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ภารกิจท่ี  2  กองทุนเงนิให้กู้ยมืเพื่อการศึกษา  

ตัวบ่งชี้ :  2.1  จัดบรกิารกองทุนเงนิให้กู้ยมืเพื่อการศกึษาแก่นักศึกษา 

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

เกณฑ์การประเมนิ : 

คะแนน 1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 

มีการด าเนนิการ     

1 ข้อ 

มีการด าเนนิการ     

2 – 3 ข้อ 

มีการด าเนนิการ     

4 – 5 ขอ้ 

มีการด าเนนิการ     

6 ข้อ 

มีการด าเนนิการ     

7 ข้อ 

 

ผลการประเมินตนเองปีการศึกษา  2554 

เป้าหมาย ผลการดําเนนิการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

7 7 5   บรรลุเป้าหมาย 
 

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

 1 มีแผนการ

ปฏิบัติงาน ที่

สอดคลอ้งกับ

นโยบายของ

กองทุนเงินให้

กูย้ืมเพื่อการ 

ศึกษา (กยศ.) 

   กองฯ มีแผนการด าเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืม

เพื่อการศึกษา  (กนศ.2.1-01)  ด าเนินการเป็นไป

ตามประกาศ/ระเบียบ และข้อบังคับของกองทุนฯ 

ตามที่ก าหนด (กนศ.2.1-02)  

 

กนศ.2.1-01 

แผนการด าเนนิงาน

กองทุนเงินให้กู้ยมืเพื่อ

การศึกษา

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

news/index.php?main=

pankong 

กนศ.2.1-02) 

ระเบียบ และข้อบังคับ

กองทุนฯ 

 2 มีการจัดสรร

วงเงินกูย้มื

ตามเกณฑ์ท่ี  

กยศ. ก าหนด 

    ปีการศึกษา 2554  กองกิจการนักศึกษา 

วิทยาเขตหาดใหญ่ได้จัดสรรเงินกู้ตามเกณฑ์ที่

ก าหนด (กนศ.2.1-03)  มีผูไ้ด้รับการจัดสรร ดังนี้ 

     ผู้กู้ กรอ.รายเก่า 78 คน  

เป็นเงิน 3,471,740 บาท 

     ผู้กู้ กยศ. รายเก่า 4,318 คน   

เป็นเงิน 232,990,610 บาท 

     ผู้กู้ กยศ.รายใหม่ 509 คน  

เป็นเงิน 27,638,200 บาท  

กนศ. 2.1-03  

ขอบเขตและคุณสมบัต ิ

การกู้ยืมเงิน  

รายงานผลการกู้ยมืฯ 

ปีการศึกษา 2554 
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ภารกิจท่ี  2  กองทุนเงนิให้กู้ยมืเพื่อการศึกษา  

ตัวบ่งชี้ :  2.1  จัดบรกิารกองทุนเงนิให้กู้ยมืเพื่อการศกึษาแก่นักศึกษา 

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

    รวม 4,905 คน เป็นเงิน 264,100,550 บาท  

 3 มีคณะท างาน

และคณะกรรม 

การกองทุน

เงินให้กู้ยืม

รว่มกันทั้ง 5 

วิทยาเขต  

 

    มีคณะท างานกองทุนเงินให้กู้ยืมมหาวิทยาลัย 

สงขลานครินทร์ (กนศ.2.1-04) พิจารณาคัดเลือก

โดยการตรวจสอบเอกสาร การสัมภาษณ์ผู้ขอ

กู้ยืม มีคณะกรรมการพิจารณาการให้กู้ยืม

เงินกองทุนเงินให้กู้ยืมมหาวิทยาลัยสงขลา-

นครินทร์ ประกอบด้วย ผู้แทนจากทุกวิทยาเขต

และผู้แทนชุมชน พิจารณาอนุมัติวงเงินให้กู้ยืม

และแนวทางการให้กู้ยืม (กนศ. 2.1-05)  

 

กนศ. 2.1-04  

ค าสัง่แตง่ตัง้คณะท างาน 

กองทุนเงินให้กู้ยมืเพื่อ

การศึกษา 

มหาวิทยาลยัสงขลา-

นครินทร์ 

 

กนศ. 2.1-05  

ค าสั่งแต่งตั้ง

คณะกรรมการ

พิจารณาการให้กู้ยมื

เงินกองทุนเงินให้กู้ยืม

เพื่อการศึกษา 

มหาวิทยาลยั -สงขลา

นครินทร์ 

 4 มีระบบ

สารสนเทศ

ให้บริการกับ

นักศึกษาและ

ใช้ในการ

ปฏิบัติงาน  

 

    นักศึกษาสามารถติดตามข่าวสาร สมัครกู้ยืม

และจองวันส่งแบบค าขอกู้ยืมได้ด้วยตนเองโดย

ด าเนินการผ่าน Web Site ของงานกองทุนเงินให้

กูย้ืมเพื่อการศึกษา (http://student.psu.ac.th/ 

psustudentloan) ซึ่งมีการเชื่อมโยงกับ Web Site 

กองทุนฯ (www.studentloan.or.th) การท าสัญญา

กู้ยืม สัญญาค้ าประกันเน้นความสะดวกของ

นักศึกษาและผู้ปกครอง โดยนักศึกษาสามารถ

เลือกวันท าสัญญากู้ยืมผ่านทาง Web Site และ

สามารถเลือกท าสัญญาค้ าประกันได้ที่ภูมิล าเนา

ของบิดา – มารดา  

http://student.psu.ac.t

h/psustudent loan 

www.studentloan.or.th 

 

http://student.psu.ac.th/
http://student.psu.ac.th/psustudent%20loan
http://student.psu.ac.th/psustudent%20loan
http://www.studentloan.or.th/
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ภารกิจท่ี  2  กองทุนเงนิให้กู้ยมืเพื่อการศึกษา  

ตัวบ่งชี้ :  2.1  จัดบรกิารกองทุนเงนิให้กู้ยมืเพื่อการศกึษาแก่นักศึกษา 

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

 5 มีกระบวนการ

ส่งเสรมิให้

นักศึกษา

ตระหนักถึง

การใช้เงินและ

ช าระเงินคนื 

   มีการจัดประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้หลักเกณฑ์ 

และเงื่อนไขการช าระหนี ้ด าเนินการผ่าน web site 

ง า น ก อ ง ทุ น เ งิ น ใ ห้ กู้ ยื ม เ พื่ อ ก า ร ศึ ก ษ า 

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

(กนศ.2.1-06) 

 

กนศ.2.1-06 

(http://student.psu.ac.t

h/psustudentloan)   

 6. นักศึกษาได้รับ

เงินกูต้าม

ระยะเวลาที่

ก าหนด 

   นักศึกษาได้รับเงินกู้ตามขั้นตอนและระยะเวลา 

ที่กองทุนกยศ. ก าหนด สามารถตรวจสอบได้จาก 

 http://www.studentloan.ktb.co.th (กนศ.2.1-07) 

 

กนศ.2.1-07 

http://www.studentloa

n.ktb.co.th   

 7 มีการติดตาม

ประเมินผล

และน าผลมา

ปรับปรุง 

    มีการติดตามประเมินผลความพึงพอใจของ   

ผู้กู้ยืมพบว่านักศึกษา มีความพึงพอใจในระดับ

มาก  ที่ค่าเฉลีย่ 4.00  และน าผลมาปรับปรุง  

(กนศ.2.1-08) 

กนศ.2.1-08   

ผลการประเมินความ

คดิเห็นและความพึง

พอใจฯ 

ข้อสรุปโดยรวมของตวับ่งชี ้

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแขง็ 

1. มีประกาศ / ระเบียบ และข้อบังคับของกองทนุฯ ที่ก าหนดชัดเจน สามารถปฏิบตัิงานไดใ้นแนวทาง 

เดียวกันทุกวทิยาเขต  

2. มคีณะท 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 4,905 คน ในการปฏิบัติงานต้องรับสมัครนักศึกษาช่วยปฏิบัติงานเป็นครั้งคราว  ซึ่งภาระงาน

บางประเภท ไม่เหมาะสมในการให้นักศึกษาชว่ยปฏิบัติงาน เช่นการสัมภาษณ์ คัดเลือก ตรวจสอบคุณสมบัติ  

2.  ควรมีการวิเคราะห์/ ทบทวนแผนอัตราก าลังสัดส่วนเจ้าหน้าที่สารสนเทศให้สอดคล้องกับภารกิจของ 

กองกิจการนักศึกษา เนื่องจากการด าเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาต้องปฏิบัติบนระบบเครือข่าย

http://student.psu.ac.th/
http://student.psu.ac.th/
http://student.psu.ac.th/
http://www.student/
http://www.student/
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ภารกิจท่ี  2  กองทุนเงนิให้กู้ยมืเพื่อการศึกษา  

ตัวบ่งชี้ :  2.1  จัดบรกิารกองทุนเงนิให้กู้ยมืเพื่อการศกึษาแก่นักศึกษา 

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

อินเทอร์เน็ตตามที่ กยศ. ก าหนด มีการปรับเปลี่ยนระบบการด าเนินงานบ่อยครั้ง  มหาวิทยาลัยจ าเป็นต้องมี

ระบบสารสนเทศรองรับและปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับระบบของกยศ. ซึ่งมีความจ าเป็นต้องมีเจ้าหน้าที่

สารสนเทศปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง แต่เจา้หน้าที่สารสนเทศ กองกิจการนักศึกษามีเพียง 1 คน ที่ต้องรับผิดชอบ

งานสารสนเทศของกองกิจการนักศึกษาทั้งหมด  จึงไม่สามารถรองรับ ปรับปรุง แก้ไขพัฒนาระบบงานกู้ยืมให้

เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน 

 3.  ควรมีการพิจารณาสถานที่เหมาะสมและถาวรให้กับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเนื่องจากกองฯ ไม ่

มีสถานที่ขนาดใหญ่ที่เอื้อตอ่การปฏิบัติงาน การจัดเก็บเอกสาร และให้บริการนักศึกษาพรอ้มกันจ านวนมาก ท า

ให้ต้องขอใช้สถานที่ที่คณะ และตอ้งมีการขนย้าย ติดตั้งอุปกรณ์  จัดสถานที่ทุกคร้ัง ทุกวัน ที่มีการด าเนนิการ

เฉลี่ยภาคการศึกษาละ  7 -8  คร้ัง 

วิธีปฏิบัติที่ด ี/ นวัตกรรม    

    1.   มีการประชุมสัมมนา คณะท างานฯ 5  วิทยาเขต เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูป้ระสบการณ ์และปญญหาใน 

การปฏิบัติงาน และ   ก าหนดแนวและแนวการปฏิบตัิงานรว่มกันทุกปีการศึกษา 

    2.  มีกระดานขา่วเพื่อประกาศข่าวสารและนักศึกษาสามารถสอบถามรายละเอยีดผา่น Web site และ e-mail 

และ Face book 

    3.  มีระบบสารสนเทศใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานและอ านวยความสะดวกให้

นักศึกษา 

 


