
วัน เดือน ป กิจกรรม/ข้ันตอน

งานธุรการ
 - ประชุมทีมผูบริหารกองกิจการนักศึกษา
 - ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานกิจการนักศึกษา
 - จัดทํางบประมาณ เงินรายไดและเงินงบประมาณ
 - รวบรวม วิเคราะหขอมูล
 - นําเสนอพิจารณา/สงกองแผนงาน
 - ควบคุม รายรับ-รายจาย เงินทุกประเภทรายได เงินงบประมาณ เงินยืมทดรองจาย 
    เงินคาบํารุงกิจการนักศึกษาและเงินยืมที่ใชในการดําเนินงานกองกิจการนักศึกษา
 - ใหคําแนะนํา ตรวจสอบ/ลงบัญชี/ขออนุมัติเบิกจาย
 - สรุป รายรับ-รายจาย เงินทุกประเภทของกองฯ
 - จัดทําปฏิทินแผนการปฏิบัติงานของกอง
 - ดําเนินการเลื่อนข้ันเงินเดือน/คาจางบุคลากรของกองฯ ปงบประมาณ 2552
้ ่

ทุกพุธที่ 3 ของเดือน
1-31 กค.51

กนศ.1
ปฏิทินงานของกองกิจการนักศึกษา ป 2553

วัน เดือน ป กิจกรรม/ข้ันตอน

ตลอดป

สัปดาหแรกของเดือน
1-30 กย.53

คร้ังที่ 1
 - ผูถูกประเมินเขียนรายงานการดําเนินงานตาม (Tor) สงผูบังคับบัญชา
 - คณะกรรมการประเมินฯ (ระดับกองฯ) 
 - สงผลการประเมินฯ ใหมหาวิทยาลัย/และประกาศผล
 - เลื่อนข้ันเงินเดือน คร้ังที่ 1
คร้ังที่ 2
 - ผูถูกประเมินฯเขียนรายงานผลการดําเนินงานตาม (Tor) สงผูบังคับบัญชา
 - คณะกรรมการประเมินฯ (ระดับกองฯ) 
 - สงผลประเมินฯ ใหมหาวิทยาลัยฯ/และประกาศผล
 - ยืนยันการจางและเพิ่มคาจางลูกจางชั่วคราว/พนักงานมหาวิทยาลัย
 - จัดสรรเงินรางวัลประจําป
 - จัดงานปใหมของกองฯ
 - ดําเนินการเกี่ยวกับวัสดุสํานักงาน
    - จัดหา/จัดทําบัญชี-ควบคุมการใช
    - รับ-จาย 
 - ดําเนินการเกี่ยวกับการเงินตาง ๆของกองฯ
    - รับ-จาย ลงบัญชี ควบคุมจัดทํารายงาน
 - โครงการสัมมนาเจาหนาที่กองกิจการนักศึกษา

 28 ก.พ.53
 3 มี.ค.53
 7 มี.ค.53
 1 เม.ย.53

สัปดาหสุดทายของป
ตลอดป

ตลอดป

 มี.ค.53

 18 ส.ค.53
 25 ส.ค.53
 5 ก.ย.53
 ก.ย. 53



วัน เดือน ป กิจกรรม/ข้ันตอน

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ป 2553
 ประชุมจัดเตรียมงานโครงการปฐมนิเทศ ป 2553
 - ประชุม คร้ังที่ 1 ประชุมเจาหนาที่เพ่ือวางแผน/กําหนดรูปแบบ
 - ประชุม คร้ังที่ 2  ประชุมผูนํากลุมกิจกรรมเพื่อหารือการจัดเตรียมงาน แตงต้ัง 
    คณะกรรมการดําเนินงาน
 - ประชุม คร้ังที่ 3 ประชุมคณะกรรมการฯ เพ่ือกําหนดกิจกรรม
 - ประชุม คร้ังที่ 4 ประชุมคณะกรรมการฯ เพ่ือรายงานความคืบหนา/และติดตามงาน
  ขออนุมัติโครงการ/ยืมเงิน
 - ประชุม คร้ังที่ 5 ประชุมคณะกรรมการฯ เพ่ือรายงานผล
 - ดําเนินกิจกรรมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ป 2553
 - ประชุม คร้ังที่ 6  ประชุมสรุปผล 
 - จัดทํารายงานผลโครงการและเบิกจาย

 ประกันคุณภาพกองกิจการนักศึกษา ปการศึกษา 2552
้ ่

 เม.ย.53

 พ.ค.53
 มิ.ย.53

หลังเสร็จสิ้นโครงการ

 ม.ค.53
 ก.พ.53

 มี.ค.53

 ก.ค.53

 - ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการประกันคุณภาพกองฯ คร้ังที่ 1 
 - ทบทวนผลการประเมินและขอเสนอแนะของคณะกรรมการของปที่ผานมา
 - ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการประกันคุณภาพกองฯ คร้ังที่ 2 เพ่ือกําหนดกลยุทธแผน 
    เปาหมายและ KPIs
 - ประชุมคณะกรรมการเพื่อจัดทํารายงานป 2552 (คร้ังที่ 1)
 - ประชุมคณะกรรมการเพื่อจัดทํารายงานป 2552 (คร้ังที่ 2)
 - ประชุมคณะกรรมการเพื่อจัดทํารายงานป 2552 (คร้ังที่ 3)
 - จัดทํารูปเลมรายงานประจําป 2552

 ประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยฯ
 - จัดทํารายงานประจําป 2550 ของมหาวิทยาลัย ในตัวบงชี้ดานกิจการนักศึกษาที่เกี่ยวของ
 - ติดตาม ตรวจสอบ รายงานขอมูลตัวบงชี้ดานกิจการนักศึกษาที่เกี่ยวของ 
    จากทุกคณะ/วิทยาเขต 

งานกิจกรรมนักศึกษา
  โครงการคายอาสาพัฒนาของกลุมกิจกรรมตาง ๆ อันไดแกคายสงขลานครินทร 
ขององคการบริหาร คายอาสาพัฒนาของชมรมอาสาพัฒนา ชมรมการศึกษาเพื่อสังคม 
และชมรมมุสลิม

 มี.ค.52
 พ.ค.52

 ต.ค.52
 ทุกสิ้นเดือน

 18 ก.ย.52

 ก.พ.53

 ต.ค.52

 15-25 ต.ค.52



วัน เดือน ป กิจกรรม/ข้ันตอน
 - ประชุมคณะทํางาน
 - เสนอขออนุมัติโครงการ
 - ประสานงานฝายที่เกี่ยวของ 
 - ดําเนินกิจกรรม/ประเมินผล

     - เขารวมแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย  คร้ังที่ 37  รอบคัดเลือก ณ มหาวิทยาลัย
       วลัยลักษณ
     - ประชุมคณะทํางาน
     - เสนอขออนุมัติโครงการ
     - ประสานงานฝายที่เกี่ยวของ
     - ดําเนินแขงขัน/ประเมินผล

   กิจกรรมงานวันลอยกระทง รับผิดชอบจัดขบวนแห
 - แตงต้ัง/ประชุมคณะกรรมการ
 - ประสานงานฝายที่เกี่ยวของ

 26 ต.ค.- 1 พ.ย.52

 2 พ.ย.52

 - ดําเนินกิจกรรม

กีฬาศรีตรัง จัดโดยองคการบริหาร องคการนักศึกษา รวมกับสโมสรนักศึกษา และชมรมกีฬา
 - ประชุมคณะทํางาน
 - เสนอโครงการ
 - ประสานงานฝายที่เกี่ยวของ
 - ดําเนินการจัดกิจกรรม/ประเมินผล

 งานดนตรีไทยอุดมศึกษา ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
 - เสนอโครงการ
 - ประสานฝายที่เกี่ยวของ
 - เขารวมกิจกรรม ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร

 งานสงเสริมศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา คร้ังที่ 10 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 - เสนอโครงการ
 - ประสานฝายที่เกี่ยวของ
 - จัดกิจกรรม

 7-9 ธ.ค.52

 15-21 พ.ย.52

 28 ต.ค.- 1 พ.ย.52



วัน เดือน ป กิจกรรม/ข้ันตอน
กิจกรรมวันพอแหงชาติ
 - เสนอโครงการ
 - ประสานงานฝายที่เกี่ยวของ
 - จัดกิจกรรม

 - เลือกต้ังคณะกรรมการองคการบริหาร และสมาชิกสภานักศึกษา
 - เขารวมงานสงเสริมศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 - งานวันเด็กแหงชาติ

 เขารวมการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย คร้ังที่ 37
ณ  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต
     - แตงต้ังคณะกรรมการ
     - ประสานงานฝายที่เกี่ยวของ
     - เขารวมการแขงขัน/ประเมินผล

 4-5 ธ.ค.52

 ตนมกราคม 2553

 22-30 ม.ค.53

 ดําเนินการคัดเลือกนักกิจกรรมตัวอยาง โครงการกิจกรรมดีเดน และองคกรกิจกรรมดีเดน
ประจําป 2551
 - แตงต้ังคณะกรรมการ/กําหนดเกณฑการคัดเลือก
 - เปดรับสมัคร
 - ประชุมพิจารณาคัดเลือก
 - ประกาศผล/มอบโล และเกียรติบัตร ในวันปดโลกกิจกรรม

 เขารวมแขงขันกีฬา IMT-GT ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
 - ประชุมคณะทํางาน
 - เสนอขออนุมัติโครงการ
 - พิจารณาคัดเลือก/ฝกซอมกีฬา การแสดง
 - เขารวมกิจกรรม
 - ประเมินผล

โครงการสัมมนากิจกรรมนักศึกษา
     - ประชุมคณะทํางาน
     - เสนอขออนุมัติโครงการ
     - ประสานดานสถานที่  วิทยากร และผูเขารวมกิจกรรม

 ปลายเดือน ม.ค.-ตนเดือน ก.พ.53

ตน มี.ค.53

 พ.ย.-ตน ก.พ.53



วัน เดือน ป กิจกรรม/ข้ันตอน
     - ประเมินผล

โครงการคายอาสาพัฒนาของกลุมกิจกรรมตาง ๆ  อันไดแก
     1. โครงการคายอาสาพัฒนาชุมชน
     2. โครงการศิลปศาสตรสัมพันธแบงปนสูนองชาวเล

งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา
1. ปด – เปดหอพักนักศึกษา
     1.1 ปดหอพักนักศึกษาภาค 1/2552
           - รับคืนกุญแจหองพัก
           - เตรียมและจัดที่พักชั่วคราวบุคคลภายนอกในหอพัก
              อาคาร 5, 6  และ 7
             - จัดที่พักนักศึกษาที่พักในหอพักชวงปดภาค
     1.2 เปดหอพักนักศึกษา ภาค 2/2552
           - รับลงทะเบียน

 5-25 มี.ค.53

 13- 25  ต.ค. 52
 23   ต.ค. 52

 13 ต.ค. 52
2 - 13 ต.ค. 52
 13-22 ต.ค. 52

           - จายกุญแจหองพัก
           - จัดทําการดหอพัก
           - ดูแลความเรียบรอยและความเปนอยูของนักศึกษาในหอพัก
     1.3 ปดหอพักนักศึกษาภาค 2/2552
           - จัดทําประกาศกําหนดปดหอพักภาค 2/2552  เปดหอพักภาค 3/2552
              และเปดหอพักภาค 1/2553
 - จัดทํา Bill Payment คาหอพัก ภาค 1/2553 แจกนักศึกษารุนพ่ี หรือใหนักศึกษา Printout จากโปรแกรม 
 - จัดทํา Bill Payment คาหอพัก ภาค 2/2552 แจกนักศึกษากอนปดภาค 2/2552 
           - รับคืนกุญแจหองพัก
           - รับฝากของ
           - สํารวจความชาํรุดเสียหายของวัสดุครุภัณฑในหองพัก แจงซอม/ บันทึกหนี้สิน 
           - ทําความสะอาด เตรียมวัสดุ  ครุภัณฑหองพัก  พรอมจัดเปนที่พักชั่วคราว
             ในชวงปดภาคและภาค 1/2553
           - ประสานงานเรงรัดการซอม พรอมทั้งจัดเตรียมบริการและสวัสดิการ
             ตาง ๆ ในหอพัก
     1.4 เปดหอพักนักศึกษาภาค 3/2552
           - รับจอง/แจงความจํานงพักในหอพักภาค 3/2552 จัดทํา Bill Payment
           - จัดนักศึกษาเขาหอพักทั้งนักศึกษาวิทยาเขตหาดใหญ และวิทยาเขตอื่น  ๆ

 1 ต.ค.52-1 มี.ค. 53

 24 ก.พ.-2 มี.ค. 53

 ก.พ.- 2 มี.ค.53
ก.ย.-1 ต.ค.52

 3-19 มี.ค. 53

 2 มี.ค.- 28 พ.ค.53
 26 - 30 ม.ค. 53

 24 ก.พ.-2 มี.ค. 53

 19 มี.ค.-17 พ.ค. 53
 1 ก.พ.-19 มี.ค. 53
 23 มี.ค.-17 พ.ค.53

 3 มี.ค.-28 พ.ค. 53



วัน เดือน ป กิจกรรม/ข้ันตอน
             ที่ลงทะเบียนเรียนวิทยาเขตหาดใหญ
           - คิดเงินคาหอพัก  บันทึกขอมูล จัดทําBill Payment หรือออกใบนําชําระเงิน
           - ตรวจสอบ ติดตามผลการชําระเงินของนักศึกษาทุกคน
           - ดูแลความเรียบรอย/ความเปนอยูของนักศึกษาในหอพัก ชวงปดภาคเรียน
           - รายงานการจัดที่พักภาค 3 พรอมรายรับของหอพักแตละอาคาร
     1.5 เปดหอพักนักศึกษาภาค 1/2553
           - รับลงทะเบียน
           - จายกุญแจหองพักตามบัญชีการจองหอพัก
           - จัดทําประวัติในการดหอพัก
           - ทําใบรับวัสดุ  ครุภัณฑ  หองพักทุกหอง
           - จายของรับฝากคืนนักศึกษา
           - ตรวจสอบ ติดตามการชําระเงินคาหอพัก
           - ดูแลความเรียบรอยและความเปนอยูของนักศึกษาในหอพัก
2. การจัดที่พักนักศึกษารุนพ่ี ระดับปริญญาตรี  สําหรับปการศึกษา 2553  
           - จัดทําแผนการจัดที่พักนักศึกษา

 19-26  มี.ค. 53

 
 ก.ย.52

 30 มี.ค.-9 เม.ย. 53
 2 มี.ค.-17 พ.ค.53

 มิ.ย.53
 29 พ.ค.- 30 ก.ย. 53

           - จัดทําประกาศกําหนดเกณฑการจัดสรรนักศึกษาเขาพักในหอพัก
             ปการศึกษา  2553
           - ใหบริการนักศึกษาจองหอพัก ป 2553  ดังนี้
                - นักศึกษาผูมีปญหาสุขภาพ
                - นักศึกษาโครงการพิเศษบางโครงการ
                - นักศึกษาผูนํากิจกรรม และกรรมการนักศึกษาประจําหอพัก นักกีฬา 

          นักแสดงของมหาวิทยาลัย
                - นักศึกษาทั่วไป
3. การจัดที่พักนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
   3.1 ประสานแจงการจัดที่พักในหอพักในกํากับ อาคาร 10,11
   3.2 ประสานการจัดทําสติกเกอร เคร่ืองหมายในการแสดงสิทธ์ิการพักหอพักและการ
      ตรวจสอบการใชรถ
4. การจัดที่พักนักศึกษาผาน Website 
   4.1 การจัดที่พักนักศึกษาใหม ปการศึกษา 2553
           - ประเมินผลการจองหองพักผาน Web Site ป 2552
           - สรุปผลการประเมินผล ประสานงานหนวยสารสนเทศ
             ปรับปรุงแกไข Web
           - เตรียมขอมูลหองพักและรายละเอียดใหนักศึกษาจองหองพักผาน Web

26 - 30 ต.ค. 52
 

 
 สค.-กย.52

 16 พ.ย.52-7 ม.ค. 53

 9-14 ม.ค.และ 25 พ.ค.- 4 มิ.ย.53

ก.ย.- ต.ค.52

 ต.ค.-พ.ย.52



วัน เดือน ป กิจกรรม/ข้ันตอน
           - ตรวจสอบขอมูลการจองหองนักศึกษาและใหนักศึกษาจองหองพักผาน Web พรอมใบนําจายเงิน
              Bill Payment
           - ประสานงาน ตรวจสอบ สงขอมูลใหศูนยคอมพิวเตอร กําหนดเลมที่ เลขที่ ใบเสร็จคาหอพัก
           - พิมพรายชื่อเรียงตามหมายเลขหองพักใหหอพักทุกอาคาร
           - พิมพรายชื่อเรียงตัวอักษรใหเจาหนาที่และสํานักงาน
           - ควบคุมและดูแลนักศึกษาพักในหอพัก
           - พิจารณาสืบสวนและสอบสวนสรุปสํานวนนักศึกษาทําผิดระเบียบหอพัก
  4.2  จัดที่พักนักศึกษารุนพ่ีทั่วไป
 - รับแจงความจํานงพักในหอพักของนักศึกษาทั่วไปผาน Web Site
 - บริการเลือกหองพักผาน Web site พรอมพิมพใบนําชําระเงิน (Bill Payment)
 ประเมินความพึงพอใจบุคคลภายนอกพักหอพัก
 ประเมินความพึงพอใจนักศึกษาพักในหอพัก ปการศึกษา 2552
5. การจัดที่พักบุคคลภายนอก  
           - จัดที่พักนักเรียน  นักศึกษาตางสถาบัน และบุคคลภายนอกที่เขารวม
              กิจกรรมของนักศึกษา/หนวยงานในมหาวิทยาลัย ทั้งชวงเปดภาคเรียนปกติ 

 21 พค.53

ม.ค.- พ.ค.53

  มิ.ย.53

 9-14 ม.ค.53
ต.ค.52,มี.ค.53

                1 -15 ธ.ค.52

 9 มิ.ย.53
ตลอดป
ตลอดป

พ.ย.52

ตลอดป

              และชวงปดภาคเรียน
                     - คายโอลิมปกวิชาการ คาย 1 - 2
                     - คายวิศวกรรมสิ่งแวดลอม
                     - ผูเขารวมแขงขันวอลเลยบอล PSU OPEN
                     - คายวิศวกรรมคอมพิวเตอร
                     - โปรแกรมเมอรจูเนียรแคมป
                     - อบรมคอมพิวเตอรเยาวชนผูดอยโอกาส
                     - คายอยากเปนทันตแพทย
                     - คายเคมีสัมพันธ
                     - คายอิเลคทรอนิกสรุนเยาว
                     - ดนตรีไทยอุดมศึกษาภาคใต
                                     ฯลฯ
 6. การบันทึกหนี้สินนักศึกษา
           - กอนกําหนดรับลงทะเบียนเรียนทุกภาคการศึกษา เปนเวลา 1 สัปดาห
           - ภายใน 1 สัปดาหแรกของการเปดภาคเรียน ทุกภาคการศึกษา 
  7. การจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพและเสริมสรางทักษะชีวิตนักศึกษาในหอพัก
           - โครงการศิลปประดิษฐ การประดิษฐกระทงจากใบตอง ดอกไมสด ในประเพณี
              ลอยกระทง

6 พ.ย.52



วัน เดือน ป กิจกรรม/ข้ันตอน
           - โครงการเสริมสรางความสัมพันธนักศึกษา (วิทยาเขต คร้ังที่ 1 ที่วิทยาเขต
              สุราษฎรธานี)
           - โครงการฝกทําอาหารและขนม คร้ังที่ 3  
           - โครงการฝกทําอาหารและขนม คร้ังที่ 4  
           - โครงการเรียนเสริมเพ่ิมทักษะภาษาจีนกลาง ภาค 1/2553

          พ.ย.- ธ.ค.53            - โครงการเรียนเสริมเพ่ิมทักษะภาษาจีนกลาง ภาค 2/2553
           - โครงการสัมมนาคณะกรรมการหอพักนักศึกษา ประจําหอพักนักศึกษา 
              ปการศึกษา 2553  5 วิทยาเขต ที่วิทยาเขตภูเก็ต
          - โครงการอบรมใหความรูเกี่ยวกับการใชยาสามัญประจําบานและการพยาบาล
             ฟนคืนชีพเบื้องตน
          - โครงการอบรมใหความรูเชิงปฏิบัติการ การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
             ในหอพักนักศึกษา ปการศึกษา 2553 ปองกันระงับอัคคีภัยในหอพักและปองกัน
             วินาศภัย
          - โครงการปฐมนเิทศนักศึกษาใหม
           - โครงการเสริมสรางจริยธรรมนักศึกษาในหอพัก

้ ่ ้ ่

 29 พ.ย. 52
 17 ม.ค.53
มิ.ย.- ก.ค.53

 23-25 ม.ค.53

 28-29 พ.ย.52

 11 มี.ค.53

 12-13 มี.ค.53

 1-5 มิ.ย. 53
 ทุกวันศุกร

           - โครงการเสริมสรางความสัมพันธนักศึกษาชั้นปที่ 1 คร้ังที่ 1 รวมกับนักศึกษา
              วิทยาเขตตรัง คร้ังที่ 1
           - โครงการอนุรักษประเพณีไทย ถวายเทียนพรรษา ผาอาบน้ําฝน เนื่องในวันเขาพรรษา
           - โครงการเสริมสรางทักษะการทําอาหารและขนม คร้ังที่ 1 
           - โครงการเสริมสรางทักษะการทําอาหารและขนม คร้ังที่ 2 
           - โครงการหอพักสัญจร/สัมมนา 5 วิทยาเขต ที่วิทยาเขตสุราษฎรธานี
           - โครงการศิลปะประดิษฐทําดอกไมสําหรับพ่ีบัณฑิตในวันรับพระราชทานปริญญาบัตร
           - โครงการรณรงคการพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาในหอพักดานการแตงกาย
              โดยมีการจัดบอรดและลงขาวสาสนหอพัก
           - โครงการรณรงคตานยาเสพติดในหอพัก 
           - โครงการประชาสัมพันธรณรงคนักศึกษา บุคลากรรวมบริจาคโลหิต
8. สงเสริม  สนับสนุนการจัดทํากิจกรรมของนักศึกษาในหอพัก
           - เปนที่ปรึกษาใหคําแนะนําในการเขียนโครงการ การทําเอกสารการจัดซื้อจัดจาง
             การจายเงิน และการประเมินผล
           - ประสานงาน สนับสนุนสิ่งอํานวยความสะดวกในการจัดทํากิจกรรม
           - เปนที่ปรึกษาในการทํากิจกรรม
           - เขารวมกิจกรรม
9. การบริการสุขภาพนักศึกษาและการประกันภัยอุบัติเหตุนักศึกษาและบุคลากร 

 19 มิ.ย.53

 17 ก.ค.53
   3-4 ก.ค. 53

 5 ก.ย.53

 

 

 ก.ย.53
 11-12 ก.ย.53

ตลอดป

ตลอดปการศึกษา



วัน เดือน ป กิจกรรม/ข้ันตอน
    ปการศึกษา 2553
     9.1 โครงการประกันสุขภาพมหาวิทยาลัย
           - ประสานงานการบันทึกขอมูลคาบํารุงสุขภาพนักศึกษา ปการศึกษา 2552-2553
           - ประชาสัมพันธสิทธิประโยชน จากการจายเงินคาบํารุงสุขภาพ ปละ 300 บาท
              และวิธีการใชสิทธ์ิในหนังสือปฐมนิเทศนักศึกษาใหม เว็บไซตกองกิจการนักศึกษา 
             คูมือหอพักและบอรดในหอพัก คณะตาง ๆ
           - ตรวจสอบขอมูลการเขารับบริการสุขภาพของนักศึกษา สงนักศึกษาปวยพบแพทย 
             เย่ียมเยียน ประสานงานผูปกครอง และคณะที่เกี่ยวของ นัดพบนักศึกษาบางกรณี
             เรียกชําระเงินคืนกรณีเกินสิทธ์ิ แจงหนี้และเบิกจายเงินคารักษาพยาบาลใหโรง-
             พยาบาลสงขลานครินทรเปนรายเดือน
           - สรุปผลการใหบริการสุขภาพและการประกันภัยอุบัติเหตุนักศึกษา ประจําป 
           การศึกษา 2552
      9.2 โครงการประกันสุขภาพถวนหนา(บัตรทอง)
          - ประสานงานการประชุมรวมระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของไดแก โรงพยาบาล 
             กองอาคารสถานที่ งานทะเบียนกลาง 

 
 1 ต.ค. 52-30 ก.ย.53

 
 ก.ค.- ก.ย.53

 

 ตลอดป

 ตลอดป
 

 1 ต.ค. 52-30 ก.ย. 53
 

          - ประชาสัมพันธการโอนยายทะเบียนบานในเว็บไซต
          - ใหบริการนักศึกษายื่นเอกสารโอนยายทะเบียนบาน
          - ประชาสัมพันธสิทธิประโยชนในหนังสือคูมือปฐมนิเทศนักศึกษา ในเว็บไซต
             กองกิจการนักศึกษา  บอรดหอพักและคณะตางๆ
    9.3 โครงการประกันภัยอุบัติเหตุนักศึกษาและบุคลากร
        - ประชุมผูแทนฝายกิจการนักศึกษาทุกวิทยาเขต สรุปผลการใหบริการประกันภัย
           อุบัติเหตุที่ผานมา พรอมนําเสนอกรรมการดําเนินการคัดเลือกบริษัทประกันภัย 
           ปการศึกษา 2553  และกําหนดเงื่อนไขเกณฑการพิจารณา
        - แตงต้ังกรรมการดําเนินการ
          - จัดทําประกาศเชิญชวนผูแทนบริษัทประกันภัยเขารวมประชุมและนําเสนอโครงการ
          - ประชุมผูแทนบริษัทประกันภัย ชี้แจงเงื่อนไข เกณฑการพิจารณา
          - รับเสนอโครงการจากบริษัทประกันภัย
          - ประชุมกรรมการพิจารณาโครงการคัดเลือกบริษัทประกันภัย นําเสนอทานอธิการบดี
          - แจงผลการพิจารณาใหบริษัทประกันภัย และทุกวิทยาเขต 
          - รางบันทึกขอตกลงรวมระหวางมหาวิทยาลัยกับบริษัทประกันภัยและจัดใหมีการลงนาม
          - ประชาสัมพันธ เชิญชวนบุคลากรเขารวมโครงการประกันภัย
          - รับสมัครบุคลากรเขารวมโครงการ
          - สรุปขอมูลการใหบริการสุขภาพอนามัยและประกันภัยอุบัติเหตุนักศึกษา ปฐมนิเทศ

 
8 ก.พ.53

 
 

 ตลอดป
 23-30 พ.ค.53

ตลอดป
 

 1-5 เม.ย. 53
1 เม.ย.- 7 พ.ค. 53

 7 เม.ย.-17 พ.ค. 53

 15 ก.พ. 53
 9-26 ก.พ. 53

 5 มี.ค.53
 29 มี.ค. 53   

 19 เม.ย.- 17 พ.ค.53
 4 มิ.ย.53



วัน เดือน ป กิจกรรม/ข้ันตอน
             นักศึกษาใหม
          - จัดทํารายชื่อบุคลากรสงใหบริษัทประกันภัย
          - ประชาสัมพันธสิทธิประโยชน ความคุมครอง และวิธีการใชสิทธิบนเว็บไซดกองกิจ-
             การนักศึกษา แผนพับ และโปสเตอร
          - ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียน และชําระเงินคาบํารุงสุขภาพไวสงบริษัทประ-
             กันภัยพรอมเบิกจายเงินคาเบี้ยประกันภัยใหบริษัท ปละ 3 คร้ัง
          - ใหบริการกรอกใบเคลมประกันภัย ชําระเงินคารักษาพยาบาลใหโรงพยาบาลสงขลา-
             นครินทร เบิกเงินทดรองจายใหนักศึกษา/  บุคลากรที่ทดรองจายเงินคารักษาไวแลว 
             ประสานงานบริษัทประกันภัย ทุกวิทยาเขต และโรงพยาบาล ติดตามการชําระเงิน-

              ของบริษัท เคลียรเงินทดรองจายคืนกองกิจการนักศึกษา ตรวจสอบสิทธิ เรียกชําระ
             เงินคืนกรณีเกินสิทธิ แจงหนี้ ติดตามผลการชําระหนี้และเบิกเงินคืนกองกิจการนักศึกษา
    9.4 โครงการสรางเสริมสุขภาพนักศึกษา (คลินิกสุขภาพ)
        - ประสานงานใหมีแพทย พยาบาลและเจาหนาที่ประจําคลินิกสรางเสริมสุขภาพนักศึกษา 
          ณ  อาคารสํานักงานหอพัก ในดือนตุลาคม 2552 - 30 กันยายน 2553
       - จัดใหมีบริการสุขภาพนักศึกษาตลอดป

่

 
 1 ต.ค. 52-30 ก.ย. 53

 
 

  พ.ค. 53- พ.ค. 54

 พ.ย. 52 และ ก.ค.-ก.ย. 53

 มิ.ย.-ก.ค. 53

 

 ต.ค.52-30 ก.ย. 53

 ตลอดป
       - สรุปขอมูลนักศึกษาที่เขารับบริการ ปการศึกษา 2552
   9.5  ประเมินความพึงพอใจผูใชบริการ ปการศึกษา 2552
10. การบริการไปรษณียภัณฑและหนังสือพิมพนักศึกษาในหอพัก
           - เชาตูไปรษณีย
           - จัดทํารายงานการใหบริการไปรษณียภัณฑประจําป 2551
           - รับไปรษณียภัณฑจากที่ทําการไปรษณียเขต 9 คอหงสทุกวันทําการและจาก
             บุรุษไปรษณียในวันจันทร-เสาร แยกประเภท  ลงบัญชีรับ
           - จายไปรษณียภัณฑนักศึกษา ทุกวันทําการ เวลา 08.00 - 21.00 น.  
              วันหยุดราชการ เวลา  08.30 - 16.30 น.
           - ตรวจสอบไปรษณียภัณฑตกคาง สงคืนหรือขออนุมัติทําลาย
          - รับหนังสือพิมพจากผูประกอบการ 
           - ตรวจสอบรายการ จําแนกใหหอพักนักศึกษาทุกอาคาร
          - ประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการ
           - ตรวจสอบสงรายการเบิกจายเงินคาหนังสือพิมพ ทุกเดือน
11. การบริการอาหารเครื่องด่ืมและรานสวัสดิการตาง ๆ 
 - จัดทําประกาศ/รับสมัครผูประกอบการ/ประสานรายชื่อกรรมการสวนนักศึกษา
 - สัมภาษณคัดเลอืกผูประกอบการ
 - ประกาศผลการพิจารณา

 พ.ย.52- ม.ค.53

 ต.ค. 52

 1 ต.ค. 52-30 ก.ย. 53
 

 มิ.ย. 53

 ทุกวัน
 พ.ย.52- ม.ค.53
 เดือนละ 1 คร้ัง

 

1 ต.ค.52-30 ก.ย.53
 

1 ต.ค.52-30 ก.ย.53
 ทุกวัน

 25 ม.ค.12 ก.พ.53
 23-25 มี.ค.53
 19 เม.ย.53 



วัน เดือน ป กิจกรรม/ข้ันตอน
           - อบรมใหความรูเกี่ยวกับสุขาภิบาลอาหาร
           - ประชุมชี้แจง/อบรมสุขาภิบาลผูประกอบการอาหาร 
              เคร่ืองด่ืมและรานสวัสดิการตาง ๆ
           - ควบคุม/ติดตามผล/บันทึกขอมูลคาเชาสถานที่
           - ควบคุม/ติดตามผล/การปฏิบัติงานดานสถานที่ปรุง/จําหนายของผู
             ประกอบการตาง ๆ ใหถูกหลักสุขาภิบาลอาหาร สะดวกมีคุณภาพ
             ราคาและปริมาณที่เหมาะสม
           - ควบคุม/ติดตามผลการปฏิบัติงานทําความสะอาดสถานที่/บริเวณที่เชาทั่วไป
           - ตรวจสอบโดยการสุมอาหารและเครื่องด่ืมนําตรวจทางหองปฏิบัติการ
             ชีววิทยาหาเชื้อแบคทีเรียและสารเคมีตกคาง
12. การจัดการดานอาคารสถานที่และพัสดุ
     12.1 การจัดการดานอาคารสถานที่
          - สํารวจความชํารุดบกพรอง
          - จัดต้ังงบประมาณ
          - ขออนุมัติจัดจางงานจางเหมาเอกชนรักษาความสะอาดหอพัก/ศูนยอาหารโรงชาง

 ตลอดป
 ตลอดป

 
 ตลอดป

 4 พ.ค. 53

 พ.ค.-มิ.ย. 53
 ส.ค.53

 ต.ค.52 - ก.ย. 53
 
 

ตลอดป

          - แจงซอม
          - ประสานงานการกําหนดรูปแบบรายการซอม ตลอดจนการจัดจาง
          - รวมเปนกรรมการตรวจงานจางตาง ๆและงาน รปภ./งานดูแลภูมิทัศนรวม
     12.2 การจัดการงานวัสดุ
           - ขอจัดซื้อจัดหาวัสดุ
           - รับของ ลงบัญชีรับ
           - จายวัสดุใหทุกหอพัก /ศูนยอาหารโรงชาง  ลงบัญชีจาย
            - เช็คสต็อก
           - ตรวจสอบ/ขออนุมัติเบิกจายการใชโทรศัพทราชการประจําเดือน
           - จัดทําบัญชีเพ่ือการตรวจสอบ
           - ตรวจสอบการจัดซื้อ/จัดจาง/เชา พรอมเบิกจายกรณีเรงดวน
      12.3  การจัดการงานครุภัณฑ
          - รวบรวมรายการครุภัณฑใหมและครุภัณฑทดแทนเพื่อของบประมาณประจําป
          - ขอความรวมมือกองอาคารสถานที่กําหนดรูปแบบ ประมาณราคากลาง
          - ประสานการแจงงานพัสดุ กองคลังสงครุภัณฑชํารุด ที่ชางภายในซอมไมไดเพ่ือสงซอม
            โดยชางชํานาญการภายนอกมหาวิทยาลัย
          - จัดทําเอกสารเพื่อสงตรวจสอบรายการ บัญชีครุภัณฑ การเบิก-จายประจําปที่ผานมา
          - ขออนุมัติจัดซื้อครุภัณ จัดจางงานกอสรางที่ไดรับจัดสรรงบประมาณประจําป

ตลอดป
 พ.ย. 52-ม.ค. 53
 ต.ค.52-ก.ย. 53

 ตลอดป

 มี.ค.-มิ.ย. 53
 พ.ย.52-ม.ค. 53

 ตลอดป

 
ตลอดป
ตลอดป
ทุกเดือน

ตลอดป

 ต.ค. 53
 พ.ย.52-มี.ค. 53



วัน เดือน ป กิจกรรม/ข้ันตอน
          - เบิก / ตรวจรับครุภัณฑที่จัดซื้อ 
          - บันทึกรายการลงบัญชีควบคุม เขียนรหัสประจําครุภัณฑ จายให
             หอพักนักศึกษาตางๆ
          - รวบรวมรายการครุภัณฑชํารุด ไมสามารถซอมได พรอมการแจงขอจําหนาย
13. ประชุมคณะกรรมการหอพักนักศึกษา
           - ทําหนังสือเชิญประชุม
           - ตรวจเช็คใบตอบรับการเขารวมประชุม
           - ประสานงานเขารวมประชุม
           - ประสานอาหารวาง
           - โทรประชุม
           - บันทึกวาระการประชุม
           - ประสานงานหองประชุม
           - ประสานงานอาหารวาง
           - จัดประชมุ
           - บันทึกรายงานการประชุม

่

 ต.ค. 52-พ.ค. 53

เดือนละ 1 คร้ัง

 พ.ย.52-ม.ค.53

 ม.ค.-ก.ย. 53

14. ประชุมคณะกรรมการหอพักรวมกับคณะอาจารยที่ปรึกษาหอพัก
           - ทําหนังสือเชิญประชุม
           - ตรวจเช็คใบตอบรับการเขารวมประชุม
           - ประสานงานหองประชุม
           - ประสานงานอาหารวาง
           - จัดประชุม
           - บันทึกรายงานการประชุม
15. ประชุมคณะกรรมการอาจารยที่ปรึกษาหอพัก
           - ทาบทามอาจารยที่ปรึกษาหอพักแตละคณะเปนทีมงานของรองอธิการบดี
             ฝายพัฒนานักศึกษา  พรอมทําคําสั่งแตงต้ัง
           - ออกหนังสือเชิญประชุมพรอมเตรียมวาระการประชุม
           - จัดเตรียมสถานที่  + อาหาร
           - บันทึกรายงานการประชุม
           - สงรายงานการประชุม
16. ออกขาวสาสนหอพักนักศึกษา
           - รวบรวมรายละเอียดขอบงัคับ ขอหาม  ความปลอดภัย  ขาวสารที่เกี่ยวของ
              และใกลตัวนักศึกษาเพื่อจัดพิมพและแจงนักศึกษาแจกทุกหองพัก ทุกอาคาร
           - จัดทําขาวกิจกรรมหอพัก

 ธ.ค.52
 ก.ค.53

ปละ 2 คร้ัง
 ภาคการศึกษาละ 1 คร้ัง

 เดือนละ 1 คร้ัง

 เดือนละ 1 คร้ัง

  ปละ 3 ฉบับ



วัน เดือน ป กิจกรรม/ข้ันตอน
           - จัดทําหนังสือคูมือหอพัก ป 2552-2553
           - จัดทําคูมือการเขารับบริการสุขภาพอนามัยนักศึกษา
17. โครงการพัฒนาบุคลากร
     สนับสนุนใหบุคลากรเขารวมอบรม ประชุม สัมมนา
18. ใหบริการจองเชาเสื้อครุยและอื่น ๆ
           - ใหบริการจองเชาเสื้อครุย - เสื้อราชปะแตนบัณฑิต
           - ประสานงานการรับ - จายชุดครุยบัณฑิต
           - ประสานงานการซอม
           - จัดทํารายงานการประเมินตนเอง
           - จัดทํารายงานประเมินผลการดําเนินงานและความพึงพอใจผูใชบริการ
                      1. การจัดที่พักนักศึกษา

                                             2. การจัดที่พักบุคคลภายนอก
                                              3. การจองหอพักผานเว็บไซต

                      4. รายรับ - รายจายหอพักนักศึกษา
                      6. การใหบริการสุขภาพนักศึกษาและประกันภัยอุบัติเหตุนักศึกษา

 ต.ค.52- เม.ย.53
 1 ต.ค.52- 30 ก.ย.53

 ม.ค.-ก.ค. 53

ตลอดปการศึกษา
 ก.ย.53

 ต.ค. 52- มี.ค.53

ตลอดปการศึกษา
ตลอดปการศึกษา

                         และบุคลากร
                      7. การใชวัสดุซอมในหอพักนักศึกษา

งานแนะแนวและจัดหางาน
1. แผนงานทุนการศึกษา
 - รายงานผลการเรียนผูรับทุนประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2552
    เพ่ือเจาของทุนทราบ
 - ปรับปรุง  แกไข และนําปญหาจากการใหนักศึกษา download ใบสมัครทุนฯ   
    และปรับแกไขแบบฟอรมทุนการศึกษา 
 - รวบรวมขอมูลการจัดสรรทุนการศึกษาจากคณะ  วิทยาเขต  ประจําภาค 1/2552
   เพ่ือทําฐานขอมูลดานทุนการศึกษา 
 - รับสมัครนักศึกษาขอรับทุนการศึกษา ประเภททุนทั่วไป ประจําปการศึกษา 2553  คร้ังที่ 1
 - จัดทําคะแนนความขาดแคลน การสัมภาษณนักศึกษา
 - สัมภาษณนักศึกษาขอรับทุนคร้ังที่ 1 โดยคณะทํางานสัมภาษณนักศึกษา วิทยาเขตหาดใหญ
 - ทําคะแนนสัมภาษณ  เตรียมขอมูลนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการจัดสรรทุนการศึกษา
 - ประชุมคณะกรรมการจัดสรรทุนการศึกษา วิทยาเขตหาดใหญ
  พิจารณาจัดสรรทุนการศึกษา ประจําปการศึกษา 2553 คร้ังที่ 1
 - ประสานคณะและรายงานผลการเรียน ประจําภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2552  มี.ค.53

 พ.ย. 52

 ม.ค. 53

 ก.พ.53



วัน เดือน ป กิจกรรม/ข้ันตอน
    เพ่ือเจาของกองทุนทราบ
 - เพ่ิมเติม  แกไข โปรแกรม download  ใบสมัครทุน
 - เตรียมการรับสมัครนักศึกษาขอรับทุนการศึกษา  ประจําปการศึกษา 2553  คร้ังที่  2
 -รับสมัครนักศึกษาขอรับทุนการศึกษาประเภททุนทั่วไป
    ประจําปการศึกษา  2553  คร้ังที่ 2
   คะแนนความขาดแคลน  เพ่ือพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเขารับการ
   สัมภาษณ  
 - ประกาศรายชื่อนักศึกษาผานการคัดเลือกรอบแรกเพื่อเขารับการ
  สัมภาษณโดยคณะกรรมการจัดสรรทุนการศึกษา รอบที่ 2
 - สัมภาษณนักศึกษาขอรับทุนโดยคณะกรรมการจัดสรรทุนการศึกษา
  วิทยาเขตหาดใหญ
 - ทําคะแนนสัมภาษณโดยกรรมการจัดสรรทุน เตรียมเอกสารขอมูล
   นําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการจัดสรรทุนการศึกษาพิจารณาจัดสรรทุน
 - ประชุมคณะกรรมการจัดสรรทุนการศึกษา  วิทยาเขตหาดใหญ
  เพ่ือพิจารณาจัดสรรทุนการศึกษา ประจําปการศึกษา 2553 คร้ังที่ 2

้ ่

 เม.ย. 53
 พ.ค. 53
  มิ.ย.53

 ก.ค. 53

 - ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาผูไดรับทุนการศึกษา ประจําปการศึกษา 2553 คร้ังที่  2
 - จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ที่ไดรับจากแหลงทุนตาง ๆ
 - ดําเนินการดานการเงินทุนการศึกษา
 -รับเงินทุนสงกองคลัง
 -เบิกจายเงินทุนโดยโอนเงินเขาบัญชีธนาคารของนักศึกษา/วิทยาเขต
 - ประสานการรับมอบเงินทุนการศึกษา/ ตอบขอบคุณ/ สงหลักฐาน
   การรับเงินทุนเพ่ือเจาของทุนทราบ
 - แจงกองคลังหักเงินบริจาครายเดือนจากบุคลากรสมทบกองทุน
    ชวยเหลือนักศึกษาขาดแคลนทุนทรัพย
 - กําหนดพิธีมอบทุนการศึกษา / จัดทํา power point
 - ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผล พิจารณาผลการเรียน
 ความประพฤติ/ การเขารวมกิจกรรมสาธารณประโยชน 
 - สงขาวสาร  วารสาร  ม.อ. ใหนักเรียนทุนโครงการตนกลาสงขลานครินทร
 - ประชุมคณะกรรมการพิจารณาและคณะกรรมการติดตามประเมินผล / 
จัดแคมปนักเรียนทุนพบรุนพ่ี เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมเพื่อรับทุนตอเนื่องในปตอไป
 -  ระดมเงินทุนเขากองทุน / ติดตอขอการสนับสนุนทุน
2. ทุนสงขลานครินทร
 - ประชาสัมพันธการรับสมัครทุนสงขลานครินทร ประจําปการศึกษา 2553 บน web /สง ร.ร.

 ตลอดป

ตลอดป

 ส.ค. 53
 ตลอดป

ทุกสิ้นปการศึกษา

ตลอดป

ทุกเดือน

ภายใน มิ.ย. 53
ทุกภาคการศึกษา

 ตนเดือน พ.ย.52



วัน เดือน ป กิจกรรม/ข้ันตอน
 - แตงต้ังคณะกรรมการบริหารทุนสงขลานครินทร ประจําป 2553
 - พบนักศึกษาทุน  เพ่ือติดตามผลการเขารวมกิจกรรมสนับสนุนสงเสริม  
วางแผนรวมกันในการจัดกิจกรรม
 - ประสานคณะ รายงานผลการเรียนของนักศึกษาที่รับทุน (ตอเนื่อง) 
    สงคืนภายในสิ้นเดือนมิถุนายน 2553
 - แจงนักเรียนใหมารายงานตัวและเขียนเรียงความ
 - ประสานคะแนนจากหนวยสอบจัดทําขอมูล
 - จัดทํารายละเอียดวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารทุน 100 ป 
 - รายงานการประชุมคณะกรรมการทุนสงขลานครินทร คร้ังที่ 1/2553
 - กําหนดอนุกรรมการสัมภาษณและเย่ียมบาน
 - สัมภาษณ คัดเลือกผูที่อนุกรรมการฯ ลงพ้ืนที่
 - สรุปการสัมภาษณ
 - รายงานการประชุมคณะกรรมการทุนสงขลานครินทร คร้ังที่ 2/2553
 - พิจารณาวัน เวลา และพิจารณาบุคคลที่จะลงพื้นที่
 - สงใบรายงานผลการเรียนของทุนตอเนื่อง

  มิ.ย.53

 มี.ค.53

  ก.ค.53

 - รายงานผลการพิจารณาทุนสงขลาฯ ประกาศผลการคัดเลือก
 - สงหนังสือไปยังโรงเรียนที่กรรมการลงพื้นที่
 - เชิญประชุมคณะกรรมการบริหารทุนสงขลานครินทร
 - รายงานการประชุมคณะกรรมการทุนสงขลานครินทร คร้ังที่ 3/2553

* ทุนใหม
* ทุนตอเนื่อง

 - แจงโรงเรียนและคณะตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
 - ทําหนังสือถึงผูปกครองนักศึกษาที่รับทุนทั้งหมด
 3.   โครงการตนกลาสงขลานครินทร
 - จัดทําแผนงานโครงการหรือปรับแกไขการดําเนินงานปการศึกษา 2550-2552
 - พบปะนักเรียนทุน เพ่ือรับทราบปญหาการเรียนและรายงานผลการเรียน
 - สงหนังสือประชาสัมพันธการรับสมัคร โครงการตนกลาฯ ไปยังสํานักงานพื้นที่เขตการศึกษา
 ตาง ๆพ้ืนที่ 14 จังหวัดภาคใต
 - จัดทําคําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการ
 - สรุปรายชื่อ/จํานวนผูสมัคร/ที่อยูโรงเรียน
 - คณะกรรมการใหคะแนนจากใบสมัครเพ่ือเสนอที่ประชุมฯ
 - ประชุมคณะกรรมการเพื่อคัดเลือกเบื้องตน เพ่ือลงพ้ืนที่เย่ียมโรงเรียนและเย่ียมบาน
 - จัดทําประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกเบื้องตน และทําหนังสือแจงไปยังพ้ืนที่เขตการศึกษา

 ต.ค.52

 3 พ.ย.52

  ธ.ค.52

  ม.ค.53



วัน เดือน ป กิจกรรม/ข้ันตอน
 โรงเรียนที่สงใบสมัคร
 - ลงพ้ืนที่เย่ียมโรงเรียนและเย่ียมบาน
 - สรุปขอมูลการลงพื้นที่เย่ียมโรงเรียนและเย่ียมบาน เพ่ือเสนอที่ประชุมพิจารณา
 - ประชุมคณะกรรมการเพื่อคัดเลือกผูสมควรไดรับทุน
 - จัดทําประกาศรายชื่อผูไดรับทุนและทําหนังสือแจงไปยังพ้ืนที่เขตการศึกษาโรงเรียนที่สงใบสมัคร
 - แจงรายชื่อผูไดรับทุนทราบ เพ่ือรับอุปถัมภนักเรียนทุน
 - กําหนดพิธีมอบทุนการศึกษา 
 - แจงโอนเงินทุนการศึกษา

 4.กองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา
 1. ประชาสัมพันธ ใหนักศึกษากูยืม กยศ.ที่ประสงคกูยืมในภาคการศึกษาที่ 2/2552 
     แจงยืนยันการกูยืม
 2. รับสมัครนักศึกษายืนยันการกูยืมภาคการศึกษาที่ 2/2552
 3. จัดทํารายงาน โอนเงินคาธรรมเนียม ภาคการศึกษาที่ 1/2552 ของกลุมผูกูตอเนื่อง 
     กยศ./กรอ.   (ดําเนินการตอเนื่องถึงเดือนธันวาคม 2552)

่

  ก.พ.53

  มี.ค.53

 ต.ค.52

 มิ.ย.53
 ตลอดปการศึกษา
 ทุกภาคการศึกษา

 1. บันทึกคาลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 2/2552 ผานระบบ E-Student loan 
 2. จัดทํารายงานการโอนเงินคาธรรมเนียมภาคการศึกษาที่ 1/2552 ผูกู กรอ.
 3. รับนักศึกษาลงชื่อ ในแบบยืนยันคาเลาเรียน ภาคการศึกษาที่ 2/2552
 4. จัดสงแบบยืนยันคาเลาเรียนไปธนาคารกรุงไทย (ดําเนินการถึงเดือนธันวาคม 2552)
 1. เตรียมการรับสมัครผูกูยืมตอเนื่อง ป 2553 ปรับปรุงแกไขแบบฟอรม แบบคําขอกู คําชี้แจง
     ตาง ๆ (ดําเนินการผาน website) 
 2. จัดทํารายงานผูกูที่คางชําระคาธรรมเนียม ภาคการศึกษาที่ 1/2552
 3. บันทึกคาลงทะเบียน ภาคการศึกษาที่  2/2552 ของนักศึกษาผานระบบ E-Student loan เพ่ิมเติม
 1. รับสมัครนักศึกษากูตอเนื่อง ปการศึกษา 2552 (กรอ./กูตอเนื่อง มอ.)
 2. จัดทําฐานขอมูลผูกูตอเนื่อง (ดําเนินการถึงเดือนกุมภาพันธ 2553)
 3. ทํารายงานการโอนเงินคาธรรมเนียม ภาคการศึกษาที่  2/2552 กลุมผูกู กรอ. 
     และภาคการศึกษาที่ 1/2552 สําหรับ ผูกูรายใหม (ดําเนินการตอเนื่องถึงเดือนกุมภาพันธ
    2553)
4. จัดทํารายงานผูกูที่คางชําระคาธรรมเนียมฯ ภาคการศึกษาที่ 1 (กรณีเรียกเก็บเพ่ิม) แจงคณะ/
   ทะเบียนกลาง/กองคลัง ติดตอนักศึกษาเพื่อจายเงิน
 5. ประชาสัมพันธใหนักศึกษาดําเนินการสมัคร E-Student loan ผาน web กองทุนฯ
 1. ประกาศรายชื่อผูมีสิทธ์ิกูตอเนื่อง ป 2552 พรอมรายละเอียดการทําสัญญา
 2. รับติดตอนักศึกษา แกไข ขอมูลที่ผิดพลาด

 พ.ย.52

 ธ.ค.52

 ม.ค.53

 ก.พ.53



วัน เดือน ป กิจกรรม/ข้ันตอน
 3. รายงาน สรุปการกูยืมปการศึกษา 2552 ทุกวิทยาเขต
 4. ปจฉิมนิเทศผูกูยืมที่จะสําเร็จการศึกษา
 5. จัดทําขอมูลจํานวนนักศึกษากูยืม จําแนกเปนคณะ แยกประเภทการกูยืมและผูที่สําเร็จการศึกษา 
     เฉพาะวิทยาเขตหาดใหญและรวบรวมจากทุกวิทยาเขตเพื่อเสนอกองทุนฯ ประกอบการ
     พิจารณาจัดสรรเงิน
1. คํานวณวงเงินกูรายคน   ตามเกณฑที่กองทุนฯ กําหนด
2. บันทึกกรอบวงเงินผานระบบ E-Student Loan
1. บันทึกกรอบวงเงินของนักศึกษากูยืมรอบ 1 ผานระบบ E-Student Loan 
2. เย่ียมบานนักศึกษา เพ่ือตรวจสอบขอมูล
1. บันทึกคาลงทะเบียนเรียนของผูกูตอเนื่องผานระบบ  E-Student loan
1. ตรวจสอบผูกูที่พนสภาพนักศึกษารายงานธนาคาร
2. รายงานสงคืนคาธรรมเนียมสวนเกิน  ภาค 1-2/2552
3. บันทึกคาลงทะเบียนเรียนของนักศึกษากูยืมรอบ 1 (ดําเนินการถึงเดือนมิถุนายน 2553)
1. รับสมัครผูกูตอเนื่อง มอ. รอบ 2 ผูกูตอเนื่องมัธยม, ผูกูสถาบันอื่น/กูรายใหม
2. ประชาสัมพันธใหนักศึกษาตําเนินการสมัคร E-Student loan ผาน web กองทุนฯ

 เม.ย. 53

 มิ.ย. 53

 ก.พ. 53

 มี.ค. 53

 พ.ค. 53

3. จัดทําฐานขอมูลผูกู (ปอนขอมูล / ตรวจสอบ)
4. บันทึกกรอบวงเงินผูกูยืมตอเนื่องมัธยมผานระบบ E-Student loan
5. บันทึกคาลงทะเบียนเรียนของนักศึกษากูตอเนื่องรอบ 2
6. ถายโอนขอมูลกลุมผูกูยืม กยศ ใหทะเบียนกลาง  เพ่ือเขาระบบผอนผัน
การชําระคาลงทะเบียนเรียน
1. ประชุมคณะทํางานทุกวิทยาเขต คร้ังที่ 2
2. ทําสัญญาผูกูตอเนื่อง มอ. รอบ 2 ผูกูตอเนื่องมัธยมใหธนาคาร (ตรวจสอบ / จัดทําทะเบียนคุม)
3. บันทึกคาเลาเรียนผูกูตอเนื่องรอบ 2
4. รวบรวมขอมูลผูกูทุกวิทยาเขต เพ่ือจัดทําวาระการประชุม
5. จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนเงินใหกูยืมประจําสถาบัน
6. ปฐมนิเทศผูกูยืม
7. ประกาศผลผูมีสิทธ์ิกู กูรายใหม,มัธยม
8. คํานวณวงเงินกูยืมเพ่ือจัดสรรเปนรายคน สําหรับผูกูรายใหม
9. ทําสัญญาผูกูรายใหม
10. บันทึกกรอบวงเงินผูกูรายใหมผานระบบ E-Student loan
1. จัดสงสัญญากูยืมและแบบยืนยันคาเรียนของผูกูตอเนื่อง รอบ 2 สงธนาคาร
2. จัดทําทะเบียนคุม/ตรวจสอบ
1. รวบรวมขอมูลผูกูรายใหม จากทุกวิทยาเขต เพ่ือสรุปเปนวาระการประชุม

 ก.ค.53

 ก.ย.53

 ส.ค.53



วัน เดือน ป กิจกรรม/ข้ันตอน
2. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการใหกูยืมมหาวิทยาลัย
3. จัดทํารายงานการโอนเงินคาธรรมเนียมฯ ภาค 1/2553 กลุมผูกูตอเนื่อง มอ. รอบ 1 
    (ดําเนินการตอเนื่องถึงเดือนสิงหาคม 2553)

 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ป 2553
 - ประชุมจัดเตรียมโครงการปฐมนิเทศ ตามที่กองฯจัดใหมีข้ึน
 - ดําเนินกิจกรรมโครงการปฐมนิเทศ

 ประกันคุณภาพกองกิจการนักศึกษา
 - ประชุมคณะกรรมการเพื่อจัดทํารายงานประกันคุณภาพ
 - รวบรวมขอมูลการดําเนินงานวินัยนักศึกษา เพ่ือจัดทํารายงาน

  5. บริการจัดหางาน ขอมูลอาชีพ และศึกษาตอ
ตุลาคม 2552 1. จัดทําขาวสมัครงาน  มีรายละเอียดตําแหนงงานวางประจําสัปดาหประชาสัมพันธ ไปยังคณะ

     หนวยงานตาง ๆ  และ Homepage ของกองกิจการนักศึกษา

 1 ม.ค.53-31 ก.ค.53

 1 ต.ค.52-30 ก.ย.53

พฤศจิกายน 2552

9. จัดบรรยายใหความรูเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพและการสมัครงาน

4. จัดทําเอกสารเผยแพรขอมูลอาชีพอิสระ  ประจําเดือน ประชาสัมพันธผานทาง E-Mail และ Homepage

10. ดําเนินการทุนทํางานแลกเปลี่ยน

   ของกองกิจการนักศึกษา

   ของกองกิจการนักศึกษา

     หนวยงานตาง ๆ  และ Homepage ของกองกิจการนักศึกษา

5. จัดทําเอกสารเผยแพรขอมูลทุนการศึกษาตอ  ประจําเดือน ประชาสัมพันธผานทาง E-Mail และ 

6. จัดสอบ  TOEIC
7. รับสมัคร คัดเลือก ประสานงานและจัดสง นักศึกษาทํางานพิเศษหารายไดระหวางเรียน
8. ประชาสัมพันธ  ประสานงาน รับสมัคร คัดเลือก โครงการประกวด อบรม แขงขันตาง ๆ

2. ประชาสัมพันธตําแหนงงานวาง ผานโปรแกรมจัดหางาน PSU Job Search โดยมีรายละเอียด
    ตําแหนงงานวางทุกวัน
3. ประชาสัมพันธและอํานวยความสะดวก ใหกับบริษัทที่ขอความอนุเคราะหประชาสัมพันธตําแหนง
    และ หรือขอมารับสมัคร คัดเลือกนักศึกษา

1. จัดทําขาวสมัครงาน  มีรายละเอียดตําแหนงงานวางประจําสัปดาหประชาสัมพันธ ไปยังคณะ
                    - นักศึกษารับเงินงวดที่ 3 ผานบัญชีธนาคารไทยพาณิชย

            - นักศึกษาสงใบลงเวลา งวดที่ 3 ผาน Web และ Print สงที่กองกิจการนักศึกษา
                    - รวบรวมสงเบิกกองคลัง



วัน เดือน ป กิจกรรม/ข้ันตอน

     ตําแหนงงานวางทุกวัน

4. จัดทําเอกสารเผยแพรขอมูลอาชีพอิสระ  ประจําเดือน ประชาสัมพันธผานทาง E-Mail และ Homepage

5. จัดทําเอกสารเผยแพรขอมูลทุนการศึกษาตอ  ประจําเดือน ประชาสัมพันธผานทาง E-Mail และ

8. รับสมัคร คัดเลือก ประสานงานและจัดสง นักศึกษาทํางานพิเศษหารายไดระหวางเรียน
9. ประชาสัมพันธ  ประสานงาน รับสมัคร คัดเลือก โครงการประกวด อบรม แขงขันตาง ๆ
10.จัดบรรยายใหความรูเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพและการสมัครงาน
11.ดําเนินการทุนทํางานแลกเปลี่ยน

2. ประชาสัมพันธตําแหนงงานวาง ผานโปรแกรมจัดหางาน PSU Job Search โดยมีรายละเอียด

6. ดําเนินการทุนทําการแลกเปลี่ยนรุนที่ 75 ภาค 2/2547
7. จัดสอบ  TOEIC

     และ หรือขอมารับสมัคร คัดเลือกนักศึกษา

    ของกองกิจการนักศึกษา

     Homepage ของกองกิจการนักศึกษา

3. ประชาสัมพันธและอํานวยความสะดวก ใหกับบริษัทที่ขอความอนุเคราะหประชาสัมพันธตําแหนง

           - เปดรับสมัคร นักศึกษาสมัครผาน Web และ Print ใบสมัครสงที่กองกิจ
่

ธันวาคม 2552
           - นักศึกษาปฏิบัติงานงวดที่ 1

6. จัดโครงการเสริมสรางสมรรถนะบัณฑิตใหประกอบธุรกิจเองได  (จัดรวมกับบริษัทซีพี  ออลล จํากัด 
(มหาชน) )

3. ประชาสัมพันธและอํานวยความสะดวก ใหกับบริษัทที่ขอความอนุเคราะหประชาสัมพันธตําแหนง
งานวาง และ หรือขอมารับสมัคร คัดเลือกนักศึกษา

8. รับสมัคร คัดเลือก ประสานงานและจัดสง นักศึกษาทํางานพิเศษหารายไดระหวางเรียน
9. ประชาสัมพันธ  ประสานงาน รับสมัคร คัดเลือก โครงการประกวด อบรม แขงขันตาง ๆ

           - ประกาศรายชื่อนักศึกษาไดรับทุน
           - เลือกหนวยงานผาน Web และรับใบสงตัวที่กองกิจการนักศึกษา

2. ประชาสัมพันธตําแหนงงานวาง ผานโปรแกรมจัดหางาน PSU Job Search โดยมีรายละเอียดตําแหนง
งานวางทุกวัน

1. จัดทําขาวสมัครงาน  มีรายละเอียดตําแหนงงานวางประจําสัปดาหประชาสัมพันธ ไปยังคณะ 
หนวยงานตาง ๆ  และ Homepage ของกองกิจการนักศึกษา

4. จัดทําเอกสารเผยแพรขอมูลอาชีพอิสระ  ประจําเดือน ประชาสัมพันธผานทาง E-Mail และ Homepage
 ของกองกิจการนักศึกษา
5. จัดทําเอกสารเผยแพรขอมูลทุนการศึกษาตอ  ประจําเดือน ประชาสัมพันธผานทาง E-Mail และ 
Homepage ของกองกิจการนักศึกษา

7. จัดสอบ  TOEIC



วัน เดือน ป กิจกรรม/ข้ันตอน

มกราคม 2553

10.จัดบรรยายใหความรูเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพและการสมัครงาน

5. จัดทําเอกสารเผยแพรขอมูลทุนการศึกษาตอ  ประจําเดือน ประชาสัมพันธผานทาง E-Mail และ 
Homepage ของกองกิจการนักศึกษา

3. ประชาสัมพันธและอํานวยความสะดวก ใหกับบริษัทที่ขอความอนุเคราะหประชาสัมพันธตําแหนง
งานวาง และ หรือขอมารับสมัคร คัดเลือกนักศึกษา
4. จัดทําเอกสารเผยแพรขอมูลอาชีพอิสระ  ประจําเดือน ประชาสัมพันธผานทาง E-Mail และ Homepage
 ของกองกิจการนักศึกษา

11.ดําเนินการทุนทํางานแลกเปลี่ยน
       -  นักศึกษาปฏิบัติงานงวดที่ 1

1. จัดทําขาวสมัครงาน  มีรายละเอียดตําแหนงงานวางประจําสัปดาหประชาสัมพันธ ไปยังคณะ 
หนวยงาน    ตาง ๆ  และ Homepage ของกองกิจการนักศึกษา
2. ประชาสัมพันธตําแหนงงานวาง ผานโปรแกรมจัดหางาน PSU Job Search โดยมีรายละเอียดตําแหนง
งานวางทุกวัน

       -  นักศึกษาสงใบลงเวลา งวดที่ 1 ผาน Web และ Print สงที่กองกิจการนักศึกษา
       - นักศึกษารับเงินงวดที่ 1 ผานบัญชีธนาคารไทยพาณิชย

กุมภาพันธ 2553

8. รับสมัคร คัดเลือก ประสานงานและจัดสง นักศึกษาทํางานพิเศษหารายไดระหวางเรียน
7. จัดสอบ  TOEIC
6. จัดโครงการนัดพบแรงงาน

1. จัดทําขาวสมัครงาน  มีรายละเอียดตําแหนงงานวางประจําสัปดาหประชาสัมพันธ ไปยังคณะ 
หนวยงานตาง ๆ  และ Homepage ของกองกิจการนักศึกษา

           -    นักศึกษารับเงินงวดที่ 2 ผานบัญชีธนาคารไทยพาณิชย
           -   นักศึกษาปฏิบัติงานงวดที่ 3

9. ประชาสัมพันธ  ประสานงาน รับสมัคร คัดเลือก โครงการประกวด อบรม แขงขันตาง ๆ
10.จัดบรรยายใหความรูเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพและการสมัครงาน

4. จัดทําเอกสารเผยแพรขอมูลอาชีพอิสระ  ประจําเดือน ประชาสัมพันธผานทาง E-Mail และ Homepage

11.ดําเนินการทุนทํางานแลกเปลี่ยน
           -  นักศึกษารับเงินงวดที่ 1 ผานบัญชีธนาคารไทยพาณิชย

2. ประชาสัมพันธตําแหนงงานวาง ผานโปรแกรมจัดหางาน PSU Job Search โดยมีรายละเอียดตําแหนง
งานวางทุกวัน
3. ประชาสัมพันธและอํานวยความสะดวก ใหกับบริษัทที่ขอความอนุเคราะหประชาสัมพันธตําแหนง
งานวาง และ หรือขอมารับสมัคร คัดเลือกนักศึกษา

           -   นักศึกษาปฏิบัติงานงวดที่ 2
           -   นักศึกษาสงใบลงเวลางวดที่ 2 ผาน Web และ Print สงที่กองกิจการนักศึกษา



วัน เดือน ป กิจกรรม/ข้ันตอน

 มี.ค.2553

 ของกองกิจการนักศึกษา
5. จัดทําเอกสารเผยแพรขอมูลทุนการศึกษาตอ  ประจําเดือน ประชาสัมพันธผานทาง E-Mail และ 
Homepage ของกองกิจการนักศึกษา

7. จัดงานวันนัดพบแรงงานและมหกรรมอาชีพ
8. รับสมัคร คัดเลือก ประสานงานและจัดสง นักศึกษาทํางานพิเศษหารายไดระหวางเรียน

11. ดําเนินการทุนทํางานแลกเปลี่ยน
           -  นักศึกษาปฏิบัติงานงวดที่ 3

6. จัดสอบ  TOEIC

           -   นักศึกษาสงใบลงเวลางวดที่ 3 ผาน Web และ Print สงที่กองกิจการนักศึกษา

9. ประชาสัมพันธ  ประสานงาน รับสมัคร คัดเลือก โครงการประกวด อบรม แขงขันตาง ๆ
10. จัดบรรยายใหความรูเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพและการสมัครงาน

1. จัดทําขาวสมัครงาน  มีรายละเอียดตําแหนงงานวางประจําสัปดาหประชาสัมพันธ ไปยังคณะ 
หนวยงานตาง ๆ  และ Homepage ของกองกิจการนักศึกษา
2. ประชาสัมพันธตําแหนงงานวาง ผานโปรแกรมจัดหางาน PSU Job Search โดยมีรายละเอียดตําแหนง
งานวางทุกวัน

่

  เม.ย. 2553 1. จัดทําขาวสมัครงาน  มีรายละเอียดตําแหนงงานวางประจําสัปดาหประชาสัมพันธ ไปยังคณะ 
หนวยงานตาง ๆ  และ Homepage ของกองกิจการนักศึกษา
2. ประชาสัมพันธตําแหนงงานวาง ผานโปรแกรมจัดหางาน PSU Job Search โดยมีรายละเอียดตําแหนง
งานวางทุกวัน
3. ประชาสัมพันธและอํานวยความสะดวก ใหกับบริษัทที่ขอความอนุเคราะหประชาสัมพันธตําแหนง

7. จัดสอบ  TOEIC

5. จัดทําเอกสารเผยแพรขอมูลทุนการศึกษาตอ  ประจําเดือน ประชาสัมพันธผานทาง E-Mail และ 
Homepage ของกองกิจการนักศึกษา

8. รับสมัคร คัดเลือก ประสานงานและจัดสง นักศึกษาทํางานพิเศษหารายไดระหวางเรียน
9. ประชาสัมพันธ  ประสานงาน รับสมัคร คัดเลือก โครงการประกวด อบรม แขงขันตาง ๆ
10. ดําเนินการทุนทํางานแลกเปลี่ยน
           -  นักศึกษารับเงินงวดที่ 3 ผานบัญชีธนาคารไทยพาณิชย
           -   เปดรับสมัครนักศึกษา สมัครผาน Web และ Print ใบสมัครสงที่กองกิจการนักศึกษา

3. ประชาสัมพันธและอํานวยความสะดวก ใหกับบริษัทที่ขอความอนุเคราะหประชาสัมพันธตําแหนง
งานวาง และ หรือขอมารับสมัคร คัดเลือกนักศึกษา
4. จัดทําเอกสารเผยแพรขอมูลอาชีพอิสระ  ประจําเดือน ประชาสัมพันธผานทาง E-Mail และ Homepage
 ของกองกิจการนักศึกษา

6. ดําเนินการทุนทํางานแลกเปลี่ยนรุนที่ 76 ภาค ฤดูรอน ป 2547



วัน เดือน ป กิจกรรม/ข้ันตอน

 พ.ค.2553

งานวาง และ หรือขอมารับสมัคร คัดเลือกนักศึกษา

9. ดําเนินการทุนทํางานแลกเปลี่ยน
            -  เปดรับสมัครนักศึกษา สมัครผาน Web และ Print ใบสมัครสงที่กองกิจการนักศึกษา
            -  ประกาศรายชื่อนักศึกษาไดรับทุน

4. จัดทําเอกสารเผยแพรขอมูลอาชีพอิสระ  ประจําเดือน ประชาสัมพันธผานทาง E-Mail และ Homepage
 ของกองกิจการนักศึกษา

7. รับสมัคร คัดเลือก ประสานงานและจัดสง นักศึกษาทํางานพิเศษหารายไดระหวางเรียน
8. ประชาสัมพันธ  ประสานงาน รับสมัคร คัดเลือก โครงการประกวด อบรม แขงขันตาง ๆ

6. จัดหางานพิเศษระหวางปดภาคเรียนใหนักศึกษา

5. จัดทําเอกสารเผยแพรขอมูลทุนการศึกษาตอ  ประจําเดือน ประชาสัมพันธผานทาง E-Mail และ 
Homepage ของกองกิจการนักศึกษา

            -   เลือกหนวยงานผาน Web และรับใบสงตัวที่กองกิจการนักศึกษา
1.  จัดทําขาวสมัครงาน  มีรายละเอียดตําแหนงงานวางประจําสัปดาหประชาสัมพันธ ไปยังคณะ 
หนวยงานตาง ๆ  และ Homepage ของกองกิจการนักศึกษา
2. ประชาสัมพันธตําแหนงงานวาง ผานโปรแกรมจัดหางาน PSU Job Search โดยมีรายละเอียดตําแหนง

มิถุนายน 2553

7. ประชาสัมพันธ  ประสานงาน รับสมัคร คัดเลือก โครงการประกวด อบรม แขงขันตาง ๆ
8. ดําเนินการทุนทํางานแลกเปลี่ยน

งานวางทุกวัน
3. ประชาสัมพันธและอํานวยความสะดวก ใหกับบริษัทที่ขอความอนุเคราะหประชาสัมพันธตําแหนง
งานวาง และ หรือขอมารับสมัคร คัดเลือกนักศึกษา

2. ประชาสัมพันธตําแหนงงานวาง ผานโปรแกรมจัดหางาน PSU Job Search โดยมีรายละเอียดตําแหนง
งานวางทุกวัน
3. ประชาสัมพันธและอํานวยความสะดวก ใหกับบริษัทที่ขอความอนุเคราะหประชาสัมพันธตําแหนง
งานวาง และ หรือขอมารับสมัคร คัดเลือกนักศึกษา

4. จัดทําเอกสารเผยแพรขอมูลอาชีพอิสระ  ประจําเดือน ประชาสัมพันธผานทาง E-Mail และ Homepage
 ของกองกิจการนักศึกษา

            - นักศึกษาปฏิบัติงาน
            - นักศึกษาสงใบลงเวลาผาน Web
1. จัดทําขาวสมัครงาน  มีรายละเอียดตําแหนงงานวางประจําสัปดาหประชาสัมพันธ ไปยังคณะ 
หนวยงานตาง ๆ  และ Homepage ของกองกิจการนักศึกษา

5. จัดทําเอกสารเผยแพรขอมูลทุนการศึกษาตอ  ประจําเดือน ประชาสัมพันธผานทาง E-Mail และ 
Homepage ของกองกิจการนักศึกษา
6. รับสมัคร คัดเลือก ประสานงานและจัดสง นักศึกษาทํางานพิเศษหารายไดระหวางเรียน



วัน เดือน ป กิจกรรม/ข้ันตอน
4. จัดทําเอกสารเผยแพรขอมูลอาชีพอิสระ  ประจําเดือน ประชาสัมพันธผานทาง E-Mail และ Homepage
 ของกองกิจการนักศึกษา
5. จัดทําเอกสารเผยแพรขอมูลทุนการศึกษาตอ  ประจําเดือน ประชาสัมพันธผานทาง E-Mail และ 
Homepage ของกองกิจการนักศึกษา

10. ประชาสัมพันธ  ประสานงาน รับสมัคร คัดเลือก โครงการประกวด อบรม แขงขันตาง ๆ
11. ดําเนินการทุนทํางานแลกเปลี่ยน
           -  นักศึกษารับเงินผานบัญชีธนาคารไทยพาณิชย
           -   เปดรับสมัครนักศึกษา สมัครผาน Web และ Print ใบสมัครสงที่กองกิจการนักศึกษา

6. ดําเนินการทุนทํางานแลกเปลี่ยน รุนที่ 77 ภาค 1/2548
7. จัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาตอ ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สอบ TOEIC และภาษาอังกฤษที่ใชในสํานักงาน
8. จัดสอบ  TOEIC
9. รับสมัคร คัดเลือก ประสานงานและจัดสง นักศึกษาทํางานพิเศษหารายไดระหวางเรียน

           -   ทําแบบแจงความจํานงสงหนวยงาน
           -   พิมพแบบแจงความจํานง

่

กรกฎาคม 2553
           -   นักศึกษาปฏิบัติงานงวดที่ 1
1. จัดทําขาวสมัครงาน  มีรายละเอียดตําแหนงงานวางประจําสัปดาหประชาสัมพันธ ไปยังคณะ 
หนวยงานตาง ๆ  และ Homepage ของกองกิจการนักศึกษา
2. ประชาสัมพันธตําแหนงงานวาง ผานโปรแกรมจัดหางาน PSU Job Search โดยมีรายละเอียดตําแหนง
งานวางทุกวัน
3. ประชาสัมพันธและอํานวยความสะดวก ใหกับบริษัทที่ขอความอนุเคราะหประชาสัมพันธตําแหนง
งานวาง และ หรือขอมารับสมัคร คัดเลือกนักศึกษา

           -    ประกาศรายชื่อนักศึกษาไดรับทุน
           -    เลือกหนวยงานผาน Web และรับใบสงตัวที่กองกิจการนักศึกษา

8. รับสมัคร คัดเลือก ประสานงานและจัดสง นักศึกษาทํางานพิเศษหารายไดระหวางเรียน
9. ประชาสัมพันธ  ประสานงาน รับสมัคร คัดเลือก โครงการประกวด อบรม แขงขันตาง ๆ

4. จัดทําเอกสารเผยแพรขอมูลอาชีพอิสระ  ประจําเดือน ประชาสัมพันธผานทาง E-Mail และ Homepage
 ของกองกิจการนักศึกษา
5. จัดทําเอกสารเผยแพรขอมูลทุนการศึกษาตอ  ประจําเดือน ประชาสัมพันธผานทาง E-Mail และ 
Homepage ของกองกิจการนักศึกษา
6. จัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาตอ ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สอบ TOEIC และภาษาอังกฤษที่ใชในสํานักงาน
7. จัดสอบ  TOEIC



วัน เดือน ป กิจกรรม/ข้ันตอน

สิงหาคม 2553

10. ดําเนินการทุนทํางานแลกเปลี่ยน
          -  นักศึกษาปฏิบัติงานงวดที่ 1

5. จัดทําเอกสารเผยแพรขอมูลทุนการศึกษาตอ  ประจําเดือน ประชาสัมพันธผานทาง E-Mail และ 
Homepage ของกองกิจการนักศึกษา
6. จัดสอบ  TOEIC

          -   นักศึกษาสงใบลงเวลางวดที่ 1 ผาน Web และ Print สงที่กองกิจการนักศึกษา
          -    นักศึกษาปฏิบัติงานงวดที่ 2
1. จัดทําขาวสมัครงาน  มีรายละเอียดตําแหนงงานวางประจําสัปดาหประชาสัมพันธ ไปยังคณะ 
หนวยงานตาง ๆ  และ Homepage ของกองกิจการนักศึกษา
2. ประชาสัมพันธตําแหนงงานวาง ผานโปรแกรมจัดหางาน PSU Job Search โดยมีรายละเอียดตําแหนง
งานวางทุกวัน
3. ประชาสัมพันธและอํานวยความสะดวก ใหกับบริษัทที่ขอความอนุเคราะหประชาสัมพันธตําแหนง
งานวาง และ หรือขอมารับสมัคร คัดเลือกนักศึกษา
4. จัดทําเอกสารเผยแพรขอมูลอาชีพอิสระ  ประจําเดือน ประชาสัมพันธผานทาง E-Mail และ Homepage
 ของกองกิจการนักศึกษา

6.  หนวยบริการปรึกษา
 สวนท่ีเกี่ยวของกับนักศึกษา
 1. ใหคําปรึกษานักศึกษาทั่วไปเปนรายบุคคล
1.1 นักศึกษาทุนประเภทยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษา

-  นัดพบนักศึกษา
-  ติดตามผลการปรึกษา
-  ประสานงานผูเกี่ยวของ อาจารยที่ปรึกษา/รองคณบดี หรือเย่ียมบานนักศึกษา
 - ทําบันทึกการปรึกษา

1.2 อาสาสมัครบานวัยใส
-  หารือเร่ือง case เดือนละครั้ง

             -   รวบรวมสงเบิกกองคลัง
             -   นักศึกษารับเงินงวดที่ 1 ผานบัญชีธนาคารไทยพาณิชย
             -   นักศึกษาปฏิบัติงานงวดที่ 2

7. รับสมัคร คัดเลือก ประสานงานและจัดสง นักศึกษาทํางานพิเศษหารายไดระหวางเรียน
8. ประชาสัมพันธ  ประสานงาน รับสมัคร คัดเลือก โครงการประกวด อบรม แขงขันตาง ๆ
9. ดําเนินการทุนทํางานแลกเปลี่ยน
             -  นักศึกษาสงใบลงเวลา งวดที่ 1 ผาน Web และ Print สงที่กองกิจการนักศึกษา

1 ต.ค.52 -30 ก.ย.52



วัน เดือน ป กิจกรรม/ข้ันตอน
 1.3  นักศึกษาที่มีปญหาดานวินัยนักศึกษา

-    คนหาปญหา และหาแนวทางแกไขปญหา
-   ประสานงานกับผูเกี่ยวของ
-   จัดกิจกรรมปรับพฤติกรรม

2.  จัด case conference  สําหรับอาสาสมัครบานวัยใส
3.  อบรมอาสาสมัครบานวัยใส  รุนที่ 13

 -  ติดตอวิทยากร
 -  จัดหลักสูตรการอบรม
 -  เตรียมที่พัก / อาหาร ผูเขาอบรม

4.  เปนพ่ีเลี้ยงการจัดกิจกรรมของอาสาสมัคร  ซึ่งคาดวาจะจัดกิจกรรมภายใน
     และภายนอก  ภาคการศึกษาละ 3  กิจกรรม
4.1  โครงการพี่วัยใสพบนองวัยซนที่โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัยสมบูรณกุลกันยา

 - วางแผนการทํางาน
 -  กําหนดหลักสูตร
 -   ติดตอสถานที่  ประสานงานกับเจาหนาที่

พ.ย 52 - ก.ย. 53

1 ต.ค.52 -30 ก.ย.53
14-15 พ.ย.52

 - เตรียมอุปกรณ
 -  ประชาสัมพันธโครงการ

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

4.3 โครงการพี่วัยใสพบนองวัยซนที่โรงเรียนควนเนียงวิทยา
       - วางแผนการทํางาน
       -  กําหนดหลักสูตร
       -  ติดตอสถานที่ ประสานงานกับเจาหนาที่
       -  เตรียมอุปกรณ
       -  ประชาสัมพันธโครงการ 
4.4  กิจกรรม safe sex
4.5  โครงการเคาะประตู รูจักบานวัยใส
4.6  กิจกรรม "สัปดาหแหงความรู"
4.7  กิจกรรม "เกร็ดความรูเพ่ือเพ่ือนวัยใส"



วัน เดือน ป กิจกรรม/ข้ันตอน
5.  ประชุมอาสาสมัครเพ่ือกําหนดบทบาทหนาที่  และจัดเวรปฏิบัติงาน
6.  จัดโครงการ "แกนนําวัยใส  ใสใจสังคม" 

 -  ติดตอสถานที่สําหรับทัศนศึกษา
 -  จัดหลักสูตร
 -  ประชาสัมพันธโครงการ

7.  เขียนสรุปการดําเนินงานประจําปการศึกษา 2551  ของอาสาสมัครบานวัยใส

 1. ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาเชิงจิตวิทยา 2 เดือน/คร้ัง
1.1 วางแผนการทํางาน
1.2 กําหนดหลักสูตรอบรม
1.3 จัดอบรมอาจารยที่ปรึกษา

-    เตรียมเอกสารการอบรม
-     เตรียมกิจกรรมสําหรับการอบรม 
-    จัดเตรียมสถานที่
-    สรุปประเมินผลการอบรม

่

 1 ธ.ค.52
 23-27 พ.ย.52

เม.ย. 53
 สวนท่ีเกี่ยวของกับอาจารยท่ีปรึกษา

1 ต.ค.52-30 ก.ย.53

2.  จัดอบรม "ทักษะการปรึกษาสําหรับอาจารยที่ปรึกษา"
-    เชิญชวนไปยังคณะ  นักกิจการนักศึกษาและอาจารยที่ปรึกษาที่สนใจ
-    ประชาสัมพันธ web site และสง E-mail

3.   จัด Case conference ประจําปการศึกษา 2551 สําหรับอาจารยที่ปรึกษา
คร้ังที่ 1  ธันวาคม  2551
คร้ังที่ 2  มีนาคม  2552

4. จัดโครงการสัมมนา เร่ือง ทิศทางการพัฒนานักศึกษายุคใหม
    - เชิญชวนไปยังคณะนักศึกษา นักกิจการนักศึกษา และอาจารยที่ปรึกษา
    - ประชาสัมพันธ web site และสง E-mail 
    - เตรียมเอกสารการสัมมนา
    - เตรียมกิจกรรมสาํหรับการอบรม
    - จัดเตรียมสถานที่
    - ติดตอวิทยากร
    - สรุปประเมินผลการอบรม
6.1 แผนปฏิบัติงานปองกันยาเสพติด
1.  รณรงคเชิญชวนนักศึกษาสมัครสมาชิก To be number one

-    ประสานงานกับคณะตาง ๆ/ วิทยาเขต
             -    ประชุมนักศึกษาเพื่อเชิญชวน

 พ.ย.52

1 ต.ค.52 -30 ก.ย.53

1 ต.ค.52-30 ก.ย.53

 ธ.ค.52



วัน เดือน ป กิจกรรม/ข้ันตอน
-    สรุปจํานวนผูสมัครแจง สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา /สํานักงาน
     สาธารณสุข อ.หาดใหญ จ.สงขลา

2.  ประชุมคณะทํางานปองกันยาเสพติด  วางแผนประจําปการศึกษา  2552
3.  อบรมอาสาสมัครปองกันยาเสพติด
4.  จัดโครงการ "วัยใส  หางไกลยาเสพติด  (ทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่)

 - วางแผนการทํางาน
 -  กําหนดหลักสูตร
 -  ติดตอสถานที่  ประสานงานกับเจาหนาที่
 -  เตรียมอุปกรณ
 - ประชาสัมพันธโครงการ

5. สํารวจสถานะความเขมแข็งของสถานศึกษาเพื่อปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
6.2  แผนงานปองกันโรคเอดส

  - จัดกิจกรรมวันเอดสโลก  อาคารกิจกรรมนักศึกษา
                - เปดรับสมัครและคัดเลือกอาสาสมัครปองกันและแกไขปญหาเอดส

  - โครงการ "คิดจะรักตองรูจักวิธีปองกัน"

    ธ.ค.52
12 - 14 ม.ค. 53

 16 - 20 พ.ย.52

 28-29 พ.ย.53

 1   ธ.ค.52
25- 29 ธ.ค. 52

 6.3  เงินยืมฉุกเฉิน
 ใหบริการยืมเงินฉุกเฉินและติดตามทวงหนี้คางชําระเงินยืมฉุกเฉิน
 - การบริการยืม

 - ใหคําแนะนําเขียนใบยืม
 - ซักถาม
 - ขออนุมัติยืมเงิน
 - ทําสรุปยอดรวมผูคางชําระหนี้เงินยืม
 - สง E-mail ทวงหนี้
 - สงหนังสือถึงคณะชวยติดตามนักศึกษา
 - สงหนังสือถึงผูปกครอง

 6.4  รณรงคปองกันอุบัติภัยทางจราจร
 - ประชุมคณะทํางานลดอุบัติภัยบนทองถนนและสรางเสริมวินัยจราจรของนักศึกษา
 - จัดโครงการรณรงคขับข่ีปลอดภัย
 - จัดโครงการลดอุบัติภัยเปดไฟ ใสหมวก

6.5  มาตรการแกปญหาความรุนแรง
 -  โครงการอบรมเพื่อพัฒนานักศึกษากระทําผิดวินัยนักศึกษา

6.6  รณรงคการแตงกาย
 - โครงการ"เผาเสื้อรัด (ต้ิว) ปฏิวัติการแตงกาย"

1 ต.ค.52-30 ก.ย.53

 ธ.ค.52
 ธ.ค.52

ธ.ค 52 - ก.ย. 53

พ.ย.52-30 ก.ย.53

ธ.ค 52 



วัน เดือน ป กิจกรรม/ข้ันตอน
6.7 พัฒนานักศึกษาดานคุณธรรม จริยธรรม
      -  โครงการ "อบรมเครือขายนักศึกษาเพื่อนชวยเพ่ือน"
      - โครงการ "หองสมุดตนกลาสงขลานครินทร"
      - โครงการ "สื่อการเรียนเพ่ือนอง"
      - โครงการ "ประดิษฐดวยจิตกตัญู"
      -  โครงการ "ติวนองตนกลาสงขลานครินทร"
      -  โครงการทักษะชีวิต "เรียน เลน รัก"
      -  โครงการพัฒนาตนเอง "กระบวนการเรียนรูดวยใจอยางใครครวญ
      -  โครงการ "อาน เขียน เรียน อยางมีประสิทธิภาพ"
6.8 สํารวจนักศึกษาท่ีไดรับผลกระทบจากเหตุการณความไมสงบ 3 จังหวัดชายแดนใต
       - สํารวจจํานวนนักศึกษา
       - สัมภาษณและสรุปขอมูล
       - ใหการชวยเหลือ
6.9 สํารวจนักศึกษาพิการ
       - สํารวจจํานวนนักศึกษา
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       - สัมภาษณและสรุปขอมูล
       - ใหการชวยเหลือ

งานอื่น ๆตามที่ไดรับมอบหมาย
      - จัดทําปฏิทินแผนการปฏิบัติงานของกองกิจการนักศึกษา
      - เขียนรายงานการดําเนินงานตามขอตกลงภาระงาน (Tor)  สงผูบังคับบัญชา คร้ังที่ 1  
      - เขียนรายงานการดําเนินงานตามขอตกลงภาระงาน (Tor)  สงผูบังคับบัญชา คร้ังที่ 2  
  โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ป 2552
      - ประชุมคร้ังที่ 1 ประชุมเพ่ือวางแผน/กําหนดรูปแบบกิจกรรม
      - ประชุมคร้ังที่ 2 ประชุมนักศึกษาที่รับผิดชอบรวมกัน เพ่ือเตรียมกิจกรรม
      - ประชุมคร้ังที่ 3 รายงานผลการจัดเตรียมงาน
      - ประชุมคร้ังที่ 4 สรุปประเมินผลการจัดกิจกรรม
      - เบิกจายเงินของฝายที่รับผิดชอบ

  ประกันคุณภาพกองกิจการนักศึกษา
      - ประชุมคร้ังที่ 1 สรุปผลการดําเนินงานป 2552 ของงานแนะแนวและจัดหางาน
      - ประชุมคร้ังที่ 2 เพ่ือทบทวนผลการประเมินและขอเสนอแนะของกรรมการปที่ผานมา
      - ประชุมคร้ังที่ 3 เพ่ือกําหนดกลยุทธแผน เปาหมาย และ KPIs 
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วัน เดือน ป กิจกรรม/ข้ันตอน
      - ประชุมคร้ังที่ 4 จัดทํารายงานป 2552
      - รายงานประกันคุณภาพของงานแนะแนวและจัดหางาน

  ประกันคุณภาพมหาวิทยาลัย
      - ติดตาม ตรวจสอบ รวบรวม ขอมูลตัวบงชี้ดานกิจการนักศึกษาที่เกี่ยวของจากทุกคณะ/วิทยาเขต 
        สงใหผูรวบรวมขอมูลสวนกลาง
      - ประเมินความพึงพอใจของงานแนะแนวและจัดหางาน

7. แผนปฏิบัติงานวินัยนักศึกษา
1.  การดําเนินการทางวินัยนักศึกษาชั้นตน
1.1 รับเร่ืองราวรองทุกข/รองเรียน/คํากลาวโทษ  จากหนวยงาน  บุคคล  ทั้งภายใน
      และภายนอกมหาวิทยาลัย
1.2 สืบสวน ต้ังประเด็นการกระทําผิดวินัยนักศึกษา
1.3 ทําคําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนในประเด็นการกระทําผิดวินัยนักศึกษา
1.4 เสนอคําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนใหกับผูมีอํานาจพิจารณาลงนาม

่ ้ ้
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1.5 สงคําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนพรอมทั้งเอกสารประกอบการสอบสวน ให
คณะกรรมการสอบสวน
1.6 ประชุมสอบสวน กรณีการกระทําความผิดเกี่ยวของกับนักศึกษาคณะเดียว
1.7 นัดหมายการประชุมสอบสวนในกรณีการกระทําผิดเกี่ยวของกับนักศึกษา  
      2  คณะขึ้นไป  (ประชุมคณะกรรมการสอบสวน + สอบสวนนักศึกษาและผูเกี่ยวของ)
1.8 สรุปสํานวนการสอบสวน แจงเวียนคณะกรรมการพิจารณารับรองความเห็น
1.9 แกไข ปรับปรุงสํานวนการสอบสวนตามที่คณะกรรมการเสนอ
1.10 นัดหมายการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานวินัยนักศึกษา  เพ่ือทําหนาที่พิจารณา
      สํานวนการสอบสวนและพิจารณาโทษตามที่คณะกรรมการสอบสวนนําเสนอ
1.11 จัดทํารายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานวินัยนักศึกษา        
1.12 นําเสนอรายงานการประชมุตอคณะกรรมการดําเนินงานวินัยนักศึกษา เพ่ือใหการ
        รับรองเห็นชอบ
1.13 เสนอคําสั่งลงโทษทางวินัยนักศึกษาใหกับผูมีอํานาจลงนามตามมติคณะกรรมการ  
      ดําเนินงานวินัยนักศึกษา 
1.14 แจงผลการลงโทษทางวินัยนักศึกษาใหกับคณะตนสังกัด/หอพัก/หรือ
        หนวยงานอื่น ๆ  เพ่ือทราบ  หรือดําเนินงานตามคําสั่งมหาวิทยาลัย
1.15 แจงผลการลงโทษทางวินัยนักศึกษาใหกับผูปกครองนักศึกษา   โดยการสืบคน  
        ขอมูลรายชื่อและที่อยูผูปกครองดวยระบบ MIS



วัน เดือน ป กิจกรรม/ข้ันตอน
1.16 ติดตอนักศึกษาผูตองคําสั่งลงโทษทางวินัยนักศึกษามาพบเพื่อทราบคําสั่งลงโทษ
1.17 ติดตามผลการบังคับโทษ  เชน  กรณีคําสั่งใหนักศึกษาปฏิบัติบําเพ็ญสาธารณะ
        ประโยชน
2.  การดําเนินการทางวินัยนักศึกษาชั้นอุทธรณ
2.1 รับคํารองอุทธรณจากนักศึกษาที่ถูกลงโทษ
2.2 รวบรวมขอเท็จจริง  และขอกฎหมาย  พรอมทั้งสรุปประเด็นอุทธรณเพ่ือเสนอ
      ผูอํานาจพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ
2.3 เสนอแตงต้ังคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ
2.4 นัดหมายคณะกรรมการเพื่อประชุมพิจารณาอุทธรณ
2.5 ทําสรุปผลการพิจารณาอุทธรณโทษ และแจงเวียนตอคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ
      เพ่ือลงนามรับรอง
2.6 เสนอรายงานผลการพิจารณาใหกับผูมีอํานาจพิจารณา
2.7 แจงผลการพิจารณาอุทธรณโทษทางวินัยนักศึกษาใหกับผูอุทธรณ /ผูปกครอง/
     คณะตนสังกัด/หรือหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของเพ่ือทราบ และดําเนินการตามคําสั่ง
     มหาวิทยาลัย

1 ต.ค.52 -30 ก.ย.53

3.  การดําเนินการเมื่อนักศึกษาใชสิทธิ์ฟองศาลปกครอง
3.1 ประสานความรวมมือกับนิติกรมหาวิทยาลัยเพ่ือกําหนดประเด็นแหงคดี
3.2 เปนผูประสานงานคดีหรือผูชวยผูประสานงานคดี กับนิติกรมหาวิทยาลัย 
      ตลอดจนพนักงานอัยการฝายคดีปกครอง
3.3 รวบรวมขอเท็จจริง และขอกฎหมาย (ประเด็นที่ฟอง)  เพ่ือชี้แจงตอศาลปกครอง
      ในกรณีที่ศาลนัดไตสวนคดี
3.4 รวบรวมขอเท็จจริง และขอกฎหมายจากบุคคล หรือหนวยงานที่เกี่ยวของ 
      กรณีมีคําขอคุมครองชั่วคราวหรือการทุเลาการบังคับตามกฎ หรือคําสั่งทาง
      ปกครองจากฝายผูฟองคดีเพ่ือประกอบการใหถอยคําตอศาล
3.5 จัดทําคําใหการ (ขอเท็จจริงและขอกฎหมาย  เอกสารหลักฐานตาง ๆ )  
      ตามคําสั่งศาลปกครอง
3.6 รวบรวมขอเท็จจริงและขอกฎหมาย ตลอดจนพยานหลักฐานตามรูปคดี  
      ใหกับอธิการบดี หรือผูแทนเพื่อประกอบการแถลงดวยวาจาตอหนาศาล 
       กอนศาลมีคําพิพากษา
3.7 รับทราบคําพิพากษาของศาลและถือปฏิบัติ
3.8 แจงคําพิพากษาของศาลใหกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพ่ือทราบและถือปฏิบัติ

 1 ต.ค.52 -30 ก.ย.53



วัน เดือน ป กิจกรรม/ข้ันตอน
ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานวินัยนักศึกษา วิทยาเขตหาดใหญ
 - นัดประชุมคณะกรรมการดําเนินงานวินัยนักศึกษาเดือนละ 1 คร้ัง หรือข้ึนอยูกับสถานการณ
    ความจําเปนเรงดวน
 - เตรียมเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการ
 - ประชุมหารือคณะกรรมการดําเนินงานวินัยนักศึกษา
 - เขียนรายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานวินัยนักศึกษา
 - แจงเวียนคณะกรรมการเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม
 - แกไข ปรับปรุงตามที่คณะกรรมการเสนอ
 - ดําเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานวินัยนักศึกษา
 จัดทํารายงานประจําปดานวินัยนักศึกษา
 รูไวใหไกลโทษ ลง WWW กองกิจการนักศึกษา เดือนละ 1 คร้ัง หรือข้ึนอยูกับสถานการณ
 ความจําเปนเรงดวน
 พบนักศึกษาผูถูกสั่งลงโทษทางวินัยนักศึกษา เพ่ือรับทราบคําสั่งและปรับเปลี่ยนแนวคิด/
พฤติกรรม
  โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ป 2553

่ ้
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 1-31 พฤษภาคม 53

  - ประชุมจัดเตรียมโครงการปฐมนิเทศตามที่กองกิจการนักศึกษาจัดใหมีข้ึน 
  - ดําเนินกิจกรรมโครงการปฐมนิเทศ 
  ประกันคุณภาพกองกิจการนักศึกษา
  - ประชุมคณะกรรมการเพื่อจัดทํารายงานประกันคุณภาพ 
  - รวบรวมขอมูลการดําเนินงานวินัยนักศึกษาเพื่อจัดทํารายงาน
  ประกันคุณภาพมหาวิทยาลัย
  - ประชุมคณะกรรมการฯ เพ่ือการจัดทําขอมูลตามที่สํานักงานประกันคุณภาพจัดใหมี
  - ติดตาม ตรวจสอบ รวบรวมและจัดทํารายงานขอมูลตัวบงชี้ดานกิจการนักศึกษาที่เกี่ยวของ
     จากทุกคณะ/วิทยาเขต สงใหมหาวิทยาลัย
  - จัดทําขอมูลตัวบงชี้ที่ 3.4 คุณธรรม จริยธรรมและวินัยนักศึกษา
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