
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 6 

ผลการด าเนินงานกองกิจการนักศึกษา 

ประจ าปกีารศึกษา 2554 

ภารกิจ/ตัวบ่งชี้เฉพาะของหน่วยงาน 
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ภารกิจท่ี 1  ทุนการศึกษา 

ตัวบ่งชี้ 1.1 :  มีการจัดบริการทุนการศึกษาแก่นักศึกษา 

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลการด าเนนิงาน หลักฐาน 

เกณฑ์การประเมนิ : 

คะแนน 1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 

มีการด าเนนิการ    

1  ขอ้ 

มีการด าเนนิการ     

2 หรอื 3 ข้อ 

มีการด าเนนิการ    

4 หรอื 5 ข้อ 

มีการด าเนนิการ     

6  ขอ้ 

มีการด าเนนิการ     

7  ข้อ 
 

ผลการประเมินตนเองปีการศึกษา  2554 

เป้าหมาย ผลการด าเนนิการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

7 7 5   บรรลุเป้าหมาย 
 

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลการด าเนนิงาน หลักฐาน 

 1 มีแผนการจัด 

บรกิารทุน 

การศึกษาที่

สอดคลอ้งกับ

มาตรฐานของ 

สกอ. และ

กระทรวงศึกษา  

ธิการ 

     กองฯ มีแผนการจัดบริการทุนการศึกษา เพื่อ

ช่วยเหลือนักศึกษาทั่วไป นักศึกษาที่ขาดแคลนทุน-

ทรัพย์ และนักศึกษาที่ประสบภัยฉุกเฉินให้มีโอกาส

ศึกษา และพัฒนาตนเองได้สูงสุดตามศักยภาพ

เช่นเดียวกับนักศึกษาอื่นๆ  ตามมาตรฐานกิจการ

นักศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

(กนศ.1.1-01)  กระทรวงศึกษาธิการ (กนศ.1.1-02) 

และนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ  

กนศ.1.1-01            

มาตรฐานกจิการ

นักศึกษาของ

ส านักงาน

คณะกรรมการการ

อุดมศึกษา  

กนศ.1.1-02 

ประกาศกระทรวง 

ศึกษาธิการ เรื่อง  

นโยบายทีส่ถาบัน 

อุดมศึกษาพึงปฏิบัติ

ต่อนักศึกษา             

 2 มีการจัดสรรเงิน

ทุนการศึกษา

ตามเกณฑ์ที่

มหาวิทยาลยั

ก าหนด 

2.2  ทุนการศึกษาประเภททุนท่ัวไป 

       เป็นทุนการศึกษาที่จัดสรรให้เป็นไปตามเงื่อนไข

และวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยหรือแหล่งทุนทั้ง

ประเภททุนเรียนดีและประเภทขาดแคลนทุนทรัพย์ทั้ง

ประเภททุนรายปีและทุนต่อเนื่องจนส าเร็จการศึกษาปี

การศึกษา 2554 มีผูส้มัครขอรับทุนที่กองกจิการนักศึกษา 

จ านวน 440 คน จัดสรรทุนการศึกษาตามคุณสมบัติ 

กนศ.1.1-03   

http://student.ps

u.ac.th/StudAffai

rs/Special/schola

rship/ 

http://student.psu.ac.th/StudAffairs/Special/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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ภารกิจท่ี 1  ทุนการศึกษา 

ตัวบ่งชี้ 1.1 :  มีการจัดบริการทุนการศึกษาแก่นักศึกษา 

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลการด าเนนิงาน หลักฐาน 

   และเงื่อนไขของแต่ละทุน ผู้ผ่านการคัดเลือกได้รับทุน

จ านวน  242  คน  เป็นเงนิ  1,387,000  บาท (กนศ.1.1-03) 

 

   2.3  ทุนการศึกษาประเภททุนท างานแลกเปลี่ยน 

   เป็นทุนการศึกษาที ่จ ัดให้น ักศึกษาท างานใน

หน่วย งานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยในช่วงเวลาว่างจาก

การเรียน นักศึกษาได้รับค่าตอบแทนชั่ว โมงละ  

25 บาท การสมัครขอรับทุน/เลือกหน่วยงานและ

ลงเวลาการปฏิบัติงานผ่านทาง website กองกิจการ

นักศึกษา  การท างานในภาคการศึกษาปกติไม่เกิน 

100 ช่ัวโมง ส่วนในภาคฤดูร้อนไม่เกิน 50 ช่ัวโมง ปี

การศึกษา 2554 มีผู้สมัครจ านวน 525 คน ได้รับการ

จัดสรรทุนการศึกษาทุกคน จ านวนเงินทุนทั้งสิ้น 

600,000 บาท (กนศ.1.1-04) 

2.4 ทุนการศึกษา “โครงการต้นกล้าสงขลา

นครนิทร์” 

    เพื่อช่วยเหลือน ักเรียนใน 14 จังหวัดภาคใต้ที่

ครอบครัวมีฐานะยากจน ให้ได้มีโอกาสศึกษาในระดับ

ปริญญาตรี จัดสรรทุนการศึกษา แบ่งเป็น 2 ระดับ 

คือ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับปริญญา

ตร ีส าทุกปกีารศึกษาจะเปิดรับสมัครประเภททุนใหม่

เพื่อคัดเลือกนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น จาก

โรงเรยีนขยายโอกาส/โรงเรยีนประต าบลและโรงเรียน

เอกชนสอนศาสนาใน 14 จังหวัดภาคใต้  เพื่อศึกษา

ต่อในระดับมัธยมปลาย (ม.4-ม.6) ผู้สมัครขอรับทุน

ประเภททุนใหม่ประจ าปีการศึกษา 2554 จ านวน 162  

คน จัดสรรทุนจ านวน 14 คน เป็นเงิน 280,000  บาท  

และพิจารณาการคัดเลือกผู้ได้รับทุนต่อเนื่อง จ านวน 

33 คน  เป็นเงิน 860,000 บาท รวมการจัดสรรทั้ง

ประเภททุนต่อเนื่องและทุนใหม่ทั้งสิ้น 47 คน เป็นเงิน

ทั้งสิน้  1,140,000  บาท  (กนศ.1.1-05) 

กนศ.1.1-04  

http://student.ps

u.ac.th/StudAffai

rs/fund_job/conta

ct/contact.asp 

 

 

 

 

 

 

 

 

กนศ.1.1-05 

ประกาศ

มหาวิทยาลยั 

สงขลานครินทร ์ 

เรื่อง ผลการคัด 

เลือกผูไ้ด้รับ

ทุนการศึกษา

สงขลานครินทร์  

ประจ าปี

การศึกษา 2554 

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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ภารกิจท่ี 1  ทุนการศึกษา 

ตัวบ่งชี้ 1.1 :  มีการจัดบริการทุนการศึกษาแก่นักศึกษา 

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลการด าเนนิงาน หลักฐาน 

   2.5  ทุน"สงขลานครนิทร์”   

1. เป็นทุนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเทิดพระเกยีรติสมเด็จ 

พระบรมราชชนกเจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดชฯ เพื่อส่งเสรมิ

ให้มีผู้มีการศึกษาสูง  และเพื่อสร้างนักวิชาการ 

(Scholar) ที่มีความสามารถ  โดยคัดเลือกผู้รับทุนจาก

นักเรียนใน 14 จังหวัดภาคใต้ ที่มีผลการเรียนดีเยี่ยม 

( ค ะ แ น น  3 . 0 0  ขึ้ น ไ ป )  เ ข้ า ศึ ก ษ า ต่ อ ใ น

สถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ คัดเลือกทุนใหม่ทุกปี ปีละ 

1 ทุน และพิจารณาคัดเลือกผู้รับทุนต่อเนื่อง 

         ปีการศึกษา 2554 มีผู้รับทุนต่อเนื่อง จ านวน 

5 คน   เงินทุน  250,000  บาท    

2.6 ทุน "ช่วยเหลือนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลา-

นครนิทร์กลุ่มพิเศษต่าง ๆ”   

     2.6.1 ทุนช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบ 

จากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดน

ภาคใต้ 

     มหาวิทยาลัยไดส้ ารวจและรับแจ้งความเดือดรอ้น

ของนักศึกษาทีไ่ด้รับผลกระทบจากเหตุการณค์วามไม่

สงบใน 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต้ พืน้ทีจ่ังหวดัปัตตาน ี

จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส และอ าเภอเทพา สะบ้า

ย้อย จะนะ นาทวี จงัหวดัสงขลา ได้จดัสรรทุนการศึกษา  

ปีการศึกษา 2554 จ านวน 1 คน โดยให้การชว่ยเหลือ 

ดังนี ้

1. ให้ทุนการศึกษา 16,000 บาท 

2. ให้พักในหอพักเป็นกรณีพเิศษตลอดสภาพ 

การเป็นนักศึกษา และให้ยกเว้นคา่ธรรมเนียมหอพัก 

3. ให้ท างานแลกเปลี่ยนโดยได้รับคา่ตอบแทน 

เป็นกรณพีิเศษ (ทุนท างานแลกเปลี่ยน) 

กนศ.1.1-06  

ประกาศ

มหาวิทยาลยั 

สงขลานครินทร ์

เรื่องผลการ

พิจารณาจัดสรร

ทุนช่วยเหลอื 

นักศึกษาที่ได้รับ

ผลกระทบจาก

เหตุการณค์วาม

ไม่สงบในจงัหวดั

ชายแดนภาคใต ้
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ภารกิจท่ี 1  ทุนการศึกษา 

ตัวบ่งชี้ 1.1 :  มีการจัดบริการทุนการศึกษาแก่นักศึกษา 

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลการด าเนนิงาน หลักฐาน 

   2.6.2โครงการสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษา

ส าหรับนิสตินักศึกษาพิการในระดับอนุปรญิญา

และระดับปริญญาตร ี

    โครงการที่จัดขึ้นตามพระราชบัญญัติการจัด

การศึกษาส าหรับคนพิการ พ.ศ.2551 เพื่อให้นักศึกษา

พิการมี โอกาสเข้ารับการศึกษาโดยไม่ต้อง เสีย

ค่าใช้จ่าย ผู้ได้รับเงินอุดหนุนเป็นคนพิการที่มีบัตร

ประจ าตัวคนพิการ  

    ปีการศึกษา 2554  มีนักศึกษาพิการที่ได้รับการ

สนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษา  จ านวน  5 คน    

มูลค่าทุนการศึกษารวมทั้งสิ้น 114,000 บาท  จัดสรร

เป็นเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายทางการศึกษา ซึ่งได้แก่ ค่า

เล่าเรยีน  คา่บ ารุง คา่ธรรมเนียม และค่าใช้จา่ยอื่น 

 

   2.6.3 ทุนช่วยเหลือนักศึกษาที่ประสบภัยสึนามิ 

    ส านักพระราชวังมอบทุนการศึกษาแกน่ักเรยีนที่

ครอบครัวได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติคลื่นสึนามิ                   

    ปีการศึกษา 2554 ผู้รับทุนจ านวน 1 คน เป็นเงิน  

37,000 บาท 

กนศ.1.1-07  

หนังสือจาก

ส านักงาน

พระราชวัง 

 3 มีคณะท างาน

และคณะกรรม 

การพจิารณา

จัดสรรทุนการ 

ศึกษา 

   มีผู้แทนจากทุกคณะร่วมเป็นคณะกรรมการจัดสรร

ทุนการศึกษา  วิทยาเขตหาดใหญ่  รว่มก าหนดวิธีการ

และเกณฑ์การจัดสรรในแต่ละปีมีคณะท างานเพื่อ

คัดเลือกผู้สมควรได้รับทุนโดยการสัมภาษณ์  เพื่อให้

เกิดความโปรง่ใส ยุติธรรม และเป็นไปตามเงื่อนไขที่แต่

ละทุนก าหนดมีคณะท างานเยี่ยมบ้านและโรงเรียนของ

ผู้สมัครขอรับทุน  

กนศ. 1.1-08  

รายงานการประชุม

คณะกรรมการ

จัดสรรทุนการศึกษา   

ปี 2554 

 4 มีระบบ

สารสนเทศ

ให้บริการกับ

นักศึกษาและ

ผู้ปฏิบัติงาน 

   มีระบบสารสนเทศติดต่อกับนักศึกษาทั้ งการ

ประชาสัมพันธ์ และติดต่อทางโทรศัพท์กรณีเร่งด่วน  

ฉุกเฉินนักศึกษาสามารถสมัครขอรับทุนได้ด้วยตนเอง  

บน web  site  กองกิจการนักศึกษา  มีการสื่อสาร

เพื่อให้นักศึกษาและบุคคลทั่วไปรับรู้รับทราบเกี่ยวกับ

กนศ. 1.1-09  

http://student.psu.

ac.th/StudAffairs/S

pecial/scholarship 
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ภารกิจท่ี 1  ทุนการศึกษา 

ตัวบ่งชี้ 1.1 :  มีการจัดบริการทุนการศึกษาแก่นักศึกษา 

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลการด าเนนิงาน หลักฐาน 

ทุนการศึกษาบน  web site กองกจิการนักศึกษา 

 5 มีกระบวนการ

ส่งเสรมิให้

นักศึกษา

ตระหนักถึงการ

ใช้เงิน และการ

ปลูกฝังจิตส านึก

สาธารณะ 

   การปฐมนิเทศนักศึกษาทุนโดยเน้นย้ าเรื่องการใช้

จ่ายเงินทุนอย่างมีคุณค่าและส่งเสริมให้นักศึกษาทุน

จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างจิตส านึกสาธารณะ  เช่น 

จัด โครงการห้องสมุดต้นกล้ าสงขลานครินทร ์

โครงการประดิษฐ์ด้วยจิตกตัญญูฯลฯ   

กนศ. 1.1-10    

สรุปการจัด

โครงการห้องสมุด

ต้นกล้าสงขลา

นครินทร ์  

 6 พิจารณาจัดสรร

ทุนการศึกษา

ตามระยะเวลาที่

ก าหนด 

   คณะกรรมการพจิารณาจดัสรรทุนการศึกษาเสร็จสิน้

ภายในระยะเวลาที่ก าหนด  นกัศึกษาได้รับเงินทนุตาม 

ระยะเวลาที่กองคลังก าหนด 

กนศ. 1.1-11  

ค าสั่งแต่งตั้ง

คณะกรรมการ

จัดสรรทุนการ 

ศึกษามหาวิทยาลัย 

สงขลานครินทร ์ 

วิทยาเขตหาดใหญ ่

ประจ าปี 

การศึกษา 2554 

 7 มีการติดตาม  

ประเมินผล  

และน าผลมา

ปรับปรุง 

   มีการติดตามผลการจัดสรรทุนโดยการเยี่ยมบ้าน

นักศึกษา เพื่อตรวจสอบข้อมูล และปรับปรุงเกณฑ์

การจัดสรรทุนให้มีความเหมาะสมทุกปีการศึกษา      

มีการประเมินผลความพึงพอใจ ผลการประเมินทุน

ท างานแลกเปลี่ยนอยู่ในระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย  3.97 

ผลการประเมินทุนทั่วไปอยู่ในระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย  

3.89   

 

กนศ. 1.1-12   

รายงานสรุปการ

เยี่ยมบา้นนักศึกษา

ทุน ปี 2554 

 

ข้อสรุปโดยรวมของตวับ่งชี ้

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแขง็ 

      1. บุคลากรด้านทนุการศกึษาเพิ่มช่องทางติดต่อสื่อสารขอ้มูล ขา่วสารต่างๆ ของทนุการศึกษาไปยังนักเรยีน/

นักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษา บน Facebook  เพิ่มความรวดเร็ว และทั่วถึง เช่น Facebook นักศึกษาทนุฯ 

Facebook ทุนการศึกษาโครงการต้นกล้าสงขลานครินทร์ 
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ภารกิจท่ี 1  ทุนการศึกษา 

ตัวบ่งชี้ 1.1 :  มีการจัดบริการทุนการศึกษาแก่นักศึกษา 

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลการด าเนนิงาน หลักฐาน 

      2. มหาวิทยาลัยมีค าสัง่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งศิษย์เกา่ทีม่ีภูมิล าเนาหรอืท างานในพืน้ 3 จังหวดัชายแดนภาคใต ้

เป็นคณะท างานเยีย่มบ้านเพื่อคัดเลือกนักเรียนทนุฯที่อยู่ใน 3 จังหวดัชายแดนภาคใต ้  เช่น ทุนต้นกลา้สงขลา

นครินทร ์ทุนทั่วไป   เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงทีน่ักเรยีนผู้ขอรับทุนใหไ้ว้ในใบสมัคร  และเป็นการประหยดั

คา่ใช้จา่ยในการเยี่ยมบ้าน 

      3. กองกจิการนักศึกษามีการเยี่ยมบา้นนักศึกษาทุนการศึกษา ในกรณีที่นักศึกษาทนุฯ มีปัญหา หรอืขอ้มูล

ของนักศึกษาทนุไม่ชัดเจน ท าให้เข้าถงึปัญหา และแก้ไขได้อย่างทนัท่วงที 

4. มหาวิทยาลยัได้รับการสนบัสนุนทนุการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

จุดควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

มหาวิทยาลยัสมควรพิจารณาการจัดสรรงบประมาณเงนิรายได้มาทดแทนงบประมาณแผ่นดินส าหรับ 

การสนับสนุนการท างานของนักศึกษาโครงการทุนท างานแลกเปลี่ยนใหม้ีค่าตอบแทนสอดคล้องกับคณะ  

เนื่องจากในปัจจุบันคา่ตอบแทนของกองกจิการนักศึกษานอ้ยกวา่ของคณะ  

วิธีปฏิบัติที่ด/ีนวัตกรรม 

1. มกีารจัดท าคูม่ือคา่คะแนนความขาดแคลนของนักศึกษาทีย่ืน่ขอรับทุนการศึกษาเพื่อท าการคัดกรอง 

เบื้องต้น 

2. กองกจิการนักศึกษามีการสง่เสรมิพัฒนานักศึกษาใหม้ีส านกึสาธารณะ  ต่อบุคคลและชุมชน 

หลากหลายกจิกรรม เช่น  โครงการห้องสมุดต้นกลา้สงขลานครินทร,์ โครงการประดิษฐด์้วยจิตกตญัญู เป็นต้น 

 

 

 


