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 รายงานประจําปีการประเมินคุณภาพภายใน  ปีการศกึษา 2553 

 

ภารกิจท่ี 4   บริการจัดหางานและข้อมูลศึกษาต่อ 

ตัวบ่งชี้ :  4.1  มีการจัดบรกิารจัดหางานและข้อมูลศึกษาต่อ 

เกณฑ์การประเมนิ : 

คะแนน 1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 

มีการด าเนนิการ    

1 ข้อ 

มีการด าเนนิการ     

2 ข้อ 

มีการด าเนนิการ    

3  ขอ้ 

มีการด าเนนิการ     

4  ข้อ 

มีการด าเนนิการ     

5 ข้อ 

 

ผลการประเมินตนเองปีการศึกษา  2553 

เป้าหมาย ผลการดําเนนิการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

5 5 5   บรรลุเปา้หมาย 
 

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

 1  มีแผนการ

บรกิารจัดหา

งานและข้อมูล

ศึกษาต่อ 

         กองฯ  มีแผนการบริการจัดหางานและข้อมูล

ศึกษาต่อส าหรับนักศึกษา โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษา

สามารถวางแผนประกอบอาชีพได้งานท าหลังส าเร็จ

การศึกษาหรอืศึกษาต่อในระดับสูงขึน้ (กนศ.5.1) 

กนศ.4.1-01 

แผนการบริการ

จัดหางานและ

ข้อมูลศึกษาต่อ 

 2 มีระบบ

สารสนเทศ

การบรกิาร

จัดหางานและ

ข้อมูลศึกษา

ต่อให้บริการ

นักศึกษาและ

ผู้ปฏิบัติงาน 

      กองฯ ได้จัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริการ

จัดหางานและข้อมูลศึกษาต่อผ่านทาง web site ต่าง 

ๆ เช่น  PSU Job Search เพื่อให้นักศึกษาทุกวิทยาเขต

สามารถสืบค้นต าแหน่งงานและบริษัทสามารถ

คัดเลือกนักศึกษาเข้าท างาน งานพิเศษหารายได้

ระหว่างเรียน อาชีพอิสระ ข้อมูลศึกษาต่อ 

กนศ.4.1-02 

http://student 

.psu.ac.th/ 

jobssearch/ 

index.php 

 

 3 มีกระบวนการ

เตรียมความ

พรอ้มให้

นักศึกษาก่อน

เข้าสู่การ

ประกอบอาชีพ

และศึกษาตอ่ 

        กองฯ มีการจัดบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการ

สมัครงาน  การพัฒนาบุคลิกภาพ  การจัดสอบ  

TOEIC  ตลอดจนการจัดโครงการเสริมสมรรถนะ

บัณฑติให้ประกอบธุรกิจเองได้ 

        ปี 2553  ได้จัดโครงการบรรยายให้ความรู้ ดังนี้ 

- โครงการแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ  

และทุน ก.พ. จ านวน 143 คน 

 

กนศ.4.1-03  

สรุปผลการจัด

โครงการเตรียม

ความพร้อมให้

นักศึกษาก่อน

เข้าสู่การ

ประกอบอาชีพ

และศึกษาตอ่ 
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ภารกิจท่ี 4   บรกิารจัดหางานและข้อมูลศึกษาต่อ 

ตัวบ่งชี้ :  4.1  มีการจัดบรกิารจัดหางานและข้อมูลศึกษาต่อ 

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

   - โครงการแนะแนวการศึกษาต่อ และ ทุนการ 

ศึกษาต่อประเทศมาเลเซีย (USM) จ านวน 163 คน 

- โครงการ เอไอเอส แนะแนวว่าที่บัณฑิต กา้ว 

สู่วัยท างานที่สดใส จ านวน 386 คน 

- โครงการ Future Career จ านวน 314 คน 

- โครงการสัมภาษณ์งานอย่างเซยีน จ านวน  

120 คน 

- จัดระบบ TOEIC  จ านวน  15 คร้ัง  มีผู้เขา้ 

สอบทั้งสิน้  929 คน   เป็นนักศึกษา 573 คน 

บุคคลภายนอก 346  คน   บุคลากร 12  คน 

กนศ.4.1-04  

สรุปผลการสอบ 

TOEIC  ปี 2553   

 4. มีการจัดงาน

วันนัดพบ

แรงงาน 

     กองฯ ได้จัดงานวันนัดพบแรงงาน  โดยการรว่มมือ

กับส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา จัดขึ้นระหว่าง

วันที่  4-5 กุมภาพันธ์  2554  ณ  ศูนย์ประ ชุม

นานาชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ภายใต้ชื่อ 

“โครงการนัดพบแรงงานสงขลา 54”  มีสถาน

ประกอบการเข้าร่วมจ านวน  101  ราย มีต าแหน่งงาน

ว่าง 230 ต าแหน่ง  4,326  อัตรา  มีผู้ลงทะเบียน

ทั้งสิน้  2,043  คน (กนศ.4.1-05) 

กนศ.4.1-05 

สรุปผลการจัด

งานวันนัดพบ

แรงงานสงขลา 

54 

 5 มีการติดตาม

ประเมินผล

และน าผลมา

ปรับปรุง 

     มีการติดตามประเมินผลการให้บริการจัดหางาน

และข้อมูลศึกษาต่อ มีผลการประเมินความพึงพอใจ

ระดับมาก (3.75) (กนศ.4.1-06) 

   -  นอกจากนี้ได้สอบถามเรื่องความต้องการสอบ 

TOEIC  ได้ปรับปรุ งจ านวนครั้ งและห้องสอบให้

สอดคล้องกับความต้องการผู้เข้าร่วม (กนศ.4.1-07) 

กนศ.4.1-06 

สรุปความ

คดิเห็นและ

ความพึงพอใจ

ต่อการให้บริการ

ด้านจดัหางาน

และข้อมลูศึกษา

ต่อ ป ี2553 

 

กนศ.4.1-07 

ก าหนดการสอบ 

TOEIC ปี 2554 
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ข้อสรุปโดยรวมของตวับ่งชี ้

1.  จุดแข็ง/แนวทางส่งเสริมจุดแข็ง   

   มีระบบสารสนเทศให้บริการ 

2.  จุดท่ีควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรงุ 

         ควรเพิม่จ านวนครัง้การเผยแพร่ให้ความรู้  การเตรยีมความพร้อม 

3.  วิธปีฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม 

         ---- 

 


