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 รายงานประจําปีการประเมินคุณภาพภายใน  ปีการศกึษา 2553 

ภารกิจท่ี  2  กองทุนเงนิให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  

ตัวบ่งชี้ :  2.1  จัดบริการกองทุนเงนิให้กู้ยืมเพื่อการศกึษาแก่นักศึกษา 

เกณฑ์การประเมนิ : 

คะแนน 1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 

มีการด าเนนิการ     

1 ข้อ 

มีการด าเนนิการ     

2 – 3 ขอ้ 

มีการด าเนนิการ     

4 – 5 ขอ้ 

มีการด าเนนิการ     

6 ข้อ 

มีการด าเนนิการ     

7 ข้อ 

 

ผลการประเมินตนเองปีการศึกษา  2553 

เป้าหมาย ผลการดําเนนิการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

5 7 5   บรรลุเปา้หมาย 
 

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

 1 มีแผนการ

ปฏิบัติงาน ที่

สอดคลอ้งกับ

นโยบายของ

กองทุนเงินให้

กูย้ืมเพื่อการ 

ศึกษา (กยศ.) 

   กองฯ มีแผนการด าเนนิงานกองทุนเงินให้กู้ยมืเพื่อ

การศึกษา    (กนศ.2.1-01)  ด าเนินการเป็นไปตาม

ประกาศ / ระเบียบ และข้อบังคับของกองทุนฯ 

ตามที่ก าหนด (กนศ.2.1-02)  

 

กนศ.2.1-01

แผนการเนินงาน 

กองทุนเงินให้กู้ยมื

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

/news/index.php?main

=pankong 

 

 กนศ.2.1-02)

ระเบียบ และ

ข้อบังคับกองทุนฯ 

 2 มีการจัดสรร

วงเงินกูย้มื

ตามเกณฑท์ี ่ 

กยศ. ก าหนด 

   ปีการศึกษา 2553 กองกิจการนักศึกษา วิทยา

เขตหาดใหญ่ได้จัดสรรเงินกู้ตามเกณฑ์ที่ก าหนด   

(กนศ. 2.1-03)  มีผู้ได้รับการจัดสรร ดังนี้ 

ผู้กู้ กรอ.รายเก่า 78 คน เป็นเงิน 3,471,740 บาท 

ผู้กู้ กยศ. รายเก่า 3,921 คน  

เป็นเงิน 212,433,152 บาท 

ผู้กู้ กยศ.รายใหม่ 720 คน  

เป็นเงิน 38,595,351 บาท  

 

รวม 4,719 คน เป็นเงิน 254,500,243 บาท  

กนศ. 2.1-03 

ขอบเขตและ

คุณสมบัต ิ

การกูย้ืมเงิน  

 

รายงานผลการ

กูย้ืมฯ 

ปีการศึกษา 2553 
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ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

 3 มคีณะท างาน

และคณะกรรม 

การกองทุนเงิน

ให้กู้ยืมร่วมกนั 

ทั้ง 5 วิทยาเขต  

 

   มีคณะท างานกองทุนเงนิใหกู้ย้ืม

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ (กนศ. 2.1-04) 

พิจารณาคัดเลือกโดยการตรวจสอบเอกสาร 

การสัมภาษณ์ผูข้อกู้ยืม มีคณะกรรมการ

พิจารณาการให้กู้ยมืเงินกองทุนเงินให้กูย้ืม

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์ประกอบด้วย 

ผู้แทนจากทุกวิทยาเขตและผูแ้ทนชุมชน 

พิจารณาอนมุัติวงเงินให้กูย้ืมและแนวทางการ

ให้กู้ยืม (กนศ. 2.1-05)  

 

กนศ. 2.1-04 ค าสั่ง

แต่งตั้งคณะท างาน

กองทุนเงินให้กู้ยมืเพื่อ

การศึกษา มหาวิทยาลยั-

สงขลานครินทร ์

 

กนศ. 2.1-05 ค าสั่ง

แต่งตั้งคณะกรรมการ

พิจารณาการให้กู้ยมื

เงินกองทุนเงินให้กูย้ืมเพือ่

การศึกษา มหาวิทยาลยั 

-สงขลานครินทร์ 

 4 มีระบบ

สารสนเทศ

ให้บริการกับ

นักศึกษาและใช้

ในการปฏิบัตงิาน  

 

   นักศึกษาสามารถติดตามขา่วสาร สมัคร

กูย้ืมและจองวันส่งแบบค าขอกูย้ืมไดด้้วย

ตนเองโดยด าเนินการผ่าน Web Site ของงาน

กองทุนเงินให้กู้ยมืเพื่อการศึกษา 

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

มีการเช่ือมโยงกับ Web Site กองทุนฯ 

(www.studentloan.or.th) การท าสัญญากูย้มื 

สัญญาค้ าประกันเน้นความสะดวกกของ

นักศึกษาและผู้ปกครอง โดยนักศึกษา

สามารถเลือกวันท าสัญญากูย้ืมผ่านทาง 

Web Site และสามารถเลือกท าสัญญาค้ า

ประกันได้ที่ภมูิล าเนาของบิดา – มารดา  

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

sustudentloan 

 

www.studentloan.or.th 

 

 5 มีกระบวนการ

ส่งเสรมิให้

นักศึกษา

ตระหนักถึงการ

ใช้เงินและช าระ

เงินคนื 

   มีการจั ดบรรยายโดย เ ชิญเจ้ า หน้ าที่

ธนาคารกรุงไทยฯให้ความรู้กฎเกณฑ์ และ

เงื่อนไขการช าระหนี ้กนศ.2.1-06 

 

กนศ.2.1-06 

ภาพถา่ยการจดักจิกรรม 

http://student.psu.ac.th/
http://student.psu.ac.th/psustudentloan
http://student.psu.ac.th/psustudentloan
http://www.studentloan.or.th/
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ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

 6 มีการติดตาม

ประเมินผลและ

น าผลมา

ปรับปรุง 

  1. มีการทบทวนการด าเนินงานรว่มทั้ง 5 

วิทยาเขตเพือ่ปรับปรุงให้การปฏิบัติงานทัน

ตามก าหนดและตรงตามเกณฑ ์ในภาพรวม

ของมหาวิทยาลยั  

2. มีการประเมินผลความพงึพอใจของผู้กู้ยืม

พบว่านักศึกษา มีความพึงพอใจในระดับมาก

ที่ค่าเฉลี่ย 3.96   (กนศ.2.1-07) 

(กนศ.2.1-07)  ผลการ

ประเมินความคิดเหน็และ

ความพึงพอใจฯ 

ข้อสรุปโดยรวมของตวับ่งชี ้

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแขง็ 

1. มีประกาศ / ระเบียบ และข้อบังคับของกองทนุฯ ที่ก าหนดชัดเจน สามารถปฏิบตัิงานไดใ้นแนวทางเดยีวกัน 

ทุกวทิยาเขต  

2. มีคณะท างานกองทนุเงินให้กู้ยืมมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์5 วิทยาเขต  รว่มก าหนดกระบวนการ 

ปฏิบัติงานที่ด ีเพื่อให้งานในภาพรวมของมหาวิทยาลัยทนัตามก าหนดเวลา และด าเนนิการให้กู้ยืมไดต้รงตาม

หลักเกณฑ์ที่กองทุนฯก าหนด 

3. ได้รับงบประมาณเพื่อใช้ในการบริหารการด าเนินงานจากกองทุน กยศ. 

จุดท่ีควรพัฒนา / ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

1. ควรมีการทบทวนแผนอัตราก าลังสัดส่วนผู้ปฏิบัติงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้สอดคล้องกับ 

จ านวนนักศึกษาที่ใช้บริการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ เนื่องจากมีจ านวนนักศึกษากู้ยืมเพิ่มขึ้นทุกปี

การศึกษา  แต่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษามีจ านวน  2 คน เมื่อเทียบกับจ านวนนักศึกษาที่

ได้กู้ยืม จ านวน 4,719 คน ในการปฏิบัติงานต้องรับสมัครนักศึกษาช่วยปฏิบัติงานเป็นครัง้คราว  ซึ่งภาระงานบาง

ประเภท ไม่เหมาะสมในการให้นักศึกษาชว่ยปฏิบัติงาน เช่นการสัมภาษณ์ คัดเลือก ตรวจสอบคุณสมบัติ  

2.  ควรมีการวเิคราะห์/ ทบทวนแผนอัตราก าลังสัดส่วนเจ้าหน้าที่สารสนเทศให้สอดคล้องกับภารกจิของกอง 

กิจการนักศึกษา เนื่องจากการด าเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาต้องปฏิบัติบนระบบเครือข่าย

อินเทอร์เน็ตตามที่ กยศ. ก าหนด มีการปรับเปลี่ยนระบบการด าเนินงานบ่อยครั้ง  มหาวิทยาลัยจ าเป็นต้องมี

ระบบสารสนเทศรองรับและปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับระบบของกยศ. ซึ่งมีความจ าเป็นต้องมีเจ้าหน้าที่

สารสนเทศปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง แต่เจา้หน้าที่สารสนเทศ กองกิจการนักศึกษามีเพียง 1 คน ที่ต้องรับผิดชอบ

งานสารสนเทศของกองกิจการนักศึกษาทั้งหมด  จึงไม่สามารถรองรับ ปรับปรุง แก้ไขพัฒนาระบบงานกู้ยืมให้

เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน 
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ตัวบ่งชี้ :  2.1  จัดบริการกองทุนเงนิให้กู้ยืมเพื่อการศกึษาแก่นักศึกษา 

ข้อสรุปโดยรวมของตวับ่งชี ้

3. ควรมีการพจิารณาสถานที่เหมาะสมและถาวรให้กับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเนื่องจากกองฯ ไม่มี 

สถานทีข่นาดใหญ่ที่เอือ้ต่อการปฏิบัติงานให้บริการนักศึกษาพรอ้มกันจ านวนมาก ท าใหต้้องขอใช้สถานที่ที่คณะ 

และต้องมีการขนย้าย ติดตั้งอปุกรณ์  จัดสถานที่ทุกคร้ังที่มกีารด าเนินการเฉลีย่ภาคการศึกษาละ  6 -7  คร้ัง 

วิธปีฏิบัติท่ีดี / นวัตกรรม    

              1.มีการประชมุสัมมนา คณะท างานฯ 5  วิทยาเขต เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูป้ระสบการณ ์และปัญหาใน 

การปฏิบัติงาน และ   ก าหนดแนวและแนวการปฏิบตัิงานรว่มกันทุกปกีารศึกษา 

               2. มีกระดานขา่วเพื่อประกาศข่าวสารและนักศกึษาสามารถสอบถามรายละเอียดผา่น Web site และ 

e-mail 

               3. มีระบบสารสนเทศใช้ในการปฏิบัตงิาน เพื่อลดขั้นตอนในการปฏิบัตงิานและอ านวยความสะดวก

ให้นักศึกษา 

 


