย  4.00   (กนศ. 1.4/1) 

                 ผลการประเมินเทียบเกณฑเ์ท่ากบั    3   คะแนน  เทียบแผนเท่ากบั 1   คะแนน   
               รวมคะแนนตวับ่งช้ี  2.1 เท่ากบั  5 คะแนน 

เอกสารอ้างองิ :   
1. กนศ.2.1/1    แผนการด าเนินงานกองทุนเงินใหกู้ย้มืเพ่ือการศึกษา 
2. กนศ.2.1/2    ขอ้บงัคบักองทุนเงินกูย้มืเพ่ือการศึกษา 
3. กนศ.2.1/3    ขอบเขตและคุณสมบติัการกูย้มืเงิน 
4. กนศ.2.1/4    ค าสัง่แต่งตั้งคณะท างานกองทุนเงินใหกู้ย้มืพิจารณา มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
5. กนศ.2.1/5    ค าสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการใหกู้ย้มืเงินกองทุนเงินใหกู้ย้มืเพ่ือการศึกษา      
                         มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
6. กนศ.1.1/6    สรุปการบรรยายใหค้วามรู้ 
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ภารกจิที ่2    กองทุนเงนิให้กู้ยมืเพือ่การศึกษา 

ตวับ่งช้ี  : 2.1 มกีารจดับริการกองทุนเงนิให้กู้ยมืเพือ่การศึกษาแก่นักศึกษา 

สรุปผลการวเิคราะห์ตนเอง  (SWOT Analysis) 

1. จุดอ่อน 
               1. ด้านบุคคลากร เจา้หนา้ท่ีท่ีรับผิดชอบโดยตรงกองทุนเงินใหกู้ย้มืเพ่ือการศึกษามีเพียง 2 คน เม่ือเทียบกบัจ านวน
นกัศึกษาท่ีไดกู้ย้มื จ านวน 4 ,658  คน ซ่ึงหน่วยงานตอ้งจดันกัศึกษาช่วยปฏิบติังานในการรับเอกสารการสมคัร/สญัญากูย้มื 
ฯลฯ  
               2. ด้านสารสนเทศ  การด าเนินงานกองทุนเงินใหกู้ย้มืเพ่ือการศึกษาตอ้งปฏิบติับนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ตามท่ีระบบ กยศ. ก าหนด  และระบบไม่มีความแน่นอน ปรับเปล่ียนบ่อยคร้ัง ประกอบกบัจ านวนเจา้หนา้ท่ีสารสนเทศกอง
กิจการนกัศึกษามีเพียง 1 คน ท่ีตอ้งรับผิดชอบงานสารสนเทศของกองกิจการนกัศึกษาทั้งหมด จึงไม่สามารถรองรับ 
ปรับปรุง แกไ้ขพฒันาระบบงานกูย้มืใหเ้ป็นไปตามแผนปฏิบติังานอยา่งมีประสิทธิภาพได ้
2. จุดแข็ง 
               1. ผูป้ฏิบติังานทั้ง 5 วทิยาเขต  ร่วมก าหนดกระบวนการปฏิบติังานท่ีดี  เพ่ือใหง้านในภาพรวมของมหาวทิยาลยั
ทนัตามก าหนดเวลา 
               2. มีกระดานข่าวเพ่ือประกาศข่าวสารและนกัศึกษาสามารถสอบถามรายละเอียดผา่น Web site และทางโทรศพัท ์
               3. มีระบบสารสนเทศใชใ้นการปฏิบติังาน 
3. โอกาส 
               1. ไดรั้บงบประมาณเพื่อใชใ้นการบริหารการด าเนินงานจากกองทุน กยศ. 
               2.  มีนกัศึกษาขอกูย้มืจ านวนมาก 
4. อุปสรรค 
               1. งบประมาณท่ีไดรั้บไม่เพียงพอจดัสรรใหกู้ย้มืท าใหเ้พ่ิมภาระในการพิจารณาคดัเลือกผูกู้ ้
               2. กองฯ ไม่มีสถานท่ีขนาดใหญ่ท่ีเอ้ือต่อการปฏิบติังานใหบ้ริการนกัศึกษาพร้อมกนัจ านวนมากท าใหต้อ้งใช้
สถานท่ีอ่ืน ๆ ในการปฏิบติังาน  ซ่ึงตอ้งมีการจดัติดตั้งและจดัเก็บอุปกรณ์ทุกวนัท่ีมีการด าเนินงาน  ปีละ 6 คร้ัง  20  วนั 
5. กลยุทธ์ /แผนพฒันา 
               1. เสนอมหาวทิยาลยัวเิคราะห์/ ทบทวนแผนอตัราก าลงัสดัส่วนผูป้ฏิบติังานใหส้อดคลอ้งกบัจ านวนนกัศึกษาท่ีใช้
บริการ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการใหบ้ริการ    
               2. เสนอมหาวทิยาลยัวเิคราะห์/ ทบทวนแผนอตัราก าลงัสดัส่วนเจา้หนา้ท่ีสารสนเทศใหส้อดคลอ้งกบัภารกิจของ
กองกิจการนกัศึกษา 
               3.  เสนอ กยศ.ของบประมาณจดัสรรใหกู้ย้มืเพ่ิมเติม 
               4.  เสนอมหาวทิยาลยัพิจารณาสถานท่ีเหมาะสมและถาวรใหก้บักองทุนเงินใหกู้ย้มืเพ่ือการศึกษา     
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 ภารกจิที ่3  เงนิยมืฉุกเฉิน 

ตวับ่งช้ี : 3.1 มกีารจดับริการเงนิยมืฉุกเฉิน 

ผลการด าเนินงาน 

ค่า     
น า้หนัก 

แผน 
2552 

ผลการด าเนินงาน 
ปีการศึกษา 

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการประเมนิ 

2550 2551 2552 1 2 3 เทยีบ 
เกณฑ์ 

เทยีบ 
แผน  

เทยีบ 
พฒันาการ 

รวม 
คะแนน 

3.33 
 

 

6 - 6 6 ด าเนินการ
ไม่ครบ 5 

ขอ้ 

ด าเนินการ
ครบ 5 ขอ้ 

ด าเนินการ
ครบทุกขอ้ 

3 1 - 5 

ระดบัคุณภาพ 
1.  มีแผนการปฏิบติังาน 
2.  มีการจดัสรรเงินยมืฉุกเฉินตามเกณฑท่ี์ก าหนด 
3. มีระบบสารสนเทศใหบ้ริการกบันกัศึกษาและผูป้ฏิบติังาน 
4. นกัศึกษาไดรั้บเงินยมืฉุกเฉินตามระยะเวลาท่ีก าหนด 
5. มีกระบวนการติดตาม  ทวงหน้ีเงินยมืฉุกเฉิน 
6. มีการติดตามประเมินผลและน าผลมาปรับปรุง        
รายละเอยีดผลการด าเนินงาน  
1.  มแีผนการปฏิบัตงิาน 
               กองฯ มีแผนการปฏิบติังาน เงินยมืฉุกเฉินตามประกาศของมหาวทิยาลยั (กนศ.3.1/1) โดยมีวตัถุประสงค ์เพื่อเป็น
แหล่งเงินยมืส าหรับนกัศึกษาท่ีประสบปัญหาดา้นการเงินอยา่งเร่งด่วน  และไม่คิดดอกเบ้ีย  
2.  มกีารจดัสรรเงนิยมืฉุกเฉินตามเกณฑ์ทีก่ าหนด 
               นกัศึกษาขอยมืเงินฉุกเฉินไดต้ลอดปีการศึกษา โดยยมืไดค้ร้ังละไม่เกิน 1,000 บาท ในปีการศึกษา 2552  มีนกัศึกษา
ยมืเงินฉุกเฉิน  จ านวน  42  คน   เป็นเงิน  40,400  บาท   (กนศ.3.1/2) 
3. มรีะบบสารสนเทศให้บริการกบันักศึกษาและผู้ปฏิบัตงิาน 
               นกัศึกษากรอกใบค าร้องเงินยมืฉุกเฉินไดผ้า่นทาง Web  Site เจา้หนา้ท่ีสามารถตรวจสอบขอ้มูลการยมื-คืนเงิน   ผล
การอนุมติั  และแกไ้ขขอ้มูลของนกัศึกษาผา่นทาง Web  Site (กนศ.3.1/3) 
4. นักศึกษาได้รับเงนิยมืฉุกเฉินตามระยะเวลาทีก่ าหนด   
                นกัศึกษาน าแบบค าขอกูเ้งินยมืฉุกเฉินมายืน่ท่ีงานแนะแนวและจดัหางาน เพื่อเจา้หนา้ท่ีไดซ้กัถามความจ าเป็นใน
การยมื  ตรวจสอบความถูกตอ้งของสญัญา และใหง้านธุรการเสนออนุมติัและจ่ายเงินเงินยมืฉุกเฉินแก่นกัศึกษา  นกัศึกษาจะ
ไดรั้บเงินภายในวนัท่ียมืหรือในวนัถดัไป ซ่ึงในปีการศึกษา2552  สามารถจดัสรรเงินใหก้บันกัศึกษาไดทุ้กคน (100 %) 
 
 
 
 

http://studont.psu.ac.th/Studaffairs/borrow/
http://studont.psu.ac.th/Studaffairs/borrow/
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  ภารกจิที ่3  เงนิยมืฉุกเฉิน 

ตวับ่งช้ี :  3.1 มกีารจดับริการเงนิยมืฉุกเฉิน 

5. มกีระบวนการตดิตาม  ทวงหนีเ้งนิยมืฉุกเฉิน 
               มีกระบวนการติดตาม ทวงหน้ีอยา่งเป็นระบบ  ดงัน้ี  ส่ง E-mail ถึงนกัศึกษาโดยตรง  แจง้รายช่ือไปยงัคณะตน้สงักดั
เพ่ือช่วยติดตามทวงหน้ีนกัศึกษา ส่งหนงัสือแจง้ผูป้กครอง  แจง้รายช่ือไปยงัทะเบียนกลาง  เพื่อระงบัการออกใบรับรองส าเร็จ
การศึกษา  
6. มกีารตดิตามประเมนิผลและน าผลมาปรับปรุง 
               มีการติดตามผลผูกู้ย้มืเงินฉุกเฉินท่ีมีการกูย้มืติดต่อกนัหลายคร้ัง เพ่ือส่งต่อปัญหาหรือหาทางช่วยเหลือ แจง้ไปยงั
ฝ่ายทุนการศึกษาและมีการประเมินผลความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีใชบ้ริการยมืเงินฉุกเฉิน  ผลการประเมินในระดบัมาก
ท่ีสุดท่ีค่าเฉล่ีย 4.16  (กนศ.1.4/1) 

                  ผลการประเมินเทียบเกณฑเ์ท่ากบั  3  คะแนน เทียบแผนเท่ากบั  1 คะแนน   
                รวมคะแนนตวับ่งช้ี  3.1   เท่ากบั  5  คะแนน 

เอกสารอ้างองิ :   
1. กนศ.3.1/1    ประกาศมหาวทิยาลยัเก่ียวกบัเงินยมืฉุกเฉิน 
2. กนศ.3.1/2    รายงานสรุปจ านวนนกัศึกษายมืเงินยมืฉุกเฉินเพื่อการศึกษาประจ าปี 2552 
3. กนศ.3.1/3    http://student.psu.ac.th/StudAffairsborrow/ 
สรุปผลการวเิคราะห์ตนเอง  (SWOT Analysis) 

1. จุดอ่อน 
                การยมืเงินฉุกเฉินมี 2  ขั้นตอน  เก่ียวขอ้งกบั 2 งาน  ไม่เป็น  one stop service   
2. จุดแขง็ 
                น าระบบสารสนเทศมาใชใ้นการปฏิบติังานบางขั้นตอนท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัระบบการเงิน 
3. โอกาส 
                 -                       
4. อุปสรรค 
                 -                       
5. กลยุทธ์ /แผนพฒันา 
               จดัระบบการใหบ้ริการนกัศึกษาเป็น one stop service   
          
 
 
 
 
 
 
 

http://student.psu.ac.th/StudAffairsborrow/
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ภารกจิที ่ 4  บริการปรึกษาเชิงจติวทิยา 

ตวับ่งช้ี :  4.1 มกีารจดับริการปรึกษาเชิงจติวทิยาแก่นักศึกษา 

 ผลการด าเนินงาน 

ค่า     
น า้หนัก 

แผน 
2552 

ผลการด าเนินงาน 
ปีการศึกษา 

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการประเมนิ 

2550 2551  2552 1 2 3 เทียบ 
เกณฑ ์

เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พฒันาการ 

รวม
คะแนน 

3.33 6 - 6 6 ด าเนินการ 
ไม่ครบ 5 

ขอ้ 

ด าเนินการ
ครบ 5 ขอ้ 

ด าเนินการ
ครบทุกขอ้ 

3 1 - 5 

ระดบัคุณภาพ 
1.  มีแผนการปฏิบติังาน 
2. มีคณะกรรมการท่ีปรึกษาเชิงจิตวทิยา 
3. มีนกัศึกษากลุ่มเพ่ือนช่วยเพ่ือน (อาสาสมคัรบา้นวยัใส) 
4. มีการใหก้ารปรึกษาและพฒันาทกัษะหรือจดักิจกรรมพฒันานกัศึกษาเฉพาะกลุ่มต่าง ๆ    
5. มีระบบส่งต่อปัญหาไปยงัผูเ้ช่ียวชาญ 
6. มีการติดตามประเมินผลและน าผลมาปรับปรุง 
รายละเอยีดผลการด าเนินงาน  
1.  มแีผนการปฏิบัตงิาน 
                กองฯ มีแผนปฏิบติังานบริการใหก้ารปรึกษาตามนโยบายของมหาวทิยาลยัและมาตรฐานกิจการนกัศึกษา   คือ ช่วย
ใหน้กัศึกษาก าหนดและบรรลุเป้าหมายดา้นการศึกษา  ดา้นอาชีพ  ดา้นส่วนตวัและสงัคม  แก่นกัศึกษาท่ีขอรับการปรึกษาเป็น
รายบุคคล และรายกลุ่ม (กนศ.4.1/1)  โดยจดัใหมี้เจา้หนา้ท่ีและหน่วยงานเพ่ือช่วยเหลือนกัศึกษา พร้อมทั้งใหค้  าแนะน า
ปรึกษาแก่อาจารยท่ี์ปรึกษาหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งท่ีตอ้งการช่วยเหลือนกัศึกษา  
2. มคีณะกรรมการทีป่รึกษาเชิงจติวทิยา 
                มีคณะกรรมการท่ีปรึกษาเชิงจิตวทิยาของมหาวทิยาลยั ซ่ึงประกอบดว้ย จิตแพทย ์ อาจารยด์า้นจิตวทิยา และ     นกั
แนะแนวการศึกษาและอาชีพช านาญการ  (กนศ.4.1/2)  มีหนา้ท่ีก าหนดนโยบาย  ใหค้วามรู้และเป็นพ่ีเล้ียงแก่ผูป้ฏิบติังานดา้น
การปรึกษาเชิงจิตวทิยาในระดบัมหาวทิยาลยั   และคณะ   
3. มนีักศึกษากลุ่มเพือ่นช่วยเพือ่น (อาสาสมคัรบ้านวยัใส) 
                มีอาสาสมคัรนกัศึกษา  “บา้นวยัใส”  ซ่ึงประกอบดว้ย  นกัศึกษาจากคณะต่าง ๆ ทุกชั้นปี ท่ีสนใจและผา่นการอบรม
ทกัษะการใหก้ารปรึกษาเบ้ืองตน้  เพ่ือใหบ้ริการใหก้ารปรึกษาเพ่ือนนกัศึกษาท่ีอยูใ่นช่วงวยัเดียวกนั  
4. มกีารให้การปรึกษาและพฒันาทกัษะหรือจดักจิกรรมพฒันานักศึกษาเฉพาะกลุ่มต่าง ๆ  
                ใหบ้ริการการปรึกษากบันกัศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ   เช่น  ใหก้ารปรึกษาเป็นรายบุคคล  รายกลุ่ม  ทางโทรศพัท ์  ซ่ึง
นกัศึกษาสามารถขอรับการปรึกษาไดห้ลายช่องทาง  สะดวก รวดเร็ว   รวมทั้งจดักิจกรรมพฒันาทกัษะชีวติใหก้บันกัศึกษา  
ในปีการศึกษา  2552  ไดใ้หบ้ริการการปรึกษานกัศึกษาซ่ึงมีปัญหาเก่ียวกบัปัญหาการเรียน  การปรับตวั  และ อ่ืน ๆ  จ านวน  
64  คน  ใหค้  าปรึกษาทางโทรศพัท ์ (Hotline)  จ านวน  163  คน รวมทั้งกองฯ ไดจ้ดักิจกรรมพฒันา ซ่ึงในการใหก้ารปรึกษา
นกัศึกษาบางคนเท่ากบัการปรึกษามากกวา่ 1 คร้ัง โดยเฉพาะปัญหาดา้นการเรียน ฯลฯ วนิยันกัศึกษา ทกัษะชีวติส าหรับผูท่ี้
ตอ้งการพฒันาตนเอง เช่น โครงการ  “เรียนอยา่งไรใหมี้ประสิทธิภาพ”  โครงการ  “Safe Sex”             
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ภารกจิที ่ 4  บริการปรึกษาเชิงจติวทิยา 

ตวับ่งช้ี :  4.1 มกีารจดับริการปรึกษาเชิงจติวทิยาแก่นักศึกษา 
โครงการ “เร่ืองจริงท่ีผูห้ญิงควรรู้”  โครงการอบรมนกัศึกษาแกนน าเพ่ือป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด  ส ารวจและจดั
โครงการส าหรับนกัศึกษาท่ีไดรั้บผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบใน 3 จงัหวดัชายแดนใต ้ จ านวน  40  คน  มีผูเ้ขา้ร่วม 
จ านวน  710  คน (กนศ.4.1/3)   
5. มรีะบบส่งต่อปัญหาไปยงัผู้เช่ียวชาญ 
                กรณีปัญหาของนกัศึกษาอยูใ่นระดบัรุนแรง หรือปัญหาทางจิตเวช   กองฯ ส่งต่อไปยงัผูเ้ช่ียวชาญ  คลินิกจิตเวช  
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์  และในปี 2552  ไดส่้งนกัศึกษาจ านวน  2  คน   
6. มกีารตดิตามประเมนิผลและน าผลมาปรับปรุง 
                มีการติดตามและประเมินผลการใหก้ารปรึกษามีการประเมินผลความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีขอใชบ้ริการปรึกษา 
ผลการประเมินในระดบัดี  ท่ีค่าเฉล่ีย  4.04   (กนศ. 1.4/1)  และไดน้ าผลประเมินมาปรับปรุงและพฒันางาน 

                  ผลการประเมินเทียบเกณฑเ์ท่ากบั  3  คะแนน  เทียบแผนเท่ากบั  1  คะแนน  
                รวมคะแนนตวับ่งช้ี  4.1   เท่ากบั  5  คะแนน 

เอกสารอ้างองิ :   
1. กนศ. 4.1/1         แผนการใหบ้ริการปรึกษาของกองกิจการนกัศึกษา  ปี 2552    
2. กนศ. 4.1/2         ค  าสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการท่ีปรึกษาเชิงจิตวทิยา ปีการศึกษา 2552 
3. กนศ. 4.1/3         สรุปการจดักิจกรรมพฒันาทกัษะชีวติ 
สรุปผลการวเิคราะห์ตนเอง  (SWOT Analysis) : 

1. จุดอ่อน 
               1.  เจา้หนา้ท่ีใหก้ารปรึกษามีภาระงานหลายดา้น ไม่สามารถอยูป่ระจ าท่ีบา้นวยัใสได ้
               2.  สถานท่ีตั้งอยู ่ณ  อาคารกิจกรรมนกัศึกษา ซ่ึงเป็นสถานท่ีท่ีนกัศึกษาท ากิจกรรมต่าง ๆ อยา่งต่อเน่ือง ท าใหไ้ม่เอ้ือ
ต่อการเขา้รับบริการปรึกษา  
               3.  สภาพภายในหอ้งใหค้  าปรึกษาเก่าและทรุดโทรม  ไม่มีความเหมาะสม 
 2. จุดแข็ง 
               มีอาสาสมคัรนกัศึกษาใหก้ารปรึกษา “บา้นวยัใส” 
3. โอกาส 
               1. ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาสนบัสนุนงบประมาณจดักิจกรรมรณรงคป้์องกนัโรคเอดส์    
               2. ส านกังานป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด ภาค 9  สนบัสนุนงบประมาณเก่ียวกบัยาเสพติด 
               3. ไดรั้บความร่วมมือจากภาควชิาจิตเวช  คณะแพทยศาสตร์  มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
4.  อุปสรรค 
               ขาดงบประมาณในการปรับปรุงสถานท่ีภายใน 
5.  กลยุทธ์ /แผนพฒันา 
               1. จดัท าแผนของบประมาณปรับปรุงสถานท่ี 
               2. จดัท าแผนการใหบ้ริการท่ีชดัเจน  พร้อมจดัใหเ้จา้หนา้ท่ีไปอยูป่ระจ าตามแผนท่ีก าหนด 
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ภารกจิที ่  5  บริการจดัหางานและศึกษาต่อ 

  ตวับ่งช้ีที ่ 5.1  มกีารจดับริการจดัหางานและข้อมูลศึกษาต่อแก่นักศึกษา 

ผลการด าเนินงาน 

ค่า     
น า้หนัก 

แผน 
2552 

ผลการด าเนินงาน 
ปีการศึกษา 

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการประเมนิ 

2550 2551 2552 1 2 3 เทยีบ 
เกณฑ์ 

เทยีบ 
แผน  

เทยีบ 
พฒันาการ 

รวม 
คะแนน 

3.33 
 

5 - 5 5 ด าเนิน 
การไม่ 

ครบ 4 ขอ้ 

ด าเนิน 
การครบ  

4 ขอ้ 

ด าเนิน 
การครบ 
ทุกขอ้ 

3 1 - 5 

ระดบัคุณภาพ 
 1. มีแผนการบริการจดัหางานและขอ้มูลศึกษาต่อ 
2. มีระบบสารสนเทศการบริการจดัหางานและขอ้มูลศึกษาต่อใหบ้ริการนกัศึกษาและผูป้ฏิบติังาน 
3. มีกระบวนการเตรียมความพร้อมใหน้กัศึกษาก่อนเขา้สู่การประกอบอาชีพ 
4. มีการจดังานวนันดัพบแรงงาน 
5. มีการติดตามประเมินผลและน าผลมาปรับปรุง 
รายละเอยีดผลการด าเนินงาน  
1. มแีผนการบริการจดัหางานและข้อมูลศึกษาต่อ 

กองฯ แผนการด าเนินงานพฒันานกัศึกษาดา้นบริการจดัหางาน ขอ้มูลอาชีพและศึกษาต่อส าหรับนกัศึกษา  ตาม
มาตรฐานกิจการนกัศึกษา  และนโยบายมหาวทิยาลยั  โดยมุ่งเนน้ใหน้กัศึกษาสามารถวางแผนการประกอบอาชีพการไดง้าน
ท าหลงัส าเร็จการศึกษาหรือศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึน (กนศ.5.1/1) และมีเวบ็ไซต ์PSU.JOB SEARCH  (http://student. 
psu.ac.th/jobssearch)  เพ่ือใหน้กัศึกษาทุกวทิยาเขตสามารถสืบคน้ต าแหน่งงานและบริษทัสามารถท่ีจะคดัเลือกนกัศึกษาเขา้
ท างานจากเวบ็ไซตน้ี์ได ้ และมีแผนเตรียมความพร้อมนกัศึกษาก่อนเขา้สู่การประกอบอาชีพ 
2. มรีะบบสารสนเทศการบริการจดัหางานและข้อมูลศึกษาต่อให้บริการนักศึกษาและผู้ปฏิบัตงิาน                                           

นกัศึกษาสามารถติดต่อแหล่งขอ้มูลและแหล่งงานผา่นทาง Web site ไดแ้ก่ งานพิเศษ (กนศ.5.1/2)อาชีพอิสระ (กน
ศ.5.1/3) ศึกษาต่อ (กนศ.5.1/4) จดัหางาน    (กนศ.5.1/5)  
3. มกีระบวนการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก่อนเข้าสู่การประกอบอาชีพ 

มีกระบวนการเตรียมความพร้อมใหน้กัศึกษาก่อนเขา้สู่การท างาน  โดยมีการบรรยายใหค้วามรู้เก่ียวกบัการสมคัรงาน   
การพฒันาบุคลิกภาพ  และการจดัสอบ TOEIC     

ปีการศึกษา 2552  จดัโครงการสร้างเสริมสมรรถภาพบณัฑิตใหส้ามารถประกอบธุรกิจเองได ้   และไดจ้ดัสอบ 
TOEIC  จ านวน 19  คร้ัง จ านวนนกัศึกษา 527 คน บุคลากรภายนอก 163 คน บุคลากรภายใน 5 คน (กนศ.5.1/6) 
4. มกีารจดังานวนันัดพบแรงงาน 

มีการจดังานวนันดัพบแรงงานร่วมกบัส านกังานจดัหางาน จ.สงขลา โดยมีนายจา้งหรือสถานประกอบการร่วม
กิจกรรม   ในปีการศึกษา  2552  มีสถานประกอบการเขา้ร่วมจ านวน  97  ราย มีต าแหน่งงานวา่ง  211  ต าแหน่ง 4,048  อตัรา         
จ านวน   5,955  อตัรา   มีผูล้งทะเบียนสมคัรงานทั้งส้ิน  1,830  คน  (กนศ. 5.1/7) 

http://student/
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ภารกจิที ่  5  บริการจดัหางานและข้อมูลศึกษาต่อ 

ตวับ่งช้ี : 5.1 มกีารจดับริการจดัหางานและข้อมูลศึกษาต่อแก่นักศึกษา 

 5. มกีารตดิตามประเมนิผลและน าผลมาปรับปรุง 
                การติดตามประเมินผลการใหบ้ริการจดัหางานและขอ้มูลศึกษาต่อ ผลการประเมินความพึงพอใจในระดบัมากท่ี
ค่าเฉล่ีย  4.17  (กนศ.1.4/1)  นอกจากน้ีไดส้อบถามความตอ้งการเร่ืองจ านวนคร้ังการสอบ TOEIC  และได้เพ่ิมจ านวนคร้ัง  
ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของนกัศึกษา  

                  ผลการประเมินเทียบเกณฑเ์ท่ากบั    3    คะแนน เทียบแผนเท่ากบั    1    คะแนน   
                รวมคะแนนตวับ่งช้ี  5.1   เท่ากบั  5  คะแนน 

เอกสารอ้างองิ :   
1.  กนศ.5.1/1    แผนการบริการจดัหางานและขอ้มูลศึกษาต่อ 
2.  กนศ.5.1/2    http://student. psu.ac.th/studaffairs/special/extra-job/extra-job.asp 
3.  กนศ.5.1/3    http://student. psu.ac.th/ studaffairs/carrey/52.htm 
4.  กนศ.5.1/4    http://www2.psu.ac.th/president office/stud 
5.  กนศ.5.1/5    http://student psu.ac.th/ jobssearch.affair/mdegree/education.htm 

  6.  กนศ.5.1/6    สรุปการจดัสอบ  TOEIC  ปี 2552     
  7.  กนศ.5.1/7    รายงานผลการจดังานวนันดัพบแรงงานและมหกรรมอาชีพ จ.สงขลา 2552 

สรุปผลการวเิคราะห์ตนเอง  (SWOT Analysis) : 

1. จุดอ่อน 
                - 
2. จุดแข็ง 
                น าระบบสารสนเทศมาใชใ้นการปฏิบติังานและใหบ้ริการนกัศึกษา 
3.  โอกาส 
               1. มหาวทิยาลยัร่วมกบัส านกังานจดัหางานจงัหวดัสงขลา จดังานวนันดัพบแรงงาน ท าใหป้ระชาชนและนกัศึกษา
จ านวนมากใหค้วามสนใจ 
               2. บริษทัซีพีออลล ์ไดเ้พ่ิมจ านวนสาขาและก าหนดคุณสมบติัของนกัศึกษาส่งผลใหน้กัศึกษาไดฝึ้กปฏิบติังานใน
โครงการไดม้ากกวา่ปีก่อน ๆ  
4.  อุปสรรค 
                - 
5.  กลยุทธ์ /แผนพฒันา          
                - 

 

 

 

 

http://student/
http://student/
http://www2.psu.ac.th/president
http://student/
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ภารกจิที ่  6   วนิัยและพฒันานักศึกษา   

ตวับ่งช้ี : 6.1 มกีารด าเนินงานวนิัยนักศึกษาและพฒันานักศึกษา 
ค่า     

น า้หนัก 
แผน 
2552 

ผลการด าเนินงาน 
ปีการศึกษา 

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการประเมนิ 

2550 2551 2552 1 2 3 เทยีบ 
เกณฑ์ 

เทยีบ 
แผน  

เทยีบ 
พฒันาการ 

รวม 
คะแนน 

3.33 6 - 6 6 ด าเนินการ
ไม่ครบ  

5 ขอ้ 

ด าเนิน 
การครบ  

5 ขอ้ 

ด าเนิน 
การครบ
ทุกขอ้ 

3 1 - 5 

ระดบัคุณภาพ 
1. มีแผนการปฏิบติังาน 
2. มีคณะกรรมการสอบสวนและคณะกรรมการด าเนินงานวนิยันกัศึกษา 
3. การด าเนินงานวนิยัเป็นไปตามระเบียบ/ ขอ้บงัคบั / ประกาศของมหาวทิยาลยั 
4. ใหก้ารปรึกษา แนะแนวและกรณีท่ีตอ้งดูแล  ปรับเปล่ียนพฤติกรรมนกัศึกษาท่ีมหาวทิยาลยัสัง่ลงโทษทางวนิยันกัศึกษา 
5. จ านวนนกัศึกษาท่ีถูกลงโทษไม่เกินร้อยละ 0.5  ของนกัศึกษาทั้งหมด 
6. มีการติดตามประเมินผลและน าผลมาปรับปรุง 
รายละเอยีดผลการด าเนินงาน  
1. มแีผนการปฏิบัตงิาน 
               กองฯ มีแผนการด าเนินงานพฒันาวนิยันกัศึกษา มีระเบียบ/ขอ้บงัคบัและประกาศมหาวทิยาลยัเพื่อใหน้กัศึกษาและ
ผูป้ฏิบติังานยดึถือปฏิบติั ก าหนดไว ้ (กนศ.6.1/1) 
2. มคีณะกรรมการสอบสวนและคณะกรรมการด าเนินงานวนิัยนักศึกษา 
                มีคณะกรรมการสอบสวนด าเนินงานวนิยันกัศึกษา (กนศ. 6.1/2) ท่ีมีหนา้ท่ีสอบสวนรวบรวมพยานหลกัฐาน และ
พิจารณาโทษและการด าเนินงานวนิยันกัศึกษา 
3. การด าเนินงานวนิัยเป็นไปตามระเบียบ / ข้อบังคบั / ประกาศของมหาวทิยาลยั  
                ปีการศึกษา 2552 ไดมี้การด าเนินการทางวนิยันกัศึกษากบันกัศึกษาผูก้ระท าผิดหรือฝ่าฝืนกฎ ระเบียบ / ขอ้บงัคบั
ประกาศต่าง ๆ   จ านวน  41  กรณี   จ านวนนกัศึกษาท่ีมหาวทิยาลยัสัง่ลงโทษจ านวนทั้งหมด   52  คน  
4. ให้การปรึกษา แนะแนวและกรณีทีต้่องดูแลปรับเปลีย่นพฤตกิรรมนักศึกษาทีม่หาวทิยาลยัส่ังลงโทษทางวนิัยนักศึกษา 
                ใหก้ารปรึกษาและแนะแนวนกัศึกษาทุกคนท่ีมหาวทิยาลยัสัง่ลงโทษ เพ่ือใหน้กัศึกษาตระหนกัถึงการกระท าและผล
ท่ีตามมา มีการจดักิจกรรมเพ่ือพฒันานกัศึกษากระท าผิดวนิยันกัศึกษาตามมาตรการรอการลงโทษ 40 คน  ด าเนินการความ
ร่วมมือกบัองคก์รนกัศึกษาใหน้กัศึกษาตระหนกัในปัญหาการกระท าผิด   เช่น  การเสพสารเสพติด   การแต่งกายท่ีถูกระเบียบ  
การทุจริตการสอบ ฯลฯ สนบัสนุนใหอ้งคก์รนกัศึกษามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและการ รณรงคป้์องกนั 
รวมทั้งหามาตรการแกปั้ญหาใหค้ณาจารยมี์ส่วนร่วมในการปรับเปล่ียน ทศันคติและพฤติกรรมท่ีก่อใหเ้กิดปัญหากบั
นกัศึกษาท่ีกระท าผิดวินยันกัศึกษา ตลอดจนจดัใหมี้การสมัมนา “การด าเนินการทางวินยันกัศึกษามหาวิทยาลยัสงขลา- 
นครินทร์”เพ่ือซกัซอ้มการปฏิบติัราชการทางวินยันกัศึกษาและใหก้ารด าเนินการทางวินยันกัศึกษาเป็นไปในแนวทาง
เดียวกนัทั้ง 5 วิทยาเขต/เขตการศึกษา 
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ภารกจิที ่  6   วนิัยและพฒันานักศึกษา 
ตวับ่งช้ี : 6.1 มกีารด าเนินงานวนิัยนักศึกษาและพฒันานักศึกษา 

5. จ านวนนักศึกษาทีถู่กลงโทษไม่เกนิร้อยละ 0.5 ของนักศึกษาทั้งหมด 
               ในปีการศึกษา 2552 มีนกัศึกษาท่ีมหาวทิยาลยัสัง่ลงโทษทางวนิยันกัศึกษา จ านวน  52 คน (กนศ.6.1/3) จากทั้งหมด 
15,940  คน   คิดเป็นร้อยละ  0.32 
6. มกีารตดิตามประเมนิผลและน าผลมาปรับปรุง 
               มีการรายงานผลผูก้ระท าผิดเพ่ือคณะกรรมการด าเนินงานวนิยัหามาตรการร่วมในการป้องกนัปัญหาทางวนิยั และมี
การประเมินผลความพึงพอใจของนกัศึกษา ผลการประเมินในระดบัมากท่ีค่าเฉล่ีย 4.13  (กนศ.1.1/7)  

                 ผลการประเมินเทียบเกณฑเ์ท่ากบั 3  คะแนน เทียบแผนเท่ากบั  1   คะแนน    
               รวมคะแนนตวับ่งช้ี  6.1   เท่ากบั  5  คะแนน 
เอกสารอ้างองิ 
1. กนศ.6.1/1     ประมวลระเบียบ/ ขอ้บงัคบั/ ประกาศมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ท่ีเก่ียวกบัวนิยันกัศึกษา เล่ม 1 และ 2 
2. กนศ.6.1/2     ค  าสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานวนิยันกัศึกษาวทิยาเขตหาดใหญ่ ปี 2552 
3. กนศ.6.1/3     สรุปการปฏิบติังานวนิยันกัศึกษา ปีการศึกษา 2552 

สรุปผลการวเิคราะห์ตนเอง    (SWOT Analysis): 

1. จุดอ่อน 
                มีปัญหาความล่าชา้ในการด าเนินงานเน่ืองจากองคป์ระกอบของคณะกรรมการสอบสวนและคณะกรรมการด าเนินงาน
วนิยันกัศึกษาตอ้งมีองคป์ระชุมไม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3  เม่ือคณะกรรมการวา่งไม่ตรงกนั  ท าใหเ้กิดความลา้ชา้ในการด าเนินงาน 
2. จุดแข็ง 
               1.  สโมสรนกัศึกษา/องคก์ารนกัศึกษา  มีส่วนร่วมในการดูแลป้องกนัใหน้กัศึกษาปฏิบติัตามระเบียบ /ขอ้บงัคบั / 
ประกาศของมหาวทิยาลยั 
               2.  ฝ่ายกิจการนกัศึกษาคณะหลายคณะมีส่วนร่วมรณรงคป้์องกนัการกระท าความผิดวนิยันกัศึกษาเร่ือง 
ทุจริตวนิยัในแนวทางเดียวกนั 
3.  โอกาส 
                -       
4.  อุปสรรค               
                - 
5.  กลยุทธ์ /แผนพฒันา 
                1. รณรงคป์ระชาสมัพนัธ์เชิงรุกร่วมกบัคณาจารยแ์ละผูป้กครองใหมี้ส่วนเสริมสร้างใหน้กัศึกษามีจิตส านึกท่ีดี 
ตระหนกัถึงผลของการกระท าผิดอยา่งทัว่ถึงและสม ่าเสมอ เพ่ือป้องปรามการกระท าผิด 
                2. เสนอมหาวทิยาลยัเพ่ือแกไ้ขวธีิด าเนินการเก่ียวกบัความผิดวนิยันกัศึกษาในบางฐานความผิดใหมี้ความคล่องตวัและ
ระยะเวลาสั้นหรือรวดเร็วข้ึน 
 
 
 


