
 

กองกจิการนักศึกษา 
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 



 



ขอมูลเบื้องตนของกองกิจการนักศึกษา 
 
ความเปนมา 
            ในบทนีจ้ะกลาวถึงประวัติความเปนมา วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค และวัตถุประสงคของ
กองกิจการนักศึกษา  ดังมีรายละเอียดตอไปนี้ 

 
        กองกิจการนักศึกษา เปนสวนราชการหนึ่งในสํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  

ต้ังแตป   พ.ศ.  2522    ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัยเร่ืองการแบงสวนราชการในสํานักงานอธิการบดี 
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  ลงวันที่  20  เมษายน  2522  ในราชกิจจานุเบกษา    ลงวันที่ 1พฤษภาคม   2522  
ประกอบดวยงานตาง ๆ     ตามหนังสือทบวงมหาวิทยาลัย ที่ ทม 0202/7959  ลงวันที่  14  พฤษภาคม  2542  
จํานวน  3  งาน  1 หนวย คือ งานแนะแนวและจัดหางาน  งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา งานกิจกรรม
นักศึกษา และหนวยธุรการ ตอมาไดมีการปรับปรุงงานใหมตามหนังสือทบวงมหาวิทยาลัย ที่ ทม  0202/24594  
ลงวันที่  20  กันยายน  2531  จํานวน  4   งาน   คือ  งานแนะแนวและจัดหางาน   งานบริการและสวัสดิการ
นักศึกษา   งานกิจกรรมนักศึกษา และงานธุรการ  และเมื่อวันที่ 3  ธันวาคม  2547  ไดเพิ่มหนวยงานใหมอีก
จํานวน  2  หนวยงาน  คือ  หนวยสารสนเทศ  และหนวยกิจกรรมนานาชาติ 
 
วิสัยวิสัยทัศน ทัศน //  พันธกิจพันธกิจ  

วิสัยทัศน 

                     “กองกิจการนักศึกษาเปนหนวยงานที่รวมสรางบัณฑิตที่พึงประสงคของมหาวิทยาลัย โดยมุงเนน
การดําเนินงานที่สงเสริมการเรียนรูและพัฒนานักศึกษา”   
 

 พันธกิจ 
                     สนับสนุนและจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาพรอมจัดบริการและสวัสดิการที่หลากหลาย   เพื่อให
บัณฑิตมีความรู   ความสามารถ  ดํารงดวยคุณธรรม  บนพื้นฐานความเปนไทย  มีทักษะชีวิต   สํานึกสาธารณะ   
และสมรรถนะสากล 
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เปาประสงค เปาประสงค //  วัตถุประสงควัตถุประสงค  //  กลยุทธกลยุทธ  
เปาประสงค วัตถุประสงค กลยุทธ 

1. บัณฑิตมีภาวะผูนํา  มีทักษะชีวิต    
    มีคุณธรรม  มีสํานึกสาธารณะและ   
    สมรรถนะสากล  และอยูรวมกับ 
    ผูอื่นไดดี  

 

1.  เพื่อใหบัณฑิตมีจิตสํานึกสาธารณะ   
     มีคุณธรรมจริยธรรม และมีวินัย  ถือ

ประโยชนของเพื่อนมนุษยเปนกิจที่หนึ่ง
ตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรม
ราชชนกฯ 

1.  เผยแพรพระราชปณิธานของสมเด็จ    
     พระบรมราชชนกฯ  
2. ขยายกิจกรรมใหนักศึกษารูจักชุมชน  
     และสังคม 
3.  สรางบรรยากาศและสิ่งแวดลอมดาน 

(ป 3  กลยุทธ 6  มอ.)       คุณธรรม  จริยธรรม  สงเสริมบุคลากรและ
นักศึกษาที่มีความดีเดนเปนแบบอยางที่ด ี

4.  จัดและสงเสริมกิจกรรมใหนักศึกษาเรียนรู 
     การแกไขพฤติกรรมที่ขัดกับวินัยนักศึกษา 
5.  จัดและสงเสริมกิจกรรมพัฒนาจิตสํานึก

สาธารณะ  คุณธรรมจริยธรรม  และวินัย 
 

 2.  เพื่อใหบัณฑิตมีภาวะผูนํา  มีทักษะชีวิต  มี
ทักษะทางสังคม  วิชาการ  และเสริมสราง
สมรรถนะสากลบนพื้นฐานความเปนไทย 

1.  จัดและสงเสริมกิจกรรมที่เสริมสราง  
     ภาวะผูนํา  สมรรถนะสากลบนพื้นฐาน  
     ความเปนไทย  
2. สงเสริมและพัฒนาความเขมแขง็ขององคกร  
    นักศึกษาและสรางเครือขายในการพัฒนา 
    ผูนําของนักศึกษา 
3. จัดและสงเสริมกิจกรรมเสริมสรางบัณฑิต  
    ใหมีทกัษะชีวิตและคุณภาพชีวิตที่ดี  
    ตระหนักในศักดิ์ศรีและความมีคุณคาใน 
    ตนเองตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง 
4. จัดและสงเสริมกิจกรรมเพื่อพัฒนา 
    นักศึกษา ใหมีความพรอมเขาสูตลาด 
    งานสนับสนุนใหนักศึกษาประกอบ  
    อาชีพมีรายไดระหวางเรียนและสราง 
    งานดวยตนเอง 
5. สงเสริมศักยภาพบริการปรึกษา 
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เปาประสงค วัตถุประสงค กลยุทธ 
 3. เพื่อใหบัณฑิตมีความภาคภูมิใจใน 1. จัดและสงเสริมกิจกรรมความภาคภูมิใจใน 
     สถาบัน  ความเปนลูกพระบิดา       สถาบันเปนหนึ่งเดียวไมแยก คณะ วิทยาเขต 

     เปนหนึ่งเดียวไมแยก  คณะ  วิทยาเขต  
 4.  เพื่อใหบัณฑิตมีความเขาใจใน 

     พหุวัฒนธรรมและความเปน 
     ประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย 
     ทรงเปนพระประมุข 

1. จัดและสงเสริมกิจกรรมใหเกิดการเรียนรู  
    และเขาใจวัฒนธรรมไทย  และวัฒนธรรม     
    ตางชาติ  เพื่อการอยูรวมกันในสังคมพห ุ- 
    วัฒนธรรม  
2. รณรงคสงเสริมกิจกรรมความเปน 
     ประชาธิปไตย 
 

 5.  เพื่อใหบัณฑิตมีสุขภาพ พลานามัยแขง็แรง
สมบูรณ  

 

1.  จัดกิจกรรมที่สงเสริมใหนักศึกษาเปน 
     ผูมีสุขภาพดีทั้งรางกายและจิตใจ  
 2. จัดกิจกรรมที่สงเสริมใหนักศึกษา 
     ปราศจากยาเสพติด  การพนัน   
     อบายมุขและพฤติกรรมเส่ียงตาง ๆ 
 

2. นักศึกษามีความพรอมในการศึกษา   
เพื่อพัฒนาวิชาการ และกระจายโอกาส
ทางการศึกษา     
 
(แผนงานหลักเฉพาะกิจ มอ.1 กับ  3) 

1. เพื่อจัดบริการและสวัสดิการที่หลากหลาย
ตรงตามความตองการของนักศกึษา 

 

1. มุงพัฒนาหอพักตามมาตรฐานหอพัก 
    นักศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการ 
    อุดมศึกษาและของมหาวิทยาลัยสงขลา - 
    นครินทร 
2.  ตรวจเยี่ยมนักศึกษา  และรับรองมาตรฐานที ่
     พักเอกชน 
3. จัดใหมีอาหาร-เครื่องดื่มจําหนายที่หลากหลาย 
    ไดมาตรฐาน  
4. จัดใหมีรานสวัสดิการตาง ๆ ที่จําเปน   

  5 จัดใหมีระบบบริการสุขภาพอนามัย 
    นักศึกษาที่หลากหลาย 
6. จัดสรรทุนการศึกษาประเภททุนขาดแคลนหรือ 
    ทุนเรียนดี  ตามเกณฑของมหาวิทยาลัยและ 
     เงื่อนไขของแหลงทุนทุกคน 
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เปาประสงค วตัถุประสงค กลยุทธ 
  7. จัดสรรเงินใหกูยืมตามเกณฑของ กองทุนเงิน  

    ใหกูยืมเพื่อการศึกษา 
  8. จัดอบรมและเผยแพรขอมูลอาชีพ 

    อาชีพอิสระ  การศึกษาตอและสมัครงาน 
9. จัดบริการวิชาทหารตามระเบียบการศึกษา 

  10. จัดใหมีอาคารกิจกรรมนักศึกษา   
      สนามกีฬา  อุปกรณกีฬา และอุปกรณ 
      อื่น ๆ ที่เกื้อหนุนตอการจัดกิจกรรม 
      นักศึกษาใหไดมาตรฐานและเพียงพอ 
11. จัดใหมีการสํารวจความตองการความจําเปน

ของนักศึกษา 
 

 2.  เพื่อกระจายโอกาสทางการศึกษา ใน  
     รูปแบบทุนการศึกษาและความ  
     สามารถพิเศษสําหรับนักเรียนในระดับ 
     มัธยมศึกษา 
 

1. จัดใหมีทุนการศึกษาและแสวงหาแหลงทุน 
    เพิ่มมากขึ้นสําหรับนักเรียนและนักศึกษา 
   ดอยโอกาส  
2. จัดใหมีโครงการรับนักศึกษาที่มี 
    ความสามารถพิเศษดานกีฬาใหเขาเรียนใน 
    มหาวิทยาลัย 
 

3. กองฯ มีการบริหารจัดการเชิงรุก ที่มี
ประสิทธิภาพ โปรงใส  ตรวจสอบได  
ตามหลักธรรมาภิบาล  และสอดรับกับ
การบริหารมหาวิทยาลัยหลายวิทยาเขต   
 

(ป 5  กลยุทธที่ 1- 2 , 4 , 5 , 9 มอ.) 

1.  เพื่อบูรณาการงานกิจการนักศึกษา กับ   
     คณะ และวิทยาเขต อยางเปนระบบ   
 
 

1.  จัดตั้งคณะกรรมการดําเนินงานหรือ 
     คณะทํางานตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับงาน 
     กิจการนักศึกษา 
2.  กําหนดแผนการปฏิบัติงานรวมกับ 
     คณะ  และวิทยาเขต    
 

 2. เพื่อใหการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ 
   ตามหลักธรรมาภิบาล  

1.  จัดอบรมใหความรู  กระตุนและสราง 
     จิตสํานึกใหบุคลากรปฏิบัติงานโดยยึด 
     หลักธรรมาภิบาล 
2.  ปรับและวางระบบบริหารจัดการใหมี 
     ความโปรงใสและตรวจสอบได    
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เปาประสงค วัตถุประสงค กลยุทธ 
 3.  เพื่อพัฒนาความกาวหนาของบคุลากร

อยางเปนระบบ  ทั้งดานระดับความรู และ
ระดับความสามารถทางวิชาการ 

 

1.  พัฒนาบุคลากรเขาสูตําแหนงชํานาญการ/
เช่ียวชาญ/เช่ียวชาญพิเศษ  

2.  มีระบบกลไกเสริมสรางและจูงใจใหบุคลากร
ทําผลงานทางวชิาการ 

3.  มีการพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง   
  

 
4. จัดหางบประมาณสนับสนุนใหเพียงพอใน

การพัฒนาบุคลากร เชนเรื่องการฝกอบรม  
ศึกษาดูงาน หรือการทําวิจัย  

 
 4.  เพื่อพัฒนาระบบการจัดการฐานขอมูล 

     และการใช เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     อยางมีประสิทธิภาพ 

1. จัดใหมีฐานขอมูลที่เช่ือถือได  ทันสมัย 
    สําหรับการบริหารจัดการ 
2. จัดหาอุปกรณคอมพิวเตอร และอื่น ๆ ให   
    เพียงพอกับความตองการในทุกภารกิจของ 
    กองฯ 
3. จัดอบรมใหความรูบุคลากรเรื่อง 
    เทคโนโลยีสารสนเทศอยางตอเนื่อง 
 

4. เพื่อเสริมสรางสมรรถนะ  และ 
    ปรับวัฒนธรรมองคกร  สูการเปน 
    องคกรแหงการเรียนรูที่มีการ 
   จัดการความรู  เพื่อใหเกิดการ 
   พัฒนาอยางยัง่ยืน 

1.  เพื่อพัฒนาการทํางานเปนทีม  มี      
    จิตสํานึกแหงการเรียนรู    

1.  ใหบคุลากรทํางานเปนทีม  
     เพื่อพัฒนาองคกร โดยแตงตั้ง 
     คณะทํางานชุดตาง ๆ 

(ป 6   กลยุทธที ่1- 7  มอ.) 2.  เพื่อพัฒนา KPIs ใหสอดคลองกบั 
     ระบบการประกันคุณภาพของ 
     มหาวิทยาลัย  
 

1. มีคณะกรรมการประกันคุณภาพของกองฯ 
2. จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อ 
    พัฒนา KPIs ใหสอดคลองกบัระบบ 
    การประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย  
 

 3. เพื่อสรางระบบ Knowledge   
    Management  และสราง/จัดเก็บ 
    องคความรูอยางเปนระบบ เพื่อให 
    เกิดเปนขุมความรูดานกิจการ 
    นักศึกษา 

1. สงเสริมใหบุคลากรแลกเปลี่ยนถายทอด และ
เผยแพรความรู 

2.  สราง/ประมวลองคความรูดานกิจการ 
     นักศึกษา 
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ผูอํานวยการกองกิจการนักศึกษา 

 
โครงสรางและการบริหารงานโครงสรางและการบริหารงาน  

  การบริหารงาน  กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  วิทยาเขตหาดใหญ  มีการ
แบงโครงสรางการบริหาร  ดังนี้ 
 
 

 โครงสรางและการบริหารงาน  กองกิจการนักศึกษา 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

อธิการบดี 

รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา  กีฬาและวฒันธรรม 

- คณะกรรมการดําเนินงานกิจการนักศึกษา 
- คณะกรรมการจัดสรรทุนการศึกษา 
- คณะกรรมการดําเนินงานวินัยนักศึกษา 
- คณะกรรมการที่ปรึกษาเชิงจิตวิทยา 
- คณะกรรมการอาจารยที่ปรึกษาหอพัก 
- คณะกรรมการกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา 

ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนานกัศึกษา 

หัวหนางานแนะแนว 
และจัดหางาน 

หัวหนางานบริการ 
และสวสัดิการนักศึกษา 

หัวหนางานกิจกรรม 
นักศึกษา 

หัวหนางาน 
ธุรการ 

หัวหนาหนวย 
กิจกรรมนานาชาติ

หัวหนาหนวย
สารสนเทศ 

ผูชวยอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาและกีฬา 
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งานแนะแนวและ 
จัดหางาน 

งานบริการและสวัสดิการ
นักศึกษา 

งานกิจกรรมนักศึกษา งานธุรการ 

กองกิจการนักศึกษา 

โครงสรางการแบงงานกองกิจการนักศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

- หนวยทุนการศกึษา 
- หนวยกองทุนเงินใหกูยืม 
   เพื่อการศึกษา 
- หนวยบริการปรึกษา 
   เชิงจิตวิทยา 
- หนวยกิจกรรมพัฒนา 
  นักศึกษา 
- หนวยจัดหางานและ 
    ศูนยขอมูลอาชพี 
- หนวยวินัยนักศกึษา 
- หนวยเงินยืมฉุกเฉิน 

 - หนวยธุรการ 
 - หนวยไปรษณียภัณท 
 - หนวยหอพักชาย /หญิง 
 - หนวยสุขาภิบาลอาหาร 
 - หนวยบริการสขุภาพนัก 
     ศึกษาและประกันภัย 
     อุบตัิเหตุนักศกึษา / 
     บุคลากร 
 - หนวยอาคารสถานที ่
 - หนวยพัสด ุ 
 

- หนวยกิจกรรมบําเพ็ญ- 
   ประโยชน 
- หนวยกิจกรรมศิลป- 
   วัฒนธรรม 
- หนวยกิจกรรมวิชาการ 
- หนวยกิจกรรมกีฬา 
- หนวยกิจกรรมพิเศษ 
- หนวยกีฬาและพัสด ุ
- หนวยวิชาทหาร 

- หนวยบริหารงาน   
   ทัว่ไป 
- หนวยสารบรรณ 
- หนวยการเงิน 
- หนวยงบประมาณ 
- หนวยผลิตเอกสาร 
- หนวยพัสด ุ
- หนวยบุคลากร 

- สารสนเทศ 
   กองฯ 

หนวย 
สารสนเทศ 

หนวย 
กิจกรรมนานาชาติ 

- กิจกรรมนานาชาติ 
  ของนักศึกษา  
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อัตรากําลัง 
ขาราชการ         22 คน 
ลูกจางประจํา        25 คน 
พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ        3         คน 
พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได        2         คน 
พนักงานเงินรายได     8 คน 
ลูกจางโครงการ  (คนงาน)    2 คน 

รวม   62         คน 
 

            โครงสรางอัตรากําลังโครงสรางอัตรากําลัง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  

ผูอํานวยการกอง 
นักวิชาการศึกษา  ระดับ 8 

นายวิชา    เพชรขาว 

ง.บริการและสวัสดิการนักศึกษา 
นักวิชาการศึกษา  

ชํานาญการ  ระดับ 8 
นางสุพัตรา   วิจิตรโสภา 

 

ง.แนะแนวและจัดหางาน 
นักแนะแนวการศึกษา- 

และอาชีพ 
ชํานาญการ  ระดับ 8 
นางอมรา    ศรีสัจจัง 

     - นักแนะแนวการศึกษาและ 
        อาชีพชํานาญการ ระดับ 8 (1) 
     - นักแนะแนวการศึกษาและ 
        อาชีพ  ระดับ 6 (1) 
     - นักวิชาการอุดมศึกษา (3) 
     - นักแนะแนว (1) 
    

      --  นักวิชาการศึกษา 
           ชํานาญการ ระดับ 8 (1) 
      - นักวิชาการศึกษา ระดับ 6 (2) 
      - นักวิชาการศึกษา ล/ช (1) 
       - นักกิจการนักศึกษา (1) 
      - ชางเทคนิค  ล/ช (1) 
       - แมบาน ล/ป (5) 
      - พิมพดีดชั้น 1 ล/ป (1) 
    - นักวิชาการอุดมศึกษา (1) 
       -  ลูกจางโครงการ  (2) 

   - นักวิชาการนักศึกษา 6 (1) 
    - ผูปฏิบัติงานบริหาร ระดับ 5  (3) 
    - นักวิชาการเงินและบัญชี  
      ระดับ 5 (1) 
    - พนักงานธุรการ ล/ช (2) 
    - เจาหนาที่พิมพดีด ล/ช (1) 
    - แมบาน ล/ป (1) 
    

 

   - นักวิชาการคอมพิวเเตอร  
    ล/ช (1) 
 
  
 

     - นักวิชาการศึกษา ชํานาญการ 
       ระดับ 8 (1)  
    - นักวิชาการศึกษา ระดับ 6 (4) 
    - นักวิชาการศึกษา  (1) 
    - ผูปฏิบัติงานบริหาร ระดับ 4  (1)   
    - แมบาน   ล/ป (18) 
 
  

ง.กิจกรรมนักศึกษา 
นักวิชาการศึกษา 

ชํานาญการ ระดับ 8 
นายสุกรี  เมฆทันต 

 

หนวยสารสนเทศ 
นักแนะแนวการศึกษา-
และอาชีพชํานาญการ  

ระดับ 8 
นายคมกริช  ชนะศรี 

หนวยกิจกรรมนานาชาติ 
นักวิชาการศึกษาระดับ 6 (1) 
นายประวัติ  เวทยประสิทธิ์ 

ง.ธุรการ 
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 

ชํานาญการ  ระดับ 8 
นางอาภรณ   อุนธวัชนัดดา 
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หนาที่รับผิดชอบหนาที่รับผิดชอบ  

           หนาที่รับผิดชอบของงานตาง ๆ กองกิจการนักศึกษา มีดังนี้ 
 งานแนะแนวและจัดหางาน  
 

 งานแนะแนวและจัดหางาน กองกิจการนักศึกษามีกรอบการดําเนินงานดานพัฒนานักศึกษา
จัดบริการ และสวัสดิการตาง ๆ เพื่อสรางความพรอมในการเรียนและเพื่อเตรียมนักศึกษาในการประกอบอาชีพ
หรือศึกษาตอ ดังนี้ 

                       1. ทุนการศึกษา ดําเนินการจัดสรรทุนการศึกษาประเภทตาง ๆ เพื่อชวยเหลือนักศึกษาที่ประสบ
ปญหาดานการเงินที่อาจจะสงผลกระทบตอการเรียนของนักศึกษา ดําเนินงานตามประเภททุนการศึกษา 5 
ประเภท และภาระงานอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของดังนี้ 
 1.1  ทุนประเภททั่วไป เปนทุนที่มหาวิทยาลัยไดรับความชวยเหลือเงินทุนจากแหลงเงินทุนทั้ง
ภาครัฐและเอกชน จัดสรรใหแกนักศึกษาทั้งที่เปนทุนรายปและทุนประเภทใหตอเนื่องจนสําเร็จการศึกษา 
จํานวนเงินทุนตั้งแต 3,000-40,000 บาท ตอทุนตอปการศึกษา  
 1.2  ทุนประเภทยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษา เปนทุนที่มหาวิทยาลัยพิจารณายกเวน
คาธรรมเนียมการศึกษาใหกบันักศึกษาผูขอรับทุนจัดสรรใหต้ังแตช้ันปที่ 1 ใหตอเนื่องจนนักศึกษาสําเร็จ
การศึกษา โดยยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษา 3 รายการ คือ คาหนวยกิต คาบํารุงมหาวิทยาลัยและคาบํารุง
หองสมุด         
 1.3  ทุน  "สงขลานครินทร” เปนทุนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนก เจา
ฟามหิดลอดุลยเดชฯ ที่จะสงเสริมใหมีการศึกษาสูง และเพื่อสรางนักวิชาการ (Scholar) ที่มีความสามารถสูงจาก
นักเรียนใน 14 จังหวัดภาคใต ที่มีผลการเรียนดีเยี่ยมเขาศึกษาตอในสถาบันอดุมศึกษาภาคใต โครงการคัดเลือก
นักเรียนมัธยมปลายใน 14 จังหวัดภาคใต ทุนสงขลานครินทรไดเร่ิมดําเนินการตั้งแตป พ.ศ. 2536 การรับสมัคร
และคัดเลือกทนุใหม ปละ 1 ทุน และพิจารณาคัดเลือกผูรับทุนตอเนื่องทีก่ําลังศึกษาระดับปริญญาตรี  
 1.4  ทุนการศึกษาโครงการตนกลาสงขลานครินทร เปนทุนที่คณะกรรมการสงเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ริเร่ิมใหมีทุนการศึกษาสําหรับนักเรียนที่ครอบครัวมีฐานะทางเศรษฐกิจ ขัดสน 
ใหไดมีโอกาสในการศึกษาจนจบการศึกษาในระดับปริญญาตรี ทุนการศึกษาโครงการตนกลาสงขลานครินทร 
แบงเปน 2 ระดับ คือ ทุนสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับปริญญาตรี สําหรับปการศึกษา 
2548 ซ่ึงเปนปแรกของการดําเนินงานไดเปดรับสมัครและคัดเลือกนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตน จากโรงเรียน
ขยายโอกาสใน 14 จังหวัดภาคใตเพื่อศึกษาตอในระดับมัธยมปลาย  
 1.5  ทุนประเภทชวยเหลือโดยการทํางานแลกเปลี่ยน เปนทุนที่มหาวิทยาลัยกําหนดใหผูไดรับ
ทุนตองทํางานใหกับหนวยงานตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย นักศึกษาจะไดรับคาตอบแทนคิดเปนช่ัวโมง การทํางาน
ช่ัวโมงละ 25 บาท จัดสรรทุกภาคการศึกษา   
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                       2. กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา (กยศ. และ กรอ.) เปนกองทุนที่รัฐบาลจัดตั้งขึ้นเพื่อชวยเหลือ
นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพยไดมีโอกาสศึกษาจนสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ผูมีสิทธิ์กูยืมตาม
คุณสมบัติที่กองทุนฯ และมหาวิทยาลัยกําหนด กองทุน กยศ. เปนเงินใหกูคาธรรมเนียมการศึกษา และคาใชจาย
รายเดือน เปนทุนประเภทที่ตองชําระเงินคืนกองทุนฯ หลังสําเร็จการศึกษา ดอกเบี้ยรอยละ 1 ตอป และตาม
เงื่อนไขของแตละประเภท   
                       3. บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยา เปนสวนบริการปรึกษาแกนักศึกษาที่ประสบปญหาความยุงยากใจ 
หรือที่ตองการพัฒนาตนเอง เชน การปรับตัวดานตาง ๆ ของนักศึกษา ปญหาความแตกตางทางวัฒนธรรมที่
หลากหลาย ความเปลี่ยนแปลงของชีวิต ทั้งความแปลกใหมของระบบการเรียนและการปรับตัวของการใชชีวิต
ในมหาวิทยาลัย นักศึกษาอาจประสบปญหาตางๆ และรูสึกวาการดูแลตนเองหรือแกปญหาเพียงลําพังเปนไปได
ยาก และตองการปรึกษาหารือ เพื่อหาแนวทางในการแกไขปญหา หรือเพื่อพัฒนาตนเอง จึงมีบริการปรึกษาเปน
รายบุคคล และบริการตาง ๆ   เชน 
  3.1  HOT LINE สายดวน สําหรับวัยใส ๆ ที่อาจมีเร่ืองวุน ๆ กับตัวเอง กับเพื่อน หรือ
ครอบครัวทั้งในเรื่องของความรัก สังคม สุขภาพ ฯลฯโดยมีอาสาสมัครบานวัยใสจัดกิจกรรมอื่น ๆ  
  3.2  มุมส่ือวัยรุน มหีนังสือ นิตยสาร หรือวีดีโอ ฯลฯ เสริมทักษะชีวิตในวัยรุน 

3.3  กิจกรรมเพื่อการพัฒนานักศึกษา เชน  กิจกรรมรณรงคปองกันปญหาเอดส กิจกรรม
รณรงคปองกันยาเสพติด 
  3.4  กิจกรรมของคณะกรรมการที่ปรึกษาเชิงจิตวิทยา 
                       4. กิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา  ดําเนินการการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษารายละเอียดภาระ
งาน ไดแก  กิจกรรมพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา เสริมสราง ปลูกฝงใหนักศึกษา มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม 
รูจักสิทธิหนาที่ของการเปนพลเมืองที่ดี และรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ     
กิจกรรมเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ   กิจกรรมเพื่อสนองนโยบายรัฐบาลหรือตามความรวมมือของคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาและของมหาวิทยาลัยเฉพาะคราว 
  5. จัดหางานและศูนยขอมูลอาชีพ   ดําเนินการหรือการจัดการใหบริการตาง ๆ รวมทั้งขอมลู
เตรียมความพรอมเพื่อการศึกษาตอและการประกอบอาชีพ     ดังนี้ 
  5.1  บริการขอมูลขาวสารการศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษา ทัง้ภายในประเทศและตางประเทศ 
จัดทําขาวสารการรับสมัครงาน   
  5.2  บริการจัดหางาน สําหรับนักศึกษาที่กําลงัจะสําเร็จการศึกษา  โดยมี web site psu  job 
search   ประสานการรับสมัครงานจากแหลงงานตาง ๆ การคัดเลอืกบุคคลเขาทํางานหรือการแนะนําองคกร  
  5.3  บริการจัดหางานพิเศษ(part – time) ติดตอกับแหลงงานหรือบุคคลทีต่องการรับนักศึกษา
ทํางาน เพื่อหารายไดระหวางเรียน หรือหาประสบการณ เชน งานสอนพิเศษ งานสํารวจเก็บขอมูลในการทาํวิจัย 
ฯลฯ   
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  5.4 กิจกรรมโครงการเพื่อพัฒนานักศึกษาและโครงการพิเศษตาง ๆ บรรยาย/อบรมความรู 
เพื่อการศึกษาตอหรือสมัครงาน  เชน  เทคนิคการสมัครงาน  การเขียนประวัติสวนตัว  ทักษะภาษาองักฤษ  
อบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน  TOEIC    
  5.5  ศูนยสอบ  TOEIC ศูนยภาคใต สําหรับนักศึกษาและบุคคลทั่วไป  
  5.6  กิจกรรมสัปดาหเตรียมตัวเพื่ออาชีพ และวันนัดพบแรงงานกรอบภาระงาน  
  6. วินัยนักศึกษา  กรอบภาระหนาที่การดําเนินงานวินัยนักศึกษา กลาวคือ รับคํารอง ขอ
รองเรียนที่เกี่ยวกับนักศึกษา สืบสวน  สอบสวน   ขอกลาวหาตาง ๆ กํากับดูแลใหนักศึกษาปฏิบัติตามขอบังคบั 
ระเบียบ ประกาศ หรือขอปฏิบัติของมหาวิทยาลัย พรอมทั้งจัดทําระเบียนประวัตินักศึกษาและมีการประเมินผล   
  7. เงินยืมเพ่ือเหตุฉุกเฉิน ใหบริการเงินยืมเพื่อเหตุฉุกเฉินสําหรับความจําเปนเรงดวนหรือ
กระทันหัน จํานวนเงินยืมคร้ังละไมเกิน 1,000 บาท ชําระคืนภายใน 2 เดือน ชําระคืนในแตละครั้งแลวสามารถ
ยืมไดไมจํากัดจํานวนครั้งในการยืมของแตละคน   
 
 งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา    
 
 งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา มีขอบขายความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริการและ สวัสดิการ
นักศึกษา  ในเรื่องของที่พักนักศึกษา  จํานวน  11  อาคาร  (นักศึกษาในหอพัก  จํานวน 3,510  คน)  อาหาร ส่ิง
อํานวยความสะดวก อนามัยนักศึกษา    ประกันภัยอุบัติเหตุนักศึกษาและบุคลากร   ตลอดจนอาคารสถานที่ และ
พัสดุ  มีสํานักงานแยกตางหากจากกองกิจการนักศึกษา บุคลากรที่ใหบริการนักศึกษาสวนใหญปฏิบัติงาน
ประจําที่อาคารหอพักนักศึกษา ยกเวนหัวหนางาน  หัวหนาหนวย และเจาหนาที่รับ-สงหนังสือที่ประจําอยู ณ 
อาคารสํานักงานหอพักนักศึกษา ดังรายละเอียดหนาที่แตละหนวยดังนี้ 

 1.  หนวยธุรการ  มีหนาที่เกี่ยวกับงานสารบรรณ คือ รับ-สงหนังสือ เสนอ เวียน ทําสําเนา จัดเก็บ 
ใหบริการจองเชาเส้ือครุย - ราชปะแตนแกบัณฑิต  ดําเนินการเกี่ยวกับบุคลากรของงาน  ใหบริการจองและจัดที่
พักสําหรับผูเขารวมกิจกรรมตาง ๆ  สรุปรายงานการจัดที่พักและรายรับ – จายประจําป จัดทําคําของบประมาณ 
รับ – จัดแยกหนังสือพิมพใหหอพัก  ใหบริการนักศึกษารับคํารอง/แบบฟอรมตาง ๆ  
 2.  หนวยไปรษณียภัณฑ มีหนาที่รับไปรษณียภัณฑจากที่ทําการไปรษณีย และจากบุรุษไปรษณีย 
แยกประเภท ประเภทธรรมดาแยกสงใหหอพักทุกอาคาร ประเภทลงทะเบียนเขียนใบแจงสงใหหอพักแจงให
นักศึกษาตอไป รับ – จายไปรษณียภัณฑใหนักศึกษา สวนไปรษณียภัณฑของนักศึกษาที่ไมไดพักในหอพัก
จัดแยกสงใหคณะที่เกี่ยวของดําเนินการตอ  ประเมินผลความพึงพอใจของนักศึกษาผูใชบริการ 
 3. หนวยหอพักชายและหนวยหอพักหญิง   มีหนาที่จัดทําขอมูลหอพักและดูแลใหนักศกึษาจอง
หอพักผาน  http://www.psu.ac.th/studaffairs   ดําเนินการงานทะเบียนหองพักใหนักศึกษาและบคุคลทั่วไปชวง
ปดภาค  จัดวางระเบียบขอปฏบิัติ   จัด/เตรียมวัสดุครุภัณฑในหองพัก นอกหองพักควบคุมดแูลความเปนอยู
นักศึกษาใหปฏิบัติตามระเบียบหอพัก บริหารงานภายใน หอพักชาย - หญิง จัดกิจกรรม เพื่อพัฒนานักศึกษาที่
พักในหอพัก จัดประชุมและประสานงานคณะกรรมการนักศึกษาประจําหอพัก อาจารยที่ปรึกษาหอพกั ให
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คําแนะนําปรึกษาชวยเหลือนักศึกษา  สืบสวน สอบสวนกรณี  ทําผิดระเบียบหอพัก ควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน
เจาหนาที่หอพัก แจงซอม ติดตามผล จัดทําคําของบประมาณ จัดทํา/ประชาสัมพันธขาว/สาสนหอพัก ประเมิน
ความพึงพอใจนักศึกษาและบคุคลภายนอกทีพั่กในหอพัก  
 4. หนวยสุขาภิบาลอาหาร มีหนาที่รับสมัครและคัดเลือกผูประกอบการ จําหนายอาหารและ
รานคาส่ิงอํานวยความสะดวกในโรงอาหารและศูนยอาหารโรงชางของมหาวิทยาลัย จัดทําสัญญา ติดตาม
ตรวจสอบบันทึกการชําระเงินคาเชาสถานที่  ควบคุม การดําเนินกิจการจําหนายอาหารใหเปนไปตามเงื่อนไข
ขอปฏิบัติ จัดประชุม อบรมผูประกอบการ ตรวจสอบคุณภาพอาหาร บริหารจัดการใหมีอาหารจําหนายอยาง
หลากหลาย สะอาด เพียงพอ มีราคาที่ยุติธรรม ดูแลงานรักษาความสะอาดทั้งภายในและนอกอาคาร และ
ประสานงานกับคณะกรรมการและผูเกี่ยวของในการปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงาน แจงซอม ติดตาม
ประสานงานปรับปรุง ซอมแซม จัดทําคําของบประมาณ และประเมินผลความพึงพอใจของผูใชบริการ 
 5.  หนวยบริการสุขภาพอนามัยนักศึกษาและประกันภัยอุบัติเหตุนักศึกษาและบคุลากร         

      บริการสุขภาพอนามัยนักศึกษา มีหนาที่ ราง ปรับปรุงประกาศการใหบริการ ประชาสัมพันธ
สิทธิประโยชน วิธีเขารับบริการ ตรวจสอบสิทธิและคารักษาพยาบาลใหเปนไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด  
กรณีมีคารักษาพยาบาลเกินสิทธิ์ แจงหนี้ บันทึกหนี้สิน ติดตามผลการชําระ เบิกจายเงินใหโรงพยาบาล 
ประสานงานนําสง 
นักศึกษาปวย เยี่ยมเยียน ติดตามอาการปวยของนักศึกษา ใหคําแนะนําปรึกษาการมีสิทธิ์/ใชสิทธิและประโยชน
แกนักศึกษา  แจงคณะ ผูปกครอง  ประเมินผลผูใชบริการ   
    การประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคล (กลุม) นักศึกษาและบุคลากร มีหนาที่ รางคําส่ังแตงตั้ง
กรรมการพิจารณาคัดเลือกบริษัทประกันภัยจาก 5 วิทยาเขต/เขตการศึกษา ประชุมคณะกรรมการพรอมบันทึก
การประชุม รางประกาศเชิญชวนบริษัทประกันภัยรวมเสนอโครงการ ประชุมช้ีแจงผูแทนบริษัทประกันภัย 
จัดทํารายงานผลการพิจารณาคัดเลือกบริษัทประกัน รางบันทึกขอตกลงระหวางมหาวิทยาลัยกับบริษัทประกัน 
ประชาสัมพันธสิทธิประโยชน และรับสมัครบุคลากรเขารวมโครงการประกันภัยอุบัติเหตุ จัดทํารายชื่อ
นักศึกษา – บุคลากรผูเอาประกันภัยสงใหบริษัทประกันภัย ตรวจสอบขอมูลใหบริการรักษาพยาบาลทั้งของ 
นักศึกษาและบุคลากร เบิกจายเงินใหโรงพยาบาล ตรวจสอบใบเสร็จจัดทําเอกสารเคลมประกัน บันทึกขอมูล 
พรอมติดตามผลการเคลมกับบริษัทประกันภัย  บันทึกขอมูลการจายเงินของบริษัท สํารวจรายการ/จํานวนเงิน
คารักษาของนักศึกษา/บุคลากร กรณีมีคารักษาเกินสิทธิ์ แจงหนี้ ติดตามผลการชําระเบิกจาย ใหคําแนะนํา
ปรึกษาเกี่ยวกับการใชสิทธิ์ใหเกิดประโยชนสูงสุด  ติดตอและประสานงานคณะ ผูปกครองโรงพยาบาล บริษัท
ประกัน กองกิจการนักศึกษา กองคลังและผูเกี่ยวของ  วิเคราะหขอมูลและประเมินผล 
 6. หนวยอาคารสถานที่ ทําหนาที่จัดทําคําของบประมาณ ประสานงานซอมแซม - บํารุงอาคาร 
งานพื้นที่และสนามบริเวณหอพัก ประสานงานหอพักเอกชน กองอาคารสถานที่เกี่ยวกับการซอมแซม 
ปรับปรุงพัฒนาอาคารหอพัก ศูนยอาหารโรงชาง และบริเวณ  การกําหนดรูปแบบรายการและราคากลาง กอง
คลังเกี่ยวกับการจัดซ้ือจัดจาง  ดูแลงานรักษาความปลอดภัยบริเวณหอพักนักศึกษาและรานสวัสดิการตาง ๆ  
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ประชาสัมพันธ/ประสานงานการโอนยายทะเบียนบานของนักศึกษา ทําหนาที่เปนเจาบานตามเลขที่บานหอพัก  
ประชาสัมพันธรายชื่อนักศึกษาผูมีสิทธิ์เลือกตั้ง 
 7. หนวยพัสดุ ทําหนาที่ ดําเนินการเกี่ยวกับวัสดุงานบานงานครัว วัสดุสํานักงาน โดยการสํารวจ
รายการ จัดหา ติดตามผลการจัดหา ลงบัญชี จาย เช็คสต็อก และงานครุภัณฑตาง ๆ ของหอพักนักศึกษา เชน 
สํารวจรายการ  กําหนดรูปแบบ  ประสานการจัดซ้ือจัดจาง  เบิกจาย  ทําทะเบียน  ควบคุม  ตรวจสอบ  
ประสานงานซอมแซม  จําหนาย ฯลฯ 
 
งานกิจกรรมนักศึกษา 
 1. - 3.    หนวยกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน     หนวยกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมและหนวยกิจกรรม-
วิชาการ  มีหนาที่ดําเนินงานดังนี้ 
  - พิจารณาวิเคราะห หลักเกณฑรายละเอียด ใหคําแนะนําการทํากิจกรรมโครงการตาง ๆ ของ
นักศึกษาใหเปนไปตามหลักเกณฑและขอกําหนดที่วางไว 

- สนับสนุนดานการเงิน พัสดุ ยานพาหนะ ในการดําเนินกิจกรรมของนักศึกษา 
 - ติดตอประสานงานสโมสรคณะ ฝายกิจกรรมนักศกึษาทุกคณะ อาจารยที่ปรึกษา หนวยงาน
ตาง ๆ ที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อใหการดําเนินการเปนไปดวยความเรียบรอย 
  - ติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน  สรุปผลและเผยแพร  ประชา-สัมพันธ การ
ดําเนินการ 
                             - จัดทําทะเบียนประวัติและขอมูล ออกใบรับรองการทํากิจกรรมตาง ๆ ของนักศึกษา 
 4. หนวยกิจกรรมกีฬา  มีหนาที่ดําเนินการดานกีฬาของนักศึกษา เชนเดียวกับหนวยที่ 1-3  และ
ทําหนาที่บริหารจัดการ ควบคุมดูแลและดําเนินการเกี่ยวกับดานวัสดุอุปกรณดานกีฬาและสนามกีฬา 
 5. หนวยกิจกรรมพิเศษ  มีหนาที่ดําเนินการเชนเดียวกับหนวยที่ 1-3 ใน  กิจกรรมพิเศษตางๆ ของ
องคการนักศึกษา มหาวิทยาลัยหรือสวนราชการตางๆ ที่เกี่ยวของกับนักศึกษา 
 6. หนวยกีฬาและพัสดุ  มีหนาที่ดําเนินการเกี่ยวกับพัสดุ - ครุภัณฑของงานกิจกรรม 
นักศึกษา องคการนักศึกษาและชมรมตาง ๆ 
 7. หนวยวิชาทหาร  มีหนาที่ดําเนินงานดังนี้ 
 - ดําเนินการติดตอประสานงานกับกรรมการรักษาดินแดน เพื่ออํานวยความสะดวกใหแก
นักศึกษา ในการพักกําลังสํารอง 

- ดําเนินการประสานงานการรับสมัครเขาเรียนวิชาทหาร 
 - รวบรวมหลักฐานการสมัครและทะเบียนประวัติ 
 - ควบคุมการเขารับการฝกอบรมประจําป 
 - ดําเนินการนําปลดเปนทหารกองหนุน และขอยกเวนการคัดเลือกเขารับราชการทหาร 
 การผอนผันการเรียกระดมพล 
 - นํานักศึกษาออกฝกภาคสนาม 
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 - อํานวยความสะดวกและประสานงานกับราชการในการเรียกนักศึกษาเขารับราชการทหาร 
 - จัดทําบัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษา หรือพนสภาพการเปนนักศึกษา  การผอนผันการตรวจ
เลือกไปยังจังหวัดตาง ๆ และกระทรวงกลาโหม 
 
งานธุรการ 
 

            งานธุรการ มีขอบขายการดําเนินการงานธุรการและใหบริการงานดานธุรการแกทุกงานของกอง
กิจการนักศึกษา  ใหบริการนักศึกษากลุมกิจกรรมตาง ๆ สวนกลาง เชน องคการบริหาร องคการนักศึกษา สภา
นักศึกษา ชมรมตาง ๆ และคณะกรรมการนักศึกษาประจําหอพักตลอดจนใหบริการแกบุคลากรทั่วไปในการใช
บริการและไดจําแนกการดําเนินงานของหนวยตาง ๆ ดังนี้ 
 1. หนวยบริหารงานทั่วไป   มีหนาที่ดําเนินการเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพของกอง ฯ 
งานประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย งานขอมูลสารสนเทศดานประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยและขอมูล
ตัวช้ีวัดการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยในสวนที่เกี่ยวของกับกิจการ -
นักศึกษา งานเลขานุการผูบริหาร  งานประชุมตาง ๆ  เชน   ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานกิจการนักศึกษา 
ประชุมทีมผูบริหาร ประชุมหัวหนางาน ประชุมเจาหนาที่  ประชุมพิจารณาเร่ือง/โครงการตาง ๆ ของกองฯ   
ติดตอและประสานงานหนวยงานภายในและภายนอก  จัดทําเอกสาร/ขอมูลตาง ๆ และอื่ นๆ ของกองฯ 
 2. หนวยสารบรรณ   มีหนาที่รับ - สง  นําเสนอ   จัดทําสําเนา แจกจาย แจงเวียนหนังสือตางๆ 
ของกองและหนวยงาน    ถายเอกสาร  ราง-โตตอบหนังสือ เกษียณหนังสือตาง ๆ ของกองจัดเก็บเอกสาร  
รับสงไปรษณียภัณฑ  พัสดุภัณฑของทุกงาน  กลุมกิจกรรมและนักศึกษาที่พักในหอพักและอื่น ๆ ของกองฯ 
 3. หนวยการเงิน  มีหนาที่ดําเนินการเกี่ยวกับการเงินตาง ๆ ของกองฯเชน เงินยืมทดรองจายใน
การดําเนินงานของทุกงาน/กลุมกิจกรรมสวนกลาง เชน องคการบริหาร องคการนักศึกษา สภานักศึกษา ชมรม 
และคณะกรรมการประจําหอพักนักศึกษา  ดําเนินการควบคุมและรับจายเงินทุนการศึกษา   เงินคา
รักษาพยาบาล/ประกันอุบัติเหตุ เงินคาบํารุงกิจกรรมนักศึกษา  รับและควบคุมเงินรายไดจากการใชบริการ
สนามกีฬาตาง ๆ ของกองฯ  และอื่น ๆ  รับ-จายเงินทุกประเภททั้งตัวเงินสดและสั่งจายดวยเช็คนําเงินฝาก ถอน
จากธนาคาร  ควบคุม  ตรวจสอบ จัดเก็บรักษา จัดเก็บหลักฐานการเบิกจายเงิน   จัดทําบัญชี/รายงาน สํารวจ
หนี้สินและติดตามทวงหนี้เงินยืม ฯลฯ 
 4. หนวยงบประมาณ  มีหนาที่ดาํเนินการเกี่ยวกับงบประมาณตาง ๆ ในการดําเนินการของกอง
กิจการนักศึกษาและกลุมกิจกรรมนักศึกษา เชน เงินรายได/เงินงบประมาณ   เงินสกอ.  เงินคาบํารุงกิจกรรม
นักศึกษา  เงินอุดหนุนกิจกรรมนักศึกษา  เงินรายไดกรมการศาสนา และเงินอื่น ๆ ในการดําเนินงานของกองฯ/
มหาวิทยาลัย จัดทําคําของบประมาณเงินรายไดและงบประมาณแผนดินประจําป  บริหารและวางแผน การใช
เงินใหเปนไปตามแผนงาน จัดทําทะเบียนควบคุมการใชเงินใหคาํแนะนาํระเบียบตางๆ ในการใชเงินและ
หลักฐานการเบิกจาย วิเคราะห  ตรวจสอบ จัดทํารายงานการใชเงิน  ใหความรูในการใชเงินพรอมทั้งขออนุมัติ
และเบิกจาย  
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 5. หนวยผลิตเอกสาร    มีหนาที่พิมพเอกสาร   บันทึกขอมูลตาง ๆ   ใหแกทุกงาน   เชน  ขอมูล
นักศึกษาที่พักหอพัก   กิจกรรม  วิชาทหาร  เงินคาประกันอุบัติเหตุ คาบํารุงสุขภาพนักศึกษา ฯลฯ 
 6. หนวยพัสดุ  มีหนาที่ดําเนินการเกี่ยวกับพัสดุ-ครุภัณฑ  ของกองในการจัดหาวัสดุสํานักงาน 
ใบเสร็จรับเงิน จัดทําทะเบียนควบคุม รับ-จายวัสดุสํานักงาน ใบเสร็จรับเงินใหแกเจาหนาที่ของกองฯ   
ควบคุมดูแลและประสานงานการซอมบํารุง ฯลฯ 
 7. หนวยบุคลากร  ดําเนินการเกี่ยวกับบุคลากรของกองกิจการนักศึกษา  และประสานงานให
ขอมูลตางๆ  แกกองการเจาหนาที่   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
 
หนวยสารสนเทศ 
 

        หนวยสารสนเทศ เปนหนวยงานที่ดําเนินงานเกี่ยวกับสารสนเทศของกองกิจการนักศึกษา  ดังนี้ 
         1. ดูแลระบบคอมพิวเตอรของกองกิจการนักศึกษา  ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณที่

เกี่ยวของ  การเขียนโปรแกรม  การติดตั้งชุดคําส่ังสําเร็จรูป  เขียนชุดคําส่ัง  และปรับปรุงแฟมขอมูล 
                       2. ดูแลปรับปรุง  แกไขโปรแกรมคอมพิวเตอรของกองฯ โดยประสานงานกับศูนยคอมพิวเตอร 
                       3. จัดและบริหารระบบสารสนเทศ ใหคําปรึกษา แนะนําเกี่ยวกับวิทยากรคอมพิวเตอรใหแก
บุคลากรของกองฯ 

 
หนวยกิจกรรมนานาชาติ 
 

       หนวยกิจกรรมนานาชาติ   เปนหนวยงานที่ทําหนาทีใ่นการสงเสริมและประสานการดําเนินงาน
ดานกิจกรรมนักศึกษาที่เกี่ยวของกับตางประเทศ
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ผลการประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  ปการศึกษา  2550 
วันท่ี  14  ตุลาคม  2551 

-------------------------------- 
องคประกอบที่ 3  กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา 
 
จุดแข็ง 
          มีกิจกรรมพฒันานักศึกษาที่หลากหลาย  จํานวนมาก 
 
จุดท่ีควรพัฒนา/ ขอเสนอแนะ 

1. การรวมกิจกรรมนักศึกษาแตละลักษณะ (เชน ผูจัด ผูรวมดําเนินการ ผูเขารวม ฯลฯ) ใหคุณคาแตกตางกัน ควร
สงเสริม สนับสนุนใหนักศึกษาทุกคนเขารวมกิจกรรมในหลาย ๆ ลักษณะ 

2. ยังไมไดมีการสํารวจความตองการของนักศึกษาป 1 อยางแทจริง 
3. ควรประชาสัมพันธจํานวนของนักศึกษาที่ทําควาผิดในแตละประเภทใหทราบโดยทั่วกัน เพื่อใหผูเก่ียวของตระหนัก

ตอปญหาที่เกิดขึ้น 
4. ควรมีกิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพแกนักศึกษาใหท่ัวถึงทุกคน 
5. ควรสงเสริมกิจกรรมทางดานภาษา  ไมวาจะเปนภาษาเพื่อนบานหรือภาษาสากล 



วัน / เดือน / ป ป ชื่อกิจกรรม หนวยงาน สถานที่
15-พ.ค.-50 2550 จุลสารสภา สภานักศึกษา

22-28 พ.ค. 50 สงโครงการพิจารณางบจัดสรร องคการบริหาร   องคการนักศึกษา
25-พ.ค.-50 2550 อบรมปฐมพยาบาล สภานักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร

26 พ.ค.-1 มิ.ย. 50 ขายของนองใหม องคการบริหาร   องคการนักศึกษา ใตตึกกิจกรรมนักศึกษา 
26-28 พ.ค. 50 รับนองรถตาง ๆ องคการบริหาร   องคการนักศึกษา

30 พ.ค. - 1 มิ.ย. 50 ปฐมนิเทศ องคการบริหาร   องคการนักศึกษา
 มิถุนายน 50 จัดประชุมรวมของชมรมฝายกีฬา พรอมมอบเสื้อ งานกิจกรรมนักศึกษา

สามารถแกนักกีฬาที่ไดรับเหรียญ
2-3 มิ.ย. 50 พิจารณางบจัดสรร องคการบริหาร   องคการนักศึกษา
4-มิ.ย.-50

 4 มิ.ย. - 15 ก.ย. 50 สอนนาฎศิลปไทยแกนักศึกษา งานกิจกรรมนักศึกษา commonroom
4-8 มิ.ย. 50 2550 เปดรับงบสะสมเทอม 1 สภานักศึกษา
4-18 มิ.ย. 50 2550 สังเกตการณประชุมเชียร สภานักศึกษา ทุกคณะ

ตารางกิจกรรมนักศึกษา  ประจําปการศึกษา  2550

เปดเรียน

ุ ุ
 9-13 มิ.ย.50 กิจกรรมเชียรรวมกับบริษัทที่รับผิดชอบกีฬา

มหาวิทยาลัยโลก งานกิจกรรมนักศึกษา
9-10 มิ.ย. 50 2550 สัมมนาภายในสภานักศึกษา สภานักศึกษา

11-12 มิ.ย. 50 2550 พิจารณางบสะสมเทอม 1 สภานักศึกษา
 14-20 มิ.ย.50 จัดประชุมคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัย งานกิจกรรมนักศึกษา
มิ.ย.-ก.ค. 50 จัดประชุมผูฝกสอนกีฬาของวิทยาเขตหาดใหญ งานกิจกรรมนักศึกษา

36



วัน / เดือน / ป ป ชื่อกิจกรรม หนวยงาน สถานที่
14-มิ.ย.-50 2550 ไหวครู องคการบริหาร   องคการนักศึกษา โรงยิมบาย
15-มิ.ย.-50 2550 จุลสารสภา สภานักศึกษา

16-17 มิ.ย. 50 2550 สํารวจคายอิเล็คทรอนิกสเพื่อนอง 2 ชมรมอิเล็คทรอนิกสและคอมพิวเตอร นอกสถานที่
16-17 มิ.ย. 50 สัมมนา ชมรมแบดมินตัน สวนสัตวสงขลา
18-19 มิ.ย. 50 เปดโลกกิจกรรม องคการบริหาร   องคการนักศึกษา ลานหนาตึกกิจ
20-30 มิ.ย. 50 2550 กีฬาภายใน ชมรมวอลเลยบอล โรงยิม

21-มิ.ย.-50 2550 คืนมัจฉาสูวารี ชมรมพทุธศาสนา สวนสาธารณะ  
21-มิ.ย.-50 meeting ชมรมขับรองประสานเสียง common
22-มิ.ย.-50 สํารวจคายแลหลังบาน ชมรมอนุรักษสิ่งแวดลอม เขาคอหงส
22-มิ.ย.-50 meeting ชมรมดูนก ลานนกเอี้ยง

22-24 มิ.ย. 50 2550 คายนองใหม ชมรมอาสาพัฒนา
23-มิ.ย.-50 อบรมการใชอุปกรณดูนก ชมรมดูนก วท.2
23-มิ.ย.-50 2550 แบงปนรอยยิ้ม ชมรมยิงปน บานเด็กสงขลา
23-มิ.ย.-50 2550 PSU  Freshy   Rally    ชมรมโรตาแร็คต
23-มิ.ย.-50 2550 อบรมการใชกระเปายา ชมรมส.ส.พ. คณะ
ปลาย มิ.ย.50 พัฒนากิจกรรมนักศึกษา งานกิจกรรมนักศึกษา ภายนอกมหาวิทยาลัย
23-มิ.ย.-50 meeting ชมรมคริสเตียน ลานหนาชมรมตึกกิจชั้น2

23-24 มิ.ย. 50 2550 อบรมพิธีกร ชมรมวาทศิลป วท.1
23-24 มิ.ย. 50 2550 อบรมความรูซอฟทบอล ชมรมซอฟทบอล วท.2
23-24 มิ.ย. 50 2550 สัมมนาชมรม ชมรมเทนนิส หาดแกว
23-24 มิ.ย. 50 2550 สอนนับแตม ชมรมแบดมินตัน สนามแบด

37



วัน / เดือน / ป ป ชื่อกิจกรรม หนวยงาน สถานที่
23-24 มิ.ย. 50 2550 อบรมเปตอง ชมรมเปตอง สนามหนาฟตเนส
23-24 มิ.ย. 50 2550 เปดบานสันทนาการ ชมรมสันทนาการ น้ําตกโตน
23-24 มิ.ย. 50 2550 อบรมพื้นฐานหมากกระดาน ชมรมหมากกระดาน ลานหนาชมรมตึกกิจชั้น2
23-24 มิ.ย. 50 2550 คายแลหลังบาน ชมรมอนุรักษสิ่งแวดลอม เขาคอหงส

24-มิ.ย.-50 meeting ชมรมดนตรีสากล ตึกกิจ
24-มิ.ย.-50 meeting ชมรมศิลปะการเตนรํา ลานกิจกรรมชั้น  2

2550

26-มิ.ย.-50 meeting ชมรมภาษาจีน ลานนกเอี้ยง
26-มิ.ย.-50 meeting ชมรมอนุรักษสิ่งแวดลอม ลานกิจกรรมชั้น  2

2550

29-มิ.ย.-50 meeting ศิลปะและวัฒนธรรมภาคใต ลานกิจกรรมชั้น  2
2550

ชมรมศิลปะการเตนรํา หอง  Common

     29 มิ.ย. 50        (ตลอด

27 มิ.ย. 50       (ตลอดป
การศึกษา)

ชมรมเทนนิส สนาม1 2ฝกสอนเทนนิส

สอนนองรองเพลง ชมรมขับรองประสานเสียง สวลชั้น 7

25 มิ.ย. 50        (ตลอดป
การศึกษา)

Dancing Therapy

29 มิ.ย.-1 ก.ค. 50 2550 สํารวจคาย(ทุกคาย) ชมรมดูนก นอกสถานที่
29 มิ.ย.-1 ก.ค. 50 2550 แบงปน-ปนรอยยิ้มจากพี่สูนอง ชมรมนาฏรักษ ร.ร.บานทุงจัง
29 มิ.ย.-1 ก.ค. 50 2550 สัมมนากรมสงเสริมสิ่งแวดลอมรอบแรก ชมรมอนุรักษสิ่งแวดลอม เรือนรับรอง
29 มิ.ย.-1 ก.ค. 50 สัมมนาองคการ องคการบริหาร   องคการนักศึกษา ม.อ.ภูเก็ต
29 ม.ิย.-1 ก.ค. 50 คายผูนํา ชมรมมุสลิม พัทลุง
29 มิ.ย.-1 ก.ค. 50 คายจุดประกาย ชมรมสอนเด็ก หอพัก,(1)โรงยิม

ปการศึกษา )
ชมรมเทนนิส สนาม1-2ฝกสอนเทนนิส
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วัน / เดือน / ป ป ชื่อกิจกรรม หนวยงาน สถานที่
29 มิ.ย.-1 ก.ค. 50 อบรมสตูดิโอ ชมรมศิลปะการถายภาพ

30-มิ.ย.-50 2550 รับนอง ชมรมคริสเตียน สมิหลา
30-มิ.ย.-50 2550 ไหวครูชมรมศิลปะปองกันตัว ชมรมศิลปะปองกันตัว ศูนยกีฬาในรม ชั้น 2
29-มิ.ย.-50 MSC Relax Concert ชมรมดนตรีสากล โรงยิม

30 มิ.ย.-1 ก.ค. 50 2550 อบรมบริดจพื้นฐาน ชมรมบริดจ หองประชุมองคการ
30 มิ.ย.-1 ก.ค. 50 2550 อบรมพื้นฐานแบดมินตัน ชมรมแบดมินตัน สนามแบดมินตัน
30 มิ.ย.-1 ก.ค. 50 2550 อบรมกีฬายิงปนพื้นฐาน ชมรมยิงปน สนามยิงปน

ตอเนื่อง 2550 ตักบาตรวันพฤหัส ชมรมพุทธ หนาหองสมุด
จัดซื้อยาและอุปกรณ ชมรม สสพ

1,6 2550 โครงการโตวาทีนองใหมครั้งที่ 13 ชมรมวาทศิลป โรงยิม
5 Mix  Max Music ชมรมดนตรีสากล ใตตึกกิจ
6 2550 คายนองใหม ชมรมโรตาแร็คต ญ.พ.

6,8 2550 บริดจแขงกีฬาเฟรชชี่ ชมรมบริดจ หองประชุมองคการ
6,8 2550 อบรมผูนําสันทนาการชมรม ชมรมสันทนาการ สทิงปุระBEACHู
7,14 กีฬา Freshy องคการบริหาร โรงยิมทุกวัน
10 2550 ตรียมคายเสริมสรางเยาวชนฯ ชมรมอนุรักษ

1,5-9 ก.ค.50 หลักสูตรการบริหารสําหรับผูนํากลุม งานกิจกรรม
กิจกรรมนักศึกษา ครั้งที่ 1 ประจําปการศึกษา 2550

ก.ค.-50 จัดกิจกรรมประชาสัมพันธกีฬามหาวิทยาลัยโลก งานกิจกรรม
ก.ค.-ส.ค.50 จัดกิจกรรมรับไฟพระฤกษกีฬามหาวิทยาลัยโลก งานกิจกรรม
ก.ค.-50 กีฬา 5 วิทยา พรอมคัดเลือกนักกีฬามหาวิทยาลัย งานกิจกรรม
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วัน / เดือน / ป ป ชื่อกิจกรรม หนวยงาน สถานที่
ก.ค.-ต.ค.50 เตรียมความพรอมของนักกีฬาเขารวมการแขงขัน งานกิจกรรม

กีฬามหาวิทยาลัยรอบคัดเลือก
 6 ก.ค.50 อบรมเทคนิคการแตงหนาเชิงปฏิบัติการ งานกิจกรรม หองประชุม อาคาร 15

11-ก.ค.-50 2550 Meeting หมากกระดาน ชมรมหมากกระดาน ลานหนาชมรมตึกกิจชั้น2
11-15 ก.ค. 50 2550 คายเสริมสรางเยาวชนฯ ชมรมอนุรักษสิ่งแวดลอม
13-15 ก.ค. 50 สะพายกลองสอง"นกเยาวชน" ชมรมดูนก
 13-15 ก.ค.50 สัมมนาเชิงวิชาการดานศิลปฯ 3 วิทยาเขต งานกิจกรรม ภายนอกมหาวิทยาลัย

14-ก.ค.-50 จุดประกายฝนคนพันธุ C ชมรมขับรองประสานเสียง วท.3
14-15 ก.ค. 50 2550 อบรมเทควันโด ชมรมศิลปะปองกันตัว ศูนยกีฬาในรม ชั้น 2
14-15 ก.ค. 50 2550 Shooter NO.1 ชมรมยิงปน สนามยิงปน
14-15 ก.ค. 50 2550 เขารวมการแขงขันหาดใหญแชมปเปยนชิพ ชมรมตะกรอ สนามกลาง

15-ก.ค.-50 2550 แขงขันซอฟทบอลประเพณีเชื่อมความสัมพันธ ชมรมซอฟทบอล สนามซอฟทบอล
หาดใหญ-ปตตานี

15-ก.ค.-50 2550 จุลสารสภา สภานักศึกษา
15-ก.ค.-50 2550 Bridge ranking ชมรมบริดจ หองบรรยายคณะนิติฯ
15-ก.ค.-50 2550 เปดตูแลใตครั้งที่  7 ชมรมศิลปวัฒนธรรมภาคใต
15-ก.ค.-50 2550 จุลสารสภา สภานักศึกษา
18-ก.ค.-50 2550 บริการวิชาการครั้งที่ 1 ชมรมภาษาอังกฤษ ตึกฟก

19-21 ก.ค. 50 กีฬา  5  วิทยาเขต องคการบริหาร   องคการนักศึกษา วท.ภูเก็ต
24-ก.ค.-50 2550 ติวภาษาจีนครั้งที่ 1 ชมรมภาษาจีน คณะศิลปศาสตร

28 ก.ค. - 5 ส.ค. 50 MID TERM
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วัน / เดือน / ป ป ชื่อกิจกรรม หนวยงาน สถานที่
ตอเนื่อง 2550 ลูกพระบิดาขาภูมิใจ สภานักศึกษา
ส.ค.-50 จัดกิจกรรมนําผูนําองคกรดานกีฬาและผูแทน

กีฬาแตละวิทยาเขตไปดูงานดานจัดการแขงขันกีฬา งานกิจกรรม
มหาวิทยาลัยโลก

ส.ค.-ต.ค.50 ประสานหนวยสอบคัดเลือกเรื่องรับนักเรียนเขา
ศึกษาในดานกีฬา งานกิจกรรม

8-9 ส.ค. 50 2550 เชื่อมความสัมพันธบุคลากร ชมรมแบดมินตัน สนามแบดมินตัน
9-ส.ค.-50 มัจฉาวารี ชมรมพุทธศาสนา สวนสาธารณะ

10-ส.ค.-50 2550 PSU SOFTBALL CUP ครั้งที่ 19 ชมรมซอฟทบอล สนามกีฬาทั้งหมด (รถอีแตน 1,รถหกลอ 1,รถสวัสดิการ 1)
10-ส.ค.-50 ตักบาตรวันแม ชมรมพุทธศาสนา ลานพระบิดา

10-12 ส.ค. 50 2550 อิเลคทรอนิคสเพื่อนองครั้งที่ 2 ชมรมอิเล็คทรอนิกสและคอมพิวเตอร นอกสถานที่
10-12 ส.ค. 50 ปลูกปาฝายบําเพ็ญ ฝายบําเพ็ญประโยชน นอกสถานที่
10-13 ส.ค. 50 2550  Eng camp เพื่อนอง ชมรมภาษาอังกฤษ นอกสถานที่
10-13 ส.ค. 50 2550 PSU INDOOR SOCCER ชมรมฟุตบอล โรงยิม
11-12 ส.ค. 50 2550 BRIDGE  PSU OPEN ชมรมบริดจ หองบรรยายคณะนิติฯ1 , 2 
11-13 ส.ค. 50 2550 วิเทศแคมป ชมรมวิเทศสัมพันธ นอกสถานที่

15-ส.ค.-50 2550 จุลสารสภา สภานักศึกษา
15-30 ส.ค. 50 2550 กีฬาจังหวัดสงขลา ชมรมวอลเลยบอล สนามติณฯ
16-19 ส.ค. 50 ม.อ. วิชาการ มหาวิทยาลัย
16-19 ส.ค. 50 สัมมนากรมสงเสริมสิ่งแวดลอมรอบสอง ชมรมอนุรักษสิ่งแวดลอม เรือนรับรอง
20-24 ส.ค. 50 สัปดาหศาสนา ฝายศิลปะและวัฒนธรรม ใตตึกกิจ
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วัน / เดือน / ป ป ชื่อกิจกรรม หนวยงาน สถานที่
23-ส.ค.-50 Mix Max Music ชมรมดนตรีสากล ใตตึกกิจ
26-ส.ค.-50 First stage First Step ชมรมขับรองประสานเสียง เวทีใตตึกกิจ

24-26 ส.ค. 50 2550 คายหองสมุด ชมรมการศึกษาเพื่อสังคม นอกสถานที่
24-26 ส.ค. 50 สโมฯและฝายกีฬาสัมพันธ องคการบริหาร   องคการนักศึกษา นอกสถานที่

25 อบรมดาวเดือน หอพัก สนอ.210
25,26 2550 โครงการอบรมการเขียนภาษา c เบื้องตน 2 ชมรมอิเล็คทรอนิกสและคอมพิวเตอร ม.อ.

25-26 ส.ค. 50 คายแนะแนว ชมรมมุสลิม นอกสถานที่
26,29,30 ส.ค. 50 2550 ชางเผือกสุนทรพจน ชมรมวาทศิลป 26 วท 1,ตึกกิจ

27-31 ส.ค. 50 ผูหญิงและเด็กพนภัยฯ ชมรมศิลปปองกันตัว อาคารกีฬาในรม
 30 ส.ค.-2 ก.ย. 50 เปดโลกทัศนนักศึกษาสูสากล ครั้งที่ 1

ประจําปการศึกษา  2550 งานกิจกรรม
31 ส.ค. - 2 ก.ย. 50 คายปฏิบัติธรรม ชมรมพุทธศาสนา นอกสถานที่
31 ส.ค. - 2 ก.ย. 50 2550 อบรมถายภาพเบื้องตน ชมรมศิลปะการถายภาพ นอกสถานที่
31 ส.ค. - 2 ก.ย. 50 2550 สัมมนา  5 วิทยาเขต ชมรมอาสาพัฒนา นอกสถานที่
31 ส.ค. - 2 ก.ย. 50 อบรมผูนํานมัสการ ชมรมคริสเตียน นอกสถานที่

ก.ย.-50 2550 อบรมภาษาจีน ชมรมภาษาจีน คณะศิลปศาสตร
1-ก.ย.-50 2550 คืนความใสสูวัยชรา ชมรมสาธารณสุขสัมพันธ บานพักคนชราตรัง
1-ก.ย.-50 2550 จากพี่สูนอง ชมรมโรตาแร็คท นอกสถานที่
ก.ย.-ต.ค.50 จัดคายรวมดานกีฬา งานกิจกรรม
1-ก.ย.-50 2550 ซอมแซมอุปกรณและบํารุงสนาม ชมรมซอฟทบอล สนามซอฟทบอล
1-ก.ย.-50 2550 อบรมกฏกติกามารยาทกีฬาเซปกตะกรอ ชมรมตะกรอ อาคารเอนกประสงค
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วัน / เดือน / ป ป ชื่อกิจกรรม หนวยงาน สถานที่
1-ก.ย.-50 2550 PSU mini Open ครั้งที่ 14 ชมรมเปตอง สนามบนบริเวณลูวิ่ง

1-2 ก.ย. 50 2550 presentation 3 ชมรมอิเล็คทรอนิกสและคอมพิวเตอร ม.อ.
1-2 ก.ย. 50 2550 Psu Shooting open matchที่ 1 ชมรมยิงปน สนามยิงปน
1-2 ก.ย. 50 2550 พิจารณางบสะสมเทอม 2 สภานักศึกษา
1-2 ก.ย. 50 2550 เชื่อมสัมพันธนักศึกษาใหม ชมรมหมากกระดาน ตึกกิจฯชั้นสอง
1-7 ก.ย. 50 2550 สัปดาหสืบนาคะเสถียร ชมรมอนุรักษสิ่งแวดลอม ใตตึกกิจ
2-ก.ย.-50 PSU Dancing Show ชมรมศิลปะการเตนรํา ลานจอดรถตึกกิจ

7-9 ก.ย. 50 2550 สะพายกลองสองนก ครั้งที่ 15 ชมรมดูนก นอกสถานที่
7-9 ก.ย. 50 VITES ENG Intercamp ชมรมภาษาอังกฤษและชมรมวิเทศสัมพันธ
7-9 ก.ย. 50 สันฯสัมพันธสรรสรางชุมชน ชมรมสันทนาการและอีก 6  ชมรม เขาหลัก

11 ก.ย. - 2 ต.ค. 50 2550 พี่สอนนองวายน้ํา รุนที่สอง ชมรมวายน้ํา สระวายน้ํา เวลา06.00-07.30น.
13 มัจฉาวารี ชมรมพุทธ สวนสาธารณะ

13 ก.ย. - 13 ต.ค. 50 ค่ําคืนแหงเดือนรอมฎอน ชมรมมุสลิม โรงยิม
14-16 ก.ย. 50 2550 สอนนองตบวอลเลย เตะตะกรอ ลอเปตอง ครั้งที่สาม ชมรมตะกรอ นอกสถานที่
14-16 ก.ย. 50 2550 คายสงยิ้มสูนอง ชมรมการศึกษาเพื่อสังคม นอกสถานที่

15 2550 จุลสารสภา สภานักศึกษา
15-ก.ย.-50 2550 สานสัมพันธระหวางมหาวิทยาลัย ชมรมศิลปะปองกันตัว ม.ทักษิณ
15-ก.ย.-50 Bridge ranking ชมรมบริดจ หองบรรยายคณะนิติฯ1 
15-ก.ย.-50 Music Festival ชมรมดนตรีสากล หนาตึกกิจ

15-16 ก.ย. 50 2550 สัมมนาชมรม ชมรมวายน้ํา นอกสถานที่
17-23 ก.ย. 50 2550 นิทรรศการภาพถาย ครั้งที่ 6 ชมรมศิลปะการถายภาพ ตึกกิจ
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วัน / เดือน / ป ป ชื่อกิจกรรม หนวยงาน สถานที่
17-24 ก.ย. 50 สัปดาหวันมหิดล องคการบริหาร  องคการนักศึกษา ทั่วประเทศ

24-ก.ย.-50 ตักบาตรมหิดล ชมรมพุทธศาสนา ลานพระบิดา
28-ก.ย.-50 2550 บริการวิชาการ ครั้งที่ 1 ชมรมภาษาอังกฤษ ตึกฟก
ก.ย.-50 คุณยายยังสาว ฝายศิลปะและวัฒนธรรม ลานจอดรถตึกกิจ

ต.ค.-ธ.ค.50 นํานักศึกษาชมรมดานกีฬาแลกเปลี่ยนกับ
มหาวิทยาลัยในมาเลเซีย งานกิจกรรม

ต.ค.-ม.ค.51 เขารวมการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัย งานกิจกรรม
3-ต.ค.-50 2550 ตวิภาษาจีนครั้งที่ 2 ชมรมภาษาจีน ศิลปศาสตร
5-ต.ค.-50 2550 มัจฉาวารี ชมรมพุทธศาสนา สวนสาธารณะ

15-ต.ค.-50 2550 จุลสารสภา สภานักศึกษา
19-20 ต.ค. 50 2550 Bridge Camp ชมรมบริดจ นอกสถานที่
19-23 ต.ค. 50 2550 หมากลอมอุดมศึกษาครั้งที่  12 ชมรมหมากกระดาน ม.ข.
19-24 ต.ค. 50 2550 คายนักอนุรักษครั้งที่  12 ชมรมอนุรักษสิ่งแวดลอม นอกสถานที่
19-28 ต.ค. 50 2550 เก็บตัวฝกซอมนักกีฬาเซปกตะกรอ ชมรมตะกรอ อาคารเอนกประสงค , หอพักอาคาร 2
22-30 ต.ค. 50 2550 คายลูกสงขลาฯเรียนรูคูพัฒนา ชมรมการศึกษาเพื่อสังคม นอกสถานที่
19-30 ต.ค. 50 2550 คายตุลา ชมรมอาสาพัฒนา
20-23 ต.ค. 50 2550 แบดมินตัน PSU open ชมรมแบดมินตัน สนามแบดมินตัน
20-28 ต.ค. 50 2550 เปนเจาภาพจัดบริดจอุดมศึกษา ชมรมบริดจ ภูเก็ต
20-29 ต.ค. 50 2550 คายสรางนักกีฬาครั้งที่ 1 ชมรมศิลปะปองกันตัว ศูนยกีฬาในรมชั้น 2
20-29 ต.ค. 50 2550 เก็บตัวฝกซอมเพื่อพัฒนาทักษะกีฬาซอฟทบอล ชมรมซอฟทบอล สนามซอฟทบอล
21-29 ต.ค. 50 2550 พัฒนาโรงเรียนเพื่อการประกาศ พังงา
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วัน / เดือน / ป ป ชื่อกิจกรรม หนวยงาน สถานที่
22-27 ต.ค. 50 2550 คายยุวชนมุสลิมมุงสูอนาคต ชมรมมุสลิม L1,L2  + ลานใตตึกฟก

29 ต.ค. - 2 พ.ย. 50 2550 เปดรับงบสะสมเทอม 2 สภานักศึกษา
พ.ย.-ก.พ. 51 เขารวมการแขงขันกีฬา IMT-GT ณ อินโดนีเซีย งานกิจกรรม

เก็บตัวฝกซอมสูกีฬามหาวิทยาลัย ชมรมวอลเลยบอล โรงยิม

3-4 พ.ย. 50 2550 Table tennis PSU open  ครั้งที่  13 ชมรมเทเบิลเทนนิส โรงยิม
3-4 พ.ย. 50 อบรมประชาสัมพันธ องคการบริหาร  องคการนักศึกษา
5-9 พ.ย. 50 พิจารณางบสะสมเทอม 2 สภานักศึกษา
8-พ.ย.-50 2550 ปลอยปลา ชมรมพุทธ สวนสาธารณะ

9-11 พ.ย. 50 2550 ยุวชนคนรัก Eng ครั้งที่  2 ชมรมภาษาอังกฤษ นอกสถานที่
9-11 พ.ย. 50 2550 เชื่อมสัมพันธภูเก็ต ชมรมบริดจ+หมากกระดาน ภูเก็ต
9-11 พ.ย. 50 2550 สันฯสัมพันธ 5 วิทยาเขต ชมรมสันทนาการ โรงยิม
10-พ.ย.-50 2550 ขับขี่ปลอดภัยเปดไฟใสหมวก ชมรมโรตาแร็คท วจก

10-11 พ.ย. 50 2550 สํารวจคายวาทสัญจร 3 ชมรมวาทศิลป นอกสถานที่

1 พ.ย. 50(ตลอดป
การศึกษา)

10-11 พ.ย. 50 2550 PSU Shooting open matchที่ 2 ชมรมยิงปน สนามยิงปน
11-พ.ย.-50 2550 PSU Freshy degree เมาไมขับ ชมรมโรตาแร็คท นอกสถานที่
15-พ.ย.-50 Mix max music ชมรมดนตรีสากล ใตตึกกิจ

15-18 พ.ย. 50 2550 คายรวม 5 วิทยาเขต ชมรมอนุรักษฯ นอกสถานที่
16-18 พ.ย. 50 2550 คายสานฝนปนรัก ชมรมการศึกษาเพื่อสังคม นอกสถานที่
16-18 พ.ย. 50 คายรวมฝายวิชาการ ฝายวิชาการ ไปไกล
16-18 พ.ย. 50 2550 นาฏรักษสัญจรครั้งที่  1 ชมรมนาฏรักษ มอ สุราษฎร
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วัน / เดือน / ป ป ชื่อกิจกรรม หนวยงาน สถานที่
17-พ.ย.-50 2550 แขงขันซอฟทบอลประเพณีเชื่อมความสัมพันธ ชมรมซอฟทบอล สนามซอฟทบอล

หาดใหญ-ปตตานี ครั้งที่ 2
17-พ.ย.-50 2550 เปบ 4 ภาค ชมรมศิลปวัฒนธรรมภาคใต โรงยิม

17,18 2550 อบรมโครงการยุวชนคนประชาธิปไตย สภานักศึกษา ตึกฟกทอง
19-พ.ย.-50 2550 พี่แนะแนวนอง ชมรมคริสเตียน

22-30 พ.ย. 50 IMT-GT มหาวิทยาลัย USU อินโดนิเซีย
24-25 พ.ย. 50 2550 อบรมภาษาเพื่อการสมัครงาน ชมรมวิเทศสัมพันธ ม.อ.
26-29 พ.ย. 50 2550 ฟุตซอลมุสลิมสัมพันธ ชมรมมุสลิม สนามหนาหอ 6
26-30 พ.ย. 50 2550 สุขภาพดีดวยไทเกก ชมรมศิลปะปองกันตัว ศูนยกีฬาในรม ชั้น 2

29 พ.ย. - 1 ธ.ค. 50 2550 ยุวชนคนประชาธิปไตย สภานักศึกษา กรุงเทพมหานคร
30 พ.ย. - 1 ธ.ค. 50 นาฏะ  นาฏยลินลา ชมรมนาฏรักษ มอ ตรัง
30 พ.ย. - 2 ธ.ค. 50 2550 มองนกผานเลนส ชมรมดูนก นอกสถานที่
30 พ.ย. - 2 ธ.ค. 50 2550 คายเยาวชน ชมรมอาสาพัฒนา
30 พ.ย. - 2 ธ.ค. 50 อบรมเทคนิคการถายภาพสี ชมรมศิลปการถายภาพ นอกสถานที่
30 พ.ย. - 2 ธ.ค. 50 คายวิเทศสอนสานตอครั้งที่  2 ชมรมวิเทศสัมพันธ นอกสถานที่

พ.ย.-50 จัดซื้อยาและอุปกรณ ชมรม สาธารณสุขสัมพันธ
1-ธ.ค.-50 2550 PSU Music Awards รอบคัดเลือก ชมรมดนตรีสากล โรงยิม
1-ธ.ค.-50 2550 วันนี้เพื่อพอ ชมรมโรตาแร็คท นอกสถานที่
1-2 .ค. 50 Psu Shooting Open Match 3 ชมรมยิงปน สนามยิงปน
2-ธ.ค.-50 2550 PSU Dancing Competition ชมรมศิลปะการเตนรํา โรงยิม

3-9 ธ.ค. 50 2550 สัปดาหสิ่งแวดลอม ชมรมอนุรักษฯ ใตตึกกิจ
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วัน / เดือน / ป ป ชื่อกิจกรรม หนวยงาน สถานที่
5,6-10 ธ.ค.50 หลักสูตรการบริหารสําหรับผูนํากลุม

กิจกรรมนักศึกษา ครั้งที่ 2 ประจําปการศึกษา 2550 งานกิจกรรม
6-ธ.ค.-50 2550 ปลอยปลา ชมรมพุทธศาสน สวนสาธารณะ

8-15 ธ.ค. 50 กีฬาศรีตรังเกมส มหาวิทยาลัย โรงยิม
12-23 ธ.ค. 50 นาฏรักษเพื่อเยาวชนครั้งที่ 2 ชมรมนาฏรักษ รร  (มินิบัส  1 คันทุกวันอาทิตย)
14-16 ธ.ค. 50 คายสัมผัสวิถีชีวิตชาวบาน ชมรม ศิลปวัฒนธรรมภาคใต นอกสถานที่
17-21 ธ.ค. 50 อบรมกีฬาคาราเตโด ชมรมศิลปปองกันตัว อาคารกีฬาในรม
21-23 ธ.ค. 50 2550 คายนองสุขภาพดีพี่มีสุข ชมรมสาธาณสุขสัมพันธ นอกสถานที่
21-23 ธ.ค. 50 2550 เตรียมความพรอมสูกีฬามหาวิทยาลัย ชมรมสันทนาการ โรงยิม(22,23),หอพัก

22-ธ.ค.-50 2550 อบรมทักษะการใชพูกันจีน ชมรมภาษาจีน LA 
22-ธ.ค.-50 คริสมาสตสงตอความรัก ชมรมคริสเตียน นอกสถานที่

22-23 ธ.ค. 50 Badminton PSU Championship ชมรมแบดมินตัน สนามแบด
23-ธ.ค.-50 2550 Chorus Concert ชมรมขับรองประสานเสียง หองทองจันทร(22,23)
26-ธ.ค.-50 2550 บริการวิชาการ ครั้งที่ 2 ชมรมภาษาอังกฤษ ตึกฟก

29-30 ธ.ค. 50 PSU Indoor Footsal Open ชมรมฟุตบอล โรงยิม
5-15 ม.ค. 51 กีฬามหาวิทยาลัยพรอมMID TERM
5-15 ม.ค. 51 MID TERM

17-20 ม.ค. 51 เปดโลกทัศนนักศึกษาสูสากล ครั้งที่2 
ประจําปการศึกษา 2550 งานกิจกรรม

17-20 ม.ค. 51 คายอนุรักษสัมพันธ ชมรมอนุรักษฯ นอกสถานที่
18-20 ม.ค. 51 2551 คายสันติสุขภายใน ชมรมพุทธศาสน นอกสถานที่
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วัน / เดือน / ป ป ชื่อกิจกรรม หนวยงาน สถานที่
19-ม.ค.-51 2551 วาทสัญจร ครั้งที่ 3 ชมรมวาทศิลป นอกสถานที่

19 แขงขันวายน้ํารุนเยาว ชมรมวายน้ํา
19-20 ม.ค. 51 ไหวครู ครอบครู ชมรมดนตรีไทย โรงยิม
19-20 ม.ค. 51 สัมมนาชมรม ชมรมศิลปะปองกันตัว นอกสถานที่
19-20 ม.ค. 51 สัมมนาชมรม ชมรมยิงปน หาดแกว
19-20 ม.ค. 51 สัมมนาชมรม ชมรมเทเบิลเทนนิส นอกสถานที่
19-21 ม.ค. 51 2551 สัมมนาชมรมภาษาอังกฤษ ชมรมภาษาอังกฤษ นอกสถานที่
19-21 ม.ค. 51 Tennis PSU Open ชมรมเทนนิส สนาม 1,2
19-27 ม.ค. 51 สงขลานครินทรคัพ ชมรมฟุตบอล สนามลาง

22-ม.ค.-51 2551 วันตรุษจีน ชมรมภาษาจีน ลานจอดรถตึกกิจ
23-ม.ค.-51 Mix Max Music ชมรมดนตรีสากล
24-ม.ค.-51 2551 ปลอยปลา ชมรมพุทธศาสน สวนสาธารณะ

25-27 ม.ค. 51 2551 สัมมนาชมรมดูนก ชมรมดูนก นอกสถานที่
25-27 ม.ค. 51 ตะกรอ PSU cup  ครั้งที่  6 ชมรมตะกรอ โรงยิม,อาคารเอนกประสงค
25-27 ม.ค. 51 คายรวมฝายศิลป ฝายศิลปะและวัฒนธรรม นอกสถานที่

26-ม.ค.-51 2551 คายครูสะตอ ชมรมการศึกษาเพื่อสังคม นอกสถานที่
26-27 ม.ค. 51 สัมมนาชมรม ชมรมแบดมินตัน นอกสถานที่
26-27 ม.ค. 51 2551 สัมมนาภาษาจีน ชมรมภาษาจีน น้ําตกโตนงาชาง

28 ม.ค. -1 ก.พ. 51 2551  PSU YOUNG AMBASSADOR 5 ชมรมวิเทศสัมพันธ ม.อ.
1-3 ก.พ. 51 2551 สัมมนาชมรมศิลปะการถายภาพ ชมรมศิลปะการถายภาพ นอกสถานที่
1-3 ก.พ. 51 2551 สัมมนาชมรม ชมรมอาสาพัฒนา นอกสถานที่
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วัน / เดือน / ป ป ชื่อกิจกรรม หนวยงาน สถานที่
1-3 ก.พ. 51 สัมมนาชมรม ชมรมนาฏรักษ นอกสถานที่
1-3 ก.พ. 51 สัมมนาชมรม ชมรมวาทศิลป นอกสถานที่
2-ก.พ.-51 PSU Music Award  รอบชิง ชมรมดนตรีสากล โรงยิม

2-3 ก.พ. 51 2551 สัมมนาชมรม ชมรมโรตาแร็คท นอกสถานที่
2-3 ก.พ. 51 2551 สัมมนาชมรม ชมรมสาธารณสุขสัมพันธ นอกสถานที่
2-3 ก.พ. 51 สัมมนาชมรม ชมรมหมากกระดาน หาดแกว
2-3 ก.พ. 51 สัมมนาชมรม ชมรมศิลปะการเตนรํา นอกสถานที่
2-3 ก.พ. 51 สัมมนาชมรม ชมรมตะกรอ โตนงาชาง
3-ก.พ.-51 พี่ขับรองนองอิ่มใจ ชมรมขับรองประสานเสียง นอกสถานที่
3-ก.พ.-51 2551 PSU YOUNG AMBASSADOR 5 ชมรมวิเทศสัมพันธ นอกสถานที่
ก.พ.-มี.ค.51 จัดมอบเสื้อสามารถแกนักกีฬา งานกิจกรรม
7-ก.พ.-51 ประเมินผลและมอบเกียรติบัตร งานกิจกรรม

8-10 ก.พ. 51 สัมมนาชมรม ชมรมวอลเลยบอล นอกสถานที่
9-10 ก.พ. 51 2551 สัมมนาชมรมใหม-เกา ชมรมอนุรักษสิ่งแวดลอม นอกสถานที่
9-10 ก.พ. 51 สัมมนาชมรม ชมรมดนตรีสากล นอกสถานที่
9-10 ก.พ. 51 สัมมนาชมรม ชมรมซอฟทบอล นอกสถานที่
9-10 ก.พ. 51 สัมมนาชมรม ชมรมเปตอง นอกสถานที่
9-10 ก.พ. 51 สัมมนาองคการบริหาร องคการบริหาร   องคการนักศึกษา นอกสถานที่
11-ก.พ.-51 2551 บริการวิชาการ ครั้งที่ 2 ชมรมภาษาอังกฤษ ตึกฟก
14-ก.พ.-51 2551 นิทรรศการวันวาเลนไทน ชมรมการศึกษาเพื่อสังคม ใตตึกกิจ

15-16 ก.พ. 51 2551 สัมมนาชมรม ชมรมการศึกษาเพื่อสังคม หาดแกว
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วัน / เดือน / ป ป ชื่อกิจกรรม หนวยงาน สถานที่
12-13 ก.พ. 51 ปดโลกกิจกรรม กองกิจการนักศึกษา

25 ก.พ. - 7 มี.ค. 51
8-9 มี.ค. 51 2551 สัมมนาชมรมวิเทศสัมพันธ ชมรมวิเทศสัมพันธ นอกสถานที่
9-10 มี.ค. 51 สัมมนาชมรม ชมรมสันทนาการ
9-11 มี.ค. 51 สัมมนากิจกรรมนักศึกษา งานกิจกรรม
9-11 มี.ค. 51 สัมมนาชมรมอิเลคทรอนิคและคอมพิวเตอร ชมรมอิเล็คทรอนิกสและคอมพิวเตอร นอกสถานที่
9-11 มี.ค. 51 2551 ชวนเพื่อนดูนก ครั้งที่ 7 ชมรมดูนก นอกสถานที่
9-18 มี.ค. 51 เก็บตัวฝกซอมเพื่อพัฒนาทักษะ Softball  ครั้งที่  2 ชมรมซอฟทบอล สนามSoftball
9-19 มี.ค. 51 คายรวมฝายบําเพ็ญ ฝายบําเพ็ญประโยชน นอกสถานที่

10-19 มี.ค. 51 คายสรางนักกีฬาครั้งที่  2 ชมรมศิลปะปองกันตัว อาคารกีฬาในรม
10-26 มี.ค. 51 คายพัฒนาชุมชน ชมรมมุสลิม นอกสถานที่
12-18 มี.ค. 51 2550 วอลเลยบอล PSU Open ชมรมวอลเลยบอล สนามวอลเลยบอล ,หอพัก, รถสวัสดิการ 1 

มี.ค.-51 คายคุณหญิงชดชอย โสภณพณิชย ชมรมบริดจ กรุงเทพมหานคร

FINAL
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- 51 -

งานธุรการ
 - ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานกิจการนักศึกษา
 - ประชุมหัวหนางาน กองกิจการนักศึกษา
 - ประชุมทีมผูบริหารกิจการนักศึกษา
 - ประชุมเจาหนาที่งานธุรการ
 - ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ กองกิจการนักศึกษา
 - จัดทํางบประมาณ เงินรายไดและเงินงบประมาณ
 - รวบรวม/วิเคราะหขอมูล
 - นําเสนอพิจารณา/สงกองแผนงาน
 - ควบคุม รายรับ-รายจาย เงินทุกประเภท
 - ใหคําแนะนํา ตรวจสอบ/ลงบัญชี/ขออนุมัติเบิกจาย
 - สรปุ รายรับ-รายจาย เงินทุกประเภทของกองฯ
 - จัดทําปฏิทินแผนการปฏิบัติงานของกอง
 - ดําเนินการเงินคาตอบแทนอาจารยที่ปรึกษาฝายกิจการนักศึกษา
 - ขอความเห็นชอบ
 - พิจารณาจัดสรร

กนศ.1
ปฏิทินงานของกองกิจการนักศึกษา

วัน เดือน ป กิจกรรม/ขั้นตอน

ทุกพุธที่ 4 ของเดือน
เดือนละ 1 ครั้ง

เดือนละ 1 ครั้ง

1-31 กค.49

ตลอดป

สัปดาหแรกของเดือน
1-30 กย.49
1-30 พ.ย.49

 - ขออนุมัติ/เบิกจายเงิน
 - ดําเนินการเล่ือนขั้นเงินเดือน/คาจางบุคลากรของกองฯ

ครั้งที่ 1
 - ผูถูกประเมินฯ จัดทําขอตกลงภาระงาน (Tor) ตอผูบังคับบัญชาใหเสร็จส้ิน
 - แตละงานสงรายชื่อคณะกรรมการประเมินฯ (เพ่ือนรวมงาน/ตางงาน) งานละ 1 คน และ
    สํารอง 1 คน ใหงานธุรการเพ่ือออกคําส่ังแตงตั้ง
 - ผูถูกประเมินเขียนรายงานการดําเนินงานตาม (Tor) สงผูบังคับบัญชา
 - คณะกรรมการประเมินฯ (ระดับกองฯ) 
 - คณะกรรมการประเมินฯ (ระดับผูบริหารฯ) 
 - สงผลการประเมินฯ ใหมหาวิทยาลัย/และประกาศผล
 - เล่ือนขั้นเงินเดอืน ครั้งที่ 1

 15 ต.ค.49

 15 ก.พ.50
 20-21ก.พ. 50

 26 ก.พ.50
 1 มี.ค.50
 1 เม.ย.50

 30 กย.49

ครั้งที่ 1 พค.49
ครั้งที่ 2 กย.50
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ครั้งที่ 2
 - ผูถูกประเมินฯ ทบทวนการจัดทําขอตกลงภาระงาน (Tor) ตอผูบังคับบัญชาใหเสร็จส้ิน
 - ผูถูกประเมินฯเขียนรายงานผลการดําเนินงานตาม (Tor) สงผูบังคับบัญชา
 - คณะกรรมการประเมินฯ (ระดับกองฯ) 
 - คณะกรรมการประเมินฯ (ระดับผูบริหาร) 
 - สงผลประเมินฯ ใหมหาวิทยาลัยฯ/และประกาศผล
 - จัดงานปใหมของกองฯ
 - ดําเนินการเกี่ยวกับวัสดุสํานักงาน
    - จัดหา/จัดทําบัญชี-ควบคุมการใช
    - รับ-จาย 
 - ดําเนินการเกี่ยวกับการเงินตาง ๆของกองฯ
    - รับ-จาย ลงบัญชี ควบคุมจัดทํารายงาน
 - โครงการสัมมนาเจาหนาที่กองกิจการนักศึกษา

 ก.พ.- พ.ค.50  - เตรียมงานโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม
 - โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม
 - ดําเนินการงานประกันคุณภาพกองฯ/มหาวิทยาลัย (สวนกิจการนักศึกษา)
 - รวบรวมขอมูลตัวบงช้ีกิจการนักศึกษา มิ.ย.50

วัน เดือน ป กิจกรรม/ขั้นตอน

ตลอดป

 มี.ค.50

 มิ.ย.50
 ตลอดป

 10 ส.ค.50
 15 ส.ค.50
 20 ส.ค.50
 1-2 ก.ย.50

 31 มี.ค.50

สัปดาหสุดทายของป
ตลอดป

ู
 - ดําเนินการตามแผน/นโยบายกองกิจการนักศึกษา

งานกิจกรรมนักศึกษา
 1. โครงการคายอาสาพัฒนาของกลุมกิจกรรมตาง ๆ อันไดแกคายสงขลานครินทร 
ขององคการบริหาร คายอาสาพัฒนาของชมรมอาสาพัฒนา ชมรมการศึกษาเพื่อสังคม 
และชมรมมุสลิม
 - ประชุมคณะทํางาน
 - เสนอขออนุมัติโครงการ
 - ประสานงานฝายที่เก่ียวของ 
 - ดําเนินกิจกรรม/ประเมินผล

 ตลอดป

 10-25 ต.ค.49
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แขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย  ครั้งที่ 34  รอบคัดเลือก ณ เขตการศึกษาภูเก็ต
     - ประชุมคณะทํางาน
     - เสนอขออนุมัติโครงการ
     - ประสานงานฝายที่เกี่ยวของ
     - ดําเนินแขงขัน/ประเมินผล

 5 พ.ย.49 กิจกรรมงานวันลอยกระทง
 - แตงตั้ง/ประชุมคณะกรรมการ
 - ประสานงานฝายที่เกี่ยวของ
 - ดําเนินกิจกรรม

 11-18 พ.ย.49 กีฬาศรีตรัง จัดโดยองคการบริหารรวมกับสโมสรนักศึกษา และชมรมกีฬา
 - ประชุมคณะทํางาน
 - เสนอโครงการ
 - ประสานงานฝายที่เกี่ยวของ
 - ดําเนินการจัดกิจกรรม/ประเมินผล

กิจกรรม/ขั้นตอน
 24-29 ต.ค.49
วัน เดือน ป

ปลายพฤศจิกายน 2549  งานดนตรีไทยอุดมศึกษา
 - เสนอโครงการ
 - ประสานฝายที่เกี่ยวของ
 - เขารวมกิจกรรม ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร

 4-5 ธ.ค.49 กิจกรรมวันพอแหงชาติ
 - เสนอโครงการ
 - ประสานงานฝายที่เกี่ยวของ
 - จัดกิจกรรม

 ตนมกราคม 2550  - เลือกตั้งคณะกรรมการองคการบริหาร และสมาชิกสภานักศึกษา
 - เขารวมงานสงเสริมศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 - งานวันเด็กแหงชาติ
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 เขารวมการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 34
ณ  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ  จังหวัดนครนายก
     - แตงตั้งคณะกรรมการ
     - ประสานงานฝายที่เกี่ยวของ
     - เขารวมการแขงขัน/ประเมินผล

 ดําเนินการคัดเลือกนักกิจกรรมตัวอยาง โครงการกิจกรรมดีเดน และองคกรกิจกรรมดีเดน
ประจําป 2549
 - แตงตั้งคณะกรรมการ/กําหนดเกณฑการคัดเลือก
 - เปดรับสมัคร
 - ประชุมพิจารณาคัดเลือก
 - ประกาศผล/มอบโล และเกียรติบัตร ในวันปดโลกกิจกรรม

โครงการสัมมนากิจกรรมนักศึกษา
     - ประชุมคณะทํางาน
     - เสนอขออนุมัติโครงการ
     - ประสานดานสถานที่  วิทยากร และผูเขารวมกิจกรรม

ตน มี.ค.50

 19-26 ม.ค.50

 พ.ย.-ตน ก.พ.50

กิจกรรม/ขั้นตอนวัน เดือน ป

ู
     - ประเมินผล

โครงการคายอาสาพัฒนาของกลุมกิจกรรมตาง ๆ  อันไดแก
     1. โครงการคายอาสาพัฒนาชุมชน
     2. โครงการศิลปศาสตรสัมพันธแบงปนสูนองชาวเล

งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา
1. ปด – เปดหอพักนักศึกษา
     1.1 ปดหอพักนักศึกษาภาค 1/2549
           - รับคืนกุญแจหองพัก
           - เตรียมและจัดที่พักช่ัวคราวบุคคลภายนอกในหอพัก
              อาคาร 1 - 2  และ 5

 5-25 มี.ค.50

 12-17 ต.ค. 49
 17 ต.ค. 49

 18-26 ต.ค. 49
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             - จัดที่พักนักศึกษาที่พักในหอพักชวงปดภาค
     1.2 เปดหอพักนักศึกษา ภาค 2/2549
           - จายกุญแจหองพัก
           - ดูแลความเรียบรอยและความเปนอยูของนักศึกษาในหอพัก
     1.3 ปดหอพักนักศึกษาภาค 2/2549
           - จัดทําประกาศกําหนดปดหอพักภาค 2/2549  เปดหอพักภาค 3/2549
              และเปดหอพักภาค 1/2550
           - รับคืนกุญแจหองพัก
           - รับฝากของ
           - สํารวจความชํารุดเสียหายของวัสดุครุภัณฑในหองพัก แจงซอม/ บันทึกหนี้สิน 
           - ทําความสะอาด เตรียมวัสดุ  ครุภัณฑหองพัก  พรอมจัดเปนที่พักช่ัวคราว
             ในชวงปดภาคและภาค 1/2550
           - ประสานงานเรงรัดการซอม พรอมทั้งจัดเตรียมบริการและสวัสดิการ
             ตาง ๆ ในหอพัก
     1.4 เปดหอพักนักศึกษาภาค 3/2549
           - รับจอง/แจงความจํานงพักในหอพักภาค 3/2550
           - จัดนักศึกษาเขาหอพักทั้งนักศึกษาวิทยาเขตหาดใหญ และวิทยาเขตอื่น  ๆ

 26 ก.พ.-6 มี.ค. 50

 27 ต.ค.49-6 มี.ค. 50

 26 ก.พ.-6 มี.ค. 50

 23 มี.ค.-20 พ.ค. 50
 12 ก.พ.-25 มี.ค. 50
 23 มี.ค.-21 พ.ค.50

 7-22 มี.ค. 50
 7 มี.ค.-21 พ.ค. 50

 5-9 ก.พ. 50
 6 มี.ค.- 22 พ.ค.50

วัน เดือน ป
 17-29  ต.ค. 49

 27 ต.ค. 49

กิจกรรม/ขั้นตอน

             ที่ลงทะเบียนเรียนวิทยาเขตหาดใหญ
           - คิดเงินคาหอพัก  บันทึกขอมูลหรือออกใบนําชําระเงิน
           - ตรวจสอบ ติดตามผลการชําระเงินของนักศึกษาทุกคน
           - ดูแลความเรียบรอย/ความเปนอยูของนักศึกษาในหอพัก
           - รายงานการจัดที่พักภาค 3 พรอมรายรับของหอพักแตละอาคาร
     1.5 เปดหอพักนักศึกษาภาค 1/2550
           - จายกุญแจหองพักตามบัญชีการจองหอพัก
           - ทําใบรับวัสดุ  ครุภัณฑ  หองพักทุกหอง
           - จายของรับฝากคืนนักศึกษา
           - ดูแลความเรียบรอยและความเปนอยูของนักศึกษาในหอพัก
2. การจัดที่พักนักศึกษารุนพ่ี ระดับปริญญาตรี  สําหรับปการศึกษา 2550  
           - ประชุมพิจารณากําหนดเกณฑการจัดที่พักนักศึกษา ปการศึกษา 2550 22 พ.ย. 49

 

 23-30  มี.ค. 50

 มิ.ย.50
 23 มี.ค.-21 พ.ค.50

 21 พ.ค.- 8 ต.ค. 50

 23 มี.ค.-10 เม.ย. 50
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           - จัดทําประกาศกําหนดเกณฑการจัดสรรนักศึกษาเขาพักในหอพัก
             ปการศึกษา  2550
           - ใหบริการนักศึกษาจองหอพัก ป 2550 ดังนี้
                - นักศึกษาผูมีปญหาสุขภาพ
                - นักศึกษาโครงการพิเศษบางโครงการ
                - นักศึกษาผูนํากิจกรรม และกรรมการนักศึกษาประจําหอพัก นักกีฬา 

          นักแสดงของมหาวิทยาลัย
                - บันทึกขอมูลหนี้สินนักศึกษาและคารักษาพยาบาลนักศึกษา
3. การจัดที่พักนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
           - จัดทําประกาศเกณฑการจัดสรรที่พักนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
           - รับแจงความจํานงพักหอพักของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา
           - บริการใหนักศึกษาบัณฑิตศึกษาจับฉลากและเลือกหองพัก
              - บันทึกขอมูลนักศึกษาพักในหอพักในฐานขอมูลเพ่ือการลงทะเบียนภาค 1/2550
           - จัดที่พักวางใหนักศึกษารุนพ่ีทั่วไป
4. การจัดที่พักนักศึกษาผาน Website 
   4.1 การจัดที่พักนักศึกษาใหม ปการศึกษา 2550
           - ประเมินผลการจองหองพักผาน Web Site ป 2549

 3-19 ม.ค.,4-15 มิ.ย.50

 18 ธ.ค. 49
3 ม.ค.-พ.ค.50

 

 1 ธ.ค.49-12 ม.ค. 50
 

 23 พ.ย. 49

 9-20 ม.ค.,4-15 มิ.ย.50
 24 พ.ค.-19 มิ.ย. 50

วัน เดือน ป กิจกรรม/ขั้นตอน

 กค.-กย.49
           - ทํา Focus Group นักศึกษาป 1 การจองหองพักผาน Web Site
           - สรุปผลการประเมินผล ประสานงานหนวยสารสนเทศ
             ปรับปรุงแกไข Web
           - เตรียมขอมูลหองพักและรายละเอียดใหนักศึกษาจองหองพักผาน Web
           - ตรวจสอบขอมูลการจองหองนักศึกษาจองหองพักผาน Web
           - เตรียมขอมูลหองพักเพ่ือทําการเช่ือมโยงขอมูลกับฐานขอมูลการลงทะเบียนและ
              ชําระเงินคาหอพัก
           - พิมพรายช่ือเรียงตามตัวอักษร / หองพัก
           - ควบคุมและดูแลนักศึกษาพักในหอพัก
           - พิจารณาสืบสวนและสอบสวนสรุปสํานวนนกัศึกษาทําผิดระเบียบหอพัก
  4.2  จัดที่พักนักศึกษารุนพ่ีทั่วไป

       1-20 ธ.ค.49  - รับแจงความจํานงพักในหอพักของนักศึกษาทั่วไปผาน Web Site

ตลอดป

 ต.ค.49

 พ.ย.49-พค. 50
 เมย.50

 พค.-15 มิ.ย.50

 24 พค.50

ตลอดป
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       8-12 ม.ค.50  - บริการเลือกหองพักผาน Web site กรณีที่จํานวนผูแจงความจํานงนอยกวาจํานวนที่พัก
    ที่มีอยู
 - บริการจับฉลากและเลือกหองพัก กรณีที่จํานวนผูแจงความจํานงมากกวา จํานวนที่พักที่มีอยู 
 ประเมินความพึงพอใจบุคคลภายนอกพักหอพัก
 ประเมินความพึงพอใจบุคคลภายนอกพักหอพัก
 ประเมินความพึงพอใจนักศึกษาพักในหอพัก ปการศึกษา 2549
5. การจัดที่พักบุคคลภายนอก  
           - จัดที่พักนักเรียน  นักศึกษาตางสถาบัน และบุคคลภายนอกที่เขารวม
              กิจกรรมของนักศึกษา/หนวยงานในมหาวิทยาลัย ทั้งชวงเปดภาคเรียนปกติ 
              และชวงปดภาคเรียน
                     - คายโอลิมปกวิชาการ
                     - คายวิศวกรรมส่ิงแวดลอม
                     - ผูเขารวมแขงขันวอลเลยบอล PSU OPEN
                     - คายวิศวกรรมคอมพิวเตอร
                     - โปรแกรมเมอรจูเนียรแคมป
                     - อบรมคอมพิวเตอรเยาวชนผูดอยโอกาส
                     - คายอยากเปนทันตแพทย

ต.ค.49
พ.ค.50
พ.ย.49

ตลอดป

วัน เดือน ป กิจกรรม/ขั้นตอน

                     - IMT-GT Carnival
                                     ฯลฯ

  6. การจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพและเสริมสรางทักษะชีวิตนักศึกษาในหอพัก
           - โครงการใหความรูเรื่องการเพ่ิมถอนวิชาเรียนอยางไรใหมี GPAเพ่ิม ครั้งที่ 1
           - โครงการศิลปประดิษฐ การประดิษฐกระทงจากใบตอง ดอกไมสด ในประเพณี
              ลอยกระทง
           - โครงการฝกทําอาหารและขนม 

       พ.ย.- ธ.ค.49            - โครงการเรียนเสริมเพ่ิมทักษะภาษาจีนกลาง
           - โครงการใหความรูในการเตรียมสอบรายวิชา ภาษาอังกฤษ 1
           - โครงการใหความรูในการเตรียมสอบรายวิชา ภาษาอังกฤษ 2

27-28 ม.ค.หรือ 3-4 ก.พ.50            -โครงการสัมมนากรรมการหอพักนักศึกษา

14 ธ.ค.49 และ20 ก.พ.50

2 พ.ย.49

15 ธ.ค.49และ 21 ก.พ.50

 1 พ.ย. 49

 18 พ.ย. 49
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          - โครงการอบรมใหความรูเกี่ยวกับการใชยาสามัญประจําบานและการพยาบาล
             ฟนคืนชีพเบื้องตน
          - โครงการอบรมใหความรูเกี่ยวกับการปองกันระงับอัคคีภัยในหอพักและปองกัน

วินาศภัย
          - โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหมในหอพักและการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
             นักศึกษาในหอพัก
           - โครงการใหความรูเรื่องการเพ่ิมถอนวิชาเรียนอยางไรใหมี GPAเพ่ิม ครั้งที่ 2
           - โครงการเสริมสรางความสัมพันธนักศึกษาช้ันปที่ 1 ครั้งที่ 1 รวมกับนักศึกษา
              วิทยาเขตตรัง
              - โครงการอนุรักษประเพณีไทย ถวายเทียนพรรษา ผาอาบนํ้าฝน เน่ืองในวันเขาพรรษา
           - โครงการเสริมสรางทักษะการทําอาหารและขนม 
           - โครงการสาวสไตลใหมในยุคโลกาภิวัฒน
           - โครงการหอพักสัญจร/สัมมนา 5 วิทยาเขต
           - โครงการศิลปะประดิษฐทําดอกไมสําหรับพ่ีบัณฑิตในวันรับพระราชทานปริญญาบัตร
           - โครงการรณรงคการพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาในหอพักดานการแตงกาย
              โดยมีการจัดบอรดและลงขาวสาสนหอพัก
           - โครงการรณรงคตานสารเสพติดในหอพัก 

 21 ก.ค. 50

กิจกรรม/ขั้นตอน

ตลอดป

ก.ย.50
15-16 ก.ย.49

 4 มี.ค. 50

 5 มี.ค. 50

 พ.ย. 49
  ก.ค. 50

วัน เดือน ป

 30 พ.ค.-1 มิ.ย. 50

 1 ก.พ. 50
 23 มิ.ย. 50

           - โครงการประชาสัมพันธรณรงคนักศึกษา บุคลากรรวมบริจาคโลหิต
7. สงเสริม  สนับสนุนการจัดทํากิจกรรมของนักศึกษาในหอพัก
           - เปนที่ปรึกษาใหคําแนะนําในการเขียนโครงการ การทําเอกสารการจัดซ้ือจัดจาง
             การจายเงิน และการประเมินผล
           - ประสานงาน สนับสนุนส่ิงอํานวยความสะดวกในการจัดทํากิจกรรม
           - เปนที่ปรึกษาในการทํากิจกรรม
           - เขารวมกิจกรรม
8. การบริการสุขภาพนักศึกษาและการประกันภัยอุบัติเหตุนักศึกษาและบุคลากร 
    ปการศึกษา 2550
     8.1 โครงการประกันสุขภาพมหาวิทยาลัย
           - ประสานงานการบันทึกขอมูลคาบํารุงสุขภาพนักศึกษา ปการศึกษา 2549-2550
           - ประชาสัมพันธสิทธิประโยชน จากการจายเงินคาบํารุงสุขภาพ ปละ 300 บาท
              และวิธีการใชสิทธ์ิในหนังสือปฐมนิเทศนักศึกษาใหม เว็บไซดกองกิจการนักศึกษา 

 

ตลอดปการศึกษา
 

 1 ต.ค. 49-30 ก.ย.50
 พ.ค. 50-พ.ค. 51
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             คูมือหอพักและบอรดในหอพัก คณะตาง ๆ
           - ตรวจสอบขอมูลการเขารับบริการสุขภาพของนักศึกษา สงนักศึกษาปวยพบแพทย 
             เย่ียมเยียน ประสานงานผูปกครอง และคณะที่เก่ียวของ นัดพบนักศึกษาบางกรณี
             เรียกชําระเงินคืนกรณีเกินสิทธ์ิ แจงหน้ีและเบิกจายเงินคารักษาพยาบาลใหโรง-
             พยาบาลสงขลานครินทรเปนรายเดือน
           - สรุปผลการใหบริการสุขภาพและการประกันภัยอุบัติเหตุนักศึกษา ประจําป 
           การศึกษา 2549
      8.2 โครงการประกันสุขภาพถวนหนา(บัตรทอง)
          - ประสานงานการประชุมรวมระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของไดแก โรงพยาบาล 
             กองอาคารสถานที่ งานทะเบียนกลาง 
          - ทําหนังสือแจงโอนยายทะเบียนบาน
          - ใหบริการนักศึกษายื่นเอกสารโอนยายทะเบียนบาน
          - ประชาสัมพันธสิทธิประโยชนในหนังสือคูมือปฐมนิเทศนักศึกษา ในเว็บไซด
             กองกิจการนักศึกษา  บอรดหอพักและคณะตางๆ
          - ตรวจสอบขอมูลการเขารับบริการพยาบาลพรอมเบิกจายเงินใหโรงพบาบาล
    8.3 โครงการประกันอุบัติเหตุนกัศึกษาและบุคลากร
        - ประชุมผูแทนฝายกิจการนักศึกษาทุกวิทยาเขต สรุปผลการใหบริการประกันภัย

่

วัน เดือน ป

 
 1 ต.ค. 49-30 ก.ย. 50

 ธ.ค. 49

 พ.ค. 50

 26-30 พ.ค.50
ตลอดป

 

 

 
 9 ก.พ. 50

 
 ทุกเดือน

กิจกรรม/ขั้นตอน

 ม.ค.-พ.ค. 50

           อุบัติเหตุที่ผานมา พรอมนําเสนอกรรมการดําเนินการคัดเลือกบริษัทประกันภัย 
           ปการศึกษา 2550  และกําหนดเงื่อนไขเกณฑการพิจารณา
        - แตงตั้งกรรมการดําเนินการ
          - จัดทําประกาศเชิญชวนผูแทนบริษัทประกันภัยเขารวมประชุมและนําเสนอโครงการ
          - ประชุมผูแทนบริษัทประกันภัย ชี้แจงเงื่อนไข เกณฑการพิจารณา
          - รับเสนอโครงการจากบริษัทประกันภัย
          - ประชุมกรรมการพิจารณาโครงการคัดเลือกบริษัทประกันภัย นําเสนอทานอธิการบดี
          - แจงผลการพิจารณาใหบริษัทประกันภัย ทุกวิทยาเขต 
          - รางบันทึกขอตกลงรวมระหวางมหาวิทยาลัยกับบริษัทประกันภัยและจัดใหมีการลงนาม
          - ประชาสัมพันธ เชิญชวนบุคลากรเขารวมโครงการประกันภัย
          - สรุปขอมูลการใหบริการประกันภัยอุบัติเหตุลงในหนังสือคูมือปฐมนิเทศ
             นักศึกษาใหม

 2 มี.ค. 50
 21-22 มี.ค. 50   

 

 23 มี.ค. 50
 5 เม.ย. 50

 

 19 ก.พ. 50

9 เม.ย.-12 พ.ค. 50
 9 เม.ย.-19 พ.ค. 50

 16-20 เม.ย. 50

 9-23 ก.พ. 50
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          - ประชาสัมพันธสิทธิประโยชน ความคุมครอง และวิธีการใชสิทธิบนเว็บไซดกองกิจ-
             การนักศึกษา แผนพับ และโปสเตอร
          - ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียน และชําระเงินคาบํารุงสุขภาพไวสงบริษัทประ-
             กันภัยพรอมเบิกจายเงินคาเบี้ยประกันภัยใหบริษัท ปละ 3 ครั้ง
          - ใหบริการกรอกใบเคลมประกันภัย ชําระเงินคารักษาพยาบาลใหโรงพยาบาลสงขลา-
             นครินทร เบิกเงินทดรองจายใหนักศึกษา/  บุคลากรที่ทดรองจายเงินคารักษาไวแลว 
             ประสานงานบริษัทประกันภัย ทุกวิทยาเขต และโรงพยาบาล ติดตามการชําระเงิน-

              ของบริษัท เคลียรเงินทดรองจายคืนกองกิจการนักศึกษา ตรวจสอบสิทธิ เรียกชําระ
             เงินคืนกรณีเกินสิทธิ แจงหน้ี ติดตามผลการชําระหน้ีและเบิกเงินคืนกองกิจการนักศึกษา
    8.4 โครงการสรางเสริมสุขภาพนักศึกษา (คลินิกสุขภาพ)
        - ประสานงานใหมีแพทย พยาบาลและเจาหนาที่ประจําคลินิกสรางเสริมสุขภาพนักศึกษา
          ณ  อาคารสํานักงานหอพัก ในดือนตุลาคม 2549 - 30 กันยายน 2550
       - จัดใหมีบริการสุขภาพนักศึกษาตลอดป
       - สรุปขอมูลนักศึกษาที่เขารับบริการ ปการศึกษา 2549
9. การบริการไปรษณียภัณฑและหนังสือพิมพนักศึกษาในหอพัก
           - เชาตูไปรษณีย
           - จัดทํารายงานการใหบริการไปรษณียภัณฑประจําป 2549

ไ ี   ี่ ไ ี  

 1 ต.ค. 49-30 ก.ย. 50
 

 

 

 ต.ค.49-30 ก.ย. 50

 ตลอดป

 

 14 พ.ค. 50- พ.ค. 51

 พ.ย. 49 และ ก.ค.-ก.ย. 50

 มิ.ย. 50

 ต.ค. 49

วัน เดือน ป กิจกรรม/ขั้นตอน

           - รับไปรษณียภัณฑจากที่ทําการไปรษณียเขต 9 คอหงสทุกวันทําการและจาก
             บุรุษไปรษณียในวันจันทร-เสาร แยกประเภท  ลงบัญชีรับ
           - จายไปรษณียภัณฑนักศึกษา ทุกวันทําการ เวลา 08.00 - 21.00 น.  
              วันหยุดราชการ เวลา  08.30 - 16.30 น.
           - ตรวจสอบไปรษณียภัณฑตกคาง สงคืนหรือขออนุมัติทําลาย
          - รับหนังสือพิมพจากผูประกอบการ 
           - ตรวจสอบรายการ จําแนกใหหอพักนักศึกษาทุกอาคาร
           - ตรวจสอบสงรายการเบิกจายเงินคาหนังสือพิมพ ทุกเดือน
10. การบริการอาหารเครื่องดื่มและรานสวัสดิการตาง ๆ 
           - ประสานงานขอรายชื่อคณะกรรมการคัดเลือกและควบคุมผูประกอบการ
             สวนนักศึกษา จากองคการบริหาร  องคการนักศึกษา และจากสภานักศึกษา
             พรอมจัดทําคําส่ังแตงตั้ง

 ทุกวัน

1 ต.ค.49-30 ก.ย.50

 ทุกวัน
 เดือนละ 1 ครั้ง

 1 ต.ค. 49-30 ก.ย. 50

 
 

 
 8-19 ม.ค. 50

 

 
1 ต.ค.49-30 ก.ย.50
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           - จัดทําประกาศรับสมัครผูเขาจําหนายอาหารเครื่องดื่มและผูประกอบการ
             รานสวัสดิการตาง ๆ พรอมประชาสัมพันธ
           - รับสมัครผูประกอบการ
           - สัมภาษณคัดเลือกผูประกอบการตาง ๆ 
           - ประกาศผลการคัดเลือก/ยืนยันสิทธิ์
           - ประชุมช้ีแจง/อบรมสุขาภิบาลผูประกอบการอาหารและเครื่องดื่ม
           - จัดทําสัญญาเชาสถานที่
           - ควบคุม/ติดตามผล/บันทึกขอมูลคาเชาสถานที่
           - ควบคุม/ติดตามผล/การปฏิบัติงานดานสถานที่ปรุง/จําหนายของผู
             ประกอบการตาง ๆ ใหถูกหลักสุขาภิบาลอาหาร สะดวกมีคุณภาพ
             ราคาและปริมาณที่เหมาะสม
           - ควบคุม/ติดตามผลการปฏิบัติงานทําความสะอาดสถานที่/บริเวณที่เชาทั่วไป
           - ตรวจสอบโดยการสุมอาหารและเครื่องดื่มนําตรวจทางหองปฏิบัติการ
             ชีววิทยาหาเชื้อแบคทีเรียและสารเคมีตกคาง
           - จัดทําเอกสารคืนเงินหลักประกันสัญญาคาเชาสถานที่ของผูประกอบการป 48
           - ประเมินผลจากผูใชบริการอยางนอยปละ 1 ครั้ง
11. การจัดการดานอาคารสถานที่และพัสดุ

 21-23 มี.ค. 50
 16-20 เม.ย. 50

 4 พ.ค. 50

 22-31 ม.ค. 50

 1-16 ก.พ. 50

 
 มิ.ย. 51

 14 -15 พ.ค. 50
 ตลอดป
 ตลอดป

 

วัน เดือน ป กิจกรรม/ขั้นตอน

 
 

 ก.ย.- ต.ค. 50
 ตลอดป

ุ
     11.1 การจัดการดานอาคารสถานที่
          - สํารวจความชํารุดบกพรอง
          - จัดตั้งงบประมาณ
          - แจงซอม
          - ประสานงานการกําหนดรูปแบบรายการซอม ตลอดจนการจัดจาง
          - รวมเปนกรรมการตรวจงานจางตาง ๆและงาน รปภ./งานดูแลภูมิทัศนรวม
     11.2 การจัดการงานวัสดุ
           - ขอจัดซ้ือจัดหาวัสดุ
           - รับของ ลงบัญชีรับ
           - จายวัสดุใหทุกหอพัก โรงอาหาร/ศูนยอาหารโรงชาง  ลงบัญชีจาย
            - เช็ควัสดุ
            - เช็คสต็อก
           - จัดทําบัญชีเพ่ือการตรวจสอบ

ต.ค. 48
 ก.ย. 49

ตลอดป
ตลอดป

ทุกเดือน

 ต.ค.49-ก.ย. 50
 

 พ.ย. 49-ม.ค. 50
ตลอดป

ตลอดป
 พ.ค.-มิ.ย. 50

 ต.ค.49-ก.ย. 50
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      11.3  การจัดการงานครุภัณฑ
          - รวบรวมรายการครุภัณฑใหมและครุภัณฑทดแทนเพ่ือของบประมาณประจําป
          - ขอความรวมมือกองอาคารสถานที่กําหนดรูปแบบ ประมาณราคากลาง
          - ประสานการแจงงานพัสดุ กองคลังสงครุภัณฑชํารุด ที่ชางภายในซอมไมไดเพ่ือสงซอม
            โดยชางชํานาญการภายนอกมหาวิทยาลัย
          - จัดทําเอกสารเพ่ือสงตรวจสอบรายการ บัญชีครุภัณฑ การเบิก-จายประจําปที่ผานมา
          - ขออนุมัติจัดซื้อครุภัณ จัดจางงานกอสรางที่ไดรับจัดสรรงบประมาณประจําป
          - เบิก / ตรวจรับครุภัณฑที่จัดซื้อ 
          - บันทึกรายการลงบัญชีควบคุม เขียนรหัสประจําครุภัณฑ จายให
             หอพักนักศึกษาตางๆ
          - รวบรวมรายการครุภัณฑชํารุด ไมสามารถซอมได พรอมการแจงขอจําหนาย
12. ประชุมคณะกรรมการหอพักนักศึกษา
           - ทําหนังสือเชิญประชุม
           - ตรวจเช็คใบตอบรับการเขารวมประชุม
           - ประสานงานหองประชุม
           - ประสานงานอาหารวาง
           - จัดประชุม

 ม.ค.-ก.ย. 50

 ต.ค. 49-พ.ค. 50

 

กิจกรรม/ขั้นตอน

 ต.ค. 50
 พ.ย.49-มี.ค. 50

 พ.ย.49-ม.ค. 50
ตลอดป

เดือนละ 1 ครั้ง

 มี.ค.-มิ.ย. 50

วัน เดือน ป

           - บันทึกรายงานการประชุม
13. ประชุมคณะกรรมการหอพักรวมกับคณะอาจารยที่ปรึกษาหอพัก
           - ทําหนังสือเชิญประชุม
           - ตรวจเช็คใบตอบรับการเขารวมประชุม
           - ประสานงานหองประชุม
           - ประสานงานอาหารวาง
           - จัดประชุม
           - บันทึกรายงานการประชุม
14. ประชุมคณะกรรมการอาจารยที่ปรึกษาหอพัก
           - ทาบทามอาจารยที่ปรึกษาหอพักแตละคณะเปนทีมงานของรองอธิการบดี
            ฝายพัฒนานักศึกษา  พรอมทําคําส่ังแตงตั้ง
           - ออกหนังสือเชิญประชุมพรอมเตรียมวาระการประชุม
           - จัดเตรียมสถานที่  + อาหาร

ปละ 2 ครั้ง

 เดือนละ 1 ครั้ง
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           - บันทึกรายงานการประชุม
           - สงรายงานการประชุม
15. ออกขาวสาสนหอพักนักศึกษา
           - รวบรวมรายละเอียดขอบังคับ ขอหาม  ความปลอดภัย  ขาวสารที่เกี่ยวของ
            และใกลตัวนักศึกษาเพ่ือจัดพิมพและแจงนักศึกษาแจกทุกหองพัก ทุกอาคาร
           - จัดทําขาวกิจกรรมหอพัก
16. อื่น ๆ 
           - ใหบริการจองเชาเส้ือครุย - เส้ือราชปะแตนบัณฑิต
           - ใหบริการจําหนายเครื่องหมายนักศึกษาใหม
           - ประสานงานการซอม
           - จัดทํารายงานการประเมินตนเอง
           - จัดทาํรายงานที่เกี่ยวของ
                      1. การจัดที่พักนักศึกษา
                      2. การจัดที่พักบุคคลภายนอก
                      3. รายรับ - รายจายหอพักนักศึกษา
                      4. การใหบริการไปรษณียภัณฑ
                      5. การใหบริการสุขภาพนักศึกษาและประกันภัยอุบัติเหตุนักศึกษา

  พ.ค. 50

 เดือนละ 1 ครั้ง

 ม.ค.-ส.ค. 50

ตลอดปการศึกษา
ตลอดปการศึกษา

  ปละ 3 ฉบับ

ตลอดปการศึกษา

วัน เดือน ป กิจกรรม/ขั้นตอน

ุ ุ ุ
                         และบุคลากร
                      6. การใชวัสดุซอมในหอพักนักศึกษา

งานแนะแนวและจัดหางาน
1.1 แผนงานทุนการศึกษา
 - รายงานผลการเรียนผูรับทุนประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2549
    เพ่ือเจาของกองทุนทราบ
 - ปรับปรุง  แกไข และนําปญหาจากการใหนักศึกษา download ใบสมัครทุนฯ   
    และปรับแกไขแบบฟอรมทุนยกเวนฯ 
 - รวบรวมขอมูลการจัดสรรทุนการศึกษาจากคณะ  วิทยาเขต  ประจําภาค 1/2549
   เพ่ือทําฐานขอมูลดานทุนการศึกษา 
 - ประสาน / เตรียมการจัดทําโครงการประดิษฐดวยจิตกตัญู 

 พ.ย. 49

1 - 7 พ.ย. 49
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 - รับสมัครนักศึกษาขอรับทุนการศึกษา ประเภทยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษา กลุมตอเน่ือง
    เพ่ือขอรับทุนประจําปการศึกษา 2550
 - ปฐมนิเทศนักศึกษาผูรับทุน ประจําปการศึกษา 2549
 - สัมภาษณนักศึกษาขอรับทุน  ดําเนินการคัดเลือก  และจัดทําคะแนนเบื้องตน
 - จัดทําขอมูลประกอบการประชุมคณะกรรมการจัดสรรทุนการศึกษา
 - ดําเนินกิจกรรมโครงการประดิษฐดวยจิตกตัญู  ประจําปการศึกษา 2549
 - สัมภาษณนักศึกษาขอรับทุนการศึกษา ประเภทยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษา  กลุมตอเน่ือง
 - ประชุมคณะกรรมการจัดสรรทุนการศึกษา
 - ประกาศรายชื่อผูไดรับทุนการศึกษา ประเภทยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษา  กลุมตอเน่ือง
 - รับสมัครนักศึกษาขอรับทุนการศึกษา ประเภททุนทั่วไป ประจําปการศึกษา 2550 ครั้งที่ 1
 - ประกาศรายชื่อนักศึกษาผานการคัดเลือกเบื้องตนเพ่ือเขารับ
  การสัมภาษณ โดยคณะกรรมการจัดสรรทุนการศึกษา
 - จัดทําขอมูลทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัย  แจงหนวยสอบ
 - สัมภาษณนักศึกษาขอรับทุนครั้งที่ 1 โดยคณะกรรมการจัดสรรทุนการศึกษา วิทยาเขตหาดใหญ
 - ทําคะแนนสัมภาษณ  เตรียมขอมูลนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการจัดสรรทุนการศึกษา
 - ประชุมคณะกรรมการจัดสรรทุนการศึกษา วิทยาเขตหาดใหญ
  พิจารณาจัดสรรทุนการศึกษา ประจําปการศึกษา 2550 ครั้งที่ 1
  ประสานคณะและรายงานผลการเรียน ประจําภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2549 

กิจกรรม/ขั้นตอน

 28 ม.ค.50

10 - 14 ม.ค.50

15 พ.ย.-  26 ธ.ค. 49
21 - 30 พ.ย. 49

15 ธ.ค. 49
22 ธ.ค. 49

 13 - 24 ธ.ค. 49
 27 ธ.ค.49

 ม.ค. 50

 19 - 21 ม.ค. 50

 20 พ.ย.49
15 - 30 พ.ย. 49

1 - 14 พ.ย. 49
วัน เดือน ป

 มี ค 50  - ประสานคณะและรายงานผลการเรยน ประจาภาคเรยนท 2 ปการศกษา 2549 
    เพ่ือเจาของกองทุนทราบ
 - เพ่ิมเติม  แกไข โปรแกรม download  ใบสมัครทุน
 - เตรียมการรับสมัครนักศึกษาขอรับทุนการศึกษา  ประจําปการศึกษา 2550  ครั้งที่  2
 - ประชุมคณะกรรมการจัดสรรทุนการศึกษา
 -รับสมัครนักศึกษาขอรับทุนการศึกษาประเภททุนทั่วไป
    ประจําปการศึกษา  2550 ครั้งที่ 2
 - รับใบสมัครนักศึกษาและสัมภาษณเบื้องตน  สรุปประวัติและทํา
   คะแนนขาดแคลน  เพ่ือพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเขารับการ
   สัมภาษณ  โดยกรรมการจัดสรรทุนการศึกษาในรอบที่ 2 ตอไป
 - ประชุมคณะกรรมการจัดสรรทุน
 - ประกาศรายชื่อนักศึกษาผานการคัดเลือกรอบแรกเพ่ือเขารับการ
  สัมภาษณโดยคณะกรรมการจัดสรรทุนการศึกษา รอบที่ 2

 เม.ย. 50
 พ.ค. 50

 28 มิ.ย. 50

 1-17 มิ.ย. 50

 6-21 มิ.ย. 50

 20 พ.ค. 50

 24 มิ.ย.50

 ม.ค.50



- 65 -

 - สัมภาษณนักศึกษาขอรับทุนโดยคณะกรรมการจัดสรรทุนการศึกษา
  วิทยาเขตหาดใหญ
 - ทําคะแนนสัมภาษณโดยกรรมการจัดสรรทุน เตรียมเอกสารขอมูล
   นําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการจัดสรรทุนการศึกษาพิจารณาจัดสรรทุน
 - ประชุมคณะกรรมการจัดสรรทุนการศึกษา  วิทยาเขตหาดใหญ
  เพ่ือพิจารณาจัดสรรทุนการศึกษา ประจําปการศึกษา 2550 ครั้งที่ 2
 - ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาผูไดรับทุนการศึกษา ประจําปการศึกษา 2550 ครั้งที่  2
 - โครงการการเยี่ยมบานนักศึกษาผูไดรับทุนการศึกษา 
 - ประชุมคณะกรรมการจัดสรรทุนการศึกษา
 - จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ที่ไดรับจากแหลงทุนตาง ๆ
 - ดําเนินการดานการเงินทุนการศึกษา
 -รับเงินทุนสงกองคลัง
 -เบิกจายเงินทุนโดยโอนเงินเขาบัญชีธนาคารของนักศึกษา/วิทยาเขต
 - ประสานการรับมอบเงินทุนการศึกษา/ ตอบขอบคุณ/ สงหลักฐาน
   การรับเงินทุนเพ่ือเจาของทุนทราบ
 - แจงกองคลังหักเงินบริจาครายเดือนจากบุคลากรสมทบกองทุน
    ชวยเหลือนักศึกษาขาดแคลนทุนทรัพย
 1 2 โครงการตนกลาสงขลานครินทร

กิจกรรม/ขั้นตอน

ตลอดป

ตลอดป

ทุกเดือน

 ตลอดป
 ก.ย. 50

 11-15  ก.ค. 50

 4 - 8 ก.ค. 50

 20 ก.ค. 50

 1 ส.ค. 50
 ส.ค.-ก.ย. 50

วัน เดือน ป

 1.2 โครงการตนกลาสงขลานครนทร
 - จัดทําแผนงานโครงการหรือปรับแกไขการดําเนินงานปการศึกษา 2550 -2552
 - พบปะนักเรียนทุน  เพ่ือรับทราบปญหาการเรียนและรายงานผลการเรียน
 - ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุนการศึกษาโครงการตนกลาสงขลานครินทร
 - สงหนังสือประชาสัมพันธโครงการตนกลาสงขลานครินทรให 
 โรงเรียนคัดเลือกนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตนชั้นปที่ 3 ใน 14 จังหวัดภาคใต
 - โรงเรียนสงรายชื่อพรอมใบสมัครขอรับทุนของผูผานการคัดเลือก
 เบื้องตนมายังมหาวิทยาลัย 
 - สัมภาษณผูผานคัดเลือกเบื้องตนจากโรงเรียน
 - กําหนดการเยี่ยมบานผูผานการคัดเลือก
 - จัดทําหนังสือ  สื่อประชาสัมพันธ 
 - เย่ียมบานผูผานการคัดเลือกเบื้องตน
 - ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุน เพ่ือพิจารณาคัดเลือก
 ผูสมควรไดรับทุนโครงการตนกลาฯ ประจําป 2550 

ต.ค. 49

 5 พ.ย.49

ภายใน 19 พ.ย.49

13 - 17 ธ.ค.49

 9 พ.ย.49

พ.ย. - ธ.ค. 49

 25 พ.ย.49

 23 ธ.ค.49
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 - ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนไดรับทุนการศึกษาโครงการตนกลาฯ
 - แจงโรงเรียนและผูปกครองของนักเรียนผูไดรับทุนทราบ
 - นักเรียนแจงสถาบันการศึกษาที่นักเรียนเขาศึกษาตอระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 ประจําป 2550 โดยมีหนังสือรับรองจากโรงเรียนที่เขาศึกษาตอ
 - โรงเรียนแจงเลขที่บัญชีเพ่ือการโอนเงินทุนการศึกษา
 - กําหนดพิธีมอบทุนการศึกษา / จัดทํา power point
 - ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผล พิจารณาผลการเรียน
 ความประพฤติ/ การเขารวมกิจกรรมสาธารณประโยชน 
 - สงขาวสาร  วารสาร  ม.อ. ใหนักเรียนทุนโครงการตนกลาสงขลานครินทร
 - ประชุมคณะกรรมการพิจารณาและคณะกรรมการติดตามประเมินผล / 
จัดแคมปนักเรียนทุนพบรุนพ่ี เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมเพื่อรับทุนตอเน่ืองในปตอไป
 -  ระดมเงินทุนเขากองทุน / ติดตอขอการสนับสนุนทุน
1.3 ทุนสงขลานครินทร
 - ประชาสัมพันธทุนสงขลานครินทรบน web /สง ร.ร.
 - รับใบสมัคร
 - แตงตั้งคณะกรรมการบริหารทุนสงขลานครินทร ประจําป 2550
 - พบนักศึกษาทุน  เพ่ือติดตามผลการเขารวมกิจกรรมสนับสนุนสงเสริม  
วางแผนรวมกันในการจัดกิจกรรม

ภายในเดือนกุมภาพันธ 50

 มี.ค.50

กิจกรรม/ขั้นตอน

ภายใน พ.ค. 50
ทุกภาคการศึกษา

ทุกสิ้นปการศึกษา

ตลอดป

 9 ก.ย.49
 31 ต.ค.49

ภายใน 15 มี.ค.50

 29 ธ.ค.49
วัน เดือน ป

วางแผนรวมกนในการจดกจกรรม
 - ประสานคณะ รายงานผลการเรียนของนักศึกษาที่รับทุน (ตอเน่ือง) 
    สงคืนภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2550
 - กําหนดวัน เวลา สถานที่สอบสัมภาษณ
 - แจงนักเรียนใหมารายงานตัวและเขียนเรียงความ
 - ประสานคะแนนจากหนวยสอบจัดทําขอมูล
 - จัดทํารายละเอียดวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารทุน 100 ป 
 - รายงานการประชุมคณะกรรมการทุนสงขลานครินทร ครั้งที่ 1/2550
 - เกณฑการคัดเลือก
 - กําหนดอนุกรรมการสัมภาษณและเยี่ยมบาน
 - สัมภาษณ คัดเลือกผูที่อนุกรรมการฯ ลงพ้ืนที่
 - สรุปการสัมภาษณ
 - รายงานการประชุมคณะกรรมการทุนสงขลานครินทร ครั้งที่ 2/2549
 - พิจารณาวัน เวลา และพิจารณาบุคคลที่จะลงพ้ืนที่

 24 มิ.ย.50

 30 มิ.ย.50

 30 มิ.ย.50

 13 มิ.ย.50
 19 มิ.ย.50

 10 ก.ค.50
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 - สงใบรายงานผลการเรียนของทุนตอเน่ือง
 - รายงานผลการพิจารณาทุนสงขลาฯ ประกาศผลการคัดเลือก
 - สงหนังสือไปยังโรงเรียนที่กรรมการลงพื้นที่
 - เชิญประชุมคณะกรรมการบริหารทุนสงขลานครินทร
 - รายงานการประชุมคณะกรรมการทุนสงขลานครินทร ครั้งที่ 3/2550
 * ทุนใหม

* ทุนตอเนื่อง
 - แจงโรงเรียนและคณะตาง ๆ ที่เก่ียวของ
 - ทําหนังสือถึงผูปกครองนักศึกษาที่รับทุนทั้งหมด
2. กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา
1. เตรียมการเปดรับสมัครผูกูยืมตอเน่ือง ป 2550 ปรับปรุงแกไขแบบฟอรม
    แบบคําขอกู, คําชี้แจงตาง ๆ (ดําเนินการผาน Web Site)
2. ประชาสัมพันธใหนักศึกษาทราบ
3. จัดทํารายงานโอนเงินคาธรรมเนียม  ภาคการศึกษาที่ 1 ของกลุมผูกูตอเน่ือง
      (ตอเน่ืองจากเดือนกันยายน 2549)
1.  รับสมัครนักศึกษากูยืม ICL ภาค 2/2549
2.  ประสานงานการรับสมัครกูยืม ICL กับศูนยคอม/ทะเบียนกลาง
3   ประสานงานการจัดทําฐานขอมลผก ICL รวมกับศนยคอม  ตรวจสอบแกไขขอมล เพ่ือสงกองทนฯ

 11 ก.ค.50
กิจกรรม/ขั้นตอน

 ต.ค. 49

 6 พ.ย.50

 18 ก.ค.50

 13 ส.ค.50

 15 ก.ย.50

 27-28 ก.ค.50

วัน เดือน ป

 พ.ย. 49

3.  ประสานงานการจดทําฐานขอมูลผูกู ICL รวมกบศูนยคอม  ตรวจสอบแกไขขอมูล เพือสงกองทุนฯ
4. รับสมัครผูกูยืมตอเน่ือง ป 2550 รอบที่ 1 
5. จัดทําฐานขอมูลผูกูตอเน่ือง (ปอนขอมูล / ตรวจสอบ / แกไข / ดําเนินการตอเน่ือง
     ถึงตนเดือนมกราคม 2550)
6. จัดทํารายงานการโอนเงินคาธรรมเนียม  ภาคการศึกษาที่ 1 ของผูกูตอเน่ือง มอ./
 มัธยม/สถาบันอ่ืน (บางสวน)
7. จัดทํารายงานการโอนเงินคาธรรมเนียมภาคการศึกษาที่ 2 ของผูกูตอเน่ือง มอ. รอบ 1
8.  ถายโอนขอมูลการผอนผันการชําระเงินคาลงทะเบียนเรียนใหงานทะเบียนกลาง
9.  ทําสัญญาผูกู ICL ภาค 1/2549
1. จัดทําฐานขอมูลผูกูตอเน่ือง (ปอนขอมูล/การตรวจสอบ/แกไข)
2. ตรวจสอบผูกูที่พนสภาพการเปนนักศึกษา รายงานธนาคารยับยั้งการจายเงิน
3. จัดทํารายงานการโอนเงินคาธรรมเนียม  ภาคการศึกษาที่ 1 ของผูกูตอเน่ือง มอ.
มัธยม/สถาบันอ่ืน (สวนใหญ)

 ธ.ค. 49
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4. จัดทํารายงานผูกูที่คางชําระคาธรรมเนียมฯ ภาคการศึกษาที่ 1 (กรณีเรียกเก็บเพ่ิม) 
    แจงคณะ / ทะเบียนกลาง / กองคลัง ติดตอนักศึกษาเพ่ือจายเงิน
5. ประชุมผูปฏิบัติงานกองทุนทุกวิทยาเขต
1. ประชุมคณะทํางานทุกวิทยาเขต ครั้งที่ 1
2. ประกาศรายชื่อผูมีสิทธ์ิกูตอเน่ือง ป 2550 พรอมรายละเอียดการทําสัญญา
3. รับติดตอนักศึกษา  แกไข  ขอมูลที่ผิดพลาด
4. จัดทํารายชื่อนักศึกษาที่มีผลการเรียนเฉลี่ยต่ํากวาเกณฑ แจงคณะพิจารณาการใหกู
5. จัดทํารายงานการโอนเงินคาธรรมเนียมภาคการศึกษาที่ 2 ของกลุมผูกูมอ. ตอเน่ือง มอ. รอบ 2
 /มัธยม/สถาบันอ่ืน
6. รายงาน สรุปการกูยืมปการศึกษา 2549 ทุกวิทยาเขต
7. ปจฉิมนิเทศผูกูยืมที่จะสําเร็จการศึกษา
8. รับสมัครนักศึกษาที่กูเกินหลักสูตร  พิจารณา  รวบรวมผูผานการคัดเลือก
    จากทุกวิทยาเขต  เสนออนุกรรมการบัญชีจายที่ 2
9. จัดทาํขอมูลจํานวนนักศึกษากูยืม  จําแนกเปนคณะ  แยกประเภทการกูยืมและ
    ผูที่สําเร็จการศึกษา  เฉพาะวิทยาเขตหาดใหญและรวบรวมจากทุกวิทยาเขตเพ่ือ
    เสนอกองทุนฯ ประกอบการพิจารณาจัดสรรเงิน
10. ทําสัญญาผูกู ICL ภาค 2/2549
1  คํานวณวงเงินกรายคน   ตามเกณฑที่กองทนฯ กําหนด ก พ  50

 ม.ค.50

วัน เดือน ป กิจกรรม/ขั้นตอน

1. คานวณวงเงนกูรายคน   ตามเกณฑทกองทุนฯ กาหนด
2. ทําสัญญากูยืมกลุมผูกูตอเน่ือง มอ. รอบที่ 1
1. ตรวจสอบสัญญากูยืม  จัดทําทะเบียนคุม  สงธนาคาร 
    (ดําเนินการตอเน่ืองถึงเดือนเมษายน 2550)
2. เย่ียมบานนักศึกษา เพ่ือตรวจสอบขอมูล
1. รับสัญญากูยืมที่นักศึกษานํากลับไปทําสัญญาค้ําประกันที่อําเภอตาม  ภูมิลําเนา
2. ตรวจสัญญา  จัดทําทะเบียนคุม  สงธนาคาร
1. ตรวจสอบผูกูที่พนสภาพนักศึกษารายงานธนาคาร
2. รายงานสงคืนคาธรรมเนียมสวนเกิน  ภาค 1-2/2549
3. เตรียมการรับสมัครผูกู ICL คําชี้แจงตาง ๆ โดยดําเนินการผาน Web Site)
1. รับสมัครผูกูตอเน่ือง มอ. รอบ 2 ผูกูตอเน่ืองมัธยม, ผูกูสถาบันอ่ืน
2. จัดทําฐานขอมูลผูกู (ปอนขอมูล / ตรวจสอบ)
3. คํานวณวงเงินผูกูตอเน่ืองมัธยม / ผูกูตอเน่ืองจากสถาบันอ่ืน

 ก.พ. 50

 มี.ค. 50

 เม.ย. 50

 พ.ค. 50

 มิ.ย. 50
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4. รับทําสัญญากลุมผูกูตอเน่ือง มอ. รอบ 2  
5.  ถายโอนขอมูลกลุมผูกูยืม กยศ ใหทะเบียนกลาง  เพ่ือเขาระบบผอนผัน
การชําระคาลงทะเบียนเรียน

 6.  ประสานการดําเนินการรับสมัครผูกู ICL กับศูนยคอมฯ / ทะเบียนกลาง
7.  ประสานงานการจัดทําฐานขอมูลผูกู ICL รวมกับศูนยคอมฯ  ตรวจสอบแกไขขอมูล
เพ่ือสงใหกองทุน
1. ประชุมคณะทํางานทุกวิทยาเขต ครั้งที่ 2
2. สงสัญญาผูกูตอเน่ือง มอ. รอบ 2 ใหธนาคาร (ตรวจสอบ / จัดทําทะเบียนคุม)
3. รวบรวมขอมูลผูกูทุกวิทยาเาขต เพ่ือจัดทําวาระการประชุม
4. จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนเงินใหกูยืมประจําสถาบัน
5. ปฐมนิเทศผูกูยืม
6. ประกาศผลผูมีสิทธ์ิกู ICL
7. คํานวณวงเงินกูยืมเพ่ือจัดสรรเปนรายคน
9. จัดทํารายงานการโอนเงินคาธรรมเนียมฯ ภาค 1/2550 กลุมผูกูตอเน่ือง มอ. รอบ 1 
    (ดําเนินการตอเน่ืองถึงเดือนสิงหาคม 2550)
1. จัดทํารายงานการโอนเงินคาธรรมเนียม ภาค 1/2549 กลุมผูกูตอเน่ืองรอบ 1 
 -  จัดทํารายงานการโอนเงินคาธรรมเนียม ภาค 1/2549 กลุมผูกูตอเน่ือง มอ. รอบ 2 
   ทําสัญญาผก ICL  ภาค 1/2550

 ก.ค.50

 ก.ย. 50
 ส.ค.49

วัน เดือน ป กิจกรรม/ขั้นตอน

 -  ทาสญญาผูกู ICL  ภาค 1/2550
 - รายงานสถานภาพผูกูทุกประเภท

             * หมายเหตุ  1. ขั้นตอนการดําเนินงาน อาจปรับเปลี่ยนตามกําหนดการจากกองทุนเงินใหกูยืมฯ
                                    2. กิจกรรมประชุมผูปกครองนักศึกษากูยืมดําเนินการตามชวงเวลาที่เหมาะสมของแตละวิทยาเขต

3. แผนปฏิบัติงานหนวยบริการอาชีพ/ศึกษาตอ และจัดหางาน
1. จัดทําขาวสมัครงาน 
1.1 รวบรวมตําแหนงงาน จากหนังสือแหลงงาน /หนังสือรวมงาน/ขอมูลแหลงงาน
      จากจัดหางานจังหวัด และแหลงงานจากบริษัทตางๆ
1.2 พิมพเปนเอกสาร Word
1.3 ปดประกาศที่หนวยขอมูล อาชีพฯ
1.4 ทําขอมูลเปน Webpage 
1.5 ประชาสัมพันธผานทาง E-Mail และ Homepage กองกิจการ    นักศึกษา

ต.ค.49-ก.ย.50(เดือนละ 1 ฉบับ)
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2. จัดทําเอกสารขาวขอมูลอาชีพอิสระ  
2.1 รวบรวมขอมูลอาชีพอิสระจากแหลงตางๆ 
2.2 พิมพเปนเอกสาร Word รวมเลม
2.3 จัดบอรดที่หนวยขอมูล อาชีพฯ
2.4 ทําขอมูลเปน Webpage 
2.5 ประชาสัมพันธผานทาง E-Mail และ Homepage กองกิจการนักศึกษา
3. จัดทําขาวศึกษาตอ
3.1 รวบรวมขาวศึกษาตอ จากแหลง ขอมูลตางๆ
3.2 พิมพเปนเอกสาร Word
3.3 ปดประกาศที่หนวยขอมูล อาชีพฯ
3.4 ทําขอมูลเปน Webpage 
3.5 ประชาสัมพันธผานทาง E-Mail และ Homepage กองกิจการนักศึกษา
4. บริการสมัครงาน
4.1 รวบรวมตําแหนงงานวาง 
4.2 เสนอใหคณะ/วิทยาเขตที่เก่ียวของ
4.3 ทําขอมูลเปน Webpage 
4.4 ประชาสัมพันธผานทาง E-Mail และ Homepage กองกิจการนักศึกษา
4 5 รวบรวมใบสมัคร

ต.ค.49-ก.ย.50(เดือนละ 1 ฉบับ)

ต.ค.48-ก.ย.49(เดือนละ 1 ฉบับ)

ต.ค.49 - ก.ย.50(เดือนละ 1 ฉบับ)

ตลอดปตามตําแหนงงาน

กิจกรรม/ขั้นตอนวัน เดือน ป

4.5 รวบรวมใบสมคร
4.6 จัดสงใบสมัครใหบริษัท
5. บริการจัดหางานพิเศษ
5.1 รวบรวมตําแหนงงานพิเศษ 
5.2 ทําขอมูลเปน Webpage 
5.3 ประชาสัมพันธผานทาง E-Mail และ Homepage กองกิจการนักศึกษา
5.4 รวบรวมรายชื่อ/ใบสมัคร
5.5 จัดสงใบสมัครใหหนวยงาน/บริษัท
กิจกรรมสัปดาหเตรียมตัวเพ่ืออาชีพ
วันนัดพบแรงงาน
4. แผนปฏิบัติงานโครงการพัฒนานักศึกษาและโครงการพิเศษตาง ๆ
1. ประสานงานโครงการ 
1.1  โครงการ BUSINESS CAMP ของเครือสหพัฒนพิบูลย จํากัด

ตลอดปตามตําแหนงงาน

 ต.ค. 49

1 ธ.ค.49-3 ก.พ.50
 3 ก.พ.50
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1.2 โครงการสูโลกทัศนนักบริหาร (VIP) ของบริษัทตรีเพชรอีซูซุเชลล จํากัด
1.3 ประสานงานโครงการนักลงทุนรุนเยาว กับบรรษัทเงินทุนแหงประเทศไทย
รายละเอียดการดําเนินการ
ประสานงานรายละเอียดโครงการ 
เสนอใหคณะ/วิทยาเขตที่เก่ียวของทราบ
ทําขอมูลเปน Webpage 
ประชาสัมพันธผานทาง E-Mail และ Homepage กองกิจการนักศึกษา
รวบรวมใบสมัคร
จัดสงใบสมัครใหบริษัท
ประกาศผล
1.4  โครงการเสริมสรางสมรรถนะบัณฑิตใหประกอบธุรกิจเองได  
        (บริษัทซีพี  เซเวนอีเลฟเวน  จํากัด)
รายละเอียดการดําเนินการ
ประสานงานรายละเอียดโครงการ 
เสนอใหคณะ/วิทยาเขตที่เก่ียวของทราบ
ทําขอมูลเปน Webpage 
ประชาสัมพันธผานทาง E-Mail และ Homepage กองกิจการนักศึกษา
รวบรวมใบสมัคร

กิจกรรม/ขั้นตอน

 เม.ย.49-พ.ค.50 

วัน เดือน ป

รวบรวมใบสมคร
จัดสงใบสมัครใหบริษัท
2. จัดโครงการ/กิจกรรม ตามนโยบายรัฐบาล 
2.1 TO BE NOMBER 1
2.2 การใหความชวยเหลือนักเรียน/นักศึกษาใหมีรายไดจากอาชีพที่ เหมาะสม
รายละเอียดการดําเนินการ
ประสานงานรายละเอียดโครงการ 
เสนอใหคณะ/วิทยาเขตที่เก่ียวของทราบ
จัดทําระบบฐานขอมูล
ทําขอมูลลง Webpage 
ประชาสัมพันธผานทาง E-Mail และ Homepage กองกิจการนักศึกษา
รวบรวมใบสมัคร
จัดสงใหผูเก่ียวของ/จังหวัด

 ต.ค. 49
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3. จัดโครงการ/กิจกรรม
      3.1 โครงการนัดพบแรงงาน
      3.2 โครงการหองสมุดเพื่อนอง
      3.3 โครงการคายมนุษยสัมพันธและการทํางานเปนทีม
รายละเอียดการดําเนินการ
ประสานงานรายละเอียดโครงการ 
ประชุมรวมมกับจัดหางานจังหวัดและแตงตั้งคณะกรรมการ
เสนอใหคณะ/วิทยาเขตและผูที่เก่ียวของทราบ
ขออนุมัติโครงการ
แบงภารกิจ ดําเนินการ
จัดทําระบบฐานขอมูล
ทําขอมูลลง Webpage 
ประชาสัมพันธผานทาง E-Mail และ Homepage กองกิจการนักศึกษา
จัดงาน
ประเมินผลโครงการ
5. แผนปฏิบัติงาน Web กองกิจการนักศึกษา
รายละเอียดการดําเนินการ
1  รับรายละเอียดความตองการใชงานของบคลากร

 ก.ย. 48

วัน เดือน ป กิจกรรม/ขั้นตอน

 ตลอดป

 ม.ค. 50

1. รบรายละเอยดความตองการใชงานของบุคลากร
2. พิจารณา/เสนอใหผูบริหารพิจารณา (กรณีตองการการตัดสินใจ)
3. ทําขอมูลเปน Webpage  และฐานขอมูล
4. Link ขอมูลขึ้น Homepage กองกิจการนักศึกษา
5. ประชาสัมพันธใหนักศึกษาและบุคลากรทราบขอมูลผาน
    ทาง E-Mail และHomepage กองกิจการนักศึกษา
6. ปรับปรุงขอมูลใหทันสมัย

6.  หนวยบริการปรึกษา
 สวนที่เกี่ยวของกับนักศึกษา
 1. ใหคําปรึกษานักศึกษาทั่วไปเปนรายบุคคล
1.1 นักศึกษาทุนประเภทยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษา

-  นัดพบนักศึกษา

1 พ.ย.49-30 ก.ย.50
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-  ติดตามผลการปรึกษา
-  ประสานงานผูเกี่ยวของ อาจารยท่ีปรึกษา/รองคณบดี หรือเยี่ยมบานนักศึกษา
-  ทําบันทึกการปรึกษา

1.2 อาสาสมัครบานวัยใส
-   หารือเรื่อง case เดือนละครั้ง

 1.3  นักศึกษาที่มีปญหาดานวินัยนักศึกษา
-    คนหาปญหา และหาแนวทางแกไขปญหา
-   ประสานงานกับผูเกี่ยวของ
-   จัดกิจกรรมปรับพฤติกรรม

2.  จัด case conference  สําหรับอาสาสมัครบานวัยใส
3.  อบรมอาสาสมัครบานวัยใส  รุนท่ี 10

 -  ติดตอวิทยากร
 -  จัดหลักสูตรการอบรม
 -  เตรียมท่ีพัก / อาหาร ผูเขาอบรม

4.  เปนพี่เลี้ยงการจัดกิจกรรมของอาสาสมัคร  ซ่ึงคาดวาจะจัดกิจกรรมภายใน
และภายนอก  ภาคการศึกษาละ 3  กิจกรรม
4.1  โครงการพี่วัยใสพบนองวัยซนที่โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัยสมบูรณกุลกันยา

  วางแผนการทํางาน

18-19 พ.ย.49

วัน เดือน ป กิจกรรม/ขั้นตอน

1 พ.ย.49-30 ก.ย.50

ธ.ค 49 - ก.ย. 50

 - วางแผนการทางาน
 -  กําหนดหลักสูตร
 -   ติดตอสถานที่  ประสานงานกับเจาหนาท่ี
 - เตรียมอุปกรณ
 -  ประชาสัมพันธโครงการ

4.2  โครงการพี่วัยใสพบนองวัยซนที่โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัย 2  (บานพรุ)
 - วางแผนการทํางาน
 - กําหนดหลักสูตร
 - ติดตอสถานที่  ประสานงานกับเจาหนาท่ี
 -  เตรียมอุปกรณ
 - ประชาสัมพันธโครงการ

4.3  กิจกรรม safe sex
4.4  โครงการเคาะประตู รูจักบานวัยใส
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4.5  กิจกรรม "สัปดาหแหงความรู"
5.  ประชุมอาสาสมัครเพื่อกําหนดบทบาทหนาท่ี  และจัดเวรปฏิบัติงาน
6.  จัดโครงการ "แกนนําวัยใส  ใสใจสังคม" ครั้งท่ี 2

 -  ติดตอสถานที่สําหรับทัศนศึกษา
 -  จัดหลักสูตร
 -  ประชาสัมพันธโครงการ

7.  เขียนสรุปการดําเนินงานประจําปการศึกษา 2549  ของอาสาสมัครบานวัยใส

 1. ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาเชิงจิตวิทยา 2 เดือน/ครั้ง
1.1 วางแผนการทํางาน
1.2 กําหนดหลักสูตรอบรม
1.3 จัดอบรมอาจารยท่ีปรึกษา

-    เตรียมเอกสารการอบรม
-     เตรียมกิจกรรมสําหรับการอบรม 
-    จัดเตรียมสถานที่
-    สรุปประเมินผลการอบรม

3.  จัดอบรม "ทักษะการปรึกษาสําหรับอาจารยท่ีปรึกษา"
    เชิญชวนไปยังคณะ  นักกิจการนักศึกษาและอาจารยท่ีปรึกษาที่สนใจ

 สวนที่เกี่ยวของกับอาจารยที่ปรึกษา

วัน เดือน ป

 21   พ.ย.49
25 พ.ย.49-2 ธ.ค.50

กิจกรรม/ขั้นตอน

เม.ย. 50

1 พ.ย.49-30 ก.ย.50

1 พ.ย.49-30 ก.ย.50
-    เชญชวนไปยงคณะ  นกกจการนกศกษาและอาจารยทปรกษาทสนใจ
-    ประชาสัมพันธ web site และสง E-mail

4.   จัด Case conference ประจําปการศึกษา 2549 สําหรับอาจารยท่ีปรึกษา
ครั้งท่ี 1  ธันวาคม  2549
ครั้งท่ี 2  มีนาคม  2550

6.1 แผนปฏิบัติงานปองกันยาเสพติด
1.  รณรงคเชิญชวนนักศึกษาสมัครสมาชิก To be number one

-    ประสานงานกับคณะตาง ๆ/ วิทยาเขต
-    ประชุมนักศึกษาเพื่อเชิญชวน
-    สรุปจํานวนผูสมัครแจง สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา /สํานักงาน

             สาธารณสุข อ.หาดใหญ จ.สงขลา
2.  ประชุมคณะทํางานปองกันยาเสพติด  วางแผนประจําปการศึกษา  2549
3.  อบรมอาสาสมัครปองกันยาเสพติด12 - 14 ม.ค. 50

 ธ.ค.49

    ธ.ค.49

1 พ.ย.49-30 ก.ย.50
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4.  จัดโครงการ "วัยใส  หางไกลยาเสพติด  (ทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่)
 - วางแผนการทํางาน
 -  กําหนดหลักสูตร
 -  ติดตอสถานที่  ประสานงานกับเจาหนาท่ี
 -  เตรียมอุปกรณ
 - ประชาสัมพันธโครงการ

6.2  แผนงานปองกันโรคเอดส
  - นักศึกษารวมกิจกรรมวันเอดสโลกของจังหวัดสงขลา
  - จัดกิจกรรมวันเอดสโลก  อาคารกิจกรรมนักศึกษา
 - เปดรับสมัครและคัดเลือกอาสาสมัครปองกันและแกไขปญหาเอดส
 - จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "บมเพาะคนดี  กาวยางอยางเขาใจ  หางไกล

                            เอดส"
  - โครงการ "คิดจะรักตองรูจักวิธีปองกัน"

 6.3  เงินยืมฉุกเฉิน
 ใหบริการยืมเงินฉุกเฉินและติดตามทวงหนี้คางชําระเงินยืมฉุกเฉิน
 - การบริการยืม

 - ใหคําแนะนําเขียนใบยืม
  ซักถาม

กิจกรรม/ขั้นตอน

6-7 ม.ค. 49

6 - 8  ก.พ.50

30 พ.ย.49

วัน เดือน ป

1 พ.ย.49-30 ก.ย.50

25- 29 ธ.ค. 49
 1   ธ.ค.49

9 มี.ค. 50 

 - ซกถาม
 - ขออนุมัติยืมเงิน
 - ทําสรุปยอดรวมผูคางชําระหน้ีเงินยืม
 - สง E-mail ทวงหน้ี
 - สงหนังสือถึงคณะชวยติดตามนักศึกษา
 - สงหนังสือถึงผูปกครอง

 6.4  รณรงคปองกันอุบัติภัยทางาจราจร
 - ประชุมคณะทํางานลดอุบัติภัยบนทองถนนและสรางเสริมวินัยจราจรของนักศึกษา
 - จัดโครงการรณรงคขับข่ีปลอดภัย
 - จัดโครงการลดอุบัติภัยเปดไฟ ใสหมวก

6.5  มาตรการแกปญหาความรุนแรง
 -  โครงการอาสาสมัครขางเตียง

6.6  รณรงคการแตงกาย
 - โครงการ"เผาเสื้อรัด (ติ้ว) ปฏิวัติการแตงกาย"

 ธ.ค.49

ธ.ค 49 - ก.ย. 50

ธ.ค 49 

 ธ.ค.49

พ.ย.49-30 ก.ย.50
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7. แผนปฏิบัติงานวินัยนักศึกษา
1.  การดําเนินการทางวินัยนักศึกษาชั้นตน
1.1 รับเรื่องราวรองทุกข/รองเรียน/คํากลาวโทษ  จากหนวยงาน  บุคคล  ทั้งภายใน
      และภายนอกมหาวิทยาลัย
1.2 สืบสวน ตั้งประเด็นการกระทําผิดวินัยนักศึกษา
1.3 ทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนในประเด็นการกระทําผิดวินัยนักศึกษา
1.4 เสนอคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนใหกับผูมีอํานาจพิจารณาลงนาม
1.5 สงคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนพรอมทั้งเอกสารประกอบการสอบสวน ให
คณะกรรมการสอบสวน
1.6 ประชุมสอบสวน กรณีการกระทําความผิดเก่ียวของกับนักศึกษาคณะเดียว
1.7 นัดหมายการประชุมสอบสวนในกรณีการกระทําผิดเก่ียวของกับนักศึกษา  
      2  คณะข้ึนไป  (ประชุมคณะกรรมการสอบสวน + สอบสวนนักศึกษาและผูเก่ียวของ)
1.8 สรุปสํานวนการสอบสวน แจงเวียนคณะกรรมการพิจารณารับรองความเห็น
1.9 แกไข ปรับปรุงสํานววนการสอบสวนตามที่คณะกรรมการเสนอ
1.10 นัดหมายการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานวินัยนักศึกษา  เพ่ือทําหนาที่พิจารณา
      สํานวนการสอบสวนและพิจารณาโทษตามที่คณะกรรมการสอบสวนนําเสนอ
1.11 จัดทํารายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานวินัยนักศึกษา        
1 12 นําเสนอรายงานการประชมตอคณะกรรมการดําเนินงานวินัยนักศึกษา เพ่ือใหการ

1 ต.ค. 49 – 30 ก.ย. 50

กิจกรรม/ขั้นตอนวัน เดือน ป

1.12 นาเสนอรายงานการประชุมตอคณะกรรมการดาเนนงานวนยนกศกษา เพอใหการ
        รับรองเห็นชอบ
1.13 เสนอคําสั่งลงโทษทางวินัยนักศึกษาใหกับผูมีอํานาจลงนามตามมติคณะกรรมการ  
      ดําเนินงานวินัยนักศึกษา 
1.14 แจงผลการลงโทษทางวินัยนักศึกษาใหกับคณะตนสังกัด/หอพัก/หรือ
        หนวยงานอื่น ๆ  เพ่ือทราบ  หรือดําเนินงานตามคําสั่งมหาวิทยาลัย
1.15 แจงผลการลงโทษทางวินัยนักศึกษาใหกับผูปกครองนักศึกษา   โดยการสืบคน  
        ขอมูลรายชื่อและที่อยูผูปกครองดวยระบบ MIS
1.16 ติดตอนักศึกษาผูตองคําสั่งลงโทษทางวินัยนักศึกษามาพบเพ่ือทราบคําสั่งลงโทษ
1.17 ติดตามผลการบังคับโทษ  เชน  กรณีคําสั่งใหนักศึกษาปฏิบัติบําเพ็ญสาธารณะ
        ประโยชน
2.  การดําเนินการทางวินัยนักศึกษาชั้นอุทธรณ
2.1 รับคํารองอุทธรณจากนักศึกษาที่ถูกลงโทษ

1 ต.ค.49-30 ก.ย.50
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2.2 รวบรวมขอเท็จจริง  และขอกฎหมาย  พรอมทั้งสรุปประเด็นอุทธรณเพ่ือเสนอ
      ผูอํานาจพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ
2.3 เสนอแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ
2.4 นัดหมายคณะกรรมการเพื่อประชุมพิจารณาอุทธรณ
2.5 ทําสรุปผลการพิจารณาอุทธรณโทษ และแจงเวียนตอคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ
      เพ่ือลงนามรับรอง
2.6 เสนอรายงานผลการพิจารณาใหกับผูมีอํานาจพิจารณา
2.7 แจงผลการพิจารณาอุทธรณโทษทางวินัยนักศึกษาใหกับผูอุทธรณ /ผูปกครอง/
     คณะตนสังกัด/หรือหนวยงานอื่นที่เก่ียวของเพ่ือทราบ และดําเนินการตามคําสั่ง
     มหาวิทยาลัย

3.  การดําเนินการเมื่อนักศึกษาใชสิทธิ์ฟองศาลปกครอง
3.1 ประสานความรวมมือกับนิติกรมหาวิทยาลัยเพ่ือกําหนดประเด็นแหงคดี
3.2 เปนผูประสานงานคดีหรือผูชวยผูประสานงานคดี กับนิติกรมหาวิทยาลัย 
      ตลอดจนพนักงานอัยการฝายคดีปกครอง
3.3 รวบรวมขอเท็จจริง และขอกฎหมาย (ประเด็นที่ฟอง)  เพ่ือชี้แจงตอศาลปกครอง
      ในกรณีที่ศาลนัดไตสวนคดี
3 4 รวบรวมขอเท็จจริง และขอกฎหมายจากบคคล หรือหนวยงานที่เก่ียวของ 

 1 ต.ค.49-30 ก.ย.50

กิจกรรม/ขั้นตอนวัน เดือน ป

3.4 รวบรวมขอเทจจรง และขอกฎหมายจากบุคคล หรอหนวยงานทเกยวของ 
      กรณีมีคําขอคุมครองชั่วคราวหรือการทุเลาการบังคับตามกฎ หรือคําสั่งทาง
      ปกครองจากฝายผูฟองคดีเพ่ือประกอบการใหถอยคําตอศาล
3.5 จัดทําคําใหการ (ขอเท็จจริงและขอกฎหมาย  เอกสารหลักฐานตาง ๆ )  
      ตามคําสั่งศาลปกครอง
3.6 รวบรวมขอเท็จจริงและขอกฎหมาย ตลอดจนพยานหลักฐานตามรูปคดี  
      ใหกับอธิการบดี หรือผูแทนเพ่ือประกอบการแถลงดวยวาจาตอหนาศาล 
       กอนศาลมีคําพิพากษา
3.7 รับทราบคําพิพากษาของศาลและถือปฏิบัติ
3.8 แจงคําพิพากษาของศาลใหกับหนวยงานที่เก่ียวของเพ่ือทราบและถือปฏิบัติ

ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานวินัยนักศึกษา วิทยาเขตหาดใหญ
 - นัดประชุมคณะกรรมการดําเนินงานวินัยนักศึกษา   เดือนละ 1 ครั้ง และ

 1 ต.ค.49-30 ก.ย.50
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 - เตรียมเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการ
 - ประชุมหารือคณะกรรมการดําเนินงานวินัยนักศึกษา
 - เขียนรายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานวินัยนักศึกษา
 - แจงเวียนคณะกรรมการเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม
 - แกไข ปรับปรุงตามที่คณะกรรมการเสนอ
 - ดําเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานวินัยนักศึกษา
 จัดทํารายงานประจําปดานวินัยนักศึกษา
 รูไวใหไกลโทษ ลง WWW กองกิจการนักศึกษา เดือนละ 1 ครั้ง หรือขึ้นอยูกับสถานการณ
 ความจําเปนเรงดวน
 พบนักศึกษาผูถูกสั่งลงโทษทางวินัยนักศึกษา เพ่ือรับทราบคําสั่งและปรับเปลี่ยนแนวคิด/
 พฤติกรรม

กิจกรรม/ขั้นตอน
ขึ้นอยูกับสถานการณ
ความจําเปนเรงดวน

วัน เดือน ป

 1 ต.ค.49-30 ก.ย.50

 1-31 พฤษภาคม 50
 1 ต.ค.49-30 ก.ย.50

st6/cen/anan/ปฏิทินงานกองกิจป 47-2



 -

แผนงาน / โครงการ / การดําเนินกิจกรรมงานบริการและสวัสดิการนักศึกษา ปการศึกษา  2550 
 

เปาประสงคที่  1   บัณฑิตมีภาวะผูนํา มีทักษะชีวิต มีคุณธรรม มีสํานึกสาธารณะ สมรรถนะสากลและอยูรวมกันกับผูอื่นไดดี 
วัตถุประสงค   1   เพื่อใหบัณฑิตมีจิตสํานึกสาธารณะ มีคุณธรรม  จริยธรรม  และมีวนิัย ถือประโยชนของเพื่อนมนุษยเปนกิจที่หนึ่งตามพระราชปณิธานของ 

สมเด็จพระบรมราชชนกฯ   

กลยุทธ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะ 
เวลา ดัชนีชี้วัด งปม. 

(บาท) เปาหมาย ผูรับผิดชอบ อื่น ๆ  
(เงื่อนไข) 

1. เผยแพรพระราชปณิธานของสมเด็จพระ
บรมราชชนกฯ 

 แผนงานเผยแพรพระราชประวัติและพระราช   
ปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนก 

      

 - ติดแผนปายจารึกพระราชปณิธานอาคาร 
หนวยงาน  กองกิจฯ  หอพัก 

ป 2550 จํานวนชิ้น / แผน  ทุกกิจกรรม ทุกงาน  

 - ทําพวงกุญแจจารึกพระราชปณิธาน ให
นักศึกษาที่พักในหอพักทุกคน 

ป 2550 จํานวนอัน  นักศึกษาทุกคนที่
พักหอพัก 

ง.บริการฯ  

 - พิมพพระราชปณิธานลงในหนังสือ
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม/คูมือหอพัก/สาร
หอพัก/เอกสารสัมมนาตาง ๆ 
 
 
 
 
 
 

 

ป 2550 จํานวนเลม/เรื่อง   ทุกงาน  



 -

กลยุทธ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะ 
เวลา ดัชนีชี้วัด งปม. 

(บาท) เปาหมาย ผูรับผิดชอบ อื่น ๆ  
(เงื่อนไข) 

3.   สรางบรรยากาศและสิ่งแวดลอมดาน
คุณธรรม  จริยธรรมสงเสริมบุคลากรและ
นักศึกษาที่มีความดีเดนเปนแบบอยางที่ดี 

แผนงานสรางบรรยากาศและสิ่งแวดลอมใหเปน
แบบอยางที่ดี  ดานคุณธรรม จริยธรรมสงเสริม
เชิดชูนักศึกษาที่กระทําดี 

      

 - โครงการจัดบอรด  สรางบรรยากาศการ 
   แตงกายชุดนักศึกษา 

ป 2550  
     จํานวนบอรด 

5,000 หอพักและศูนย
อาหารโรงชาง    

ง.บริการฯ  

 - โครงการสงเสริมกิจกรรม 5 ส ป 2550      จํานวนนักศึกษา  ทุกคน ง.บริการฯ/
กรรมการหอพัก 

 

 - โครงการทําบุญหอพัก ฯลฯ ป 2550 จํานวนนักศึกษา  3,500  คน กรรมการหอพัก  
 - โครงการสงเสริมนักศึกษาที่ประพฤติดี "คนดี

ศรีสังคม"  โดยการยกยองชมเชย  และใหสิทธิ
พิเศษในหอพัก ในปการศึกษาตอไป 

ป 2550 จํานวนนักศึกษา   100% ของนศ. ที่
กระทําดี 

ง.บริการฯ  

 - จัดสถานที่/หองปฏิบัติของศาสนกิจในหอพัก ป  2550 จํานวนหอง   หอพัก  7  อาคาร ง.บริการฯ  
4. จัดและสงเสริมใหนักศึกษาเรียนรูการแกไข
พฤติกรรมที่ขัดกับวินัยนักศึกษา 

ประชาสัมพันธประกาศ/ขอหาม/ขอปฏิบัติ       
1. จัดบอรด ป  2550 จํานวนบอรด   ง.บริการฯ  

 2. มี Website ป  2550      
 3. ในคูมือหอพัก ป  2550      
 4. ขาวหอพัก ป  2550      
5. จัดและสงเสริมกิจกรรมพัฒนาจิตสํานึก
สาธารณะ คุณธรรม และวินัย 

 - โครงการทําบุญหอพัก มิ.ย.50 จํานวนนักศึกษา  1 ครั้ง ง.บริการฯ  
- โครงการอนุรักษประเพณีไทยถวายเทียน
พรรษา 

ส.ค.50 จํานวนนักศึกษา 17,000 1 ครั้ง ง.บริการฯ  

 



 -

วัตถุประสงค   2   เพื่อใหบัณฑิตมีภาวะผูนํา  มีทักษะชีวิต มีทักษะทางสังคม วิชาการ และเสริมสรางสมรรถนะสากลบนพื้นฐานความเปนไทย 

กลยุทธ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะ 
เวลา ดัชนีชี้วัด งปม. 

(บาท) เปาหมาย ผูรับผิดชอบ อื่น ๆ  
(เงื่อนไข) 

1. จัดและสงเสริมกิจกรรมที่เสริมสรางภาวะ
ผูนําสมรรถนะสากลบนพื้นฐานความเปนไทย 

แผนงานอบรมและพัฒนาภาวะผูนํา       
- โครงการสัมมนาคณะกรรมการนักศึกษา
ประจําหอพัก 

ม.ค. จํานวนนักศึกษา 26,000 1 โครงการ 
70 คน 

ง.บริการฯ  

 - โครงการอบรมปองกันระงับอัคคีภัยอพยพ
หลบภัย 

พ.ค. จํานวนนักศึกษา  35,000 1 โครงการ 
50 คน 

ง.บริการฯ  

 - โครงการจัดอบรมใหความรูเกี่ยวกับเรื่องยา
สามัญประจําบาน (นานาโอสถ) และการปฐม
พยาบาลชวยฟนคืนชีพเบื้องตน 

พ.ค. จํานวนนักศึกษา 15,000 1 โครงการ 
48 คน 

ง.บริการฯ  

 - โครงการอบรมนักศึกษา/อนุคณะกรรมการ
หอพัก 

ก.ค. จํานวนนักศึกษา 7,030 1 โครงการ 
70 คน 

ง.บริการฯ  

2. สงเสริมและพัฒนาความเขมแข็งขององคกร
นักศึกษาและเครือขายในการพัฒนาผูนํา
นักศึกษา 

- โครงการหอพักสัญจร 5 วิทยาเขต ก.ย. จํานวนนักศึกษา 35,000 1 โครงการ 
200 คน 

ง.บริการฯ  

3. จัดและสงเสริมกิจกรรมเสริมสรางบัณฑิตให
มีวิชาการ ทักษะชีวิตและคุณภาพชีวิตที่ดี 
ตระหนักในศักดิ์ศรีและความมีคุณคาในตนเอง
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
 

- โครงการเรียนเสริมทักษะภาษาจีนกลาง 
- โครงการเตรียมความพรอมในการสอบ

รายวิชาภาษาอังกฤษ 1 – 2 
- โครงการใหความรูเทคนิคการ

ลงทะเบียน 

ป 2550 จํานวนนักศึกษา 6,000 
7,200 

 
3,600 

2 รุน  (50 คน) 
4 ครั้ง (250 คน) 

 
2 ครั้ง 

ง.บริการฯ 
ง.บริการฯ 
 
ง.บริการฯ 

 



 -

กลยุทธ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะ 
เวลา ดัชนีชี้วัด งปม. 

(บาท) เปาหมาย ผูรับผิดชอบ อื่น ๆ  
(เงื่อนไข) 

4. จัดและสงเสริมกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา
ใหมีความพรอมเขาสูตลาดแรงงาน สนับสนุน
ใหนักศึกษาประกอบอาชีพมีรายไดระหวาง
เรียนและสรางงานดวยตนเอง 

แผนงานจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาเรื่องการ
ประกอบอาชีพอิสระ 

      

- โครงการเสริมสรางอาชีพทําอาหารและ
ขนม 

ป 2550 จํานวนนักศึกษา 36,000  2 ครั้ง/50 คน ง.บริการฯ  

 - โครงการศิลปะประดิษฐ ป 2550 จํานวนนักศึกษา  2 ครั้ง/50 คน ง.บริการฯ  
 - โครงการเปดทายขายของ ก.พ จํานวนนักศึกษา  1 ครั้ง/1,500 คน กรรมการหอพัก  
5. สงเสริมศักยภาพบริการปรึกษา บริการใหคําปรึกษาเบื้องตนแกนักศึกษาที่พัก

ในหอพัก 
ป 2550 จํานวนนักศึกษา  100% ของนักศึกษาที่ 

ใชบริการ 
ง.บริการฯ  

 
 
 
 
วัตถุประสงค 3   เพื่อใหบัณฑิตมีความภาคภูมิใจในสถาบัน ความเปนลูกพระบิดา เปนหนึ่งเดียวไมแตกแยกคณะ วิทยาเขต 

กลยุทธ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะ 
เวลา ดัชนีชี้วัด งปม. 

(บาท) เปาหมาย ผูรับผิดชอบ อื่น ๆ 
(เงื่อนไข) 

1. จัดและสงเสริมกิจกรรมความภาคภูมิใจใน
สถาบัน ความเปนลูกพระบิดา เปนหนึ่งเดียว
ไมแตกแยกคณะ วิทยาเขต 

โครงการเสริมสรางความสัมพันธ 5 วิทยาเขต มิ.ย. จํานวนนักศึกษา  1 โครงการ 
50 คน 

ง.บริการ  

 
 



 -

 
วัตถุประสงค 4   เพื่อใหบัณฑิตมีความเขาใจในพหุวัฒนธรรมและความเปนประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตรยิทรงเปนพระประมุข 

กลยุทธ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะ 
เวลา ดัชนีชี้วัด งปม. 

(บาท) เปาหมาย ผูรับผิดชอบ อื่น ๆ 
(เงื่อนไข) 

1. จัดและสงเสริมกิจกรรมใหเกิดการเรียนรู 
และเขาใจในวัฒนธรรมไทย และวัฒนธรรม
ตางชาติ เพื่อการอยูรวมกันในสังคมพหุ
วัฒนธรรม 

       

2. รณรงคสงเสริมกิจกรรมความเปน
ประชาธิปไตย 

ประชาสัมพันธบอรดหอพัก/โรงชาง 
ลงขาวสาสนหอพัก 

ป 2550 จํานวนบอรด 
จํานวนฉบับ 

 11 บอรด 
1 ฉบับ 

(สอดในหองพัก) 

ง.บริการ  

 
วัตถุประสงค 5  เพื่อใหบัณฑิตมีสุขภาพ พลานามัย แข็งแรงสมบูรณ 

กลยุทธ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะ 
เวลา ดัชนีชี้วัด งปม. 

(บาท) เปาหมาย ผูรับผิดชอบ อื่น ๆ 
(เงื่อนไข) 

1. จัดกิจกรรมที่สงเสริมใหนักศึกษาเปนผูที่มี
สุขภาพทั้งรางกายและจิตใจ 

 โครงการกีฬาสานสัมพันธชาวหอพัก ป 2550 จํานวนนักศึกษา  1 โครงการ 
200 คน 

กรรมการหอพัก  

2. จัดกิจกรรมที่สงเสริมใหนักศึกษาปราศจาก
ยาเสพติด การพนัน อบายมุข และพฤติกรรม
เสี่ยงตาง ๆ 

- โครงการรณรงคตานสารเสพติดเ ทิดพระ     
เกียรติแดพอของแผนดิน “เนื่องในวโรกาสทรง
ครองสิริราชสมบัติครบ 60 ป และการประกวด  
PSU .Mr. and Miss Freshmen Awards 2007” 

ก.ย.   3 โครงการ 
3,500 คน 

ง.บริการ/
กรรมการหอพัก 

 

- จัดบอรดในหอพักนักศึกษาและศูนยอาหาร
โรงชาง 

ป 2550 จํานวนบอรด  11 บอรด ง.บริการ  



 -

เปาประสงคที่ 2   นักศึกษามีความพรอมในการศึกษาเพื่อการพฒันาวิชาการและกระจายโอกาสทางการศึกษา 
วัตถุประสงคที่ 1  เพื่อจัดบริการและสวัสดิการที่หลากหลายตรงตามความตองการของนักศึกษา 

กลยุทธ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะ 
เวลา ดัชนีชี้วัด งปม. 

(บาท) เปาหมาย ผูรับผิดชอบ อื่น ๆ 
(เงื่อนไข) 

1. มุงพัฒนาหอพักตามมาตรฐานสํานักงาน
การอุดมศึกษา   

1. จัดทํามาตรฐานหอพักนักศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

ป 2550 1 โครงการ  1 โครงการ ง.บริการฯ  

 2. รางระเบียบหอพักนักศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

ป 2550 1 ฉบับ  1 ฉบับ ง.บริการฯ  

 3. รางประกาศที่ปฏิบัติขอหามในหอพัก
นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

ป 2550 1 ฉบับ  1 ฉบับ ง.บริการฯ  

 4. จัดบริการสิ่งอํานวยความสะดวกและ
ปลอดภัยในหอพัก (แผนพัฒนา.เรงดวน) 

ป 2550 1 ฉบับ  1 ฉบับ ง.บริการฯ  

 4.1 ดานกายภาพ       
 4.1.1 จัดบริการสิ่งอํานวยความสะดวกและ

ความปลอดภัยภายในหอพัก 
ป 2550 จํานวน 1 ชดุ/คน   ง.บริการฯ  

 - จัดสิ่งอํานวยความสะดวกพื้นฐาน
ไดแก  เตียงนอน  ฟูก  ตูเสื้อผาโตะ
อาน  หนังสือ  เกาอี้  ชั้นวางหนังสือ 

ป 2550 จํานวนหองพัก  ทุกหองพัก ง.บริการฯ  

 - จัดระบบเครือขายคอมพิวเตอรใน
หอพักและบริเวณหอพัก 

ป 2550 ทุกหอง  ทุกอาคาร ง.บริการฯ   

 - จัดคอมพิวเตอรระบบเครือขายใน
หอพัก 

ป 2550 จํานวน 20 เครื่อง  1 เครื่อง/นักศึกษา 
40 คน 

ง.บริการฯ  



 -

กลยุทธ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะ 
เวลา ดัชนีชี้วัด งปม. 

(บาท) เปาหมาย ผูรับผิดชอบ อื่น ๆ 
(เงื่อนไข) 

 - ปรับปรุงจัดใหมีหองพักหลากหลาย ป 2550 จํานวนหองปรับอากาศ 
และหองพัดลม 

 30  หอง 
1,144 หอง 

ง.บริการฯ  

 - จัดเครื่องทําน้ําเย็นพรอมเครื่องกรองน้ําบริการ
น้ําดื่ม 

ป 2550 จํานวนจุด  1-2 จุด/ชั้น ง.บริการฯ  

 - จัดเครื่องโทรศัพทภายในบริการ ป 2550 จํานวนเครื่อง  1-2 จุด/ชั้น ง.บริการฯ  
 - จัดเครื่องโทรศัพทสาธารณะหยอดเหรียญใน

หอพัก 
ป 2550 จํานวนเครื่อง  ทุกอาคาร ง.บริการฯ  

 - จัดหนังสือพิมพรายวัน ป 2550 จํานวนฉบับ  2-5 ฉบับ/วัน/อาคาร ง.บริการฯ  
        
 - จัดหองน้ําหองสวมที่ถูกสุขลักษณะ ป 2550 ความสะอาด  ทุกชั้น ง.บริการฯ  
        
 - จัดใหมีระบบรักษาความปลอดภัยในหอพัก ป 2550 มีรปภ./โทรทัศนวงจรปด/

อาคารควบคุมรับรองแขก 
7,500,000 ทุกอาคาร 

( 24 ชม.) 
ง.บริการฯ ไมได

โทรทัศน
วงจรปด/
อาคารฯ 

 - จัดหองปฏิบัติศาสนกิจทางศาสนา  เชน หอง
พระ หองละหมาด 

ป 2550 จํานวนหอง   1 หอง/1 อาคาร ง.บริการฯ  

 - จัดใหมีหอง Common Roomทบทวนวิชาเรียน  
ทํากิจกรรมพัฒนาการในหอพักนักศึกษา 
 

ป 2550 จํานวนหอง  ทุกอาคาร ง.บริการฯ  

 - จัดใหมีเครื่องซักผาหยอดเหรียญ ป 2550 จํานวนเครื่อง  1 เครื่อง/อาคาร ง.บริการฯ  



 -

กลยุทธ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะ 
เวลา ดัชนีชี้วัด งปม. 

(บาท) เปาหมาย ผูรับผิดชอบ อื่น ๆ 
(เงื่อนไข) 

 - จัดระบบบริการรับซักรีดเสื้อผารับ-สงถึง
หองพัก 

ป 2550 จํานวนหอง - ทุกหอง ง.บริการฯ  

 - จัดหองโทรทัศนระบบยูบีซีและดาวเทียม ป 2550 จํานวนหอง 33,600 ยูบีซีทุกอาคาร /
ดาวเทียม/บาง

อาคาร 

ง.บริการฯ  

 - จัดอุปกรณออกกําลังกายพื้นฐานในหอพัก ป 2550 จํานวนอุปกรณ  ทุกอาคาร ง.บริการฯ ไมไดรับงบ 
 - จัดหองสันทนาการในหอพัก (หองคาราโอเกะ) ป 2550 จํานวนอาคาร  ทุกอาคาร ง.บริการฯ ไมไดรับงบ 

 - จัดใหมีหองยาสามัญประจําบาน ป 2550 จํานวนยา 
จํานวนหอง 

25,000 ทุกอาคาร ง.บริการฯ  

 4.2 ดานการพัฒนานักศึกษา       
 4.2.1 จัดผูปกครองหอพักประจําทุกอาคาร ป 2550 จํานวนคน  ทุกอาคาร ง.บริการฯ ไมไดรับฯ 
 4.2.2 จัดอาจารยที่ปรึกษาหอพักดูแล

นักศึกษาทุกอาคาร 
ป 2550 จํานวนคน 200,000 ทุกอาคาร ง.บริการฯ  

 4.2.3 จัดคณะกรรมการนักศึกษาประจํา
หอพัก 1 คน/นักศึกษา 100 คน   

ป 2550 จํานวนคน  46 คน ง.บริการฯ  

 4.2.4 ประเมินผลความพึงพอใจผูใชบริการ  ความพึงพอใจ  > 3.51 ง.บริการฯ  
 4.2.5 ตรวจสอบและประเมินผลการ

ปฏิบัติงานดานการรักษาความสะอาด 
ป 2550 จํานวนครั้งของการ

ตรวจสอบ/ประเมิน 
 > 3.51  

ทุกวัน 
ง.บริการฯ  

 4.3 ดานการพัฒนาปรับปรุงการบริหารงาน
หอพักนักศึกษา 

      



 -

กลยุทธ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะ 
เวลา ดัชนีชี้วัด งปม. 

(บาท) เปาหมาย ผูรับผิดชอบ อื่น ๆ 
(เงื่อนไข) 

 4.3.1  จัดทําคูมือหอพักนักศึกษา ป 2550 จํานวนเลม  ใสหองพักทุกหอง
(รวมหอในกํากับ) 

ง.บริการฯ  

 4.3.2 รวมปรับปรุงระบบฐานขอมูลหอพัก ป 2550 1  ฐาน   ง.บริการฯ  
 4.3.3 รวมจัดทํา WEBSITE จองหองพัก ป 2550    ง.บริการฯ  
 4.3.4 โครงการพัฒนาบุคลากรหอพัก ป 2550 จํานวนคน 18,000 1  ครั้ง ง.บริการฯ  
 4.4 ดานบริการและสวัสดิการ       
 4.4.1 บริการและอํานวยความสะดวกนอก

เวลาราชการ 
ทุกวัน จํานวนคน / ครั้ง  นอกเวลาราชการ ง.บริการฯ - วันราชการ

เวลา 16.30–
21.00  น.-
วันหยุดเวลา 
8.30-16.30 
น.-ทุกวัน
เวลา 01.00-
05.00 น. 

 4.4.2 จัดบริการจายไปรษณียภัณฑนักศึกษา
ในหอพักที่มีประสิทธิภาพ 

      

 4.4.2.1 เชาตูไปรษณียภัณฑ ป 2550 จํานวนตู  1 ตู ง.บริการฯ  
 4.4.2.2 บริการรับ-สงไปรษณียภัณฑ

อยางมีประสิทธิภาพ โดย 
      

 - รับ-จายไปรษณียทุกวันถึงหองพัก
และที่สํานักงานหอพัก 

ทุกวัน จํานวนคน  ทุกวัน ง.บริการฯ  



 -

กลยุทธ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะ 
เวลา ดัชนีชี้วัด งปม. 

(บาท) เปาหมาย ผูรับผิดชอบ อื่น ๆ 
(เงื่อนไข) 

                  - ประเมินผลการใหบริการ ป 2550 ความพึงพอใจ  > 3.51 ง.บริการฯ  
 4.4.3 บริการใหเชาชุดครุย-ราชปะแตน ป 2550 จํานวนคน  100% ง.บริการฯ  

 4.5 ดานการรักษาความปลอดภัย แผนงานจัด
ใหมีระบบรักษาความปลอดภัยใน หอพัก
นักศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 

      

 4.5.1. จัดทํารั้วรอบพื้นที่หอพักเพื่อใหเขา
ออกไดทางเดียว 

 ป 2550 จํานวนรั้ว 750,000 440  เมตร ง.บริการฯ  

 4.5.2 จัดใหมีเจาหนาที่ รปภ.ที่มีทักษะ
ใหบริการ และการประสานงานประจํา
หอพัก 

 ป 2550 จํานวนคน/ความพึงพอใจ 1,500,000 ทุกอาคาร/24 ชม. ง.บริการฯ  

 3. ติดตั้งระบบโทรทัศนวงจรปดทางเขา-
ออกบริเวณหอพักนักศึกษาและหอพัก
นักศึกษาทุกอาคาร 

 ป 2550 จํานวนระบบโทรทัศน
วงจรปด 

1,600,000 ทุกอาคาร ง.บริการฯ ไมไดรับ
จัดสรร

งบประมาณ 
 4. มีอาคารรับรองผูปกครองและควบคุม

ระบบโทรทัศนวงจรปด 
 ป 2550 1 จุด  พรอมใชงาน ง.บริการฯ  

  5. จํานวนครั้งความไมปลอดภัย ป 2550 จํานวนครั้ง  < 20 ง.บริการฯ  
2.รับรองมาตรฐานที่พักเอกชนตามมาตรฐาน
กระทรวงพัฒนาสังคม 
และะความมั่นคงของมนุษยจังหวัด (พมจ.) 

1. จัดทําแบบประเมินสุดยอดหอพัก ป 2550 1 โครงการ  1 โครงการ ง.บริการฯ  
2. ประชุมรวมกับผูประกอบการหอพักเอกชน
และ พมจ. สงขลา 

ป 2550 จํานวนครั้ง  2 ครั้ง   

 3. แผนงานกําหนดและรับรองมาตรฐาน 
   ที่พักเอกชน 

ป 2550      



 -

กลยุทธ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะ 
เวลา ดัชนีชี้วัด งปม. 

(บาท) เปาหมาย ผูรับผิดชอบ อื่น ๆ 
(เงื่อนไข) 

3. จัดใหมีอาหาร/เครื่องดื่มจําหนายที่
หลากหลายไดมาตรฐาน 

แผนงานจัดบริการอาหารและเครื่องดื่ม
มาตรฐานตามหลักสุขาภิบาล 

      

  1. จัดใหมีเจาหนาที่โภชนาการ ป 2550 จํานวนคน  1 คน ง.บริการฯ ไมไดรับ 
  2. จัดใหมีคณะกรรมการคัดเลือกและควบคุม

ผูประกอบการ 
ป 2550 จํานวนคน  บุคลากรและ

นักศึกษา 
ง.บริการฯ  

 3. จัดใหมีผูประกอบการจําหนายอาหารและ
เครื่องดื่มอยางหลากหลาย 

ป 2550 จํานวนราน/มีคุณภาพ  60 ราน ตาม
มาตรฐาน 

ง.บริการฯ  

 4. อบรมใหความรูดานสุขาภิบาลอาหารแก
ผูประกอบการ 

ป 2550 ทุกคน  1 ครั้ง ง.บริการฯ  

 5. ตรวจเชื้อจุลินทรียและสารเคมีตกคางใน
อาหารและเครื่องดื่ม 

ป 2550 จํานวนครั้ง  2 ครั้ง ง.บริการฯ  

 6. อบรมเชิงปฏิบัติการการปองกันและระวัง
อัคคีภัยแกผูประกอบการ 

พ.ค. จํานวนครั้ง  1 ครั้ง   

 7. ประเมินผลความพึงพอใจผูใชบริการ ป 2550 ความพึงพอใจ  > 3.51 ง.บริการฯ จัด1ครั้ง/ภาค 
4. จัดใหมีระบบบริการประกันสุขภาพอนามัย   
และประกันภัยอุบัติเหตุ นักศึกษาที่
หลากหลาย 

จัดใหมี 5 ระบบ         
1. โครงการประกันสุขภาพของมหาวิทยาลัย
กับโรงพยาบาลสงขลานครินทร (บริการ
รักษาพยาบาลที่คลินิกเฉพาะโรคและพบ
แพทยเฉพาะทาง) 

ป 2550 1 โครงการ  นักศึกษาทุกคน ง.บริการฯ  



 -

กลยุทธ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะ 
เวลา ดัชนีชี้วัด งปม. 

(บาท) เปาหมาย ผูรับผิดชอบ อื่น ๆ 
(เงื่อนไข) 

 2. โครงการประกันภัยอุบัติเหตุนักศึกษาและ
บุคลากรของมหาวิทยาลัย (รักษาพยาบาลที่
โรงพยาบาลของรัฐ  เอกชนและคลินิกทั่วไป 
ไดรับความสะดวกและไดรับเงินชดเชยกรณี
ทุพพลภาพและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ) 

ป 2550 1 โครงการ  นักศึกษาทุกคน ง.บริการฯ  

 3. โครงการประกันสุขภาพถวนหนากับ
โรงพยาบาลสงขลานครินทร (บัตรทอง) 
(ไมตองรับภาระชําระเงินคารักษาพยาบาล
สวนเกินสิทธิ์ในโครงการที่ 1 และ 2) 

ป 2550 1 โครงการ  นักศึกษาทุกคน
(ยกเวนบุตร
ขาราชการมีอายุต่ํา
กวา 20 ปและ
นักศึกษาที่เปน
ขาราชการ/มี
ประกันสังคม) 

ง.บริการฯ  

 4. จัดใหมีคลินิกสุขภาพบริการรักษาพยาบาล 
ขั้นปฐมภูมิ 

      

 4.1 จัดแพทยและ/หรือพยาบาลประจํา
คลินิกสุขภาพบริการรักษาพยาบาลปฐมภูมิ
นอกเวลาราชการ  ยกเวนวันอาทิตยและ
วันหยุดนักขัตฤกษ 

ป 2550 มีแพทย/พยาบาล  2 – 3 คน/วัน ง.บริการฯ  

 4.2 จัดรถฉุกเฉินสงนักศึกษาปวยพบแพทย
โรงพยาบาลสงขลานครินทร 

ป 2550 24 ชม.  นศ.ถึง รพ. ภายใน
เวลา 10-15 นาที 

ง.บริการฯ  

. 4.3 จัดเจาหนาที่ประสานงานชวยเหลือ
นักศึกษาปวยในยามวิกาล 

ป 2550 ทุกวัน  นักศึกษาปวยทุกคน ง.บริการฯ  



 -

กลยุทธ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะ 
เวลา ดัชนีชี้วัด งปม. 

(บาท) เปาหมาย ผูรับผิดชอบ อื่น ๆ 
(เงื่อนไข) 

 4.4 ประชาสัมพันธสิทธิประโยชน 
วิธีการใชสิทธิ์เขารับบริการดวยรปูแบบ
ตางๆ 

ป 2550 จํานวนครั้ง/รูปแบบ  นักศึกษาทุกคน ง.บริการฯ  

 4.5 เยี่ยมเยียนนักศึกษาที่เจ็บปวยเพื่อสราง
ความอบอุนใหกําลังใจ และประสานงาน
คณะ/ผูปกครอง 

ป 2550 จํานวนครั้ง  นักศึกษาปวยทุกคน ง.บริการฯ  

 5. จัดใหมีหองยาสามัญประจําบานในหอพัก ป 2550 จํานวนหอง  11 หอง (ทุกอาคาร) ง.บริการ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 -

แผนงาน / โครงการ / การดําเนินกิจกรรมงานแนะแนวและจัดหางาน  ปการศึกษา  2550 
 

เปาประสงคที่  1   บัณฑิตมีภาวะผูนํา  มีทักษะชีวิต  มีคุณธรรม  มีสํานึกสาธารณะ และสมรรถนะสากล  และอยูรวมกับผูอื่นไดดี 
วัตถุประสงค   1   เพื่อใหบัณฑิตมีจิตสํานึกสาธารณะ  มีคุณธรรม  และมีวินัย  ถือประโยชนของเพือ่นมนุษยเปนกิจที่หนึ่งตามพระราชปณิธานของ 
     สมเด็จพระบรมราชชนกฯ 

กลยุทธ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะ 
เวลา ดัชนีชี้วัด งปม. 

(บาท) เปาหมาย ผูรับผิดชอบ อื่น ๆ  
(เงื่อนไข) 

4. ดําเนินงานทางวินัยนักศึกษา จัดและ
สงเสริมกิจกรรมใหนักศึกษาเรียนรูการแกไข
พฤติกรรมที่ขัดกับวินัยนักศึกษา 

- ดําเนินการทางวินัยนักศึกษาและลงโทษ
นักศึกษาที่กระทําผิดวินัยนักศึกษา 
- โครงการอบรมเพื่อพัฒนานักศึกษากระทําผิด
วินัยนักศึกษา 

ตลอดป 
 
17-19 สค.50 

 
 
จํานวนนักศึกษา 
ที่กระทําผิดวินัย
นักศึกษา 

 
 

30,000 

 
 
นักศึกษาที่กระทําผิด
วินัยนักศึกษา 

งานแนะแนวฯ 
 
งานแนะแนวฯ 

 

 - โครงการพัฒนาตนเอง “วินัยนักศึกษาสัญจร” 26 พย. – 1 ธค. 50 จํานวนนักศึกษา 
ที่กระทําผิดวินัย 

25,000 นักศึกษาที่กระทําผิด
วินัยนักศึกษา 

งานแนะแนวฯ  

5. จัดและสงเสริมกิจกรรมพัฒนาจิตสํานึก
สาธารณะ  คุณธรรม  จริยธรรม  และวินัย 

- โครงการ “ติวนองตนกลาสงขลานครินทร” 25-26 สค.50 
1-2 กย. 50 

จํานวนนักศึกษา
นักเรียนทุนตนกลา 

20,000 นักศึกษา    40 คน 
นักเรียนทุน 7 คน 

งานแนะแนวฯ  

 - โครงการรณรงคลด ละ เลิก การทุจริตใน 
การสอบ 

พย. 50-กพ. 51 จํานวนนักศึกษา 8,500 นักศึกษาทุกคน งานแนะแนวฯ  

 - โครงการ “มารูจักฉัน  มารูจักเธอ” เมย. 50 จํานวนนักศึกษา 1,000 นักศึกษาจํานวน10 คน งานแนะแนวฯ  
 - โครงการหองสมุดตนกลาสงขลานครินทร 8-9 กย. 50 

8-9 ธค. 50 
12-13 มค. 51 

จํานวนนักศึกษา 60,000 จํานวนนักศึกษาทุน 
ครั้งละ 50 คน 

งานแนะแนวฯ  

 - โครงการประดิษฐดวยจติกตัญู มิย. 51 จํานวนนักศึกษา 10,000 นักศึกษาทุนรอยละ 60 งานแนะแนวฯ  



 -

กลยุทธ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะ 
เวลา ดัชนีชี้วัด งปม. 

(บาท) เปาหมาย ผูรับผิดชอบ อื่น ๆ  
(เงื่อนไข) 

ของนักศึกษาทุน
ทั้งหมด 

 - โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาเงินกูยืม มิย. 51 จํานวนนักศึกษา 3,000 นักศึกษาทุนรอยละ 80 
ของนักศึกษากูชั้นปที่ 
1 

งานแนะแนวฯ  

 - โครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษาเงินกูยืม กพ. 51 จํานวนนักศึกษา 5,000 นักศึกษาทุนรอยละ 80 
ของนักศึกษากูชั้นป
สุดทาย 

งานแนะแนวฯ  

 - โครงการปฐมนิเทศ, ปจฉิมนิเทศและพบปะ
เจาของทุน 

ตลอดป จํานวนนักศึกษา 30,000 นักศึกษาทุนรอยละ 90 
ของนักศึกษาที่ไดรับ
ทุน 

งานแนะแนวฯ 10 ครั้ง/ป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 -

วัตถุประสงค   2   เพื่อใหบัณฑิตมีภาวะผูนํา  มีทักษะชีวิต  มีทักษะทางสังคม  วิชาการ และเสริมสรางสมรรถนะสากลบนพื้นฐานความเปนไทย 

กลยุทธ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะ 
เวลา ดัชนีชี้วัด งปม. 

(บาท) เปาหมาย ผูรับผิดชอบ อื่น ๆ  
(เงื่อนไข) 

4. จัดและสงเสริมกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา
ใหมีความพรอมเขาสูตลาดงาน สนับสนุนให
นักศึกษาประกอบอาชีพมีรายไดระหวางเรียน 
และสรางงานดวยตนเอง 

- โครงการนัดพบแรงงาน 1-3 กพ. 51 จํานวนนักศึกษาที่มาใช
บริการ 

60,000  3,000 คน งานแนะแนวฯ  

- โครงการเสริมสมรรถนะใหประกอบธุรกิจ 
เองได 

6 กพ.-9 มิย.
51 

นักศึกษาที่เขารวม
โครงการ 

7,450 30 คน งานแนะแนวฯ  

 - โครงการอบรมภาษาอังกฤษ TOEIC 2 ครั้ง/ป จํานวนนักศึกษา - 60   
 - โครงการอบรมภาษาอังกฤษ TOEIC 1 ครั้ง/เดือน จํานวนนักศึกษา - 480   
 - โปรแกรมงานพิเศษหารายไดระหวางเรียน ตลอดป จํานวนนักศึกษา - 500   
5. สงเสริมศักยภาพบริการปรึกษา - บริการปรึกษารายบุคคล  รอยละของนักศึกษาที่  

นัดหมาย และไดรับการ
ปรึกษา 

- 100% งานแนะแนวฯ  

 - บริการปรึกษาทางโทรศัพท (Hot  line) ตลอดป รอยละของนักศึกษาที่
ไดรับการปรึกษา 

- 100% งานแนะแนวฯ  

 - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง  “การ
เตรียมตัว เตรียมใจเพื่อเปนอาสาสมัครบาน    
วัยใส” 

15-16 สค. 
50 

จํานวนนักศึกษา 30,000 30 คน งานแนะแนวฯ  

 - โครงการเปดบานวัยใสเพื่อวัยรุน 28 พย. 50 จํานวนนักศึกษา 20,000 300 คน งานแนะแนวฯ  
 - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง “ทักษะการ

ปรึกษาสําหรับอาจารยที่ปรึกษา” 
21-22 มิย.50 จํานวนอาจารยที่ปรึกษา 30,000 30 คน งานแนะแนวฯ  

 
 



 -

 
 
วัตถุประสงค   5   เพื่อใหบัณฑิตมีสุขภาพ พลานามัยแข็งแรงสมบรูณ 

กลยุทธ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะ 
เวลา ดัชนีชี้วัด งปม. 

(บาท) เปาหมาย ผูรับผิดชอบ อื่น ๆ  
(เงื่อนไข) 

2.  จัดกิจกรรมที่สงเสริมใหนักศึกษา ปราศจาก
ยาเสพติด  การพนัน  อบายมุข  และพฤติกรรม
เสี่ยงตาง ๆ  

- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ   เรื่อง  “เพาะ
บมคนดี  กาวยางอยางเขาใจ   หางไกลเอดส” 

7-8 กค. 50 จํานวนนิสิต นักศึกษา 
สถาบันอุดมศึกษาภาคใต 

 250,000  นิสิตนักศึกษา
สถาบันอุดมศึกษา
ภาคใต 60 คน 

งานแนะแนวฯ  

- โครงการเครือขายเยาวชนตานภัยเอดส 10-11 พย.50 จํานวนนักศึกษา 24,000 นักศึกษา 30 คน งานแนะแนวฯ  
 - การบรรยายความรู เรื่อง “เพศศึกษา” 30 พย. 50 จํานวนนักศึกษา 2,000 200 คน งานแนะแนวฯ  
 - โครงการ “วันเอดสโลก” 28 พย. 50 จํานวนนักศึกษา 20,000 200 คน งานแนะแนวฯ  
 - โครงการ “วัยใสรวมใจตานภัยยาเสพติด” 20 มค. 50 จํานวนนักศึกษา 10,000 45 คน งานแนะแนวฯ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 -

 
เปาประสงคที่   2  นักศึกษามีความพรอมในการปรึกษา เพือ่พัฒนาวิชาการและกระจายโอกาสทางการศึกษา 

 วัตถุประสงค 1   เพื่อจัดบรกิารและสวัสดิการที่หลากหลายตามความตองการของนักศึกษา 

กลยุทธ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา ดัชนีชี้วัด งปม. 
(บาท) เปาหมาย ผูรับผิดชอบ อื่น ๆ  

(เงื่อนไข) 
6. จัดสรรทุนการศึกษาประเภททุนขาดแคลน
หรือทุนเรียนดีตามเกณฑของมหาวิทยาลัยและ
เงื่อนไขของแหลงทุนทุกคน 

จัดสรรทุนการศึกษาประเภท 
     - ทุนประเภทขาดแคลน 
     - ทุนเรียนดี 
     - ทุนทํางานแลกเปลี่ยน    

ตลอดป
การศึกษา 

จํานวนนักศึกษาที่
ไดรับทุนการศึกษา 

เงินรายได
มหาวิทยาลัย
และแหลง
ทุนอื่น ๆ 

รอยละ 73 ของ
นักศึกษาที่ไดรับทุน
ตามเกณฑ 

งานแนะแนวฯ - เปดรับสมัครป
ละ 2 ครั้ง 
- พิจารณาตาม
ความจําเปน/
เหตุฉุกเฉินตาม
สภาพปญหา
ของนักศึกษา 

7. จัดสรรเงินใหกูยืมตามเกณฑของกองทุนเงิน
ใหกูยืมเพื่อการศึกษา 

- กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) 
- กองทุนเงินใหกูยืมที่ผูกกับรายไดในอนาคต 
  (กรอ.) 
 

ตลอดป
การศึกษา 

จํานวนนักศึกษาที่ได
กูยืม 

- 100% ของผูมีสิทธิ์กูยืม งานแนะแนวฯ - เปดรับสมัคร
ปการศึกษาละ 
2 ครั้ง 

8. จัดอบรมและเผยแพรขอมูลอาชีพอิสระ - เผยแพรคูมือการสมัครงานผานโปรแกรม   -  งานแนะแนวฯ  
    การศึกษาตอและการสมัครงาน PSU  job  search   จํานวนนักศึกษา         10,000   
 - โปรแกรมอาชีพอิสระ     ตลอดป ที่เขาชม -  งานแนะแนวฯ  
 - โปรแกรมการศึกษาตอ   -  งานแนะแนวฯ  
        
        

 



 -

 
วัตถุประสงค 2   เพื่อกระจายโอกาสทางการศึกษาและความสามารถพิเศษสําหรับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา 

กลยุทธ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา ดัชนีชี้วัด งปม. 
(บาท) เปาหมาย ผูรับผิดชอบ อื่น ๆ  

(เงื่อนไข) 
1. จัดใหมีทุนการศึกษาและแสวงหาแหลงทุน
เพิ่มมากขึ้นสําหรับนักเรียนและนักศึกษาดอย
โอกาส 

- ทุนการศึกษาโครงการตนกลาสงขลา
นครินทร 

ตลอดป จํานวนนักเรียน
ทุนการศึกษา โครงการ
ตนกลาสงขลานครินทร 

260,000 นักเรียนโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษา
และมัธยมประจําตําบล 
14 จังหวัดภาคใต 
จํานวน 3 คน 

งานแนะแนวฯ  
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แผนพัฒนานักศึกษา  ประจําปแผนพัฒนานักศึกษา  ประจําปการศึกษาการศึกษา    22555500  

กองกิจการนักศึกษากองกิจการนักศึกษา  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  วิทยาเขตหาดใหญมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  วิทยาเขตหาดใหญ  

  
  
ความความนํานํา  
  
    การจัดการอุดมศึกษา  มีจุดมุงหมายเพ่ือพัฒนาคนใหมีคุณลักษณะสําคัญ  การจัดการอุดมศึกษา  มีจุดมุงหมายเพื่อพัฒนาคนใหมีคุณลักษณะสําคัญ  22    ประการ  ประการ  
คือ  คือ  ((11))    เพ่ือเปนกําลังคน  เพ่ือเปนกําลังคน  ((MMaannppoowweerr))    ตอบสนองมาตรฐานวิชาชีพ  มาตตอบสนองมาตรฐานวิชาชีพ  มาตรฐานวิชาการและตอบสนองรฐานวิชาการและตอบสนอง
ความตองการของสังคม  ความตองการของสังคม  ((22))    เพ่ือใหเปนคนที่สมบูรณ  เพ่ือใหเปนคนที่สมบูรณ  ((MMaannhhoooodd))    คือ  มีสุขภาพและบุคลิกภาพที่ดี  มีคือ  มีสุขภาพและบุคลิกภาพที่ดี  มี
สมรรถภาพสูง  และเปนบุคคลที่พึงประสงคดานสังคม  ซ่ึงในอดีตกาลคําที่แสดงคุณลักษณะของบัณฑิต  สมรรถภาพสูง  และเปนบุคคลที่พึงประสงคดานสังคม  ซ่ึงในอดีตกาลคําที่แสดงคุณลักษณะของบัณฑิต  
คือ  คือ  wwiissddoomm    aanndd  GGooooddnneessss    หมายถึง  ความเรื่องปหมายถึง  ความเรื่องปญญาและคุณธรรม หรือ อาจกลาวงาย ๆ  วา เปนคนญญาและคุณธรรม หรือ อาจกลาวงาย ๆ  วา เปนคน
เกงและเปนคนดี  ซึ่งในปจจุบันกลาวกันวาเปนผูมีความรูคูคุณธรรมเกงและเปนคนดี  ซ่ึงในปจจุบันกลาวกันวาเปนผูมีความรูคูคุณธรรม  
    การสนับสนุนสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา  จึงถือเปนนโยบายสําคัญประการหนึ่งของการสนับสนุนสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา  จึงถือเปนนโยบายสําคัญประการหนึ่งของ
มหาวิทยาลัย  สถาบันอุดมศึกษา  ในการที่จะผลิตบัณฑิมหาวิทยาลัย  สถาบันอุดมศึกษา  ในการที่จะผลิตบัณฑิตใหสําเร็จออกไปเปนบัณฑิตที่สมบูรณ  ทั้งดานตใหสําเร็จออกไปเปนบัณฑิตท่ีสมบูรณ  ทั้งดาน
สติปญญา  อารมณ  สังคม  รางกาย และจิตใจ  ดังน้ัน  การจัดทําแผนพัฒนานักศึกษาโดยรวมข้ึนมาเพื่อสติปญญา  อารมณ  สังคม  รางกาย และจิตใจ  ดังน้ัน  การจัดทําแผนพัฒนานักศึกษาโดยรวมขึ้นมาเพื่อ
เปนแนวทางในการจัดและสนับสนุนการจัดกิจกรรมของกลุมกิจกรรมตาง ๆ  อันไดแกองคการบริหาร  เปนแนวทางในการจัดและสนับสนุนการจัดกิจกรรมของกลุมกิจกรรมตาง ๆ  อันไดแกองคการบริหาร  
สภานักศึกษา  ชมรม  และกลุมอิสภานักศึกษา  ชมรม  และกลุมอิสระในสังกัดองคการบริหาร  องคการนักศึกษา  จะทําใหทิศทางการสระในสังกัดองคการบริหาร  องคการนักศึกษา  จะทําใหทิศทางการ
พัฒนานักศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากย่ิงขึ้นพัฒนานักศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


