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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 2531ไดป้รับปรุงงานใหม่ตามหนงัสือทบวงมหาวทิยาลยัท่ี 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  2552เป็น 9 งานคือ งานแนะแนวและจดัหางาน   งานวนิยัและพฒันา-
นกัศึกษา  งานกองทุนเงินใหกู้ย้มืเพ่ือการศึกษา   งานบริการและสวสัดิการนกัศึกษา  งานหอพกันกัศึกษา  งานกิจกรรม-
นกัศึกษา   งานพฒันากีฬา   งานสารสนเทศและนวตักรรม   และงานธุรการ   
 
วสัิยทศัน์   กองกิจการนกัศึกษาเป็นหน่วยงานท่ีร่วมสร้างบณัฑิตท่ีพึงประสงคข์องมหาวทิยาลยั   โดยมุ่งเนน้การดาํเนินงาน
ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้และพฒันานกัศึกษา  
 
พนัธกจิ        สนบัสนุนและจดักิจกรรมพฒันานกัศึกษาพร้อมจดับริการและสวสัดิการท่ีหลากหลาย เพ่ือใหบ้ณัฑิตมี
ความรู้  ความสามารถ  ดาํรงดว้ยคุณธรรม บนพ้ืนฐานความเป็นไทย  มีทกัษะชีวติ  สาํนึกสาธารณะ   และสมรรถนะสากล  
 
เป้าประสงค์ / วตัถุประสงค์ / กลยุทธ์ 
เป้าประสงค์   1.บัณฑิตมีภาวะผู้น า มีทักษะชีวติ  มีคุณธรรม มีส านึกสาธารณะและสมรรถนะสากล  และอยู่ร่วมกบัผู้อืน่ได้ด ี

วตัถุประสงค์ กลยุทธ์ 
1. เพื่อให้บณัฑิตมีจิตสาํนึกสาธารณะ   
    มีคุณธรรมจริยธรรม และมีวินยั  

ถือ ประโยชน์ของเพื่อนมนุษยเ์ป็น 
กิจท่ีหน่ึงตามพระราชปณิธานของ 

    สมเด็จพระบรมราชชนกฯ 

1.  เผยแพร่พระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนกฯ  
2.  ขยายกิจกรรมให้นกัศึกษารู้จกัชุมชน และสงัคม 
3.  สร้างบรรยากาศและส่ิงแวดลอ้มดา้นคุณธรรม จริยธรรม ส่งเสริมบุคลากร และนกัศึกษาท่ีมี 
     ความดีเด่นเป็นแบบอยา่งท่ีดี 
4.  จดัและส่งเสริมกิจกรรมให้นกัศึกษาเรียนรู้การแกไ้ขพฤติกรรมท่ีขดักบัวินยันกัศึกษา           
5.  จดัและส่งเสริมกิจกรรมพฒันาจิตสาํนึกสาธารณะ  คุณธรรมจริยธรรม  และวินยั 

2.  เพื่อให้บณัฑิตมีภาวะผูน้าํ  มีทกัษะ 
     ชีวิต  มีทกัษะทางสงัคม  วิชาการ   
     และเสริมสร้างสมรรถนะสากลบน 
     พ้ืนฐานความเป็นไทย 

1. จดัและส่งเสริมกิจกรรมท่ีเสริมสร้างภาวะผูน้าํ  สมรรถนะสากลบนพ้ืนฐานความเป็นไทย 
2. ส่งเสริมและพฒันาความเขม้แขง็ขององคก์รนกัศึกษาและสร้างเครือข่าย  ในการพฒันาผูน้าํ 
    ของนกัศึกษา 
3. จดัและส่งเสริมกิจกรรมเพ่ือพฒันาบุคลิกภาพนกัศึกษา 
4. จดัและส่งเสริมกิจกรรมเสริมสร้างบณัฑิตให้มีทกัษะชีวิตและคุณภาพชีวิตท่ีดีตระหนกัใน 
    ศกัด์ิศรีและความมีคุณค่าในตนเองตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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วตัถุประสงค์ กลยุทธ์ 
 5. จดัและส่งเสริมกิจกรรมเพ่ือพฒันานกัศึกษา ให้มีความพร้อมเขา้สู่ตลาดงานสนบัสนุนให้  

    นกัศึกษาประกอบอาชีพมีรายไดร้ะหวา่งเรียน  และสร้างงานดว้ยตนเอง 
6.  ส่งเสริมศกัยภาพบริการปรึกษา 
 

3.  เพื่อให้บณัฑิตมีความภาคภูมิใจในสถาบนั  
ความเป็นลูกพระบิดาเป็นหน่ึงเดียวไม่
แยก  คณะ  วิทยาเขต 

 

จดัและส่งเสริมกิจกรรมความภาคภูมิใจในสถาบนัเป็นหน่ึงเดียวไม่แยกคณะ   วิทยาเขต 

4.  เพื่อให้บณัฑิตมีความเขา้ใจใน 
     พหุวฒันธรรมและความเป็น 
     ประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษตัริย ์
     ทรงเป็นประมุข 

1. จดัและส่งเสริมกิจกรรมให้เกิดการเรียนรู้และเขา้ใจวฒันธรรมไทยและ 
   วฒันธรรมต่างชาติ เพ่ือการอยูร่่วมกนัในสงัคมพหุวฒันธรรม 
2. รณรงคส่์งเสริมกิจกรรมความเป็นประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษตัริยท์รง 
    เป็นประมุข 
 

5.  เพื่อให้บณัฑิตมีสุขภาพ พลานามยั 
     แขง็แรงสมบูรณ์ 

1. จดักิจกรรมท่ีส่งเสริมให้นกัศึกษา เป็นผูมี้สุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจ 
2. จดักิจกรรมท่ีส่งเสริมให้นกัศึกษาปราศจากยาเสพติด การพนนัอบายมุข 
    และพฤติกรรมเส่ียงต่างๆ  

เป้าประสงค์เป้าประสงค์     2. นักศึกษามีความพร้อมในการศึกษาเพือ่พฒันาวชิาการและกระจายโอกาสทางการศึกษา  

วตัถุประสงค์ กลยุทธ์ 

1.  เพื่อจดับริการและสวสัดิการท่ีหลากหลาย
ตรงตามความตอ้งการของนกัศึกษา 

1. มุ่งพฒันาหอพกัตามมาตรฐานหอพกันกัศึกษาของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา   
    และของมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
2. ตรวจเยีย่มนกัศึกษา  และรับรองมาตรฐานท่ีพกัเอกชน 
3. จดัให้มีอาหารเคร่ืองด่ืมจาํหน่ายท่ีหลากหลายไดม้าตรฐาน 
4. จดัให้มีร้านสวสัดิการต่าง ๆ ท่ีเอ้ือต่อการพฒันาการเรียนรู้และส่งเสริมคุณภาพชีวิตแก่  
    นกัศึกษา 
5  จดัให้มีระบบบริการสุขภาพอนามยันกัศึกษาท่ีหลากหลาย 
6. จดัสรรทุนการศึกษาประเภททุนขาดแคลนหรือทุนเรียนดี  ตามเกณฑข์องมหาวิทยาลยัและ 
    เง่ือนไขของแหล่งทุนทุกคน 
7. จดัสรรเงินให้กูย้มืตามเกณฑข์องกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา 
8. จดัอบรมและเผยแพร่ขอ้มูลอาชีพ  อาชีพอิสระ  การศึกษาต่อและสมคัรงาน 
9. จดับริการวิชาทหารตามระเบียบการศึกษา 
10. จดัให้มีอาคาร  สนามกีฬา  และอุปกรณ์อ่ืน ๆ ท่ีเอ้ือต่อการจดักิจกรรมกีฬาให้ไดม้าตรฐาน 
      และเพียงพอ 
11. จดัให้มีอาคารกิจกรรม และอุปกรณ์อ่ืน ๆ  ท่ีเอ้ือต่อการจดักิจกรรมนกัศึกษาให้ได ้
      มาตรฐานและเพียงพอ 
12. จดัให้มีการสาํรวจความตอ้งการความจาํเป็นของนกัศึกษา จดัให้มีอาคารกิจกรรมนกัศึกษา  
      สนามกีฬา อุปกรณ์กีฬา และอุปกรณ์อ่ืน ๆ  
 

2. เพื่อกระจายโอกาสทางการศึกษาใน   
รูปแบบทุนการศึกษาและ 
ความสามารถ พิเศษสาํหรับนกัเรียน 
ในระดบัมธัยมศึกษา 

1. จดัให้มีทุนการศึกษาและแสวงหาแหล่งทุนเพ่ิมมากข้ึนสาํหรับนกัเรียนและนกัศึกษาดอ้ย 
    โอกาส  
2. จดัให้มีโครงการรับนกัศึกษาท่ีมีความสามารถพิเศษดา้นกีฬาให้เขา้เรียนในมหาวิทยาลยั 
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เป้าประสงค์เป้าประสงค์     3.  กองฯ มีการบริหารจัดการเชิงรุก ที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสตรวจสอบได้  ตามหลกัธรรมาภบิาล และสอดรับกบัการบริหาร  
                         มหาวทิยาลยัหลายวทิยาเขต 

วตัถุประสงค์ กลยุทธ์ 

1.  เพ่ือบูรณาการงานกิจการนกัศึกษา 
     กบัคณะ และวิทยาเขต อยา่งเป็นระบบ   

1.  จดัตั้งคณะกรรมการดาํเนินงานหรือคณะทาํงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานกิจการนกัศึกษา 
2.  กาํหนดแผนการปฏิบติังานร่วมกบัคณะและวิทยาเขต 

2.  เพื่อให้การบริหารจดัการมีประสิทธิภาพ   
    ตามหลกัธรรมาภิบาล  

1. จดัอบรมให้ความรู้  กระตุน้และสร้างจิตสาํนึกให้บุคลากรปฏิบติังานโดยยดึ 
    หลกัธรรมาภิบาล 
2. ปรับและวางระบบบริหารจดัการให้มีความโปร่งใสและตรวจสอบได ้       
 

3.  เพ่ือพฒันาความกา้วหนา้ของบุคลากร 
     อยา่ง เป็นระบบทั้งดา้นระดบัความรู้ และ 
     ระดบัความสามารถทางวิชาการ 

1. พฒันาบุคลากรเขา้สู่ตาํแหน่งชาํนาญการ/เช่ียวชาญ/เช่ียวชาญพิเศษ  
2. มีระบบกลไกเสริมสร้างและจูงใจให้บุคลากรทาํผลงานทางวิชาการ 
3. มีการพฒันาบุคลากรอยา่งต่อเน่ือง 
4.  จดัหางบประมาณสนบัสนุนให้เพียงพอในการพฒันาบุคลากร เช่นเร่ืองการ  ฝึกอบรม   
     ศึกษาดูงาน หรือการทาํวิจยั   
 

4.  เพื่อพฒันาระบบการจดัการ 
     ฐานขอ้มูล และการใช ้เทคโนโลย ี
     สารสนเทศอยา่งมีประสิทธิภาพ      

1. จดัให้มีฐานขอ้มูลท่ีเช่ือถือได ้ ทนัสมยัสาํหรับการบริหารจดัการ 
2. จดัหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และอ่ืน ๆ ให้เพียงพอกบัความตอ้งการในทุกภารกิจของกองฯ 
3. จดัอบรมให้ความรู้บุคลากรเร่ืองเทคโนโลยสีารสนเทศอยา่งต่อเน่ือง 
 

เป้าประสงค์  4.  เพือ่เสริมสร้างสมรรถนะและปรับวฒันธรรมองค์กรสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  ที่มีการจัดการความรู้  เพือ่ให้เกดิการ 
                          พฒันาอย่างยัง่ยนื 

วตัถุประสงค์ กลยุทธ์ 

1.  เพื่อพฒันาการทาํงานเป็นทีม   
     มีจิตสาํนึกแห่งการเรียนรู้    

1.  ให้บุคลากรทาํงานเป็นทีมเพ่ือพฒันาองคก์ร โดยแต่งตั้งคณะทาํงานชุด 
     ต่าง ๆ 
 

2.  เพื่อพฒันา KPIs ให้สอดคลอ้งกบั 
    ระบบการประกนัคุณภาพของมหาวิทยาลยั  
 

1. มีคณะกรรมการประกนัคุณภาพของกองฯ 
2. จดัประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้เพื่อพฒันา KPIs ให้สอดคลอ้งกบัระบบการประกนัคุณภาพ 
    ของมหาวิทยาลยั  
 

3. เพื่อสร้างระบบ Knowledge  Management   
    และสร้าง/จดัเก็บองคค์วามรู้อยา่งเป็น 
    ระบบ เพ่ือให้เกิดเป็นขมุความรู้ดา้น 
    กิจการนกัศึกษา 

1. ส่งเสริมให้บุคลากรแลกเปล่ียนถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ 
2. สร้าง/ประมวลองคค์วามรู้ดา้นกิจการ นกัศึกษา 



 

 

- 5 - 

ผู้อ านวยการกองกจิการนักศึกษา 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
                       
 
                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
 
 
  
    

-  อตัราวา่ง 
   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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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 
 

2. งานพฒันากฬีา  
มีหนา้ท่ี ส่งเสริมการจดักิจกรรมทางดา้นกีฬา ทั้งในส่วนของกิจกรรมกีฬา  กีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ  กีฬาเพ่ือสุขภาพ  

วทิยาศาสตร์การกีฬา และส่ิงอาํนวยความสะดวกดา้นกีฬา  ตลอดจนสนบัสนุนใหน้กันกัศึกษาไดเ้รียนวชิาทหาร โดยแบ่ง
หน่วยงานดงัน้ี 
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         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  หลงัสนาม
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 รวบรวมเงินรายไดจ้ากการใหบ้ริการสนามกีฬาส่งมหาวทิยาลยั และประสาน
และดาํเนินการจดัทาํบตัรสมาชิกผูม้าใชส้นามกีฬา และสรุปขอ้มูลทางดา้นการใหบ้ริการเสนอผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง 
   2.7 หน่วยวชิาทหาร   มีหนา้ท่ี ประสานศูนยก์ารฝึกนกัศึกษาวชิาทหาร เก่ียวกบัการรับสมคัรนกัศึกษาวชิา
ทหารใหม่กบัการายงานตวันกัศึกษาวชิาทหารเก่าเพ่ือเรียนวชิาทหารในปีชั้นต่อไปทุกปีการศึกษา    ประสาน ดา้นการเรียน
การสอนและการฝึกวชิาทหารร่วมกบัศูนยก์ารฝึกนกัศึกษาวชิาทหาร  ดาํเนินการขอผอ่นผนัการตรวจเลือกเขา้รับราชการ
ทหารใหแ้ก่นกัศึกษาท่ีไม่เรียนวชิาทหาร  ดาํเนินการขอถอนการผอ่นผนัการตรวจเลือกเขา้รับราชการทหารแก่นกัศึกษาท่ี
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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
ความช่วยเหลือในช่วงต่อของการปรับตวัในกระแสการเปล่ียนแปลง ตลอดจนจดัหาโอกาสท่ีจะช่วยใหน้กัศึกษาประสบ
ความสาํเร็จในการหางานทาํ  มีบุคลิกภาพท่ีพึงพอใจของนายจา้งหรือผูใ้ชบ้ณัฑิต   
  4.1 จดัสรรทุนการศึกษาแก่ผู้ด้อยโอกาสให้ได้เรียนจนส าเร็จอุดมศึกษาที ่ มอ.  เพื่อใหโ้อกาสทางการ
ศึกษาแก่นกัเรียนในเขตยากจนชนบท 14 จงัหวดัภาคใต ้ในโครงการทุนการศึกษาตน้กลา้สงขลานครินทร์ 
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      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
ศกัยภาพของนกัศึกษาเพ่ือใหเ้กิดการพฒันารอบดา้นทั้งส่วนท่ีนกัศึกษายงัขาดอยู ่ หรือท่ีบกพร่อง  และเติมเตม็ส่วนท่ี
นกัศึกษาจะพฒันาตนเองผา่นกระบวนการกิจกรรมพฒันาท่ีบุคลากรงานงานแนะแนวฯไดเ้ตรียมหรือจดัหาใหน้กัศึกษา
ไดรั้บประสบการณ์ตามแต่กรณี  
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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 

 

6. งานหอพกันักศึกษา 
 งานหอพกันักศึกษา บริหารจดัการหอพกัตามมาตรฐานหอพกันกัศึกษามหาวทิยาลยัฯโดยมีคณะกรรมการ
ควบคุมมาตรฐานหอพกัและมีมาตรฐานครุภณัฑห์อพกัท่ีสอดคลอ้งกบัมาตรฐานสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อ
เตรียมความพร้อมในการเรียน การปรับตวั และพฒันานกัศึกษาโดยคาํนึงผลประโยชน์ของผูใ้ชบ้ริการสูงสุด  มีหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งดงัน้ี 
 6.1 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  

        6.2  หน่วยหอพกัหญิง   ลกัษณะงานเหมือน 5.1 หน่วยหอพกัชาย   และขบัเคล่ือนการประชุมร่วมกบั
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัหอพกั  เช่นกองทะเบียนฯ งานรับนกัศึกษา ศูนยค์อมพิวเตอร์  กองคลงั ฯลฯ 
 6.3  หน่วยพฒันานักศึกษา  จดัสนบัสนุน ส่งเสริม และพฒันานกัศึกษาใหมี้ทกัษะวชิาการ สะทอ้นภาวะผูน้าํ 
ทกัษะชีวติ คุณธรรม  จริยธรรม จิตสาํนึกสาธารณะ สมรรถนะสากล และการอยูร่่วมกนัไดอ้ยา่งดี  ท่ามกลางพหุวฒันธรรมท่ี

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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หลากหลาย มีระบบอาจารยท่ี์ปรึกษาหอพกั  กรรมการนกัศึกษาประจาํหอพกั    หอ้งคอมพิวเตอร์หอพกั    เครือข่ายกิจกรรม
พฒันานกัศึกษา  5 วทิยาเขต  หอ้งยาประจาํหอพกั 
 6.4  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    
 6.5  หน่วยไปรษณียภัณฑ์  รับไปรษณียภณัฑจ์ากท่ีทาํการไปรษณีย ์และจากบุรุษไปรษณีย ์แยกประเภท 
(ธรรมดาส่งใหห้อพกัทุกอาคาร ลงทะเบียนเขียนใบแจง้ส่งใหห้อพกั)แจง้ใหน้กัศึกษา รับ – จ่ายไปรษณียภณัฑใ์หน้กัศึกษา 
ส่วนไปรษณียภณัฑข์องนกัศึกษาท่ีไม่ไดพ้กัในหอพกัจดัแยกส่งใหค้ณะท่ีเก่ียวขอ้ง ประเมินผลความพึงพอใจผูใ้ชบ้ริการ  
 6.6  หน่วยธุรการ   รับ-ส่งหนงัสือ เสนอ เวยีน ทาํสาํเนา จดัเก็บ  ดาํเนินการเก่ียวกบับุคลากรของงาน  
ใหบ้ริการจองและจดัท่ีพกัสาํหรับผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ     สรุปรายงานการจดัท่ีพกัและรายรับ – จ่ายประจาํปี รับ  - 
จดัแยกหนงัสือพิมพ ์บริการรับคาํร้อง 

6.7 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 

7.3 หน่วยสุขาภิบาลอาหาร   จดัใหมี้ผูป้ระกอบการจาํหน่ายอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีมีความหลากหลาย  มี
คุณภาพ  สะอาด  เพียงพอในราคาท่ียติุธรรมแก่นกัศึกษาและบุคลากรของมหาวทิยาลยัตามมาตรฐานการบริการของ
สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและกระทรวงสาธารณสุข  จดัทาํสญัญาเช่าสถานท่ี ควบคุมคุณภาพ  โดยการจดั
อบรมใหค้วามรู้ผูป้ระกอบการ  ตรวจสอบสถานท่ีปรุง  เคร่ืองปรุง  การจาํหน่าย การใหบ้ริการ  สุ่มตรวจอาหาร - เคร่ืองด่ืม    
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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
ใหบ้ริการและสนบัสนุนการดาํเนินงานแก่ทุกงานของกองฯ  นกัศึกษากลุ่มกิจกรรมส่วนกลาง เช่น องคก์ารบริหาร องคก์าร
นกัศึกษา สภานกัศึกษา ชมรมต่าง ๆและคณะกรรมการนกัศึกษาประจาํหอพกัตลอดจนใหบ้ริการแก่บุคลากรทัว่ไปตาม
ภาระงาน ดงัน้ี 
  8.1. หน่วยบริหารงานทัว่ไป    มีหนา้ท่ีดาํเนินการเก่ียวกบั งานประชุมต่าง ๆ เช่น ประชุมพบอธิการบดี  
ประชุมคณะกรรมการดาํเนินงานกิจการนกัศึกษา   ประชุมทีมผูบ้ริหารกองฯ ประชุมหวัหนา้งาน ประชุมเจา้หนา้ท่ีกองฯ 
ประชุมเจา้หนา้ท่ีของงานฯ  ประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ  ประชุมพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ภาพรวมของกองฯ ของกองฯ งาน
เลขานุการ    ประสานงานหน่วยงานภายในและภายนอก  งานขอ้มูลต่างๆ งานปฐมนิเทศนกัศึกษา งานประกนัคุณภาพของ
กองฯและมหาวทิยาลยั   รับรองการดูงาน และงานอ่ืน ๆทัว่ไป ของกองฯ 
  8.2. หน่วยสารบรรณ   มีหนา้ท่ีรับ - ส่ง  นาํเสนอ ตรวจสอบ ติดตาม จดัทาํสาํเนา แจกจ่าย แจง้เวยีน
หนงัสือต่างๆ ของกองและหน่วยงาน   ถ่ายเอกสาร  ร่าง -โตต้อบหนงัสือ เกษียนหนงัสือต่าง ๆ ของกองฯ จดัเก็บ - คน้หา
เอกสาร   รับ - ส่งไปรษณียภณัฑ ์ พสัดุภณัฑใ์หแ้ก่ทุกงาน  นกัศึกษากลุ่มกิจกรรมและนกัศึกษาท่ีพกัในหอพกั  ใหบ้ริการ
การขอใชห้อ้งประชุมกองฯ ดูแลความสะอาดสาํนกังานกองฯ ฯลฯ 
  8.3 หน่วยการเงนิและบัญชี  มีหนา้ท่ีดาํเนินการเก่ียวกบัการเงินต่าง ๆ ของกองฯ เช่น เงินยมืทดรองจ่าย
ในการดาํเนินงานของกองฯ    นกัศึกษากลุ่มกิจกรรมส่วนกลาง เช่น องคก์ารบริหาร องคก์ารนกัศึกษา สภานกัศึกษา ชมรม 
และคณะกรรมการประจาํหอพกันกัศึกษา ควบคุม   รับ - จ่ายเงินทุนการศึกษา  เงินยมืฉุกเฉิน  เงินค่าบาํรุงสุขภาพและ
ประกนัอุบติัเหตุ เงินค่าบาํรุงกิจกรรมนกัศึกษา  รับและควบคุม เงินรายไดค้่าใชบ้ริการสนามกีฬาต่าง ๆ นาํเงินรายไดส่้งกอง
คลงั  รับ-จ่ายเงินทุกประเภททั้งตวัเงินสดและสัง่จ่ายดว้ยเช็ค  นาํเงินฝาก ถอน  ควบคุม  ตรวจสอบ จดัเก็บรักษา  เก็บ
หลกัฐานการเงิน   ทาํบญัชีและรายงาน สาํรวจและติตามหน้ีสิน  
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  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/เอกสารและบนัทึกขอ้มูลของกองฯ ใหแ้ก่งานต่างๆ เช่น
ขอ้มูลนกัศึกษาท่ีพกัหอพกั กิจกรรม  วชิาทหาร  ค่าประกนั/ ค่าบาํรุงสุขภาพนกัศึกษา  วนิยั  ทุนฯลฯ 
  8.6 หน่วยพสัดุ  ดาํเนินการเก่ียวกบั วสัดุสาํนกังานและครุภณัฑข์องกองฯ ใบเสร็จรับเงิน  และตัว๋ค่าใช้
สนามกีฬาต่าง ๆ  สาํรวจ  จดัหา   ติดตามผล   กาํหนดรูปแบบ ประสานทะเบียนควบคุม  รับ -จ่ายวสัดุสาํนกังานและ 
ใบเสร็จรับเงินใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีของกองฯ  ประสานงานซ่อมแซมครุภณัฑ ์จาํหน่าย  ควบคุมดูแลการซ่อมบาํรุง  ควบคุมและ
เบิกจ่ายค่าโทรศพัท/์โทรสารของสาํนกังานกองฯ 
  8.7 หน่วยบุคลากร  ดาํเนินการเก่ียวกบังานบุคลากรกองฯเช่น ประเมินผลการดาํเนินงาน       การเล่ือน
ขั้นเงินเดือน/เพ่ิมค่าจา้ง  เงินรางวลั  การลา ประวติั ขอ้มูลต่างๆของบุคคลากรกองฯ เงินค่าสวสัดิการต่าง ๆ  หนงัสือรับรอง
สิทธ์ิ ตาํแหน่งวา่ง   การสอบคดัเลือก บรรจุแต่งตั้ง โอนยา้ย ลาออก เกษียณอาย ุทาํสญัญาจา้ง และจดักิจกรรมต่างๆใหแ้ก่
บุคลากรกองฯ เช่น งานเล้ียงในโอกาสต่างๆของบุคคลากรกองฯ  
 

9. งานสารสนเทศและนวตักรรม 
        งานสารสนเทศและนวตักรรม เป็นหน่วยงานท่ีดาํเนินงานเก่ียวกบัสารสนเทศ ประกนัคุณภาพ การจดัการ

ความรู้ บริหารความเส่ียง งานแผนและพฒันา การประชาสมัพนัธ์และชุมชนสมัพนัธ์ของกองฯ ดงัน้ี 
 9.1 หน่วยสารสนเทศ   
 มีหนา้ท่ีพฒันาระบบขอ้มูลสารสนเทศ  ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ เครือข่ายและ Server ของกองกิจการนกัศึกษา   

        9.2  หน่วยประกนัคุณภาพ   
       มีหนา้ท่ีประสานและส่งเสริมใหมี้การนาํนโยบาย/แผนกลยทุธ์ดา้นคุณภาพของมหาวทิยาลยัมาสู่การปฏิบติั 

ดว้ยการส่ือสารสร้างความเขา้ใจ ผา่นกระบวนการ การมีส่วนร่วม เพ่ือนาํระบบประกนัคุณภาพมาประยกุตใ์ชใ้หเ้หมาะสม
กบัภารกิจ/กระบวนการ/กิจกรรม ของแต่ละหน่วยงาน ภายในกองกิจการนกัศึกษา 
        9.3  หน่วยการจดัการความรู้   
        มีหนา้ท่ี นาํแนวคิดเร่ืองกระบวนการจดัการความรู้ (Knowledge Management Process)  และกระบวนการ
บริหารจดัการการเปล่ียนแปลง  (Change Management Process)   มาประยกุตใ์ชใ้นการจดัทาํแผนการจดัการความรู้   (KM 
Action Plan) และนาํไปสู่การปฏิบติัใหเ้กิดข้ึนจริงๆ 
        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  
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                      9.6  หน่วยประชาสัมพนัธ์และชุมชนสัมพนัธ์  
   มีหนา้ท่ีประสมัพนัธ ์เพ่ือเพ่ิมโอกาสใหน้กัศึกษาเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารมากข้ึน เพ่ือเกิดความรู้ ความเขา้ใจ 
สามารถใชข้อ้มูลข่าวสารของกองกิจการนกัศึกษาในการรับบริการและสวสัดิการตลอดจนพฒันาคุณภาพชีวติและมีส่วน
ร่วมในการทาํกิจกรรมกบักองกิจการนกัศึกษาและมหาวทิยาลยัตลอดจนสร้างความเขา้ใจและ  ความร่วมมือระหวา่งภารกิจ
ของกองกิจการนกัศึกษากบันกัศึกษา  บุคลากร  ประชาชนและประชาคมทั้งในและนอกมหาวทิยาลยั 
 
 
 

----------------------------------------------------  

 

 


