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ค าน า 
 
  สืบเน่ืองมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ไดก้ าหนดนโยบายและแผนพฒันามหาวิทยาลยั
ในช่วงปี 2550 – 2554  โดยมีการน าระบบและกลไกการประกนัคุณภาพมาใชใ้นการพฒันางาน  ซ่ึงก าหนดให้
ทุกหน่วยงานตอ้งมีตวัช้ีวดัเป็นเคร่ืองมือวดัความส าเร็จ และประเมินความกา้วหนา้อยา่งสม ่าเสมอเป็นการเพ่ิม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการด าเนินงาน อีกทั้งยงัไดท้ าสญัญาผลการปฏิบติังานไวก้บั ก.พ.ร ดว้ยนั้น   
ดงันั้นเพ่ือใหเ้ป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลยั และกองกิจการนกัศึกษา  การด าเนินงานบรรลุวตัถุประสงค์ 
และเป้าหมายของมหาวิทยาลยั จึงไดก้ าหนดใหมี้การจดัท าแผนปฏิบติัการกองกิจการนกัศึกษา ประจ าปี
การศึกษา  2553  ข้ึน  ดงัรายละเอียดในฉบบัน้ี 
 
  แผนปฏิบติัการฉบบัน้ีจะเป็นประโยชน์ ต่อการด าเนินการของบุคลากรกองกิจการนกัศึกษา 
เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบติังานต่อไป 
 
 

กองกิจการนกัศึกษา 
กรกฎาคม  2553 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที ่1 
ข้อมูลเบือ้งต้นกองกจิการนักศึกษา    

 

ความเป็นมา 
 กองกิจการนกัศึกษาเป็นส่วนราชการหน่ึง ตามประกาศทบวงมหาวทิยาลยัเร่ืองการแบ่งส่วนราชการใน
สาํนกังานอธิการบดีมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์  ลงวนัท่ี  20  เมษายน  2522  ในราชกิจจานุเบกษา  ลงวนัท่ี 1 พฤษภาคม  
2522 และตามหนงัสือทบวงมหาวทิยาลยัท่ี ทม 0202/7959  ลงวนัท่ี 14  พฤษภาคม  2542  มีโครงสร้าง การแบ่งงานเป็น 3  
งาน 1 หน่วย  คือ งานแนะแนวและจดัหางาน   งานบริการและสวสัดิการนกัศึกษา งานกิจกรรมนกัศึกษา และหน่วยธุรการ  
ปี 2531 ไดป้รับปรุงงานใหม่ตามหนงัสือทบวงมหาวทิยาลยัท่ี ทม 0202/24594  ลงวนัท่ี  20  กนัยายน  2531   เป็น  4  งาน
คือ งานแนะแนวและจดัหางาน   งานบริการและสวสัดิการนกัศึกษา   งานกิจกรรมนกัศึกษา และงานธุรการ   และเม่ือวนัท่ี  
3  ธนัวาคม  2547 ไดเ้พ่ิมหน่วยงานใหม่อีกจาํนวน 2 หน่วยงาน  คือ  หน่วยสารสนเทศ  และหน่วยกิจกรรมนานาชาติ     
  ปี 2552 ไดมี้การปรับปรุงแบ่งโครงสร้างงานใหม่เป็นการภายใน ตั้งแต่วนัท่ี  15 พฤศจิกายน 2552 เป็นตน้มา
ตามหนงัสือท่ี มอ. 052/289 ลงวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2552  เป็น 9 งานคือ งานแนะแนวและจดัหางาน   งานวนิยัและพฒันา
นกัศึกษา  งานกองทุนเงินใหกู้ย้มืเพ่ือการศึกษา   งานบริการและสวสัดิการนกัศึกษา  งานหอพกันกัศึกษา    งานกิจกรรม
นกัศึกษา  งานพฒันากีฬา  งานสารสนเทศและนวตักรรม  และงานธุรการ   
 

วสัิยทศัน์ วสัิยทศัน์ //  พันธกิจพันธกิจ  
     วสัิยทศัน์ 

                    กองกิจการนกัศึกษาเป็นองคก์รคุณภาพท่ีร่วมสร้างบณัฑิตท่ีพึงประสงคข์องมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์    
 

พนัธกจิ 

  1.พฒันานกัศึกษา ใหเ้ป็นบณัฑิตท่ีพึงประสงคโ์ดยสนบัสนุนและจดักิจกรรมพฒันานกัศึกษาท่ี
หลากหลายและมีคุณภาพ  

2. จดับริการและสวสัดิการท่ีดี  เอ้ือต่อการพฒันาการเรียนรู้และส่งเสริมคุณภาพชีวติแก่นกัศึกษา  
3. สร้างองคก์รคุณภาพ  ตามหลกัการบริหารจดัการท่ีดี  

เป้าประสงค์ / วตัถุประสงค์ / กลยุทธ์ 
เป้าประสงค์  1.  บัณฑิตมภีาวะผู้น า  มทีกัษะชีวติ   มคุีณธรรม มสี านึกสาธารณะและสมรรถนะสากล   
                          และอยู่ร่วมกบัผู้อืน่ได้ด ี

วตัถุประสงค์ กลยุทธ์ 
1. เพื่อใหบ้ณัฑิตมีจิตสาํนึกสาธารณะ   
    มีคุณธรรมจริยธรรม และมีวนิยั  

ถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษยเ์ป็น  
กิจท่ีหน่ึงตามพระราชปณิธานของ 
สมเด็จพระบรมราชชนกฯ 

1.  เผยแพร่พระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนกฯ  
2.  ขยายกิจกรรมใหน้กัศึกษารู้จกัชุมชน และสงัคม 
3.  สร้างบรรยากาศและส่ิงแวดลอ้มดา้นคุณธรรม จริยธรรม ส่งเสริมบุคลากรและ 
     นกัศึกษาท่ีมีความดีเด่นเป็นแบบอยา่งท่ีดี 
4.  จดัและส่งเสริมกิจกรรมใหน้กัศึกษาเรียนรู้การแกไ้ขพฤติกรรมท่ีขดักบั 
     วนิยันกัศึกษา                                                                                                         
5.  จดัและส่งเสริมกิจกรรมพฒันาจิตสาํนึกสาธารณะ  คุณธรรมจริยธรรม และวนิยั 
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วตัถุประสงค์ กลยุทธ์ 
2.  เพื่อใหบ้ณัฑิตมีภาวะผูน้าํ  มีทกัษะ 
     ชีวติ  มีทกัษะทางสงัคม  วชิาการ   
     และเสริมสร้างสมรรถนะสากลบน 
     พ้ืนฐานความเป็นไทย 
 
 
 
 
 
 

1. จดัและส่งเสริมกิจกรรมท่ีเสริมสร้างภาวะผูน้าํ  สมรรถนะสากลบนพ้ืนฐาน 
    ความเป็นไทย 
2. ส่งเสริมและพฒันาความเขม้แขง็ขององคก์รนกัศึกษาและสร้างเครือข่าย 
    ในการพฒันาผูน้าํของนกัศึกษา 
3. จดัและส่งเสริมกิจกรรมเพ่ือพฒันาบุคลิกภาพนกัศึกษา 
4. จดัและส่งเสริมกิจกรรมเสริมสร้างบณัฑิตใหมี้ทกัษะชีวติและคุณภาพ 
    ชีวติท่ีดีตระหนกัในศกัด์ิศรีและความมีคุณค่าในตนเองตามหลกัปรัชญา 
    เศรษฐกิจพอเพียง 
5. จดัและส่งเสริมกิจกรรมเพ่ือพฒันานกัศึกษา ใหมี้ความพร้อมท่ีจะศึกษาต่อและ 
    การเขา้สู่ตลาดงานรวมทั้งสนบัสนุนใหน้กัศึกษาประกอบอาชีพมีรายไดร้ะหวา่ง 
    เรียนและสร้างงานดว้ยตนเอง 
6. ส่งเสริมการใหบ้ริการปรึกษา 

3.  เพื่อใหบ้ณัฑิตมีความภาคภูมิใจใน
สถาบนั  ความเป็นลูกพระบิดาเป็น
หน่ึงเดียวไม่แยก  คณะ  วทิยาเขต 

 

1.  จดัและส่งเสริมกิจกรรมความภาคภูมิใจในสถาบนัเป็นหน่ึงเดียวไม่แยกคณะ    
     วทิยาเขต 

4.  เพื่อใหบ้ณัฑิตมีความเขา้ใจใน 
     พหุวฒันธรรมและความเป็น 
     ประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษตัริย ์
     ทรงเป็นประมุข 

1. จดัและส่งเสริมกิจกรรมใหเ้กิดการเรียนรู้และเขา้ใจวฒันธรรมไทยและ 
   วฒันธรรมต่างชาติ เพ่ือการอยูร่่วมกนัในสงัคมพหุวฒันธรรม 
2. รณรงคส่์งเสริมกิจกรรมความเป็นประชาธิปไตยมพีระมหากษัตริย์ 
     ทรงเป็นประมุข 
 

5.  เพื่อใหบ้ณัฑิตมีสุขภาพ พลานามยั 
     แขง็แรงสมบูรณ์ 

1. จดักิจกรรมท่ีส่งเสริมใหน้กัศึกษา เป็นผูมี้สุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจ 
2. จดักิจกรรมท่ีส่งเสริมใหน้กัศึกษาปราศจากยาเสพติด การพนนัอบายมุข 
    และพฤติกรรมเส่ียงต่างๆ  

เป้าประสงค์เป้าประสงค์     2. นักศึกษามคีวามพร้อมในการศึกษาเพือ่พฒันาวชิาการและกระจายโอกาสทางการศึกษา 

วตัถุประสงค์ กลยุทธ์ 
1.  เพื่อจดับริการและสวสัดิการท่ี

หลากหลายตรงตามความตอ้งการ
ของนกัศึกษา 

1. มุ่งพฒันาหอพกัตามมาตรฐานหอพกันกัศึกษาของสาํนกังานคณะกรรมการ 
    การอุดมศึกษาและของมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
2. ตรวจเยีย่มนกัศึกษา  และรับรองมาตรฐานท่ีพกัเอกชน 
3. จดัใหมี้การจาํหน่ายอาหาร- เคร่ืองด่ืมท่ีหลากหลายไดม้าตรฐาน 
4. จดัใหมี้ร้านสวสัดิการต่าง ๆ ท่ีเอ้ือต่อการพฒันาการเรียนรู้และส่งเสริม 
    คุณภาพชีวติแก่นกัศึกษา  
5  จดัใหมี้ระบบบริการสุขภาพอนามยันกัศึกษาท่ีหลากหลาย 
6. จดัสรรทุนการศึกษาประเภททุนขาดแคลนหรือทุนเรียนดี  ตามเกณฑข์อง 
    มหาวทิยาลยัและแหล่งทุน 
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วตัถุประสงค์ กลยุทธ์ 
 7. จดัสรรเงินใหกู้ย้มืตามเกณฑข์องกองทุนเงินใหกู้ย้มืเพ่ือการศึกษา 

8. จดัอบรมและเผยแพร่ขอ้มูลอาชีพ  อาชีพอิสระ  การศึกษาต่อและการสมคัรงาน 
9. จดับริการวชิาทหารตามระเบียบการศึกษา 
10. จดัใหมี้อาคาร สนามกีฬา  อุปกรณ์กีฬา และอุปกรณ์อ่ืน ๆ ท่ีเอ้ือต่อการจดั 
      กิจกรรมกีฬาใหไ้ดม้าตรฐานและเพียงพอ 
11. จดัใหมี้อาคารกิจกรรม และอุปกรณ์อ่ืน ๆ ท่ีเอ้ือต่อการจดักิจกรรม นกัศึกษา       
ใหไ้ดม้าตรฐานและเพียงพอ 
12. จดัใหมี้การสาํรวจความตอ้งการความจาํเป็นของนกัศึกษา  
 

2. เพื่อกระจายโอกาสทางการศึกษาให ้
    นกัเรียนนกัศึกษาดอ้ยโอกาส   
    นกัศึกษากลุ่มพิเศษ และนกัศึกษาท่ี 
    มีความสามารถพิเศษในรูปแบบ 
    ทุนการศึกษาและรูปแบบอ่ืน ๆ 

1. จดัใหมี้ทุนการศึกษาและแสวงหาแหล่งทุนเพ่ิมมากข้ึนสาํหรับนกัเรียน 
    นกัศึกษาดอ้ยโอกาส  และนกัศึกษากลุ่มพิเศษ เช่นนกัศึกษาพิการ นกัศึกษาท่ี 
    ไดรั้บผลกระทบจากเหตุจลาจล การก่อการร้าย ภยัพิบติัต่าง ๆ  เป็นตน้ 
2. จดัใหมี้โครงการรับนกัเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษดา้นกีฬา นกัเรียนท่ีไดรั้บ 
    ผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในชายแดนใต ้เขา้ เรียนในมหาวทิยาลยั 
 

เป้าประสงค์  เป้าประสงค์  3.  กองกจิการนักศึกษามกีารบริหารจดัการเชิงรุก ทีม่ปีระสิทธิภาพ โปร่งใสตรวจสอบได้  ตามหลกัธรรมาภิบาล 
และสอดรับกบัการบริหารมหาวทิยาลยัหลายวทิยาเขต 

วตัถุประสงค์ กลยุทธ์ 
1.  เพ่ือบูรณาการงานกิจการนกัศึกษา 
     กบัคณะ และวทิยาเขต อยา่งเป็น 
     ระบบ   

1.  จดัตั้งคณะกรรมการดาํเนินงานหรือคณะทาํงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบังาน 
     กิจการนกัศึกษา 
2.  กาํหนดแผนการปฏิบติังานร่วมกบัคณะและวทิยาเขต     

2.  เพื่อใหก้ารบริหารจดัการมี 
     ประสิทธิภาพโปร่งใส และ 
     ตรวจสอบได ้  
 

1. จดัอบรมใหค้วามรู้  กระตุน้และสร้างจิตสาํนึกใหบุ้คลากรปฏิบติังานโดยยดึ 
    หลกัธรรมาภิบาล 
2. ปรับและวางระบบบริหารจดัการใหมี้ความโปร่งใสและตรวจสอบได ้   
3. กาํหนดมาตรฐานการใหบ้ริการท่ีมีระยะเวลาแลว้เสร็จของงาน 
4. มีการวดัความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของนกัศึกษาและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง  เพ่ือนาํผล  
    ไปปรับปรุงการใหบ้ริการ 
5.  เปิดโอกาสใหน้กัศึกษาและประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมตามระดบัการมีส่วนร่วม 
     คือการใหข้อ้มูลปรึกษาหารือร่วมกนั  การใหเ้ขา้มาเก่ียวขอ้ง  การร่วมมือกนัและ 
     การเสริมอาํนาจประชาชนผา่นกิจกรรมต่าง ๆ      
6.  มีการสร้างเครือข่ายและจดักิจกรรมเพ่ือสร้างความสมัพนัธ์กบันิสิต นกัศึกษา   
     และผูเ้ก่ียวขอ้ง 
7.  มีระบบรวบรวมจดัการขอ้ร้องเรียน / ขอ้เสนอแนะ / ขอ้คิดเห็น เพื่อนาํมา 
     ปรับปรุงคุณภาพการใหบ้ริการ  
8.  มีช่องทางการส่ือสารและการรับฟังความตอ้งการของนกัศึกษา และผูเ้ก่ียวขอ้ง 
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วตัถุประสงค์ กลยุทธ์ 
3.  เพ่ือพฒันาความกา้วหนา้ของ  
     บุคลากรอยา่งเป็นระบบทั้งดา้น 
     ระดบัความรู้ และระดบั 
     ความสามารถทางวชิาการ 

1. พฒันาบุคลากรเขา้สู่ตาํแหน่งชาํนาญการ/เช่ียวชาญ/เช่ียวชาญพิเศษ  
2. มีระบบกลไกเสริมสร้างและจูงใจใหบุ้คลากรทาํผลงานทางวชิาการ 
3. มีการพฒันาบุคลากรอยา่งต่อเน่ือง 
4.  จดัหางบประมาณสนบัสนุนใหเ้พียงพอในการพฒันาบุคลากร เช่นเร่ืองการ 
     ฝึกอบรม  ศึกษาดูงาน หรือการทาํวจิยั   
 

4.  เพื่อพฒันาระบบการจดัการ 
     ฐานขอ้มูล และการใช ้เทคโนโลยี 
     สารสนเทศอยา่งมีประสิทธิภาพ 
      

1. จดัใหมี้ฐานขอ้มูลท่ีเช่ือถือได ้ ทนัสมยัสาํหรับการบริหารจดัการ 
2. จดัหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และอ่ืน ๆ ใหเ้พียงพอกบัความตอ้งการในทุก 
     ภารกิจของกองฯ 
3. จดัอบรมใหค้วามรู้บุคลากรเร่ืองเทคโนโลยสีารสนเทศอยา่งต่อเน่ือง 
 

5.  เพื่อพฒันากระบวนการดาํเนินงาน 
     ใหเ้ป็นระบบและต่อเน่ือง  เพ่ือช่วย 
     ใหล้ดความสูญเสียท่ีอาจเกิดข้ึน   
     เน่ืองจากความเส่ียงต่าง ๆ 

1.  บริหารความเส่ียงตามมาตรฐาน COSO 

 

เป้าประสงค์  4.  เพือ่เสริมสร้างสมรรถนะและปรับวฒันธรรมองค์กรสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
                          ทีม่กีารจดัการความรู้  เพือ่ให้เกดิการพฒันาอย่างยัง่ยนื 
 

วตัถุประสงค์ กลยุทธ์ 
1.  เพื่อพฒันาการทาํงานเป็นทีม   
     มีจิตสาํนึกแห่งการเรียนรู้    

1.  ส่งเสริมการทาํงานเป็นทีมเพ่ือพฒันาองคก์ร โดยแต่งตั้งคณะทาํงานชุดต่าง ๆ 
 

2.  เพื่อพฒันา KPIs ใหส้อดคลอ้งกบั 
    ระบบการประกนัคุณภาพของ 
    มหาวทิยาลยั  
 

1. มีคณะกรรมการประกนัคุณภาพของกองฯ 
2. จดัประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้เพื่อพฒันา KPIs ใหส้อดคลอ้งกบัระบบ 
    การประกนัคุณภาพของมหาวทิยาลยั  
 

3. เพื่อสร้างระบบ Knowledge   
    Management  และสร้าง/จดัเก็บ 
    องคค์วามรู้อยา่งเป็นระบบ เพ่ือให ้
    เกิดเป็นขมุความรู้ดา้นกิจการ 
    นกัศึกษา 

1. ส่งเสริมใหบุ้คลากรและนกัศึกษาแลกเปล่ียนถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ 
2. สร้าง/ประมวลองคค์วามรู้ดา้นกิจการ นกัศึกษา 
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ผู้อ านวยการกองกจิการนักศึกษา 

บทที ่3 
โครงสร้างและการบริหารงาน 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
                       
 
                      
 
 
 
 
 
 
 
 

งานกจิกรรม
นักศึกษา (1) 

 

งานพฒันากฬีา 
  (2) 

งานวนัิยและพฒันา
นักศึกษา(3) 

 

งานแนะแนวและจัดหางาน  
( 4) 

งานกองทุนเงนิให้กู้ยมื
เพือ่การศึกษา  (5) 

 
 

งานหอพกั
นักศึกษา  (6)  

งานบริการและ
สวสัดกิารนักศึกษา  (7) 

สุพตัรา 

งานธุรการ 
(8) 

- หน่วยกิจกรรมบาํเพญ็ 
   ประโยชน ์ 
- หน่วยกิจกรรมวิชาการ 
- หน่วยกิจกรรม 
   ศิลปวฒันธรรม 
-หน่วยกิจกรรมนานาชาติ 
-หน่วยกิจกรรมพิเศษ  
-หน่วยทะเบียนกิจกรรม  
  นกัศึกษา 
-หน่วยอาคารกิจกรรมและ 
  พสัดุ 
 

- หน่วยส่งเสริมและ 
   กิจกรรมกีฬา 
- หน่วยส่งเสริมการกีฬา 
   เพื่อสุขภาพ 
-  หน่วยส่งเสริมและพฒันากีฬา 
 -หน่วยวิทยาศาสตร์การกีฬา 
 -หน่วยอาคารสถานท่ีและพสัดุ 
   อุปกรณ์กีฬา 
-หน่วยธุรการและการเงิน 
 

-  หน่วยวินยันกัศึกษา 
-  หน่วยพฒันาวินยันกัศึกษา 
-  หน่วยพฒันาและ 
   ปรับเปล่ียนพฤติกรรม 
 
 
 

 -  หน่วยทุนการศึกษา 
 -  หน่วยบริการปรึกษาเชิง 
     จิตวิทยาและพฒันาตน 
 - หน่วยรับเร่ืองราวร้องทุกข ์
 -  หน่วยพฒันาอาชีพ 
     นกัศึกษา 
   
 

   -  หน่วยปฏิบติัการเงินกูย้ืม  
      กยศ./กรอ. 
  - หน่วยส่งเสริมพฒันา     
     นกัศึกษากูย้ืม 
 
 
 
/ 
  

 

-หน่วยหอพกัชาย 
-หน่วยหอพกัหญิง 
-หน่วยพฒันานกัศึกษา 
  ในหอพกั 
-หน่วยอาคารสถานท่ี 
 และพสัดุ 
-หน่วยไปรษณียภณัฑ ์
-หน่วยธุรการ 
-หน่วยประสานงาน 
  หอพกัเอกชน 
 

-หน่วยสุขาภิบาลอาหาร 
-หน่วยอนามยันกัศึกษา 
-หน่วยประกนัภยัอุบติัเหตุ  
  นกัศึกษาและบุคลากร 
-หน่วยสวสัดิการต่างๆ  
-หน่วยวิชาทหาร 
-หน่วยอาคารสถานท่ี 
   และพสัดุ 
 
 

  - หน่วยบริหารงาน 
    ทัว่ไป 
 - หน่วยสารบรรณ  

- หน่วยการเงิน 
   และบญัชี  

 - หน่วยงบประมาณ 
 - หน่วยผลิตเอกสาร 
 - หน่วยพสัดุ 
 - หน่วยบุคลากร 
 
   

 
 
 
 

-  คณะกรรมการชุดต่างๆ 
(ประกนัคุณภาพ/ความเส่ียง  การจดัการความรู้ แผนและพฒันา          
5 ส.  กิจกรรมสันทนาการสานสัมพนัธ์) 

 

งานสารสนเทศและ
นวตักรรม  (9) 

 
- หน่วยสารสนเทศ 
- หน่วยประกนัคุณภาพ 
- หน่วยการจดัการความรู้ 
- หน่วยการบริหารความเส่ียง 
- หน่วยแผนและพฒันา 
- หน่วยประชาสมัพนัธ์และ 
   ชุมชนสมัพนัธ์ 
 
  
   
 

อธิการบดี 

รองอธิการบดีฝ่ายพฒันานกัศึกษา  กีฬาและวฒันธรรม 

- คณะกรรมการดาํเนินงานกิจการนกัศึกษา 
- คณะกรรมการจดัสรรทุนการศึกษา 
- คณะกรรมการดาํเนินงานวนิยันกัศึกษา 
- คณะกรรมการท่ีปรึกษาเชิงจิตวทิยา 
- คณะกรรมการอาจารยท่ี์ปรึกษาหอพกั  
- คณะกรรมการกองทุนเงินให้กูย้มืเพื่อการศึกษา 
 

ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนกัศึกษาและกีฬา 
 

ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายบริการและสวสัดิการนกัศึกษา 
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หัวหน้างานกจิกรรม
นักศึกษา 

สุกรี เมฆทนัต์  
น.วชิาการศึกษาช.8 

 (1) 

หัวหน้างานพฒันากฬีา 
วรรณโน สนธิพพิฒัน์ 
น.วชิาการศึกษา 6 

(2) 

หัวหน้างานวนัิยและพฒันา
นักศึกษา 

มนา   พรหมม ี
น.วชิาการอุดม*** 

( 3) 
 

    หัวหน้างานแนะแนวและ
จัดหางาน  

อมรา  ศรีสัจจัง 
น.แนะแนวฯ ช. 8 

( 4) 

หัวหน้างานกองทุนเงนิให้
กู้ยมืเพือ่การศึกษา 
จุรี  เจริญผล 
น.แนะแนวฯ 6 

(5) 

 
 

หัวหน้างานหอพกั
นักศึกษา 

อมัพร อรุณศรี 
น.วชิาการฯ ช. 8 

(6)  
 

หัวหน้างานบริการและ
สวสัดกิารนักศึกษา   
สุพตัรา วจิิตรโสภา 
น.วชิาการฯ ช.8 

(7) 

หัวหน้างานธุรการ 
อาภรณ์ อุ่นธวชันัดดา 

จ.บริหารฯ ช. 8 
 (8) 

-  วิลาสินี เพชรขาว 
   น.วิชาการ ช.8 
-  เกตุวดี  สิทธิชยั 
   น.วิชาการ 6 
-  สตัญา  แสงสุวรรณ 
   น.วิชาการศึกษา* 
- เยาวลกัษณ์  คุณาวรกุล 
  น.วิชาการอุดมศึกษา*** 
- ปรเมศวร์  สาขุน 
   ช่างอิเลคทรอนิคส์ * 
-  ลูกจา้งประจาํ 2 คน 
-  พนง.บ.เอกชน  2  คน 
 

 - วรัญญู ขวญัวิชา 
    น.วิชาการอุดม*** 
 - พิศิษฐ ์เรืองนอ้ย 
   น.วิชาการศึกษา* 
-  ลูกจา้งประจาํ 2 คน 
- ลูกจา้งโครงการ  3 คน 
-  พนง.บ.เอกชน  2  คน 
 
 
  
    

-  น.ส.ศศิวิมล  ทองแกว้      
    น.วิชาการศึกษา* 
 
 
 

-  วนัวิสาข ์โยพิทกัษ ์
   น.วิชาการอุดม*** 
-  จีรนนัท ์ ยอดมณี 
  น.วิชาการอุดม*** 
 

 

- เบญจมาศ  เลิศบวร  
   น.แนะแนวฯ* 

 
 

- นพดล  ภูมิสมบติั 
   น.วิชาการศึกษา 6 
 - นนัทวนั ชนะสิทธ์ิ 
    น.วิชาการศึกษา 6 
 - ธนภร ไชยทอง 
    น.วิชาการศึกษา 6 
- พรผุสดี หล่อตระกลู 
   ผูป้ฏิบติังานบริหาร 4 
- อุไรวรรณ ปฏิญญา 
  น.วิชาการอุดมศึกษา** 
- นนัทวี  ภกัดีจิตต ์
   แม่บา้น 
-  แม่บา้น 12  คน 
-  พนง.บ.เอกชน  40  คน 
 

-  นุกลู  กุลสิรวิชย  ์
    น.วิชาการ 6 
- พนง.บ.เอกชน 24 คน 

-  วิรภรณ์ ถาวรสุข 
   น.วิชาการ6 
-  พรทิพย ์อรัญดร 
   น.วิชาการเงินและบช.6 
-  จารุณี สิงขรัตน ์
  ผูป้ฏิบติังานบริหาร 6 
- วิลยั อินทร์สุวรรณ์ 
  ผูป้ฏิบติังานบริหาร 6 
-  อนนัต ์อินคีรี 
  ผูป้ฏิบติังานบริหาร 5 
-  ละออง สุขโสภา 
  ผูป้ฏิบติังานบริหาร* 
-  ทิพวลัย ์เตชะศรี 
    ผูป้ฏิบติังานบริหาร * 
-  ไตรลดา พงษช์าตรี  

ผูป้ฏิบติังานบริหาร* 
 - นายพิชิต  พลายดดั 
    แม่บา้น 

 
 
 
 

-  คณะกรรมการชดุตา่งๆ 

(ประกนัคณุภาพ/ความเสี่ยง  การจดัการความรู้ แผนและ
พฒันา  5 ส.  กิจกรรมสนัทนาการและสานสมัพนัธ์) 
 

หัวหน้างาน
สารสนเทศและ
นวตักรรม  

คมกริช  ชนะศรี 
น.แนะแนวฯ ช. 8 

(9) 

 
-  ชุลีพร  สะสม 
   น.วิชาการคอมพิวเตอร์ 
 
  
   
 

ผู้อ านวยการกองกจิการนักศึกษา 
นายวชิา  เพชรขาว  
น.วชิาการศึกษา  8 
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หน้าที่รับผดิชอบ 

หน้าที่รับผดิชอบของงานต่าง ๆ  กองกจิการนักศึกษา มดีงันี้ 

 

1.  งานกจิกรรมนักศึกษา 
  มีหนา้ท่ีความรับผิดชอบในการจดั และสนบัสนุนการจดักิจกรรมเพ่ือพฒันานกัศึกษา  โดยจะกาํกบัดูแลการจดั

กิจกรรมดา้นต่างๆ  ของกลุ่มกิจกรรมนกัศึกษา ไดแ้ก่ องคก์ารบริหาร  สภานกัศึกษา  ชมรมในสงักดัองคก์ารบริหาร และ
กลุ่มอิสระต่างๆ  โดยแบ่งหน่วยความรับผิดชอบ ดงัน้ี 
 1.  หน่วยบ าเพญ็ประโยชน์   มีหนา้ท่ีกาํกบัดูแลใหก้ารปรึกษาชมรมดา้นบาํเพญ็ประโยชน์ พิจารณากาํหนด
ระเบียบ หลกัเกณฑก์ารจดัทาํโครงการใหต้อบสนองวตัถุประสงค ์กลยทุธ์และแผนงานพฒันานกัศึกษา พิจารณาวเิคราะห์
โครงการงบประมาณ   ตลอดจนประสานอาํนวยความสะดวกในการจดักิจกรรมนกัศึกษาดา้นบาํเพญ็ประโยชน์  ไดแ้ก่  ดา้น
การเงิน  อาคารสถานท่ี  ยานพาหนะ  กาํลงัคน  และติดตามประเมินผล 
 2.  หน่วยวชิาการ   มีหนา้ท่ีกาํกบัดูแลใหค้าํปรึกษาชมรมดา้นวชิาการ พิจารณากาํหนดระเบียบ  หลกัเกณฑก์าร
จดัทาํโครงการใหต้อบสนองวตัถุประสงค ์ กลยทุธ์  และแผนงานพฒันานกัศึกษา  วเิคราะห์โครงการ  งบประมาณ  
ตลอดจนอาํนวยความสะดวกดา้นต่างๆ  ในการจดักิจกรรมนกัศึกษาดา้นวชิาการ  ไดแ้ก่  ดา้นการเงิน  สถานท่ี  ยานพาหนะ  
กาํลงัคน  และติดตามประเมินผล 
 3.  หน่วยศิลปวฒันธรรม   มีหนา้ท่ีกาํกบัดูแลใหค้าํปรึกษาชมรมดา้นศิลปวฒันธรรม พิจารณากาํหนดระเบียบ  
หลกัเกณฑก์ารจดัทาํโครงการใหต้อบสนองวตัถุประสงค ์ กลยทุธ์  และแผนงานพฒันานกัศึกษา  วเิคราะห์โครงการ  
งบประมาณ  ตลอดจนอาํนวยความสะดวกดา้นต่างๆ  ในการจดักิจกรรมนกัศึกษาดา้นศิลปวฒันธรรม ไดแ้ก่  ดา้นการเงิน  
สถานท่ี  ยานพาหนะ  กาํลงัคน และติดตามประเมินผล 
 4.  หน่วยกจิกรรมพเิศษ   มีหนา้ท่ีกาํกบัดูแลใหค้าํปรึกษาการจดักิจกรรมพิเศษอ่ืนๆ  พิจารณาวเิคราะห์โครงการ  
งบประมาณ  ตลอดจนอาํนวยความสะดวกดา้นต่างๆ  ในการจดักิจกรรมพิเศษท่ีองคก์รกิจกรรมเสนอ  โดยเนน้กิจกรรมท่ี
สอดคลอ้งกบัเป้าประสงคห์ลกัการบ่มเพาะนกัศึกษา 
 5.  หน่วยกจิกรรมนานาชาติ  มีหนา้ท่ีกาํกบัดูแลการจดักิจกรรมของนกัศึกษาต่างชาติ  การดาํเนินงานและประสาน
ภารกิจของนกัศึกษาต่างชาติ  การดาํเนินงาน และประสานภารกิจของกองกิจการนกัศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมนานาชาติ  
ไดแ้ก่  การติดต่อประสานงานกบัมหาวทิยาลยั  หน่วยงานต่างประเทศ  ในลกัษณะ E – mail   จดหมาย  โทรสาร  โทรศพัท ์ 
การประสานตอ้นรับ  บรรยายสรุป  การบนัทึกการประชุม และงานเอกสารต่างประเทศอ่ืนๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งกบันกัศึกษา  และ
บุคลากรกองกิจการนกัศึกษา 
 6.  หน่วยทะเบียนกจิกรรม   มีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการจดัเก็บขอ้มูลนกัศึกษาเขา้ร่วมกิจกรรมแต่ละโครงการ 
ดาํเนินการเทียบค่าหน่วยชัว่โมง และเทียบโอนประสบการณ์เขา้ร่วมกิจกรรมของนกัศึกษา  ตรวจสอบคุณภาพพร้อมออก
ใบรับรองการทาํกิจกรรมของนกัศึกษา 
 7.  หน่วยอาคารกจิกรรมและพสัดุ   มีหนา้ท่ีควบคุมดูแลอาคารกิจกรรมนกัศึกษา  และจดัใหบ้ริการดา้นพสัดุ
สนบัสนุนการจดักิจกรรมนกัศึกษา  ไดแ้ก่  พสัดุโสตฯ  โครงงาน  งานครัว  และพสัดุสาํนกังานต่างๆ 
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2. งานพฒันากฬีา  
มีหนา้ท่ี ส่งเสริมการจดักิจกรรมทางดา้นกีฬา ทั้งในส่วนของกิจกรรมกีฬา  กีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ  กีฬาเพ่ือสุขภาพ  

วทิยาศาสตร์การกีฬา และส่ิงอาํนวยความสะดวกดา้นกีฬา  ตลอดจนสนบัสนุนใหน้กันกัศึกษาไดเ้รียนวชิาทหาร โดยแบ่ง
หน่วยงานดงัน้ี 
         2.1 หน่วยส่งเสริมและกจิกรรมกฬีา    มีหนา้ท่ีกาํกบัดูแลใหค้าํปรึกษาชมรมดา้นศิลปวฒันธรรมในสงักดั
องคก์ารบริหาร  องคก์ารนกัศึกษา  พิจารณากาํหนดระเบียบ  หลกัเกณฑก์ารจดัทาํโครงการใหต้อบสนองวตัถุประสงค ์     
กลยทุธ์  และแผนงานพฒันานกัศึกษา  วเิคราะห์โครงการ  งบประมาณ  ตลอดจนอาํนวยความสะดวกดา้นต่างๆ  ในการ      
จดักิจกรรมนกัศึกษาดา้นศิลปวฒันธรรม ไดแ้ก่   ดา้นการเงิน  สถานท่ี  ยานพาหนะ  กาํลงัคน  และการติดตามประเมินผล 
                        2.2  หน่วยส่งเสริมกฬีาเพือ่สุขภาพ    มีหนา้ท่ีจดัและส่งเสริมกิจกรรมการออกกาํลงักายเพ่ือสุขภาพแก่
นกัศึกษาบุคลากร บุคคลภายนอกและหน่วยงานชุมชนต่างๆในพ้ืนท่ีใกลม้หาวทิยาลยั   เพ่ือใหส้ามารถไดอ้อกกาํลงักายและ
เล่นกีฬาอยา่งนอ้ย 3 วนั/สปัดาห์ มีความเขา้ใจหลกัการออกกาํลงักายท่ีถูกตอ้งเหมาะกบัสภาพของร่างกายตนเองและเลือก
ชนิดกีฬาท่ีออกกาํลงักายไดเ้หมาะสม  จดับอร์ดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ทางดา้นวทิยาศาสตร์สุขภาพ  และรองรับการเป็น
มหาวทิยาลยัสุขภาพตามนโยบายของมหาวทิยาลยั  ไดแ้ก่อบรมแอโรบิค  อบรมโยคะ     เทวนัโด 
             2.3 หน่วยส่งเสริมและพฒันากฬีา    มีหนา้ท่ีดาํเนินการ รับนกัเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษทางดา้นกีฬาเขา้
ศึกษาในมหาวทิยาลยั  จดัเตรียมเอกสาร สนบัสนุนส่งเสริม/อาํนวยความสะดวก และจดัส่งนกักีฬาเขา้ร่วมการแข่งขนักีฬา
มหาวทิยาลยัแห่งประเทศไทยตั้งแต่การคดัเลือกระหวา่งวทิยาเขต รอบคดัเลือกโซนภาคใตแ้ละรอบมหกรรม   ดาํเนินการ
จดัการแข่งขนัและจดัส่งนกักีฬาเขา้ร่วมการแข่งขนักีฬารายการต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  จดัประชุม สมัมนา 
และฝึกอบรมใหก้บัผูจ้ดัการทีม ผูฝึ้กสอน ผูช่้วยผูฝึ้กสอน เก่ียวกบั  แนวทางการพฒันากีฬาของมหาวทิยาลยัใหสู่้ความเป็น
เลิศ   พร้อมทั้งสนบัสนุนกิจกรรมในดา้นต่างๆไดแ้ก่การเงิน  สถานท่ี  ยานพาหนะ  กาํลงัคน  และการติดตามประเมินผล 
     2.4  หน่วยวทิยาศาสตร์การกฬีา  มีหนา้ท่ีประสานและดาํเนินการส่งเสริมใหค้วามรู้ทางดา้นวทิยาศาสตร์การ
กีฬาแก่นกัศึกษา   บุคลากรบุคคลภายนอกใหมี้ความรู้ท่ีถูกตอ้งในการออกกาํลงักายตลอดจนการนาํวทิยาศาสตร์การกีฬามา
ใชอ้ยา่งแพร่หลายในมหาวทิยาลยั  อีกทั้งเพ่ือป้องกนัการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา และใหค้วามร่วมมือกบัสถาบนัอุดมศึกษา 
และหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัวทิยาศาสตร์การกีฬา ดงัน้ี จดัทาํมุมหนงัสือ จดับอร์ด  นิทรรศการ จดัสมัมนา การกีฬา      
จดัทดสอบสมรรถภาพทางกายแก่นกัศึกษา  บุคลากรและบุคคลภายนอก  
                      2.5  หน่วยสถานทีแ่ละอุปกรณ์กฬีา   มีหนา้ท่ีบริหารจดัการดา้นสถานกีฬาอุปกรณ์กีฬาและส่ิงอาํนวยความ
สะดวกทางการกีฬา สนบัสนุนงานในส่วนต่างๆท่ีเก่ียวของกบัการกีฬาและกิจกรรมอ่ืนๆของนกัศึกษาและบุคลากรของ
วทิยาเขตหาดใหญ่  โดยมี อาคารกีฬา พ้ืนท่ีสนามกีฬา  ไดแ้ก่   สระวา่ยนํ้ า   ขนาด  25  เมตร  โรงยมิเนเซ่ียม    1  หลงั  สนาม
ฟตุบอล สนาม 1 สนาม 2   สนามเทนนิส  5  คอร์ท   สนามบาสเกตบอลกลางแจง้   2 สนาม  สนามซอฟทบ์อลและเบสบอล   
1 สนาม  สนามเปตอง   5 สนาม  สนามยงิปืน   ระยะ 10 เมตร 17 ช่องยงิ  สนามวอลเลยบ์อลชายหาด   1 สนาม  อาคารกีฬา
เอนกประสงค์    ประกอบดว้ย    สนามตะกร้อ  2 สนาม     สนามบาสเกตบอลและวอลเลยบ์อล  อาคารกีฬาในร่ม  1 หลงั 
ประกอบดว้ย   ศูนยบ์ริหารร่างกาย    หอ้งทดสอบสมรรถภาพ   หอ้งฝึกซอ้มกีฬาเทเบิลเทนนิส      หอ้งฝึกซอ้มกีฬาศิลปะ
ป้องกนัตวั หอ้งฝึกซอ้มกีฬาในร่ม 
           2.6  หน่วยธุรการและการเงนิ มีหนา้ท่ีดา้นธุรการ   ไดแ้ก่  จดัทาํทะเบียนพสัดุ  ครุภณัฑต์่าง ๆ 
 รับ – ส่งเอกสาร  จดัจาํหน่ายค่าบริการสนามกีฬา   จดัหาวสัดุ รวบรวมเงินรายไดจ้ากการใหบ้ริการสนามกีฬาส่ง
มหาวทิยาลยั และประสานและดาํเนินการจดัทาํบตัรสมาชิกผูม้าใชส้นามกีฬา และสรุปขอ้มูลทางดา้นการใหบ้ริการเสนอผูมี้
ส่วนเก่ียวขอ้ง 
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   2.7 หน่วยวชิาทหาร   มีหนา้ท่ี ประสานศูนยก์ารฝึกนกัศึกษาวชิาทหาร เก่ียวกบัการรับสมคัรนกัศึกษาวชิา
ทหารใหม่กบัการายงานตวันกัศึกษาวชิาทหารเก่าเพ่ือเรียนวชิาทหารในปีชั้นต่อไปทุกปีการศึกษา    ประสาน ดา้นการเรียน
การสอนและการฝึกวชิาทหารร่วมกบัศูนยก์ารฝึกนกัศึกษาวชิาทหาร  ดาํเนินการขอผอ่นผนัการตรวจเลือกเขา้รับราชการ
ทหารใหแ้ก่นกัศึกษาท่ีไม่เรียนวชิาทหาร  ดาํเนินการขอถอนการผอ่นผนัการตรวจเลือกเขา้รับราชการทหารแก่นกัศึกษาท่ี
สาํเร็จการศึกษาและนกัศึกษาท่ีพน้สภาพการเป็นนกัศึกษา การขอยกเวน้การตรวจเลือกเขา้รับราชการทหาร  การขอผอ่นผนั
การเรียกพล และงานดา้นธุรการต่างๆ  
 

3.  งานวนิัยและพฒันานักศึกษา 
 มีหนา้ท่ีดูแลความประพฤติ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและสร้างเสริมวนิยันกัศึกษา รวมทั้งปรับเปล่ียน
พฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมของนกัศึกษา 
 1. หน่วยงานวนิัยนักศึกษา  มีหนา้ท่ีดาํเนินการสอบสวนผูถู้กกล่าวหาวา่กระทาํความผิดทางวนิยันกัศึกษา  และ
ลงโทษนกัศึกษาผูก้ระทาํความผิด ดงัน้ี 
  1.1 รับเร่ืองกล่าวหาร้องทุกข ์ จดัทาํแฟ้มประวติันกัศึกษาและลงขอ้มูลการกระทาํความผิด  
  1.2 สอบสวน/สืบสวน  โดยรวบรวมขอ้มูลของนกัศึกษาท่ีถูกกล่าวหา  แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
ดาํเนินการสอบสวนเพื่อหาขอ้เท็จจริง และเสนอโทษหากนกัศึกษากระทาํความผิดจริง 
  1.3 ลงโทษผูก้ระทาํความผิดทางวนิยันกัศึกษา  เม่ือมีการสอบสวนหรือคณะกรรมการดาํเนินงานวนิยั
นกัศึกษา ฯ พิจารณารายงานผลการสอบสวน  จดัทาํความเห็นและจดัทาํคาํสัง่ลงโทษนกัศึกษา  

2. หน่วยปรับเปลีย่นพฤตกิรรม  มีหนา้ท่ีดาํเนินการภายหลงัมหาวทิยาลยัฯ  มีคาํสัง่ลงโทษนกัศึกษาในการ
ปรับเปล่ียน  แนวคิด  พฤติกรรมของนกัศึกษาซ่ึงถูกลงโทษทางวนิยันกัศึกษา  เพ่ือใหน้กัศึกษาสามารถใชชี้วติร่วมกบัผูอ่ื้น
ในสงัคมดว้ยแนวคิด  ทศันคติ  ท่ีไดรั้บการบ่มเพาะใหเ้ป็นบณัฑิตท่ีพึงประสงคต์่อไป  ดงัน้ี 
  2.1 แจง้ใหน้กัศึกษาลงนามรับทราบความผิดและโทษ ใหค้าํปรึกษาเบ้ืองตน้เพ่ือใหท้ราบถึงสาเหตุท่ีมา
ของการกระทาํความผิด  และผลท่ีนกัศึกษาจะไดรั้บ 
  2.2 หารูปแบบกิจกรรมเพ่ือใชใ้นการปรับเปล่ียนพฤติกรรม  แนวคิดของนกัศึกษา  โดยหาสาเหตุ  ความ
จาํเป็น และแนวคิดของนกัศึกษาท่ีส่งผลใหเ้กิดการกระทาํความผิด เพ่ือจดักิจกรรมท่ีทาํใหน้กัศึกษารู้สาํนึก หรือขดัเกลา
จิตใจของนกัศึกษา 
  2.3 จดัหรือใหน้กัศึกษาเขา้ร่วมกิจกรรม  ตามท่ีไดห้ารูปแบบกิจกรรม  และควบคุม  ดูแล  กาํกบั  การเขา้
ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ  
  2.4 ประเมินผล / สรุปผลการปฏิบติังาน และประเมินผลส่งนกัศึกษาไดป้ฏิบติังานตามเง่ือนไขในคาํสัง่
ลงโทษนกัศึกษาหรือไม่ 

3. หน่วยพฒันาวนิัย   ดาํเนินการรณรงค ์ ประชาสมัพนัธ์ เพ่ือส่งเสริมใหน้กัศึกษาปฏิบติัตามกฎ  ระเบียบ  
ขอ้บงัคบั  ปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม  ใหแ้ก่นกัศึกษาโดยการจดักิจกรรม /โครงการต่างๆ  จดัทาํงบประมาณ
ประชาสมัพนัธ์  และติดตามประเมินผล 
 

4. งานแนะแนวและจดัหางาน  
  มีหนา้ท่ีเตรียมความพร้อมในการศึกษาและร่วมส่งเสริมการพฒันาความสามารถและคุณภาพนกัศึกษา 
ใหโ้อกาสทางการศึกษากบันกัศึกษาทุกกลุ่มฐานะทางเศรษฐกิจการเตรียมนกัศึกษาใหไ้ดเ้รียนรู้ท่ีหลากหลาย  การจดัหา
โอกาสสาํหรับการมีปฏิสมัพนัธ์ในพหุวฒันธรรม  การจดัหาประสบการณ์เพ่ือเสริมพฒันาการส่วนบุคคล  สนบัสนุนและให้
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ความช่วยเหลือในช่วงต่อของการปรับตวัในกระแสการเปล่ียนแปลง ตลอดจนจดัหาโอกาสท่ีจะช่วยใหน้กัศึกษาประสบ
ความสาํเร็จในการหางานทาํ  มีบุคลิกภาพท่ีพึงพอใจของนายจา้งหรือผูใ้ชบ้ณัฑิต   
  4.1 จดัสรรทุนการศึกษาแก่ผู้ด้อยโอกาสให้ได้เรียนจนส าเร็จอุดมศึกษาที ่ มอ.  เพื่อใหโ้อกาสทางการ
ศึกษาแก่นกัเรียนในเขตยากจนชนบท 14 จงัหวดัภาคใต ้ในโครงการทุนการศึกษาตน้กลา้สงขลานครินทร์ 
      4.2 จดัสรรทุนการศึกษานักศึกษา 
  4.2.1 ทุนช่วยเหลือผูข้าดแคลนทุนทรัพยป์ระเภททุนทัว่ไป ทุนรายปีและต่อเน่ืองจนสาํเร็จการศึกษา   
  4.2.2 ทุนเรียนดีในโครงการ  “ทุนสงขลานครินทร์” 
  4.3 จดัสรรทุนและการดูแลช่วยเหลอืนักศึกษาทีป่ระสบภาวะวกิฤตในสถานการณ์ต่าง  ๆ  
  4.3.1 การช่วยเหลือดว้ยการใหย้กเวน้ค่าธรรมเนียมการศึกษา  ทั้งการดูแลนกัศึกษาดา้นจิตใจและ
กิจกรรมเสริมต่าง ๆ กบักลุ่มนกัศึกษาท่ีไดรั้บผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
  4.3.2 ทุนอุดมศึกษาเพ่ือการพฒันาจงัหวดัชายแดนภาคใตแ้ละโครงการทุนการศึกษาเพ่ือทอ้งถ่ิน 
(โครงการ  1  อาํเภอ 1 ทุน) 
  4.4 บริการปรึกษาเชิงจติวทิยาท่ีใหค้วามช่วยเหลือและการปรึกษาแก่นกัศึกษาทัว่ไปทั้งในภาวะวกิฤต
หรือเพื่อการพฒันาตนเอง 
  4.4.1 ใหก้ารปรึกษาเป็นรายบุคคลในปัญหาการเรียน  การปรับตวั  ปัญหาทาง   อารมณ์  ฯลฯ  ในส่วนท่ี
นกัศึกษามาพบดว้ยตนเอง  หรือโดยการส่งต่อของอาจารยท่ี์ปรึกษา/รองคณบดีฝ่ายกิจการนกัศึกษา  ฯลฯ 
  4.4.2 การจดักิจกรรมเพ่ือพฒันานกัศึกษา  เช่น  พฒันาทกัษะชีวติ  ส่งเสริมพฒันาการการเรียนรู้ท่ี
หลากหลาย  สร้างภูมิคุม้กนัทางร่างกายและจิตใจ ฯลฯ 
  4.4.3 การดูแลช่วยเหลือนกัศึกษาเรียนอ่อนเฉพาะกลุ่ม  (นกัศึกษาทุนการศึกษาและนกัศึกษาท่ีประสบ
ปัญหาวนิยันกัศึกษา) และหรือนกัศึกษาทัว่ไป 
  4.5 บริการจดัหางานและข้อมูลอาชีพเพือ่การเตรียมความพร้อมการหางานท าและเพือ่เสริม
ประสบการณ์อาชีพ 
  4.5.1 จดัหาแหล่งงานพิเศษ ( Part-time) และทุนช่วยเหลือโดยการทาํงานแลกเปล่ียน 
  4.5.2 เป็นศูนยส์อบภาษาองักฤษเพื่อการสมคัรงาน  TOEIC  ของภาคใต ้  
  4.5.3 จดัทาํขอ้มูลแหล่งงานและขอ้มูลศึกษาต่อ web  site “PSU  job Search”  เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบั
ภาวการณ์และทนัสมยั 
  4.5.4 จดัและส่งเสริมประสบการณ์ในธุรกิจคา้ปลีก การพฒันาบุคลิกภาพ  ฯลฯ  
  4.5.5 จดังานวนันดัพบแรงงาน และกิจกรรมความรู้เพ่ือการสมคัรงาน 
  4.6 การดูแลพฒันานักศึกษาภาวะวกิฤตทางจติใจ 
  4.6.1 ออกแบบกิจกรรมหรือโปรแกรมการดาํเนินงานพฒันานกัศึกษารายบุคคลตามแต่กรณี 
  4.6.2  จดักิจกรรมและประเมินผลการพฒันานกัศึกษา  
  4.7 หน่วยรับเร่ืองราวร้องทุกข์ท่ีจะเป็นช่องทางใหน้กัศึกษา  ผูป้กครองหรือบุคคลทัว่ไปสามารถร้อง
ทุกขม์ายงัหน่วยงานไดโ้ดยตรง  เพ่ือความรวดเร็วในการรับทราบปัญหาทั้งจากผูป้กครอง หรือจากนกัศึกษา  สามารถ
ดาํเนินการและติดตามในการแกปั้ญหานกัศึกษา  หรือเพ่ือป้องกนัปัญหาท่ีอาจรุนแรงหรือลุกลามในวงกวา้ง 
  ภารกิจขา้งตน้  งานแนะแนวฯ ไดข้ยายขอบเขตความรับผิดชอบท่ีไดส้อดรับกบักระแสการเปล่ียนแปลง
ของโลกโลกาภิวฒัน์ และการบ่มเพาะนกัศึกษาดาํเนินงานตามตวัช้ีวดัในระบบประกนัคุณภาพบณัฑิต และการมุ่งพฒันา
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ศกัยภาพของนกัศึกษาเพ่ือใหเ้กิดการพฒันารอบดา้นทั้งส่วนท่ีนกัศึกษายงัขาดอยู ่ หรือท่ีบกพร่อง  และเติมเตม็ส่วนท่ี
นกัศึกษาจะพฒันาตนเองผา่นกระบวนการกิจกรรมพฒันาท่ีบุคลากรงานงานแนะแนวฯไดเ้ตรียมหรือจดัหาใหน้กัศึกษา
ไดรั้บประสบการณ์ตามแต่กรณี  
 
5. งานกองทุนเงนิให้กู้ยมืเพือ่การศึกษา 

   (กยศ. และ กรอ.)  เป็นกองทุนท่ีรัฐบาลจดัตั้งข้ึนเพ่ือช่วยเหลือนกัศึกษาท่ีขาดแคลนทุนทรัพยไ์ดมี้โอกาส
ศึกษาจนสาํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี ผูมี้สิทธ์ิกูย้มืตอ้งมีคุณสมบติัตามท่ีกองทุนฯ และมหาวทิยาลยักาํหนด  กองทุน 
กยศ. เป็นเงินใหกู้ย้มืค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าใชจ่้ายรายเดือน ตามเง่ือนไขของแต่ละประเภท  ผูกู้ย้มืตอ้งชาํระเงินคืน
กองทุนฯใหเ้สร็จส้ิน ภายในระยะเวลา 15 ปี โดย เร่ิมชาํระหน้ีหลงัสาํเร็จการศึกษาหรือเลิกการศึกษา แลว้ 2 ปี ดอกเบ้ียร้อย
ละ 1 ต่อปี  
   5.1 หน่วยบริหารและแผนงาน    มีหนา้ท่ีประชาสมัพนัธ์และประสานงานหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  อาทิ กยศ. 
สกอ. ธนาคารกรุงไทยฯ  วทิยาเขต คณะ จดัตั้งคณะกรรมการพิจารณาการใหกู้ย้มืประจาํมหาวทิยาลยั คณะทาํงาน 
ดาํเนินการจดัประชุม จดัทาํฐานขอ้มูลผูกู้ ้จดัทาํแผนการปฏิบติังานร่วม 5 วทิยาเขต ประเมินผลการดาํเนินงาน บริหาร
จดัการเงินบริหารกองทุนฯ 

5.2 หน่วยปฏิบัตกิารเงนิกู้ยมื  กยศ./กรอ. มีหนา้ท่ีดาํเนินการใหกู้ย้มืตามเกณฑท่ี์กองทุนกาํหนด ดาํเนินการ
รับสมคัร  คดัเลือก  ทาํสญัญา รับโอน-เบิกจ่าย  เงินกูย้มื  ส่งคืนเงิน 

5.3 หน่วยส่งเสริมพฒันานักศึกษากู้ยมื มีหนา้ท่ีส่งเสริมสนบัสนุน พฒันานกัศึกษากูย้มืใหมี้ความรู้ความ
เขา้ใจ ระเบียบกฎเกณฑ ์การกูย้มื  ปฐมนิเทศ -   ปัจฉิมนกัศึกษากูย้มื  จดักิจกรรมปลูกฝังจิตสาํนึกการชาํระหน้ี เยีย่มบา้น
นกัศึกษากูย้มื แกไ้ขปัญหานกัศึกษากูย้มืโดยตรง และผา่น web site 

 

5.งานหอพกันักศึกษา 
 งานหอพกันักศึกษา บริหารจดัการหอพกัตามมาตรฐานหอพกันกัศึกษามหาวทิยาลยัฯโดยมีคณะกรรมการ
ควบคุมมาตรฐานหอพกัและมีมาตรฐานครุภณัฑห์อพกัท่ีสอดคลอ้งกบัมาตรฐานสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อ
เตรียมความพร้อมในการเรียน การปรับตวั และพฒันานกัศึกษาโดยคาํนึงผลประโยชน์ของผูใ้ชบ้ริการสูงสุด  มีหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งดงัน้ี 
 5.1 หน่วยหอพกัชาย  วางแผนการจดันกัศึกษาร่วมกบัหอพกัในกาํกบัเครือข่าย Website หอพกักิจการ
นกัศึกษา/หอพกัในกาํกบั 5 วทิยาเขต  ปกครองนกัศึกษา ทบทวน/กาํหนด เผยแพร่  และควบคุมดูแลใหน้กัศึกษาปฏิบติั
ตามกฎ ระเบียบ ขอ้ปฏิบติัขอ้หา้มสาํหรับนกัศึกษา มีระบบสืบสวน สอบสวน   พิจารณาโทษนกัศึกษาในกรณีท่ีกระทาํผิด
กฎ  ระเบียบ  ขอ้ปฏิบติัขอ้หา้ม  เก็บรวบรวมสถิติการกระทาํความผิดและความประพฤติไม่เหมาะสมของนกัศึกษา  ให้
คาํปรึกษา/เยีย่มเยยีน/ไกล่เกล่ีย    จดัระบบควบคุมภายในบริหารความเส่ียงและจดักิจกรรมพฒันานกัศึกษาท่ีเอ้ือต่อการ
เรียนรู้ตาม เป้าประสงคข์องมหาวทิยาลยั เพ่ือใหน้กัศึกษาพกัในหอพกัอยา่งมีความสุข จดัประชุมและ ประสานงาน
คณะกรรมการนกัศึกษาประจาํหอพกั อาจารยท่ี์ปรึกษาหอพกั ให้คาํแนะนาํ ปรึกษาช่วยเหลือนกัศึกษา จดัใหน้กัศึกษาพกัอาศยั
ในหอพกัท่ีสะอาด สะดวก สบาย และปลอดภยัโดยใหน้กัศึกษาจองหอพกัผา่น http://student.psu.ac.th/dorm จดัทาํแผน
และคาํของบประมาณวสัดุครุภณัฑใ์น/นอกหอ้งพกั แจง้ซ่อม ติดตามผล ควบคุม ดูแลการปฏิบติังานเจา้หนา้ท่ีหอพกัและ
พนกังานบริษทัจา้งเหมาความสะอาดใน หอพกั จดัระบบดูแลนกัศึกษาเจ็บป่วยในหอพกั 24 ชัว่โมง มีระบบประกนั
คุณภาพภายในและประเมินผลความพึงพอใจผูใ้ชบ้ริการ  

http://student.psu.ac.th/dorm%20�Ѵ��Ἱ��ФӢͧ�����ҳ��ʴؤ���ѳ���/
http://student.psu.ac.th/dorm%20�Ѵ��Ἱ��ФӢͧ�����ҳ��ʴؤ���ѳ���/
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        5.2  หน่วยหอพกัหญิง   ลกัษณะงานเหมือน 5.1 หน่วยหอพกัชาย   และขบัเคล่ือนการประชุมร่วมกบั
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัหอพกั  เช่นกองทะเบียนฯ งานรับนกัศึกษา ศูนยค์อมพิวเตอร์  กองคลงั ฯลฯ 
 5.3  หน่วยพฒันานักศึกษา  จดัสนบัสนุน ส่งเสริม และพฒันานกัศึกษาใหมี้ทกัษะวชิาการ สะทอ้นภาวะผูน้าํ 
ทกัษะชีวติ คุณธรรม  จริยธรรม จิตสาํนึกสาธารณะ สมรรถนะสากล และการอยูร่่วมกนัไดอ้ยา่งดี  ท่ามกลางพหุวฒันธรรมท่ี
หลากหลาย มีระบบอาจารยท่ี์ปรึกษาหอพกั  กรรมการนกัศึกษาประจาํหอพกั    หอ้งคอมพิวเตอร์หอพกั    เครือข่ายกิจกรรม
พฒันานกัศึกษา  5 วทิยาเขต  หอ้งยาประจาํหอพกั 
 5.4  หน่วยอาคารสถานทีแ่ละพสัดุ   จดัทาํงบประมาณ ประสานงานซ่อมแซม - บาํรุงอาคาร วสัดุงานบา้น
งานครัว วสัดุสาํนกังาน โดยสาํรวจ จดัหา ติดตามผลการจดัหา ลงบญัชี จ่าย เช็คสตอ็ก และงานครุภณัฑ ์ของหอพกั เช่น 
สาํรวจรายการ กาํหนดรูปแบบ ประสานการจดัซ้ือจดัจา้ง เบิกจ่าย ทาํทะเบียน ควบคุม ตรวจสอบ  ประสานงานซ่อมแซม  
จาํหน่าย งานพ้ืนท่ีและสนามบริเวณหอพกั ประสานงานกองอาคารสถานท่ีเก่ียวกบัการซ่อมแซม ขบัเคล่ือนการประชุม
ร่วมกบักองอาคารสถานท่ี ปรับปรุงพฒันาอาคารหอพกัและบริเวณรอบหอพกั  ประสานงานกาํหนดรูปแบบรายการและ
ราคากลางกบักองคลงัเก่ียวกบัการจดัซ้ือจดัจา้ง  ดูแลงานรักษาความปลอดภยับริเวณหอพกันกัศึกษา    
 5.5  หน่วยไปรษณียภัณฑ์  รับไปรษณียภณัฑจ์ากท่ีทาํการไปรษณีย ์และจากบุรุษไปรษณีย ์แยกประเภท 
(ธรรมดาส่งใหห้อพกัทุกอาคาร ลงทะเบียนเขียนใบแจง้ส่งใหห้อพกั)แจง้ใหน้กัศึกษา รับ – จ่ายไปรษณียภณัฑใ์หน้กัศึกษา 
ส่วนไปรษณียภณัฑข์องนกัศึกษาท่ีไม่ไดพ้กัในหอพกัจดัแยกส่งใหค้ณะท่ีเก่ียวขอ้ง ประเมินผลความพึงพอใจผูใ้ชบ้ริการ  
 5.6  หน่วยธุรการ   รับ-ส่งหนงัสือ เสนอ เวยีน ทาํสาํเนา จดัเก็บ  ดาํเนินการเก่ียวกบับุคลากรของงาน  
ใหบ้ริการจองและจดัท่ีพกัสาํหรับผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ     สรุปรายงานการจดัท่ีพกัและรายรับ – จ่ายประจาํปี รับ  - 
จดัแยกหนงัสือพิมพ ์บริการรับคาํร้อง 

5.7 หน่วยประสานงานหอพกัเอกชน ประสานงานขอขอ้มูลหอพกั  ประชุมผูป้ระกอบการ  กาํหนดมาตรฐาน
หอพกัเอกชน  โดยจดัส่งนกัศึกษาเขา้พกั   ติดตามตรวจเยีย่มนกัศึกษา  ออกใบรับรองสุดยอดหอพกั  ประชาสมัพนัธ์ให้
ผูป้กครอง/นกัศึกษาใชบ้ริการ   ประเมินความพึงพอใจผูใ้ชบ้ริการ    

7. งานบริการและสวสัดกิารนักศึกษา 
 7.1 หน่วยบริการสุขภาพอนามยันักศึกษา   จดัใหมี้บริการสุขภาพอนามยันกัศึกษา  ตามมาตรฐานบริการ
อนามยัของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  มีการตรวจรักษาท่ีมีคุณภาพ  มีความสะดวกในการเขา้รับบริการ  ทั้งท่ี
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์  และท่ีคลินิกสุขภาพนกัศึกษา  จดักิจกรรม ประชุม อบรม เผยแพร่ใหค้วามรู้  รณรงคส์ร้าง
เสริมป้องกนัโรค   สนบัสนุนนกัศึกษาจดักิจกรรมเผยแพร่ใหค้วามรู้   ประชาสมัพนัธ์ ใหค้าํแนะนาํสิทธิประโยชน์ในการเขา้
รับบริการสุขภาพจากโครงการประกนัสุขภาพของมหาวทิยาลยัและบตัรประกนัสุขภาพ(บตัรทอง)  เยีย่มนกัศึกษา 
ประสานงานหน่วยงาน  ผูป้กครอง เบิกจ่ายเงินใหโ้รงพยาบาลและนกัศึกษาท่ีไดท้ดรองจ่าย ตรวจสอบขอ้มูล แจง้หน้ีและ
ติดตามผลการชาํระเงินของผุมี้ค่ารักษาพยาบาลเกินสิทธ์ิ ประเมินผลความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ 
       7.2 หน่วยประกนัภัยอุบัตเิหตุนักศึกษาและบุคลากร จดัใหมี้ประกนัภยัอุบติัเหตุส่วนบุคคล (กลุ่ม) นกัศึกษา
และบุคลากรของมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 5 วทิยาเขต  ประชาสมัพนัธ์สิทธิประโยชน์ รับสมคัรบุคลากรเขา้ร่วม
โครงการ  ทาํบนัทึกขอ้ตกลงกบับริษทัประกนัภยั  จดัส่งรายช่ือนกัศึกษาใหโ้รงพยาบาล  จดัส่งรายช่ือพร้อมเบิกจ่ายเงินค่า
เบ้ียประกนัภยันกัศึกษาและบุคลากรใหบ้ริษทัประกนัภยั  เยีย่มนกัศึกษา  ประสานงานท่ีเก่ียวขอ้ง ตรวจสอบรายการและเบิก
จ่ายเงินใหโ้รงพยาบาล /ผูเ้อาประกนัภยัท่ีทดรองจ่ายเงินไปก่อนแลว้ ตรวจสอบเอกสารใบเคลมส่งเบิกเงินกบับริษทั
ประกนัภยั  ติดตามผลการจ่ายเงิน  บนัทึกขอ้มูลการเคลม การจ่ายเงินของบริษทั บนัทึกหน้ีสินส่วนเกินสิทธ์ิ / เบิกไม่ได ้ 
ติดตามการจ่ายเงินและเบิกจ่ายเงินค่าหน้ีสินนกัศึกษา วเิคราะห์ขอ้มูล รายงานผล 
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7.3 หน่วยสุขาภิบาลอาหาร   จดัใหมี้ผูป้ระกอบการจาํหน่ายอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีมีความหลากหลาย  มี
คุณภาพ  สะอาด  เพียงพอในราคาท่ียติุธรรมแก่นกัศึกษาและบุคลากรของมหาวทิยาลยัตามมาตรฐานการบริการของ
สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและกระทรวงสาธารณสุข  จดัทาํสญัญาเช่าสถานท่ี ควบคุมคุณภาพ  โดยการจดั
อบรมใหค้วามรู้ผูป้ระกอบการ  ตรวจสอบสถานท่ีปรุง  เคร่ืองปรุง  การจาํหน่าย การใหบ้ริการ  สุ่มตรวจอาหาร - เคร่ืองด่ืม    
ติดตาม / บนัทึกการชาํระเงินค่าเช่าสถานท่ี  ค่าไฟฟ้า  ค่านํ้ าประปารายเดือน  บริหารจดัการใหมี้พนกังานทาํความสะอาด / 
เก็บภาชนะทุกวนั ตรวจสอบ/รายงานผลการปฏิบติังานพร้อมเบิกจ่ายเงินใหบ้ริษทัผูรั้บเหมาเป็นรายเดือน ตรวจสอบหน้ีสิน
และจดัทาํเอกสารเบิกจ่ายเงินค่าประกนัสญัญาเช่าคืนใหผู้ป้ระกอบการ รายงานรายรับ ประสานงานหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
และประเมินความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ 

7.4 หน่วยสวสัดกิารต่าง ๆ จดัใหมี้ผูป้ระกอบการร้านสวสัดิการต่างๆ   จดัทาํสญัญาเช่า ควบคุมบริหารจดัการ
ใหมี้บริการท่ีมีคุณภาพในราคายติุธรรม  การบริการจองเช่าชุดครุย – เส้ือราชปะแตนบณัฑิต  ทาํหนา้ท่ีเป็นเจา้ของบา้นและ
ประสานงานการโอนยา้ยทะเบียนบา้นนกัศึกษา  ประสานงานการจดับริการขนส่งในมหาวทิยาลยั   ควบคุมคุณภาพราคา
และการใหบ้ริการ ติดตาม / บนัทึกการชาํระเงินค่าเช่า  ค่าไฟฟ้า    ค่านํ้ าประปา (ถา้มี) ตรวจสอบหน้ีสินและจดัทาํเอกสาร
เบิกจ่ายเงินค่าประกนัสญัญาคืนใหผู้ป้ระกอบการ  สรุปรายจ่ายรายรับ 

7.5 หน่วยอาคารสถานทีแ่ละพสัดุ   จดัเตรียมวสัดุ  ครุภณัฑ ์สาํรวจ  จดัหา  ลงบญัชี  ควบคุมการเบิกจ่าย  
จาํหน่าย  แจง้/ ติดตามผลการซ่อมบาํรุงอาคาร  วสัดุ  ครุภณัฑ ์ ไฟฟ้า  ประปา  การกาํจดัส่ิงปฏิกลู  บ่อดกัไขมนั  ประสาน
และติดตามงานกบักองคลงั กองอาคารสถานท่ี  ตรวจสอบ/เบิกจ่ายการใชง้านโทรศพัทภ์ายนอก  การใชง้านระบบสญัญาณ
เคเบ้ิลทีว ี ยบีูซี ทาํเอกสารเบิกจ่ายเงินใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้ง ประชาสมัพนัธ์พร้อมรณรงคใ์หน้กัศึกษาไปใชสิ้ทธ์ิเลือกตั้ง  
ประสานงานโครงการวจิยัของมหาวทิยาลยั การลดโลกร้อนรีไซเคิลขยะ การขอใชล้านเอนกประสงคบ์ริเวณศูนยอ์าหารและ
หนา้อาคารกิจกรรมนกัศึกษา  จดัทาํคาํของบประมาณ  เป็นกรรมการจดัจา้ง กรรมการตรวจรับ กรรมการประเมินผล  
      

8. งานธุรการ 
            งานธุรการ ทาํหนา้ท่ีเป็นหน่วยงานกลางในการดาํเนินงานดา้นธุรการในภาพรวมของกองฯไดแ้ก่ งาน

บริหารทัว่ไป  งานสารบรรณ  งานการเงินและบญัชี  งานงบประมาณ  งานผลิตเอกสาร  งานพสัดุและงานบุคลากร ในการ
ใหบ้ริการและสนบัสนุนการดาํเนินงานแก่ทุกงานของกองกิจการนกัศึกษา นกัศึกษากลุ่มกิจกรรมส่วนกลาง เช่น องคก์าร
บริหาร องคก์ารนกัศึกษา สภานกัศึกษา ชมรมต่าง ๆและคณะกรรมการนกัศึกษาประจาํหอพกัตลอดจนใหบ้ริการแก่
บุคลากรทัว่ไปตามภาระงาน ดงัน้ี 
  8.1. หน่วยบริหารงานทัว่ไป    มีหนา้ท่ีดาํเนินการเก่ียวกบั งานประชุมต่าง ๆ เช่น ประชุมพบอธิการบดี  
ประชุมคณะกรรมการดาํเนินงานกิจการนกัศึกษา   ประชุมทีมผูบ้ริหารกองกิจการนกัศึกษาประชุมหวัหนา้งาน ประชุม
เจา้หนา้ท่ีกองกิจการนกัศึกษาประชุมเจา้หนา้ท่ีของงานฯ  ประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ  ประชุมพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ 
ภาพรวมของกองกิจการนกัศึกษาของกองกิจการนกัศึกษางานเลขานุการ    ประสานงานหน่วยงานภายในและภายนอก  งาน
ขอ้มูลต่างๆ งานปฐมนิเทศนกัศึกษา งานประกนัคุณภาพของกองฯและมหาวทิยาลยั   รับรองการดูงาน และงานอ่ืน ๆทัว่ไป 
ของกองฯ 
  8.2. หน่วยสารบรรณ   มีหนา้ท่ีรับ - ส่ง  นาํเสนอ ตรวจสอบ ติดตาม จดัทาํสาํเนา แจกจ่าย แจง้เวยีน
หนงัสือต่างๆ ของกองและหน่วยงาน   ถ่ายเอกสาร  ร่าง -โตต้อบหนงัสือ เกษียนหนงัสือต่าง ๆ ของกองกิจการนกัศึกษา
จดัเก็บ - คน้หาเอกสาร   รับ - ส่งไปรษณียภณัฑ ์ พสัดุภณัฑใ์หแ้ก่ทุกงาน  นกัศึกษากลุ่มกิจกรรมและนกัศึกษาท่ีพกัใน
หอพกั  ใหบ้ริการการขอใชห้อ้งประชุมกองกิจการนกัศึกษาดูแลความสะอาดสาํนกังานกองกิจการนกัศึกษาฯลฯ 



 

 

- 14 - 

  8.3 หน่วยการเงนิและบัญชี  มีหนา้ท่ีดาํเนินการเก่ียวกบัการเงินต่าง ๆ ของกองกิจการนกัศึกษาเช่น เงิน
ยมืทดรองจ่ายในการดาํเนินงานของกองกิจการนกัศึกษา   นกัศึกษากลุ่มกิจกรรมส่วนกลาง เช่น องคก์ารบริหาร องคก์าร
นกัศึกษา สภานกัศึกษา ชมรม และคณะกรรมการประจาํหอพกันกัศึกษา ควบคุม   รับ - จ่ายเงินทุนการศึกษา  เงินยมืฉุกเฉิน  
เงินค่าบาํรุงสุขภาพและประกนัอุบติัเหตุ เงินค่าบาํรุงกิจกรรมนกัศึกษา  รับและควบคุม เงินรายไดค้่าใชบ้ริการสนามกีฬา
ต่าง ๆ นาํเงินรายไดส่้งกองคลงั  รับ-จ่ายเงินทุกประเภททั้งตวัเงินสดและสัง่จ่ายดว้ยเช็ค  นาํเงินฝาก ถอน  ควบคุม  
ตรวจสอบ จดัเก็บรักษา  เก็บหลกัฐานการเงิน   ทาํบญัชีและรายงาน สาํรวจและติตามหน้ีสิน  
  8.4 หน่วยงบประมาณ  มีหนา้ท่ีดาํเนินการเก่ียวกบังบประมาณต่างฯของกองฯ และกลุ่มกิจกรรม
นกัศึกษา เช่น เงินรายไดม้หาวทิยาลยั  เงินงบประมาณแผน่ดิน เงินค่าบาํรุงกิจกรรมนกัศึกษา  เงินอุดหนุนกิจกรรมนกัศึกษา  
เงินรายไดก้รมการศาสนา และเงินอ่ืน ๆ จดัทาํคาํของบประมาณประจาํปี   บริหารและวางแผน การใชเ้งินใหเ้ป็นไปตาม
แผนงาน  จดัทาํทะเบียนควบคุมการใชเ้งิน ใหค้าํแนะนาํ/ความรู้การใชเ้งินและหลกัฐานการเบิกจ่าย วเิคราะห์ ตรวจสอบ 
จดัทาํรายงานการใชเ้งิน  พร้อมขออนุมติัและเบิกจ่าย  
  8.5  หน่วยผลติเอกสาร    มีหนา้ท่ีพิมพห์นงัสือ/เอกสารและบนัทึกขอ้มูลของกองกิจการนกัศึกษาใหแ้ก่
งานต่างๆ เช่นขอ้มูลนกัศึกษาท่ีพกัหอพกั กิจกรรม  วชิาทหาร  ค่าประกนั/ ค่าบาํรุงสุขภาพนกัศึกษา  วนิยั  ทุนฯลฯ 
  8.6 หน่วยพสัดุ  ดาํเนินการเก่ียวกบั วสัดุสาํนกังานและครุภณัฑข์องกองกิจการนกัศึกษาใบเสร็จรับเงิน  
และตัว๋ค่าใชส้นามกีฬาต่าง ๆ  สาํรวจ  จดัหา   ติดตามผล   กาํหนดรูปแบบ ประสานทะเบียนควบคุม  รับ -จ่ายวสัดุ
สาํนกังานและ ใบเสร็จรับเงินใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีของกองกิจการนกัศึกษา ประสานงานซ่อมแซมครุภณัฑ ์จาํหน่าย  
ควบคุมดูแลการซ่อมบาํรุง  ควบคุมและเบิกจ่ายค่าโทรศพัท/์โทรสารของสาํนกังานกองฯ 
  8.7 หน่วยบุคลากร  ดาํเนินการเก่ียวกบังานบุคลากรกองฯเช่น ประเมินผลการดาํเนินงาน       การเล่ือน
ขั้นเงินเดือน/เพ่ิมค่าจา้ง  เงินรางวลั  การลา ประวติั ขอ้มูลต่างๆของบุคคลากรกองกิจการนกัศึกษาเงินค่าสวสัดิการต่าง ๆ  
หนงัสือรับรองสิทธ์ิ ตาํแหน่งวา่ง   การสอบคดัเลือก บรรจุแต่งตั้ง โอนยา้ย ลาออก เกษียณอาย ุทาํสญัญาจา้ง และจดั
กิจกรรมต่างๆใหแ้ก่บุคลากรกองกิจการนกัศึกษาเช่น งานเล้ียงในโอกาสต่างๆของบุคคลากรกองกิจการนกัศึกษา 
 

9. งานสารสนเทศและนวตักรรม 
        งานสารสนเทศและนวตักรรม เป็นหน่วยงานท่ีดาํเนินงานเก่ียวกบัสารสนเทศ ประกนัคุณภาพ การจดัการ

ความรู้ บริหารความเส่ียง งานแผนและพฒันา การประชาสมัพนัธ์และชุมชนสมัพนัธ์ของกองกิจการนกัศึกษาดงัน้ี 
 9.1 หน่วยสารสนเทศ   
 มีหนา้ท่ีพฒันาระบบขอ้มูลสารสนเทศ  ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ เครือข่ายและ Server ของกองกิจการนกัศึกษา   

        9.2  หน่วยประกนัคุณภาพ   
       มีหนา้ท่ีประสานและส่งเสริมใหมี้การนาํนโยบาย/แผนกลยทุธ์ดา้นคุณภาพของมหาวทิยาลยัมาสู่ 

การปฏิบติัดว้ยการส่ือสารสร้างความเขา้ใจ ผา่นกระบวนการ การมีส่วนร่วม เพ่ือนาํระบบประกนัคุณภาพมาประยกุตใ์ชใ้ห้
เหมาะสมกบัภารกิจ/กระบวนการ/กิจกรรม ของแต่ละหน่วยงาน ภายในกองกิจการนกัศึกษา 
        9.3  หน่วยการจดัการความรู้   
        มีหนา้ท่ี นาํแนวคิดเร่ืองกระบวนการจดัการความรู้ (Knowledge Management Process)  และกระบวนการ
บริหารจดัการการเปล่ียนแปลง  (Change Management Process)   มาประยกุตใ์ชใ้นการจดัทาํแผนการจดัการความรู้   (KM 
Action Plan) และนาํไปสู่การปฏิบติัใหเ้กิดข้ึนจริงๆ 
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        9.4  หน่วยการบริหารความเส่ียง   
       มีหนา้ท่ีวเิคราะห์ ระบุความเส่ียงและสาเหตุในแต่ละขั้นตอนและจดัทาํแผนบริหารความเส่ียง ครอบคลุม  ความ
เส่ียงเชิงยทุธศาสตร์ ความเส่ียงดา้นธรรมาภิบาล ความเส่ียงดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ ความเส่ียงดา้นกระบวนงาน ติดตาม
ตรวจสอบการดาํเนินการตามแผนจดัการความเส่ียง 
        9.5  หน่วยแผนและพฒันา   
        มีหนา้ท่ี  ประสานความร่วมมือ  จดัทาํ  ติดตาม  ดูแล  ประเมินผล  แผนต่าง ๆ  ของกองกิจการนกัศึกษาเช่น 
แผนกลยทุธ์ แผนปฏิบติัการ แผนบริหารความเส่ียง แผนการจดัการความรู้แผนพฒันาบุคลากร เป็นตน้  
 
                      9.6  หน่วยประชาสัมพนัธ์และชุมชนสัมพนัธ์  
   มีหนา้ท่ีประสมัพนัธ ์เพ่ือเพ่ิมโอกาสใหน้กัศึกษาเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารมากข้ึน เพ่ือเกิดความรู้ ความเขา้ใจ 
สามารถใชข้อ้มูลข่าวสารของกองกิจการนกัศึกษาในการรับบริการและสวสัดิการตลอดจนพฒันาคุณภาพชีวติและมีส่วน
ร่วมในการทาํกิจกรรมกบักองกิจการนกัศึกษาและมหาวทิยาลยัตลอดจนสร้างความเขา้ใจและ  ความร่วมมือระหวา่งภารกิจ
ของกองกิจการนกัศึกษากบันกัศึกษา  บุคลากร  ประชาชนและประชาคมทั้งในและนอกมหาวทิยาลยั 
 
 
 

----------------------------------------------------  
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บทที่ 3 
 

ในบทน้ีซ่ึงกล่าวถึงแผนงานโครงการและกิจกรรมของปี 2553  โดยการจดัล าดบัตามเป้าประสงค ์ วตัถุประสงค ์  กลยทุธ์ และปฏิทินการด าเนินงานของกองกิจการนกัศึกษา   
ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

 

3.1  แผนงาน / โครงการ / การด าเนินกจิกรรมกองกจิการนักศึกษา  ปีการศึกษา  2553 

เป้าประสงค์ที ่1   บัณฑิตมีภาวะผู้น า  มีทกัษะชีวติ มีคุณธรรม มีส านึกสาธารณะและสมรรถนะสากล และอยู่ร่วมกบัผู้อืน่ได้ดี 

               วตัถุประสงค์ 1.  เพ่ือให้บัณฑิตมีจิตส านึกสาธารณะ  มีคุณธรรมจริยธรรม และมีวินัย  ถือประโยชน์ของเพ่ือนมนุษย์เป็นกิจท่ีหน่ึงตามพระราชปณิธานของ สมเดจ็พระบรมราชชนกฯ 

กลยุทธ์กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม ระยะเวลา ดชันีช้ีวดั 
งปม 

(บาท) 
เป้าหมาย ผู้รับผดิชอบ 

อืน่ ๆ 
(เงือ่นไข) 

1. เผยแพร่พระราชปณิธานของ
สมเดจ็พระบรมราชชนกฯ  

 

แผนงาน  เผยแพร่พระราชประวตั ิ และพระราชปณิธานของสมเดจ็ 
พระบรมราชนก 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

-   
     

จดัท าภาพพระบรมฉายาลกัษณ์และพระราชปณิธานของ
สมเด็จพระบรมราชชนก หนา้อาคารกิจกรรมนกัศึกษา            

ตลอดปี 
 

มีภาพพระบรมฉายา
ลกัษณ์และพระราช
ปณิธานของสมเด็จ
พระบรมราชชนก 
หนา้อาคารกิจกรรม
นกัศึกษา            

8,000 
 

จ านวน  1  ผืน ง.กิจกรรม 
 

 

-   
     

จดัท าสติกเกอร์พระราชปณิธานติดหนา้หอ้งท าการกลุ่ม
กิจกรรมทุกชมรม หอ้งประชุม และหน่วยงานต่าง ๆ ภายใน
อาคารกิจกรรมนกัศึกษา 

ตลอดปี 
 

มีสติกเกอร์พระราช
ปณิธาน  
 

3,000 
 

จ านวน  200 
แผน่ 

ง.กิจกรรม 
 

 



 

K:\แผนปฏิบตัิการปี 53 (13 ก.ค.53 )\บทท่ี 3 เป้าประสงค์ 1-1.doc                                                                                                                                                                                 17 

กลยุทธ์กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม ระยะเวลา ดชันีช้ีวดั 
งปม  

(บาท) 
เป้าหมาย 

ผู้รับผดิชอบ 
 

อืน่ ๆ 
(เงือ่นไข) 

 -   จดัพิมพพ์ระราชปณิธานลงปกหลงัคู่มือและหนงัสือต่าง ๆ 
- หนงัสือโครงสร้างกิจกรรมเสริมหลกัสูตร 
 
 
- หนงัสือปฐมนิเทศฯ นกัศึกษาใหม่ 

 
       -       สูจิบตัรพีธีมอบทุนการศึกษา 
      

 
15 พ.ค.- 
5 มิ.ย.53 

 
มี.ค. – 5 
มิ.ย 53 
ก.ค. 53 - 
ก.ค.54 

 
 
 
มีพระราชปณิธาน
ตามแผนงาน 
 

 
56,000 

 
 

210,000 
 

10,000 

 
ทุกเล่ม 

 (4,000  เล่ม) 
 

4,200  เล่ม 
 

500  เล่ม 

 
ง.กิจกรรม 
 
 
ง.แนะแนวฯ 
 
ง.แนะแนวฯ 

 

 - จดัท าป้ายประชาสมัพนัธ์ตวัอกัษรวิง่ขอ้ความ“ขอใหถื้อประโยชน์
ของเพ่ือนมนุษยเ์ป็นกิจท่ีหน่ึงและประโยชน์ส่วนตนเป็นกิจท่ีสอง  
ม.อ.เติมหวัใจใหส้งัคม” ประชาสมัพนัธ์หนา้อาคารกิจกรรม
นกัศึกษา   

ตลอดปี 
 

ป้ายประชาสมัพนัธ์ 
“ขอใหถื้อประโยชน์
ของเพื่อนมนุษยเ์ป็น
กิจท่ีหน่ึง และ
ประโยชน์ส่วน  
ตนเป็นกิจท่ีสอง  
ม.อ.เติมหวัใจให้
สงัคม” 

5,000 หนา้ตึกกิจกรรม
นกัศึกษา 

ง.กิจกรรม 
 

ไดรั้บบริจาค 
ตวัอกัษรวิง่
จาก 
ศูนยค์อมฯ 

 -  จดัท าป้ายพระราชปณิธานในหอพกั  อาคารส านกังาน 
หอพกัและศูนยอ์าหารโรงชา้ง 

ตลอดปี 
 

จ านวนช้ิน  16 ช้ิน  ง.หอพกัฯ/ 
ง.บริการฯ 

 

   - 
 

จดัท าสต๊ิกเกอร์พระราชปณิธานติดในหอ้งพกันกัศึกษา เม.ย. 53 3,500 ช้ิน 21,000 ติดในหอ้งพกั
กองกิจ/ในก ากบั 

ง.หอพกัฯ  
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กลยุทธ์กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม ระยะเวลา ดชันีช้ีวดั 
งปม  

(บาท) 
เป้าหมาย 

ผู้รับผดิชอบ 
 

อืน่ ๆ 
(เงือ่นไข) 

 - เขียนพระราชปณิธานก าแพงหอพกันกัศึกษาอาคาร 5 ปี 2553 จ านวนจุด   1 จุด ง.หอพกัฯ  

 - จดัท าป้ายพระราชปณิธานดา้นหนา้หอพกันกัศึกษา ปี 2553 จ านวนป้าย  1 ป้าย ง.หอพกัฯ รองบฯ 

 -  จดัท าอกัษรขอ้ความ “ขอใหถื้อประโยชน์ส่วนตวั เป็นท่ีสอง 
ประโยชน์ของเพ่ือนมนุษยเ์ป็นกิจท่ีหน่ึง บนหนา้ web site 
กองทุนเงินใหกู้ย้มืเพ่ือการศึกษา 

ปี 2553        _ นกัศึกษากูย้มื
ทุกคน 

   ง.กองทุนฯ  

 -   สนบัสนุนกลุ่มกิจกรรมจดัเผยแพร่พระราชปณิธานสมเด็จ      
พระบรมราชชนกฯ เช่น สกรีนลงในเส้ือรับนอ้งใหม่ เส้ือคณะ  
ท างานปฐมนิเทศ เป็นตน้ 

ตลอดปี จ านวนโครงการ 200,000 5 โครงการ กลุ่มกิจกรรม
และหวัหนา้
หน่วย 
ทุกหน่วย 

 

2. ขยายกจิกรรมให้นักศึกษา 
    รู้จกัชุมชน และสังคม 
 
 
 
 

1.  แผนงาน   จดัและสนับสนุนการจดักจิกรรมพฒันาชุมชน       

- จดักิจกรรมร่วมแรง ร่วมใจ นอ้งใหม่บ าเพญ็  มอ.เติมหวัใจให้
สงัคม 

5 มิ.ย. จ านวนโครงการ/คน 30,000 1โครงการ/4,000
คน 

ทุกงาน  

- จดักิจกรรมบ าเพญ็ประโยชน์  เน่ืองในวโรกาส เฉลิมพระ 
ชนมพรรษา 12 สิงหาคม และ 5 ธนัวาคม 

12 ส.ค./5 
ส.ค. 

จ านวนโครงการ/คน 20,000 2โครงการ/100
คน 

ง.กิจกรรม  

 - จดักิจกรรมบ าเพญ็ประโยชน์ร่วมกบัองคก์รภายนอก  ไดแ้ก่   
จงัหวดั  และ องคก์รส่วนทอ้งถ่ิน 

ตลอดปี จ านวนโครงการ/คน 20,000 2โครงการ/100
คน 

ง.กิจกรรม  

 - จดักิจกรรมแลกเปล่ียนนกัศึกษา ออกค่ายอาสาพฒันาชุมชนกบั 
มหาวทิยาลยัต่างภูมิภาค 

ต.ค. 53/
มี.ค.54 

จ านวนโครงการ/คน 50,000 2โครงการ/100
คน 

ง.กิจกรรม  
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กลยุทธ์กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม ระยะเวลา ดชันีช้ีวดั 
งปม  

(บาท) 
เป้าหมาย 

ผู้รับผดิชอบ 
 

อืน่ ๆ 
(เงือ่นไข) 

 - สนบัสนุนการจดักิจกรรมพฒันาชุมชนแก่กลุ่มกิจกรรม เช่น  
โครงการค่ายนอ้งใหม่  ค่ายครูสะตอ  ค่ายจิตอาสา  ค่ายจุด
ประกาย  ค่ายบูรณาการเรียนรู้ชมชุนของทอ้งถ่ิน  ค่ายพฒันา
ชุมชน  เป็นตน้ 
 

ตลอดปี จ านวนโครงการ/คน 1,000,000 6โครงการ/700
คน 

ง.กิจกรรม 
ง.หอพกัฯ 

 

 2.  แผนงาน   จดัและสนับสนุนการจดัลานกฬีาและวฒันธรรมใน   
ชุมชน  เช่น 

      

  

- สนบัสนุนการจดักิจกรรมวฒันธรรมในชุมชน เช่น โครงการค่าย
ร่วมชมรมในฝ่ายศิลปวฒันธรรม  โครงการนาฏรักษส์ญัจร  
โครงการนาฏะ  นาฏยะลินลา  เป็นตน้ 

8 ก.ค. 
5 ธ.ค. 
21 - 23 
ม.ค.54 

จ านวนโครงการ/คน 
 

35,000 
 

3โครงการ/100คน 
 

ง.กิจกรรม 
ง.พฒันากีฬาฯ 

 

 3. แผนงาน   จดัและสนับสนุนส่งเสริมการเรียนรู้แก่เยาวชน 
    ด้อยโอกาส 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 - 
 

โครงการเยาวชนดอ้ยโอกาสทศันศึกษา แหล่งประวติัศาสตร์และ
ศิลปวฒันธรรม  และงาน ม.อ.วชิาการ 

ส.ค. และ 
ก.ย. 

จ านวนโครงการ/คน 
 

30,000 
 

3 โครงการ/120
คน 

ง.กิจกรรม 
 

 

 - 
 

โครงการหอ้งสมุดตน้กลา้สงขลานครินทร์ 
 
 

ส.ค.53 
และม.ค.54 

จ านวนโครงการ/คน 
 
 

  50,000 2 โครงการ/100
คน 

ง.แนะแนวฯ  

 - โครงการติวนอ้งตน้กลา้สงขลานครินทร์ ต.ค. 53และ
มี.ค. 54 

จ านวนนกัศึกษา 10,000 
 

30 คน 
 

ง.แนะแนวฯ  



 

K:\แผนปฏิบตัิการปี 53 (13 ก.ค.53 )\บทท่ี 3 เป้าประสงค์ 1-1.doc                                                                                                                                                                                 20 

กลยุทธ์กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม ระยะเวลา ดชันีช้ีวดั 
งปม  

(บาท) 
เป้าหมาย 

ผู้รับผดิชอบ 
 

อืน่ ๆ 
(เงือ่นไข) 

 - โครงการ”ตน้กลา้สมัพนัธ์” พ.ค.54 จ านวนนกัศึกษา 10,000 30 คน ง.แนะแนวฯ  
 - สนบัสนุนการจดักิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้แก่เยาวชน 

ดอ้ยโอกาสของกลุ่มกิจกรรมนกัศึกษา  เช่น โครงการออมสินเพ่ือ
นอ้ง  โครงการอิเลคทรอนิคส์เพ่ือนอ้ง  โครงการแบ่งฝันปัน
รอยยิม้แด่นอ้ง  โครงการแบ่งปันฝันแด่ผูด้อ้ยโอกาส   เป็นตน้  

ตลอดปี 
 

จ านวนโครงการ/คน 
 

200,000 6 โครงการ/300
คน 

ง.กิจกรรม 
ง.หอพกัฯ 
ง.แนะแนวฯ 

 

 

 4. แผนงาน   จดัและสนับสนุนกจิกรรมเพือ่เยาวชน       
 - โครงการแบ่งฝันปันรัก 12 – 13 

มิ.ย. 53 
จ านวนโครงการ/ คน 
 

60,000 
 

1 โครงการ/ 80 
คน 

 

ง.แนะแนวฯ 
 

 

  โครงการสอนทกัษะกีฬาส าหรับเยาวชนภาคฤดูร้อน เม.ย. จ านวนโครงการ/ คน 
 

  ง.พฒันากีฬา  

    -    สนบัสนุนการจดักิจกรรมเพ่ือเยาวชนของกลุ่มกิจกรรมต่าง ๆ เช่น  
โครงการจูงมือนอ้งสู่ร้ัวมหาวทิยาลยั  โครงการค่ายเสริมสร้าง 
เยาวชนพิทกัษส่ิ์งแวดลอ้ม  โครงการเยาวชนสะพายกลอ้งส่องนก  
โครงการวนัเด็ก  เป็นตน้ 

ตลอดปี 
 
 

จ านวนโครงการ/ คน 
 
 

50,000 
 
 

5 โครงการ/300
คน 

 

ง.กิจกรรม 
ง.หอพกัฯ 
ง.แนะแนวฯ 
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กลยุทธ์กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม ระยะเวลา ดชันีช้ีวดั งปม (บาท) เป้าหมาย 
ผู้รับผดิชอบ 

 
อืน่ ๆ 

(เงือ่นไข) 
 5. แผนงาน   บัณฑิต – นักศึกษา ร่วมส่งเสริมพฒันาองค์กรชุมชน ใน

ชนบท 
      

 - จดัเวทีประชาคมเพ่ือส่งเสริมการจดัตั้งของกลุ่มองคก์รชุมชน น า
ผูน้ ากลุ่มชุมชนศึกษา  ดูงาน ชุมชนเขม้แขง็และเศรษฐกิจพอเพียง  
จดักิจกรรมนกัศึกษาช่วยพฒันาชุมชน  เน่ืองในโอกาสวนัส าคญั
ต่าง ๆ 

ตลอดปี 
 

จ านวน
โครงการ/ คน 
 

30,000 
 

4 โครงการ/200คน ง.กิจกรรม  

3.  สร้างบรรยากาศและ 
ส่ิงแวดล้อมด้านคุณธรรม   

1.  แผนงาน   สร้างบรรยากาศและส่ิงแวดล้อมให้เป็นแบบอย่างทีด่ ี 
ด้านคุณธรรม จริยธรรมส่งเสริมเชิดชูนักศึกษาทีก่ระท าด ี

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

จริยธรรม  ส่งเสริมบุคลากร 
และนักศึกษาทีม่คีวามดเีด่น 

-  โครงการคดัเลือกนกักิจกรรมตวัอยา่ง ม.ค. – ก.พ. นกักิจกรรม
ตวัอยา่ง 

10,000 80  คน ง.กิจกรรม  

เป็นแบบอย่างทีด่ ี - โครงการคดัเลือกโครงการกิจกรรมนกัศึกษาดีเด่น ม.ค. – ก.พ. โครงการ
กิจกรรม

นกัศึกษาดีเด่น 

20,000 20 โครงการ ง.กิจกรรม  

 - โครงการเวทีคุณภาพกิจกรรมนกัศึกษา ก.พ จ านวน
โครงการ/คน 

100,000 3 โครงการ/300  คน ง.กิจกรรม  

 - จดัท า web sit e ธนาคารความดี มอ.เติมหวัใจใหส้งัคม ตลอดปี มี web site 
ธนาคารความดี 

100,000 1  web site ง.กิจกรรม  

    -   โครงการส่งเสริมนกัศึกษาท่ีประพฤติดี "คนดีศรีสงัคม"   ตลอดปี มีโครงการ - 10 โครงการ ง.หอพกัฯ  
 - โครงการมอบโล่เกียรติยศและเกียรติบตัรแก่นกักีฬา ผูจ้ดัการทีม 

ผูฝึ้กสอนชนิดกีฬาท่ีไดรั้บรางวลัการแข่งขนักีฬามหาวทิยาลยั ฯ 
ก.พ/มี.ค. 

 
มีโครงการ 

 
20,000 

 
1 โครงการ 
 

ง.พฒันากฬีา 
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กลยุทธ์กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม ระยะเวลา ดชันีช้ีวดั งปม (บาท) เป้าหมาย 
ผู้รับผดิชอบ 

 
อืน่ ๆ 

(เงือ่นไข) 
 - โครงการจดับอร์ดรณรงคส์ร้างบรรยากาศการแต่งกายชุดนกัศึกษา ตลอดปี มีบอร์ดรณรงค์

สร้างบรรยากาศ
การแต่งกายชุด

นกัศึกษา 

- 11  บอร์ด ง.หอพกัฯ 
 

 

 - โครงการส่งเสริมกิจกรรม 5 ส  ในหอพกันกัศึกษา  (ทบทวน ว. ก.
ใหม่) 

ตลอดปี 
 

จ านวนนกัศึกษา
ท่ีเขา้ร่วม
โครงการ 

20,000 100% ของ
นกัศึกษาท่ีพกัใน
หอพกั 

ง.หอพกัฯ 
 

 

      -   จดัสถานท่ี/หอ้งปฏิบติัของศาสนกิจในหอพกั ตลอดปี มีหอ้งปฏิบติั
ของศาสนกิจ 

- 1 หอ้ง/1  อาคาร ง.หอพกัฯ  

     - โครงการหอพกัสีเขียวปลูกตน้ไมเ้ฉลิมพระเกียรติฯ ครบ 7 รอบ ธ.ค. จ านวนนกัศึกษา
และบุคลากร 

10,000 1,000 คน ง.หอพกัฯ 
คณะกรรมการหอพกั 

 

 -   โครงการคดัเลือกนกัเรียนนกัศึกษาและศิษยเ์ก่ากองทุนฯ ดีเด่น ธ.ค. มีโครงการ
คดัเลือก 

2,000 1 โครงการ ง.กองทุนฯ  

 - โครงการรณรงค ์ ละ เลิก   การพนนั มิ.ย.-ก.ย.  มีโครงการ
รณรงค ์ ละ เลิก   
การพนนั 

10,000 1 โครงการ 
4 กิจกรรม 

ง.วนิยันกัศึกษา 
 

งบ สสส 
127,800 

 - โครงการรณรงค ์ ละ เลิก การทุจริตการสอบ  ตลอดปี
การศึกษา 

มีโครงการ
รณรงค ์ ละ เลิก 
การทุจริตการ
สอบ 

10,000 1 โครงการ 
2  กิจกรรม 

ง.วนิยันกัศึกษา  
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กลยุทธ์กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม ระยะเวลา ดชันีช้ีวดั งปม (บาท) เป้าหมาย 
ผู้รับผดิชอบ 

 
อืน่ ๆ 

(เงือ่นไข) 

      -    กจิกรรมประชาสัมพนัธ์ประกาศ/ข้อห้าม/ข้อปฏิบัต ิ       

  -  จดับอร์ดไวนิล ตลอดปี มีบอร์ด - 11  บอร์ด 
ทุกอาคาร 

ง.หอพกัฯ  

  -  Website หอพกันกัศึกษา ตลอดปี มี Website - 1  Website ง.หอพกัฯ  
  -  คู่มือหอพกันกัศึกษา ตลอดปี มีคู่มือหอพกั

นกัศึกษา 
- มีคู่มือทุกหอ้งพกั

นกัศึกษา 
ง.หอพกัฯ  

  -  สาส์นหอพกันกัศึกษา ตลอดปี มีสาส์นหอพกั
นกัศึกษา 

- เดือนละ 1 ฉบบั   ง.หอพกัฯ  

  - มีมาตรฐานและขั้นตอนบทลงโทษติดในหอ้งพกันกัศึกษา ตลอดปี มีมาตรฐานและ
ขั้นตอนฯ 

_ มีมาตรฐานและ
ขั้นตอนฯ ทุกหอ้งพกั

นกัศึกษา 

ง.หอพกัฯ  

 - สนบัสนุนการจดักิจกรรม สร้างบรรยากาศและส่ิงแวดลอ้มให ้ 
เป็นแบบอยา่งท่ีดี ดา้นคุณธรรม จริยธรรมขององคก์รกิจกรรม  
 เช่น  กิจกรรมตามนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D)   โครงการ
สปัดาห์ศาสนา  โครงการพฒันาหอ 2 กา้วไกลถวายแด่แม่   
โครงการจากใจลูกแด่แม่  เป็นตน้ 

ตลอดปี จ านวน
โครงการ/คน 

30,000 7 โครงการ/300คน ง.กิจกรรม 
งานหอพกั 
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กลยุทธ์กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม ระยะเวลา ดชันีช้ีวดั งปม (บาท) เป้าหมาย 
ผู้รับผดิชอบ 

 
อืน่ ๆ 

(เงือ่นไข) 

4. จดัและส่งเสริมกจิกรรมให้
นักศึกษา เรียนรู้การแก้ไข
พฤตกิรรมทีข่ัดกบัวนิัย
นักศึกษา 

- ด าเนินการทางวนิยันกัศึกษาและลงโทษนกัศึกษาท่ีกระท าผิดวนิยั
นกัศึกษา 

ตลอดปี
การศึกษา 

มีการด าเนินการ
ทางวนิยัและ
ลงโทษนกัศึกษา 

 ทุกกรณีตาม
ขอ้บงัคบั 

ง.วนิยันกัศึกษา  

 - จดัโครงการปรับเปล่ียนพฤติกรรมนกัศึกษาท่ีถูกลงโทษทางวนิยั
นกัศึกษาตามมาตรการรอการลงโทษ 

 จ านวนนกัศึกษา
ท่ีไดเ้ขา้ร่วม
โครงการ
ปรับเปล่ียน
พฤติกรรม 

 ทุกคน ง.วนิยันกัศึกษา  

 - สนบัสนุนการจดักิจกรรมเสริมสร้างวนิยันกัศึกษา เช่นการแต่ง
กายงาม  เชิดชูนามสงขลานครินทร์  รณรงคก์ารปฏิบติัตามกฎ
จราจร เป็นตน้ 

ตลอดปี จ านวน
โครงการ/ คน 

 

4,000 2 โครงการ/........ กลุ่มกิจกรรม  

5.  จดัและส่งเสริมกจิกรรม แผนงาน  จดัและสนับสนุนการจดัส่งเสริมกจิกรรมพฒันาจติส านึก       
พฒันาจติส านึกสาธารณะ สาธารณะ คุณธรรม จริยธรรม และวนิัย       

คุณธรรมจริยธรรม  และวนิัย - โครงการลูกพระบิดา  จิตอาสา พฒันาคุณธรรม น าชีวติพอเพียง ตลอดปี โครงการ/คน 60,000 4 โครงการ/300 คน ง.กิจกรรมฯ  
 - จดัเสวนาแลกเปล่ียนเรียนรู้แนวปฏิบติัท่ีดีความส าเร็จของการจดั

กิจกรรมรับนอ้งใหม่ประชุมเชียร์ 
ก.ค. 

 
โครงการ/คน 
 จ านวน 

6,000 1 โครงการ/40 คน 
 

ง.กิจกรรมฯ  

     - 
    - 

โครงการถงัขยะรีไซเคิล 
โครงการนางฟ้านอ้ยกบัขยะวเิศษ 

ภาค
การศึกษาท่ี 

2 

จ านวน
โครงการ/คน 

1,000 
1,000 

2 โครงการ/584 
คน 

หอพกัอาคาร 14  
และ 15 
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กลยุทธ์กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม ระยะเวลา ดชันีช้ีวดั งปม (บาท) เป้าหมาย 
ผู้รับผดิชอบ 

 
อืน่ ๆ 

(เงือ่นไข) 
 - โครงการบริจาคโลหิต..จิตสาธารณะถวายเป็นพระราชกศุลใน

พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัฯ ทรงมีพระชนมพ์รรษาครบ 84 
พรรษา 

ตลอดปี จ านวน
โครงการ/คน 

1,200 1 โครงการ/1,000
คน 

ง.บริการฯ  

 - โครงการถงัขยะรีไซเคิลในศูนยอ์าหารโรงชา้ง 
 

ตลอดปี จ านวน
โครงการ/คน 

- 1 โครงการ/10,000
คน 

ง.บริการฯ  

 - โครงการอบรมอาสามสมคัรช่วยเหลือผูป้ระสบภยัฉุกเฉินร่วมกบั
บริษทัหาดทิพย ์และสภากาชาดไทย 
 

ภาค 1 จ านวน คน - 10 คน ง.บริการฯ  

     - โครงการประหยดัน ้ าประหยดัไฟ ตลอดปี จ านวน
โครงการ/คน 

- 3 โครงการ/3,000 
คน 

หอพกัอาคาร 8-9, 13 
 

 

 - โครงการสารวตัรหอพกั ภาคเรียนท่ี 
2 

จ านวน
โครงการ/คน 

15,000 1 โครงการ/348 
คน 

หอพกัอาคาร 6  

 - โครงการธรรมะติดปีก ภาค
การศึกษาท่ี 

2 

จ านวน
โครงการ/คน 

4,000 1 โครงการ/348 
คน 

หอพกัอาคาร 6  

 - โครงการท าบุญหอพกั ก.ค.53 จ านวนนกัศึกษา 20,000 3,500 คน ง.หอพกัฯ/
คณะกรรมการหอพกั 

 
 

     - โครงการอนุรักษป์ระเพณีไทยเน่ืองในวนัเขา้พรรษา ก.ค.53 จ านวน
นกัศึกษา/
บุคลากร 

17,000  50 คน ง.หอพกัฯ  
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กลยุทธ์กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม ระยะเวลา ดชันีช้ีวดั งปม (บาท) เป้าหมาย 
ผู้รับผดิชอบ 

 
อืน่ ๆ 

(เงือ่นไข) 
 -  โครงการประดิษฐด์ว้ยจิตกตญัญู พ.ย. 53 

 
จ านวนนกัศึกษา 10,000 

 
500 คน 

 
ง.แนะแนวฯ  

 -  โครงการ “ติวนอ้งตน้กลา้สงขลานครินทร์” 
 

ต.ค. 53และ
มี.ค. 54 

 

จ านวนนกัศึกษา 
 

10,000 
 

30 คน 
 

ง.แนะแนวฯ  

 - โครงการ”ตน้กลา้สมัพนัธ์” พ.ค.54 จ านวนนกัศึกษา 10,000 
 

30 คน ง.แนะแนวฯ  

 - 
 
 
 

  โครงการปฐมนิเทศ ,  ปัจฉิมนิเทศนกัศึกษาเงินกูย้มื 
 
 
 

ก.ค. 53 
ก.พ. 54 

 
 

จ านวนนกัศึกษา 
 
 
 

10,000 
 
 
 

ร้อยละ60 ของ
นกัศึกษากูย้มื ท่ี
ส าเร็จการศึกษา  ปี
การศึกษา2553 

ง.กองทุนฯ 
 
 
 

 

 - โครงการสร้างจิตส านึกการช าระคืนเงินกองทุนฯ ตลอดปี จ านวนโครงการ 10.000   3  โครงการ ง.กองทุนฯ  

 - โครงการปฐมนิเทศ, ปัจฉิมนิเทศและพบปะเจา้ของทุน ตลอดปี จ านวนนกัศึกษา 30,000 ร้อยละ 90 ของ
นกัศึกษาท่ีไดรั้บ
ทุน 

ง.แนะแนวฯ  

 -        
 - สนบัสนุนการจดัส่งเสริมกิจกรรมพฒันาจิตส านึกสาธารณะ ตลอดปี จ านวน 50,000 1 โครงการ/500คน กลุ่มกิจกรรมและ  
  คุณธรรมจริยธรรม และวนิยั เช่น กลุ่มเซลสามคัคีธรรม ค่าย  โครงการ/คน   หวัหนา้หน่วย  
  อบรมคุณธรรมจริยธรรม  ค่ายปฏิบติัธรรมชมรมพทุธ         
  โครงการคืนมจัฉาสู่วารี  โครงการเติมสีสู่ฝัน เป็นตน้       
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วตัถุประสงค์  2.  เพือ่ให้บัณฑิตมีภาวะผู้น า  มีทกัษะชีวติ  มีทกัษะทางสังคม  วชิาการ  และเสริมสร้างสมรรถนะสากลบนพืน้ฐานความเป็นไทย 

กลยุทธ์กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม ระยะเวลา ดชันีช้ีวดั งปม 
บาท 

เป้าหมาย ผู้รับผดิชอบ 
 

อืน่ ๆ 
(เงือ่นไข) 

1.  จดัและส่งเสริมกจิกรรมที่
เสริมสร้างภาวะผู้น าสมรรถนะ 

1.  แผนงาน   อบรมและพฒันาภาวะผู้น าขององค์กรกจิกรรม 
     นักศึกษา 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

สากลบนพืน้ฐานความเป็นไทย  
 

- โครงการสมัมนากิจกรรมนกัศึกษา มี.ค. จ านวนโครงการ/คน 100,000 1 โครงการ /120 คน ง.กิจกรรม  

 -   โครงการพฒันากิจกรรมนกัศึกษา ใหก้บัผูน้ ากลุ่มกิจกรรมนกัศึกษา 
เช่น  ประธาน  เลขานุการ  เหรัญญิก 

มิ.ย. 
 

จ านวนโครงการ/คน 
 

34,000 1 โครงการ/120 คน 
 

ง.กิจกรรม  

 - โครงการศึกษาดูงานของกลุ่มผูน้ านกัศึกษา ม.ค. 
 

จ านวนโครงการ/คน 
 

70,000 1 โครงการ/40 คน 
 

ง.กิจกรรม  

 - โครงการหลกัสูตรการบริหารส าหรับผูน้ ากลุ่มกิจกรรมนกัศึกษา ส.ค. 
 

จ านวนโครงการ/คน 
 

120,000 
 

1 โครงการ/60 คน 
  

ง.กิจกรรม  

 - โครงการสมัมนาคณะกรรมการนกัศึกษาประจ าหอพกั 3 -4 มี.ค53 จ านวนนกัศึกษา 70,000 94 คน ง.หอพกัฯ  
 - โครงการอบรมอนุกรรมการหอพกั 24 มิ.ย. 53 จ านวนนกัศึกษา 10,000 100 คน ง.หอพกัฯ/

กรรมการ
หอพกั 

 

 
 

- สนบัสนุนการจดักิจกรรมท่ีเสริมสร้างภาวะผูน้ าสมรรถนะ  
สากลบนพ้ืนฐานความเป็นไทยขององคก์รฯ 
เช่น  …………………………………………………… 

    กลุ่มกิจกรรม
และหวัหนา้
หน่วย 
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กลยุทธ์กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม ระยะเวลา ดชันีช้ีวดั งปม บาท เป้าหมาย ผู้รับผดิชอบ 
 

อืน่ ๆ 
(เงือ่นไข) 

 2.  แผนงาน    จดัและส่งเสริมกจิกรรมทีเ่สริมสร้างสมรรถนะสากลบน
พืน้ฐานความเป็นไทย 

      

 - จดัและสนบัสนุนการจดักิจกรรมของนกัศึกษาต่างชาติ   ไดแ้ก่ ตลอดปี จ านวนโครงการ/ 200,000 11 โครงการ/120 คน ง.กิจกรรม  
  การปฐมนิเทศนกัศึกษาต่างชาติ  โครงการสอนภาษาไทยใหก้บั  คน     
  นกัศึกษาต่างชาติ  โครงการนกัศึกษาต่างชาติเรียนรู้วถีิไทย         
  มอ.วชิาการ  International Student Club in PSU Open  Week  

โครงการทศันศึกษาต่างวทิยาเขต  โครงการศึกษาแหล่ง
ศิลปวฒันธรรม  โครงการ  Farewell Party  โครงการ  Visit Orphan  
โครงการ  Sport Acuity   

      

 - โครงการเปิดโลกทศัน์นกัศึกษาสู่สากล ธ.ค. จ านวนโครงการ/
คน 

100,000 1 โครงการ/ 40 คน ง.กิจกรรม  

 - โครงการอบรมภาษาองักฤษใหก้บัผูน้ านกัศึกษา ก.ค. จ านวนโครงการ/
คน 

1,000 1 โครงการ/ 40 คน ง.กิจกรรม  

2. ส่งเสริมและพฒันาความ - โครงการเยาวชนจิตอาสาพฒันาคุณธรรมน าชีวติพอเพียง  ก.ค จ านวนโครงการ/ 250,000 1 โครงการ/ 40 คน ง.กิจกรรม  
เข้มแข็งขององค์กรนักศึกษา  เครือข่ายสถาบนัอุดมศึกษาภาคใต ้  คน     
และสร้างเครือข่ายในการ - โครงการค่ายเรียนรู้สงัคมพหุวฒันธรรมเครือข่ายสถาบนัอุดมศึกษา ส.ค จ านวนโครงการ/ 220,000 1 โครงการ/100 คน ง.กิจกรรม  
พฒันาผู้น าของนักศึกษา  ภาคใต ้  คน     
 - ประชุมสมัมนาผูแ้ทนเครือข่ายสถาบนัอุดมศึกษาภาคใต ้เพ่ือ 6 พ.ค จ านวนโครงการ/ 10,000 1 โครงการ/45 คน ง.กิจกรรม  
  พฒันาบณัฑิตอุดมคติไทย (ดา้นพฒันากิจกรรมนิสิตนกัศึกษา)  คน     
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กลยุทธ์กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม ระยะเวลา ดชันีช้ีวดั งปม บาท เป้าหมาย ผู้รับผดิชอบ 
 

อืน่ ๆ 
(เงือ่นไข) 

 - โครงการเปิดโลกทศัน์บุคลากรและนกัศึกษาสู่สากล สถาบนั ส.ค จ านวนโครงการ/ 170,000 1 โครงการ/40 คน ง.กิจกรรม  
  เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต ้  คน     
 - ส่งนกัศึกษาเขา้ร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการใหค้วาม

ช่วยเหลือผูป่้วยฉุกเฉิน 
 จ านวนโครงการ/

คน 
- 1 โครงการ/5 คน ง.บริการฯ  

 - โครงการหอพกัสญัจร 5 วทิยาเขต 28-29 ส.ค. 
53 

กรรมการหอพกั 35,000 300 คน ง.หอพกัฯ 5 วทิยาเขต 

 - สนบัสนุนส่งเสริมความและพฒันาความเขม้แขง็ขององคก์รฯและ
สร้างเครือข่ายในการพฒันาผูน้ าของนกัศึกษา เช่น โครงการสมัมนา
เครือข่ายสถาบนัอุดมศึกษาภาคใต ้ โครงการสมัมนาผูน้ านกัศึกษา   
5 วทิยาเขต  เป็นตน้ 

ตลอดปี จ านวนโครงการ/
คน 

200,000 3 โครงการ/100คน กลุ่มกิจกรรม  

3.  จดัและส่งเสริมกจิกรรม แผนงาน  จดัและส่งเสริมกจิกรรมเพือ่พฒันาบุคลกิภาพนักศึกษา       
     เพือ่พฒันาบุคลกิภาพ    โครงการ “พฒันาบุคลิกภาพ”  จ านวนโครงการ/คน 60,000 2 โครงการ/500คน ง.แนะแนวฯ  
     นักศึกษา โครงการ “แต่ง(กาย)อยา่งไรใหง้าม”  จ านวนโครงการ/คน 10,000 2 โครงการ/500คน ง.แนะแนวฯ  
 โครงการ “ภาษากบัการสร้างมิตร”  จ านวนโครงการ/คน 10,000 2 โครงการ/500คน ง.แนะแนวฯ  

 โครงการ “เทคนิคการแต่งหนา้เพ่ือแกไ้ขจุดบกพร่อง”  จ านวนโครงการ/คน 10,000 2 โครงการ/500คน ง.แนะแนวฯ  
4. จดัและส่งเสริมกจิกรรม
เสริมสร้างบัณฑิตให้มทีกัษะ
ชีวติและคุณภาพชีวติทีด่ ี
ตระหนักในศักดิ์ศรีและความ 

-   โครงการเรียนเสริมทกัษะภาษาจีนกลาง   ภาคการ 
ศึกษาท่ี 2 

จ านวนนกัศึกษา -เงินรายได ้
3,000  

-เก็บ น.ศ. 
6,000 

20 คน (1 รุ่น  ) ง.หอพกัฯ  

มคุีณค่าในตนเองตาม หลกั
ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

  - โครงการชาวหอพอเพียง ภาคการ 
ศึกษาท่ี 1 

จ านวนนกัศึกษา 1,000 80 คน หอพกัอาคาร 14  
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กลยุทธ์กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม ระยะเวลา ดชันีช้ีวดั งปม บาท เป้าหมาย ผู้รับผดิชอบ 
 

อืน่ ๆ 
(เงือ่นไข) 

 - โครงการอ่าน เขียน เรียนอยา่ง มีประสิทธิภาพ  จ านวนโครงการ/
คน 

5,000 2 โครงการ/200 
คน 

ง.แนะแนวฯ  

5. จดัและส่งเสริมกจิกรรมเพือ่
พฒันานักศึกษาให้มคีวาม
พร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน 
สนับสนุนให้นักศึกษา 
ประกอบอาชีพมรีายได้ระหว่าง
เรียนและสร้างงานด้วยตนเอง 

แผนงาน  จดักจิกรรมพฒันานักศึกษาเร่ืองการประกอบอาชีพอสิระ       
- โครงการเสริมสร้างอาชีพท าอาหารและขนม ภาคการ 

ศึกษาท่ี 1-2 
จ านวนนกัศึกษา  40,000  160 คน/4 คร้ัง ง.หอพกัฯ  

- โครงการเปิดทา้ยขายของ ม.ค.54 จ านวนนกัศึกษา 5,000 1,500 คน คณะกรรมการ
ประสานงาน
หอพกั 

 

- โครงการส่งเสริมสมรรถนะบณัฑิตใหป้ระกอบธุรกิจเองได ้
 

ก.พ. – มิ.ย. 
 

จ านวนนกัศึกษา 
 

8,000 
 

30 คน 
 

ง.แนะแนวฯ  
 

 - โครงการ “นดัพบแรงงาน” ก.พ. 54 จ านวนนกัศึกษา 6,000 3,000 คน ง.แนะแนวฯ  
 -  โครงการแนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ มิถุนายน 

53 
จ านวนนกัศึกษา 4,000 100 ง.แนะแนวฯ  

 - โครงการ “สอบภาษาองักฤษ (TOEIC)” ตลอดปี จ านวนนกัศึกษา -  
 

 

200 คน ง.แนะแนวฯ  

 - โปรแกรมงานพิเศษหารายไดร้ะหวา่งเรียน ตลอดปี จ านวนนกัศึกษา 
 

- 500 คน ง.แนะแนวฯ  
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กลยุทธ์กลยุทธ์  แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม ระยะเวลา ดชันีช้ีวดั งปม บาท เป้าหมาย ผู้รับผดิชอบ อืน่ ๆ 
(เงือ่นไข) 

6 . ส่งเสริมการใหบ้ริการ
ปรึกษา 

- บริการใหค้  าปรึกษาเบ้ืองตน้แก่นกัศึกษาท่ีพกัในหอพกั ตลอดปี ร้อยละนกัศึกษาท่ี
ใชบ้ริการ 

- 100% ของนกัศึกษา 
ท่ี ใชบ้ริการ 

ง.หอพกัฯ  

- ใหบ้ริการปรึกษาท่ีนกัศึกษาwalk in และส่งต่อ 
 

ตลอดปี 
 

จ านวนผูข้อรับ
บริการ 

- 
 

ร้อยละ 100 ของ
ผูรั้บบริการ 

ง.แนะแนวฯ  

 -  
 

ใหบ้ริการปรึกษาทางโทรศพัท์( hotline) ตลอดปี 
 

จ านวนผูข้อรับ
บริการ 

-  
 

ร้อยละ 100 ของ
ผูรั้บบริการ 

ง.แนะแนวฯ 

-  
  

โครงการ”อบรมอาสาสมคัรบา้นวยัใส”     ส.ค. 53 
ม.ค. 54 

จ านวนโครงการ/ 
คน 

50,000 
 

2 โครงการ/70 คน ง.แนะแนวฯ  

-  ประชาสมัพนัธ์แหล่งใหก้ารปรึกษา(บา้นวยัใส/กองกิจการนกัศึกษา) ตลอดปี จ านวนผูข้อรับ
บริการ 

-  ร้อยละ 100 ของ
ผูรั้บบริการ 

ง.แนะแนวฯ  
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วตัถุประสงค์  3.  เพือ่ให้บัณฑิตมคีวามภาคภูมใิจในสถาบัน ความเป็นลูกพระบิดา เป็นหนึ่งเดยีวไม่แยก คณะวทิยาเขต 

กลยุทธ์กลยุทธ์  แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม ระยะเวลา ดชันีช้ีวดั งปม บาท เป้าหมาย ผู้รับผดิชอบ อืน่ ๆ 
(เงือ่นไข) 

1. จดัและส่งเสริมกจิกรรม
ความภาคภูมใิจในสถาบันเป็น 

 โครงการปฐมนิเทศนกัศึกษาใหม่ มิ.ย.  53 จ านวนนกัศึกษา     

หนึ่งเดยีวไม่แยก   คณะวทิยา
เขต 

- โครงการสานสมัพนัธ์กีฬาและศิลปวฒันธรรม 5 วทิยาเขต ก.ค. จ านวนโครงการ/
คน 

250,000 1 โครงการ/ 150 
คน 

ง.กิจกรรมฯ  

 -   โครงการสานสมัพนัธ์ศิลปวฒันธรรม 5 วทิยาเขต ส.ค.53 จ านวนนกัศึกษา 30,000 1 โครงการ/ 30 คน ง.กิจกรรมฯ  
 - โครงการเสริมสร้างความสมัพนัธ์ 5 วทิยาเขต 28 – 29 

ส.ค. 
จ านวนนกัศึกษา 70,000 300 คน ง.หอพกัฯ 5 วข. 

 -  สนบัสนุนการจดักิจกรรมเสริมสร้างความภาคภูมิใจในสถาบนั เป็น
หน่ึงเดียว ไม่แตกแยก คณะ วทิยาเขตขององคก์รฯ  เช่น โครงการ
ลูกพระบิดาภูมิใจ   โครงการแข่งขนักีฬาระหวา่งคณะ   โครงการ
ขายของนอ้งใหม่  โครงการโตว้าทีนอ้งใหม่ ฯลฯ 

ตลอดปี จ านวนโครงการ/คน 
 

500,000 
 

6 โครงการ/3,000 
คน 

กลุ่มกิจกรรม  
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วตัถุประสงค์ 4.  เพือ่ให้บัณฑิตมีความเข้าใจในพหุวฒันธรรมและความเป็นประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษตัริย์ ทรงเป็นประมุข 

กลยุทธ์กลยุทธ์  แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม ระยะเวลา ดชันีช้ีวดั งปม บาท เป้าหมาย ผู้รับผดิชอบ อืน่ ๆ 
(เงือ่นไข) 

1. จดัและส่งเสริมกจิกรรมให้
เกดิการเรียนรู้ และเข้าใจ
วฒันธรรมไทย  และ
วฒันธรรมต่างชาตเิพือ่การอยู่  

แผนงาน  จดัและสนับสนุนกจิกรรมให้เกดิการเรียนรู้และ 
เข้าใจวฒันธรรมไทยและวฒันธรรมต่างชาต ิเพือ่การอยู่ร่วมกนัในสังคม
พหุวฒันธรรม 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

ร่วมกนัในสังคมพหุวฒันธรรม - โครงการสานสมัพนัธ์วฒันธรรมถ่ินใต ้ 13 ก.ค. 
และ20 ธ.ค. 

จ านวนโครงการ/
คน 

200,000 
 

2 โครงการ 
 

ง.กิจกรรมฯ  

 - โครงการแข่งขนักีฬาแลกเปล่ียนศิลปวฒันธรรมในเขต 
สามเหล่ียมเศรษฐกิจ (  IMT – GT VARSITY CARNIVAL) 

24 – 29 
พ.ย. 

 

จ านวนโครงการ/
คน 
 

1,200,000 
 

1 โครงการ/200 คน 
 

ง.กิจกรรมฯ  

 - สนบัสนุนจดักิจกรรมท่ีใหเ้กิดการเรียนรู้และเขา้ใจวฒันธรรมไทย
และวฒันธรรมต่างชาติ  เพ่ือการอยูร่่วมกนัในสงัคมพหุวฒันธรรม
ขององคก์รฯ เช่น  โครงการสปัดาห์ศาสนา  โครงการรู้จกัภาษา
มลายเูบ้ืองตน้  โครงการอบรมภาษาจีนเบ้ืองตน้  โครงการถกัเชือก
จีน เป็นตน้ 

ตลอดปี 
 

จ านวนโครงการ/คน 500,000 
 

5 โครงการ/200 คน 
 

 

ง.กิจกรรมฯ  
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กลยุทธ์กลยุทธ์  แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม ระยะเวลา ดชันีช้ีวดั งปม บาท เป้าหมาย ผู้รับผดิชอบ อืน่ ๆ 
(เงือ่นไข) 

2. รณรงค์ส่งเสริมกจิกรรมความ แผนงาน  จดัและสนับสนุนส่งเสริมกจิกรรมความเป็นประชาธิปไตย       

เป็นประชาธิปไตยมพีระมหา -       
กษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

- 

- 
- 

โครงการประชาธิปไตยกา้วหนา้ 
โครงการรณรงคใ์ชสิ้ทธ์ิเลือกตั้ง 
โครงการรณรงคก์ารใชสิ้ทธ์ิเลือกตั้งใหแ้ก่สมาชิกในหอพกั 

ภาค
การศึกษาท่ี 2 

 

จ านวนโครงการ/
คน 

3,000 3 โครงการ/1,200 
คน 

หอพกัอาคาร 2 
หอพกัอาคาร 3-

4 
หอพกัอาคาร 12 

 

   สนบัสนุนส่งเสริมการเลือกตั้งขององคก์รฯ เช่น การเลือกตั้ง ส.ส. /
การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล / การเลือกตั้งองคก์ารนกัศึกษา 

ตลอดปี จ านวนโครงการ/
คน 

30,000 
 

5 โครงการ/2000
คน 

ง.กิจกรรมฯ  
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วตัถุประสงค์  5.  เพือ่ให้บัณฑิตมสุีขภาพ พลานามยัแข็งแรงสมบูรณ์  

กลยทุธ์กลยทุธ์  แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา ดชันีช้ีวดั งปม บาท เป้าหมาย ผูรั้บผิดชอบ อ่ืน ๆ 
(เง่ือนไข) 

1.  จดักจิกรรมทีส่่งเสริมให้
นักศึกษาเป็นผู้มสุีขภาพดทีั้ง
ร่างกายและจติใจ 

1. แผนงานสนับสนุนการฝึกทกัษะพืน้ฐานทางด้านกฬีาและ  
  ส่งเสริมให้นักศึกษามสุีขภาพดถ้ีวนหน้า 

 
 

ธ.ค. 

 
 
จ านวนโครงการ/คน 

 
 
20,000 

 
 
1 โครงการ/ 60 คน 

 
 

ง.พฒันากีฬา 

 
 

- โครงการฝึกทกัษะดา้นกีฬาใหก้บันกัศึกษาชั้นปีท่ี 1  

- 
 

โครงการฝึกทกัษะพ้ืนฐานทางดา้นกีฬาของชมรมกีฬา เช่น
โครงการฝึกสอนกีฬาแบดมินตนั วา่ยน ้ า เทนนิส  

ตลอดปี 
 

จ านวนโครงการ/คน 
 

50,000 
 

5 โครงการ/ 100 คน 
 

ง.พฒันากีฬา  

 - สนบัสนุนการฝึกทกัษะพ้ืนฐานทางดา้นกีฬาของชมรมกีฬาของ
องคก์รฯ  เช่น โครงการฝึกสอนกีฬาแบดมินตนั วา่ยน ้ า เทนนิส  

ตลอดปี 
 
 

จ านวนโครงการ/คน 
 
 

50,000 
 
 

5 โครงการ/ 100 คน 
 
 

ง.พฒันากีฬา  

- 
 

โครงการ 14 ประสานสรรคส์ร้างกีฬา พ.ย. จ านวนโครงการ/คน  1 โครงการ/200คน ง.พฒันากีฬา  

- 
 

โครงการฝึกทกัษะดา้นกีฬาใหก้บัเยาวชน มี.ค/เม.ย จ านวนโครงการ/คน 20,000 1 โครงการ/100คน ง.พฒันากีฬา  

 2. แผนงานจดัและสนับสนุนการจดักจิกรรมกฬีาเพือ่สุขภาพ       
- โครงการแข่งขนักีฬาระหวา่ง 5 วทิยาเขต ก.ค. จ านวนโครงการ/คน 200,000 1 โครงการ/ 250คน ง.พฒันากีฬา  
- โครงการวิง่สะสมระยะทาง / ตลอดปี จ านวนโครงการ/คน 30,000 3 โครงการ /100คน ง.พฒันากีฬา  

-  โครงการ Walk Rally for Healthy  ตลอดปี จ านวนโครงการ/คน 50,000 5 โครงการ/500 คน ง.พฒันากีฬา  
  โครงการวิง่ Fast break สู่ธรรมชาติ ธ.ค จ านวนโครงการ/คน 20,000 1 โครงการ/ 100 คน ง.พฒันากีฬา  

-  โครงการกิจกรรมกีฬาเพ่ือสุขภาพของกลุ่มองคก์รฯ  ตลอดปี จ านวนโครงการ/คน 50,000 
 

5 โครงการ /500 คน 
 

ง.พฒันากีฬา  
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กลยทุธ์กลยทุธ์ 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

ระยะเวลา ดชันีช้ีวดั งปม บาท เป้าหมาย ผูรั้บผิดชอบ อ่ืน ๆ 
(เง่ือนไข) 

 - 
 

สนบัสนุนการจดักิจกรรมกีฬาเพ่ือสุขภาพของกลุ่มองคก์รฯ 
 เช่น  PSU INDOOR SOCCER  เป็นตน้ 

ก.ค-ก.ย. 
 

จ านวนโครงการ/คน 
 

1,000,000 
 

15โครงการ/1,000คน 
 

ง.พฒันากีฬา 
 

 

- โครงการมหาวทิยาลยัสุขภาพ วทิยาเขตหาดใหญ่ ก.ค-ส.ค จ านวนโครงการ/คน 10,000 1 โครงการ/ 100 คน   

- โครงการมหกรรมสุขภาพนกัศึกษา     ง.พฒันากีฬา  
 
 
 

- 
- 
- 

โครงการกีฬาเป็นยาวเิศษ 
โครงการกีฬาสานสมัพนัธ์หญิงชาย หอพกั 10-11 
โครงการกีฬาสานสมัพนัธ์ หอ 7 และ 15 
 
  

ภาคการศึกษา
ท่ี 2 

จ านวนโครงการ/คน 
 

20,000 4 โครงการ/ 1,000 คน หอพกัอาคาร 
5-6 

หอพกั
อาคาร ,10-11 
หอพกัอาคาร 

7 และ15  

 

 3. แผนงานจดัและเข้าร่วมแข่งขันกฬีาเช่ือมความสัมพนัธ์ระหว่าง
หน่วยงาน/สถาบัน 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 - 
 

 โครงการแข่งขนักีฬาเช่ือมความสมัพนัธ์ระหวา่งสถาบนัทั้ง 
ในประเทศและต่างประเทศ 

ตลอดปี 
 

จ านวนโครงการ/คน 
 

50,000 
 

3 โครงการ/150 คน  
 

ง.พฒันากฬีา 
 

 

- 
 
 

สนบัสนุนการเขา้ร่วมการแข่งขนักีฬาเช่ือมความสมัพนัธ์  ตลอดปี จ านวนโครงการ/คน 70,000 3 โครงการ/150 คน นายวรัญญู  

ระหวา่งสถาบนัขององคก์รฯ เช่น  รักบ้ีฟตุบอลเคดา้ออบูล   
การจดัการแข่งขนัเปตอง PSU MINI OPEN เป็นตน้ 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
ง.พฒันากฬีา 

 

- โครงการแข่งขนักีฬา IMT-GT พ.ย จ านวนโครงการ/คน 1,000,000 1โครงการ/150คน นายวรรณโน  

- โครงการแข่งขนักีฬาเซปักตะกร้อกบัมหาวทิยาลยัเทคโนโลย ี
   ประเทศมาเลเซีย 

ก.ค จ านวนโครงการ/คน  1โครงการ/20คน  
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กลยุทธ์กลยุทธ์  แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม ระยะเวลา ดชันีช้ีวดั งปม บาท เป้าหมาย ผู้รับผดิชอบ 
อืน่ ๆ 

(เงือ่นไข) 
 
 
 

4. แผนงานจดัและเข้าร่วมการแข่งขันกฬีาเพือ่ความเป็นเลศิ 
 โครงการรับนกัเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษทางดา้นกีฬาเขา้  
  ศึกษาในมหาวทิยาลยัทุกปี 

 
ม.ค. 

 

 
จ านวนโครงการ/คน 
 

 
50,000 

 

 
1  โครงการ/ 50 คน 

 

 
ง.พฒันากฬีา 

 

 
 

 
 
 
 
 

-  โครงการสมัมนาศึกษาท่ีมีความสามารถพิเศษทางดา้นกีฬา ก.ค จ านวนโครงการ/คน 10,000 1 โครงการ/100 คน   
- 
 

 โครงการคดัเลือกนกักีฬามหาวทิยาลยั  ระหวา่ง 5 วทิยาเขต 
 

ก.ค.- ส.ค. 
 

จ านวนโครงการ/คน 150,000  1 โครงการ/ 60 คน  ง.พฒันากฬีา  

- 
 

โครงการเขา้ร่วมการแข่งขนักีฬามหาวทิยาลยัฯ รอบคดัเลือกโซน
ภาคใต ้

ต.ค. 
 

จ านวนโครงการ/คน 
 

300,000 
 

 ง.พฒันากฬีา  

- 
 

โครงการเขา้ร่วมการแข่งขนักีฬามหาวทิยาลยั รอบมหกรรม 
 

ม.ค. 
 

จ านวนโครงการ/คน 
 

1,200,000 
 

1 โครงการ/ 60 คน  
 

งานพฒันา
กีฬา 

 

- 
 

สนบัสนุนการจดัแข่งขนักีฬาองคก์รฯ  เช่น กีฬาในลกัษณะ PSU 
OPEN  บริดจอุ์ดมศึกษา กีฬาแห่งชาติ ฯลฯ 

ตลอดปี 
 

จ านวนโครงการ/คน 
 

800,000 
 

1 โครงการ/200 คน 
 

งานพฒันา
กีฬา 

 

- 
 

 

โครงการเตรียมเป็นเจา้ภาพกีฬามหาวทิยาลยัฯคร้ังท่ี 39 ตลอดปี 
 

จ านวนโครงการ/คน 
 

- 
 

6 โครงการ/100 คน 
 

งานพฒันา
กีฬา 

 

 - โครงการสมัมนาอาจารยท่ี์ปรึกษากีฬาและผูค้วบคุมกีฬา ก.ย จ านวนโครงการ/คน 15,000 1โครงการ/35คน งานพฒันากีฬ  
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กลยุทธ์กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม ระยะเวลา ดชันีช้ีวดั งปม บาท เป้าหมาย ผู้รับผดิชอบ 
อืน่ ๆ 

(เงือ่นไข) 
 5. แผนงาน  ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยทีางการกฬีาเพือ่พฒันาสุขภาพ

ของนักศึกษาและบุคลากร 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

- โครงการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายของนกัศึกษาและ
บุคลากร 

ตลอดปี จ านวนโครงการ/คน 20,000 2 โครงการ/100 
คน 

ง.พฒันากฬีา  

2. จดักจิกรรมทีส่่งเสริมให้
นักศึกษาปราศจากยาเสพตดิ  
การพนันอบายมุขและ 
พฤตกิรรมเส่ียงต่าง ๆ 

แผนงาน  จดัและส่งเสริมกจิกรรมรณรงค์ต้านยาเสพตดิ/การพนัน      
และอบายมุข 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

- 
 
 
 
 
 

โครงการเทิดพระเกียรติเฉลิมฉลอง 84 พระชนมพ์รรษาใน
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัฯ ร่วมรณรงคต์า้นสารเสพติด 
และการประกวด  PSU Mr. and Miss Freshmen Awards 

ก.ค. – ก.ย
2553 

- จ านวนนกัศึกษาเขา้
ร่วมอบรม/ท า 
   กิจกรรมบ าเพญ็ / 
   เขา้ประกวดรณรงค ์
   ตา้นสารเสพติด 
 

150,000 3 กิจกรรม/ 
3,500 คน 

งานหอพกั/
คณะกรรมการ
ประสานงาน
หอพกั/หน่วย
ปฐมภูมิ รพ.
มอ. 

 

     -  
 

โครงการ No drink no smoke 
 

ภาคการศึกษา
ท่ี 1 

จ านวนนกัศึกษา 
 

2,000 
 

678 คน 
 

หอพกัอาคาร 
3-4 

 

- 
 

   โครงการ Anti Drugs-Free 
 

ภาคการศึกษา
ท่ี 2 

จ านวนนกัศึกษา 
 

50,000 
 

2,500 คน 
 

หอพกัอาคาร 
10 

 

-   
 

    -  โครงการชาวหอร่วมใจตา้นภยัยาเสพติด ภาคการศึกษา
ท่ี 2 

จ านวนนกัศึกษา 2,000 80 คน หอพกัอาคาร 
13 

 

- 
 

โครงการรณรงค ์ละเลิกส่ิงเสพติด บุหร่ี สุรา ในบริเวณหอพกั 
ในศูนยอ์าหารโรงชา้ง 

ตลอดปี จ านวนบอร์ด แขวนติด
ผนงั 

10 ชุด 10,000 คน ง.บริการฯ  
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กลยุทธ์กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม ระยะเวลา ดชันีช้ีวดั งปม บาท เป้าหมาย ผู้รับผดิชอบ 
อืน่ ๆ 

(เงือ่นไข) 
 -  ประชุมเครือข่ายสถาบนัอุดมศึกษาภาคใตต้อนล่างเพ่ือป้องกนั

และแกไ้ขปัญหายาเสพติด 
 
 

9 มิ.ย.53 
พ.ย.53 

 
 

 จ านวนคร้ัง/ปี
การศึกษา 

 
 

30,000 
 
 
 

2 คร้ัง/ปีการศึกษา 
 

 

ง.แนะแนวฯ  

 - โครงการอบรมนกัศึกษาแกนน าเพ่ือป้องกนัและแกไ้ขปัญหายา
เสพติดของสถาบนัอุดมศึกษาภาคใตต้อนล่าง 

 

ก.ค.53 – ก.ย.
53 

โครงการ/ คน 
 
 
 

600,000 
(งบประมาณ
ของปปส.     
ภาค 9) 

3 โครงการ/นกัศึกษา
สถาบนัอุดมศึกษา
ภาคใตต้อนล่าง 14 
สถาบนั จ านวน 300 
คน 

ง.แนะแนวฯ  

 - โครงการ Love & Sex 
 

25 มิถุนายน – 
1กนัยายน 

โครงการ/ คน 
 

200,000 
 

1 โครงการ/1,000 
คน 

ง.แนะแนวฯ  

 - โครงการ Safe Sex 
 

 มิ.ย.53 – 
พ.ค.54 

โครงการ/ คน 
 

5,000  
 

2 โครงการ/100 
คน 

ง.แนะแนวฯ  

 - โครงการ “เร่ืองจริงท่ีผูห้ญิงควรรู้” 
 

มิ.ย.53 – พ.ค.
54 

โครงการ/ คน 
  

5,000  
  

2 โครงการ/100
คน  

ง.แนะแนวฯ  

 - โครงการ “เร่ืองง่าย ๆท่ีผูช้ายไม่รู้”  มิ.ย.53 – พ.ค.
54 

โครงการ/ คน 5,000  2 โครงการ/100 
คน 

ง.แนะแนวฯ  

 - โครงการ “วนัเอดส์โลก” 1 ธ.ค. 53 จ านวนนกัศึกษา 10,000 300 คน ง.แนะแนวฯ  

 
 



K:\แผนปฏิบติัการปี 53 (13 ก.ค.53 )\บทท่ี 3 เป้าประสงค ์2.doc 

40 

เป้าประสงค์ที ่2   นักศึกษามคีวามพร้อมในการศึกษาเพือ่การพฒันาวชิาการและกระจายโอกาสทางการศึกษา 
วตัถุประสงค์ 1  เพือ่จดับริการและสวสัดกิารทีห่ลากหลายตรงตามความต้องการของนักศึกษา 

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม 
ระยะ 
เวลา 

ดชันีช้ีวดั 
งปม. 
(บาท) 

เป้าหมาย ผู้รับผดิชอบ 
อืน่ ๆ 

(เงือ่นไข) 

1.  มุ่งพฒันาหอพกัตามมาตรฐาน
หอพกันักศึกษาของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาและ
ของมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
 

1. มีมาตรฐานหอพกันกัศึกษามหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ ตลอดปี มาตรฐานหอพกั -  5 วทิยาเขต (หอพกั
กองกิจ/ในก ากบั) 

ง.หอพกัฯ  

2. มีคณะกรรมการควบคุมมาตรฐานหอพกันกัศึกษา
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 

ตลอดปี จ านวนกรรมการ - 5 วทิยาเขต (หอพกั
กองกิจ/ในก ากบั) 

ง.หอพกัฯ  

3. มีมาตรฐานครุภณัฑ/์ระบบสาธารณูปโภค/อาคาร/วสัดุ
ก่อสร้าง 

ตลอดปี  4 มาตรฐาน - 5 วทิยาเขต (หอพกั
กองกิจ/ในก ากบั) 

ง.หอพกัฯ 
 

 

 4. มีระเบียบหอพกันกัศึกษามหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์   
ฉบบัภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

ตลอดปี  2 ฉบบั - 5 วทิยาเขต (หอพกั
กองกิจ/ในก ากบั) 

ง.หอพกัฯ  

5. มีประกาศขอ้ปฏิบติัขอ้หา้มในหอพกันกัศึกษา
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 

ตลอดปี 1 ฉบบั - 5 วทิยาเขต (หอพกั
กองกิจ/ในก ากบั) 

ง.หอพกัฯ  

6. จดับริการส่ิงอ านวยความสะดวกและความปลอดภยัใน
หอพกั (จดัท าค าของบประมาณเพื่อพฒันาหอพกั) 

ตลอดปี 1 ฉบบั - วทิยาเขตหาดใหญ่ ง.หอพกัฯ  

    6.1 ด้านกายภาพ       
          6.1.1 จดับริการส่ิงอ านวยความสะดวกและความ 
                   ปลอดภยัภายในหอพกั 

         

                - จดัส่ิงอ านวยความสะดวกพ้ืนฐานไดแ้ก่  
                    เตียงนอน  ฟกู  ตูเ้ส้ือผา้ โตะ๊อ่าน  หนงัสือ  เกา้อ้ี   
                    ชั้นวางหนงัสือ 

ตลอดปี จ านวนหอ้งพกั  - 1,200 หอ้ง ง.หอพกัฯ  
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กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม 
ระยะ 
เวลา 

ดชันีช้ีวดั 
งปม. 
(บาท) 

เป้าหมาย ผู้รับผดิชอบ 
อืน่ ๆ 

(เงือ่นไข) 
- จดัระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

o ภายในหอ้งพกันกัศึกษา 
o บริเวณหอพกั 

ปี 2553  
- ทุกหอ้ง 
- อาคาร 1, 2, 3-4 
บางส่วน และ 5 

- 
 

820,000 

 
1,200 หอ้ง 
รอบบริเวณหอพกั 

ง.หอพกัฯ   

                 - จดัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ระบบเครือข่ายในหอพกั ปี 2553  38 เคร่ือง - 1 เคร่ือง/นกัศึกษา 40 
คน 

ง.หอพกัฯ ได ้ 7 เคร่ือง 

                  - ปรับปรุงจดัใหมี้หอ้งพกัหลากหลาย ปี 2553 - จ านวนหอ้งพดัลม 
- จ านวนหอ้งปรับ
อากาศ   

- - 1,080 หอ้ง 
- 120  หอ้ง 

ง.หอพกัฯ  

                 - ปรับปรุงราวตากผา้ เม ย. –มิ.ย..53 จ านวนหอ้ง 214,000 อาคาร 5 = 120 หอ้ง 
อาคาร 2 = 36 หอ้ง 

ง.หอพกัฯ  

                 - จดัเคร่ืองท าน ้ าเยน็/น ้าร้อนพร้อมเคร่ืองกรองน ้ า   
                    บริการน ้ าด่ืม                 
                 - จดัซ้ือเคร่ืองกรองน ้ า  

ตลอดปี 
 

เม.ย. 53 
 

จ านวนจุดติดตั้ง
เคร่ือง 
  1  เคร่ือง 

- 
 

5,000  

1-2 จุด/ชั้น 
 
ทดแทนของเก่า อ. 3 

ง.หอพกัฯ  

                - จดัซ้ือเคร่ืองรับโทรทศัน์ มี.ค. 53   2 เคร่ือง 17,850 ทดแทนของเก่า อ .7 
และ13 

ง.หอพกัฯ  

                 - จดัเคร่ืองโทรศพัทภ์ายใน ตลอดปี จ านวนเคร่ือง - 1-2 เคร่ือง/ชั้น ง.หอพกัฯ  
                 - จดัเคร่ืองโทรศพัทส์าธารณะหยอดเหรียญในหอพกั ตลอดปี จ านวนเคร่ือง - ทุกอาคาร ง.หอพกัฯ  
                 - จดัหนงัสือพิมพร์ายวนั ตลอดปี จ านวนฉบบั - 2-5 ฉบบั/วนั/อาคาร ง.หอพกัฯ  
                 - จดัหอ้งน ้ าหอ้งสว้มท่ีถูกสุขลกัษณะ ตลอดปี ความสะอาด - ทุกชั้นทุกอาคาร ง.หอพกัฯ  
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กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม 
ระยะ 
เวลา 

ดชันีช้ีวดั 
งปม. 
(บาท) 

เป้าหมาย ผู้รับผดิชอบ 
อืน่ ๆ 

(เงือ่นไข) 
                 - จดัหอ้งปฏิบติัศาสนกิจทางศาสนา   ตลอดปี - จ านวนหอ้งพระ 

และหอ้งละหมาด 
- 1 หอ้ง/1 อาคาร ง.หอพกัฯ  

                 - จดัใหมี้หอ้ง Common Room ทบทวนวชิาเรียน   
                   ท ากิจกรรมสนัทนาการในหอพกันกัศึกษา 

ตลอดปี จ านวนหอ้ง - 1-4 หอ้ง/อาคาร ง.หอพกัฯ  

                 - จดัใหมี้เคร่ืองซกัผา้หยอดเหรียญ ตลอดปี จ านวนเคร่ือง - 1-4 เคร่ือง/อาคาร ง.บริการฯ  
                 - จดัระบบบริการรับซกัรีดเส้ือผา้รับ-ส่ง  ถึงหอ้งพกั ตลอดปี จ านวนผูใ้ชบ้ริการ - 100% ของผูใ้ชบ้ริการ ง.หอพกัฯ  
                 - ลานกีฬา ปี2553 จ านวนท่ี - 2 ท่ี บริเวณหอพกั

หญิงและหอพกัชาย 
ง.หอพกัฯ  

                  - จดัหอ้งโทรทศัน์ระบบยบีูซี  ตลอดปี จ านวนท่ี - 1 ท่ี/อาคาร ง.หอพกัฯ  
                 - จดัอุปกรณ์ออกก าลงักายพ้ืนฐานในหอพกั ตลอดปี จ านวนอุปกรณ์/

หอ้ง 
- 1 หอ้ง/อาคาร ง.หอพกัฯ   

                 - จดัเคร่ืองชัง่น ้ าหนกั Digital  ตลอดปี จ านวนเคร่ือง - 4 เคร่ือง (หอหญิง) ง.หอพกัฯ  
                 - จดัเคร่ืองเติมเงินออนไลน ์ ตลอดปี จ านวนเคร่ือง - 2 เคร่ือง (โซนหอหญิง

และชาย) 
ง.หอพกัฯ  

                 - จดัหอ้งสนัทนาการในหอพกั   (หอ้งคาราโอเกะ) ปี 2553 จ านวนหอ้ง - 1 หอ้ง/อาคาร ง.หอพกัฯ   
                 - จดัใหมี้หอ้งยาสามญัประจ าบา้น ตลอดปี จ านวนยา 

จ านวนหอ้งยา 
- 1 หอ้ง/อาคาร ง.หอพกัฯ  

                - ปรับปรุงเปล่ียนระบบเคร่ืองเสียง/ไมโครโฟน เม.ย.-พ.ค.53 1 ชุด 240,000 หอ้งประชุมหอพกั
อาคาร 15 

ง.หอพกัฯ  

              - ปรับปรุงพ้ืนท่ีชั้น 1 หอพกัอาคาร 12, 13  และ 14  
               เป็นหอ้งอ่านหนงัสือ ท ารายงาน  และทบทวนรายวชิา 

ตลอดปี 6 หอ้ง/3 อาคาร - หอพกัอาคาร 12, 13 
และ 14 

ง.หอพกัฯ  
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กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม 
ระยะ 
เวลา 

ดชันีช้ีวดั 
งปม. 
(บาท) 

เป้าหมาย ผู้รับผดิชอบ 
อืน่ ๆ 

(เงือ่นไข) 
              - ปรับปรุงหอ้งโถงล่าง หอพกัอาคาร 5 และ 6  เป็น  

                หอ้ง อ่านหนงัสือ ท ารายงาน  และทบทวนรายวชิา 
ตลอดปี 1 หอ้ง/อาคาร - หอพกัอาคาร 5 และ 6  ง.หอพกัฯ  

             - ปรับปรุงหอ้งเก็บของหอพกัอาคาร 5  
                และ 6 เป็นหอ้งรับรองผูป้กครองนกัศึกษา 

ตลอดปี 1 หอ้ง/อาคาร - หอพกัอาคาร 5 และ 6  ง.หอพกัฯ  

 6.2 ด้านการพฒันานักศึกษา       
6.2.1 จดัผูป้กครองหอพกัประจ าทุกอาคาร ตลอดปี 1 คน/อาคาร - ทุกอาคาร ง.หอพกัฯ   
6.2.2 จดัอาจารยท่ี์ปรึกษาหอพกัดูแลนกัศึกษาทุกอาคาร ตลอดปี จ านวนคน - 15 คน ง.หอพกัฯ  

 6.2.3 จดัคณะกรรมการนกัศึกษาประจ าหอพกั 1 คน/ 
          นกัศึกษา 100 คน   

ตลอดปี จ านวนคน - 94 คน(หอพกักองกิจ/
ในก ากบั) 

ง.หอพกัฯ  

6.2.4 ประเมินผลความพึงพอใจ/ความไม่พึงพอใจ    
          ผูใ้ชบ้ริการ   

ตลอดปี - ระดบัความพึง
พอใจ 
- ระดบัความไม่พึง
พอใจ 

- > 3.51 
 

ง.หอพกัฯ  

6.2.5 ตรวจงานและประเมินผลการปฏิบติังาน 
         ดา้นการรักษาความสะอาด 

ตลอดปี จ านวนคร้ังของการ
ตรวจงาน/การ
ประเมิน 

- > 3.51  
ทุกวนั 

ง.หอพกัฯ  

6.3 ด้านการพฒันาปรับปรุงการบริหารงานหอพกันักศึกษา       
 6.3.1  จดัท าคู่มือหอพกันกัศึกษา ตลอดปี จ านวน 3,500 เล่ม - ใส่หอ้งพกัทุกหอ้ง

(หอพกักองกิจ/ใน
ก ากบั) 

ง.หอพกัฯ  
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กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม 
ระยะ 
เวลา 

ดชันีช้ีวดั 
งปม. 
(บาท) 

เป้าหมาย ผู้รับผดิชอบ 
อืน่ ๆ 

(เงือ่นไข) 
6.3.2 ร่วมปรับปรุงระบบฐานขอ้มูลหอพกันกัศึกษา ตลอดปี 1  ฐานขอ้มูล - 1 ระบบ ง.หอพกัฯ  
6.3.3 ร่วมจดัท า WEBSITE จองหอ้งพกั ตลอดปี 1 Web - 1 โครงการ ง.หอพกัฯ  
6.3.4 โครงการพฒันาบุคลากรหอพกั 
 

ตลอดปี 
 

จ านวนคน 
 

20,000 1  คร้ัง/ปี 
 

ง.หอพกัฯ  

6.4 ด้านบริการและสวสัดกิาร       
6.4.1 บริการและอ านวยความสะดวกนอกเวลาราชการ ตลอดปี ทุกวนัยกเวน้

วนัหยดุ 
เทศกาลปีใหม่และ 
สงกรานต ์

- นอกเวลาราชการ ง.หอพกัฯ - วนัราชการ
เวลา 16.30–
21.00  น.-
วนัหยดุเวลา 
8.30-16.30 
น.และทุกวนั
เวลา 21.00-
05.30 น. 

6.4.2 จดับริการจ่ายไปรษณียภณัฑน์กัศึกษาใน 
          หอพกัท่ีมีประสิทธิภาพ 

      

6.4.2.1 เช่าตูไ้ปรษณียภณัฑ ์1 ตู ้ ตลอดปี จ านวน
ไปรษณียภณัฑ ์

500 บาท/ปี ไปรษณียภณัฑ์
ธรรมดา/ลงทะเบียน 

ง.หอพกัฯ  

6.4.2.2 บริการรับ-ส่งไปรษณียภณัฑอ์ยา่งมี
ประสิทธิภาพ โดย 
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กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม 
ระยะ 
เวลา 

ดชันีช้ีวดั 
งปม. 
(บาท) 

เป้าหมาย ผู้รับผดิชอบ 
อืน่ ๆ 

(เงือ่นไข) 
- รับ-จ่ายไปรษณียภณัฑท่ี์ส านกังานหอพกั ทุกวนั จ านวน

ไปรษณียภณัฑ ์
- 100% ของ

ไปรษณียภณัฑ ์
ง.หอพกัฯ  

- จ่ายไปรษณียภณัฑธ์รรมดาถึงหอ้งพกั ทุกวนั จ านวน
ไปรษณียภณัฑ ์

- 100% ของ
ไปรษณียภณัฑธ์รรมดา 

ง.หอพกัฯ  

- ส่งใบแจง้ไปรษณียภณัฑล์งทะเบียน/EMS ถึง
หอ้งพกั  

 

ตลอดปี ภายใน 1 วนั - 100% ของผูใ้ชบ้ริการ ง.หอพกัฯ  

                - ประเมินผลการใหบ้ริการ   ตลอดปี - ระดบัความพึงพอใจ 
- ระดบัความไม่พึง

พอใจ 

- > 3.51 ง.หอพกัฯ  

6.4.3  บริการใหเ้ช่าชุดครุย-ราชปะแตน ตลอดปี จ านวนคน  100% ของผูใ้ชบ้ริการ 
(ภายในเวลาท่ี
ก าหนด) 

ง.บริการฯ  

6.5 ด้านการรักษาความปลอดภัย แผนงานจดัใหมี้ระบบ
รักษาความปลอดภยัใน หอพกันกัศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 

      

 6.5.1. มีร้ัวและล ารางกั้นเขตหอพกั ตลอดปี ก าหนดเขตชดัเจน - สร้างความปลอดภยัใน
ชีวติและทรัพยสิ์น
นกัศึกษาในหอพกั 

ง.หอพกัฯ  

6.5.2 จดัใหมี้เจา้หนา้ท่ี รปภ.ท่ีมีทกัษะ  ใหบ้ริการ และ 
         การประสานงานประจ าหอพกั 

ตลอดปี จ านวนคน/ระดบั
ความพึงพอใจ 

- ทุกอาคาร/24 ชม. ง.หอพกัฯ  
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กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม 
ระยะ 
เวลา 

ดชันีช้ีวดั 
งปม. 
(บาท) 

เป้าหมาย ผู้รับผดิชอบ 
อืน่ ๆ 

(เงือ่นไข) 
 6.5.3 ติดตั้งระบบกลอ้งวงจรปิดทางเขา้-ออกบริเวณ  

         หอพกันกัศึกษาและหอพกันกัศึกษาทุกอาคาร 
มิ.ย. – ก.ย. 53 จ านวนกลอ้ง 1,400,000 1 กลอ้ง/อาคาร ง.หอพกัฯ ก าลงั 

ด าเนินการ 
6.5.4  มีระบบสญัญาณเตือนภยั ตลอดปี อาคารละ 1  จุด - 2 อาคาร (1,6) ง.หอพกัฯ  
6.5.5  ติดตั้งระบบ scan ลายน้ิวมือ พ.ค.53 อาคารละ 1 จุด 260,000 3  อาคาร (12 ,13, 14) ง.หอพกัฯ  
6.5.6 มีอาคารรับรองผูป้กครองและควบคุมระบบ
โทรทศัน์วงจรปิด 

ปี 2553 1 จุด - พร้อมใชง้าน ง.หอพกัฯ รอแบบ 
รองบฯ 

8. จ านวนคร้ังความไม่ปลอดภัย ตลอดปี จ านวนคร้ัง - < 20 คร้ัง/ปี ง.หอพกัฯ  
2.  ตรวจเยีย่มนักศึกษา  และ 1. มีแบบประเมินสุดยอดหอพกัเอกชน ปี 2553 ประเมินฯ - 1 คร้ัง/ปี ง.หอพกัฯ  
รับรองมาตรฐานทีพ่กัเอกชน
ตรวจเยีย่มนักศึกษา  และรับรอง
มาตรฐานทีพ่กัเอกชน 

2. ประชุมร่วมกบัผูป้ระกอบการหอพกัเอกชนและพมจ.สงขลา ปี 2553 จ านวนคร้ัง - ทุกคร้ังท่ีไดรั้บ
หนงัสือเชิญประชุม 

ง.หอพกัฯ  

3. รับรองมาตรฐานสุดยอดท่ีพกัเอกชน ปี 2553 1 คร้ัง - นกัศึกษามีท่ีพกั
เหมาะสมในหอพกั
เอกชน 

ง.หอพกัฯ  

3. จดัให้มกีารจ าหน่ายอาหาร-
เคร่ืองดืม่ทีห่ลากหลาย ได้ 

แผนงาน  จดับริการอาหารและเคร่ืองดืม่มาตรฐานตามหลกั
สุขาภิบาล 

      

มาตรฐาน 
 
 
 

1. มีเจา้หนา้ท่ีโภชนาการ ตลอดปี จ านวนคน - 1 คน ง.บริการฯ  
2. มีคณะกรรมการคดัเลือกและควบคุมผูป้ระกอบการ ตลอดปี จ านวนคน - มีการคดัเลือกอยา่ง

โปร่งใส นกัศึกษามี
ส่วนร่วม 

ง.บริการฯ  
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กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม 
ระยะ 
เวลา 

ดชันีช้ีวดั 
งปม. 
(บาท) 

เป้าหมาย ผู้รับผดิชอบ 
อืน่ ๆ 

(เงือ่นไข) 

  
 
 

3. มีผูป้ระกอบการจ าหน่ายอาหารและเคร่ืองด่ืมอยา่ง 
    หลากหลาย 

ตลอดปี จ านวนร้าน/มี
คุณภาพ 

- 65 ร้าน ไดม้าตรฐาน 
CleanFood 
GoodTaste 

ง.บริการฯ  

4. อบรมใหค้วามรู้ดา้นสุขาภิบาลอาหารแก่ผูป้ระกอบการ
ร้านจ าหน่ายอาหารและเคร่ืองด่ืม 

ตลอดปี จ านวนคน 6,000.- 1 คร้ัง ง.บริการฯ  

5. ตรวจเช้ือจุลินทรียแ์ละสารเคมีตกคา้งในอาหารและ
เคร่ืองด่ืม 

ภาคเรียนท่ี 1 -
2 

จ านวนคร้ัง 40,000.- ภาคเรียนละ 1 คร้ัง ง.บริการฯ  

 6. ปรับปรุงสถานท่ีนัง่รับประทานอาหารใหเ้พ่ิมมากข้ึน 
   โดยซ่อมแซมโตะ๊ชุดมา้นัง่  จดัท าซุม้ดอกเห็ด และปลูก 
   พนัธ์ุไมห้อม ไมป้ระดบัตกแต่งลานบริเวณ 

ตลอดปี - จ านวนท่ีนัง่ 
- จ านวนพนัธ์ุไม้
ประดบั 

-500,000.- 
-    4,000.- 

-ท่ีนัง่เพ่ิมข้ึน 100 ท่ี
นัง่ 
- บรรยากาศท่ีดี
กวา่เดิม 

ง.บริการฯ  

 7. ประเมินผลความพึงพอใจผูใ้ชบ้ริการ ตลอดปี ระดบัความพึง
พอใจ 

 > 3.51 ง.บริการฯ จดั1คร้ัง/ภาค 

4.  จดัให้มร้ีานสวสัดกิารต่าง ๆ  
ทีเ่อือ้ต่อการพฒันาการเรียนรู้และ
ส่งเสริมคุณภาพชีวติแก่นักศึกษา 

1. มีคณะกรรมการคดัเลือกและควบคุมผูป้ระกอบการ ตลอดปี จ านวนคน - มีการคดัเลือกอยา่ง
โปร่งใส นกัศึกษามี
ส่วนร่วม 

ง.บริการฯ  

 2. จดัใหมี้บริการสวสัดิการและส่ิงอ านวยความสะดวกใหก้บั 
    นกัศึกษา 

ตลอดปี จ านวนส่ิงบริการ  17 บริการ ง.บริการฯ  

 3. ประเมินผลความพึงพอใจผูใ้ชบ้ริการ ตลอดปี ระดบัความพึง
พอใจ 

 > 3.51 ง.บริการฯ  
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กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม 
ระยะ 
เวลา 

ดชันีช้ีวดั 
งปม. 
(บาท) 

เป้าหมาย ผู้รับผดิชอบ 
อืน่ ๆ 

(เงือ่นไข) 

5. จดัให้มรีะบบบริการสุขภาพ
อนามยันักศึกษาทีห่ลากหลาย   

1. โครงการประกนัสุขภาพของมหาวทิยาลยักบั 
     โรงพยาบาลสงขลานครินทร์   

ตลอดปี นกัศึกษาท่ีช าระเงิน
ค่าบ ารุงสุขภาพ 

- - 100% ของ
ผูใ้ชบ้ริการ 
- นกัศึกษาท่ีไดรั้บ
ความสะดวกในการ
รับบริการในการพบ
แพทยเ์ฉพาะทาง 

ง.บริการฯ  

 2. โครงการประกนัภยัอุบติัเหตุนกัศึกษาและ 
     บุคลากรของมหาวทิยาลยั   

ตลอดปี นกัศึกษาและ
บุคลากรมีสิทธิเขา้
รับการักษาพยาบาล
ไดท้ัว่โลก เขา้ไดท้ั้ง
สถานพยาบาลของ
รัฐและเอกชนทัว่
โลก 

- -100% ของ
ผูใ้ชบ้ริการ 
-ลดค่าใชจ่้ายของรัฐ 
-เป็นระบบสวสัดิการ
แก่บุคคลใน
ครอบครัวของ
บุคลากร 

ง.บริการฯ  

 
 
. 

 
 

3. โครงการประกนัสุขภาพถว้นหนา้กบัโรงพยาบาลสงขลา
นครินทร์ (บตัรทอง) 
(ไม่ต้องรับภาระช าระเงินค่ารักษาพยาบาลส่วนเกินสิทธ์ิใน
โครงการท่ี 1 และ 2) 

ตลอดปี  บตัรทอง - นกัศึกษาทุกคน
(ยกเวน้บุตร
ขา้ราชการมีอายตุ  ่า
กวา่ 20 ปีและ
นกัศึกษาท่ีเป็น
ขา้ราชการ/มี
ประกนัสงัคม) 

ง.บริการฯ  

 4. จดัใหมี้คลินิกสุขภาพบริการรักษาพยาบาลขั้นปฐมภูมิ       
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กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม 
ระยะ 
เวลา 

ดชันีช้ีวดั 
งปม. 
(บาท) 

เป้าหมาย ผู้รับผดิชอบ 
อืน่ ๆ 

(เงือ่นไข) 
 4.1  จดัแพทยแ์ละ/หรือพยาบาลประจ าคลินิกสุขภาพ 

       บริการรักษาพยาบาลปฐมภูมินอกเวลาราชการ   
        ยกเวน้วนัอาทิตยแ์ละวนัหยดุนกัขตัฤกษ์ 

ตลอดปี มีแพทย/์พยาบาล - 2 – 3 คน/วนั ง.บริการฯ  

4.2  จดัรถฉุกเฉินส่งนกัศึกษาป่วยพบแพทยโ์รงพยาบาล 
       สงขลานครินทร์ 

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

ง.บริการฯ  

4.3  จดัเจา้หนา้ท่ีประสานงานช่วยเหลือนกัศึกษาป่วยใน   
       ยามวกิาล 

ตลอดปี ทุกวนั 36,000 นกัศึกษาป่วยทุกคน ง.บริการฯ  

4.4  ประชาสมัพนัธ์สิทธิประโยชน์ วธีิการใชสิ้ทธ์ิเขา้รับ 
       บริการดว้ยรูปแบบต่างๆ 

ตลอดปี จ านวนคร้ัง/รูปแบบ - นกัศึกษาทุกคน ง.บริการฯ  

4.5  เยีย่มเยยีนนกัศึกษาท่ีเจ็บป่วยเพ่ือสร้างความอบอุ่น 
       ใหก้ าลงัใจ และประสานงานคณะ/ผูป้กครอง 

ตลอดปี จ านวนคร้ัง - นกัศึกษาป่วยทุกคน ง.บริการฯ  

 
 
 

5. จดัใหมี้หอ้งยาสามญัประจ าบา้นในหอพกั ตลอดปี จ านวนหอ้ง 25,000 11 หอ้ง (ทุกอาคาร) ง.หอพกั  
6. จดัใหมี้การประชาสมัพนัธ์เผยแพร่ ใหค้วามรู้และรณรงค ์ 
     ป้องกนัการแพร่ระบาดของโรค 

ตลอดปี จ านวนคร้ัง 20,000 นกัศึกษาทุกคน ง.บริการฯ  

7. ประชาสมัพนัธ์สิทธิประโยชน์ ตลอดปี จ านวนคร้ัง - นศ. /บุคลากร ง.บริการฯ  
8. จดัใหมี้การประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้การปฏิบติังานระหวา่ง 
     เจา้หนา้ท่ี 5 วทิยาเขต 

1 คร้ัง จ านวนคร้ัง 10,000 แลกเปล่ียนแนวทาง
แกปั้ญหาและ
ประสบการณ์ท่ีดี 

ง.บริการฯ  
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กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม 
ระยะ 
เวลา 

ดชันีช้ีวดั 
งปม. 
(บาท) 

เป้าหมาย ผู้รับผดิชอบ 
อืน่ ๆ 

(เงือ่นไข) 

6. จดัสรรทุนการศึกษาประเภท
ทุนขาดแคลนหรือทุนเรียนดตีาม
เกณฑ์ของมหาวทิยาลยัและแหล่ง
ทุน 

จดัสรรทุนการศึกษา 
- ประเภททุนขาดแคลน 
- ประเภททุนเรียนดี 
- ทุนท างานแลกเปล่ียน 

ตลอดปี 
 

จ านวนนกัศึกษา 
  

เงินรายได้
และแหล่ง
ทุนอ่ืนๆ 

ร้อยละ 80 ของ
นกัศึกษาท่ีขอรับทุน 

ง.แนะแนวฯ  

มีระบบติดตามผลนกัศึกษา/นกัเรียนทุนฯ 
- เยีย่มบา้น /เยีย่มโรงเรียน 
- รายงานผลการเรียน 

ตลอดปี  จ านวนนกัศึกษา 30,000 ร้อยละ 80 ของ
นกัศึกษาท่ีขอรับทุน 

ง.แนะแนวฯ  

7. จดัสรรเงนิให้กู้ยมืตามเกณฑ์
ของกองทุนเงนิให้กู้ยมืเพือ่
การศึกษา 

    -    กองทุนเงินใหกู้ย้มืเพ่ือการศึกษา (กยศ.) 
    -    กองทุนเงินใหกู้ย้มืท่ีผกูกบัรายไดใ้นอนาคต  (กรอ.) 

ตลอดปี จ านวนนกัศึกษาท่ี
ไดกู้ย้มื 

- 100%ของผูมี้สิทธ์ิกูย้มื ง.กองทุน  

8. จดัอบรมและเผยแพร่ข้อมูล     -   เผยแพร่คู่มือการสมคัรงานผา่นโปรแกรม PSU job search      ตลอดปี จ านวนนกัศึกษา -  ง.สารสนเทศฯ  
อาชีพ  อาชีพอสิระการศึกษาต่อ     -   โปรแกรมอาชีพอิสระ  ท่ีเขา้ชมโปรแกรม - 10,000 คน   
และการสมคัรงาน     -    โปรแกรมการศึกษาต่อ       
9.  จดับริการวชิาทหารตาม
ระเบียบการศึกษา 
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กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม 
ระยะ 
เวลา 

ดชันีช้ีวดั 
งปม. 
(บาท) 

เป้าหมาย ผู้รับผดิชอบ 
อืน่ ๆ 

(เงือ่นไข) 

10. จดัให้มอีาคารสนามกฬีา 
อุปกรณ์กฬีาและอุปกรณ์อืน่ ๆ ที่
เอือ้ต่อการจดักจิกรรมกฬีาให้ได้ 

1.  ปรับปรุงสระวา่ยน ้ า ระยะ 25 เมตร 
      -  เปล่ียนพ้ืนกระเบ้ืองพ้ืนสระ และพนงัสระ ใหม่ 
 

 
มิ.ย - ก.ค.53 

 
พ้ืนและผนงัสระ
วา่ยน ้ ามีสภาพดีข้ึน 

 
650,000 

  
สระวา่ยน ้ ามีพ้ืน
กระเบ้ืองใหม่ 

 
ง.พฒันากีฬา 

 

มาตรฐานและเพยีงพอ      -  เปล่ียนทรายกรอง เคร่ืองกรองน ้ า ก.ค.53 คุณภาพน ้ าดีข้ึน 15,000 น ้าในสระวา่ยน ้ าดีข้ึน   
      -  เปล่ียนมอเตอร์สระวา่ยน ้ า 1  ตวั ก.ค.53 มีเคร่ืองมอเตอร์สระ

วา่ยน ้ าใหม่ 
25,000 1  ตวั   

 3. แผนจดัซื้ออุปกรณ์กฬีา และอุปกรณ์ทีส่่งเสริมกจิกรรม
นักศึกษา 
- จดัซ้ืออุปกรณ์กีฬา ส าหรับบริการนกัศึกษา บุคลากร 
และบุคคลทัว่ไป 

- จดัซ้ือเคร่ืองบริหารร่างกาย ส าหรับส าหรับใหบ้ริการ
ในศูนยบ์ริหารร่างกาย 

- จดัซ้ืออุปกรณ์โครงงานส าหรับท ากิจกรรมของ
นกัศึกษา 

- จดัซ้ืออุปกรณ์ดูแลสนามกีฬา  
- จดัซ้ือรถกระบะ ส าหรับใชใ้นการจดัท ากิจกรรมของ
นกัศึกษาและขนอุปกรณ์ในการดูแลสนามกีฬา 

 - จดัซ้ือเบาะยโูด 

 
 

2553  
 

2553 
 

2553  
 

2553  
2553  

 
 

2553  

 
 

จ านวน / ลูก 
 

จ านวน / ลูก 
 

จ านวน / ชุด 
 

จ านวน / ชุด 
จ านวน / เคร่ือง 

1 คนั 
 

80 ชุด 

 
 

60,000 
 

2 ลา้น 
 

30,000  
 

20,000  
250,000 

 
 

900,000 

 
 

จ านวน / ลูก 
 

จ านวน / ชุด 
 

จ านวน / ชุด 
 

จ านวน / เคร่ือง 
1 คนั 

 
 

จ านวน / ชุด 

 
 

ง.พฒันากีฬา 
 

ง.พฒันากีฬา 
 

ง.พฒันากีฬา 
 

ง.พฒันากีฬา 
ง.พฒันากีฬา 

 
 

ง.พฒันากีฬา 
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กลยุทธ์กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม ระยะเวลา ดชันีช้ีวดั งปม บาท เป้าหมาย ผู้รับผดิชอบ อืน่ ๆ (เงือ่นไข) 

11. จดัให้มอีาคารกจิกรรมนักศึกษา และ   
      อุปกรณ์อืน่ๆ ทีเ่อือ้ต่อการจดั กจิกรรม
นักศึกษาให้ได้มาตรฐาน  และเพยีงพอ 

 
 

-  ปรับปรุงหอ้งน ้ าระบบท่อและบ่อเกรอะอาคาร
กิจกรรมนกัศึกษา 

มิ.ย 53 หอ้งน ้ ามีความสะอาด
ถูกสุขลกัษณะ 

1,000,000 18 หอ้ง ง.กิจกรรมฯ  

-  ปรับปรุงหอ้งประชุมองคก์ารนกัศึกษา มิ.ย – ก.ค.53 หอ้งประชุมมีระบบ
โสตทศันูปกรณ์และ
เคร่ืองเสียงพร้อม 

120,000 หอ้งประชุม
องคก์าร
นกัศึกษา 

ง.กิจกรรมฯ  

12.  จดัให้มกีารส ารวจความต้องการความ
จ าเป็นของนักศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

 
 
 
 
 



K:\แผนปฏิบติัการปี 53 (13 ก.ค.53 )\บทท่ี 3 เป้าประสงค ์2.doc 

53 

วตัถุประสงค์ 2.  เพือ่กระจายโอกาสทางการศึกษาให้นักเรียนนักศึกษาด้อยโอกาสนักศึกษากลุ่มพเิศษ และนักศึกษาทีม่ีความสามารถพเิศษในรูปแบบทุนการศึกษาและรูปแบบอื่น ๆ 

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม ระยะเวลา ดชันีช้ีวดั 
งปม. 
(บาท) 

เป้าหมาย ผู้รับผดิชอบ 
อืน่ ๆ  

(เงือ่นไข) 

1. จดัให้มทุีนการศึกษาและแสวงหา
แหล่งทุนเพิม่มากขึน้ส าหรับนักเรียน
นักศึกษาด้อยโอกาส  และนักศึกษา
กลุ่มพเิศษ เช่น  นักศึกษาพกิาร 
นักศึกษาทีไ่ด้รับผลกระทบจากเหตุ
จลาจล การก่อการร้าย ภัยพบิัตต่ิาง ๆ  
เป็นต้น 
 

- โครงการ “ตน้กลา้สงขลานครินทร์” 
 
 
 
 
 

พ.ย.53 – มี.ค.
54 

 
 
 

 

จ านวนนกัเรียนทุนฯ 
 
 
 
 

 

260,000 
 
 
 
 

 

นกัเรียนโรงเรียน
ขยายโอกาสทาง
การศึกษา และ
มธัยมประจ าต าบล
จ านวน 30 คน 
 

ง.แนะแนวฯ 
 
 
 
 

 

 

- ทุนการศึกษาช่วยเหลือนกัศึกษา ม.อ.ท่ีไดรั้บผลกระทบ
จากเหตุการณ์ความไม่สงบใน 3 จงัหวดัชายแดนใต ้
 

ตลอดปี จ านวนนกัศึกษา 200,000 นกัศึกษาท่ีไดรั้บ
ผลกระทบฯ 
 5 วทิยาเขต 

ง.แนะแนวฯ 
 

 

2. จดัให้มโีครงการรับนักเรียนทีม่ี
ความสามารถพเิศษด้านกฬีา 
นักเรียนทีไ่ด้รับผลกระทบจาก
เหตุการณ์ความไม่สงบในจงัหวดั
ชายแดนใต้ เข้า เรียนในมหาวทิยาลยั 
 

-  โครงการรับนกัศึกษามีความสามารถพิเศษดา้นกีฬา มี.ค. – มิ.ย. 53 จ านวนนกัศึกษา   ง.พฒันากีฬา  

    (กีฬาชา้งเผือก)       

-  จดัใหมี้โครงการรับนกัเรียนท่ีไดรั้บผลกระทบจาก       
เหตุการณ์ความไม่สงบในจงัหวดัชายแดนใตเ้ขา้ เรียน       
ในมหาวทิยาลยั       
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เป้าประสงค์ที ่3   กองฯ มีการบริหารจัดการเชิงรุกทีม่ีประสิทธิภาพ  โปร่งใส  ตรวจสอบได้ตามหลกัธรรมาภิบาล  และสอดรับกบัการบริหารมหาวทิยาลยัหลายวทิยาเขต 

วตัถุประสงค์ 1  เพือ่บูรณาการงานกจิการนักศึกษา  กบัคณะ  และวทิยาเขต  อย่างเป็นระบบ 

กลยุทธ์กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม ระยะเวลา ดชันีช้ีวดั งปม 
บาท 

เป้าหมาย ผู้รับผดิชอบ อืน่ ๆ 
(เงือ่นไข) 

1. จดัตั้งคณะกรรมการด าเนินงานหรือ -   ประชุมคณะกรรมการจดัสรรทุนการศึกษา ทุกเดือน       
    คณะท างานต่างๆ ทีเ่กีย่วข้องกบังาน -   ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานวนิยันกัศึกษา ทุกเดือน     ง.แนะแนวฯ  
    กจิการนักศึกษา -   ประชุมคณะกรรมการท่ีปรึกษาเชิงจิตวทิยา ทุกเดือน จ านวนคร้ัง   12 คร้ัง   
 -   ประชุมคณะกรรมการกองทุนเงินใหกู้ย้มืเพ่ือการศึกษา ทุก 6 เดือน    2 คร้ัง   
 -   ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานกิจการนกัศึกษา ทุกเดือน    ง.ธุรการฯ  
 -   ประชุมคณะกรรมการอาจารยท่ี์ปรึกษาหอพกันกัศึกษา ทุกปี อ.มีส่วนร่วมในการ

ด าเนินงาน 
 200,000 ปีละ 6 คร้ัง ง.บริการฯ  

 -  คณะกรรมการบริหารทุนสงขลานครินทร์ ทุกปี    ง.แนะแนวฯ  

 -  คณะกรรมการบริหารทุนการศึกษาตน้กลา้สงขลา- 
   นครินทร์ 

ทุกปี    ง.แนะแนวฯ  

 -  ประชุมคณะกรรมการคดัเลือก ควบคุมดูแลร้านคา้จ าหน่าย
อาหารและใหบ้ริการต่างๆ ในพ้ืนท่ี ซ่ึงอยูใ่นความ
รับผิดชอบของกองกิจการนกัศึกษา  

ภาคเรียนท่ี 
1-2 

จ านวนคร้ัง 1,000.- อยา่งนอ้ย ภาคเรียน
ละ 1 คร้ัง 

ง.บริการฯ  

        
2. ก าหนดแผนการปฏิบัตงิานร่วมกบั - โครงการประชุมเชิงปฏิบติัการเร่ือง แผนกลยทุธ์และการด าเนิน 15 ต.ค.52 จ านวนโครงการ 27,000 1 โครงการ/ 70 คน กองกิจฯ  
   คณะและวทิยาเขต    งานประกนัคุณภาพดา้นกิจการนกัศึกษา       
 - โครงการพฒันาการด าเนินงานกิจการนกัศึกษา 26 – 27 มี.ค.52 จ านวนโครงการ 70,000 1 โครงการ/ 70คน กองกิจฯ  
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กลยุทธ์กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม ระยะเวลา ดชันีช้ีวดั งปม 
บาท 

เป้าหมาย ผู้รับผดิชอบ อืน่ ๆ 
(เงือ่นไข) 

 - โครงการคดัเลือกบริษทั ประกนัภยัอุบติัเหตุนกัศึกษาและ
บุคลากร มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 

ก.พ. – มี.ค. 
53 

กรรมการจาก 5 วข. 
มีส่วนร่วมการ
ด าเนินงาน 

- 1 โครงการ/ คน ง.บริการฯ  

 -  โครงการประชุมคณะกรรมการกองทุนเงินใหกู้ย้มืเพ่ือ
การศึกษา  5  วทิยาเขต 
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วตัถุประสงค์ 2  เพือ่ให้การบริหารจดัการมีประสิทธิภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้   

กลยุทธ์กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม ระยะเวลา ดชันีช้ีวดั งปม 
บาท 

เป้าหมาย ผู้รับผดิชอบ อืน่ ๆ 
(เงือ่นไข) 

1. จดัอบรมให้ความรู้ กระตุ้นและสร้าง โครงการสมัมนาสมัมนาเจา้หนา้ท่ีกองกิจการนกัศึกษาประจ าปี มี.ค.52 จ านวนคน 50,000 เจา้หนา้ท่ีทุกคน กองกิจฯ  
    จติส านึกให้บุคลากรปฏิบัตงิานโดย   -  กลยทุธ์จิตส านึกและการท างานเป็นทีม       
    ยดึหลกัธรรมาภิบาล         
        
2. ปรับและวางระบบบริหารจดัการให้ 
มคีวามโปร่งใสและตรวจสอบได้ 

- การจดัสรรนกัศึกษาเขา้หอพกันกัศึกษา ปี 2553 จ านวนคน    นกัศึกษาปี 1 ทุกคน 
นกัศึกษารุ่นพ่ีตามเกณฑ ์

งานหอพกันกัศึกษา  

    - การด าเนินงานการเงินกองกิจการนกัศึกษา  จ านวนเงิน  เงินทุกประเภท ทุกงาน  
 - การคดัเลือกผูป้ระกอบการร้านคา้ 18 – 20 มี.ค.52 จ านวนร้าน  ทุกร้าน  งานบริการฯ  
 - การคดัเลือกบุคลากรเขา้ท างาน  จ านวนคน  ทุกคน ทุกงาน  

 -  จดัเก็บขอ้มูลนกัศึกษาท่ีเขา้ร่วมกิจกรรม ตลอดปี มีการจดัเก็บขอ้มูล
นกัศึกษาทุกคน 

- 100% งานกิจกรรม  

 -  ออกใบรับรองการท ากิจกรรมนกัศึกษาของนกัศึกษา ตลอดปี มีการออกใบรับรอง
การท ากิจกรรม
นกัศึกษาทุกคน 

- 100% งานกิจกรรม  

3. ก าหนดมาตรฐานการให้บริการทีม่ี
ระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน 

1. มีมาตรฐานการเขา้พกัในหอพกั/ขั้นตอนการใหบ้ริการหอพกั
นกัศึกษา 

ตลอดปี 1 มาตรฐาน 
6 ขั้นตอน 

- วทิยาเขตหาดใหญ่ ง.หอพกัฯ  
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กลยุทธ์กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม ระยะเวลา ดชันีช้ีวดั งปม บาท เป้าหมาย ผู้รับผดิชอบ อืน่ ๆ 
(เงือ่นไข) 

4. มกีารวดัความพงึพอใจและไม่พงึ
พอใจของนักศึกษาและผู้ทีเ่กีย่วข้อง  
เพือ่น าผล ไปปรับปรุงการให้บริการ 
 

-    ประเมินผลความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ ตลอดปี ระดบัความพึงพอใจ  นกัศึกษาท่ีใชบ้ริการ ง.บริการ  

       
       

5.  เปิดโอกาสให้นักศึกษาและประชาชน
เข้ามามส่ีวนร่วมตามระดบัการมส่ีวน
ร่วม  คอืการให้ข้อมูลปรึกษาหารือ
ร่วมกนั  การให้เข้ามาเกีย่วข้อง  การ
ร่วมมอืกนัและการเสริมอ านาจ
ประชาชนผ่านกจิกรรมต่าง ๆ   

- โครงการวิง่หาดใหญ่สู่ธรรมชาติ ส.ค. จ านวนโครงการ/คน 200,000 1 โครงการ/ 4,000คน ง.พฒันากีฬา  
  -  คณะกรรมการพิจารณาร้านคา้      ง.บริการ  
  -  คณะกรรมการกองทุนใหกู้ย้มื      ง.กองทุนฯ  
-    โครงการเสริมสร้างสมรรถะบณัฑิตใหป้ระกอบธุรกิจเองได ้
 

    ง.แนะแนวฯ  

6.  มกีารสร้างเครือข่ายและจดักจิกรรม
เพือ่สร้างความสัมพนัธ์กบันิสิต 
นักศึกษา  และผู้เกีย่วข้อง 

-  โครงการทวัร์กีฬา  กีฬาเช่ือมความสมัพนัธ์ของกลุ่มองคก์ร  
    นกัศึกษาดา้นกีฬา  

ตลอดปี 
 

จ านวนโครงการ/คน 
 

100,000 
 

5 โครงการ/300 คน 
 

ชมรมกีฬา 
 

 

 - โครงการกีฬาชาวหอ ปี 2553 จ านวนนกัศึกษา/
บุคลากร 
 

10,000 1,000 คน คณะกรรมการ
ประสานงาน
หอพกั 

 

 -  โครงการประชุมสมัมนาผูน้ าองคก์รกิจการนกัศึกษา 5 วทิยา
เขต 

ตลอดปี จ านวนนกัศึกษา/
บุคลากร 
 

200,000 5 โครงการ/300 คน ง.กิจกรรมฯ  
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กลยุทธ์กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม ระยะเวลา ดชันีช้ีวดั งปม บาท เป้าหมาย ผู้รับผดิชอบ อืน่ ๆ 
(เงือ่นไข) 

 -  โครงการพฒันากิจกรรมนิสิตนกัศึกษาเครือข่ายอุดมศึกษา
ภาคใต ้บณัฑิตอุดมคติไทย 

ตลอดปี จ านวนนกัศึกษา/
บุคลากร 
 

1,000,000 5 โครงการ/500 คน ง.กิจกรรมฯ  

 -  โครงการเครือข่ายนกัศึกษาท่ีไดรั้บผลกระทบความไม่สงบ
จงัหวดัชายแดนใต ้เพื่อนกัศึกษา 5 วทิยาเขต 

ตลอดปี จ านวนนกัศึกษา/
บุคลากร 
 

  ง.แนะแนวฯ  

        
7.  มรีะบบรวบรวมจดัการข้อร้องเรียน 

/ ข้อเสนอแนะ / ข้อคดิเห็น เพือ่ตอบ
ค าถามและหรือน ามาปรับปรุง
คุณภาพการให้บริการ 

1.   มีระบบรวบรวมจดัการขอ้ร้องเรียน ตลอดปี จ านวนนกัศึกษา - 100%ของนกัศึกษา
ท่ีร้องเรียน 

ทุกงาน  

       
       

8.  มช่ีองทางการส่ือสารและการรับฟัง
ความต้องการของนักศึกษา และ
ผู้เกีย่วข้อง 

-  มีช่องทางการรับฟังส่ือสารและช่องทางการรับฟังความ
ตอ้งการของนกัศึกษา  เช่น 

ตลอดปี จ านวนฉบบั - 1 ฉบบั/เดือน 
(สอดในหอ้งพกั) 

ทุกงาน  

      -  ข่าวสาส์นหอพกั       
      -   web site       

       -  ประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้       
       -  E-Mail       
       -  face book         
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วตัถุประสงค์ 3  เพือ่พฒันาความก้าวหน้าของบุคลากรอย่างเป็นระบบ ทัง้ด้านระดบัความรู้ และระดบัความสามารถทางวชิาการ 

กลยุทธ์กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม ระยะเวลา ดชันีช้ีวดั งปม 
บาท 

เป้าหมาย ผู้รับผดิชอบ อืน่ ๆ 
(เงือ่นไข) 

1. พฒันาบุคลากรเข้าสู่ต าแหน่งช านาญ -  ส่งเสริมบุคลากรเขา้อบรมเพ่ือพฒันาเขา้สู่ต าแหน่ง ตลอดปี จ านวนคน  ทุกคน กองกิจฯ  
    การ/เช่ียวชาญ / เช่ียวชาญพเิศษ -  แต่งตั้งผูใ้หค้  าแนะน า/ ปรึกษาแก่ผูท้  าผลงานเขา้สู่ต าแหน่ง ตลอดปี จ านวนคน  ทุกงาน กองกิจฯ  
     ช านาญการ       
        
2. มรีะบบกลไกเสริมสร้างและจูงใจให้ - น าผลงานตีพิมพเ์ผยแพร่ / ประชาสมัพนัธ์ใหรั้บทราบโดยทัว่กนั ตลอดปี จ านวนผลงาน  ทุกคร้ัง   
    บุคลากรท าผลงานทางวชิาการ        
         
3. มกีารพฒันาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง - ส่งเสริมใหบุ้คลากรอบรม/ ประชุม/ สมัมนาตามท่ีมหาวทิยาลยั /  ตลอดปี อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง  ทุกคน   
      งานงานอ่ืนจดัข้ึน       
        
4. จดัหางบประมาณสนับสนุนให้ -  เสนอของบประมาณจากมหาวทิยาลยั   ทุกปี จ านวนเงิน -  จ านวนมากท่ีเพียงพอ งานธุรการ  
    เพยีงพอในการพฒันาบุคลากร เช่น        
    เร่ืองการฝึกอบรม ศึกษาดูงานหรือ        
    การท าวจิยั        
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วตัถุประสงค์ 4  เพือ่พฒันาระบบการจดัการฐานข้อมูล  และการให้เทคโนโลยสีารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม ระยะเวลา ดชันีช้ีวดั งปม 

บาท 
เป้าหมาย ผู้รับผดิชอบ อืน่ ๆ 

(เงือ่นไข) 

1. จดัให้มฐีานข้อมูลทีเ่ช่ือถือได้   พฒันาฐานขอ้มูลกิจการนกัศึกษาต่าง ๆ เช่น       
ทนัสมยัส าหรับการบริหารจดัการ -  ฐานขอ้มูลกิจกรรมนกัศึกษา       
     -  ฐานขอ้มูลกูย้มื  ขอ้มูลมีความ  ฐานขอ้มูล   

 -  ฐานขอ้มูลทุนการศึกษา ตลอดปี ถูกตอ้งแม่นย  า  กิจการนกัศึกษา งาน  
 -  ฐานขอ้มูลวนิยันกัศึกษา    มีประสิทธิภาพ สารสนเทศ  
 -  ฐานขอ้มูลการสมคัรงานและงานพิเศษ       
 -  ฐานขอ้มูลการเงินและงบประมาณ       
 -  ฐานขอ้มูลหอพกันกัศึกษา       

        

2. จดัหาอุปกรณ์คอมพวิเตอร์และอืน่ ๆ - จดัหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ทุกปี บุคลากรทุกคนมี  อุปกรณ์ช่วยใชง้าน งาน  
    ให้เพยีงพอกบัความต้องการในทุก - ของบประมาณ ทุกปี เคร่ืองคอมฯ ท่ีมี  มีความเพียงพอ สารสนเทศ  
    ภารกจิของกองฯ   สภาพดี     

        

3. จดัอบรมให้ความรู้บุคลากรเร่ือง -  จดัอบรมเร่ืองไวรัสคอมพิวเตอร์ และการป้องกนั ทุกภาค ไวรัสคอมพิวเตอร์  ใชง้านคอมพิวเตอร์ งาน  
    เทคโนโลยสีารสนเทศอย่างต่อเนื่อง -  จดัอบรมการใชง้าน web browser การศึกษา ไม่ระบาดในกองฯ   อยา่งมีประสิทธิภาพ สารสนเทศ  
  ทุกปี บุคลากรใชง้าน   งาน  
   web browser  เป็น   สารสนเทศ  
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วตัถุประสงค์ 5   เพ่ือพัฒนากระบวนการด าเนินงานให้เป็นระบบและต่อเน่ือง  เพ่ือช่วยให้ลดความสูญเสียท่ีอาจเกิดขึน้     เน่ืองจากความเส่ียงต่าง  ๆ
กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม ระยะเวลา ดชันีช้ีวดั งปม บาท เป้าหมาย ผู้รับผดิชอบ อืน่ ๆ 

(เงือ่นไข) 
1.  บริหารความเส่ียงตามมาตรฐาน 
COSO 

-    โครงการจดัอบรมใหค้วามรู้เก่ียวกบัเร่ืองยาสามญัประจ าบา้น 
(นานาโอสถ) และการปฐมพยาบาลช่วยฟ้ืนคืนชีพเบ้ืองตน้ 

2 มี.ค.53 จ านวนนกัศึกษา 13,000 94 คน ง.หอพกัฯ  

 -    โครงการใหค้วามรู้เชิงปฏิบติัการเร่ือง การป้องกนัและ ระงบั
สาธารณะภยัในหอพกันกัศึกษา 

26 มิ.ย.53 จ านวนนกัศึกษา 55,000 150 คน ง.หอพกัฯ กรรมการ
หอพกั/
นกัศึกษา
ผูส้นใจ 
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เป้าประสงค์ที ่4   เพือ่เสริมสร้างสมรรถนะและปรับวฒันธรรมองค์กร สู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ทีม่ีการจัดการหาความรู้ เพือ่ให้เกดิการพฒันาอย่างยัง่ยนื 
วตัถุประสงค์ที ่1  เพือ่พฒันาการท างานเป็นทมี มีจติส านึกแห่งการเรียนรู้ 
กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม ระยะเวลา ดชันีช้ีวดั งปม 

บาท 
เป้าหมาย ผู้รับผดิชอบ อืน่ ๆ 

(เงือ่นไข) 

1. ให้บุคลากรท างานเป็นทมีเพือ่พฒันา - คณะกรรมการปฐมนิเทศนกัศึกษา ทุกปี      
     องค์กรโดยแต่งตั้งคณะท างานชุด - คณะกรรมการประกนัคุณภาพกองฯ / มหาวทิยาลยั ทุกปี      
     ต่าง ๆ  - คณะกรรมการจดัท าแผนกลยทุธ์และแผนการปฏิบติังานกองฯ  ทุกปี   จ านวนคน  ทุกโครงการ กองกิจฯ  
 - คณะกรรมการพฒันาบุคลากรกองกิจฯ ทุกปี      
 - คณะกรรมการประเมินผลบุคลากรกองฯ ทุก 6 เดือน      
 - คณะกรรมการอ่ืน ๆ ท่ีไดรั้บมอบหมาย       
 - คณะกรรมการควบคุมมาตรฐานหอพกันกัศึกษา ม.สงขลานครินทร์ ปี 2553 เกณฑก์ารประเมินของ

สกอ.และมหาวทิยาลยั 
- บริหารจดัการหอพกั

มาตรฐานเดียวกนั 5 
วทิยาเขต 

งานหอพกั
นกัศึกษา 

 

 
วตัถุประสงค์ 2  เพือ่พฒันา KPLs ให้สอดคล้องกบัระบบการประกนัคณุภาพของมหาวทิยาลยั 

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม ระยะเวลา ดชันีช้ีวดั งปม 
บาท 

เป้าหมาย ผู้รับผดิชอบ อืน่ ๆ 
(เงือ่นไข) 

1. มคีณะกรรมการประกนัคุณภาพของกองฯ        
2. จดัประชุมแลกเปลีย่นเรียนรู้เพือ่       จดัประชุม/ทบทวน KPIs ของกองฯ ทุก 6 เดือน จ านวนคน  ทุกภารกิจ งาน/ กองฯ  
  พฒันา KPIs ให้สอดคล้องกบัระบบ         
การประกนัคุณภาพของมหาวทิยาลยั         
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วตัถุประสงค์ที ่3  เพือ่สร้างระบบ Knowledge  Management  และสร้าง/จดัเกบ็องค์ความรู้อย่างเป็นระบบ เพือ่ให้เกดิเป็นขุมความรู้ด้านกจิการนักศึกษา 
กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม ระยะเวลา ดชันีช้ีวดั งปม 

บาท 
เป้าหมาย ผู้รับผดิชอบ อืน่ ๆ 

(เงือ่นไข) 

1. ส่งเสริมให้บุคลากร - จดัใหบุ้คลากรท่ีมีความรู้ปฏิบติังานดา้นกิจการนกัศึกษาและ  ตลอดปี จ านวนคน  ทุกภารกิจท่ีมี   
   แลกเปลีย่นถ่ายทอดและ   จดัพิมพเ์ผยแพร่    ผลงาน   
 เผยแพร่ความรู้ - ส่งบุคลากรศึกษาดูงานต่างสถาบนั   ปี 2553 จ านวนคน _ 5 คน งานหอพกั

นกัศึกษา 
 

 - โครงการประชุมสมัมนาผูป้ฏิบติังานกองทุนฯ 5 วทิยาเขต พ.ค./ต.ค. จ านวนโครงการ 20.000 2โครงการ ง.กองทุนฯ  
 - โครงการสมัมนาผูป้ฏิบติังานวนิยันกัศึกษา  5 วทิยาเขต ตุลาคม 53  20,000  ง.วนิยัฯ 5 วทิยา

เขต 

 - จดัประชุมเชิงปฏิบติัการ การจดัการความรู้ เพื่อแลกเปล่ียน เม.ย มีการประชุมเชิง  30,000 1 โครงการ/45คน งานกิจกรรม  
  ประสบการณ์ระหวา่งผูป้ฏิบติังานส่วนกลาง  ส่วนคณะ และ  ปฏิบติัการ     
  ต่างวทิยาเขต       

 - ประชุมเชิงปฏิบติัการการจดัการความรู้ หวัขอ้ “ความส าเร็จ ก.ย. จ านวนโครงการ/คน 150,000 1 โครงการ/80 คน งานกิจกรรม  
  ของการจดักิจกรรมรับนอ้งใหม่ประชุมเชียร์ เครือข่าย       
  สถาบนัอุดมศึกษาภาคใต ้       
 - โครงการประชุมเชิงปฏิบติัการการจดัการความรู้ หวัขอ้ “การ พ.ค. จ านวนโครงการ/คน 100,000 1 โครงการ/60 คน งานกิจกรรม  
  พฒันารูปแบบการจดักิจกรรมรับนอ้งใหม่ประชุมเชียร์เชิง       
  สร้างสรรคเ์ครือข่ายสถาบนัอุดมศึกษาภาคใต ้       
2. สร้าง/ประมวลองค์ความรู้           
   ด้าน กจิการนักศึกษา         

           
 


