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 รายงานประจําปีการประเมินคุณภาพภายใน  ปีการศกึษา 2553  

ภารกิจท่ี 1  ทุนการศึกษา 

ตัวบ่งชี้ 1.1 :  มีการจัดบริการทุนการศึกษาแก่นักศึกษา 

เกณฑ์การประเมนิ : 

คะแนน 1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 

มีการด าเนนิการ    

1  ขอ้ 

มีการด าเนนิการ     

2 หรือ 3 ข้อ 

มีการด าเนนิการ    

4 หรอื 5 ข้อ 

มีการด าเนนิการ     

6  ขอ้ 

มีการด าเนนิการ     

7  ข้อ 
 

ผลการประเมินตนเองปีการศึกษา  2553 

เป้าหมาย ผลการดําเนนิการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

4 7 5   บรรลุเปา้หมาย 
 

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

 1 มีแผนการ

จัดบรกิาร

ทุนการศึกษาที่

สอดคลอ้งกับ

มาตรฐานของ 

สกอ. และ

กระทรวงศึกษา

ธิการ 

      กองฯ มีแผนการจัดบรกิารทุนการศึกษา เพื่อ

ช่วยเหลือนักศึกษาทั่วไป  นักศึกษาที่ขาดแคลน

ทุนทรัพย์ และนักศึกษาที่ประสบภัยฉุกเฉินให้มี

โอกาสศึกษา และพัฒนาตนเองได้สูงสุดตาม

ศักยภาพเ ช่นเดียวกับนักศึกษาอื่ นๆ   ตาม

มาตรฐานกิจการนั กศึ กษาของส านั กงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (กนศ.1.1-01)  

กระทรวงศึกษาธิการ (กนศ.1.1-02) และนโยบาย

ของมหาวิทยาลัยฯ  

กนศ.1.1-01            

มาตรฐานกจิการ

นักศึกษาของส านักงาน

คณะกรรมการการ

อุดมศึกษา  

กนศ.1.1-02 

ประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ 

เรื่อง  นโยบายที่

สถาบันอดุมศึกษา พึง

ปฏิบัติต่อนิสตินักศึกษา             

 2 มีการจัดสรร

เงิน

ทุนการศึกษา 

ตามเกณฑท์ี่

มหาวิทยาลยั

ก าหนด 

2.2  ทุนการศึกษาประเภททุนทั่วไป 

       เป็นทุนการศึกษาที่จัดสรรให้เป็นไปตาม

เงื่อนไขและวัตถุประสงคข์องมหาวิทยาลัยหรอื

แหล่งทุนทั้งประเภททุนเรียนดแีละประเภทขาด

แคลนทุนทรัพย์ทั้งประเภททุนรายปีและทนุ

ต่อเนื่องจนส าเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2553 มีผู้ 

สมัครขอรับทุนที่กองกิจการนักศึกษาจ านวน 310 

คน จัดสรรทุนการศึกษาตามคุณสมบัติและเงื่อนไข

ของแต่ละทุน  ผู้ผา่นการคัดเลือกได้รับทุนจ านวน 

133 คน เป็นเงิน 911,000  บาท (กนศ.1.1-03) 

กนศ.1.1-03   

http://student.psu.ac.

th/StudAffairs/Specia

l/scholarship/ 

http://student.psu.ac.th/StudAffairs/Special/scholarship/
http://student.psu.ac.th/StudAffairs/Special/scholarship/
http://student.psu.ac.th/StudAffairs/Special/scholarship/
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 รายงานประจําปีการประเมินคุณภาพภายใน  ปีการศกึษา 2553  

ภารกิจท่ี 1  ทุนการศึกษา 

ตัวบ่งชี้ 1.1 :  มีการจัดบริการทุนการศึกษาแก่นักศึกษา 

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

   2.3  ทุนการศึกษาประเภททุนทํางานแลกเปลี่ยน 

    เป็นทุนการศึกษาที่จัดให้นักศึกษาท างานในน่วยงาน 

ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยในช่วงเวลาว่างจากการเรยีน 

นักศึกษาได้รับค่าตอบแทน ช่ัวโมงละ 25 บาท นักศึกษา

สามารถสมัครขอรับทุน เลือกหน่วยงาน และลงเวลาการ

ปฏิบัติงานผ่านทาง website กองกจิการนักศึกษา ก าหนด 

ให้การท างานในภาคการศึกษาปกติไม่เกนิ 100 ช่ัวโมง 

และในภาคฤดูรอ้นไม่เกนิ 50 ช่ัวโมง ในปีการศึกษา 2553 

มีผู้สมัครจ านวน 325 คน ได้รับการจัดสรรทุนการศึกษา

ทุกคน จ านวนเงินทุนทั้งสิน้ 500,000 บาท (กนศ.1.1-04) 

2.4 ทุนการศึกษา “โครงการต้นกล้าสงขลา-

นครนิทร์” 

    โครงการต้นกล้าสงขลานครินทร์ เป็นโครงการที่จัด

ขึ้นตามนโยบายของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ

มหาวิทยาลัย  เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่ครอบครัวมีฐานะ

ยากจน ให้ได้มีโอกาสศึกษาในระดับปริญญาตรี จัดสรร

ทุนการศึกษา แบ่งเป็น 2 ระดับ คือระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลายและระดับปริญญาตรี ส าหรับประเภททุน

ใหม่ ไ ด้ เ ปิ ด รั บสมั คร และคั ด เ ลื อกนั ก เ รี ย น ช้ั น

มัธยมศึกษาตอนต้น จากโรงเรยีนขยายโอกาส/โรงเรียน

ประต าบลและโรงเรียนสอนศาสนาใน 14 จังหวัดภาคใต้  

เพื่อศึกษาต่อในระดับมัธยมปลาย (ม.4-ม.6)  การ

ด าเนินงานทั้งส่วนการประชาสัมพันธ์การแสดงแหล่ง

เงินทุนและการคัดเลือกผู้รับทุนและการพัฒนานักเรียน

ทุนให้สามารถรว่มเข้า   

กนศ.1.1-04  

http://student.p

su.ac.th/StudAf

fairs/fund_job/c

ontact/contact.a

sp 

 

 

 

 

 

กนศ.1.1-05  

ประกาศ

มหาวิทยาลยั 

สงขลานครินทร ์

เรื่อง ผลการ 

คัดเลือกผูไ้ด้รับ

ทุนการศึกษา

โครงการต้น

กล้าสงขลา

นครินทร์ 

 

 

 

 

 

 

http://student.psu.ac.th/StudAffairs/fund_job/contact/contact.asp
http://student.psu.ac.th/StudAffairs/fund_job/contact/contact.asp
http://student.psu.ac.th/StudAffairs/fund_job/contact/contact.asp
http://student.psu.ac.th/StudAffairs/fund_job/contact/contact.asp
http://student.psu.ac.th/StudAffairs/fund_job/contact/contact.asp
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 รายงานประจําปีการประเมินคุณภาพภายใน  ปีการศกึษา 2553  

ภารกิจท่ี 1  ทุนการศึกษา 

ตัวบ่งชี้ 1.1 :  มีการจัดบริการทุนการศึกษาแก่นักศึกษา 

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

   เรียนในมหาวิทยาลัยและความสามารถตามศักยภาพทุก 

ปีการศึกษา2553  มีผู้สมัครขอรับทุนประเภททุนใหม่

จ านวน 129  คน จัดสรรทุน จ านวน  9  คน เป็นเงิน  

180,000  บาท  และพิจารณาการคัดเลือกผู้ได้รับทุน

ต่อเนื่อง จ านวน 29 คน  เป็นเงิน 760,000 บาท รวมการ

จัดสรรทั้งประเภททุนต่อเนื่องและทุนใหม่ทั้งสิ้น 38  คน  

เป็นเงินทั้งสิน้  940,000  บาท  (กนศ.1.1-05) 

2.5  ทุน  "สงขลานครนิทร์”   

1. เป็นทนุที่จัดตั้งขึ้นเพือ่เทิดพระเกยีรติสมเด็จพระ 

บรมราชชนกเจ้าฟ้ามหิดลอดลุยเดชฯ เพือ่ส่งเสรมิให้มีผู้มี

การศึกษาสูง และเพือ่สรา้งนักวชิาการ (Scholar) ที่มี

ความสามารถ  โดยคัดเลอืกผูร้ับทุนจากนักเรียนใน 14 

จังหวัดภาคใต ้ ที่มีผลการเรียนดีเยีย่ม (คะแนน 3.00 ขึน้

ไป)  เขา้ศึกษาตอ่ในสถาบันอดุมศึกษาภาคใต ้   คัดเลือก

ทุนใหม่ทุกปี  ปีละ 1 ทุน และพิจารณาคัดเลือกผู้รับทุน

ต่อเนื่องปีการศึกษา 2553 มีผู้รับทุนต่อเนือ่ง จ านวน 5 

คน   เงินทนุ  250,000  บาท  การด าเนินงานทัง้ส่วนการ

ประชาสัมพันธ์  คัดเลอืกและพัฒนานักศึกษาทุน 

2.6  ทุน "ช่วยเหลือนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลา-

นครนิทร์กลุ่มพเิศษต่าง ๆ”   

      2.6.1  ทุนช่วยเหลอืนักศึกษาท่ีได้รับผลกระทบ 

จากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

กนศ.1.1-05 

ประกาศ

มหาวิทยาลยั 

สงขลานครินทร ์ 

เรื่อง ผลการคัด 

เลือกผู้ได้รับ

ทุนการศึกษา

สงขลานครินทร ์ 

ประจ าปีการศึกษา 

2552 

 

 

 

กนศ.1.1-06  

ประกาศ

มหาวิทยาลยัสงขล

านครินทร ์ เรื่องผล

การพิจารณา

จัดสรรทุน

ช่วยเหลือ 

         มหาวิทยาลยัได้ส ารวจและรับแจ้งความเดือดรอ้น

ของนักศึกษาทีไ่ด้รับผลกระทบจากเหตุการณค์วามไม่

สงบใน 3 จังหวดัชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดปตัตาน ี

จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส และอ าเภอเทพา สะบ้า

ย้อย จะนะ นาทวี จงัหวัดสงขลา และได้จัดสรร

ทุนการศึกษาแกน่ักศึกษาเพื่อเป็นขวัญและก าลังใจแบง่ให้

ความช่วยเหลอื นักศึกษาแบ่งเป็น 3 กลุม่ ดังรายละเอยีด

ต่อไปนี้กลุ่มท่ี 1 ให้การช่วยเหลือ ดงันี ้

นักศึกษาที่ได้รับ

ผลกระทบจาก

เหตุการณค์วามไม่

สงบในจังหวดัชายแดน

ภาคใต ้
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 รายงานประจําปีการประเมินคุณภาพภายใน  ปีการศกึษา 2553  

ภารกิจท่ี 1  ทุนการศึกษา 

ตัวบ่งชี้ 1.1 :  มีการจัดบริการทุนการศึกษาแก่นักศึกษา 

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

   1. ให้ทุนการศึกษาประเภทยกเวน้คา่ธรรมเนียม 

การศึกษา 3 รายการ 

-  คา่หน่วยกติ 

-  คา่บ ารุงสุขภาพ   

-  คา่บ ารุงมหาวิทยาลัย 

2. ให้พักในหอพักเป็นกรณีพเิศษตลอดสภาพการ 

เป็นนักศึกษา และให้ยกเว้นคา่หอพัก 

3. ให้ท างานแลกเปลี่ยนโดยได้รับค่าตอบแทนเป็น 

กรณีพเิศษ (ทุนท างานแลกเปลี่ยน) 

4. ให้ทุนการศึกษามูลคา่ทนุละ 10,000 บาท 

กลุ่มท่ี 2 ให้การช่วยเหลือดังนี้ 

1. ทุนการศึกษาประเภทยกเว้นคา่ธรรมเนียม 

การศึกษา ปีการศึกษา 2553 

2. พักในหอพักเป็นกรณีพเิศษ ปกีารศึกษา 2553 

3. ทุนท างานแลกเปลีย่น 

ให้ทุนการศึกษามูลคา่ทนุล่ะ 7,000 บาท 

 

   กลุ่มท่ี 3 ให้การช่วยเหลือดังนี้ 

1. ทุนท างานแลกเปลีย่น 

2. ให้ทุนการศึกษามูลคา่ทนุละ 5,000 บาท 

โดยมีผู้รับทุนกลุ่มที่ 1 จ านวน 8 คน กลุ่มที่ 2 จ านวน 3 คน 

และกลุ่มที่ 3 จ านวน 12 คน  รวมจัดสรรทั้งสิ้น 23 ทุน รวม

เป็นเงิน 161,000 บาท (กนศ.1.1-06) 

 

   2.6.2 โครงการสนับสนุนเงนิอุดหนุนทางการศึกษาสาํหรับ

นิสิตนักศึกษาพิการในระดบัอนุปริญญาและระดับ

ปริญญาตรี 

เป็นโครงการที่จัดขึน้ตามพระราชบัญญัติการจัดการศึกษา

ส าหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 โดยให้นักศึกษาพิการมีโอกาสเข้า

รับการศึกษาโดยไม่ตอ้งเสียคา่ใช้จา่ย  โดยในปีการศกึษา 

2553  มีนักศึกษาพิการที่ไดร้ับการ สนับสนุนเงิน อุดหนนุทาง

การศึกษา  จ านวน  5 คน   นักศึกษาพิการในระดับ 
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 รายงานประจําปีการประเมินคุณภาพภายใน  ปีการศกึษา 2553  

ภารกิจท่ี 1  ทุนการศึกษา 

ตัวบ่งชี้ 1.1 :  มีการจัดบริการทุนการศึกษาแก่นักศึกษา 

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

   อนุปริญญาและระดับปริญญาตรี  โดยจัดสรรเป็นเงินอุดหนุน

ค่าใช้จ่ายทางการศึกษา  ซึ่งได้แก่ ค่าเล่าเรียน  ค่าบ ารุง 

ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่นในท านองเดียวกันกับค่าเล่า

เรียน คา่บ ารุง คา่ธรรมเนียม ตามรายการที่ปรากฏในระเบียบ

ข้อบังคับหรือประกาศของสถาบันแต่ละแห่งในทุกหลักสูตร  

โดยมีคุณสมบัติเป็นคนพิการที่มีบัตรประจ าตัวคนพิการ  

ศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนในหลักสูตรไม่

สูงกวา่ระดับปรญิญาตร ี และไม่เคยได้รับเงินอุดหนุนคนพิการ

ในหลักสูตรปริญญาตรมีากอ่น  ปีการศึกษา 2552 มีนักศึกษา

พิการ  จ านวน 3 คน 

2.6.3ทุนช่วยเหลือนักศึกษาท่ีประสบอุทกภัย/วาตภัย/

ประสบภัยสึนามิ 

2.6.3.1 สืบเนื่องจากบริษัท  เชลล์แห่งประเทศไทย  จ ากัดได้

มอบเงินช่วยเหลือนักศึกษาที่ประสบปัญหาอุทกภัยและวาตภัย

ในภาคใต้ ช่วงเดือนพฤศจิกายน  2553  จ านวน 100,000 

บาท เพื่อเป็นขวัญและก าลังใจ ซึ่งมหาวิทยาลัยจัดสรรเงิน

ช่วยเหลือนักศึกษาวิทยาเขตต่างๆโดยก าหนดเกณฑ์ความ

ช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบฯ ดังนี้ 

วิทยาเขตหาดใหญ่              จํานวน  50,000 บาท 

วิทยาเขตปัตตานี                จํานวน 20,000 บาท 

     วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี         จํานวน 10,000 บาท 

วทิยาเขตตรงั                    จํานวน 10,000 บาท 

      วิทยาเขตภูเก็ต                  จํานวน 10,000 บาท 

กลุ่มท่ี 1.ระดับมาก 

ความเสยีหาย 

บ้าน เครื่องใช้ในครัวเรือน  เครื่องอุปโภคบริโภค  พาหนะ  

พื้นที่การเกษตร(สวนยางพารา  ที่นา  บ่อเลี้ยงปลา) สถานที่

ประกอบอาชีพและสินคา้เสียหาย 

 

กนศ.1.1-07  

ประกาศ

มหาวิทยาลยั  -

สงขลานครินทร ์

เรื่องผลการ

พิจารณา

จัดสรรทุน

ช่วยเหลือ

นักศึกษา

มหาวิทยาลยั-

สงขลานครินทร์

ที่ได้รับ

ผลกระทบจาก

เหตุการณ์

อุทกภัยและวาต

ภัยในภาคใต ้
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 รายงานประจําปีการประเมินคุณภาพภายใน  ปีการศกึษา 2553  

ภารกิจท่ี 1  ทุนการศึกษา 

ตัวบ่งชี้ 1.1 :  มีการจัดบรกิารทุนการศึกษาแก่นักศึกษา 

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

   อาชีพของผู้อุปการะ 

เกษตรกรและรับจา้ง 

รายได้ครอบครัว 

3,000-5,999 บาท 

ให้ทุนการศึกษามูลคา่ทุน 2,500 บาท 

กลุ่มท่ี 2.ระดับปานกลาง 

ความเสยีหาย 

บ้าน เครื่องใช้ในครัวเรือน  เครื่องอุปโภคบริโภค  พาหนะ  

พื้นที่การเกษตร(สวนยางพารา  ที่นา  บ่อเลี้ยงปลา) สถานที่

ประกอบอาชีพและสินคา้เสียหายอาชีพของผู้อุปการะ 

เกษตรกรและรับจา้ง 

รายได้ครอบครัว 

6,000-7,999  บาท 

ให้ทุนการศึกษามูลคา่ทุน 2,000 บาท 

กลุ่มท่ี 3.ระดับปานกลาง 

ความเสยีหาย 

บ้าน เครื่องใช้ในครัวเรือน  เครื่องอุปโภคบริโภค  พาหนะ  

พื้นที่การเกษตร(สวนยางพารา  ที่นา  บ่อเลี้ยงปลา) สถานที่

ประกอบอาชีพและสินคา้เสียหาย 

อาชีพของผู้อุปการะ 

เกษตรกรและรับจา้ง 

รายได้ครอบครัว 

8,000-10,000 บาท 

ให้ทุนการศึกษามูลคา่ทุน 1,000 บาท 

โดยมีผู้รับทุนกลุ่มที่ 1 จ านวน 8 คน กลุ่มที่ 2 จ านวน 9 คน 

และกลุ่มที่ 3 จ านวน 12 คน  รวมจัดสรรทั้งสิ้น 29 ทุน รวม

เป็นเงิน 50,000 บาท (กนศ.1.1-07) 

 2.6.3.2 ทุนช่วยเหลอืนักเรยีนท่ีครอบครัวได้รับผลกระทบ

จากภัยสึนามิ 6 จังหวัดภาคใต้ 
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 รายงานประจําปีการประเมินคุณภาพภายใน  ปีการศกึษา 2553  

ภารกิจท่ี 1  ทุนการศึกษา 

ตัวบ่งชี้ 1.1 :  มีการจัดบรกิารทุนการศึกษาแก่นักศึกษา 

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

   โดยส านักพระราชวังมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่

ครอบครัวได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติคลื่นสึนามิ เป็น

เงินทุน 37,000 บาท 

กนศ. 1.1-09  

หนังสือจาก

ส านักงาน

พระราชวัง 

 3 มคีณะท างานและ

คณะกรรม การ

พิจารณาจัดสรร

ทุนการ ศึกษา 

   มีผู้แทนจากทุกคณะร่วมเป็นคณะกรรมการจัดสรร

ทุนการศึกษา  วิทยาเขตหาดใหญ่  ร่วมก าหนดวิธีการและ

เกณฑก์ารจัดสรรในแต่ละปีมีกระบวนการคัดเลือกโดยการ

สัมภาษณ์  เพื่อให้เกิดความโปร่งใส ยุติธรรม เป็นไปตาม

เงื่อนไขที่แต่ละทุนก าหนดมีคณะท างานเยี่ยมบ้านและ

โรงเรียนของผู้สมัครขอรับทุนและคณะท างานสัมภาษณ์

นักศึกษาทุน 

กนศ. 1.1-010  

รายงานการ

ประชุม

คณะกรรมการ

จัดสรร

ทุนการศึกษา   

ปี 2552 

 4 มีระบบ

สารสนเทศ

ให้บริการกับ

นักศึกษาและ

ผู้ปฏิบัติงาน 

   มี ร ะ บบส า รสน เ ทศติ ด ต่ อ กั บ นั ก ศึ ก ษ า ทั้ ง ก า ร

ประชาสัมพันธ์ และติดต่อทางโทรศัพท์กรณีเร่งด่วน  

ฉุกเฉินให้นักศึกษาสมัครขอรับทุนได้ด้วยตนเอง  บน web  

site  กองกิจการนักศึกษา  มีการสื่อสารเพื่อให้นักศึกษา

และบุคคลทั่วไปรับรู้รับทราบเกี่ยวกับทุนการศึกษาบน  

web site  

กนศ 1.1-11  

http://student.p

su.ac.th/StudAff

airs/Special/sch

olarship 

 5 มีกระบวน การ

ส่งเสรมิให้

นักศึกษา

ตระหนักถึงการ

ใช้เงิน และการ

ปลูกฝังจิตส านึก

สาธารณะ 

   การปฐมนิเทศนักศึกษาทุนโดยเน้นย้ าเรื่องการใช้จ่าย

เงินทุนอย่างมีคุณค่าและสง่เสรมิใหน้ักศึกษาทุนจัดกจิกรรม

เพื่อเสริมสร้างจิตส านึกสาธารณะ  เช่น จัดโครงการ

ห้องสมุดต้นกล้าสงขลานครินทร์ โครงการประดิษฐ์ด้วยจิต

กตัญญูฯลฯ   

กนศ 1.1-12   

สรุปการจัด

โครงการ

ห้องสมุดต้น

กล้าสงขลา

นครินทร ์  

 6 พิจารณาจัดสรร

ทุนการศึกษาตาม

ระยะเวลาที่

ก าหนด 

   คณะกรรมการพิจารณาจดัสรรทุนการศึกษาเสร็จสิน้

ภายในระยะเวลาที่ก าหนด  นกัศึกษาได้รับเงินทนุตาม 

ระยะเวลาที่กองคลังก าหนด 

กนศ 1.1-13  

ค าสั่งแต่งตั้ง

คณะกรรม การ

จัดสรรทุนการ 

ศึกษา  
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 รายงานประจําปีการประเมินคุณภาพภายใน  ปีการศกึษา 2553  

ภารกิจท่ี 1  ทุนการศึกษา 

ตัวบ่งชี้ 1.1 :  มีการจัดบริการทุนการศึกษาแก่นักศึกษา 

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

    มหาวิทยาลยั 

สงขลานครินทร ์ 

วิทยาเขต

หาดใหญ ่

ประจ าปี 

การศึกษา 

2553 

 7 มีการ

ติดตาม  

ประเมินผล  

และน าผล

มาปรับปรุง 

   มีการติดตามผลการจัดสรรทุนโดยการเยี่ยมบ้านนักศึกษา 

เพื่อตรวจสอบข้อมูล และปรับปรุงเกณฑ์การจัดสรรทุนให้มี

ความเหมาะสมทุกปีการศึกษา  มีการประเมินผลความพึง

พอใจ ผลการประเมินทุนท างานแลกเปลี่ยนอยู่ในระดับปาน

กลาง  ที่ค่าเฉลี่ย  3.49   ผลการประเมินทุนทั่วไปอยู่ในระดับ

มาก  ที่ค่าเฉลี่ย  3.64   

กนศ 1.1-14   

รายงานสรุป

การเยี่ยมบ้าน

นักศึกษาทุน ป ี

2552 

 

ข้อสรุปโดยรวมของตวับ่งชี ้

1. จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแขง็ 

- กองกจิการนักศึกษาได้น าระบบสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงานทุนทุกประเภท 

           - มหาวิทยาลยัมีคณะท างานเก่ียวกับดา้นทุนการศกึษาซึ่งประกอบด้วย ผู้ทรงคณุวุฒ ิ,ผู้ปฏิบัติงานและ

ศิษย์เกา่ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรไ์ปเยีย่มบา้นเพื่อคดัเลือกนักศึกษาทนุบางประเภท เช่น ทุนต้นกลา้สงขลา

นครินทร ์ทุนทั่วไป        

2. จุดควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

- มหาวิทยาลยัสมควรพจิารณาการจัดสรรงบประมาณเงนิรายได้มาทดแทนงบประมาณแผ่นดินส าหรับการ 

สนับสนุนการท างานของนักศกึษาโครงการทุนท างานแลกเปลี่ยนให้มีค่าตอบแทนสอดคล้องกับคณะ  เนื่องจากใน

ปัจจุบันคา่ตอบแทนของกองกจิการนักศึกษาน้อยกวา่ของคณะ  

- มหาวิทยาลยัควรมีแผนปรับปรุงอัตราก าลังให้สอดคลอ้งกบัลักษณะงานที่เปลีย่นแปลงและจ านวน 

ผู้รับบรกิาร 

- มหาวิทยาลยัควรจัดท าโปรแกรมเพื่อรองรับขอ้มลูด้านทุนการศึกษาเพื่อที่จะน ามาใชไ้ดภ้ายในมหาวิทยาลยั 

- มหาวิทยาลยัได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาจากผูม้ีจิตศรทัธารว่มบริจาคเงินทนุการศึกษาให้อย่าง 

ต่อเนื่อง 
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 รายงานประจําปีการประเมินคุณภาพภายใน  ปีการศกึษา 2553  

ภารกิจท่ี 1  ทุนการศึกษา 

ตัวบ่งชี้ 1.1 :  มีการจัดบริการทุนการศึกษาแก่นักศึกษา 

ข้อสรุปโดยรวมของตวับ่งชี ้

3. วิธปีฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม 

- การจัดท าค่าคะแนนความขาดแคลนของนักศึกษาทีย่ื่นขอรบัทุนการศึกษาเพื่อท าการคัดกรองเบื้องตน้ 

- กองกจิการนักศึกษามีการพฒันานักศึกษาให้มสี านึกสาธารณะ  มีจติส านึกการให้แก่ผูอ้ืน่และชุมชน เช่น 

โครงการห้องสมุดต้นกลา้สงขลานครินทร,์โครงการประดิษฐ์ด้วยจติกตัญญู เปน็ต้น 

 


