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ส่วนที่ 1 

โครงร่างองค์กร 
  

1. ความเป็นมา 

กองกิจการนักศึกษาเป็นส่วนราชการหนึ่ง ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การแบง่ 

ส่วนราชการในส านักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงวันที่ 20 เมษายน 2522  ในราชกิจจา

นุเบกษา  ลงวันที่ 1 พฤษภาคม  2522  และตามหนังสือทบวงมหาวิทยาลัยที่ ทม 0202/7959 ลงวันที่ 14 

พฤษภาคม 2542 มีโครงสรา้งการแบง่งานเป็น 3 งาน 1 หน่วย คอื งานแนะแนวและจัดหางาน งานบรกิารและ

สวัสดิการนักศึกษา  งานกิจกรรมนักศึกษา  และหน่วยธุรการ  ปี 2531  ได้ปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งงาน

ใหม่ ตามหนังสือทบวงมหาวิทยาลัยที่ ทม 0202/24594  ลงวันที่  20  กันยายน  2531  เป็น  4  งาน  คือ  

งานแนะแนวและจัดหางาน  งานบรกิารและสวัสดิการนักศึกษา  งานกิจกรรมนักศึกษา และงานธุรการ และ

เมื่อวันที ่3 ธันวาคม 2547  ได้เพิ่มหน่วยงานใหม่เป็นการภายใน จ านวน  2 หน่วยงาน  คือ  หน่วยสารสนเทศ  

และหน่วยกิจกรรมนานาชาติ     

           ต่อมาปี 2552  ได้ปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งงานใหม่เป็นการภายใน  ตั้งแต่วันที่   15 

พฤศจิกายน 2552  เป็นต้นมาตามหนังสือที่ มอ.052/289 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2552 และปี 2555          

ที่ประชุมคณบดี  ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2555 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2555 มีมติเห็นชอบการปรับโครงสร้าง

งานใหม่เป็น  9 งาน  คือ งานกิจกรรมนักศึกษา  งานพัฒนากีฬา  งานวินัยและพัฒนานักศึกษา งานแนะแนว

และจัดหางาน  งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา   งานหอพักนักศึกษา   งานบริการและสวัสดิการ

นักศึกษา   งานธุรการ    งานสารสนเทศและนวัตกรรม 

   ต่ อ ม าปี  2 5 5 7   ได้ ป รั บ ป รุ ง โค ร งส ร้ า งก า รแ บ่ ง ง า น ภ า ย ใน  ต า ม ป ระ ก า ศ

มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร ์ ลงวันที่ 1 กันยายน 2557 และมติที่ประชุมคณบดีในคราวประชุมครัง้ที่ 7/2557  

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2557 ได้พจิารณาเห็นชอบการจัดตั้งศูนย์กีฬาและสขุภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

วิ ท ย า เขตห าด ใหญ่   โด ย ให้ ยุ บ เลิ ก  ง าน พั ฒ น ากี ฬ า   ก อ งกิ จ ก ารนั ก ศึ ก ษ า  ต าม ป ระก าศ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  เรื่อง  การจัดแบ่งโครงสร้างภายในหน่วยงาน  ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2557  

ดังนั้นโครงสรา้งการแบง่งานใหม่ กองกจิการนักศึกษา มี  8 งาน  คอื 

1. งานกจิกรรมนักศึกษา    

2. งานวินัยและพัฒนานักศึกษา    

3. งานแนะแนวและจัดหางาน   

4. งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา    

5. งานหอพักนักศึกษา    

6. งานบรกิารและสวัสดิการนักศึกษา    

7. งานธุรการ     

8. งานสารสนเทศและนวัตกรรม 
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2.  วัตถุประสงค์ 

 เพื่อเป็นหน่วยงานกลางที่สนับสนุนนโยบายและเจตนารมณ์ตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยในด้าน

กจิการนักศึกษา  ให้บรรลุวัตถุประสงคโ์ดยการประสานนโยบายของมหาวิทยาลัยไปสู่การปฏิบัติในระดับคณะ  

วิทยาลัย ศูนย์  สถาบัน  ส านัก  และหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย  ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์  พันธกิจ  

ยุทธศาสตรห์ลักและแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย 

 

3.  วิสัยทัศน์  

        กองกจิการนักศึกษาเป็นองคก์รคุณภาพที่ร่วมสรา้งบัณฑติที่พงึประสงคข์องมหาวิทยาลยัสงขลาครนิทร ์   

 

4.  พันธกจิ 

1.  พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑติที่พงึประสงคโ์ดยสนับสนุนและจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ 

หลากหลาย และมีคุณภาพ  

2.  จัดบริการและสวัสดิการที่ดี  เอื้อต่อการพัฒนาการเรียนรู้และส่งเสริมคุณภาพชีวิตแก่นักศึกษา  

3. สร้างองค์กรคุณภาพ ตามหลักการบรหิารจดัการที่ดี  
 

5.  แผนกลยุทธ ์

      เป้าประสงค ์/ วัตถุประสงค ์/ กลยุทธ ์  

  

เป้าประสงค ์1. บัณฑิตมภีาวะผู้น า มทีักษะชวีิต มคีุณธรรม  มสี านึกสาธารณะและสมรรถนะสากล  และอยู่

ร่วมกับผู้อ่ืนได้ด ี

วัตถุประสงค ์ กลยุทธ ์

1. เพื่อให้บัณฑิตมจีิตส านกึ

สาธารณะ มคีุณธรรม จริยธรรม 

และมีวินัย ถือประโยชนข์องเพื่อน

มนุษยเ์ป็นกิจท่ีหน่ึงตามพระราช

ปณิธานของสมเด็จพระบรมราช

ชนกฯ  

1. เผยแพร่พระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนกฯ  

2. จัดกิจกรรมให้นักศึกษารู้จักชมุชน และสังคม  

3. สร้างบรรยากาศและสิ่งแวดลอ้มด้านคุณธรรม จรยิธรรม ส่งเสริมบุคลากรและ

นักศกึษาท่ีมีความดเีด่นเป็นแบบอย่างท่ีด ี 

4. จัดและส่งเสริมกิจกรรมให้นกัศกึษาเรียนรู้การแก้ไขพฤติกรรมท่ีขัดกับวนิัย

นักศกึษา  

5. จัดและส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาจิตส านึกสาธารณะ คุณธรรม จริยธรรม และวินัย  

2. เพื่อให้บัณฑิตมภีาวะผู้น า มี

ทักษะ ชวีติ มทัีกษะทางสังคม 

วชิาการ และเสริมสร้าง

สมรรถนะสากลบนพืน้ฐานความ

เป็นไทย 

1. จัดและส่งเสริมกิจกรรมท่ีเสริมสร้างภาวะผู้น า สมรรถนะสากลบนพืน้ฐาน ความ

เป็นไทย  

2. ส่งเสริมและพัฒนาความเขม้แข็งขององคก์รนักศกึษาและสร้างเครือข่าย ในการ

พัฒนาผู้น าของนักศึกษา  

3. จัดและส่งเสริมกิจกรรมเพื่อพัฒนาบุคลกิภาพนักศึกษา  

4. จัดและส่งเสริมกิจกรรมเสริมสร้างบัณฑิตให้มีทักษะชีวิตและคุณภาพชีวิตท่ีดี

ตระหนักในศักดิ์ศรีและความมคีุณค่าในตนเองตามหลกัปรัชญา เศรษฐกิจพอเพยีง   
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วัตถุประสงค ์ กลยุทธ ์

 5. จัดและส่งเสริมกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศกึษา ให้มีความพร้อมท่ีจะศกึษาตอ่

และการเข้าสูต่ลาดงานรวมท้ังสนับสนุนให้นักศกึษาประกอบอาชพีมรีายได้

ระหว่างเรียนและสร้างงานดว้ยตนเอง  

6. ส่งเสริมการให้บริการการปรึกษา 

3. เพื่อให้บัณฑิตมคีวามภาคภูมใิจใน

สถาบัน ความเป็นลูกพระบดิาเป็น

หนึ่งเดียวไม่แยกคณะ วทิยาเขต 

จัดและส่งเสริมกิจกรรมความภาคภูมิใจในสถาบันเป็นหน่ึงเดียวไม่แยกคณะ  

วทิยาเขต 

4. เพื่อให้บัณฑิตมคีวามเข้าใจในพหุ

วัฒนธรรมและความเป็น

ประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์ 

ทรงเป็นประมุข 

1. จัดและส่งเสริมกิจกรรมให้เกดิการเรียนรู้และเขา้ใจวัฒนธรรมไทยและ

วัฒนธรรมตา่งชาติ เพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม  

2. รณรงค์สง่เสริมกิจกรรมความเป็นประชาธิปไตยมพีระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุข 

5. เพื่อให้บัณฑิตมสีุขภาพ พลานามัย 

แข็งแรงสมบูรณ์ 

1. จัดกิจกรรมท่ีสง่เสริมให้นักศกึษาเป็นผู้มสีุขภาพดีท้ังร่างกายและจิตใจ  

2. จัดกิจกรรมท่ีสง่เสริมให้นักศกึษาปราศจากยาเสพติด การพนันอบายมุข และ

พฤตกิรรมเสี่ยงตา่งๆ 

เป้าประสงค ์2. นักศกึษามีความพร้อมในการศกึษาเพื่อพฒันาวิชาการและกระจายโอกาสทางการศึกษา 

1. เพื่อจัดบริการและสวัสดกิารท่ี

หลากหลายตรงตามความตอ้งการ

ของนักศกึษา 

1. มุง่พัฒนาหอพักตามมาตรฐานหอพักนักศกึษาของส านักงานคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษาและของมหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์  

2. ตรวจเยี่ยมนักศกึษา และรับรองมาตรฐานท่ีพักเอกชน  

3. จัดให้มีการจ าหน่ายอาหารเครื่องดื่มท่ีหลากหลายได้มาตรฐาน  

4. จัดให้มีร้านสวัสดกิารต่าง ๆ ท่ีเอื้อตอ่การพัฒนาการเรียนรู้และส่งเสริม

คุณภาพชีวิตแก่นักศึกษา  

5 จัดให้มีระบบบริการสุขภาพอนามัยนักศกึษาท่ีมคีุณภาพ 

6. จัดสรรทุนการศึกษาประเภททุนขาดแคลนหรือทุนเรียนดี ตามเกณฑ์ของ

มหาวทิยาลัยและแหลง่ทุน 

7. จัดสรรเงินให้กูย้มืตามเกณฑข์องกองทุนเงินให้กูย้มืเพื่อการศึกษา  

8. จัดอบรมและเผยแพร่ขอ้มูลอาชีพ อาชีพอสิระ การศึกษาตอ่และการสมัคร

งาน 

9. จัดให้มีอาคารกิจกรรม และอุปกรณอ์ื่น ๆ ท่ีเอื้อตอ่การจัดกิจกรรม นักศกึษา 

ให้ได้มาตรฐานและเพยีงพอ  

 

2. เพื่อกระจายโอกาสทางการศึกษา

ให ้นักเรียนนักศกึษาดอ้ยโอกาส 

นักศกึษากลุ่มพเิศษ และนักศกึษาที่มี

ความสามารถพเิศษในรูปแบบ 

ทุนการศึกษาและรูปแบบอื่น ๆ 

1. จัดให้มีทุนการศึกษาและแสวงหาแหล่งทุนเพิ่มมากขึน้ส าหรับนักเรียน 

นักศกึษาดอ้ยโอกาส และนักศกึษากลุ่มพเิศษ เชน่ นักศกึษาพกิาร นักศกึษาท่ี

ได้รับผลกระทบจากเหตุจลาจล การก่อการร้าย ภัยพบัิตติา่ง ๆ เป็นต้น  

2. จัดให้มีโครงการรับนักเรียนท่ีได้รับผลกระทบจากเหตุการณค์วามไมส่งบใน

ชายแดนใต ้เข้าเรียนในมหาวิทยาลัย 
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วัตถุประสงค ์ กลยุทธ ์

เป้าประสงค ์3. กองกจิการนกัศกึษามีการบรหิารจัดการเชงิรุก ที่มีประสทิธิภาพ โปร่งใสตรวจสอบได ้ 

ตามหลักธรรมาภิบาล และสอดรับกับการบรหิารมหาวทิยาลัยหลายวทิยาเขต 

1. เพื่อบูรณาการงานกิจการนักศกึษา 

กับคณะ และวิทยาเขต อย่างเป็นระบบ 

1. จัดตั้งคณะกรรมการด าเนนิงานหรือคณะท างานตา่ง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงาน

กิจการนักศกึษา  

2. ก าหนดแผนการปฏบัิตงิานร่วมกับคณะและวิทยาเขต 

2. เพื่อให้การบริหารจัดการมี 

ประสิทธิภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้ 

1. ส่งเสริมให้ความรู้ กระตุน้และสร้างจิตส านึกให้บุคลากรปฏบัิตงิานโดยยดึ

หลักธรรมาภบิาล  

2. ปรับและวางระบบบริหารจัดการให้มคีวามโปร่งใสและตรวจสอบได้ 

3. ก าหนดมาตรฐานการให้บริการท่ีมีระยะเวลาแลว้เสร็จของงาน  

4. มกีารวัดความพึงพอใจและไมพ่งึพอใจของนักศึกษาและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อ

น าผลไปปรับปรุงการให้บริการ 

5. เปิดโอกาสให้นักศกึษาและประชาชนเข้ามามสี่วนร่วมตามระดับการมสี่วน

ร่วม คือการให้ข้อมูลปรึกษาหารือร่วมกัน การให้เข้ามาเกี่ยวข้อง การร่วมมอื

กันและการเสริมอ านาจประชาชนผ่านกิจกรรมตา่ง ๆ  

6. มกีารสร้างเครอืขา่ยและจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับนสิิต 

นักศกึษา และผู้เกี่ยวข้อง  

7. มรีะบบรวบรวมจัดการขอ้ร้องเรียน / ข้อเสนอแนะ / ข้อคิดเห็น เพื่อน ามา

ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ 

8. มชีอ่งทางการสื่อสารและการรับฟังความต้องการของนักศึกษา และ

ผู้เกี่ยวข้อง 

3. เพื่อสร้างขวัญ ก าลังใจ และพัฒนา

ความก้าวหนา้ของบุคลากรอย่างเป็น

ระบบท้ังด้านระดับความรู้ และระดับ

ความ สามารถทางวิชาการ 

1. พัฒนาบุคลากรเข้าสูต่ าแหนง่ช านาญการ/เชี่ยวชาญ/เชี่ยวชาญพิเศษ  

2. มรีะบบกลไกเสริมสร้างและจูงใจให้บุคลากรท าผลงานทางวชิาการ  

3. มกีารพัฒนาบุคลากรทุกระดบัอย่างตอ่เนื่อง  

4. จัดหางบประมาณสนับสนุนให้เพยีงพอในการพัฒนาบุคลากร  เชน่   เร่ือง

การฝึกอบรม  ศกึษาดูงาน  หรือการท าวิจัย 

4. เพื่อพัฒนาระบบการจัดการ 

ฐานขอ้มูล และการใช ้เทคโนโลยี

สารสนเทศอยา่งมีประสิทธิภาพ 

1. จัดให้มีฐานข้อมูลท่ีเชื่อถอืได้ ทันสมัยส าหรับการบริหารจัดการ  

2. จัดหาอุปกรณค์อมพิวเตอร์ และอื่น ๆ ให้เพยีงพอกับความตอ้งการในทุก

ภารกิจของกองฯ  

3. จัดอบรมให้ความรู้บุคลากรเร่ืองเทคโนโลยสีารสนเทศอยา่งตอ่เนื่อง 

5. เพื่อพัฒนากระบวนการด าเนินงาน 

ให้เป็นระบบและตอ่เนื่อง เพื่อช่วยลด

ความสูญเสียท่ีอาจเกิดขึ้นเนื่องจาก

ความเสี่ยงตา่ง ๆ 

บริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO 
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6.  หน้าที่รับผิดชอบ 

หน้าที่รับผดิชอบของงานต่าง ๆ กองกจิการนักศึกษา มีดังนี้ 

 

 1.  งานกิจกรรมนักศึกษา  

            มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดและสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา  โดยจะก ากับ

ดูแลการจัดกจิกรรมด้านต่างๆ ของกลุ่มกจิกรรมนักศึกษา ได้แก่ องคก์ารบรหิาร สภานักศึกษา ชมรมในสังกัด

องคก์ารบรหิาร และกลุ่มอิสระต่างๆ โดยแบ่งหน่วยความรับผดิชอบ ดังนี้  

1.1 หน่วยกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ มีหน้าที่ก ากับดูแลให้การปรึกษาชมรมด้านบ าเพ็ญประโยชน์ 

พิจารณาก าหนดระเบียบ หลักเกณฑ์การจัดท าโครงการให้ตอบสนองวัตถุประสงค์ กลยุทธ์และแผนงานพัฒนา

นักศึกษา พิจารณาวิเคราะห์โครงการงบประมาณ ตลอดจนประสานอ านวยความสะดวกในการจัดกิจกรรม

นักศึกษาด้านบ าเพ็ญประโยชน์  ได้แก่ ด้านการเงิน อาคารสถานที่ ยานพาหนะ ก าลังคน และติดตาม

ประเมินผล  

1.2 หน่วยกิจกรรมวิชาการ มีหน้าที่ก ากับดูแลให้ค าปรึกษาชมรมด้านวิชาการ พิจารณาก าหนด

ระเบียบ หลักเกณฑ์การจัดท าโครงการให้ตอบสนองวัตถุประสงค์  กลยุทธ์ และแผนงานพัฒนานักศึกษา 

วิเคราะห์โครงการ งบประมาณ ตลอดจนอ านวยความสะดวกด้านต่างๆ ในการจัดกิจกรรมนักศึกษาด้าน

วิชาการ ได้แก ่ด้านการเงิน สถานที่ ยานพาหนะ ก าลังคน และติดตามประเมินผล  

1.3 หน่วยกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม มีหน้าที่ก ากับดูแลให้ค าปรึกษาชมรมด้านศิลปวัฒนธรรม 

พิจารณาก าหนดระเบียบ หลักเกณฑ์การจัดท าโครงการให้ตอบสนองวัตถุประสงค์ กลยุทธ์ และแผนงาน

พัฒนานักศึกษา  วิเคราะห์โครงการ  งบประมาณ  ตลอดจนอ านวยความสะดวกด้านต่างๆ ในการจัดกจิกรรม

นักศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม ได้แก่ ด้านการเงิน  สถานที ่ ยานพาหนะ  ก าลังคน  และติดตามประเมินผล  

เป้าประสงค ์4. เพื่อเสริมสรา้งสมรรถนะและปรบัวัฒนธรรมองค์กรสู่การเป็นองค์กรแหง่การเรียนรู้ ที่มีการ

จัดการความรู ้เพื่อให้เกดิการพัฒนาอย่างยั่งยนื 

วัตถุประสงค ์ กลยุทธ ์

1. เพื่อพัฒนาการท างานเป็นทีม มี

จิตส านกึแห่งการเรียนรู้ 

ส่งเสริมการท างานเป็นทีมเพื่อพัฒนาองค์กร โดยแตง่ตัง้คณะท างานชุดตา่ง 

ๆ 

2. เพื่อพัฒนา KPIs ให้สอดคลอ้งกับ

ระบบการประกันคุณภาพของ

มหาวทิยาลัย 

1. มคีณะกรรมการประกันคุณภาพของกองฯ  

2. จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนา KPIs ให้สอดคลอ้งกบัระบบ  

การประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย 

3. เพื่อสร้างระบบ Knowledge 

Management และสร้าง/จัดเก็บ องค์

ความรู้อยา่งเป็นระบบ เพื่อให้เกิดเป็น

ขุมความรู้ดา้นกิจการนักศึกษา 

1. ส่งเสริมให้บุคลากรและนักศกึษาแลกเปลี่ยนถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้  

2. สร้าง/ประมวลองค์ความรู้ดา้นกิจการนักศกึษา 
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1.4 หน่วยกิจกรรมพิเศษ มีหน้าที่ก ากับดูแลให้ค าปรึกษาการจัดกิจกรรมพิเศษอื่นๆ  พิจารณา

วิเคราะห์โครงการ งบประมาณ ตลอดจนอ านวยความสะดวกด้านต่างๆ ในการจัดกิจกรรมพิเศษที่องค์กร

กจิกรรมเสนอ โดยเน้นกจิกรรมที่สอดคล้องกับเป้าประสงคห์ลักการบ่มเพาะนักศึกษา  

1.5 หน่วยกิจกรรมนานาชาติ มีหน้าที่ก ากับดูแลการจัดกิจกรรมของนักศึกษาต่างชาติ   การ

ด าเนินงานและประสานภารกิจของนักศึกษาตา่งชาติ การด าเนินงาน และประสานภารกิจของกองฯ ที่เกี่ยวข้อง

กับกิจกรรมนานาชาติ ได้แก่ การติดต่อประสานงานกับมหาวิทยาลัย หน่วยงานต่างประเทศในลักษณะ E-mail  

จดหมาย  โทรสาร  โทรศัพท์  การประสานต้อนรับ  บรรยายสรุป การบันทึกการประชุม และงานเอกสาร

ต่างประเทศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา และบุคลากรกองฯ  

1.6 หน่วยทะเบียนกิจกรรมนักศึกษา มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดเก็บข้อมูลนักศึกษาเข้าร่วม

กิจกรรมแต่ละโครงการ ด าเนินการเทียบค่าหน่วยช่ัวโมง และเทียบโอนประสบการณ์เข้าร่วมกิจกรรมของ

นักศึกษา ตรวจสอบคุณภาพพรอ้มออกใบรับรองการท ากิจกรรมของนักศึกษา  

1.7 หน่วยอาคารกิจกรรมและพัสดุ มีหน้าที่ควบคุมดูแลอาคารกจิกรรมนักศึกษา และจัดให้บริการ

ด้านพัสดุสนับสนุนการจัดกจิกรรมนักศึกษา ได้แก ่ พัสดุโสตฯ  โครงงาน  งานครัว และพัสดุส านักงานต่างๆ 

1.8 หน่วยส่งเสริมงานอาสาสมัคร  มีหน้าที่ในการส่งเสริม  สนับสนุน ให้ค าแนะน าปรึกษา  จัด

ระบบงานอาสาสมัคร ทั้งแกน่ักศึกษา และบุคลากรในมหาวิทยาลัยฯ ให้มีความพร้อมต่อการจัด  มีสมรรถนะ

ในการด าเนินงานด้านจิตอาสา  อย่างมีประสิทธิภาพ  เกิดประโยชน์ต่ออาสาสมัครเอง ชุมชน และสังคมต่อไป  

 

 2.  งานวินัยและพัฒนานักศึกษา  

มีหน้าที่ดูแลความประพฤติ  ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและสร้างเสริมวินัยนักศึกษา  รวมทั้ง

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักศึกษา  

2.1 หน่วยวินัยนักศึกษา มีหน้าที่ด าเนินการสอบสวนผู้ถูกกล่าวหาว่ากระท าความผิดทางวินัย

นักศึกษา และลงโทษนักศึกษาผู้กระท าความผิด ดังนี้  

2.1.1 รับเรื่องกล่าวหาร้องทุกข์ จัดท าแฟ้มประวัตินักศึกษาและลงข้อมูลการกระท าความผิด  

2.1.2 สอบสวน/สืบสวน โดยรวบรวมข้อมูลของนักศึกษาที่ถูกกล่าวหา  แต่งตั้ง 

คณะกรรมการสอบสวน ด าเนินการสอบสวนเพื่อหาข้อเท็จจริง และเสนอโทษหากนักศึกษากระท าความผิด

จรงิ  

2.1.3 ลงโทษผู้กระท าความผิดทางวินัยนักศึกษา เมื่อมีการสอบสวนหรือคณะกรรมการ 

ด าเนินงานวินัยนักศึกษา ฯ พิจารณารายงานผลการสอบสวน จัดท าความเห็นและจัดท าค าสั่งลงโทษนักศึกษา  

2.2 หน่วยพัฒนาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม มีหน้าที่ด าเนินการภายหลังมหาวิทยาลัยฯ มีค าสั่ง

ลงโทษนักศึกษาในการปรับเปลี่ยน แนวคิด พฤติกรรมของนักศึกษาซึ่งถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษา เพื่อให้

นักศึกษาสามารถใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมด้วยแนวคิด  ทัศนคติ ที่ได้รับการบ่มเพาะให้เป็นบัณฑิตที่พึง

ประสงคต์่อไป ดังนี้  

2.2.1 แจ้งให้นักศึกษาลงนามรับทราบความผิดและโทษ ให้ค าปรึกษาเบือ้งต้น เพื่อให้ทราบถึง 

สาเหตุที่มาของการกระท าความผิด และผลที่นักศึกษาจะได้รับ  

2.2.2 หารูปแบบกจิกรรมเพื่อใช้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม แนวคิดของนักศึกษา โดยหา 
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สาเหตุ ความจ าเป็น และแนวคิดของนักศึกษาที่ส่งผลให้เกิดการกระท าความผิด  เพื่อจัดกิจกรรมที่ท าให้

นักศึกษารู้ส านึก หรอืขัดเกลาจิตใจของนักศึกษา  

2.2.3 จัดหรอืให้นักศึกษาเขา้ร่วมกิจกรรม ตามที่ได้หารูปแบบกจิกรรม และควบคุม ดูแล  

ก ากับ การเขา้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ  

2.2.4 ประเมินผล / สรุปผลการปฏิบัติงาน และประเมินผลส่งนักศึกษาได้ปฏิบัติงาน ตาม 

เงื่อนไขในค าสั่งลงโทษนักศึกษาหรอืไม่  

           2.3 หน่วยพัฒนาวินัยนักศึกษา ด าเนินการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาปฏิบัติ

ตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่นักศึกษาโดยการจัดกิจกรรม /โครงการต่างๆ 

จัดท างบประมาณประชาสัมพันธ์ และติดตามประเมินผล 

 

  3.  งานแนะแนวและจัดหางาน   

มีหน้าที่เตรียมความพร้อมในการศึกษาและร่วมส่งเสริมการพัฒนาความสามารถและคุณภาพ

นักศึกษา ให้โอกาสทางการศึกษากับนักศึกษาทุกกลุ่มฐานะทางเศรษฐกิจการเตรียมนักศึกษาให้ได้เรียนรู้ที่

หลากหลาย การจัดหาโอกาสส าหรับการมีปฏิสัมพันธ์ในพหุวัฒนธรรม  การจัดหาประสบการณ์เพื่อเสริม

พัฒนาการส่วนบุคคล สนับสนุนและให้ความช่วยเหลือในช่วงต่อของการปรับตัวในกระแสการเปลี่ยนแปลง 

ตลอดจนจัดหาโอกาสที่จะช่วยให้นักศึกษาประสบความส าเร็จในการหางานท ามีบุคลิกภาพที่พึงพอใจของ

นายจ้างหรอืผู้ใช้บัณฑิต 

3.1 หน่วยทุนการศึกษา 

 3.1.1 จัดสรรทุนการศึกษาแก่ผูด้้อยโอกาสให้ได้เรยีนจนส าเร็จอุดมศึกษาที่ มอ. เพือ่ให้โอกาสทาง 

การศึกษาแก่นักเรียนในเขตยากจนชนบท 14 จังหวัดภาคใต้ ในโครงการทุนการศึกษาต้นกล้าสงขลานครินทร์  

 3.1.2  จัดสรรทุนการศึกษานักศึกษา  

1) ทุนช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ประเภททุนทั่วไป ทุนรายปีและต่อเนื่องจนส าเร็จ 

การศึกษา  

2) ทุนเรียนดีในโครงการ “ทุนสงขลานครินทร์”  

3) ทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษาพิการ 

3.1.3 จัดสรรทุนและการดูแลช่วยเหลือนักศึกษาที่ประสบภาวะวิกฤตในสถานการณต์่าง ๆ 

1) การช่วยเหลือด้วยการให้ยกเวน้คา่ธรรมเนียมการศึกษา ทั้งการดูแลนักศึกษาด้าน 

จิตใจและกิจกรรมเสริมต่าง ๆ กับกลุ่มนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัด

ชายแดนภาคใต้  

2) ทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้และโครงการทุนการศึกษา 

เพื่อท้องถิ่น (โครงการ 1 อ าเภอ 1 ทุน)  

3.2 หน่วยบริการปรกึษาเชิงจิตวิทยาและพัฒนาตน มีหน้าที่ให้ความช่วยเหลือและการปรึกษาแก่

นักศึกษาทั่วไปทั้งในภาวะวิกฤตหรอืเพื่อการพัฒนาตนเอง  

3.2.1 ให้การปรกึษาเป็นรายบุคคลในปัญหาการเรยีน  การปรับตัว  ปัญหาทางอารมณ์ ฯลฯ   

ในส่วนที่นักศึกษามาพบด้วยตนเอง หรอืโดยการส่งต่ออาจารย์ที่ปรึกษา/รองคณบดีฝา่ยกจิการนักศึกษา ฯลฯ  
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3.2.2 การจัดกจิกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา เช่น พัฒนาทักษะชวีิต ส่งเสรมิพัฒนาการการเรยีนรู้ 

ที่หลากหลาย สรา้งภูมิคุ้มกันทางรา่งกายและจิตใจ ฯลฯ  

3.2.3 การดูแลช่วยเหลือนักศึกษาเรียนอ่อนเฉพาะกลุ่ม (นักศึกษาทุนการศึกษาและนักศึกษาที่ 

ประสบปัญหาวินัยนักศึกษา) และหรอืนักศึกษาทั่วไป  

3.2.4 การดูแลพัฒนานักศึกษาภาวะวิกฤตทางจิตใจ  

                         1) ออกแบบกจิกรรมหรอืโปรแกรมการด าเนินงานพัฒนานักศึกษารายบุคคลตามแต่กรณี  

       3.2.5 การดูแลและรณรงคป์้องกันปัญหายาเสพตดิระดับสถาบันและเครือข่ายอดุมศึกษาภาคใต้ 

                         1) จัดกจิกรรมและประเมินผลการพัฒนานักศึกษา 

3.3 หน่วยรับเรื่องราวร้องทุกข์ มีหน้าที่เป็นชอ่งทางให้นักศึกษา ผู้ปกครองหรอืบุคคลทั่วไปสามารถ

ร้องทุกข์มายังหน่วยงานได้โดยตรง เพื่อความรวดเร็วในการรับทราบปัญหาทั้งจากผู้ปกครอง  หรือจาก

นักศึกษา สามารถด าเนินการและติดตามในการแก้ปัญหานักศึกษา หรือเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจรุนแรงหรือ

ลุกลามในวงกว้าง ภารกิจข้างต้น งานแนะแนวฯ ได้ขยายขอบเขตความรับผิดชอบที่ได้สอดรับกับกระแสการ

เปลี่ยนแปลงของโลกโลกาภิวัตน์  และการบ่มเพาะนักศึกษาด าเนินงานตามตัวชี้วัดในระบบประกันคุณภาพ

บัณฑิต และการมุ่งพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาเพื่อให้เกิดการพัฒนารอบด้านทั้งส่วนที่นักศึกษายังขาดอยู่ 

หรือที่บกพร่อง และเติมเต็มส่วนที่นักศึกษาจะพัฒนาตนเองผ่านกระบวนการกิจกรรมพัฒนาที่บุคลากรงาน

แนะแนวฯ ได้เตรยีมหรอืจัดหาให้นักศึกษาได้รับประสบการณต์ามแต่กรณี 

3.4 หน่วยพัฒนาอาชีพนักศึกษา  

3.4.1 จัดหาแหล่งงานพิเศษ (Part-time) และทุนช่วยเหลือโดยการท างานแลกเปลี่ยน  

3.4.2 เป็นศูนย์สอบภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน TOEIC ของภาคใต้  

3.4.3 จัดท าข้อมูลแหล่งงานและข้อมูลศึกษาตอ่ web site “PSU job Search” เพื่อให้สอดคล้อง 

กับภาวการณแ์ละทันสมัย  

3.4.4 จัดและส่งเสรมิประสบการณ์ในธุรกิจค้าปลีก การพัฒนาบุคลิกภาพ ฯลฯ   

3.4.5 จัดงานวันนัดพบแรงงาน และกิจกรรมความรูเ้พื่อการสมัครงาน  

 

 4. งานกองทุนเงินให้กู้ยมืเพื่อการศึกษา   

          กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และ กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต 

(กรอ.) เป็นกองทุนที่รัฐบาลจัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้มีโอกาสศึกษาจนส าเร็จ

การศึกษาระดับปริญญาตรี  ผู้มีสิทธิ์กู้ยืมต้องมีคุณสมบัติตามที่กองทุนฯ  และมหาวิทยาลัยก าหนดกองทุน  

กยศ. เป็นเงินให้กู้ยืมค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าใช้จ่ายรายเดือน ตามเงื่อนไขของแต่ละประเภท  ผู้กู้ยืม

ต้องช าระเงินคืนกองทุนฯ ให้เสร็จสิ้น ภายในระยะเวลา 15 ปี โดยเริ่มช าระหนี้หลังส าเร็จการศึกษาหรือ      

เลิกการศึกษาแล้ว 2 ป ีดอกเบีย้รอ้ยละ 1 ต่อปี มีการแบ่งงานดังนี้ 

4.1 หน่วยปฏิบัติการเงินกู้ยืม (กยศ./กรอ.) มีหน้าที่ด าเนินการให้กู้ยืมตามเกณฑ์ที่กองทุนก าหนด 

ด าเนินการรับสมัคร คัดเลือก ท าสัญญา รับโอน-เบิกจ่าย เงินกูย้ืม ส่งคนืเงิน  
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4.2 หน่วยส่งเสริมพัฒนานักศึกษากู้ยืม (กยศ./กรอ.) มีหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุน พัฒนานักศึกษา

กูย้ืมให้มีความรู้ความเข้าใจ ระเบียบกฎเกณฑ์ การกู้ยืม ปฐมนิเทศ - ปัจฉมินักศึกษากูย้ืม จัดกิจกรรมปลูกฝัง

จิตส านึกการช าระหนี้ เยี่ยมบ้านนักศึกษากู้ยืม แก้ไขปัญหานักศึกษากู้ยืมโดยตรง และผ่าน web site  

 

 5. งานหอพักนักศึกษา   

           มีหน้าที่บริหารจัดการหอพักตามมาตรฐานหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยฯโดยมีคณะกรรมการควบคุม

มาตรฐานหอพักและมีมาตรฐานครุภัณฑ์หอพักที่สอดคล้องกับมาตรฐานส านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียน การปรับตัว และพัฒนานักศึกษาโดยค านึงผลประโยชน์ของ

ผู้ใชบ้รกิารสูงสุด มีการแบ่งงานดังนี้  

5.1 หน่วยหอพักชาย มีหน้าที่วางแผนการจัดนักศึกษาร่วมกับหอพักในก ากับเครือข่าย Website 

หอพักกิจการนักศึกษา/หอพักในก ากับ 5 วิทยาเขต ปกครองนักศึกษา ทบทวน /ก าหนด เผยแพร่ และ

ควบคุมดูแลให้นักศึกษาปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อปฏิบัติข้อห้ามส าหรับนักศึกษา มีระบบสืบสวน สอบสวน 

พิจารณาโทษนักศึกษาในกรณีที่กระท าผิดกฎ ระเบียบ ข้อปฏิบัติข้อห้าม เก็บรวบรวมสถติิการกระท าความผิด

และความประพฤติไม่เหมาะสมของนักศึกษา ให้ค าปรึกษา/เยี่ยมเยียน/ไกล่เกลี่ย จัดระบบควบคุมภายใน

บรหิารความเสี่ยงและจัดกจิกรรมพัฒนานกัศึกษาที่เอื้อตอ่การเรยีนรูต้ามเป้าประสงคข์องมหาวิทยาลัย เพื่อให้

นักศึกษาพักในหอพักอย่างมีความสุข จัดประชุมและประสานงานคณะกรรมการนักศึกษาประจ าหอพัก  

อาจารย์ที่ปรึกษาหอพัก   ให้ค าแนะน า ปรกึษาช่วยเหลือนักศึกษา จัดให้นักศึกษาพักอาศัยในหอพักที่สะอาด 

สะดวก สบาย และปลอดภัยโดยให้นักศึกษาจองหอพักผ่าน http://student.psu.ac.th/dorm จัดท าแผนและ    

ค าของบประมาณวัสดุครุภัณฑ์ใน/นอกห้องพัก แจ้งซ่อม ติดตามผล ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่

หอพักและพนักงานบรษิัทจ้างเหมาความสะอาดในหอพัก จัดระบบดูแลนักศึกษาเจ็บป่วยในหอพัก 24 ช่ัวโมง 

มีระบบประกันคุณภาพภายในและประเมินผลความพึงพอใจผู้ใชบ้รกิาร  

5.2 หน่วยหอพักหญิง ลักษณะงานเหมือน 6.1 หน่วยหอพักชาย และขับเคลื่อนการประชุมร่วมกับ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับหอพัก เช่น กองทะเบียนฯ งานรับนักศึกษา ศูนย์คอมพิวเตอร์   กองคลัง ฯลฯ  

5.3 หน่วยพัฒนานักศึกษาในหอพัก จัดสนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะวิชาการ 

สะท้อนภาวะผู้น า ทักษะชีวิต คุณธรรม จริยธรรม จิตส านึกสาธารณะ สมรรถนะสากล    และการอยู่รว่มกัน

ได้อย่างดี ท่ามกลางพหุวัฒนธรรมที่หลากหลาย มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาหอพัก กรรมการนักศึกษาประจ า

หอพัก  ห้องคอมพิวเตอร์หอพัก  เครอืข่ายกจิกรรมพัฒนานักศึกษา  5 วิทยาเขต ห้องยาประจ าหอพัก  

5.4 หน่วยอาคารสถานที่และพัสดุ จัดท างบประมาณ ประสานงานซ่อมแซม - บ ารุงอาคาร วัสดุ

งานบ้านงานครัว วัสดุส านักงาน โดยส ารวจ จัดหา ติดตามผลการจัดหา ลงบัญชี จ่าย เช็คสต็อก และงาน

ครุภัณฑ์ ของหอพัก เช่น ส ารวจรายการ ก าหนดรูปแบบ ประสานการจัดซื้อจัดจ้าง เบิกจ่าย ท าทะเบียน 

ควบคุม ตรวจสอบ ประสานงานซ่อมแซม จ าหน่าย ประสานงานกองอาคารสถานที่เกี่ยวกับการซ่อมแซม 

ขับเคลื่อนการประชุมร่วมกับกองอาคารสถานที่  ปรับปรุงพัฒนาอาคารหอพักและบริเวณรอบหอพัก 

ประสานงานก าหนดรูปแบบรายการและราคากลางกับกองคลังเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ดูแลงานรักษาความ

ปลอดภัยบรเิวณหอพักนักศึกษา 
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5.5 หน่วยภูมิทัศน์และงานสนาม  งานพืน้ที่และสนามบรเิวณหอพักทัง้หมด  ตัดหญ้า ตกแต่งสนาม

และภูมิทัศน์และ ปลูกไม้ดอก ไม้ผล 

5.6 หน่วยธุรการ รับ-ส่งหนังสือ เสนอ เวียน ท าส าเนา จัดเก็บ ด าเนินการเก่ียวกับบุคลากรของงาน 

ให้บริการจองและจัดที่พักส าหรับผูเ้ข้ารว่มกจิกรรมต่าง ๆ สรุปรายงานการจัดที่พักและรายรับ – จ่ายประจ าปี  

รับ - จัดแยกหนังสือพิมพ์ บรกิารรับค ารอ้ง  

5.7 หน่วยประสานงานหอพักเอกชน ประสานงานขอข้อมูลหอพัก ประชุมผู้ประกอบการ ก าหนด

มาตรฐานหอพักเอกชน โดยจัดส่งนักศึกษาเข้าพัก ติดตามตรวจเยี่ยมนักศึกษา ออกใบรับรองสุดยอดหอพัก 

ประชาสัมพันธ์ให้ผูป้กครอง/นักศึกษาใช้บริการ ประเมินความพึงพอใจผู้ใชบ้รกิาร 

 

 6.  งานบรกิารและสวัสดกิารนักศึกษา  

 มีหน้าที่ความรับผดิชอบ และการแบง่งานดังนี ้

   6.1 หน่วยสุขาภิบาลอาหาร จัดให้มีผูป้ระกอบการจ าหน่ายอาหารและเครื่องดืม่ในศูนย์อาหารโรงชา้ง

ที่มีความหลากหลาย    มีคุณภาพ สะอาด ในราคาที่ยุติธรรมแก่นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยตาม

มาตรฐานการบริการของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและกระทรวงสาธารณสุข  จัดท าสัญญาเช่า

สถานที่ ควบคุมคุณภาพ โดยการจัดอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการ ตรวจสอบสถานที่ปรุง  เครื่องปรุง  การ

จ าหน่าย  การให้บริการ  สุ่มตรวจอาหาร - เครื่องดื่ม ติดตาม / บันทึกการช าระเงินค่าเช่าสถานที่ ค่าไฟฟ้า 

คา่น ้าประปา  รายเดือน/ปี บริหารจัดการให้มีคนงานท าความสะอาด / เก็บภาชนะทุกวัน ตรวจสอบ/รายงานผล

การปฏิบัติงานพรอ้มเบิกจ่ายเงินให้บริษัทผูร้ับเหมาเป็นรายเดือน ตรวจสอบหนีส้ินและจัดท าเอกสารเบิกจ่ายเงนิ

ค่าประกันสัญญาเช่า  ค่าประกันการใช้ไฟฟ้า น้ าประปา คืนให้ผู้ประกอบการ รายงานรายรับ ประสานงาน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประเมินความพึงพอใจของผู้ใชบ้รกิาร  

   6.2 หน่วยบริการสุขภาพอนามัยนักศึกษา จัดให้มีบริการสุขภาพอนามัยนักศึกษา ตามมาตรฐาน

บริการอนามัยของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  มีการตรวจรักษาที่มีคุณภาพ  มีความสะดวกใน

การเข้ารับบรกิาร  ทั้งที่โรงพยาบาลสงขลานครนิทร์   และที่ศูนย์สุขภาพนักศึกษา จัดกิจกรรม ประชุม อบรม 

เผยแพร่ให้ความรู้ รณรงค์สร้างเสริมป้องกันโรค  สนับสนุน  นักศึกษาจัดกิจกรรมเผยแพร่ให้ความรู้ 

ประชาสัมพันธ์ ให้ค าแนะน าสิทธิประโยชน์ในการเข้ารับบริการสุขภาพจากโครงการประกันสุขภาพของ

มหาวิทยาลัยและบัตรประกันสขุภาพ (บัตรทอง) เยี่ยมนักศึกษา ประสานงานหนว่ยงาน ผู้ปกครอง เบิกจ่ายเงิน

ให้โรงพยาบาลและนักศึกษาที่ได้ทดรองจ่าย ตรวจสอบข้อมูล แจ้งหนี้และติดตามผลการช าระเงินของผู้มีค่า

รักษาพยาบาลเกินสิทธิ์ ประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใชบ้รกิาร  

6.3 หน่วยประกันภัยอุบัติเหตุนักศึกษาและบุคลากร จัดให้มีประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (กลุ่ม) 

นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 5 วิทยาเขต ประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์ รับสมัคร

บุคลากรเข้าร่วมโครงการ  ท าบันทึกข้อตกลงกับบริษัทประกันภัย จัดส่งรายชื่อนักศึกษาให้โรงพยาบาล    

จัดส่งรายชื่อพร้อมเบิกจ่ายเงินค่าเบี้ยประกันภัยนักศึกษาและบุคลากรให้บริษัทประกันภัย  เยี่ยมนักศึกษา 

ประสานงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบรายการและเบิกจ่ายเงินให้โรงพยาบาลและผู้เอาประกันภัยที่ทดรองจ่ายเงิน

ไปก่อนแล้ว ตรวจสอบเอกสารใบเคลมส่งเบิกเงินกับบริษัทประกันภัย  ติดตามผลการจ่ายเงิน บันทึกข้อมูล
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การเคลม การจา่ยเงินของบรษิัท บันทึกหนีส้ินส่วนเกินสิทธิ์ / เบิกไม่ได้ ติดตามการจ่ายเงินและเบิกจ่ายเงินค่า

หนีส้ินนักศึกษา วิเคราะห์ขอ้มูล รายงานผล  

6.4 หน่วยสวัสดิการต่าง ๆ จัดให้มีผู้ประกอบการร้านสวัสดิการต่างๆ จัดท าสัญญาเช่า บริหาร

จัดการให้มีบรกิารที่มีคุณภาพในราคายุติธรรม การบรกิารจองเช่าชุดครุย – เสื้อราชปะแตนบัณฑิต  ท าหน้าที่

เป็นเจ้าบ้านเลขที่หอพักนักศึกษาและประสานงานการโอนย้ายทะเบียนบ้านนักศึกษา  ควบคุมคุณภาพราคา

และการให้บริการ ติดตาม/บันทึกการช าระเงินค่าเช่า ค่าไฟฟ้า ค่าน ้าประปา ตรวจสอบหนี้สินและจัดท า

เอกสารเบิกจ่ายเงินคา่ประกันสัญญาเช่า คา่ประกันการใช้ไฟฟ้า น้ าประปา คืนให้ผู้ประกอบการ สรุปรายจ่าย

รายรับ 

6.5 หน่วยอาคารสถานที่และพัสดุ จัดเตรียมวัสดุ  ครุภัณฑ์  ส ารวจ  จัดหา  ลงบัญชี  ควบคุมการ

เบิกจ่าย จ าหน่าย แจ้ง/ ติดตามผลการซ่อมบ ารุงอาคาร  วัสดุ  ครุภัณฑ์  ไฟฟ้า ประปา การก าจัดสิ่งปฏิกูล      

บ่อดักไขมัน ประสานและติดตามงานกับกองคลัง กองอาคารสถานที่ ตรวจสอบ/เบิกจ่ายการใช้งานโทรศัพท์

ภายนอก การใช้งานระบบสัญญาณเคเบิ้ลทีวี ยูบีซี  ท าเอกสารเบิกจ่ายเงินให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง  ประชาสัมพันธ์

พร้อมรณรงค์ให้นักศึกษาไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ประสานงานโครงการวิจัยของมหาวิทยาลัย  การลดโลกร้อน       

รีไซเคิลขยะ การขอใช้ลานเอนกประสงค์บริเวณศูนย์อาหารและหน้าอาคารกิจกรรมนักศึกษา  จัดท าค าขอ

งบประมาณ  เป็นกรรมการจัดจ้าง  กรรมการตรวจรับ  กรรมการประเมินผล  

6.6 หน่วยไปรษณียภัณฑ์ รับไปรษณียภัณฑ์จากที่ท าการไปรษณีย์ และจากบุรุษไปรษณีย์ แยก

ประเภท (ธรรมดาส่งให้หอพักทุกอาคาร ลงทะเบียนเขียนใบแจ้งส่งให้หอพัก) แจ้งให้นักศึกษา  รับ – จ่าย

ไปรษณียภัณฑ์ให้นักศึกษา ส่วนไปรษณียภัณฑ์ของนักศึกษาที่ไม่ได้พักในหอพักจัดแยกส่งให้คณะที่เก่ียวข้อง  

ประเมินผลความพึงพอใจผู้ใชบ้รกิาร 

6.7 หน่วยวิชาทหาร มีหน้าที่ประสานศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร เกี่ยวกับการรับสมัครนักศึกษา

วิชาทหารใหม่กับการรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหารเก่าเพื่อเรียนวิชาทหารในปีช้ันต่อไปทุกปีการศึกษา   

ประสานด้านการเรยีนการสอนและการฝึกวิชาทหารร่วมกับศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ด าเนินการขอผ่อน

ผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารให้แก่นักศึกษาที่ไม่เรียนวิชาทหาร ด าเนินการขอถอนการผ่อนผันการ

ตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารแกน่ักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาและนักศึกษาที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา  การ

ขอยกเว้นการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร  การขอผ่อนผันการเรียกพล และงานด้านธุรการต่าง ๆ 

(ด าเนินการโดยศูนย์กีฬาและสุขภาพ) 

 

 7.  งานธุรการ  

มีหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางในการด าเนินงานดา้นธุรการในภาพรวมของกองฯ  ได้แก ่งานบรหิารทั่วไป 

งานสารบรรณ งานการเงินและบัญชี  งานงบประมาณ  งานผลิตเอกสาร  งานพัสดุและงานบุคลากร ในการ

ให้บริการและสนับสนุนการด าเนินงานแก่ทุกงานของกองกิจการนักศึกษา  นักศึกษากลุ่มกิจกรรมส่วนกลาง 

เช่น องคก์ารบรหิาร องคก์ารนักศึกษา สภานักศึกษา ชมรมต่าง ๆ และคณะกรรมการนักศึกษาประจ าหอพัก

ตลอดจนให้บริการแกบุ่คลากรทั่วไปตามการแบง่งาน ดังนี้  

7.1. หน่วยบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่ด าเนินการเกี่ยวกับงานประชุมต่างๆ เช่น ประชุมคณะกรรมการ

ส่งเสริมกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานกิจการนักศึกษา  
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ประชุมทีมผู้บรหิารกองฯ  ประชุมพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ภาพรวมของกองฯ  ประสานงานหน่วยงานภายในและ

ภายนอก งานข้อมูลต่างๆ งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ งานประกันคุณภาพของกองฯและมหาวิทยาลัย รับรอง

การศึกษาดูงาน  

7.2. หน่วยสารบรรณ มีหน้าที่รับ - ส่ง น าเสนอ ตรวจสอบ ติดตาม จัดท าส าเนา แจกจ่าย แจ้งเวยีน

หนังสือต่างๆ ของกองและหน่วยงาน ถ่ายเอกสาร รา่ง-โต้ตอบหนังสือ เกษียนหนังสือต่าง ๆ ของกองกิจการ

นักศึกษา จัดเก็บ - ค้นหาเอกสาร รับ - ส่งไปรษณียภัณฑ์  พัสดุภัณฑ์ให้แก่ทุกงาน นักศึกษากลุ่มกิจกรรม

และนักศึกษาที่พักในหอพัก ให้บริการการขอใช้ห้องประชุมกองกิจการนักศึกษาดูแลความสะอาดส านักงาน

กองกจิการนักศึกษา ฯลฯ 

7.3 หน่วยการเงินและบัญชี มีหน้าที่ด าเนินการเก่ียวกับการเงินต่าง ๆ ของกองกจิการนักศึกษาเช่น 

เงินยืมทดรองจ่ายในการด าเนินงานของกองฯ นักศึกษากลุ่มกิจกรรมส่วนกลาง เช่น องค์การบรหิาร องคก์าร

นักศึกษา สภานักศึกษา ชมรม และคณะกรรมการประจ าหอพักนักศึกษา ควบคุม รับ - จ่ายเงินทุนการศึกษา 

เงินยืมฉุกเฉิน เงินคา่บ ารุงสุขภาพและประกันอุบัตเิหตุ เงินคา่บ ารุงกจิกรรมนักศึกษา รับและควบคุมเงินรายได้

ค่าใช้บริการสนามกีฬาต่างๆ เงินรายได้ส่งกองฯ  รับ-จ่ายเงินทุกประเภททั้งตัวเงินสดและสั่งจ่ายด้วยเช็ค น า

เงินฝาก ถอน  ท าบัญชีและควบคุม ตรวจสอบ จัดเก็บรักษา เก็บหลักฐานการเงิน ส ารวจและติดตามหนี้สิน

และรายงาน 

7.4 หน่วยงบประมาณ มีหน้าที่ด าเนินการเก่ียวกับงบประมาณต่างๆ ของกองฯ และกลุ่มกิจกรรม

นักศึกษา เช่น เงินรายได้มหาวิทยาลัย เงินงบประมาณแผ่นดิน เงินค่าบ ารุงกิจกรรมนักศึกษา เงินอุดหนุน

กิจกรรมนักศึกษา เงินรายได้กรมการศาสนา และเงินอื่นๆ  จัดท าค าของบประมาณประจ าปี บริหารและ

วางแผน การใช้เงินให้เป็นไปตามแผนงาน จัดท าทะเบียนควบคุมการใช้เงิน ให้ค าแนะน า/ความรูก้ารใช้เงินและ

หลักฐานการเบกิจา่ย วิเคราะห์ ตรวจสอบ จัดท ารายงานการใช้เงิน พรอ้มขออนุมัติและเบิกจา่ย  

7.5 หน่วยพัสดุ มีหน้าที่ด าเนินการเกี่ยวกับ วัสดุส านักงานและครุภัณฑ์ของกองกิจการนักศึกษา

ใบเสร็จรับเงิน  และตั๋วค่าใช้สนามกฬีาต่าง ๆ  ส ารวจ  จัดหา  ติดตามผล  ก าหนดรูปแบบ  ประสานทะเบียน

ควบคุม รับ-จ่ายวัสดุส านักงานและใบเสร็จรับเงินให้แก่เจ้าหน้าที่ของกองกิจการนักศึกษา  ประสานงาน

ซอ่มแซมครุภัณฑ ์จ าหน่าย ควบคุมดูแลการซอ่มบ ารุง ควบคุมและเบิกจ่ายคา่โทรศัพท์/โทรสารของส านักงาน

กองฯ  

7.6 หน่วยบุคลากร มีหน้าที่ด าเนินการเกี่ยวกับงานบุคลากรกองฯ เช่น ประเมินผลการปฏิบัติงาน    

การเลื่อนขั้นเงินเดือน/เพิ่มคา่จ้าง เงินรางวัล การลา ประวัติ ข้อมูลต่างๆ ของบุคคลากรกองฯ เงินคา่สวัสดิการ

ต่าง ๆ หนังสือรับรองสิทธิ์  ต าแหน่งว่าง  การสอบคัดเลือก  บรรจุแต่งตั้ง  โอนย้าย  ลาออก เกษียณอายุ        

ท าสัญญาจ้าง และจัดกจิกรรมต่างๆ ให้แกบุ่คลากรกองฯ เช่น งานเลีย้งในโอกาสต่างๆ ของบุคคลากรกองฯ  

 8. งานสารสนเทศและนวัตกรรม  

เป็นหน่วยงานที่ด าเนินงานเกี่ยวกับสารสนเทศ  ประกันคุณภาพ  การจัดการความรู้  บริหารความ

เสี่ยง งานแผนและพัฒนา การประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์มีการแบ่งงาน ดังนี้  

8.1 หน่วยสารสนเทศ มีหน้าที่พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ เครือข่ายและ 

Server  ของกองฯ  
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8.2 หน่วยประกันคุณภาพ มีหน้าที่ประสานและส่งเสริมให้มีการน านโยบาย /แผนกลยุทธ์ด้าน

คุณภาพของมหาวิทยาลัยมาสู่การปฏิบัติด้วยการสื่อสารสร้างความเข้าใจ  ผ่านกระบวนการ การมีส่วนร่วม 

เพื่อน าระบบประกันคุณภาพมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับภารกิจ/กระบวนการ/กิจกรรม ของแต่ละหน่วยงาน 

ภายในกองฯ  

8.3 หน่วยการจัดการความรู้และนวัตกรรม มีหน้าที่น าแนวคิดเรื่องกระบวนการจัดการความรู้ 

(Knowledge Management Process) และกระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management 

Process) มาประยุกต์ใช้ในการจัดท าแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) และน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดขึ้น

จรงิๆ  

8.4 หน่วยการบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่วิเคราะห์ ระบุความเสี่ยงและสาเหตุในแต่ละขั้นตอนและ

จัดท าแผนบริหารความเสี่ยง ครอบคลุม ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล ความเสี่ยง

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ความเสี่ยงด้านกระบวนงาน ติดตามตรวจสอบการด าเนินการตามแผนจัดการความ

เสี่ยง  

8.5 หน่วยแผนและพัฒนา มีหน้าที่ประสานความร่วมมือ จัดท า ติดตาม ดูแล ประเมินผล  แผน

ต่างๆ ของกองกจิการนักศึกษาเช่น แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ แผนบริหารความเสี่ยง แผนการจัดการความรู้

แผนพัฒนาบุคลากร เป็นต้น  

8.6 หน่วยประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ มีหน้าที่ประชาสัมพันธ์ เพื่อเพิ่มโอกาสให้นักศึกษา

เข้าถึงข้อมูลข่าวสารมากขึน้ เพื่อเกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถใช้ข้อมูลข่าวสารของกองฯ ในการรับบรกิาร

และสวัสดิการตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตและมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมกับกองฯ และมหาวิทยาลัย

ตลอดจนสร้างความเข้าใจและ ความร่วมมือระหว่างภารกิจของกองฯ กับนักศึกษา บุคลากร ประชาชนและ

ประชาคมทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย  

 

 

*********************** 

 


