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ส่วนที่ 1 

ข้อมูลเบื้องต้นของกองกิจการนักศกึษา 
  

ความเป็นมา 

กองกิจการนักศึกษาเป็นส่วนราชการหนึ่ง ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัยเรื่อง การแบ่งส่วน

ราชการในสํานักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงวันที่ 20 เมษายน 2522 ในราชกิจจานุเบกษา  

ลงวันที่ 1 พฤษภาคม  2522 และตามหนังสือทบวงมหาวิทยาลัยที่ ทม 0202/7959  ลงวันที่ 14  พฤษภาคม  

2542  มีโครงสรา้งการแบง่งานเป็น 3 งาน 1 หน่วย คอื งานแนะแนวและจัดหางาน งานบริการและสวัสดิการ

นักศึกษา  งานกิจกรรมนักศึกษา  และหน่วยธุรการ ปี 2531 ได้ปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งงานใหม่ ตาม

หนังสือทบวงมหาวิทยาลัยที่ ทม 0202/24594  ลงวันที่ 20 กันยายน  2531 เป็น 4 งาน คือ งานแนะแนวและ

จัดหางาน  งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา  งานกิจกรรมนักศึกษา และงานธุรการ และเมื่อวันที่ 3 

ธันวาคม 2547  ได้เพิ่มหน่วยงานใหม่เป็นการภายใน จํานวน  2 หน่วยงาน  คอื  หน่วยสารสนเทศ  และหน่วย

กจิกรรมนานาชาติ     

          ปี 2552  ได้ปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งงานใหม่เป็นการภายใน ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2552  

เป็นต้นมาตามหนังสือที่ มอ.052/289 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2552 เป็น  9 งาน  คอื   

1.  งานกจิกรรมนักศึกษา  

2.  งานพัฒนากฬีา  

3.  งานวินัยและพัฒนานักศึกษา   

4.  งานแนะแนวและจัดหางาน   

5.  งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา           

6.   งานหอพักนักศึกษา    

7.   งานบรกิารและสวัสดิการนักศึกษา   

8.   งานธุรการ   

9.   งานสารสนเทศและนวัตกรรม 

วิสัยทัศน์  

                กองกจิการนักศกึษาเป็นองคก์รคุณภาพที่ร่วมสรา้งบัณฑติที่พงึประสงคข์อง

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์   

พันธกจิ 

1. พัฒนานักศึกษาให้เปน็บัณฑิตที่พงึประสงค์โดยสนับสนุนและจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

ที่หลากหลายและมีคุณภาพ  

2. จัดบริการและสวัสดิการที่ดี  เอื้อต่อการพัฒนาการเรียนรู้และส่งเสริมคุณภาพชีวิต  

แก่นักศึกษา 

 3. สร้างองค์กรคุณภาพ ตามหลักการบริหารจดัการที่ดี  
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เป้าประสงค ์/ วัตถุประสงค ์/ กลยุทธ์   

  

เป้าประสงค ์1. บัณฑิตมภีาวะผู้นํา มทีักษะชวีิต มคีุณธรรม  มสีํานึกสาธารณะและสมรรถนะสากล  และอยู่

ร่วมกับผู้อ่ืนได้ด ี

วัตถุประสงค ์ กลยุทธ ์

1. เพื่อให้บัณฑิตมจีิตสํานกึสาธารณะ 

มคีุณธรรมจรยิธรรม และมีวินัย ถือ

ประโยชนข์องเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่

หนึ่งตามพระราชปณิธานของสมเด็จ

พระบรมราชชนกฯ  

1. เผยแพร่พระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนกฯ  

2. ขยายกิจกรรมให้นักศกึษารู้จกัชุมชน และสังคม  

3. สร้างบรรยากาศและสิ่งแวดลอ้มด้านคุณธรรม จรยิธรรม ส่งเสริม

บุคลากรและนักศกึษาท่ีมีความดีเด่นเป็นแบบอย่างท่ีดี  

4. จัดและส่งเสริมกิจกรรมให้นกัศกึษาเรียนรู้การแก้ไขพฤติกรรมท่ีขัดกับวนิัย

นักศกึษา  

5. จัดและส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาจิตสํานกึสาธารณะ คุณธรรมจรยิธรรม 

และวินัย  

2. เพื่อให้บัณฑิตมภีาวะผู้นํา มทัีกษะ 

ชวีติ มทัีกษะทางสังคม วชิาการ และ

เสริมสร้างสมรรถนะสากลบนพืน้ฐาน

ความเป็นไทย  

1. จัดและส่งเสริมกิจกรรมท่ีเสริมสร้างภาวะผู้นํา สมรรถนะสากลบนพืน้ฐาน 

ความเป็นไทย  

2. ส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรนักศกึษาและสร้างเครือข่าย 

ในการพัฒนาผู้นําของนักศึกษา  

3. จัดและส่งเสริมกิจกรรมเพื่อพัฒนาบุคลกิภาพนักศึกษา  

4. จัดและส่งเสริมกิจกรรมเสริมสร้างบัณฑิตให้มีทักษะชีวิตและคุณภาพชีวิต

ท่ีดตีระหนักในศักดิ์ศรีและความมคีุณค่าในตนเองตามหลกัปรัชญา 

เศรษฐกิจพอเพยีง  

5. จัดและส่งเสริมกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศกึษา ให้มีความพร้อมท่ีจะศกึษา

ตอ่และการเข้าสูต่ลาดงานรวมท้ังสนับสนุนให้นักศกึษาประกอบอาชพีมี

รายได้ระหว่างเรียนและสร้างงานดว้ยตนเอง  

6. ส่งเสริมการให้บริการปรึกษา  

3. เพื่อให้บัณฑิตมคีวามภาคภูมใิจใน

สถาบนั ความเป็นลูกพระบดิาเป็นหน่ึง

เดียวไม่แยกคณะ วทิยาเขต  

1. จัดและส่งเสริมกิจกรรมความภาคภูมิใจในสถาบันเป็นหน่ึงเดียวไม่แยก

คณะ  วทิยาเขต  

4. เพื่อให้บัณฑิตมคีวามเข้าใจใน      

พหุวัฒนธรรมและความเป็นประชาธิป- 

ไตยโดยมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็น

ประมุข  

1. จัดและส่งเสริมกิจกรรมให้เกดิการเรียนรู้และเขา้ใจวัฒนธรรมไทยและ 

วัฒนธรรมตา่งชาติ เพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม  

2. รณรงค์สง่เสริมกิจกรรมความเป็นประชาธิปไตยมพีระมหากษัตริย์      

ทรงเป็นประมุข  

5. เพื่อให้บัณฑิตมสีุขภาพ พลานามัย 

แข็งแรงสมบูรณ์ 

1. จัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้นักศกึษาเป็นผู้มสีุขภาพดีท้ังร่างกายและจิตใจ  

2. จัดกิจกรรมท่ีสง่เสริมให้นักศกึษาปราศจากยาเสพติด การพนันอบายมุข 

และพฤตกิรรมเสี่ยงตา่งๆ 
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เป้าประสงค ์2. นักศึกษามคีวามพร้อมในการศึกษาเพือ่พัฒนาวิชาการและกระจายโอกาสทาง

การศึกษา 

วัตถุประสงค ์ กลยุทธ ์

1. เพื่อจัดบรกิารและสวัสดิการที่

หลากหลายตรงตามความ

ต้องการของนักศึกษา 

1. มุ่งพัฒนาหอพักตามมาตรฐานหอพักนักศึกษาของสาํนกังาน

คณะกรรมการ การอุดมศึกษาและของมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  

2. ตรวจเยี่ยมนักศึกษา และรับรองมาตรฐานที่พักเอกชน  

3. จัดใหม้ีการจําหน่ายอาหาร- เครื่องดื่มที่หลากหลายได้มาตรฐาน  

4. จัดให้มีร้านสวสัดิการตา่ง ๆ ที่เอื้อต่อการพัฒนาการเรียนรูแ้ละสง่เสริม

คุณภาพชวีิตแกน่ักศึกษา  

5 จัดให้มีระบบบรกิารสุขภาพอนามยันักศึกษาทีห่ลากหลาย  

6. จัดสรรทุนการศึกษาประเภททุนขาดแคลนหรือทนุเรียนดี ตามเกณฑ์

ของมหาวิทยาลยัและแหลง่ทนุ 

 7. จัดสรรเงนิให้กู้ยืมตามเกณฑ์ของกองทุนเงินให้กูย้ืมเพือ่การศึกษา  

8. จัดอบรมและเผยแพร่ขอ้มลูอาชีพ อาชีพอสิระ การศึกษาต่อและการ

สมัครงาน  

9. จัดบรกิารวิชาทหารตามระเบยีบการศึกษา  

10. จัดใหม้ีอาคาร สนามกีฬา อุปกรณก์ฬีา และอุปกรณอ์ืน่ ๆ ที่เอื้อต่อ

การจัด กจิกรรมกฬีาให้ได้มาตรฐานและเพยีงพอ  

11. จัดให้มอีาคารกิจกรรม และอุปกรณอ์ื่น ๆ ที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรม 

นักศึกษา ให้ได้มาตรฐานและเพยีงพอ  

12. จัดให้มีการสํารวจความตอ้งการความจําเปน็ของนักศึกษา  

2. เพื่อกระจายโอกาสทาง

การศึกษาให ้นักเรยีนนักศึกษา

ด้อยโอกาส นักศึกษากลุ่มพิเศษ 

และนักศึกษาที ่มีความสามารถ

พิเศษในรูปแบบ ทุนการศึกษาและ

รูปแบบอื่น ๆ  

1. จัดใหม้ีทุนการศึกษาและแสวงหาแหลง่ทุนเพิ่มมากขึ้นสาํหรับนักเรยีน 

นักศึกษาด้อยโอกาส และนักศึกษากลุ่มพิเศษ เช่น นักศึกษาพิการ 

นักศึกษาที่ ได้รับผลกระทบจากเหตุจลาจล การกอ่การร้าย ภัยพิบัต ิ  

ต่าง ๆ เป็นต้น  

2. จัดให้มีโครงการรับนักเรยีนที่มีความสามารถพิเศษด้านกฬีา นักเรยีนที่

ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไมส่งบในชายแดนใต้ เข้าเรียนใน

มหาวิทยาลยั  

เป้าประสงค ์3. กองกิจการนักศึกษามีการบริหารจัดการเชิงรุก ท่ีมีประสิทธภิาพ โปร่งใสตรวจสอบได ้ 

ตามหลักธรรมาภิบาล และสอดรับกับการบริหารมหาวิทยาลัยหลายวิทยาเขต  

1. เพื่อบูรณาการงานกจิการ-

นักศึกษา กับคณะ และวิทยาเขต 

อย่างเป็นระบบ  

1. จัดตั้งคณะกรรมการดาํเนนิงานหรือคณะทํางานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ

งานกจิการนักศึกษา  

2. กําหนดแผนการปฏิบตัิงานรว่มกับคณะและวิทยาเขต  
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วัตถุประสงค ์ กลยุทธ์ 

2. เพื่อให้การบรหิารจัดการม ี

ประสิทธิภาพโปรง่ใส และ 

ตรวจสอบได ้

1. จัดอบรมให้ความรู ้กระตุ้นและสรา้งจิตสํานึกให้บุคลากรปฏิบัติงาน

โดยยึดหลักธรรมาภิบาล  

2. ปรับและวางระบบบรหิารจดัการให้มีความโปรง่ใสและตรวจสอบได ้ 

3. กําหนดมาตรฐานการให้บรกิารที่มีระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน  

4. มีการวัดความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของนักศึกษาและผู้ที่เก่ียวข้อง 

เพื่อนําผลไปปรับปรุงการให้บรกิาร 

 3. กําหนดมาตรฐานการให้บรกิารที่มีระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน  

4. มีการวัดความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของนักศึกษาและผู้ที่เก่ียวข้อง 

เพื่อนําผลไปปรับปรุงการให้บรกิาร 

5. เปิดโอกาสให้นักศึกษาและประชาชนเข้ามามสี่วนร่วมตามระดับการ

มีส่วนร่วม คอืการให้ขอ้มลูปรกึษาหารอืร่วมกัน การให้เข้ามาเก่ียวข้อง 

การรว่มมือกันและ การเสริมอํานาจประชาชนผ่านกจิกรรมต่าง ๆ  

6. มีการสรา้งเครอืข่ายและจดักจิกรรมเพื่อสรา้งความสัมพันธ์กับนิสติ 

นักศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง  

7. มีระบบรวบรวมจัดการขอ้รอ้งเรียน / ข้อเสนอแนะ / ข้อคดิเห็น เพื่อ

นํามา ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ  

8. มีชอ่งทางการสื่อสารและการรับฟังความต้องการของนกัศึกษา และ

ผู้เกี่ยวข้อง  

3.เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าของ 

บุคลากรอย่างเป็นระบบทั้งด้าน 

ระดับความรู ้และระดับ 

ความสามารถทางวิชาการ  

1. พัฒนาบุคลากรเข้าสู่ตําแหน่งชํานาญการ/เช่ียวชาญ/เช่ียวชาญพิเศษ  

2. มีระบบกลไกเสรมิสรา้งและจูงใจให้บุคลากรทําผลงานทางวิชาการ  

3. มีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง  

4. จัดหางบประมาณสนับสนนุให้เพียงพอในการพัฒนาบุคลากร  เช่น   

เรื่องการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน หรือการทําวิจัย  

4.เพื่อพัฒนาระบบการจัดการ 

ฐานข้อมูล และการใช้ เทคโนโลย ี

สารสนเทศอยา่งมีประสิทธิภาพ  

1. จัดใหม้ีฐานข้อมูลที่เชื่อถอืได้ ทันสมยัสาํหรับการบรหิารจัดการ  

2. จัดหาอุปกรณค์อมพิวเตอร์ และอืน่ ๆ ให้เพียงพอกับความต้องการ

ในทุกภารกจิของกองฯ  

3. จัดอบรมให้ความรูบุ้คลากรเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนือ่ง  

5.เพื่อพัฒนากระบวนการดําเนินงาน 

ให้เป็นระบบและตอ่เนื่อง เพื่อช่วยให้

ลดความสูญเสยีที่อาจเกดิขึน้  เนื่อง 

จากความเสี่ยงต่าง ๆ 

1. บรหิารความเสีย่งตามมาตรฐาน COSO 
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เป้าประสงค ์4. เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะและปรับวัฒนธรรมองค์กรสู่การเปน็องค์กรแห่งการเรียนรู้ ท่ี

มีการจัดการความรู้ เพื่อให้เกิดการพัฒนาอยา่งยัง่ยืน 

วัตถุประสงค ์ กลยุทธ์ 

1. เพื่อพัฒนาการทํางานเปน็ทีม มี

จิตสํานึกแห่งการเรียนรู ้ 

1. ส่งเสรมิการทํางานเป็นทมีเพื่อพัฒนาองคก์ร โดยแต่งตั้งคณะทํางาน

ชุดต่าง ๆ  

2. เพื่อพัฒนา KPIs ให้สอดคล้อง

กับ ระบบการประกันคุณภาพของ 

มหาวิทยาลยั  

1. มีคณะกรรมการประกันคุณภาพของกองฯ  

2. จัดประชุมแลกเปลีย่นเรียนรูเ้พื่อพัฒนา KPIs ให้สอดคลอ้งกับระบบ 

การประกันคุณภาพของมหาวทิยาลยั  

3. เพื่อสรา้งระบบ Knowledge 

Management และสรา้ง/จัดเก็บ 

องคค์วามรู้อยา่งเป็นระบบ เพื่อให ้

เกิดเป็นขุมความรู้ดา้นกจิการ 

นักศึกษา  

1. ส่งเสรมิให้บุคลากรและนักศึกษาแลกเปลี่ยนถา่ยทอดและเผยแพร่

ความรู้  

2. สรา้ง/ประมวลองคค์วามรูด้้านกจิการนักศึกษา  
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ผู้อ านวยการกองกจิการนักศึกษา 

     
 

 
 
 
 

 
 
 

 
                       
 
                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานกจิกรรม
นักศึกษา (1) 

 

งานพฒันากฬีา 
  (2) 

งานวนัิยและพฒันา
นักศึกษา(3) 

 

งานแนะแนวและจัดหางาน  
( 4) 

งานกองทุนเงนิให้กู้ยมื
เพือ่การศึกษา  (5) 

 
 

งานหอพกั
นักศึกษา  (6)  

งานบริการและ
สวสัดกิารนักศึกษา  (7) 

สุพตัรา 

งานธุรการ 
(8) 

- หน่วยกิจกรรมบ าเพญ็ 
   ประโยชน ์ 
- หน่วยกิจกรรมวิชาการ 
- หน่วยกิจกรรม 
   ศิลปวฒันธรรม 
-หน่วยกิจกรรมนานาชาติ 
-หน่วยกิจกรรมพิเศษ  
-หน่วยทะเบียนกิจกรรม  
  นกัศึกษา 
-หน่วยอาคารกิจกรรมและ 
  พสัดุ 
 

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

-  หน่วยวินยันกัศึกษา 
-  หน่วยพฒันาและ 
   ปรับเปล่ียนพฤติกรรม 
-  หน่วยพฒันาวินยันกัศึกษา 
-   
 
 
 

 -  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  
-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 

- คณะกรรมการด าเนินงานกิจการนกัศึกษา 
- คณะกรรมการจดัสรรทุนการศึกษา 
- คณะกรรมการด าเนินงานวินยันกัศึกษา 
- คณะกรรมการท่ีปรึกษาเชิงจิตวิทยา 
- คณะกรรมการอาจารยท่ี์ปรึกษาหอพกั 
- คณะกรรมการกองทุนเงินให้กูย้มืเพื่อการศึกษา 
 

ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนกัศึกษาและกีฬา 
 

ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายบริการและสวสัดิการนกัศึกษา 



 
 

-  วิลาสินี เพชรขาว 
   น.วิชาการ ช.8 
-  เกตุวดี  สิทธิชยั 
   น.วิชาการ 6 
-  สตัญา  แสงสุวรรณ 
   น.วิชาการศึกษา* 
- เยาวลกัษณ์  คุณาวรกุล 
  น.วิชาการอุดมศึกษา*** 
- ปรเมศวร์  สาขุน 
   ช่างอิเลคทรอนิคส์ * 
- สุภาภรณ์  เพง็ทอง 
  น.วิชาการศึกษา* 
- ลูกจา้งประจ า 1 คน 

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

-  ศศิวิมล    ทองแกว้ 
   น.วิชาการศึกษา* 
 
 
 

 
 
                                             
 
 
                                                            
 
                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    
 
   
   
    -พนง.บ.เอกชน  2  คน 

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) 

-  จีรนนัท ์ ยอดมณี 
   น.วิชาการอุดม*** 
-  เบญจมาศ  เลิศบวร 
    น.วิชาการอุดม*** 
  -  รุ่งทิพย ์ ปราโมทยพ์นัธุ ์
     น.วิชาการศึกษา 
 

 

-  อุษา   รัตนอาชาไนย 
    น.แนะแนวการศึกษา 
    และอาชีพ 

 
 

- นพดล  ภูมิสมบติั 
   น.วิชาการศึกษา 6 
 - นนัทวนั ชนะสิทธ์ิ 
    น.วิชาการศึกษา 6 
 - ธนภร ไชยทอง 
    น.วิชาการศึกษา 6 
- พรผุสดี หล่อตระกลู 
   ผูป้ฏิบติังานบริหาร 4 
- นายอนุกิจ  ชาติด า 
   นกัวิชาการศึกษา 
- อุไรวรรณ ปฏิญญา 
  น.วิชาการอุดมศึกษา** 
-  แม่บา้น 10  คน 
-  พนง.บ.เอกชน  40  คน 
 

-  นุกลู  กุลสิรวิชย ์
    น.วิชาการ 6 
-  นนัทวี  ภกัดีจิตต ์
   แม่บา้น 
-  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 

 
 
 
 

-  คณะกรรมการชุดต่างๆ 

(ประกนัคุณภาพ/ความเส่ียง  การจดัการความรู้ แผนและ
พฒันา  5 ส.  กิจกรรมสนัทนาการและสานสมัพนัธ์) 
 

  หัวหน้างานสารสนเทศ   
      และนวตักรรม 

คมกริช  ชนะศรี 
น.แนะแนวฯ ช. 8 

(9) 

 

-  ชุลีพร  สะสม 
   น.วิชาการคอมพิวเตอร์ 
- นายทิวากร  สมัมาสุข 
   น.วิชาการคอมพิวเตอร์ 
 
   
 

นายวชิา  เพชรขาว 
ผู้อ านวยการกองกจิการนักศึกษา 

น.วชิาการศึกษา  8 

8 
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หน้าท่ีรับผิดชอบ 

หน้าที่รับผิดชอบของงานต่าง ๆ กองกจิการนักศึกษา มีดังนี้ 

 1.  งานกิจกรรมนักศึกษา  

            มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการจัด และสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา โดยจะกํากับ

ดูแลการจัดกจิกรรมด้านต่างๆ ของกลุ่มกจิกรรมนักศึกษา ได้แก่ องคก์ารบรหิาร สภานักศึกษา ชมรมในสังกัด

องคก์ารบรหิาร และกลุ่มอิสระต่างๆ โดยแบ่งหน่วยความรับผดิชอบ ดังนี้  

1.1 หน่วยบําเพ็ญประโยชน์ มีหน้าที่กํากับดูแลให้การปรึกษาชมรมด้านบําเพ็ญประโยชน์ พิจารณา

กําหนดระเบียบ หลักเกณฑ์การจัดทําโครงการให้ตอบสนองวัตถุประสงค์ กลยุทธ์และแผนงานพัฒนานักศึกษา 

พิจารณาวิเคราะห์โครงการงบประมาณ ตลอดจนประสานอํานวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมนักศึกษา

ด้านบําเพ็ญประโยชน์ ได้แก่ ด้านการเงิน อาคารสถานที่ ยานพาหนะ กําลังคน และติดตามประเมินผล  

1.2 หน่วยวิชาการ มีหน้าที่กํากับดูแลให้คําปรึกษาชมรมด้านวิชาการ พิจารณากําหนดระเบียบ 

หลักเกณฑ์การจัดทําโครงการให้ตอบสนองวัตถุประสงค์ กลยุทธ์ และแผนงานพัฒนานักศึกษา วิเคราะห์

โครงการ งบประมาณ ตลอดจนอํานวยความสะดวกด้านต่างๆ ในการจัดกจิกรรมนักศึกษาด้านวิชาการ ได้แก่ 

ด้านการเงิน สถานที่ ยานพาหนะ กําลังคน และติดตามประเมินผล  

1.3 หน่วยศิลปวัฒนธรรม มีหน้าที่กํากับดูแลให้คําปรึกษาชมรมด้านศิลปวัฒนธรรม พิจารณา

กําหนดระเบียบ หลักเกณฑ์การจัดทําโครงการให้ตอบสนองวัตถุประสงค์ กลยุทธ์ และแผนงานพัฒนา

นักศึกษา วิเคราะห์โครงการ งบประมาณ ตลอดจนอํานวยความสะดวกด้านต่างๆ ในการจัดกิจกรรมนักศึกษา

ด้านศิลปวัฒนธรรม ได้แก่ ด้านการเงิน สถานที่ ยานพาหนะ กําลังคน และติดตามประเมินผล  

1.4 หน่วยกิจกรรมพิเศษ มีหน้าที่กํากับดูแลให้คําปรึกษาการจัดกิจกรรมพิเศษอื่นๆ พิจารณา

วิเคราะห์โครงการ งบประมาณ ตลอดจนอํานวยความสะดวกด้านต่างๆ ในการจัดกิจกรรมพิเศษที่องค์กร

กจิกรรมเสนอ โดยเน้นกจิกรรมที่สอดคล้องกับเปูาประสงคห์ลักการบม่เพาะนักศึกษา  

1.5 หน่วยกิจกรรมนานาชาติ มีหน้าที่กํากับดูแลการจัดกิจกรรมของนักศึกษาต่างชาติ การ

ดําเนินงานและประสานภารกิจของนักศึกษาตา่งชาติ การดําเนินงาน และประสานภารกิจของกองฯ ที่เกี่ยวข้อง

กับกิจกรรมนานาชาติ ได้แก่ การติดต่อประสานงานกับมหาวิทยาลัย หน่วยงานต่างประเทศ ในลักษณะ         

E – mail จดหมาย โทรสาร โทรศัพท์ การประสานต้อนรับ บรรยายสรุป การบันทึกการประชุม และงาน

เอกสารต่างประเทศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา และบุคลากรกองฯ  

1.6 หน่วยทะเบียนกิจกรรม มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดเก็บข้อมูลนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมแต่ละ

โครงการ ดําเนินการเทียบค่าหน่วยช่ัวโมง และเทียบโอนประสบการณ์เข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา 

ตรวจสอบคุณภาพพรอ้มออกใบรับรองการทํากิจกรรมของนักศึกษา  

1.7 หน่วยอาคารกิจกรรมและพัสดุ มีหน้าที่ควบคุมดูแลอาคารกิจกรรมนักศึกษา และจัดให้บริการ

ด้านพัสดุสนับสนุนการจัดกจิกรรมนักศึกษา ได้แก่ พัสดุโสตฯ โครงงาน งานครัว และพัสดุสํานักงานต่างๆ 
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 2. งานพัฒนากีฬา  

มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางด้านกีฬา  ทั้งในส่วนของกิจกรรมกีฬา   

กฬีาเพื่อความเป็นเลิศ กฬีาเพื่อสุขภาพ วิทยาศาสตร์การกีฬา และสิ่งอํานวยความสะดวกด้านกีฬา ตลอดจน

สนับสนุนให้นักนักศึกษาได้เรยีนวิชาทหาร โดยแบ่งหน่วยงานดังนี้  

2.1 หน่วยส่งเสริมและกิจกรรมกีฬา มีหน้าที่กํากับดูแลให้คําปรึกษาชมรมด้านกีฬาในสังกัด

องค์การบริหาร องค์การนักศึกษา พิจารณากําหนดระเบียบ หลักเกณฑ์การจัดทําโครงการให้ตอบสนอง

วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ และแผนงานพัฒนานักศึกษา วิเคราะห์โครงการ งบประมาณ ตลอดจนอํานวยความ

สะดวกด้านต่างๆ ในการ จัดกิจกรรมนักศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม ได้แก่ ด้านการเงิน สถานที่ ยานพาหนะ 

กําลังคน และการติดตามประเมินผล  

2.2 หน่วยส่งเสรมิกีฬาเพื่อสุขภาพ มีหน้าที่จัดและส่งเสริมกิจกรรมการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ

แก่นักศึกษาบุคลากร  บุคคลภายนอกและหน่วยงานชุมชนต่างๆ ในพื้นที่ใกล้มหาวิทยาลัย เพื่อให้สามารถได้

ออกกําลังกายและเล่นกีฬาอย่างน้อย 3 วัน/สัปดาห์ มีความเข้าใจหลักการออกกําลังกายที่ถูกต้องเหมาะกับ

สภาพของรา่งกายตนเอง และเลือกชนิดกีฬาที่ออกกําลังกายได้เหมาะสม จัดบอร์ดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้

ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยสุขภาพตามนโยบายของมหาวิทยาลัย  ได้แก ่

อบรมแอโรบคิ อบรมโยคะ เทวันโด  

2.3 หน่วยส่งเสริมและพัฒนากีฬา มีหน้าที่ดําเนินการ รับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้าน

กฬีาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย จัดเตรียมเอกสาร สนับสนุนส่งเสรมิ/อํานวยความสะดวก และจัดส่งนักกีฬาเข้า

รว่มการแขง่ขันกฬีามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยตั้งแต่การคัดเลือกระหว่างวิทยาเขต รอบคัดเลือกโซนภาคใต้

และรอบมหกรรม ดําเนินการจัดการแข่งขันและจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬารายการต่างๆ  ทั้งใน

ประเทศและต่างประเทศ จัดประชุม สัมมนา และฝึกอบรมให้กับผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอน ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน 

เก่ียวกับ แนวทางการพัฒนากฬีาของมหาวิทยาลัยให้สู่ความเป็นเลิศ พร้อมทั้งสนับสนุนกิจกรรมในด้านต่างๆ

ได้แก่การเงิน สถานที่ ยานพาหนะ กําลังคน และการติดตามประเมินผล  

2.4 หน่วยวิทยาศาสตร์การกีฬา มีหน้าที่ประสานและดําเนินการส่งเสริมให้ความรู้ทางด้าน

วิทยาศาสตรก์ารกฬีาแกน่ักศึกษา บุคลากรบุคคลภายนอกให้มีความรู้ที่ถูกต้องในการออกกําลังกายตลอดจน

การนําวิทยาศาสตรก์ารกฬีามาใช้อย่างแพร่หลายในมหาวิทยาลัย อีกทั้งเพื่อปูองกันการบาดเจ็บจากการเล่น

กีฬา และให้ความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์การกีฬา ดังนี้ 

จัดทํามุมหนังสือ จัดบอร์ดนิทรรศการ   จัดสัมมนาการกีฬา จัดทดสอบสมรรถภาพทางกายแก่นักศึกษา 

บุคลากรและบุคคลภายนอก  

2.5 หน่วยสถานท่ีและอุปกรณ์กีฬา มีหน้าที่บริหารจัดการด้านสถานกีฬาอุปกรณ์กีฬาและสิ่ง

อํานวยความสะดวกทางการกีฬา สนับสนุนงานในส่วนต่างๆที่เกี่ยวของกับการกีฬาและกิจกรรมอื่นๆของ

นักศึกษาและบุคลากรของวิทยาเขตหาดใหญ่ โดยมี อาคารกีฬา พื้นที่สนามกีฬา ได้แก่ สระว่ายนํ้า ขนาด 25 

เมตร โรงยิมเนเซี่ยม 1 หลัง สนามฟุตบอล สนาม 1 สนาม 2 สนามเทนนิส 5 คอร์ท สนามบาสเกตบอล

กลางแจ้ง 2 สนาม สนามซอฟท์บอลและเบสบอล 1 สนาม สนามเปตอง 5 สนาม สนามยิงปืน ระยะ 10 เมตร  

17 ช่องยิง สนามวอลเลยบ์อลชายหาด 1 สนาม อาคารกีฬาเอนกประสงค์ ประกอบด้วย สนามตะกร้อ 2 สนาม 
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สนามบาสเกตบอลและวอลเลย์บอล  อาคารกีฬาในร่ม 1 หลัง ประกอบด้วย ศูนย์บริหารร่างกายห้องทดสอบ

สมรรถภาพ  ห้องฝึกซ้อมกฬีาเทเบลิเทนนิส  ห้องฝึกซ้อมกฬีาศิลปะปูองกันตัว  ห้องฝึกซ้อมกฬีาในรม่  

2.6 หน่วยธุรการและการเงิน มีหน้าที่ด้านธุรการ ได้แก่ จัดทําทะเบยีนพัสดุ ครุภัณฑ์ต่างๆ รับ – ส่ง

เอกสาร จัดจําหน่ายค่าบริการสนามกีฬา จัดหาวัสดุ รวบรวมเงินรายได้จากการให้บริการสนามกีฬาส่ง

มหาวิทยาลัย และประสานและดําเนินการจัดทําบัตรสมาชิกผู้มาใช้สนามกีฬา และสรุปข้อมูลทางด้านการ

ให้บริการเสนอผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  

2.7 หน่วยวิชาทหาร มีหน้าที่ ประสานศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร เกี่ยวกับการรับสมัคร

นักศึกษาวิชาทหารใหม่กับการายงานตัวนักศึกษาวิชาทหารเกา่เพื่อเรียนวิชาทหารในปีช้ันต่อไปทุกปีการศึกษา 

ประสาน ด้านการเรียนการสอนและการฝึกวิชาทหารร่วมกับศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ดําเนินการขอ

ผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารให้แก่นักศึกษาที่ไม่เรียนวิชาทหาร ดําเนินการขอถอนการผ่อนผัน

การตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารแก่นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาและนักศึกษาที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา  

การขอยกเว้นการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร การขอผ่อนผันการเรียกพล และงานด้านธุรการต่างๆ 

 

 3.  งานวินัยและพัฒนานักศึกษา  

มีหน้าที่ดูแลความประพฤติ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและสร้างเสริมวินัยนักศึกษา รวมทั้ง

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักศึกษา  

3.1 หน่วยวินัยนักศึกษา มีหน้าที่ดําเนินการสอบสวนผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทําความผิดทางวินัย

นักศึกษา และลงโทษนักศึกษาผู้กระทําความผิด ดังนี้  

3.1.1 รับเรื่องกล่าวหารอ้งทุกข์ จัดทําแฟูมประวัตินักศึกษาและลงข้อมูลการ 

กระทําความผิด  

3.1.2 สอบสวน/สืบสวน โดยรวบรวมข้อมูลของนักศึกษาที่ถูกกล่าวหา  แต่งตั้งคณะกรรมการ  

สอบสวน ดําเนินการสอบสวนเพื่อหาข้อเท็จจรงิ และเสนอโทษหากนักศึกษากระทําความผิดจริง  

3.1.3 ลงโทษผู้กระทําความผิดทางวินัยนักศึกษา เมื่อมีการสอบสวนหรอื 

คณะกรรมการดําเนินงานวินัยนักศึกษา ฯ พิจารณารายงานผลการสอบสวน จัดทําความเห็นและจัดทําคําสั่ง

ลงโทษนักศึกษา  

3.2 หน่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรม มีหน้าที่ดําเนินการภายหลังมหาวิทยาลัยฯ มีคําสั่งลงโทษ

นักศึกษาในการปรับเปลี่ยน แนวคิด พฤติกรรมของนักศึกษาซึ่งถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษา

สามารถใช้ชีวติรว่มกับผู้อื่นในสังคมด้วยแนวคิด ทัศนคติ ที่ได้รับการบ่มเพาะให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ต่อไป 

ดังนี้  

3.2.1 แจ้งให้นักศึกษาลงนามรับทราบความผิดและโทษ ให้คําปรกึษาเบื้องต้น เพื่อให้ทราบ 

ถงึสาเหตุที่มาของการกระทําความผิด และผลที่นักศึกษาจะได้รับ  

3.2.2 หารูปแบบกจิกรรมเพื่อใช้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม แนวคิดของนักศึกษา โดยหา 

สาเหตุ ความจําเป็น และแนวคิดของนักศึกษาที่ส่งผลให้เกิดการกระทําความผิด เพื่อจัดกิจกรรมที่ทําให้

นักศึกษารู้สํานึก หรือขัดเกลาจิตใจของนักศึกษา  
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3.2.3 จัดหรือให้นักศึกษาเข้ารว่มกิจกรรม ตามที่ได้หารูปแบบกจิกรรม และควบคุม ดูแล  

กํากับ การเขา้รว่มกิจกรรมต่าง ๆ  

3.2.4 ประเมินผล / สรุปผลการปฏิบัติงาน และประเมินผลส่งนักศึกษาได้ปฏิบัติงานตาม 

เงื่อนไขในคําสั่งลงโทษนักศึกษาหรอืไม่  

3.3 หน่วยพัฒนาวินัย ดําเนินการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาปฏิบัติตามกฎ 

ระเบียบ ข้อบังคับ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่นักศึกษาโดยการจัดกิจกรรม /โครงการต่างๆ จัดทํา

งบประมาณประชาสัมพันธ์ และติดตามประเมินผล 

  4.  งานแนะแนวและจัดหางาน   

มีหน้าที่เตรียมความพร้อมในการศึกษาและร่วมส่งเสริมการพัฒนาความสามารถและคุณภาพนักศึกษา  ให้

โอกาสทางการศึกษากับนักศึกษาทุกกลุ่มฐานะทางเศรษฐกิจการเตรียมนักศึกษาให้ได้ เรียนรู้ที่หลากหลาย 

การจัดหาโอกาสสําหรับการมีปฏิสัมพันธ์ในพหุวัฒนธรรม การจัดหาประสบการณ์เพื่อเสริมพัฒนาการส่วน

บุคคล สนับสนุนและให้ความช่วยเหลือในช่วงต่อของการปรับตัวในกระแสการเปลี่ยนแปลง  ตลอดจนจัดหา

โอกาสที่จะช่วยให้นักศึกษาประสบความสําเร็จในการหางานทํามีบุคลิกภาพที่พึงพอใจของนายจ้างหรือผู้ใช้

บัณฑติ 

4.1 หน่วยทุนการศึกษา 

4.1.1 จัดสรรทุนการศึกษาแกผู่้ด้อยโอกาสให้ไดเ้รียนจนสาเร็จอุดมศึกษาที่ มอ. เพื่อให้โอกาส 

ทางการศึกษาแก่นักเรียนในเขตยากจนชนบท 14 จังหวัดภาคใต้ ในโครงการทุนการศึกษาต้นกล้าสงขลา-

นครินทร ์ 

4.1.2 จัดสรรทุนการศึกษานักศึกษา  

1) ทุนช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ประเภททุนทั่วไป ทุนรายปีและต่อเนื่องจน 

สําเร็จการศึกษา  

2) ทุนเรียนดีในโครงการ “ทุนสงขลานครินทร์”  

4.1.3 จัดสรรทุนและการดูแลช่วยเหลือนักศึกษาที่ประสบภาวะวิกฤตในสถานการณ ์ ต่าง ๆ 

1) การช่วยเหลือด้วยการให้ยกเว้นคา่ธรรมเนียมการศึกษา ทั้งการ 

ดูแลนักศึกษาด้านจิตใจและกิจกรรมเสริมต่าง ๆ กับกลุ่มนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่

สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้  

2) ทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้และโครงการทุนการศึกษา 

เพื่อท้องถิ่น (โครงการ 1 อําเภอ 1 ทุน)  

4.2 หน่วยบริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาและพัฒนาตน มีหน้าที่ให้ความช่วยเหลือและการปรึกษาแก่

นักศึกษาทั่วไปทั้งในภาวะวิกฤตหรอืเพื่อการพัฒนาตนเอง  

4.2.1 ให้การปรึกษาเป็นรายบุคคลในปัญหาการเรียน การปรับตัว ปัญหา 

ทาง อารมณ์ ฯลฯ ในส่วนที่นักศึกษามาพบด้วยตนเอง หรอืโดยการส่งต่อของอาจารย์ที่ปรกึษา/รองคณบดีฝาุย

กจิการนักศึกษา ฯลฯ  
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4.2.2 การจัดกจิกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา เช่น พัฒนาทักษะชวีิต ส่งเสรมิพัฒนาการการ 

เรียนรูท้ี่หลากหลาย สรา้งภูมิคุ้มกันทางรา่งกายและจิตใจ ฯลฯ  

4.2.3 การดูแลช่วยเหลือนักศึกษาเรียนอ่อนเฉพาะกลุ่ม (นักศึกษาทุนการศึกษาและนักศึกษา 

ที่ประสบปัญหาวินัยนักศึกษา) และหรือนักศึกษาทั่วไป  

4.2.4 การดูแลพัฒนานักศึกษาภาวะวิกฤตทางจิตใจ  

1) ออกแบบกจิกรรมหรอืโปรแกรมการดําเนินงานพัฒนานักศึกษารายบุคคลตามแต่ 

กรณ ี 

2) จัดกจิกรรมและประเมินผลการพัฒนานักศึกษา 

4.3 หน่วยรับเรื่องราวร้องทุกข์มีหน้าที่เป็นชอ่งทางให้นักศึกษา ผู้ปกครองหรือบุคคลทั่วไปสามารถ

ร้องทุกข์มายังหน่วยงานได้โดยตรง เพื่อความรวดเร็วในการรับทราบปัญหาทั้งจากผู้ปกครอง หรือจาก

นักศึกษา สามารถดําเนินการและติดตามในการแก้ปัญหานักศึกษา หรือเพื่อปูองกันปัญหาที่อาจรุนแรงหรือ

ลุกลามในวงกว้าง ภารกิจข้างต้น งานแนะแนวฯ ได้ขยายขอบเขตความรับผิดชอบที่ได้สอดรับกับกระแสการ

เปลี่ยนแปลงของโลกโลกาภิวัฒน์ และการบ่มเพาะนักศึกษาดําเนินงานตามตัวชี้วัดในระบบประกันคุณภาพ

บัณฑิต และการมุ่งพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาเพื่อให้เกิดการพัฒนารอบด้านทั้งส่วนที่นักศึกษายังขาดอยู่ 

หรือที่บกพร่อง และเติมเต็มส่วนที่นักศึกษาจะพัฒนาตนเองผ่านกระบวนการกิจกรรมพัฒนาที่บุคลากรงาน

งานแนะแนวฯได้เตรยีมหรอืจัดหาให้นักศึกษาได้รับประสบการณต์ามแต่กรณี 

4.4 หน่วยพัฒนาอาชีพนักศึกษา  

4.4.1 จัดหาแหล่งงานพิเศษ (Part-time) และทุนช่วยเหลือโดยการทํางานแลกเปลี่ยน  

4.4.2 เป็นศูนย์สอบภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน TOEIC ของภาคใต้  

4.4.3 จัดทําข้อมูลแหล่งงานและข้อมูลศึกษาต่อ web site “PSU job Search”  

เพื่อให้สอดคล้องกับภาวการณแ์ละทันสมัย  

4.4.4 จัดและส่งเสรมิประสบการณใ์นธุรกิจค้าปลีก การพัฒนาบุคลิกภาพ ฯลฯ   

4.4.5 จัดงานวันนัดพบแรงงาน และกจิกรรมความรูเ้พื่อการสมัครงาน  
 

 5. งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ. และ กรอ.) เป็นกองทุนที่รัฐบาลจัด  ตั้งขึ้นเพื่อ

ช่วยเหลือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้มีโอกาสศึกษาจนสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  ผู้มีสิทธิ์กู้ยืม

ต้องมีคุณสมบัติตามที่กองทุนฯ  และมหาวิทยาลัยกําหนด   กองทุน   กยศ.   เป็นเงินให้กูย้ืมค่าธรรมเนียม 

การศึกษา และค่าใช้จ่ายรายเดือน ตามเงื่อนไขของแต่ละประเภท ผู้กู้ยืมต้องชําระเงินคืนกองทุนฯให้เสร็จสิ้น 

ภายในระยะเวลา 15 ปี โดย เริ่มชําระหนี้หลังสําเร็จการศึกษาหรือเลิกการศึกษา แล้ว 2 ปี ดอกเบี้ยร้อยละ 1 

ต่อปี 

5.1 หน่วยปฏิบัติการเงินกู้ยืม กยศ./กรอ. มีหน้าที่ดําเนินการให้กู้ยืมตามเกณฑ์ที่กองทุนกําหนด 

ดําเนินการรับสมัคร คัดเลือก ทําสัญญา รับโอน-เบกิจา่ย เงินกูย้ืม ส่งคนืเงิน  
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5.2 หน่วยส่งเสริมพัฒนานักศึกษากู้ยืม มีหน้าที่ส่งเสรมิสนับสนุน พัฒนานักศึกษากู้ยืมให้มีความรู้

ความเข้าใจ ระเบียบกฎเกณฑ์ การกู้ยืม ปฐมนิเทศ - ปัจฉิมนักศึกษากู้ยืม จัดกิจกรรมปลูกฝังจิตสํานึกการ

ชําระหนี้ เยี่ยมบ้านนักศึกษากู้ยืม แกไ้ขปัญหานักศึกษากู้ยืมโดยตรง และผ่าน web site  

 

 6. งานหอพักนักศึกษา   

           มีหน้าที่บริหารจัดการหอพักตามมาตรฐานหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยฯโดยมีคณะกรรมการควบคุม

มาตรฐานหอพักและมีมาตรฐานครุภัณฑ์หอพักที่สอดคล้องกับมาตรฐานสํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียน การปรับตัว และพัฒนานักศึกษาโดยคํานึงผลประโยชน์ของ

ผู้ใชบ้รกิารสูงสุด มีการแบง่งานดังนี้  

6.1 หน่วยหอพักชาย มีหน้าที่วางแผนการจัดนักศึกษาร่วมกับหอพักในกํากับเครือข่าย  Website 

หอพักกิจการนักศึกษา/หอพักในกํากับ 5 วิทยาเขต ปกครองนักศึกษา ทบทวน/กําหนด เผยแพร่ และ

ควบคุมดูแลให้นักศึกษาปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อปฏิบัติข้อห้ามสําหรับนักศึกษา มีระบบสืบสวน สอบสวน 

พิจารณาโทษนักศึกษาในกรณีที่กระทําผิดกฎ ระเบียบ ข้อปฏิบัติข้อห้าม เก็บรวบรวมสถิติการกระทําความผิด

และความประพฤติไม่เหมาะสมของนักศึกษา ให้คําปรึกษา/เยี่ยมเยียน/ไกล่เกลี่ย จัดระบบควบคุมภายใน

บรหิารความเสี่ยงและจัดกจิกรรมพัฒนานกัศึกษาที่เอื้อตอ่การเรยีนรูต้ามเปูาประสงคข์องมหาวิทยาลัย เพื่อให้

นักศึกษาพักในหอพักอย่างมีความสุข จัดประชุมและประสานงานคณะกรรมการนักศึกษาประจําหอพัก  

อาจารย์ที่ปรึกษาหอพัก   ให้คําแนะนํา ปรึกษาช่วยเหลือนักศึกษา จัดให้นักศึกษาพักอาศัยในหอพักที่สะอาด 

สะดวก  สบายและปลอดภัยโดยให้นักศึกษาจองหอพักผ่าน http://student.psu.ac.th/dorm จัดทําแผนและคํา

ของบประมาณวัสดุครุภัณฑ์ใน/นอกห้องพัก แจ้งซ่อม ติดตามผล ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่หอพัก

และพนักงานบรษิัทจ้างเหมาความสะอาดในหอพัก จัดระบบดูแลนักศึกษาเจ็บปุวยในหอพัก 24 ช่ัวโมง มีระบบ

ประกันคุณภาพภายในและประเมินผลความพึงพอใจผู้ใชบ้รกิาร  

6.2 หน่วยหอพักหญิง ลักษณะงานเหมือน 6.1 หน่วยหอพักชาย และขับเคลื่อนการประชุมร่วมกับ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับหอพัก เช่น กองทะเบียนฯ งานรับนักศึกษา ศูนย์คอมพิวเตอร ์กองคลัง ฯลฯ  

6.3 หน่วยพัฒนานักศึกษาในหอพัก จัดสนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะวิชาการ 

สะท้อนภาวะผู้นํา ทักษะชวีิต คุณธรรม จริยธรรม จิตสํานึกสาธารณะ สมรรถนะสากล และการอยู่ร่วมกันได้

อย่างดี ท่ามกลางพหุวัฒนธรรมที่หลากหลาย มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาหอพัก กรรมการนักศึกษาประจํา

หอพัก ห้องคอมพิวเตอร์หอพัก เครอืข่ายกจิกรรมพัฒนานักศึกษา 5 วิทยาเขต ห้องยาประจําหอพัก  

6.4 หน่วยอาคารสถานท่ีและพัสดุ จัดทํางบประมาณ ประสานงานซ่อมแซม - บํารุงอาคาร วัสดุ

งานบ้านงานครัว วัสดุสํานักงาน โดยสํารวจ จัดหา ติดตามผลการจัดหา ลงบัญชี จ่าย เช็คสต็อก และงาน

ครุภัณฑ์ ของหอพัก เช่น สํารวจรายการ กําหนดรูปแบบ ประสานการจัดซื้อจัดจ้าง เบิกจ่าย ทําทะเบียน 

ควบคุม ตรวจสอบ ประสานงานซอ่มแซม จําหน่าย งานพืน้ที่และสนามบรเิวณหอพัก ประสานงานกองอาคาร

สถานที่เกี่ยวกับการซ่อมแซม ขับเคลื่อนการประชุมร่วมกับกองอาคารสถานที่ ปรับปรุงพัฒนาอาคารหอพัก

และบริเวณรอบหอพัก ประสานงานกําหนดรูปแบบรายการและราคากลางกับกองคลังเกี่ยวกับการจัดซื้อจัด

จ้าง ดูแลงานรักษาความปลอดภัยบรเิวณหอพักนักศึกษา 
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6.5 หน่วยไปรษณียภัณฑ์ รับไปรษณียภัณฑ์จากที่ทําการไปรษณีย์ และจากบุรุษไปรษณีย์ แยก

ประเภท (ธรรมดาส่งให้หอพักทุกอาคาร ลงทะเบียนเขียนใบแจ้งส่งให้หอพัก) แจ้งให้นักศึกษา รับ – จ่าย

ไปรษณียภัณฑ์ให้นักศึกษา ส่วนไปรษณียภัณฑ์ของนักศึกษาที่ไม่ได้พักในหอพักจัดแยกส่งให้คณะที่เกี่ยวข้อง 

ประเมินผลความพึงพอใจผู้ใชบ้รกิาร  

6.6 หน่วยธุรการ รับ-ส่งหนังสือ เสนอ เวียน ทําสําเนา จัดเก็บ ดําเนินการเก่ียวกับบุคลากรของงาน 

ให้บริการจองและจัดที่พักสําหรับผู้เขา้รว่มกิจกรรมต่าง ๆ สรุปรายงานการจัดที่พักและรายรับ – จ่ายประจําปี 

รับ - จัดแยกหนังสือพิมพ์ บรกิารรับคํารอ้ง  

6.7 หน่วยประสานงานหอพักเอกชน ประสานงานขอข้อมูลหอพัก ประชุมผู้ประกอบการ กําหนด

มาตรฐานหอพักเอกชน โดยจัดส่งนักศึกษาเข้าพัก ติดตามตรวจเยี่ยมนักศึกษา ออกใบรับรองสุดยอดหอพัก 

ประชาสัมพันธ์ให้ผูป้กครอง/นักศึกษาใช้บริการ ประเมินความพึงพอใจผู้ใชบ้รกิาร 

 

 7.  งานบรกิารและสวัสดกิารนักศึกษา  

   7.1 หน่วยสุขาภิบาลอาหาร จัดให้มีผู้ประกอบการจําหน่ายอาหารและเครื่องดื่มที่มีความหลากหลาย 

มีคุณภาพ สะอาด เพียงพอในราคาที่ยุติธรรมแก่นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยตามมาตรฐานการ

บรกิารของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและกระทรวงสาธารณสุข จัดทําสัญญาเช่าสถานที่ ควบคุม

คุณภาพ โดยการจัดอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการ ตรวจสอบสถานที่ปรุง เครื่องปรุง การจําหน่าย การ

ให้บริการ สุ่มตรวจอาหาร - เครื่องดื่ม ติดตาม / บันทึกการชําระเงินค่าเช่าสถานที่ ค่าไฟฟูา ค่านํ้าประปาราย

เดือน บริหารจัดการให้มีพนักงานทําความสะอาด / เก็บภาชนะทุกวัน ตรวจสอบ/รายงานผลการปฏิบัติงาน

พร้อมเบิกจ่ายเงินให้บริษัทผู้รับเหมาเป็นรายเดือน ตรวจสอบหนี้สินและจัดทําเอกสารเบิกจ่ายเงินค่าประกัน

สัญญาเช่าคืนให้ผู้ประกอบการ รายงานรายรับ ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประเมินความพึงพอใจ

ของผู้ใชบ้รกิาร  

   7.2 หน่วยบริการสุขภาพอนามัยนักศึกษา จัดให้มีบริการสุขภาพอนามัยนักศึกษา ตามมาตรฐาน

บริการอนามัยของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีการตรวจรักษาที่มีคุณภาพ  มีความสะดวกใน

การเข้ารับบริการ  ทั้งที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์   และที่คลินิกสุขภาพ นักศึกษา จัดกิจกรรม ประชุม 

อบรม เผยแพร่ให้ความรู้ รณรงค์สร้างเสริมปูองกันโรค สนับสนุน นักศึกษาจัดกิจกรรมเผยแพร่ให้ความรู้ 

ประชาสัมพันธ์ ให้คําแนะนําสิทธิประโยชน์ในการเข้ารับบริการสุขภาพจากโครงการประกันสุขภาพของ

มหาวิทยาลัยและบัตรประกันสขุภาพ (บัตรทอง) เยี่ยมนักศึกษา ประสานงานหนว่ยงาน ผู้ปกครอง เบกิจา่ยเงิน

ให้โรงพยาบาลและนักศึกษาที่ได้ทดรองจ่าย ตรวจสอบข้อมูล แจ้งหนี้และติดตามผลการชําระเงินของผุ้มีค่า

รักษาพยาบาลเกินสิทธิ์ ประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใชบ้รกิาร  

7.3 หน่วยประกันภัยอุบัติเหตุนักศึกษาและบุคลากร จัดให้มีประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (กลุ่ม) 

นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 5 วิทยาเขต ประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์ รับสมัคร

บุคลากรเข้าร่วมโครงการ  ทําบันทึกข้อตกลงกับบริษัทประกันภัย จัดส่งรายชื่อนักศึกษาให้โรงพยาบาล    

จัดส่งรายชื่อพรอ้มเบกิจา่ยเงินคา่เบี้ยประกันภัยนักศึกษาและบุคลากรให้บริษัทประกันภัย   เยี่ยมนักศึกษา  
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ประสานงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบรายการและเบิกจ่ายเงินให้โรงพยาบาล / ผู้เอาประกันภัยที่ทดรองจ่ายเงิน

ไปก่อนแล้ว ตรวจสอบเอกสารใบเคลมส่งเบิกเงินกับบริษัทประกันภัย ติดตามผลการจ่ายเงิน บันทึกข้อมูล

การเคลม การจ่ายเงินของบรษิัท บันทึกหนีส้ินส่วนเกนิสิทธิ์ / เบกิไม่ได้ ติดตามการจ่ายเงินและเบิกจ่ายเงินค่า

หนีส้ินนักศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล รายงานผล  

7.4 หน่วยสวัสดิการต่าง ๆ จัดให้มีผู้ประกอบการร้านสวัสดิการต่างๆ จัดทําสัญญาเช่า ควบคุม

บรหิารจัดการให้มีบริการที่มีคุณภาพในราคายุติธรรม การบรกิารจองเช่าชุดครุย – เสือ้ราชปะแตนบัณฑิต ทํา

หน้าที่เป็นเจ้าของบ้านและประสานงานการโอนย้ายทะเบียนบ้านนักศึกษา ประสานงานการจัดบริการขนส่งใน

มหาวิทยาลัย ควบคุมคุณภาพราคาและการให้บริการ ติดตาม/บันทึกการชําระเงินค่าเช่า ค่าไฟฟูา ค่านํ้า

ประปา (ถ้ามี) ตรวจสอบหนี้สินและจัดทําเอกสารเบิกจ่ายเงินค่าประกันสัญญาคืนให้ผู้ประกอบการ สรุป

รายจ่ายรายรับ 

7.5 หน่วยอาคารสถานท่ีและพัสดุ จัดเตรียมวัสดุ ครุภัณฑ์ สํารวจ จัดหา ลงบัญชี ควบคุมการ

เบิกจ่าย จําหน่าย แจ้ง/ ติดตามผลการซ่อมบํารุงอาคาร  วัสดุ  ครุภัณฑ์  ไฟฟูา ประปา การกําจัดสิ่งปฏิกูล 

บ่อดักไขมัน ประสานและติดตามงานกับกองคลัง กองอาคารสถานที่ ตรวจสอบ/เบิกจ่ายการใช้งานโทรศัพท์

ภายนอก การใช้งานระบบสัญญาณเคเบิ้ลทีวี ยูบีซี ทําเอกสารเบิกจ่ายเงินให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง ประชาสัมพันธ์

พร้อมรณรงค์ให้นักศึกษาไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ประสานงานโครงการวิจัยของมหาวิทยาลัย การลดโลกร้อน       

รีไซเคิลขยะ การขอใช้ลานเอนกประสงค์บริเวณศูนย์อาหารและหน้าอาคารกิจกรรมนักศึกษา  จัดทําคําขอ

งบประมาณ เป็นกรรมการจัดจ้าง กรรมการตรวจรับ กรรมการประเมินผล  

 

 8.  งานธุรการ  

มีหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางในการดําเนินงานด้านธุรการในภาพรวมของกองฯได้แก่ งานบริหารทั่วไป 

งานสารบรรณ งานการเงินและบัญชี งานงบประมาณ งานผลิตเอกสาร งานพัสดุและงานบุคลากร ในการ

ให้บริการและสนับสนุนการดําเนินงานแก่ทุกงานของกองกิจการนักศึกษา  นักศึกษากลุ่มกิจกรรมส่วนกลาง 

เช่น องค์การบริหาร องค์การนักศึกษา สภานักศึกษา ชมรมต่าง ๆและคณะกรรมการนักศึกษาประจําหอพัก

ตลอดจนให้บริการแก่บุคลากรทั่วไปตามการแบ่งงาน ดังนี้  

8.1. หน่วยบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่ดําเนินการเก่ียวกับงานประชุมต่าง ๆ เช่น ประชุมพบอธิการบดี 

ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานกิจการนักศึกษา ประชุมทีมผู้บริหารกองฯ ประชุมหัวหน้างาน  ประชุม

เจ้าหน้าที่กองฯ  ประชุมเจ้าหน้าที่ของงานฯ  ประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ประชุมพิจารณาเรื่องต่าง ๆ 

ภาพรวมของกองฯ  ประสานงานหน่วยงานภายในและภายนอก งานข้อมูลต่างๆ งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 

งานประกันคุณภาพของกองฯและมหาวิทยาลัย รับรองการดูงาน และงานทั่วไปภาพรวมของกองฯ  โดย

ดําเนินงานร่วมกับงานสารสนเทศ  

8.2. หน่วยสารบรรณ มีหน้าที่รับ - ส่ง นําเสนอ ตรวจสอบ ติดตาม จัดทําสําเนา แจกจ่าย แจ้งเวยีน

หนังสือต่างๆ ของกองและหน่วยงาน ถา่ยเอกสาร รา่ง - โต้ตอบหนังสือ เกษียนหนังสือต่าง ๆ ของกองกิจการ

นักศึกษาจัดเก็บ - คน้หาเอกสาร รับ - ส่งไปรษณยีภัณฑ์  พสัดุภัณฑ์ให้แก่ทุกงาน นักศึกษากลุ่มกิจกรรมและ
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นักศึกษาที่พักในหอพัก ให้บริการการขอใช้ห้องประชุมกองกิจการนักศึกษาดูแลความสะอาดสํานักงานกอง

กจิการนักศึกษาฯลฯ 

8.3 หน่วยการเงินและบัญชี มีหน้าที่ดําเนินการเก่ียวกับการเงินต่าง ๆ ของกองกิจการนักศึกษาเช่น 

เงินยืมทดรองจ่ายในการดําเนินงานของกองฯ นักศึกษากลุ่มกิจกรรมส่วนกลาง เช่น องค์การบริหาร องค์การ

นักศึกษา สภานักศึกษา ชมรม และคณะกรรมการประจําหอพักนักศึกษา ควบคุม รับ - จ่ายเงินทุนการศึกษา 

เงินยืมฉุกเฉิน เงินค่าบํารุงสุขภาพและประกันอุบัติเหตุ เงินค่าบํารุงกิจกรรมนักศึกษา รับและควบคุม เงิน

รายได้ค่าใช้บริการสนามกีฬาต่างๆ เงินรายได้ส่งกองฯ รับ-จ่ายเงินทุกประเภททั้งตัวเงินสดและสั่งจ่ายด้วยเช็ค 

นําเงินฝาก ถอน ทําบัญชีและควบคุม ตรวจสอบ จัดเก็บรักษา เก็บหลักฐานการเงิน สํารวจและติดตามหนี้สิน

และรายงาน 

8.4 หน่วยงบประมาณ มีหน้าที่ดําเนินการเกี่ยวกับงบประมาณต่างฯของกองฯและกลุ่มกิจกรรม

นักศึกษา เช่น เงินรายได้มหาวิทยาลัย เงินงบประมาณแผ่นดิน เงินค่าบํารุงกิจกรรมนักศึกษา เงินอุดหนุน

กิจกรรมนักศึกษา เงินรายได้กรมการศาสนา และเงินอื่น ๆ จัดทําคําของบประมาณประจําปี บริหารและ

วางแผน การใช้เงินให้เป็นไปตามแผนงาน จัดทําทะเบยีนควบคุมการใช้เงิน ให้คําแนะนํา/ความรู้การใช้เงินและ

หลักฐานการเบกิจา่ย วิเคราะห์ ตรวจสอบ จัดทํารายงานการใช้เงิน พรอ้มขออนุมัติและเบกิจา่ย  

8.5 หน่วยผลิตเอกสาร มีหน้าที่พมิพ์หนังสือ/เอกสารและบันทึกข้อมูลของกองกจิการนักศึกษาให้แก่

งานต่างๆ เช่นข้อมูลนักศึกษาที่พักหอพัก  กิจกรรม  วิชาทหาร  ค่าประกัน / ค่าบํารุงสุขภาพนักศึกษา   วินัย   

ทุน ฯลฯ  

8.6 หน่วยพัสดุ มีหน้าที่ดําเนินการเกี่ยวกับ วัสดุสํานักงานและครุภัณฑ์ของกองกิจการนักศึกษา

ใบเสร็จรับเงิน และตั๋วค่าใช้สนามกีฬาต่าง ๆ สํารวจ จัดหา ติดตามผล กําหนดรูปแบบ ประสานทะเบียน

ควบคุม รับ-จ่ายวัสดุสํานักงานและ ใบเสร็จรับเงินให้แก่เจ้าหน้าที่ของกองกิจการนักศึกษา ประสานงาน

ซอ่มแซมครุภัณฑ์ จําหน่าย ควบคุมดูแลการซอ่มบํารุง ควบคุมและเบกิจา่ยคา่โทรศัพท์/โทรสารของสํานักงาน

กองฯ  

8.7 หน่วยบุคลากร มีหน้าที่ดําเนินการเกี่ยวกับงานบุคลากรกองฯเช่น ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

การเลื่อนขั้นเงินเดือน/เพิ่มค่าจ้าง เงินรางวัล การลา ประวัติ ข้อมูลต่างๆของบุคคลากรกองฯ เงินค่าสวัสดิการ

ต่าง ๆ หนังสือรับรองสิทธิ์ ตําแหน่งว่าง การสอบคัดเลือก บรรจุแต่งตั้ง โอนย้าย ลาออก เกษียณอายุ ทํา

สัญญาจ้าง และจัดกิจกรรมต่างๆ ให้แก่บุคลากรกองฯเช่น งานเลี้ยงในโอกาสต่างๆ ของบุคคลากรกองฯ  

 

 9. งานสารสนเทศและนวัตกรรม  

เป็นหน่วยงานที่ดําเนินงานเก่ียวกับสารสนเทศ ประกันคุณภาพ การจัดการความรู้ บริหารความเสี่ยง 

งานแผนและพัฒนา การประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์มีการแบง่งาน ดังนี้  

9.1 หน่วยสารสนเทศ มีหน้าที่พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ เครือข่ายและ 

Server ของกองฯ  

9.2 หน่วยประกันคุณภาพ มีหน้าที่ประสานและส่งเสริมให้มีการนํานโยบาย /แผนกลยุทธ์ด้าน

คุณภาพของมหาวิทยาลัยมาสู่การปฏิบัติด้วยการสื่อสารสร้างความเข้าใจ  ผ่านกระบวนการ การมีส่วนร่วม 
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เพื่อนําระบบประกันคุณภาพมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับภารกิจ/กระบวนการ/กิจกรรม ของแต่ละหน่วยงาน 

ภายในกองฯ  

9.3 หน่วยการจัดการความรู้ มีหน้าที่นําแนวคิดเรื่องกระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge 

Management Process) และกระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process) มา

ประยุกต์ใชใ้นการจัดทําแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) และนําไปสู่การปฏิบัติให้เกดิขึน้จรงิๆ  

9.4 หน่วยการบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่วิเคราะห์ ระบุความเสี่ยงและสาเหตุในแต่ละขั้นตอนและ

จัดทําแผนบริหารความเสี่ยง ครอบคลุม ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล ความเสี่ยง

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ความเสี่ยงด้านกระบวนงาน ติดตามตรวจสอบการดําเนินการตามแผนจัดการความ

เสี่ยง  

9.5 หน่วยแผนและพัฒนา มีหน้าที่ประสานความรว่มมือ จัดทํา ติดตาม ดูแล ประเมินผล แผนต่างๆ 

ของกองกิจการนักศึกษาเช่น แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ แผนบริหารความเสี่ยง แผนการจัดการความรู้

แผนพัฒนาบุคลากร เป็นต้น  

9.6 หน่วยประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ มีหน้าที่ประสัมพันธ์ เพื่อเพิ่มโอกาสให้นักศึกษาเข้าถึง

ข้อมูลข่าวสารมากขึ้น เพื่อเกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถใช้ข้อมูลข่าวสารของกองฯ ในการรับบริการและ

สวัสดิการตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตและมีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมกับกองฯ และมหาวิทยาลัยตลอดจน

สร้างความเข้าใจและ ความร่วมมือระหว่างภารกิจของกองฯ กับนักศึกษา บุคลากร ประชาชนและประชาคม

ทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย  

 

********************************** 

 


