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คํานํา 
 
  สืบเนื่องมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรไดกําหนดนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย
ในชวงป 2550 – 2554  โดยมีการนําระบบและกลไกการประกันคุณภาพมาใชในการพัฒนางาน  ซ่ึงกําหนดให
ทุกหนวยงานตองมีตัวช้ีวัดเปนเครื่องมือวัดความสําเร็จ และประเมินความกาวหนาอยางสม่ําเสมอเปนการเพิ่ม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดําเนินงาน อีกทั้งยงัไดทําสัญญาผลการปฏิบัติงานไวกับ ก.พ.ร ดวยนั้น   
ดังนั้นเพื่อใหเปนไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย และกองกจิการนักศึกษา  การดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงค 
และเปาหมายของมหาวิทยาลัย จึงไดกําหนดใหมีการจัดทําแผนปฏิบัติการกองกิจการนักศึกษา ประจําป
การศึกษา  2552  ขึ้น  ดังรายละเอียดในฉบับนี้ 
 
  แผนปฏิบัติการฉบับนี้จะเปนประโยชนตอการดําเนินการของบุคลากรกองกจิการนักศึกษา 
เพื่อใชเปนแนวทางในการปฏบิัติงานตอไป 
 
 

กองกิจการนักศึกษา 
พฤษภาคม  2552 
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บทที่ 1 
 

           ในบทนีจ้ะกลาวถึงประวัติความเปนมา   วิสัยทัศน  พันธกิจ    เปาประสงค  และวัตถุประสงค 
และกลยทุธของกองกิจการนักศึกษา  ดังมีรายละเอียดตอไปนี้ 
 
ประวัติความเปนมา 
            กองกิจการนักศึกษาเปนสวนราชการหนึ่งในสํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  
ต้ังแตป  พ.ศ. 2522    ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัยเร่ืองการแบงสวนราชการในสํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  ลงวันที่  20  เมษายน  2522  ในราชกิจจานุเบกษา    ลงวันที่ 1 พฤษภาคม  2522  
ประกอบดวยงานตางๆ ตามหนังสือทบวงมหาวิทยาลัย ที่ ทม0202/7959  ลงวันที่ 14  พฤษภาคม 2542  จํานวน 
3  งาน 1 หนวย  คือ งานแนะแนวและจัดหางาน  งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา งานกิจกรรมนักศึกษา   
และหนวยธุรการ ตอมาไดมีการปรับปรุงงานใหมตามหนังสือทบวงมหาวิทยาลัย ที่ ทม 0202/24594 ลงวันที่  
20  กันยายน  2531   จํานวน  4  งาน   คือ  งานแนะแนวและจัดหางาน   งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา   
งานกิจกรรมนักศึกษา และงานธุรการ  และเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2547  ไดเพิ่มหนวยงานใหมอีกจํานวน 2  
หนวยงาน  คือ  หนวยสารสนเทศ  และหนวยกิจกรรมนานาชาติ 
 
วิสัยทัศน วิสัยทัศน //  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  มี 
    ทักษะชีวิต  มีคุณธรรม  มี 
   สํานึกสาธารณะ และ 
   สมรรถนะสากล  และอยู 
   รวมกับผูอื่นไดดี  

1. เพื่อใหบัณฑิตมีจิตสํานึก  
    สาธารณะ   มีคุณธรรม   
    จริยธรรม และมีวินัย   
    ถือประโยชน ของเพื่อนมนุษย 
    เปนกิจที่หนึ่งตามพระราช   

1. เผยแพรพระราชปณิธานของสมเด็จพระ - 
    บรมราชชนกฯ  
2. ขยายกิจกรรมใหนักศึกษารูจัก ชุมชน 
    และสังคม 
3. สรางบรรยากาศและสิ่งแวดลอมดานคุณธรรม 

 (ป 3  กลยุทธ 6  มอ.)     ปณิธานของสมเด็จพระบรม 
    ราชชนกฯ 

     จริยธรรม  สงเสริมบุคลากรและนักศึกษาที่มี
ความดีเดนเปนแบบอยางที่ด ี

4.  จัดและสงเสริมกิจกรรมใหนักศึกษาเรียนรู    
การแกไขพฤตกิรรมที่ขัดกับวินัยนักศึกษา 

5.  จัดและสงเสริมกิจกรรมพัฒนาจิตสํานึก
สาธารณะ  คุณธรรมจริยธรรม  และวินัย 

 

 2.  เพื่อใหบัณฑิตมีภาวะผูนํา  มี
ทักษะชีวิต  มีทักษะทางสังคม  
วิชาการ  และเสริมสราง
สมรรถนะสากลบนพื้นฐาน
ความเปนไทย 

1. จัดและสงเสริมกิจกรรมที่เสริมสรางภาวะผูนํา   
    สมรรถนะสากลบนพื้นฐาน ความเปนไทย  
2. สงเสริมและพัฒนาความเขมแขง็ขององคกร 
    นักศึกษาและสรางเครือขายในการพัฒนา    
    ผูนําของนักศึกษา 
3. จัดและสงเสริมกิจกรรมเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ 
     นักศึกษา 
4. จัดและสงเสรมิกิจกรรมเสริมสรางบัณฑิต  
    ใหมีทักษะชีวิตและคุณภาพชีวิตที่ดี ตระหนัก  
    ในศักดิ์ศรีและความมีคุณคาในตนเองตาม 
    หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
5. จัดและสงเสริมกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา  
    ใหมีความพรอมเขาสูตลาดงานสนับสนุนให 
    นักศึกษาประกอบอาชีพมีรายไดระหวางเรียน 
    และสรางงานดวยตนเอง 
6. สงเสริมศักยภาพบริการปรึกษา 

 3. เพื่อใหบัณฑิตมีความภาคภูมิใจ 1. จัดและสงเสริมกิจกรรมความภาคภูมิใจใน 
     ในสถาบัน  ความเปนลูกพระ      สถาบันเปนหนึ่งเดียวไมแยก คณะ วิทยาเขต 

     บิดา เปนหนึ่งเดียวไมแยก   
    คณะ  วิทยาเขต 
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 4.  เพื่อใหบัณฑิตมีความเขาใจใน 
     พหุวัฒนธรรมและความเปน 
     ประชาธิปไตยโดยมี

พระมหากษัตริย 
     ทรงเปนพระประมุข 

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

 5.  เพื่อใหบัณฑิตมีสุขภาพ 
พลานามัยแขง็แรงสมบูรณ  

 

1.  จัดกิจกรรมที่สงเสริมใหนักศึกษาเปน 
     ผูมีสุขภาพดีทั้งรางกายและจิตใจ  
 2. จัดกิจกรรมที่สงเสริมใหนักศึกษาปราศจาก 
     ยาเสพติด  การพนัน  อบายมุขและพฤติกรรม 
     เส่ียงตาง ๆ 
 

2.  นักศึกษามีความพรอมใน 
     การศึกษา   เพื่อพัฒนา 
     วิชาการ และกระจาย 
     โอกาสทางการศึกษา     

 
(แผนงานหลักเฉพาะกิจ มอ.1 กับ  3) 

1. เพื่อจัดบริการและสวัสดิการที่
หลากหลายตรงตามความ
ตองการของนกัศึกษา 

 

1  มุงพัฒนาหอพักตามมาตรฐานหอพักนักศึกษา  
    ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
    และของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
2. ตรวจเยี่ยมนักศึกษา  และรับรองมาตรฐานที ่
    พักเอกชน 
3. จัดใหมีอาหาร-เครื่องดื่มจําหนายที่หลากหลาย 
    ไดมาตรฐาน  
4. จัดใหมีรานสวัสดิการตาง ๆ ที่จําเปน   

  5  จัดใหมีระบบบริการสุขภาพอนามัยนักศึกษา   
    ที่หลากหลาย 
6. จัดสรรทุนการศึกษาประเภททุนขาดแคลนหรือ 
     ทุนเรียนดี  ตามเกณฑของมหาวิทยาลัยและ 
     เงื่อนไขของแหลงทุนทุกคน 
7.  จัดสรรเงินใหกูยืมตามเกณฑของ กองทุนเงิน

ใหกูยืมเพื่อการศึกษา 
  8. จัดอบรมและเผยแพรขอมูลอาชีพ  อาชีพอิสระ    

    การศึกษาตอและสมัครงาน 
9. จัดบริการวิชาทหารตามระเบียบการศึกษา 
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  10. จัดใหมีอาคารกิจกรรมนักศึกษา  สนามกีฬา   

      อุปกรณกีฬา และอุปกรณอืน่ ๆ ที่เกื้อหนุนตอ 
      การจัดกิจกรรมนักศึกษาใหไดมาตรฐานและ 
      เพียงพอ 
11. จัดใหมีการสํารวจความตองการความจําเปน

ของนักศึกษา 
 

 2.  เพื่อกระจายโอกาสทาง 
     การศึกษา ในรูปแบบทุนการ  
     ศึกษาและความ  สามารถ 
     พิเศษสําหรับนักเรียนในระดับ 
     มัธยมศึกษา 
 

1. จัดใหมีทุนการศึกษาและแสวงหาแหลงทุน 
    เพิ่มมากขึ้นสําหรับนักเรียนและนักศึกษา 
   ดอยโอกาส  
2. จัดใหมีโครงการรับนักศึกษาที่มี 
    ความสามารถพิเศษดานกีฬาใหเขาเรียนใน 
    มหาวิทยาลัย 
 

3. กองฯ มีการบริหารจัดการ
เชิงรุก ที่มีประสิทธิภาพ 
โปรงใส  ตรวจสอบได  
ตามหลักธรรมาภิบาล  
และสอดรับกับการ
บริหาร  มหาวิทยาลัย
หลายวิทยาเขต   

 

1.  เพื่อบูรณาการงานกิจการ 
     นักศึกษา กับคณะ และ 
     วิทยาเขต อยางเปนระบบ   
 
 

1. จัดตั้งคณะกรรมการดําเนินงานหรือคณะทํางาน  
     ตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับงานกิจการนักศึกษา 
2.  กําหนดแผนการปฏิบัติงานรวมกับ 
     คณะ  และวิทยาเขต    
 

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

1.  จัดอบรมใหความรู  กระตุนและสรางจิตสํานึก 
     ใหบุคลากรปฏิบัติงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
2.  ปรับและวางระบบบริหารจัดการใหมีความ 
     โปรงใสและตรวจสอบได    
      

 3.  เพื่อพัฒนาความกาวหนาของ
บุคลากรอยางเปนระบบ  ทั้ง
ดานระดับความรู และระดับ
ความสามารถทางวิชาการ 

 

1.  พัฒนาบุคลากรเขาสูตําแหนงชํานาญการ/
เช่ียวชาญ/เช่ียวชาญพิเศษ  

2.  มีระบบกลไกเสริมสรางและจูงใจใหบุคลากร
ทําผลงานทางวชิาการ 

3.  มีการพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง   
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4. จัดหางบประมาณสนับสนุนใหเพียงพอใน
การพัฒนาบุคลากร เชนเรื่องการฝกอบรม  
ศึกษาดูงาน หรือการทําวิจัย  

 
 4.  เพื่อพัฒนาระบบการจัดการ 

     ฐานขอมูล  และการใช  
     เทคโนโลยีสารสนเทศ อยางมี 
     ประสิทธิภาพ 

1. จัดใหมีฐานขอมูลที่เช่ือถือได  ทันสมัย  สําหรับ 
     การบริหารจัดการ 
2. จัดหาอุปกรณคอมพิวเตอร และอื่น ๆ ให   
    เพียงพอกับความตองการในทุกภารกิจของกองฯ 
3. จัดอบรมใหความรูบุคลากรเรื่องเทคโนโลยี 
    สารสนเทศอยางตอเนื่อง 
 

4. เพื่อเสริมสรางสมรรถนะ   
   และปรับวัฒนธรรมองคกร   
   สูการเปนองคกรแหงการ 
   เรียนรูที่มีการจัดการความรู  
   เพื่อใหเกิดการ   พัฒนา 
   อยางยั่งยืน 

1.  เพื่อพัฒนาการทํางานเปนทีม   
     มีจิตสํานึกแหงการเรียนรู    

1.  ใหบคุลากรทํางานเปนทีม  เพื่อพัฒนาองคกร   
     โดยแตงตั้งคณะทํางานชุดตาง ๆ 

 

(ป 6   กลยุทธที ่1- 7  มอ.) 
2.  เพื่อพัฒนา KPIs ใหสอดคลอง 
     กับระบบการประกันคุณภาพ 
     ของมหาวิทยาลัย  
 

1. มีคณะกรรมการประกันคุณภาพของกองฯ 
2. จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อพัฒนา KPIs  
    ใหสอดคลองกับระบบการประกันคุณภาพของ 
    มหาวิทยาลัย  
 

 3. เพื่อสรางระบบ Knowledge   
    Management  และสราง/ 
    จัดเก็บองคความรูอยางเปน 
    ระบบ เพื่อใหเกิดเปนขุม 
    ความรูดานกิจการนักศึกษา 

1. สงเสริมใหบุคลากรแลกเปลี่ยนถายทอด และ
เผยแพรความรู 

2.  สราง/ประมวลองคความรูดานกิจการนักศึกษา 
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ผูอํานวยการกองกิจการนักศึกษา 

บทท่ี 2 
 

ในบทนี้จะกลาวถึงโครงสรางและการบริหารงาน  โครงสรางการแบงงาน  อัตรากําลัง และ 
หนาที่ความรับผิดชอบของงานตาง ๆ ของกองกิจการนักศึกษา  ดังมีรายละเอียดตอไปนี้ 
  

22..1  1  โครงสรางและการบริหารงานโครงสรางและการบริหารงาน  

   

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อธิการบดี 

รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา  กีฬาและวัฒนธรรม 

- คณะกรรมการดําเนินงานกิจการนักศึกษา 
- คณะกรรมการจัดสรรทุนการศึกษา 
- คณะกรรมการดําเนินงานวินัยนักศึกษา 
- คณะกรรมการที่ปรึกษาเชิงจิตวิทยา 
- คณะกรรมการอาจารยท่ีปรึกษาหอพัก 
- คณะกรรมการกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา 

ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนานกัศึกษา 

หัวหนางานแนะแนว 
และจัดหางาน 

 

หัวหนางานบริการ 
และสวสัดิการนักศึกษา 

หัวหนางานกิจกรรม 
นักศึกษา 

หัวหนางาน 
ธุรการ 

หัวหนาหนวย 
กิจกรรมนานาชาติ

หัวหนาหนวย
สารสนเทศ 

ผูชวยอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาและกีฬา 
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งานแนะแนวและ 
จัดหางาน 

งานบริการและ
สวัสดิการนักศึกษา 

งานกิจกรรม
นักศึกษา 

งานธุรการ 

กองกิจการนักศึกษา 

โครงสรางการแบงงานกองกิจการนักศึกษา 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- หนวยทุนการศกึษา 
- หนวยกองทุนเงินให 
    กูยืมเพื่อการศึกษา 
- หนวยบริการปรึกษา 
   เชิงจิตวิทยา 
- หนวยกิจกรรมพัฒนา 
  นักศึกษา 
- หนวยจัดหางานและ 
    ศูนยขอมูลอาชีพ 
- หนวยวินัยนักศกึษา 
- หนวยเงินยืมฉุกเฉิน 

   -หนวยธุรการ 
   -หนวยไปรษณียภัณท 
   -หนวยหอพักชาย/หญิง 
   -หนวยสุขาภิบาลอาหาร 
  -หนวยบริการสุขภาพ 

     นักศึกษาและประกันภัย 
 อุบัติเหตุนักศึกษา / 
 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 

- กิจกรรมนานาชาต ิ
  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 
 

22..2  2  โครงสรางอัตรากําลังโครงสรางอัตรากําลัง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  
  

 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  

ผูอํานวยการกองกิจการนักศึกษา 
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) 

- นักวิชาการศึกษา 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)  
 - นักวิชาการอุดมศึกษา 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 
นักวิชาการศึกษา 

 

ง.ธุรการ 
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 

ชํานาญการ  ระดับ 8 
นางอาภรณ   อุนธวัชนัดดา 
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22..3  3  หนาท่ีรับผิดชอบหนาท่ีรับผิดชอบ  

           หนาท่ีรับผิดชอบของงานตาง ๆ กองกิจการนักศึกษา มีดังน้ี 
 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
คาธรรมเนียมการศึกษาใหกับนักศึกษาผูขอรับทุนจัดสรรใหต้ังแตช้ันปที่ 1 ใหตอเนื่องจนนักศึกษาสําเร็จ
การศึกษา โดยยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษา 3 รายการ คือ คาหนวยกิต คาบํารุงมหาวิทยาลัยและคาบํารุง
หองสมุด         
 1.3  ทุน  "สงขลานครินทร” เปนทุนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนก เจา
ฟามหิดลอดุลยเดชฯ ที่จะสงเสริมใหมีการศึกษาสูง และเพื่อสรางนักวิชาการ (Scholar) ที่มีความสามารถสูงจาก
นักเรียนใน 14 จังหวัดภาคใต ที่มีผลการเรียนดีเยี่ยมเขาศึกษาตอในสถาบันอุดมศึกษาภาคใต โครงการคัดเลือก
นักเรียนมัธยมปลายใน 14 จังหวัดภาคใต ทุนสงขลานครินทรไดเร่ิมดําเนินการตั้งแตป พ.ศ. 2536 การรับสมัคร
และคัดเลือกทุนใหม ปละ 1 ทุน และพิจารณาคัดเลือกผูรับทุนตอเนื่องที่กําลังศึกษาระดับปริญญาตรี  
 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 มีหนังสือ 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
อุดมศึกษาและของมหาวทิยาลัยเฉพาะคราว 
  5. จัดหางานและศูนยขอมูลอาชีพ   ดําเนินการหรือการจัดการใหบริการตาง ๆ รวมทั้งขอมลู
เตรียมความพรอมเพื่อการศึกษาตอและการประกอบอาชีพ     ดังนี้ 
  5.1  บริการขอมูลขาวสารการศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษา ทัง้ภายในประเทศและตางประเทศ 
จัดทําขาวสารการรับสมัครงาน   
  5.2  บริการจัดหางาน สําหรับนักศึกษาที่กําลังจะสําเร็จการศึกษา  โดยมี web site psu  job 
search   ประสานการรับสมคัรงานจากแหลงงานตาง ๆ การคัดเลือกบุคคลเขาทํางานหรือการแนะนําองคกร  
  5.3  บริการจัดหางานพิเศษ (part – time) ติดตอกับแหลงงานหรือบุคคลที่ตองการรับ
นักศึกษาทํางาน เพื่อหารายไดระหวางเรียน หรือหาประสบการณ เชน งานสอนพิเศษ งานสํารวจเก็บขอมูลใน
การทําวิจัย 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  กรอบภาระหนาที่การดําเนินงานวินยันักศึกษา 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     
ส่ิงอํานวยความสะดวก อนามัยนักศึกษา    ประกันภัยอุบัติเหตุนักศึกษาและบุคลากร   ตลอดจนอาคารสถานที่ 
และพัสดุ  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 เพื่อพัฒนา 
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นักศึกษาที่พักในหอพัก จัดประชุมและประสานงานคณะกรรมการนักศึกษาประจําหอพัก อาจารยที่ปรึกษา
หอพัก ใหคําแนะนําปรึกษาชวยเหลือนักศึกษา  สืบสวน สอบสวนกรณี  ทําผิดระเบียบหอพัก ควบคุมดูแลการ
ปฏิบัติงานเจาหนาที่หอพัก  แจงซอม ติดตามผล จัดทําคําของบประมาณ จัดทํา/ประชาสัมพันธขาว/สาสน
หอพัก ประเมินความพึงพอใจนักศึกษาและบคุคลภายนอกทีพั่กในหอพัก  
 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.  หนวยบริการสุขภาพอนามัยนักศึกษาและประกันภัยอุบัติเหตุนักศึกษาและบุคลากร         

      บริการสุขภาพอนามัยนักศึกษา มีหนาที่ ราง ปรับปรุงประกาศการใหบริการ ประชาสัมพันธ
สิทธิประโยชน วิธีเขารับบริการ จัดสงรายชื่อนักศึกษาใหโรงพยาบาลตรวจสอบสิทธิและคารักษาพยาบาลให
เปนไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด  กรณีมีคารักษาพยาบาลเกินสิทธิ์ แจงหนี้ บันทึกหนี้สิน ติดตามผลการชําระ 
เบิกจายเงินใหโรงพยาบาล ประสานงานนําสงนักศึกษาปวย เยี่ยมเยียน ติดตามอาการปวยของนักศึกษา ให
คําแนะนําปรึกษาการมีสิทธิ์/ใชสิทธิและประโยชนแกนักศึกษา  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 ติดตามผลการชําระ  เบิกจาย ใหคําแนะนํา
ปรึกษาเกี่ยวกับการใชสิทธิ์ใหเกิดประโยชนสูงสุด  ติดตอและประสานงานคณะ  ผูปกครอง  โรงพยาบาล 
บริษัทประกัน กองกิจการนักศึกษา กองคลังและผูเกี่ยวของ  วิเคราะหขอมูลและประเมินผล 
 6. หนวยอาคารสถานที่ ทําหนาที่จัดทําคําของบประมาณ ประสานงานซอมแซม - บํารุงอาคาร 
งานพื้นที่และสนามบริเวณหอพัก ประสานงานหอพักเอกชน กองอาคารสถานที่เกี่ยวกับการซอมแซม 
ปรับปรุงพัฒนาอาคารหอพัก ศูนยอาหารโรงชาง และบริเวณ  การกําหนดรูปแบบรายการและราคากลาง กอง 
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คลังเกี่ยวกับการจัดซ้ือจัดจาง  ดูแลงานรักษาความปลอดภัยบริเวณหอพักนักศึกษาและรานสวัสดิการตาง ๆ  
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 ฝายกิจกรรมนักศึกษาทุกคณะ 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 
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 - นํานักศึกษาออกฝกภาคสนาม 
 - อํานวยความสะดวกและประสานงานกับราชการในการเรียกนักศึกษาเขารับราชการทหาร 
 - จัดทําบัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษา หรือพนสภาพการเปนนักศึกษา  การผอนผันการตรวจ
เลือกไปยังจังหวัดตาง ๆ และกระทรวงกลาโหม 
 
งานธุรการ 
 

            งานธุรการ มีขอบขายการดําเนินการงานธุรการและใหบริการงานดานธุรการแกทุกงานของกอง
กิจการนักศึกษา  ใหบริการนักศึกษากลุมกิจกรรมตาง ๆ สวนกลาง เชน องคการบริหาร องคการนักศึกษา สภา
นักศึกษา ชมรมตาง ๆ และคณะกรรมการนักศึกษาประจําหอพักตลอดจนใหบริการแกบุคลากรทั่วไปในการใช
บริการและไดจําแนกการดาํเนินงานของหนวยตาง 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 และอื่นๆ ของกองฯ 
 2. หนวยสารบรรณ   มีหนาที่ออกเลขหนังสือ  ลงทะเบียนการรับ - สง  นําเสนอ ตรวจสอบและ
แยกประเภทหนังสือตามที่ส่ังการ   จัดทําสําเนา  แจกจาย แจงนําเวียนหนังสือตางๆ ของกองและหนวยงาน    
ถายเอกสาร  ราง - โตตอบหนังสือ เกษียณหนังสือตาง ๆ ของกองจัดเก็บเอกสาร  รับ - สงไปรษณียภัณฑ  พัสดุ
ภัณฑของทุกงาน  กลุมกิจกรรมและนักศกึษาที่พักในหอพักและอื่น 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  มีหนาที่ดําเนินการเกี่ยวกับงบประมาณตาง ๆ ในการดําเนินการของกอง
กิจการนักศึกษาและกลุมกิจกรรมนักศึกษา เชน เงินรายได/เงินงบประมาณ   เงินสกอ.  เงินคาบํารุงกิจกรรม
นักศึกษา  เงินอุดหนุนกิจกรรมนักศึกษา  เงินรายไดกรมการศาสนา และเงินอื่น ๆ ในการดําเนินงานของกองฯ/
มหาวิทยาลัย  จัดทําคําของบประมาณเงินรายไดและงบประมาณแผนดินประจําป โดยการจัดทํา  วิเคราะห    
วางแผนการใชเงิน  ใหเปนไปตามแผนงาน  จัดทําทะเบียนควบคุมการใชเงินปรับปรุงแกไขปญหาที่เกิดขึ้นจาก
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การใชเงิน  ใหคําแนะนําระเบียบตางๆ ในการใชเงินและหลักฐานการเบิกจาย วิเคราะห  ตรวจสอบ จัดทํา
รายงานการใชเงิน  ใหความรูในการใชเงินพรอมทั้งขออนุมัตแิละเบิกจาย  
 5. หนวยผลิตเอกสาร    มีหนาที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดพิมพ และสําเนาหนังสือราชการไดแก  
หนังสือภายนอก  หนังสือภายใน  คําส่ัง  ประกาศ  กฎระเบียบ  คําช้ีแจง  หนังสือเวียน  หนังสือเชิญประชุม 
รายงานการประชุม  และหนังสืออื่น ๆ ทั่วไป  ดําเนินการบันทึกขอมูลตาง 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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บทที่ 3 
 

ในบทนี้ซึ่งกลาวถึงแผนงานโครงการและกิจกรรมของป 2552  โดยการจัดลําดับตามเปาประสงค  วัตถุประสงค   กลยุทธ และปฏิทินการดําเนินงานของกองกิจการนักศึกษา   
ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

 

3.1  แผนงาน / โครงการ / การดําเนินกิจกรรมกองกิจการนักศึกษา  ปการศึกษา  2552 
 

เปาประสงคที่ 1   บัณฑิตมีภาวะผูนํา มีทักษะชีวิต มีคุณธรรม มีสํานึกสาธารณะ สมรรถนะสากลอยูรวมกับผูอื่นไดดี 
               วัตถุประสงค 1.  เพื่อใหบัณฑิตมีจิตสํานึกสาธารณะ  มีคุณธรรมจริยธรรม และมีวินัย  ถือประโยชนของเพื่อนมนุษยเปนกิจที่หนึ่งตามพระราชปณิธานของ สมเด็จพระบรมราชชนกฯ 

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

(เงื่อนไข) 
1. เผยแพรพระราชปณิธานของสมเด็จ
พระบรมราชชนกฯ 

แผนงาน  เผยแพรพระราชประวัติพระราชปณิธานของสมเด็จ 
พระบรมราชนก 

-  ทําปายจารึกพระราชปณิธานติดตามอาคาร  หนวยงาน  
กองกิจการนักศึกษาและหอพักนักศึกษา 

-   พิมพพระราชปณิธานลงในหนังสือปฐมนิเทศนักศึกษาใหม/
คูมือหอพัก/สารหอพัก/เอกสารสัมมนาตาง ๆ/ หัวหรือทาย
กระดาษเอกสาร  

 
 

ตลอดป 
 

ตลอดป 
 

 
 
จํานวนชิ้น 

 
จํานวนเลม/กิจกรรม 

 

 
 

20,000 
 

20,000 
 

 
 

ทุกอาคาร 
 

ทุกกิจกรรม 
 

 
 

ทุกงาน 
 
ทุกงาน 

 

 
 
 

  -  ติดแผนปายจารึกพระราชปณิธานในหอพัก  อาคารสํานักงาน 
    หอพักและศูนยอาหารโรงชาง 

ตลอดป 
 

จํานวนชิ้น/แผน  ทุกกิจกรรม ทุกงาน  

  -  ทําพวงกุญแจจารึกพระราชปณิธาน ใหนักศึกษาชั้นปที่ 1  
     ที่พักในหอพักทุกคน 

ตลอดป 
 

จํานวนอัน 12,400 นักศึกษาทุกคนที่
พักหอพัก 

ง.บริการฯ  
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กลยุทธกลยุทธ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา ดัชนีชี้วัด งปม  
(บาท) เปาหมาย ผูรับผิดชอบ อื่น ๆ 

(เงื่อนไข) 
      -  สนับสนุนกิจกรรมองคกรนักศึกษา เกี่ยวกับการเผยแพร 

        พระราชประวัติพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชนก 
 

ตลอดป จํานวนโครงการ/คน 130,000 
 

2 โครงการ องคกรนักศึกษา  

2.  ขยายกิจกรรมใหนักศึกษารูจัก 
     ชุมชน และสังคม 
 
 
 
 

1.  แผนงาน   จัดและสนับสนุนคายอาสาพัฒนาชุมชน 
- โครงการเรียนรูคุณธรรมนําชีวิตพอเพียง 
- โครงการปลูกปาเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสตาง ๆ 
-  เธอคือศรีตรังชอใหม 
 

    - สนับสนุนการจัดกิจกรรมคายอาสาขององคกรนักศึกษา เชน      
       คายศรีตรังสัมพันธ / คายโรตาแรคทสัมพันธ / คายตุลา เปนตน 
       
2. แผนงาน   จัดและสนับสนุนการจัดลานกีฬาและวัฒนธรรมใน 
    ชุมชน 

- โครงการลานกีฬาและวัฒนธรรมสูชุมชน 
- โครงการสงเสริมทักษะดานกีฬากับเยาวชนของชุมชน 
- โครงการพัฒนาบุคลากรและผูนําออกกําลังกายของชุมชน 

     - สนับสนุนการจัดกิจกรรมลานกีฬาและวัฒนธรรมในชุมชนเชน  
      โครงการสอนนองตบวอลเลย  เตะตะกรอ  ลอเปตอง  เปนตน 

 
เม.ย.–พ.ค. 
ตลอดป 

23-24 พ.ค.
52 

ตลอดป 
 
 
 
 

เม.ย. 
มี.ค. – เม.ย. 

ก.พ. 
ก.ย. 

 
จํานวนโครงการ/คน 
จํานวนโครงการ/คน 
จํานวนโครงการ/คน 
 
จํานวนโครงการ/คน 
 
 
 
 
 จํานวนโครงการ/คน 
 จํานวนโครงการ/คน 
จํานวนโครงการ/คน 
จํานวนโครงการ/คน 

 
200,000 
30,000 

 
 

450,000 
 

 
 
 

20,000 
20,000 
20,000 
40,000 

 
1 โครงการ/40 คน 
2 โครงการ/100คน 
1 โครงการ/77 คน 
 
3 โครงการ/50คน 
 
 
 
 

1 โครงการ/60คน1 
โครงการ/40คน1 
โครงการ/40คน2 
โครงการ/80คน 

 
ง. กิจกรรม 
ง. กิจกรรม 
งานบริการ 

 
องคกรนักศึกษา 

 
 
 
 

ง.กิจกรรม 
ง. กิจกรรม 
ง. กิจกรรม 

องคกรนักศึกษา 
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กลยุทธกลยุทธ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา ดัชนีชี้วัด งปม  
(บาท) เปาหมาย ผูรับผิดชอบ อื่น ๆ 

(เงื่อนไข) 
 3. แผนงาน   จัดและสนับสนุนสงเสริมการเรียนรูแกเยาวชน 

    ดอยโอกาส 
 - โครงการนําเยาวชนดอยโอกาสเขาคายและทัศนศึกษา 
แหลงประวัติศาสตรและศิลปวัฒนธรรม 

    -  สนับสนุนการจัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูแกเยาวชน 
        ดอยโอกาสขององคกรนักศึกษา  เชน โครงการทุนนี้พี่ให 
        นองโครงการ English Camp เพื่อนอง  โครงการนาฎรักษ 
        เพื่อเยาวชน  เปนตน 

 
 

ส.ค. – ก.ย. 
 

ตลอดป 
 

 
 
จํานวนโครงการ/คน 
 
จํานวนโครงการ/คน 

 
 

50,000 
 

100,000 

 
 
4 โครงการ/200คน 
 

5 โครงการ/300คน 
 

 
 

ง. กิจกรรม 
 

องคกร
นักศึกษา 

 

 

 4. แผนงาน   จัดและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อเยาวชน 
-  โครงการคายฝกทักษะกีฬาแกเยาวชน 

     -   สนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อเยาวชนขององคกรนักศึกษา    
         เชน โครงการพี่สอนนองวายน้ํา  โครงการอบรมเทนนิส 
         ขั้นพื้นฐาน โครงการการยิงปนเบื้องตน  เปนตน 
5. โครงการบัณฑิต – นักศึกษา รวมสงเสริมพัฒนาองคกรชุมชน 
     ในชนบท 
 

 
เม.ย. 

ตลอดป 
 
 

ตลอดป 
 

 
จํานวนโครงการ/ คน 
จํานวนโครงการ/ คน 
 
 
จํานวนโครงการ/ คน 
 

 
30,000 
30,000 

 
 

30,000 
 

 
1 โครงการ/100คน 
5 โครงการ/300คน 

 
 
1 โครงการ/100คน 

 

 
ง. กิจกรรม 
องคกร
นักศึกษา 

 
 
ง. กิจกรรม 
 

 

3.  สรางบรรยากาศและสิ่งแวดลอมดาน
คุณธรรม  จริยธรรม  สงเสริม
บุคลากรและนักศึกษาที่มีความดีเดน
เปนแบบอยางที่ดี 

แผนงาน   สรางบรรยากาศและสิ่งแวดลอมใหเปนแบบอยางที่ดี  
ดานคุณธรรม จริยธรรมสงเสริมเชิดชูนักศึกษาที่กระทําดี 

- โครงการคัดเลือกนักกิจกรรมดีเดนและโครงการดีเดน 

 
 

ม.ค. – ก.พ. 

 
 

จํานวนคน 

 
 

20,000 

 
 

1 โครงการ/40คน 

 
 

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

(เงื่อนไข) 
    - โครงการมอบเกียรติบัตรแกกรรมการกลุมกิจกรรมนักศึกษา  

       นักกีฬา  ดนตรีไทยและนาฏศิลปมหาวิทยาลัย 
 - โครงการจัดทําบันทึกประวัติการทํากิจกรรมของนักศึกษา 

ม.ค. – ก.พ. 
 

ตลอดป 

จํานวนคน 
 

จํานวนคน 

30,000 
 
- 

1 โครงการ/1,200คน 
 
1 โครงการ/2,000คน 

ง.กิจกรรม 
 

ง.กิจกรรม 

 

    - โครงการมอบโลเกียรติยศและเกียรติบัตรแกนักกีฬา ผูจัดการทีม  
      ผูฝกสอนชนิดกีฬาที่ไดรับรางวัลการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัย ฯ 

ก.พ 
 

จํานวนคน 
 

10,000 
 

1 โครงการ/50คน 
 

ง.กิจกรรม 
 

 

    - โครงการจัดบอรด  รณรงคสรางบรรยากาศการแตงกายชุด 
      นักศึกษา 

ตลอดป      จํานวนบอรด  หอพักและศูนยอาหาร ง.บริการฯ  

  - โครงการสงเสริมกิจกรรม 5 ส ตลอดป 
 

     จํานวนนักศึกษา 120,000    โรงชาง 
   นักศึกษาทุกคน 

ง.บริการฯ/
กรรมการ
หอพัก 

 

  -  โครงการสงเสริมนักศึกษาที่ประพฤติดี "คนดีศรีสังคม"   
  โดยการยกยองชมเชยตามขาวสารตาง ๆ และใหสิทธิพิเศษใน 
  หอพัก ในปการศึกษาตอไป 

ตลอดป 
 

จํานวนนักศึกษา   100% ของนศ.ที่กระทํา
ดี 

ง.บริการฯ  

 -  จัดสถานที่/หองปฏิบัติของศาสนกิจในหอพัก  จํานวนหอง   หอพัก  7  อาคาร ง.บริการฯ  
 โครงการรณรงคการแตงกายของนักศึกษา 

   - ประกวดการแตงกาย  
   - โปสเตอร 
   -  กําหนดมาตรการการแตงกายของนักศึกษาที่มาติดตอที่กองกิจๆ 

ตลอดป 
 พ.ย. 
 พ.ย.  
 พ.ย.  

  
     

      2,800 
 

- 

 ง.แนะแนวฯ  
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กลยุทธกลยุทธ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา ดัชนีชี้วัด งปม 
(บาท) เปาหมาย ผูรับผิดชอบ อื่น ๆ 

(เงื่อนไข) 
โครงการรณรงคลด ละ เลิก การทุจริตในการสอบ  ตลอดป  20,000    

 -  ประสานฝายวิชาการเพื่อหามาตรการกวดขันสอดสอง/ 
        ปองปรามพฤติกรรมทุจริตการสอบ 

การศึกษา  -    

      - โครงการรูไวใหไกลโทษ (Web Site) ตลอดปการศึกษา  -    
      -  สนับสนุนการจัดกิจกรรม สรางบรรยากาศและสิ่งแวดลอมให    

         เปนแบบอยางที่ดี ดานคุณธรรม จริยธรรมขององคกรกิจกรรม  
         เชน โครงการสัปดาหศาสนาและวัฒนธรรม  โครงการ 
         ตักบาตร  เนื่องในโอกาสตาง ๆ  โครงการอบรมเยาวชนดาน 
         คุณธรรม  จริยธรรม ฯลฯ 
 

ตลอดป 
 

จํานวนโครงการ/ คน 
 

100,000 
 

14โครงการ/2,000คน 
 

องคกรนักศึกษา 
 

 

4. ดําเนินงานทางวินัยนักศึกษา และ   ประชาสัมพันธประกาศ/ขอหาม/ขอปฏิบัติ - - - -   
ใหนักศึกษาเรียนรูการแกไข 1. จัดบอรด ตลอดป จํานวนบอรด - ทุกอาคาร ง.บริการฯ  
พฤติกรรมที่ขัดกับวินัยนักศึกษา 2. มี Website ตลอดป จํานวนผูใชบริการ - นักศึกษาหอพักทุกคน ง.บริการฯ  
 3. ในคูมือหอพัก ตลอดป จํานวนนักศึกษา - นักศึกษาในหอพักทุกคน ง.บริการฯ  
 4. ขาวหอพัก/ขาวกิจกรรม ตลอดป จํานวนนักศึกษา - นักศึกษาในหอพักทุกคน ง.บริการฯ  
 -  ดําเนินการทางวินัยนักศึกษาและลงโทษนักศึกษาที่กระทําผิดวินัย 

   นักศึกษา 
-  โครงการอบรมเพื่อพัฒนานักศึกษากระทําผิดวินัยนักศึกษา 

ตลอดป
การศึกษา 
มกราคม  53 

จํานวนนักศึกษาที่ถูกสง
ลงโทษบําเพ็ญ
ประโยชน/พัฒนานศ. 

 
 

30,000 

 ง.แนะแนวฯ  

 -  โครงการพัฒนาตนเอง “วินัยนักศึกษาสัญจร” มีนาคม  53  30,000  ง.แนะแนวฯ  
 -  โครงการสัมมนาผูปฏิบัติงานวินัยนักศึกษา  5 วิทยาเขต กุมภาพันธ 53    ง.แนะแนวฯ  
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กลยุทธกลยุทธ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา ดัชนีชี้วัด งปม 
(บาท) เปาหมาย ผูรับผิดชอบ อื่น ๆ 

(เงื่อนไข) 
 -  ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดการความรู : กลยุทธในการรณรงคแกไข 

   ปญหาการแตงกายนิสิตนักศึกษา สถาบันอุดมศึกษาภาคใต 
พฤษภาคม  

53 
 150,000  ง.แนะแนวฯ  

 - สนับสนุนการจัดกิจกรรมทางวินัยนักศึกษา และพฤติกรรมที่ขัดกับ 
   วินัยนักศึกษาใหนักศึกษาเรียนรูการแกไข 
 

ตลอดป จํานวนโครงการ/ คน 
 

  องคกร
นักศึกษา 

 

5.  จัดและสงเสริมกิจกรรมพัฒนา
จิตสํ านึ กสาธารณะ   คุณธรรม
จริยธรรม  และวินัย 
 
 

แผนงาน  จัดและสนับสนุนการจัดสงเสริมกิจกรรมพัฒนาจิตสํานึก
สาธารณะ คุณธรรม จริยธรรม และวินัย 
  - โครงการลูกพระบิดา  จิตอาสา พัฒนาคุณธรรม นําชีวิตพอเพียง 
  - โครงการเยาวชนจิตอาสา พัฒนาคุณธรรม นําชีวิตพอเพียง 
  - โครงการพัฒนารูปแบบกิจกรรมรับนองใหมและประชุมเชียร   
     เชิงสรางสรรค   วิทยาเขตหาดใหญ 
  - โครงการพัฒนารูปแบบกิจกรรมรับนองใหมและประชุมเชียร 
     เชิงสรางสรรค    5 วิทยาเขต 
  - โครงการพัฒนารูปแบบกิจกรรมรับนองใหมและประชุมเชียรเชิง 
     สรางสรรคเครือขายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต 
  -  ความสําเร็จของการจัดกิจกรรมรับนองใหมและประชุมเชียร 

 
 

ตลอดป 
พ.ย. 
มี.ค. 

 
พ.ค. 

 
เม.ย. 

 
พ.ย. 

 
 

จํานวนโครงการ/คน 
 จํานวนโครงการ/คน 
จํานวนโครงการ/คน 
 
จํานวนโครงการ/คน 
 
จํานวนโครงการ/คน 
 
จํานวนโครงการ/คน 

 
 

100,000 
200,000 
200,000 

 
30,000 

 
200,000 

 
200,000 

 
 
4 โครงการ /300 คน 
1 โครงการ / 80 คน 
1 โครงการ/40คน 
 
1 โครงการ/50คน 
 
1 โครงการ/ 80คน 
 
1 โครงการ / 80 คน 

 
 
ง.กิจกรรม 
ง.กิจกรรม 
ง.กิจกรรม 
 
ง.กิจกรรม 
 
ง.กิจกรรม 
 
ง.กิจกรรม 

 

   - โครงการทําบุญหอพัก 13 มิ.ย. จํานวนนักศึกษา  1 ครั้ง/843 ง.บริการฯ/
กรรมการหอพัก 
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กลยุทธกลยุทธ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา ดัชนีชี้วัด งปม (บาท) เปาหมาย ผูรับผิดชอบ อื่น ๆ 
(เงื่อนไข) 

 - โครงการอนุรักษประเพณีไทยเนื่องในวันเขาพรรษา 27 มิ.ย. จํานวนนักศึกษา 17,000 1 ครั้ง/79 ง.บริการฯ  

  -  โครงการหอสวยดวย 7 ส. ธ.ค.52-ม.ค.
53 

 3,000 1 โครงการ ง.บริการฯ  

  -  โครงการเสริมสรางจริยธรรมนักศึกษาในหอพัก  ตลอดภาค 
การศึกษา1/52 

 2,100  ง.บริการฯ  

   - โครงการหองสมุดตนกลาสงขลานครินทร  ครั้งที่ 8 31 ต.ค-พ.ย52 จํานวนนักศึกษา 23,000 นักศึกษาจํานวน48 คน ง.แนะแนวฯ  
   - โครงการนักศึกษากับงานบัณฑิตอาสา 14 ธ.ค. 52 จํานวนนักศึกษา 20,000 นักศึกษาจํานวน40 คน ง.แนะแนวฯ  

    - โครงการปฐมนิเทศ ,  ปจฉิมนิเทศนักศึกษาเงินกูยืม มิ.ย. 52 
ก.พ. 53 

จํานวนนักศึกษา 5,000 นักศึกษากูยืม  
1,200 คน 

ง.แนะแนวฯ  

    - โครงการปฐมนิเทศ, ปจฉิมนิเทศและพบปะเจาของทุน ตลอดป จํานวนนักศึกษา 30,000 รอยละ 90 ของ
นักศึกษาที่ไดรับทุน 

ง.แนะแนวฯ  

    - โครงการติวนองตนกลาสงขลานครินทร 22–23 ส.ค.52 จํานวนนักศึกษา 15,000 30  คน ง.แนะแนวฯ  
    - โครงการหองสมุดตนกลาสงขลานครินทร ครั้งที่ 9 9 – 10 ม.ค.53 จํานวนนักศึกษา 20,000 25 คน ง.แนะแนวฯ  
    -  สนับสนุนการจัดกิจกรรมจัดสงเสริมกิจกรรมพัฒนาจิตสํานึก 

       สาธารณะ  คุณธรรม   จริยธรรมและวินัยขององคกรนักศึกษา   
       เชน โครงการตักบาตรทุกวันพฤหัสบดี  โครงการคืนมัจฉาสูวารี   
       โครงการคายคุณธรรมจริยธรรมเยาวชนมุสลิม ฯลฯ 
 

ตลอดป จํานวนโครงการ/คน 200,000 15 โครงการ/750 คน องคกร
นักศึกษา 
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วัตถุประสงค  2.  เพื่อใหบัณฑิตมีภาวะผูนํา  มีทักษะชีวิต  มีทักษะทางสังคม  วิชาการ  และเสริมสรางสมรรถนะสากลบนพื้นฐานความเปนไทย 
กลยุทธกลยุทธ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา ดัชนีชี้วัด งปม 

บาท 
เปาหมาย ผูรับผิดชอบ อื่น ๆ 

(เงื่อนไข) 
1.  จัดและสงเสริมกิจกรรมที่
เสริมสรางภาวะผูนําสมรรถนะสากล
บนพื้นฐานความเปนไทย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  แผนงาน   อบรมและพัฒนาภาวะผูนําขององคกรกิจกรรม 
     นักศึกษา 

- โครงการหลักสูตรการบริหารสําหรับผูนํากลุมกิจกรรม 
นักศึกษา 

-  โครงการเปดโลกทัศนนักศึกษาสูสากล 
-  โครงการพัฒนากิจกรรมนักศึกษา ใหแกองคกรกิจกรรมใน
ตําแหนงหลัก ๆ 

-  โครงการสัมมนากิจกรรมนักศึกษา 
   -  สนับสนุนการจัดกิจกรรมที่เสริมสรางภาวะผูนําสมรรถนะ  
      สากลบนพื้นฐานความเปนไทยขององคกรนักศึกษา เชน   
      โครงการศึกษาดูงานของผูนํากลุมกิจกรรมนักศึกษา   
      โครงการสัมมนาขององคกรกิจกรรมนักศึกษา 

 
 

ก.ค. 
 

ส.ค. 
มิ.ย. 

 
มี.ค. 

ตลอดป 
 

 
 

 
 
จํานวนโครงการ/คน 
 
จํานวนโครงการ/คน 
จํานวนโครงการ/คน 

 
จํานวนโครงการ/คน 
จํานวนโครงการ/ คน 

 
 

 

 
 
150,000 
 
150,000 
20,000 

 
120,000 
500,000 

 
 

 

 
 
1 โครงการ/40 คน 
  
1 โครงการ/ 80 คน 
1 โครงการ/150 คน 

 
1 โครงการ / 80 คน 
35โครงการ/1000 คน 

 
 
 

 
 
ง.กิจกรรม 
 
ง.กิจกรรม 
ง.กิจกรรม 
 
ง.กิจกรรม  
องคกรนักศึกษา 

 
 

 

 
 

 2.  แผนงานอบรมและพัฒนาภาวะผูนํา       
 - โครงการสัมมนาคณะกรรมการนักศึกษาประจําหอพัก 31 ม.ค.- 1 

ก.พ.52 
จํานวนนักศึกษา 66,200 5 วิทยาเขต 

94 คน ปละ 1 ครั้ง 
ง.บริการฯ  

     - โครงการอบรมอนุกรรมการหอพัก 21 มิ.ย.52 จํานวนนักศึกษา 10,000 1 โครงการ/100 คน ง.บริการฯ/
กรรมการหอพัก 

 

       - โครงการอบรมอนุกรรมการประสานงานหอพัก  21 มิ.ย. 52   1 โครงการ/160 คน กรรมการหอพัก  
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กลยุทธกลยุทธ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา ดัชนีชี้วัด งปม 
บาท 

เปาหมาย ผูรับผิดชอบ อื่น ๆ 
(เงื่อนไข) 

2. สงเสริมและพัฒนาความเขมแข็ง
ข อ งอ งค ก รนั ก ศึ กษ า แ ล ะส ร า ง
เค รือข าย ในการพัฒนาผู นํ าของ
นักศึกษา 
 

 แผนงาน  สงเสริมและพัฒนาความเข็มแข็งขององคกรนักศึกษา 
ทุกระดับ 

 - จัดใหมีการทบทวนธรรมนูญองคกรกิจกรรมนักศึกษาตลอด   
   ระเบียบขอปฏิบัติที่เกี่ยวของ 
 - โครงการอบรมนิสิตนักศึกษา เพื่อสงเสริมการประกันคุณภาพ 
    การศึกษาภายใน 

 
 

ธ.ค. 
 

ตลอดป 

 
 
จํานวนโครงการ/คน 
 
จํานวนโครงการ/คน 

 
 
20,000 
 
100,000 

 
 

1 โครงการ/ 40 คน 
 
2 โครงการ / 80 คน 

 
 
ง.กิจกรรม 
 
ง.กิจกรรม 

 

 - โครงการหอพักสัญจร 5 วิทยาเขต 29 ส.ค.52 จํานวนนักศึกษา 32,112 1 โครงการ/213 คน ง.บริการฯ  
 - สนับสนุนสงเสริมความเขมแข็งขององคกรนักศึกษาและสราง 

  เครือขายในการพัฒนาผูนําของนักศึกษา เชน โครงการสัมมนา 
  เครือขายสถาบันอุดมศึกษาของกลุมองคกรนักศึกษา 
 

ม.ค. จํานวนโครงการ/คน 200,000 1 โครงการ/ 80คน องคกรนักศึกษา  

3.  จัดและสงเสริมกิจกรรมเพื่อพัฒนา 1.  โครงการพัฒนาบุคลิกภาพครั้งที่ 1 7 พ.ย. 52 จํานวนนักศึกษา 15,000 นักศึกษาจํานวน 250 คน ง.แนะแนวฯ  
บุคลิกภาพนักศึกษา 2.  โครงการพัฒนาบุคลิกภาพครั้งที่ 2 6 ก.พ. 53 จํานวนนักศึกษา 15,000 นักศึกษาจํานวน 250 คน ง.แนะแนวฯ  
 3.  สงเสริมการพัฒนาบุคลิกภาพในโครงการกิจกรรมนักศึกษา ตลอดป จํานวนนักศึกษา - นักศึกษาจํานวน 1,000 คน ทุกงาน  
        
4. จัดและสงเสริมกิจกรรมเสริมสราง - โครงการเรียนเสริมทักษะภาษาจีนกลาง 7 พ.ย.-6 ธ.ค.52 จํานวนนักศึกษา 6,000  1 รุน  20 คน ง.บริการฯ  
บัณฑิตใหมีวิชาการ ทักษะชีวิตและ - โครงการดวงใจสานรักเพื่อพัฒนา ฯ ม.ค. 53 จํานวนนักศึกษา 18,235  ง.บริการฯ  
คุณภาพชีวิตที่ดี ตระหนักในศักดิ์ศรี - โครงการพัฒนาแกนนําชุมชม  ม.ค.53 จํานวนนักศึกษา 31,290  ง.บริการฯ  
และความมีคุณคาในตนเองตาม - โครงการเธอคือศรีตรังชอใหม 23 – 24 พ.ค.52 จํานวนนักศึกษา  1 โครงการ/77 คน กรรมการหอพัก  
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง - โครงการอบรมแกนนําเพื่อปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 15-16 ส.ค.52 จํานวนนักศึกษา 25,000 นักศึกษาจํานวน 35 คน ง.แนะแนวฯ ใชงบปปส. 
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กลยุทธกลยุทธ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา ดัชนีชี้วัด งปม 
บาท 

เปาหมาย ผูรับผิดชอบ อื่น ๆ 
(เงื่อนไข) 

 - โครงการเรื่องจริงที่ผูหญิงควรรู 11 ม.ค.52 จํานวนนักศึกษา   ง.แนะแนวฯ  
 - โครงการ Safe sex  15 ม.ค.53 จํานวนนักศึกษา   ง.แนะแนวฯ  
 - โครงการมีเพศสัมพันธดูแลตัวเองอยางไร 15 ม.ค.53 จํานวนนักศึกษา  นักศึกษาจํานวน 60 คน ง.แนะแนวฯ  
 - โครงการกิ๊กกันอยางไรไมเสียอนาคต 26 ม.ค.53 จํานวนนักศึกษา  นักศึกษาจํานวน 60 คน ง.แนะแนวฯ  
 - โครงการใหความรูเชิงปฏิบัติการเรื่อง การปองกันและ 

   บรรเทาสาธารณภัยในหอพักนักศึกษา 
13  พ.ค. 52 

26-28 ม.ค.52 
และ 

27 มี.ค.52 

จํานวนนักศึกษา 22,000 1 โครงการ/94 คน ง.บริการฯ  

 - โครงการจัดอบรมใหความรูเกี่ยวกับเรื่องยาสามัญประจําบาน 
(นานาโอสถ) และการปฐมพยาบาลชวยฟนคืนชีพเบื้องตน 

3 มี.ค. 52 จํานวนนักศึกษา 9,075 1 โครงการ/58 คน ง.บริการฯ  

 -  สนับสนุนสงเสริมบัณฑิตใหมีวิชาการ ทักษะชีวิต  และคุณภาพ 
  ชีวิตที่ดี ตระหนักในศักดิ์ศรีและความมีคุณคาในตนเองตาม 

   ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

    องคกรนักศึกษา 
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กลยุทธกลยุทธ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา ดัชนีชี้วัด งปม 
บาท 

เปาหมาย ผูรับผิดชอบ อื่น ๆ 
(เงื่อนไข) 

5. จัดและสงเสริมกิจกรรมเพื่อพัฒนา แผนงานจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาเรื่องการประกอบอาชีพอิสระ       
นั ก ศึ ก ษ า ให มี ค ว า มพร อ ม เ ข า สู
ตลาดแรงงาน สนับสนุนใหนักศึกษา 

- โครงการเสริมสรางอาชีพทําอาหารและขนม  ครั้งที่ 1 
- โครงการเสริมสรางอาชีพทําอาหารและขนม  ครั้งที่ 2 

9 ส.ค.52 และ 
30 ส.ค.52 

จํานวนนักศึกษา 
จํานวนนักศึกษา 

17,105 
17,455 

2 ครั้ง/80 คน ง.บริการฯ  

ประกอบอาชีพมีรายไดระหวางเรียน
และสรางงานดวยตนเอง 

- โครงการเปดทายขายของ 31 ม.ค.52 จํานวนนักศึกษา 5,000 1 ครั้ง/1,500 คน กรรมการหอพัก  

 - โครงการนัดพบแรงงาน ก.พ.53 จํานวนนักศึกษาที่มาใช
บริการ 

60,000 3,000  คน ง.แนะแนวฯ  

 - โครงการสงเสริมสมรรถนะบัณฑิตใหประกอบธุรกิจเองได 6 ก.พ– มิ.ย. 53 จํานวนนักศึกษาที่เขา
รวมโครงการ 

7,450 50 คน ง.แนะแนวฯ  

  - โครงการเทคนิคสมัครงานอยางมืออาชีพ 13 ม.ค.53 จํานวนนักศึกษา - 60  คน ง.แนะแนวฯ  
  - โครงการเตรียมตัวเองกับการทํางานภาคสนาม 28 ม.ค.53 จํานวนนักศึกษา - 60  คน ง.แนะแนวฯ  
  - โครงการสอบภาษาอังกฤษ TOEIC ตลอดป จํานวนนักศึกษา - 480  คน ง.แนะแนวฯ  
  - โครงการอบรมภาษาอังกฤษ TOEIC 2 ครั้ง จํานวนนักศึกษา - 60 คน ง.แนะแนวฯ  
  - โปรแกรมงานพิเศษหารายไดระหวางเรียน ตลอดป จํานวนนักศึกษา  500  คน ง.แนะแนวฯ  
  - สนับสนุนสงเสริมกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาใหมีความพรอม  

  เขาสูตลาดแรงงาน สนับสนุนใหนักศึกษาประกอบอาชีพมี  
 รายได ระหวางเรียนและสรางงานดวยตนเอง 

    องคการ
นักศึกษา 
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กลยุทธกลยุทธ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา ดัชนีชี้วัด งปม 

บาท 
เปาหมาย ผูรับผิดชอบ อื่น ๆ 

(เงื่อนไข) 
6. สงเสริมศักยภาพบริการปรึกษา - บริการใหคําปรึกษาเบื้องตนแกนักศึกษาที่พักในหอพัก ตลอดป จํานวนนักศึกษา  100% ของนักศึกษาที่ 

ใชบริการ 
ง.บริการฯ  

  - บริการปรึกษารายบุคคล ตลอดป รอยละของนักศึกษาที่
นัดหมายและไดรับการ
ปรึกษา 

- 100% ง.แนะแนวฯ  

  - บริการปรึกษาทางโทรศัพท (Hot  line) ตลอดป รอยละของนักศึกษาที่
ไดรับการปรึกษา 

- 100% ง.แนะแนวฯ  

  - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง  “การเตรียมตัว เตรียมใจเพื่อ 
    เปนอาสาสมัครบาน    วัยใส” 

ก.ย.52 จํานวนนักศึกษา 20,000  300 คน ง.แนะแนวฯ  

 - โครงการเปดบานวัยใสเพื่อวัยรุน ธ.ค. 52 จํานวนนักศึกษา 30,000 อาจารยที่ปรึกษา 30 คน ง.แนะแนวฯ  
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วัตถุประสงค  3.  เพื่อใหบัณฑิตมีความภาคภูมิใจในสถาบัน ความเปนลูกพระบิดา เปนหนึ่งเดียวไมแยก คณะวิทยาเขต 

กลยุทธกลยุทธ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา ดัชนีชี้วัด งปม 
บาท 

เปาหมาย ผูรับผิดชอบ อื่น ๆ 
(เงื่อนไข) 

1. จัดและสงเสริมกิจกรรมความ
ภาคภูมิใจในสถาบันเปนหนึ่งเดียวไม
แยก   คณะ  วิทยาเขต 

แผนงาน   จัดและสนับสนุนการจัดกิจกรรมเสริมสรางควา
ภาคภูมิใจในสถาบันเปนหนึ่งเดียวไมแยก คณะ  วิทยาเขต 
- โครงการสานสัมพันธกีฬาและศิลปวัฒนธรรม 5 วิทยาเขต 

 
 

ก.ค. 

 
 
จํานวนโครงการ/คน 

 
 
250,000 

 
 
1 โครงการ/ 150 คน 

 
 

ง.กิจกรรม 

 
 

 - โครงการเสริมสรางความสัมพันธ 5 วิทยาเขต 28 มิ.ย. 51 , 
8-9 พ.ย.51 

จํานวนนักศึกษา 70,000 1 โครงการ 90 คน ง.บริการ  

  - สนับสนุนการจัดกิจกรรมเสริมสรางความภาคภูมิใจในสถาบัน 
เปนหนึ่งเดียว ไมแตกแยก คณะ วิทยาเขตขององคกรนักศึกษา  
เชน โครงการลูกพระบิดาภูมิใจ   โครงการแขงขันกีฬาระหวาง
คณะ โครงการขายของนองใหม  โครงการโตวาทีนองใหม ฯลฯ 

ตลอดป จํานวนโครงการ/คน 
 

500,000 
 

6 โครงการ/3,000 คน องคกร
นักศึกษา 
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วัตถุประสงค 4.  เพื่อใหบัณฑิตมีความเขาใจใน พหุวัฒนธรรมและความเปน ประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย ทรงเปนพระประมุข 

กลยุทธกลยุทธ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา ดัชนีชี้วัด งปม บาท เปาหมาย ผูรับผิดชอบ อื่น ๆ 
(เงื่อนไข) 

1. จัดและสงเสริมกิจกรรมใหเกิดการ
เรียนรู และเขาใจวัฒนธรรมไทย  และ
วัฒนธรรมตางชาติเพื่อการอยูรวมกัน
ในสังคมพหุวัฒนธรรม  
 
 

แผนงาน  จัดและสนับสนุนกิจกรรมใหเกิดการเรียนรูและ 
เขาใจวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมตางชาติ  เพื่อการอยู
รวมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม 
   - โครงการแขงขันกีฬาแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมในเขต 
      สามเหลี่ยมเศรษฐกิจ (  IMT – GT VARSITY  
      CARNIVAL) 
   - โครงการคายพหุวัฒนธรรม 
   - โครงการบรรยาย / อบรมใหความรูเกี่ยวกับพหุวัฒนธรรม 

 
 

 
ม.ค. 

 
เม.ย. 

ตลอดป 

 
 
 
จํานวนโครงการ/คน 
 
จํานวนโครงการ/คน 
จํานวนโครงการ/คน 

 
 
 
1,200,000 
 
250,000 
200,000 

 
 

 
11 โครงการ/120 คน 

 
1 โครงการ/80 คน 
2 โครงการ/600 คน 

 
 
 

ง.กิจกรรม 
 

ง.กิจกรรม 
ง.กิจกรรม 

 
 

    -  โครงการเสริมสรางจริยธรรมนักศึกษาในหอพัก มิ.ย.-ก.ย.52 จํานวนโครงการ/คน  1 โครงการ/30 คน ง.บริการ  
    -   สนับสนุนจัดกิจกรรมที่ใหเกิดการเรียนรูและเขาใจ 

    วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมตางชาติ  เพื่อการอยู 
    รวมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมขององคกรนักศึกษา เชน  
    โครงการสัปดาหศาสนาโครงการพระจันทรเสี้ยว ฯลฯ 
 

ตลอดป 
 

จํานวนโครงการ/คน 500,000 
 

6 โครงการ/360 คน 
 

 

องคกรนักศึกษา 
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กลยุทธกลยุทธ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา ดัชนีชี้วัด งปม บาท เปาหมาย ผูรับผิดชอบ อื่น ๆ 

(เงื่อนไข) 
2. รณรงคสงเสริมกิจกรรมความเปน
ประชาธิปไตย 

แผนงาน  จัดและสนับสนุนสงเสริมกิจกรรมความเปน
ประชาธิปไตย 
- โครงการเวทีประชาธิปไตย ในโอกาสตาง ๆ 
- โครงการอภิปรายหัวขอ “นายกแบบไหนที่คนไทยตองการ” 

 
 

ตลอดป 
ส.ค. 

 
 

จํานวนโครงการ/คน 
จํานวนโครงการ/คน 

 
 

30,000 
8,000 

 
 

2 โครงการ/300 คน 
1 โครงการ/100 คน 

 
 

ง.กิจกรรม 
ง.กิจกรรม 

 

 -  ประชาสัมพันธรณรงคใหนักศึกษาไปใชสิทธิ์เลือกตั้งที่  
  บอรดหอพักและศูนยอาหารโรงชาง 

ป 2552 จํานวนบอรด 
 

- 11 บอรด 
 

ง.บริการ  

 -  ลงขาวสาสนหอพัก ตลอดป จํานวนฉบับ - 1 ฉบับ/เดือน 
(สอดในหองพัก) 

ง.บริการ  

  -  สนับสนุนสงเสริมการเลือกตั้งขององคกรนักศึกษา เชน    
    การเลือกตั้ง ส.ส. / การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล / การ 
  เลือกตั้งองคการนักศึกษา 

ตลอดป จํานวนโครงการ/คน 30,000 
 

5 โครงการ/2000คน องคกรนักศึกษา 
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วัตถุประสงค  5.  เพื่อใหบัณฑิตมีสุขภาพ พลานามัยแข็งแรงสมบูรณ  
กลยุทธกลยุทธ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา ดัชนีชีว้ัด งปม 

บาท 
เปาหมาย ผูรับผิดชอบ อื่น ๆ 

(เงื่อนไข) 
1.  จัดกิจกรรมที่สงเสริมใหนักศึกษา
เปนผูมีสุขภาพดีทั้งรางกายและจิตใจ 

1. แผนงานสนับสนุนการฝกทักษะพื้นฐานทางดานกีฬาและ  
  สงเสริมใหนักศึกษามีสุขภาพดีถวนหนา 

-  โครงการฝกทักษะดานกีฬาใหกับนักศึกษาชั้นปที่ 1  
- โครงการฝกทักษะพื้นฐานทางดานกีฬาของชมรมกีฬา เชน 
โครงการฝกสอนกีฬาแบดมินตัน วายน้ํา เทนนิส  

- สนับสนุนการฝกทักษะพื้นฐานทางดานกีฬาของชมรมกีฬา
ขององคกรนักศึกษา  เชน โครงการฝกสอนกีฬาแบดมินตัน 
วายน้ํา เทนนิส  

2. แผนงานจัดและสนับสนุนการจัดกิจกรรมกีฬาเพื่อสุขภาพ 
    - โครงการวิ่งหาดใหญสูธรรมชาติ 

- โครงการแขงขันกีฬาระหวาง 5 วิทยาเขต 
- โครงการวิ่งสะสมระยะทาง / 
- โครงการ Walk Rally for Healthy  
- โครงการวิ่ง Fast break สูธรรมชาติ 
- โครงการกิจกรรมกีฬาเพื่อสุขภาพของกลุมองคกรนักศึกษา  

 - สนับสนุนการจัดกิจกรรมกีฬาเพื่อสุขภาพของกลุมองคกร
นักศึกษา  เชน  PSU INDOOR SOCCER  เปนตน 

 
 

ธ.ค. 
ตลอดป 

 
ตลอดป 

 
 
 

ส.ค. 
ก.ค. 

ตลอดป 
ตลอดป 
ธ.ค. 

ตลอดป 

 
 
จํานวนโครงการ/คน 
จํานวนโครงการ/คน 
 
จํานวนโครงการ/คน 
 
 
 
จํานวนโครงการ/คน 
จํานวนโครงการ/คน 
จํานวนโครงการ/คน 
จํานวนโครงการ/คน 
จํานวนโครงการ/คน 
จํานวนโครงการ/คน 

 
 
20,000 
50,000 

 
50,000 

 
 
 

200,000 
200,000 
30,000 
50,000 
20,000 

50,000 

 
 
1 โครงการ/ 60 คน 
5 โครงการ/ 100 คน 
 
5 โครงการ/ 100 คน 
 
 
 
1 โครงการ/ 4,000คน
1 โครงการ/ 250 คน 
3 โครงการ /100 คน 
5 โครงการ/500 คน 
1 โครงการ/ 100 คน 
5 โครงการ /500 คน 

 
 

ง.กิจกรรม 
ชมรมกีฬา 

 
ชมรมกีฬา 

 
 
 

ง.กิจกรรม 
ง.กิจกรรม 
ง.กิจกรรม 
ง.กิจกรรม 
ง.กิจกรรม 
องคกร
นักศึกษา 
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วัตถุประสงค  5.  เพื่อใหบัณฑิตมีสุขภาพ พลานามัยแข็งแรงสมบูรณ  

กลยุทธกลยุทธ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา ดัชนีชี้วัด งปม บาท เปาหมาย ผูรับผิดชอบ อื่น ๆ 
(เงื่อนไข) 

 3. แผนงานจัดและเขารวมแขงขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธระหวาง
หนวยงาน/สถาบัน 

-  โครงการทัวรกีฬา  กีฬาเชื่อมความสัมพันธของกลุมองคกร  
    นักศึกษาดานกีฬา  
-  โครงการแขงขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธระหวางสถาบันทั้ง 
    ในประเทศและตางประเทศ 
-   สนับสนุนการเขารวมการแขงขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ  
    ระหวางสถาบันขององคกรนักศึกษา เชน  รักบี้ฟุตบอลเคดา  

        ออบูล  การจัดการแขงขันเปตอง PSU MINI OPEN เปนตน 

 
 
ตลอดป 
 
ตลอดป 

 

 
 
จํานวนโครงการ/คน 
 
จํานวนโครงการ/คน 
 

 
 
100,000 
 
50,000 
 

 
 
5 โครงการ/300 คน 
 
3 โครงการ/150 คน  
 

 
 

องคกร
นักศึกษา 
ง.กิจกรรม 

 
องคกร
นักศึกษา 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

4. แผนงานจัดและเขารวมการแขงขันกีฬาเพื่อความเปนเลิศ 
    -  โครงการรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางดานกีฬาเขา  
        ศึกษาในมหาวิทยาลัยทุกป 

-  โครงการคัดเลือกนักกีฬามหาวิทยาลัย  ระหวาง 5 วิทยาเขต 
- โครงการเขารวมการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยฯ รอบคัดเลือกโซน
ภาคใต 

-  โครงการเขารวมการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัย รอบมหกรรม 
-  สนับสนุนการจัดแขงขันกีฬาองคกรนักศึกษา  เชน กีฬาในลักษณะ 

PSU OPEN  บริดจอุดมศึกษา กีฬาแหงชาติ ฯลฯ 

 
ม.ค. 

 
ก.ค.- ส.ค. 

ต.ค. 
 

ม.ค. 
ตลอดป 

 
จํานวนโครงการ/คน 
 
จํานวนโครงการ/คน 
จํานวนโครงการ/คน 
 
จํานวนโครงการ/คน 
จํานวนโครงการ/คน 

 
50,000 
 
30,000 
300,000 
 
1,000,000 
800,000 

 
1  โครงการ/ 50 คน 
 
1 โครงการ/ 60 คน  
1 โครงการ/ 60 คน  
 
1 โครงการ/200 คน 
6 โครงการ/100 คน 

 
ง.กิจกรรม 

 
ง.กิจกรรม 
ง.กิจกรรม 

 
ง.กิจกรรม 
องคกร
นักศึกษา 
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กลยุทธกลยุทธ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา ดัชนีชี้วัด งปม บาท เปาหมาย ผูรับผิดชอบ อื่น ๆ 
(เงื่อนไข) 

 5. แผนงาน  สงเสริมการใชเทคโนโลยีทางการกีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพ 
    ของนักศึกษาและบุคลากร 

 - โครงการทดสอบสมรรถภาพทางรางกายของนักศึกษาและบุคลากร 

 
 

ตลอดป 

 
 
จํานวนโครงการ/คน 

 
 

20,000 

 
 
2 โครงการ/100 คน 

 
 
ง.กิจกรรม 

 

  - โครงการกีฬาสานสัมพันธชาวหอพัก ป 2552 จํานวนนักศึกษา  1 โครงการ/200 คน กรรมการหอพัก  
  - โครงการกีฬาพื้นบานสานสัมพันธ 

    -  สนับสนุนการใชเทคโนโลยีทางการกีฬาเพื่อพัฒนา 
    สุขภาพของนักศึกษาและบุคลากร 
 

ป 2552 จํานวนนักศึกษา  1 โครงการ กรรมการหอพัก 
องคการ
นักศึกษา 

 

2. จัดกิจกรรมที่สงเสริมให
นักศึกษาปราศจากยาเสพติด   
การพนัน    อบายมุขและ
พฤติกรรมเสี่ยงตาง ๆ 

แผนงาน  จัดและสงเสริมกิจกรรมรณรงคตานยาเสพติด/การพนันและ
อบายมุข 

     - โครงการรณรงคตานยาเสพติด/การพนันและอบายมุขของกลุม   
        องคกรกิจกรรม เชน รณรงคตอตานการพนันฟุตบอล เปนตน 

 
 

ตลอดป 

 
 
จํานวนโครงการ/คน 

 
 

20,000 

 
 
2 โครงการ/200 คน 

 
 
ง.กิจกรรม 

 

 - โครงการรณรงคตานยาเสพติด และการประกวด  PSU Mr.  
   and Miss Freshmen Awards  
          -  12  ส.ค. 52   อนุกรรมการใหความรูเกี่ยวกับสารเสพติด 
          -  14  ส.ค. 52  บําเพ็ญประโยชน 
          -  12  ก.ย.  52  ประกวดดาว & เดือน 

1 มิ.ย.-12 
ก.ย.52 

- จํานวนนักศึกษาเขา 
   รวมอบรม 
- จํานวนนักศึกษาทํา  
   กิจกรรมบําเพ็ญ  
   ประโยชน 
- จํานวนนักศึกษาที่  
   เขาประกวดรณรงค 
   ตานสารเสพติด 

150,000 3 กจิกรรม 
3,500 คน 

ง.บริการ/
กรรมการ
หอพัก 
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กลยุทธกลยุทธ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา ดัชนีชี้วัด งปม บาท เปาหมาย ผูรับผิดชอบ อื่น ๆ 
(เงื่อนไข) 

    - จัดบอรดในหอพักนักศึกษาและศูนยอาหารโรงชาง ตลอดป จํานวนบอรด 5,000 11 บอรด ง.บริการ  

      - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ   เรื่อง  “เพาะบมคนดี  กาวยาง  
        อยางเขาใจ   หางไกลเอดส” 

16-17 ส.ค.51 จํานวนนักศึกษา 252,600 นิสิตนักศึกษาสถาบัน 
อุดมศึกษาภาคใต 

จํานวน 63 
คน 

 

      - การบรรยายความรู เรื่อง “เพศศึกษา” 8 พ.ย.51 จํานวนนักศึกษา 5,000 นักศึกษา 100 คน   

      - โครงการ “วันเอดสโลก” 1 ธ.ค. 51 จํานวนนักศึกษา 20,000 นักศึกษา 200 คน   

      - โครงการ “วัยใสรวมใจตานภัยยาเสพติด” 15-16 พ.ย.51 จํานวนนักศึกษา 10,000 นักศึกษา 45 คน   

      -  โครงการวัยใส  ใสใจสังคม 17-21 พ.ย.51 จํานวนนักศึกษา 20,000 นักศึกษา 100 คน   

      -  สนับสนุนกิจกรรมรณรงคตานยาเสพติด/การพนันและ 
         อบายมุข 
 

    องคการ
นักศึกษา 
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เปาประสงคที่ 2   นักศึกษามีความพรอมในการศึกษาเพื่อการพฒันาวิชาการและกระจายโอกาสทางการศึกษา 
วัตถุประสงคที่ 1  เพื่อจัดบริการและสวัสดิการที่หลากหลายตรงตามความตองการของนักศึกษา 

กลยุทธ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะ 
เวลา ดัชนีชี้วัด งปม. 

(บาท) เปาหมาย ผูรับผิดชอบ อื่น ๆ 
(เงื่อนไข) 

1. มุงพัฒนาหอพักตามมาตรฐาน
สํานักงานการอุดมศึกษา   

1. มีมาตรฐานหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ตลอดป 1 โครงการ - 1 โครงการ ง.บริการฯ  
2. มีระเบียบหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ตลอดป 1 ฉบับ - 1 ฉบับ ง.บริการฯ  
3. มีประกาศขอปฏิบัติขอหามในหอพักนักศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

ตลอดป 1 ฉบับ - 1 ฉบับ ง.บริการฯ  

4. จัดบริการสิ่งอํานวยความสะดวกและความปลอดภัยในหอพัก 
(จัดทําคําของบประมาณเพื่อพัฒนาหอพัก) 

ตลอดป 1 ฉบับ - 1 ฉบับ ง.บริการฯ  

4.1 ดานกายภาพ       
        4.1.1 จัดบรกิารสิ่งอํานวยความสะดวกและความ 
                 ปลอดภัยภายในหอพัก 

         

- จัดสิ่งอํานวยความสะดวกพื้นฐานไดแก  
                    เตียงนอน  ฟูก  ตูเสื้อผา โตะอาน  หนังสือ  เกาอี้   
                    ชั้นวางหนังสือ 

ตลอดป จํานวนหองพัก - ทุกหองพัก ง.บริการฯ  

                 - จัดระบบเครือขายคอมพิวเตอรในหอพักและ 
                    บริเวณหอพัก 

ตลอดป ทุกหอง 3,640,000 ทุกอาคาร ง.บริการฯ   

                 - จัดเครื่องคอมพิวเตอรระบบเครือขายในหอพัก ตลอดป ปละ 20 เครื่อง 10,000 1 เครื่อง/นักศึกษา 40 
คน 

ง.บริการฯ  
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กลยุทธ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะ 
เวลา ดัชนีชี้วัด งปม. 

(บาท) เปาหมาย ผูรับผิดชอบ อื่น ๆ 
(เงื่อนไข) 

                  - ปรับปรุงจัดใหมีหองพักหลากหลาย ตลอดป จํานวนหองปรับ
อากาศ   

- 116  หอง ง.บริการฯ  

                 - ปรับปรุงราวตากผา ตลอดป จํานวนหอง 200,000 ทุกอาคาร ง.บริการฯ  
                 - จัดเครื่องทําน้ําเย็น/น้ํารอนพรอมเครื่องกรองน้ํา   
                    บริการน้ําดื่ม 

ตลอดป จํานวนจุด  1-2 จุด/ชั้น ง.บริการฯ  

                 - จัดเครื่องโทรศัพทภายในบริการ ตลอดป จํานวนเครื่อง - 1-2 จุด/ชั้น ง.บริการฯ  
                 - จัดเครื่องโทรศัพทสาธารณะหยอดเหรียญในหอพัก ตลอดป จํานวนเครื่อง - ทุกอาคาร ง.บริการฯ  
                 - จัดหนังสือพิมพรายวัน ตลอดป จํานวนฉบับ - 2-5 ฉบับ/วัน/อาคาร ง.บริการฯ  
                 - จัดหองน้ําหองสวมที่ถูกสุขลักษณะ ตลอดป ความสะอาด - ทุกชั้น ง.บริการฯ  
                 - จัดหองปฏิบัติศาสนกิจทางศาสนา   ตลอดป จํานวนหองพระ/ 

หองละหมาด 
-  1 หอง/1 อาคาร ง.บริการฯ  

                 - จัดใหมีหอง Common Room ทบทวนวิชาเรียน   
                   ทํากิจกรรมสันทนาการในหอพักนักศึกษา 

ตลอดป จํานวนหอง - ทุกอาคาร ง.บริการฯ  

                 - จัดใหมีเครื่องซักผาหยอดเหรียญ ตลอดป จํานวนเครื่อง - 1 เครื่อง/อาคาร ง.บริการฯ  
                 - จัดระบบบริการรับซักรีดเสื้อผารับ-สง  ถึงหองพัก ตลอดป จํานวนหอง - 100% ของผูใชบริการ ง.บริการฯ  

                  - ลานกีฬา ตลอดป จํานวนอุปกรณ - 2 จุด ง.บริการฯ  
                 - จัดหองโทรทัศนระบบยูบีซี  ตลอดป จํานวนหอง - ยูบีซีทุกอาคาร ง.บริการฯ  
                 - จัดใหมีหองยาสามัญประจําบาน ตลอดป จํานวนยา 

จํานวนหอง 
 

- ทุกอาคาร ง.บริการฯ  
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กลยุทธ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะ 
เวลา ดัชนีชี้วัด งปม. 

(บาท) เปาหมาย ผูรับผิดชอบ อื่น ๆ 
(เงื่อนไข) 

 4.2 ดานการพัฒนานักศึกษา       
 4.2.1 จัดผูปกครองหอพักประจําทุกอาคาร ตลอดป จํานวนคน - ทุกอาคาร ง.บริการฯ   
 4.2.2 จัดอาจารยที่ปรึกษาหอพักดูแลนักศึกษาทุกอาคาร ตลอดป อาคารละ 1 คนเปน

อยางต่ํา 
200,000 ทุกอาคาร ง.บริการฯ  

4.2.3 จัดคณะกรรมการนักศึกษาประจําหอพัก  
        1 คน/นักศึกษา 100 คน   

ตลอดป จํานวนคน - 46 คน ง.บริการฯ  

4.2.4 ประเมินผลความพึงพอใจผูใชบริการ ตลอดป ระดับความพึงพอใจ - > 3.51 ง.บริการฯ  
4.2.5 ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
         ดานการรักษาความสะอาด 

ตลอดป จํานวนครั้งของการ
ตรวจสอบ/ประเมิน 

- > 3.51  
ทุกวัน 

ง.บริการฯ  

 4.3 ดานการพัฒนาปรับปรุงการบริหารงานหอพักนักศึกษา       
4.3.1  จัดทําคูมือหอพักนักศึกษา ตลอดป จํานวนเลม  ใสหองพักทุกหอง

(รวมหอในกํากับ) 
ง.บริการฯ  

4.3.2 รวมปรับปรุงระบบฐานขอมูลหอพัก ตลอดป 1  ฐานขอมูล  1 ระบบ ง.บริการฯ  
4.3.3 รวมจัดทํา WEBSITE จองหองพัก ตลอดป 1 Web  1 โครงการ ง.บริการฯ  
4.3.4 โครงการพัฒนาบุคลากรหอพัก 
 

ตลอดป 
 

จํานวนคน 
จํานวนคน 

18,000 1  ครั้ง/ป 
1 ครั้ง/ป 

ง.บริการฯ  
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กลยุทธ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะ 
เวลา ดัชนีชี้วัด งปม. 

(บาท) เปาหมาย ผูรับผิดชอบ อื่น ๆ 
(เงื่อนไข) 

 4.4 ดานบริการและสวัสดิการ       
4.4.1 บริการและอํานวยความสะดวกนอกเวลาราชการ ตลอดป ทุกวันยกเวน

วันหยุด 
เทศกาลปใหมและ 
สงกรานต 

 นอกเวลาราชการ ง.บริการฯ - วันราชการ
เวลา 16.30–
21.00  น.-
วันหยุดเวลา 
8.30-16.30 น.
และทุกวัน
เวลา 01.00-
05.30 น. 

4.4.2 จัดบริการจายไปรษณียภัณฑนักศึกษาใน 
          หอพักที่มีประสิทธิภาพ 

      

4.4.2.1 เชาตูไปรษณียภัณฑ ตลอดป จํานวน
ไปรษณียภัณฑ 

 1 ตู ง.บริการฯ  

4.4.2.2 บริการรับ-สงไปรษณียภัณฑอยางมี 
            ประสิทธิภาพ โดย 

      

         - รับ-จายไปรษณียทุกวันถึงหองพัก 
            และที่สํานักงานหอพัก 

ทุกวัน จํานวน
ไปรษณียภัณฑ 

 100% ของ
ไปรษณียภัณฑ 

ง.บริการฯ  

         - จายไปรษณียภัณฑธรรมดา ทุกวัน ไปรษณียภัณฑทุก
ฉบับ 

 100% ของ
ไปรษณียภัณฑธรรมดา 

ง.บริการฯ  
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กลยุทธ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะ 
เวลา ดัชนีชี้วัด งปม. 

(บาท) เปาหมาย ผูรับผิดชอบ อื่น ๆ 
(เงื่อนไข) 

-  สงใบแจงไปรษณียภัณฑลงทะเบียนถึงหองพัก  ตลอดป ภายใน 1 วัน 100% ของ
ผูใชบริการ 

 ง.บริการฯ  

               - ประเมินผลการใหบริการ ตลอดป ระดับความพึงพอใจ  > 3.51 ง.บริการฯ  
4.4.3  บริการใหเชาชุดครุย-ราชปะแตน ตลอดป จํานวนคน  100% ของผูใชบริการ 

(ภายในเวลาที่กําหนด) 
ง.บริการฯ  

 4.5 ดานการรักษาความปลอดภัย แผนงานจัดใหมีระบบ 
รักษาความปลอดภัยใน หอพักนักศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 

 จํานวนครั้งความ
ไมปลอดภัย 

 ≤20 ง.บริการฯ  

4.5.1. มีรั้วและลํารางกั้นเขตหอพัก ตลอดป กําหนดเขตชัดเจน  1,200,000 สรางความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน
นักศึกษาในหอพัก 

ง.บริการฯ  

4.5.2 จัดใหมีเจาหนาที่ รปภ.ที่มีทักษะ  ใหบริการ และการ 
         ประสานงานประจําหอพัก 

ตลอดป จํานวนคน/ระดับ
ความพึงพอใจ 

  ทุกอาคาร/24 ชม. ง.บริการฯ  

4.5.3 ติดตั้งระบบโทรทัศนวงจรปดทางเขา-ออกบริเวณ  
         หอพักนักศึกษาและหอพักนักศึกษาทุกอาคาร 

ตลอดป จํานวนระบบ
โทรทัศนวงจรปด 

- ทุกอาคาร ง.บริการฯ   

4.5.4 มีอาคารรับรองผูปกครองและควบคุมระบบโทรทัศน 
         วงจรปด 
 

ตลอดป 1 จุด - พรอมใชงาน ง.บริการฯ  
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กลยุทธ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะ 
เวลา ดัชนีชี้วัด งปม. 

(บาท) เปาหมาย ผูรับผิดชอบ อื่น ๆ 
(เงื่อนไข) 

2.รับรองมาตรฐานที่พักเอกชน
ตามมาตรฐานกระทรวงพัฒนา 
สังคม และความมั่นคงของ 
มนุษยจังหวัด (พมจ.) 

1. มีแบบประเมินสุดยอดหอพักเอกชน ตลอดป 1 โครงการ  1 ครั้ง ง.บริการฯ  
2. ประชุมรวมกับผูประกอบการหอพักเอกชนและ พมจ. สงขลา ตลอดป จํานวนครั้ง  ทุกครั้งที่ไดรับหนังสือ

เชิญประชุม 
ง.บริการฯ  

3. รับรองมาตรฐานสุดยอดที่พักเอกชน ตลอดป 1 ครั้ง  นักศึกษามีที่พักเอกชน
ที่เหมาะสม 

ง.บริการฯ  

3. จัดใหมีผูประกอบการจําหนาย
อาหาร-เครื่องดื่ม รานสวัสดิการ 
และสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ  

  
  

แผนงาน  จัดบริการอาหารและเครื่องดื่มมาตรฐานตามหลัก
สุขาภิบาล 

      

1. มีเจาหนาที่โภชนาการ ตลอดป จํานวนคน  1 คน ง.บริการฯ ไมไดรับ 
2. มีคณะกรรมการคัดเลือกและควบคุมผูประกอบการ ตลอดป จํานวนคน  มีการคัดเลือกอยางโปรงใส 

นักศึกษามีสวนรวม 
ง.บริการฯ  

3. มีผูประกอบการจําหนายอาหารและเครื่องดื่มอยาง 
    หลากหลาย 

ตลอดป จํานวนราน/มี
คุณภาพ 

 59 ราน ตามมาตรฐาน ง.บริการฯ  

4. อบรมใหความรูดานสุขาภิบาลอาหารแกผูประกอบการ ตลอดป ทุกคน 10,000 1 ครั้ง ง.บริการฯ  
5. ตรวจเชื้อจุลินทรียและสารเคมีตกคางในอาหารและ
เครื่องดื่ม 

ตลอดป จํานวนครั้ง  2 ครั้ง ง.บริการฯ  

 6. จัดใหมีรานสวัสดิการและสิ่งอํานวยความสะดวกใหกับ 
    นักศึกษา 

ตลอดป จํานวนราน  11 ราน ง.บริการฯ  

7. อบรมเชิงปฏิบัติการการปองกันและระวังอัคคีภัยแก 
    ผูประกอบการ 

ตลอดป จํานวนครั้ง  1 ครั้ง ง.บริการฯ  
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กลยุทธ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะ 
เวลา ดัชนีชี้วัด งปม. 

(บาท) เปาหมาย ผูรับผิดชอบ อื่น ๆ 
(เงื่อนไข) 

8. ปรับปรุงสถานที่นั่งรับประทานอาหารใหเพิ่มมากขึ้น 
     (เชาเตนท) 

ตลอดป - จํานวนหลังคา 
- จํานวนโตะเกาอี้ 

93,600 - ปรับปรุงหลังคา 
- เพิ่มจํานวนโตะเกาอี้ 

ง.บริการฯ  

9. ประเมินผลความพึงพอใจผูใชบริการ ตลอดป ระดับความพึง
พอใจ 

 > 3.51 ง.บริการฯ จัด1ครั้ง/ภาค 

4. จัดใหมีระบบบริการประกัน
สุขภาพอนามัย  และประกันภัย
อุบัติเหตุนักศึกษา 5  ระบบ และ
จัดกิจกรรมรณรงคสรางเสริม
ปองกันโรค 

1. โครงการประกันสุขภาพของมหาวิทยาลัยกับ 
     โรงพยาบาลสงขลานครินทร   

ตลอดป นักศึกษาที่ชําระเงิน
คาบํารุงสุขภาพ 

- - 100% ของ
ผูใชบริการ 
- นักศึกษาที่ไดรับ
ความสะดวกในการ
รับบริการในการพบ
แพทยเฉพาะทาง 

ง.บริการฯ  

 2. โครงการประกันภัยอุบัติเหตุนักศึกษาและ 
     บุคลากรของมหาวิทยาลัย   

ตลอดป นักศึกษามีสิทธิเขา
รับการ
รักษาพยาบาลได
ทั่วโลก 

- 100% ของผูใชบริการ ง.บริการฯ  

. 3. โครงการประกันสุขภาพถวนหนากับโรงพยาบาลสงขลา - 
นครินทร (บัตรทอง) 

(ไมตองรับภาระชําระเงินคารักษาพยาบาลสวนเกินสิทธิ์ใน
โครงการที่ 1 และ 2) 

ตลอดป  บัตรทอง - นักศึกษาทุกคน
(ยกเวนบุตรขาราชการ
มีอายุต่ํากวา 20 ปและ
นักศึกษาที่เปน
ขาราชการ/มี
ประกันสังคม) 

ง.บริการฯ  
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กลยุทธ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะ 
เวลา ดัชนีชี้วัด งปม. 

(บาท) เปาหมาย ผูรับผิดชอบ อื่น ๆ 
(เงื่อนไข) 

4. จัดใหมีคลินิกสุขภาพบริการรักษาพยาบาลขั้นปฐมภูมิ       
4.1  จัดแพทยและ/หรือพยาบาลประจําคลินิกสุขภาพบริการ 
       รักษาพยาบาลปฐมภูมินอกเวลาราชการ  ยกเวนวัน 
        อาทิตยและวันหยุดนักขัตฤกษ 

ตลอดป มีแพทย/พยาบาล - 2 – 3 คน/วัน ง.บริการฯ  

4.2  จัดรถฉุกเฉินสงนักศึกษาปวยพบแพทยโรงพยาบาล 
       สงขลานครินทร 

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

ง.บริการฯ  

4.3  จัดเจาหนาที่ประสานงานชวยเหลือนักศึกษาปวยใน   
       ยามวิกาล 

ตลอดป ทุกวัน 36,000 นักศึกษาปวยทุกคน ง.บริการฯ  

4.4  ประชาสัมพันธสิทธิประโยชน วิธีการใชสิทธิ์เขารับ 
       บริการดวยรูปแบบตางๆ 

ตลอดป จํานวนครั้ง/
รูปแบบ 

- นักศึกษาทุกคน ง.บริการฯ  

 4.5  เยี่ยมเยียนนักศึกษาที่เจ็บปวยเพื่อสรางความอบอุน 
       ใหกําลังใจ และประสานงานคณะ/ผูปกครอง 

ตลอดป จํานวนครั้ง - นักศึกษาปวยทุกคน ง.บริการฯ  

5. จัดใหมีหองยาสามัญประจําบานในหอพัก ตลอดป จํานวนหอง 25,000 11 หอง (ทุกอาคาร) ง.บริการ  
6. ประเมินผลความพึงพอใจของผูใชบริการ ตลอดป ระดับความพึงพอใจ  นักศึกษาที่ใชบริการ ง.บริการ  
7.  จัดกิจกรรมอบรมใหความรูรณรงคปองกันการแพรระบาด
ของไขหวัดใหญสายพันธ 2009 

ก.ค.-52  
พ.ค.53 

จํานวนครั้ง/
รูปแบบ 

 นักศึกษาทุกคน ง.บริการ  

6. จัดสรรทุนการศึกษาประเภท
ทุนขาดแคลนหรือทุนเรียนดีตาม
เกณฑของมหาวิทยาลัยและ
เงื่อนไขของแหลงทุนทุกคน 

จัดสรรทุนการศึกษาประเภท 
     - ทุนประเภทขาดแคลน 
     - ทุนเรียนดี 
     - ทุนทํางานแลกเปลี่ยน    

 
 

ตลอดป 

จํานวนนักศึกษาที่
ไดรับทุนการศึกษา 

เงินรายได
มหาวิทยาลัย
และแหลง
ทุนอื่น ๆ 

 รอยละ 73 ของ  
 นักศึกษาที่ไดรับทุน 
 

ง.แนะแนวฯ  
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กลยุทธ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะ 
เวลา ดัชนีชี้วัด งปม. 

(บาท) เปาหมาย ผูรับผิดชอบ อื่น ๆ 
(เงื่อนไข) 

7. จัดสรรเงินใหกูยืมตามเกณฑ
ของกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อ
การศึกษา 

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

ตลอดป จํานวนนักศึกษาที่
ไดกูยืม 

- 100%ของผูมีสิทธิ์กูยืม ง.แนะแนวฯ  

8. จัดอบรมและเผยแพรขอมูล - เผยแพรคูมือการสมัครงานผานโปรแกรม PSU  job  search     
 
   ตลอดป 

จํานวนนักศึกษา -    
อาชีพอิสระการศึกษาตอและการ - โปรแกรมอาชีพอิสระ ที่เขาชม - 10,000 คน ง.แนะแนวฯ  
สมัครงาน - โปรแกรมการศึกษาตอ  -    
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กลยุทธ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะ 
เวลา ดัชนีชี้วัด งปม. 

(บาท) เปาหมาย ผูรับผิดชอบ อื่น ๆ 
(เงื่อนไข) 

10. จัดใหมีอาคารกิจกรรม 
นักศึกษาสนามกีฬา อุปกรณ
กีฬาและอุปกรณอื่นๆ ที่
เกื้อหนุนตอการจัดกิจกรรม
นักศึกษาใหไดมาตรฐาน   

      และเพียงพอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ระเบียบสนามกีฬา 
2. แผนงานกอสรางและปรับปรุง อาคารสนามกีฬา 
- โครงการกอสรางสระวายน้ํา ระยะ 50 เมตร 

  - ปรับปรุงอาคารกีฬากลางแจง โดยการจัดทําอัฒจันทรและ
หลังคาพรอมกันสาด เพื่อปองกันน้ําฝนเขาอาคาร  

- กอสรางปายระเบียบการใชสนามกีฬา และปายตารางการใช
สนามกีฬา 

- ปรับปรุงพื้นสนามฟุตบอลและระบบไฟฟาสนามฟุตบอล
หนาพระรูป 

- ปรับปรุงอาคารโรงยิมเนเซียม เชนพื้นปาเก หลังคาโรงยิม,
ระบบสกอรบอรด ระบบไฟใตอัฒจรรย 

- ปรับปรุงลูวิ่งสนามฟุตบอลเปนลูวิ่งยางสงเคราะห 
- กอสรางและปรับปรุงอาคารกิจกรรมนักศึกษา 
- กอสรางและปรับปรุงสนามเทนนิส 
- กอสรางอาคารนันทนาการ และบริการนักศึกษา 
   พรอมครุภัณฑ 
- กอสรางสนามยิงปนระยะ 50 เมตร 5 ชองยิง 
- ปรับปรุงระบบเสียงตามสาย  ในเขตหอพักและ 
   อาคารกิจกรรม 
 

2552  
 

2552  
2552  

 
 

2552  
 

2553  
 

2552  
 
 

2553  
2552  
2552  
2552  

 
2552  
2552  

 

1 ฉบับ 
 

1 สระ 
อัฒจันทร  

3 ดาน 4 ชั้น 
 

5 ปาย 
 

1 สนาม 
 

1 หลัง 
 
 

1 สนาม 
 1 อาคาร 
5 สนาม 
1 หลัง 

 
1 สนาม 

จํานวน / จุด 
 
 

 
 

30 ลาน 
1.5 ลาน 

 
 

60,000 บาท 
 

4 ลาน 
 

10 ลาน 
 
 

20 ลาน 
35 ลาน 
7 ลาน 

 
 

1 ลาน 
2.5 ลาน 

 
 

1 ฉบับ 
 

1 สระ 
อัฒจันทร  

3 ดาน 4 ชั้น 
 

5 ปาย 
 

1 สนาม 
 

1 หลัง 
 
 

1 สนาม 
1 อาคาร 
5 สนาม 
1 หลัง 

 
1 สนาม 

จํานวน / จุด 
 
 

ง.กิจกรรม 
 

ง.กิจกรรม 
ง.กิจกรรม 

 
 

ง.กิจกรรม 
 

ง.กิจกรรม 
 

ง.กิจกรรม 
 
 

ง.กิจกรรม 
ง.กิจกรรม 
ง.กิจกรรม 
ง.กิจกรรม 

 
ง.กิจกรรม 
ง.กิจกรรม 
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กลยุทธกลยุทธ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา ดัชนีชี้วัด งปม บาท เปาหมาย ผูรับผิดชอบ อื่น ๆ (เงื่อนไข) 
 - กอสรางหองน้ํ าบริ เวณสนามกีฬาซอฟ

ทบอล,เทนนิส,   บาสเก็ตบอลและยิงปน 
- ปรับปรุงหองเปลี่ยนเสื้อผาและหองวัสดุ
สารเคมีสระวายน้ํา 

- ปรับปรุงหองโสตในอาคารกีฬาในรมเปน
หองประชุมเล็ก 

3. แผนจัดซื้ออุปกรณกีฬา และอุปกรณที่
สงเสริมกิจกรรมนักศึกษา 
- จัดซื้ออุปกรณกีฬา สําหรับบริการนักศึกษา 
บุคลากร และบุคคลทั่วไป 

- จัดซื้อเครื่องบริหารรางกาย สําหรับสําหรับ
ใหบริการในศูนยบริหารรางกาย 

- จัดซื้ออุปกรณโครงงานสําหรับทํากิจกรรม
ของนักศึกษา 

- จัดซื้ออุปกรณดูแลสนามกีฬา  
- จัดซื้อรถกระบะ สําหรับใชในการจัดทํา
กิจกรรมของนักศึกษาและขนอุปกรณใน
การดูแลสนามกีฬา 

 - จัดซื้อเบาะยูโด 

2552  
2552  

 
2552  
2552  

 
2552  

 
2552  

 
2552  
2552  
2552  

 
2552  

1 หลัง 
1 หอง 

 
2 หอง 

จํานวน / ลูก 
 

จํานวน / ลูก 
 

จํานวน / ชุด 
 

จํานวน / ชุด 
จํานวน / เครื่อง 

1 คัน 
 

80 ชุด 

900,000 
700,000 

 
950,000 
60,000  

 
60,000 

 
2 ลาน 

 
30,000  
20,000  

250,000 
 

900,000 

1 หลัง 
1 หอง 

 
จํานวน / หอง 
จํานวน / ลูก 

 
จํานวน / ลูก 

 
จํานวน / ชุด 

 
จํานวน / ชุด 

จํานวน / เครื่อง 
1 คัน 

 
จํานวน / ชุด 

ง.กิจกรรม 
ง.กิจกรรม 

 
ง.กิจกรรม 
ง.กิจกรรม 

 
ง.กิจกรรม 

 
ง.กิจกรรม 

 
ง.กิจกรรม 
ง.กิจกรรม 
ง.กิจกรรม 

 
ง.กิจกรรม 
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วัตถุประสงค 2   เพื่อกระจายโอกาสทางการศึกษา ในรูปแบบทุนการศึกษา และความสามารถพิเศษสําหรับนักเรยีนในระดับมัธยมศึกษา 

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

(เงื่อนไข) 
1. จัดใหมีทุนการศึกษาและแสวงหาแหลงทุน - โครงการตนกลาสงขลานครินทร       
เพิ่มมากขึ้นสําหรับนักเรียนและนักศึกษาดอย
โอกาส 

     -  จัดสรรทุน 
     -  ระดมทุน 

พ.ย.52  
มี.ค.53 

จํานวนนักเรียนทุน 260,000 นักเรียนโรงเรียนขยาย 
โอกาสทางการศึกษา 

ง.แนะแนวฯ  

     และมัธยมประจํา 
ตําบล 14 จว.ภาคใต 

จํานวน 3 คน 

  

 -  พัฒนานักศึกษาทุน       
     -  โครงการ “English Camp” พ.ค.52 จํานวนนักเรียนทุน 50,000 นักเรียนทุนตนกลา 

จํานวน 12 คน 
ง.แนะแนวฯ  

     - โครงการ “ติวนองตนกลาสงขลานครินทร” พ.ย.52 จํานวนนักเรียนทุน 20,000 นักเรียนทุนตนกลา 
จํานวน 12 คน 

ง.แนะแนวฯ  
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เปาประสงคที่ 3   กองฯ มีการบริหารจัดการเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพ  โปรงใส  ตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล  และสอดรับกับการบริหารมหาวิทยาลัยหลายวิทยาเขต 
วัตถุประสงคที่ 1  เพื่อบรูณาการงานกิจการนักศึกษา  กับคณะ  และวิทยาเขต  อยางเปนระบบ 

กลยุทธกลยุทธ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา ดัชนีชี้วัด งปม 
บาท 

เปาหมาย ผูรับผิดชอบ อื่น ๆ 
(เงื่อนไข) 

1. จัดตั้งคณะกรรมการดําเนินงานหรือ - ประชุมคณะกรรมการจัดสรรทุนการศึกษา ทุกเดือน       
    คณะทํางานตางๆ ที่เกี่ยวของกับงาน - ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานวินัยนักศึกษา ทุกเดือน     งานแนะแนวฯ  
    กิจการนักศึกษา - ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาเชิงจิตวิทยา ทุกเดือน จํานวนครั้ง   12 ครั้ง   
 - ประชุมคณะกรรมการกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา ทุก 6 เดือน    2 ครั้ง   
 - ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานกิจการนักศึกษา ทุกเดือน    งานธุรการฯ  
 - ประชุมคณะกรรมการอาจารยที่ปรึกษาหอพักนักศึกษา ทุกป   อ.มีสวนรวมในการ   

     ดําเนินงาน 
 200,000 ปละ 6 ครั้ง งานบริการฯ  

        
2. กําหนดแผนการปฏิบัติงานรวมกับ - โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง แผนกลยุทธและการดําเนิน 15 ต.ค.52 จํานวนโครงการ 27,000 1 โครงการ/ 70 คน กองกิจฯ  
   คณะและวิทยาเขต    งานประกันคุณภาพดานกิจการนักศึกษา       
 - โครงการพัฒนาการดําเนินงานกิจการนักศึกษา 26 – 27 มี.ค.52 จํานวนโครงการ 70,000 1 โครงการ/ 70คน กองกิจฯ  
 - โครงการพัฒนาเว็บไซคการจองหอพัก 14 – 15 ต.ค.52 จํานวนโครงการ  1 โครงการ / คน งานบริการฯ  
 - โครงการคัดเลือกบริษัทประกันชีวิต (อุบัติเหตุ) 10 ก.พ.-15

มี.ค.52 
จํานวนโครงการ  1 โครงการ/ คน งานบริการฯ  

 - โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการผูปฏิบัติงานกองทุนเงินใหกูยืม 
   เพื่อการศึกษา 

 จํานวนโครงการ   งานแนะแนวฯ  
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วัตถุประสงคที่ 2  เพื่อใหการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล 
กลยุทธกลยุทธ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา ดัชนีชี้วัด งปม 

บาท 
เปาหมาย ผูรับผิดชอบ อื่น ๆ 

(เงื่อนไข) 
1. จัดอบรมใหความรู กระตุนและ โครงการสัมมนาสัมมนาเจาหนาที่กองกิจการนักศึกษาประจําป มี.ค.52 จํานวนคน 50,000 เจาหนาที่ทุกคน กองกิจฯ  
    สรางจิตสํานึกใหบุคลากรปฏิบัติ   -  กลยุทธจิตสํานึกและการทํางานเปนทีม       
    งานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล         
        
        
        
         
2. ปรับและวางระบบบริหารจัดการ - การจัดสรรนักศึกษาเขาหอพักนักศึกษา พ.ย.51-พ.ย.52 จํานวนคน    นักศึกษาป 1 ทุกคน   งานบริการฯ   
    ใหมีความโปรงใสและตรวจสอบ - การดําเนินงานการเงินกองกิจการนักศึกษา  จํานวนเงิน  เงินทุกประเภท ทุกงาน  
    ได - การคัดเลือกผูประกอบการรานคา 18 – 20 มี.ค.52 จํานวนราน  ทุกราน  งานบริการฯ  
 - การคัดเลือกบุคลากรเขาทํางาน  จํานวนคน  ทุกคน ทุกงาน  
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วัตถุประสงคที่ 3  เพื่อพัฒนาความกาวหนาของบุคลากรอยางเปนระบบ ทั้งดานระดับความรู และระดับความสามารถทางวิชาการ 
กลยุทธกลยุทธ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา ดัชนีชี้วัด งปม 

บาท 
เปาหมาย ผูรับผิดชอบ อื่น ๆ 

(เงื่อนไข) 
1. พัฒนาบุคลากรเขาสูตําแหนงชํานาญ - สงเสริมบุคลากรเขาอบรมเพื่อพัฒนาเขาสูตําแหนง ตลอดป จํานวนคน  ทุกคน กองกิจฯ  
    การ/เชี่ยวชาญ / เชี่ยวชาญพิเศษ -  แตงตั้งผูใหคําแนะนํา/ ปรึกษาแกผูทําผลงานเขาสูตําแหนง ตลอดป จํานวนคน  ทุกงาน กองกิจฯ  
      ชํานาญการ       
        
        
2. มีระบบกลไกเสริมสรางและจูงใจให - นําผลงานตีพิมพเผยแพร / ประชาสัมพันธใหรับทราบโดยทั่วกัน ตลอดป จํานวนผลงาน  ทุกครั้ง งานธุรการ  
    บุคลากรทําผลงานทางวิชาการ        
         
         
3. มีการพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง - สงเสริมใหบุคลากรอบรม/ ประชุม/ สัมมนาตามที่มหาวิทยาลัย /  ตลอดป อยางนอยปละ 1 ครั้ง  ทุกคน งานธุรการ  
      หนวยงานอื่นจัดขึ้น       
        
        
4. จัดหางบประมาณสนับสนุนให -  เสวนาของบประมาณจากมหาวิทยาลัย   ทุกป จํานวนเงิน -  จํานวนมาก งานธุรการ  
    เพียงพอในการพัฒนาบุคลากร เชน     ที่เพียงพอ   
    เรื่องการฝกอบรม ศึกษาดูงานหรือ        
    การทําวิจัย        
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วัตถุประสงคที่ 4  เพื่อพัฒนาระบบการจัดการฐานขอมูล  และการใหเทคโนโลยีสารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา ดัชนีชี้วัด งปม 

บาท 
เปาหมาย ผูรับผิดชอบ อื่น ๆ 

(เงื่อนไข) 
1. จัดใหมีฐานขอมูลที่เชื่อถือได   -  ฐานขอมูลกิจกรรมนักศึกษา       
    ทันสมัยสําหรับการบริหารจัดการ -  ฐานขอมูลกูยืม    ฐานขอมูล   

 -  ฐานขอมูลทุนการศึกษา ตลอดป ขอมูลมีความ  กิจรรมนักศึกษา หนวย  
 -  ฐานขอมูลวินัยนักศึกษา  ถูกตองแมนยํา  มีประสิทธิภาพ สารสนเทศ  
 -  ฐานขอมูลการสมัครงานและงานพิเศษ       
 -  ฐานขอมูลการเงินและงบประมาณ     งานธุรการ  
        

2. จัดหาอุปกรณคอมพิวเตอรและ - จัดหาอุปกรณคอมพิวเตอร ทุกป บุคลากรทุกคนมี  อุปกรณชวยใชงาน หนวย  
    อื่น ๆ  ใหเพียงพอกับความ - ของบประมาณ ทุกป เครื่องคอมฯ ที่มี  มีความเพียงพอ สารสนเทศ  
    ตองการในทุกภารกิจของกองฯ   สภาพดี     

        
        
        

3. จัดอบรมใหความรูบุคลากรเรื่อง -  จัดอบรมเรื่องไวรัสคอมพิวเตอร และการปองกัน ทุกภาค ไวรัสคอมพิวเตอร  ใชงานคอมพิวเตอร หนวย  
    เทคโนโลยีสารสนเทศอยาง -  จัดอบรมการใชงาน web browser การศึกษา ไมระบาดในกองฯ   อยางมีประสิทธิภาพ สารสนเทศ  
    ตอเนื่อง  ทุกป บุคลากรใชงาน   หนวย  
   web browser  เปน   สารสนเทศ  
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เปาประสงคที่ 4   เพื่อเสริมสรางสมรรถนะและปรับวฒันธรรมองคกร สูการเปนองคกรแหงการเรียนรูที่มีการจัดการหาความรู เพื่อใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืน 

วัตถุประสงคที่ 1  เพื่อพัฒนาการทํางานเปนทีม มีจิตสํานึกแหงการเรยีนรู 
กลยุทธ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา ดัชนีชี้วัด งปม 

บาท 
เปาหมาย ผูรับผิดชอบ อื่น ๆ 

(เงื่อนไข) 
1. ใหบุคลากรทํางานเปนทีมเพื่อ - คณะกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษา ทุกป      
   พัฒนาองคกรโดยแตงตั้ง - คณะกรรมการประกันคุณภาพกองฯ / มหาวิทยาลัย ทุกป      
   คณะทํางานชุดตาง ๆ  - คณะกรรมการจัดทําแผนกลยุทธและแผนการปฏิบัติงานกองฯ  ทุกป   จํานวนคน  ทุกโครงการ กองกิจฯ  
 - คณะกรรมการพัฒนาบุคลากรกองกิจฯ ทุกป      
 - คณะกรรมการประเมินผลบุคลากรกองฯ ทุก 6 เดือน      
 - คณะกรรมการอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย       
 - คณะกรรมการกําหนดมาตรฐานหอพักนักศึกษา ม.สงขลานครินทร มี.ค.52-

ก.ย.52 
เกณฑการประเมินของ
สกอ.และมหาวิทยาลัย 

 บริหารจัดการหอพัก
ในทิศทางเดียวกันทั้ง
5 วิทยาเขต 

งานบริการฯ  
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วัตถุประสงคที่ 2  เพื่อพัฒนา KPLs ใหสอดคลองกับระบบการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย 
กลยุทธ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา ดัชนีชี้วัด งปม 

บาท 
เปาหมาย ผูรับผิดชอบ อื่น ๆ 

(เงื่อนไข) 
1. มีคณะกรรมการประกันคุณภาพของกองฯ        
2. จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อ       จัดประชุม/ทบทวน KPIs ของกองฯ ทุก 6 เดือน จํานวนคน  ทุกภารกิจ งาน/ กองฯ  
  พัฒนา KPIs ใหสอดคลองกับระบบ         
การประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย         

 
 

วัตถุประสงคที่ 3  เพื่อสรางระบบ Knowledge  Management  และสราง/จัดเก็บองคความรูอยางเปนระบบ เพื่อใหเกิดเปนขุมความรูดานกิจการนักศึกษา 
 

กลยุทธ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา ดัชนีชี้วัด งปม 
บาท 

เปาหมาย ผูรับผิดชอบ อื่น ๆ 
(เงื่อนไข) 

1. สงเสริมใหบุคลากรแลกเปลี่ยน - จัดใหบุคลากรที่มีความรูปฏิบัติงานดานกิจการนักศึกษาและ  ตลอดป จํานวนคน  ทุกภารกิจที่มีผลงาน   
   ถายทอดและเผยแพรความรู    จัดพิมพเผยแพร       
  - จัดประชุมแลกเปลี่ยน/ ศึกษาดูงาน   ทุกป จํานวนคน  ปละ 1 ครั้ง งานบริการฯ  
        
        
2. สราง/ประมวลองคความรูดาน   - จัดทํา web site  ขาวสาร และความรูดานกิจการนักศึกษา ตลอดป จํานวนองคความรู  ปละ 1 – 2  ชิ้น หนวย  
   กิจการนักศึกษา      สารสนเทศ  
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ภาคผนวกภาคผนวก  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
คณะทํางาน  :  ประกอบดวย 

1. นางอาภรณ  อุนธวัชนัดดา 
2. นางอัมพร  อรุณศรี 
3. นายคมกริช  ชนะศรี 
4. นางเกตุวดี      สิทธิชัย 
5. นางสาวไตรลดา    พงษชาตรี 

 
คณะกรรมการจัดทํา : ประกอบดวย 

1. ผูอํานวยการกองกิจการนักศึกษา 
2. หัวหนางานทุกงานกองกิจการนักศึกษา 
3. นางอัมพร  อรุณศรี     
4. นายคมกริช  ชนะศรี 
5. นางเกตุวด ี     สิทธิชัย 
6. นางสาวไตรลดา    พงษชาตรี 

 
ผูจัดพิมพและจัดรูปเลม   นางสาวไตรลดา   พงษชาตรี    

  
 
 
 
 
 
 
 
 
พิมพท่ี กองกิจการนักศึกษา   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  วิทยาเขตหาดใหญ 
 Web Site : http://student.psu.ac.th 
 พฤษภาคม   2552 
 
 
 



 
 
 
 
 

  
คุณลักษณะบัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรท่ีพึงประสงค 

1. ทักษะพื้นฐาน (Foundation Skills)  ประกอบดวย 
1) มีทักษะในการคิดสรางสรรค (Thinking Skills) 
2) มีทักษะในการสื่อสาร (Communication Skills)  หมายถึง  การอาน  การเขียน  

การฟง  การพูด  และการสรุปเปน  และโดยเฉพาะเนนภาษาตางประเทศ 
3) มีทักษะในการใชเครื่องคอมพิวเตอร (Computer Competence) และมีทักษะ

ในการลําดับขอมูลโดยคอมพิวเตอร 
4) มีทักษะดาน Information Literacy 
5) มีทักษะในการจัดการ (Management Skills) 
6) มีทักษะในการวิเคราะหและสังเคราะห 
7) มีความสามารถในการศึกษาคนควาดวยตนเอง 
8) มีความสามารถในการดํารงชีวิตอยางท่ีตนเองและผูอื่นมีความสุข 

2. ความสามารถทางวิชาชีพ 
3. ความสามารถทางสังคม 

1) มีวินัย  ปฏิบัติตามกติกาของสังคม 
2) มีความรับผิดชอบ 
3) มี Accountability 
4) มีความสามารถในการอยูรวมกับผูอ่ืนอยางมีความสุข 
5) มีความหวงใยและเสียสละเพื่อสังคม 
6) มีความเขาใจในวิถีชีวิตในชนบท 
7) มีทักษะในการแสดงความคดิเห็น 
8) มีความเปนผูนําและผูตามที่ดี 

 
 
 



 


