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1. ความเปนมา 
กองกิจการนักศึกษาเปนสวนราชการหนึ่ง ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัยเร่ือง การแบงสวนราชการใน

สํานักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ลงวันที่ 20 เมษายน 2522 ในราชกิจจานุเบกษา  ลงวันที่ 1 

พฤษภาคม  2522 และตามหนังสือทบวงมหาวิทยาลัยที่ ทม 0202/7959  ลงวันที่ 14  พฤษภาคม  2542  มี

โครงสรางการแบงงานเปน 3 งาน 1 หนวย คือ งานแนะแนวและจัดหางาน งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา  งาน

กิจกรรมนักศึกษา  และหนวยธุรการ ป 2531 ไดปรับปรุงโครงสรางการแบงงานใหม ตามหนังสือทบวงมหาวิทยาลัยที่ 

ทม 0202/24594  ลงวันที่ 20 กันยายน  2531 เปน 4 งาน คือ งานแนะแนว  และจัดหางาน งานบริการและ

สวัสดิการนักศึกษา งานกิจกรรมนักศึกษา และงานธุรการ และเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2547  ไดเพิ่มหนวยงานใหมเปน

การภายใน จํานวน  2 หนวยงาน  คือ  หนวยสารสนเทศ  และหนวยกิจกรรมนานาชาติ     

          ตอมาป 2552  ไดปรับปรุงโครงสรางการแบงงานใหมเปนการภายใน ตั้งแตวันที่ 15 พฤศจิกายน 2552  

เปนตนมาตามหนังสือที่ มอ.052/289 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2552 และป 2555 ที่ประชุมคณบดี    ในคราวประชุม

คร้ังที่ 4/2555 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2555 มีมติเห็นชอบการปรับโครงสรางงานใหมเปน 9 งาน  คือ   

    1) งานกิจกรรมนักศึกษา   

    2) งานพัฒนากีฬา   

    3) งานวินัยและพัฒนานักศึกษา   

    4) งานแนะแนวและจัดหางาน   

    5) งานกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา     

    6) งานหอพักนักศึกษา     

    7) งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา    

    8) งานธุรการ     

    9) งานสารสนเทศและนวัตกรรม 

  

2.  วัตถุประสงค 

 เพื่อเปนหนวยงานกลางที่สนบัสนนุนโยบายและเจตนารมณตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลยัในดานกิจการ

นักศึกษา  ใหบรรลุวัตถุประสงคโดยการประสานนโยบายของมหาวิทยาลัยไปสูการปฏิบตัิในระดับคณะ  วิทยาลัย ศูนย  

สถาบัน  สํานัก  และหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย  ใหสอดคลองกับวิสัยทัศน  พันธกิจ  ยุทธศาสตรหลักและแผนกล

ยุทธของมหาวิทยาลัย 

 

 

3.  วิสัยทัศน  

                กองกิจการนักศึกษาเปนองคกรคุณภาพที่รวมสรางบัณฑิตที่พึงประสงคของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร    
 

4.  พันธกิจ 

1. พัฒนานักศึกษาใหเปนบัณฑติที่พึงประสงคโดยสนับสนุนและจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

ที่หลากหลายและมีคุณภาพ  
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2. จัดบริการและสวัสดิการที่ดี  เอ้ือตอการพัฒนาการเรียนรูและสงเสริมคุณภาพชีวิต 

แกนักศึกษา 

 3. สรางองคกรคุณภาพ ตามหลักการบริหารจัดการที่ดี  
 

5.  แผนกลยุทธ 

      เปาประสงค / วัตถุประสงค / กลยุทธ   

เปาประสงค 1. บัณฑิตมีภาวะผูนํา มีทักษะชีวิต มีคุณธรรม  มีสาํนึกสาธารณะและสมรรถนะสากล  และอยูรวมกับผูอ่ืนได

ดี 

วัตถุประสงค กลยุทธ 

1. เพ่ือใหบัณฑิตมีจติสํานึกสาธารณะ มี

คุณธรรม จรยิธรรม และมีวินัย ถือ

ประโยชนของเพ่ือนมนุษยเปนกิจท่ีหน่ึง

ตามพระราชปณิธานของสมเดจ็พระบรม

ราชชนกฯ  

1. เผยแพรพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนกฯ  

2. ขยายกิจกรรมใหนักศึกษารูจักชุมชน และสังคม  

3. สรางบรรยากาศและสิ่งแวดลอมดานคณุธรรม จริยธรรม สงเสริมบุคลากรและ

นักศึกษาท่ีมีความดีเดนเปนแบบอยางท่ีดี  

4. จัดและสงเสริมกิจกรรมใหนักศกึษาเรียนรูการแกไขพฤติกรรมท่ีขัดกับวินัย

นักศึกษา  

5. จัดและสงเสริมกิจกรรมพัฒนาจิตสํานึกสาธารณะ คุณธรรม จรยิธรรม และวินัย  

2. เพ่ือใหบัณฑิตมภีาวะผูนํา มีทักษะ 

ชีวิต มีทักษะทางสังคม วิชาการ และ

เสรมิสรางสมรรถนะสากลบนพ้ืนฐาน

ความเปนไทย  

1. จัดและสงเสริมกิจกรรมท่ีเสรมิสรางภาวะผูนํา สมรรถนะสากลบนพ้ืนฐาน 

ความเปนไทย  

2. สงเสรมิและพัฒนาความเขมแข็งขององคกรนักศึกษาและสรางเครือขาย ในการ

พัฒนาผูนําของนักศึกษา  

3. จัดและสงเสริมกิจกรรมเพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา  

4. จัดและสงเสริมกิจกรรมเสริมสรางบัณฑติใหมีทักษะชีวิตและคณุภาพชีวิตท่ีดี

ตระหนักในศักดิ์ศรีและความมีคณุคาในตนเองตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง  

5. จัดและสงเสริมกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา ใหมีความพรอมท่ีจะศึกษาตอและ

การเขาสูตลาดงานรวมท้ังสนับสนุนใหนักศึกษาประกอบอาชีพมีรายไดระหวาง

เรียนและสรางงานดวยตนเอง  

6. สงเสรมิการใหบริการปรึกษา  
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วัตถุประสงค กลยุทธ 

3. เพ่ือใหบัณฑิตมีความภาคภูมิใจใน

สถาบัน ความเปนลูกพระบิดาเปนหน่ึง

เดียวไมแยกคณะ วิทยาเขต  

จัดและสงเสริมกิจกรรมความภาคภูมิใจในสถาบันเปนหน่ึงเดียวไมแยกคณะ  วิทยา

เขต  

4. เพ่ือใหบัณฑิตมีความเขาใจใน      

พหุวัฒนธรรมและความเปน

ประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย 

ทรงเปนประมุข  

1. จัดและสงเสริมกิจกรรมใหเกิดการเรยีนรูและเขาใจวัฒนธรรมไทยและ วัฒนธรรม

ตางชาติ เพ่ือการอยูรวมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม  

2. รณรงคสงเสริมกิจกรรมความเปนประชาธิปไตยมีพระมหากษัตรยิทรงเปนประมุข  

5. เพ่ือใหบัณฑิตมสีุขภาพ พลานามัย 

แข็งแรงสมบูรณ 

1. จัดกิจกรรมท่ีสงเสริมใหนักศึกษาเปนผูมสีุขภาพดีท้ังรางกายและจิตใจ  

2. จัดกิจกรรมท่ีสงเสริมใหนักศึกษาปราศจากยาเสพติด การพนันอบายมุข และ

พฤติกรรมเสี่ยงตางๆ 

เปาประสงค 2. นักศึกษามีความพรอมในการศึกษาเพ่ือพัฒนาวิชาการและกระจายโอกาสทางการศึกษา 

วัตถุประสงค กลยุทธ 

1. เพื่อจัดบริการและสวสัดิการที่

หลากหลายตรงตามความตองการ

ของนักศึกษา 

1. มุงพัฒนาหอพักตามมาตรฐานหอพักนักศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษาและของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  

2. ตรวจเยี่ยมนักศึกษา และรับรองมาตรฐานที่พักเอกชน  

3. จัดใหมีการจําหนายอาหาร- เคร่ืองดื่มที่หลากหลายไดมาตรฐาน  

4. จัดใหมีรานสวสัดิการตาง ๆ ที่เอ้ือตอการพัฒนาการเรียนรูและสงเสริม

คุณภาพชีวิตแกนักศึกษา  

5 จัดใหมีระบบบริการสุขภาพอนามัยนักศึกษาที่หลากหลาย  

6. จัดสรรทุนการศึกษาประเภททุนขาดแคลนหรือทุนเรียนด ีตามเกณฑของ

มหาวิทยาลยัและแหลงทุน 

 7. จัดสรรเงินใหกูยืมตามเกณฑของกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา  

8. จัดอบรมและเผยแพรขอมูลอาชีพ อาชีพอิสระ การศึกษาตอและการสมัคร

งาน  

9. จัดบริการวชิาทหารตามระเบียบการศึกษา  

10. จัดใหมีอาคาร สนามกีฬา อุปกรณกีฬา และอุปกรณอ่ืน ๆ ที่เอ้ือตอการจัด

กิจกรรมกีฬาใหไดมาตรฐานและเพียงพอ  

11. จัดใหมีอาคารกิจกรรม และอุปกรณอ่ืน ๆ ที่เอ้ือตอการจัดกิจกรรม 

นักศึกษา ใหไดมาตรฐานและเพียงพอ  

12. จัดใหมีการสํารวจความตองการความจําเปนของนักศึกษา  

วัตถุประสงค กลยุทธ 

วัตถุประสงค กลยุทธ 
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วัตถุประสงค กลยุทธ 

4.เพื่อพัฒนาระบบการจัดการฐานขอมูล และการใช 

เทคโนโลยสีารสนเทศอยางมปีระสิทธิภาพ  

 

1. จัดใหมีฐานขอมูลที่เชื่อถือได ทันสมัยสําหรับการ

บริหารจัดการ  

2. จัดหาอุปกรณคอมพิวเตอร และอ่ืน ๆ ใหเพียงพอกับ

2. เพื่อกระจายโอกาสทางการศึกษา

ให นักเรียนนักศึกษาดอยโอกาส 

นักศึกษากลุมพิเศษ และนักศึกษาที ่

มีความสามารถพิเศษในรูปแบบ 

ทุนการศึกษาและรูปแบบอ่ืน ๆ  

1. จัดใหมีทุนการศึกษาและแสวงหาแหลงทุนเพิ่มมากข้ึนสําหรับนักเรียน 

นักศึกษาดอยโอกาส และนักศึกษากลุมพิเศษ เชน นักศึกษาพิการ นักศึกษาที ่

ไดรับผลกระทบจากเหตุจลาจล การกอการราย ภัยพิบัติ   ตาง ๆ เปนตน  

2. จัดใหมีโครงการรับนักเรียนทีม่ีความสามารถพิเศษดานกีฬา นักเรียนที่ไดรับ

ผลกระทบจากเหตุการณความไมสงบในชายแดนใต เขาเรียนในมหาวิทยาลยั  

เปาประสงค 3. กองกิจการนักศึกษามีการบริหารจัดการเชิงรุก ที่มีประสิทธิภาพ โปรงใสตรวจสอบได  

ตามหลักธรรมาภิบาล และสอดรับกับการบริหารมหาวิทยาลัยหลายวิทยาเขต 

1. เพื่อบูรณาการงานกิจการ-

นักศึกษา กับคณะ และวิทยาเขต 

อยางเปนระบบ  

1. จัดตั้งคณะกรรมการดําเนนิงานหรือคณะทํางานตาง ๆ ที่เก่ียวของกับงาน

กิจการนักศึกษา  

2. กําหนดแผนการปฏิบัติงานรวมกับคณะและวทิยาเขต  

2. เพื่อใหการบริหารจัดการม ี

ประสิทธิภาพโปรงใส และ 

ตรวจสอบได 

1. จัดอบรมใหความรู กระตุนและสรางจิตสาํนึกใหบุคลากรปฏิบัติงานโดยยึด

หลักธรรมาภิบาล  

2. ปรับและวางระบบบริหารจัดการใหมีความโปรงใสและตรวจสอบได 

 3. กําหนดมาตรฐานการใหบริการที่มีระยะเวลาแลวเสร็จของงาน  

4. มีการวัดความพงึพอใจและไมพึงพอใจของนักศึกษาและผูที่เก่ียวของ เพื่อนํา

ผลไปปรับปรุงการใหบริการ 

5. เปดโอกาสใหนักศึกษาและประชาชนเขามามสีวนรวมตามระดับการมีสวน

รวม คือการใหขอมูลปรึกษาหารือรวมกัน การใหเขามาเก่ียวของ  การรวมมือ

กัน และการเสริมอํานาจประชาชนผานกิจกรรมตาง ๆ  

6. มีการสรางเครือขายและจัดกิจกรรมเพื่อสรางความสัมพันธกับนิสิต นักศึกษา 

และผูเก่ียวของ  

7. มีระบบรวบรวมจัดการขอรองเรียน / ขอเสนอแนะ / ขอคิดเห็น เพื่อนํามา 

ปรับปรุงคุณภาพการใหบริการ  

8. มีชองทางการสื่อสารและการรับฟงความตองการของนักศึกษา และ

ผูเก่ียวของ 

3.เพื่อพัฒนาความกาวหนาของ 

บุคลากรอยางเปนระบบทั้งดาน 

ระดับความรู และระดับ 

ความสามารถทางวชิาการ  

 

1. พัฒนาบุคลากรเขาสูตาํแหนงชํานาญการ/เชี่ยวชาญ/เชี่ยวชาญพิเศษ  

2. มีระบบกลไกเสริมสรางและจงูใจใหบุคลากรทําผลงานทางวชิาการ  

3. มีการพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง 

4. จัดหางบประมาณสนับสนนุใหเพียงพอในการพัฒนาบุคลากร  เชน   เร่ือง

การฝกอบรม ศึกษาดูงาน หรือการทําวิจัย 
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ความตองการในทุกภารกิจของกองฯ  

3.จัดอบรมใหความรูบุคลากรเร่ืองเทคโนโลยสีารสนเทศ

อยางตอเนื่อง 

5.เพื่อพัฒนากระบวนการดําเนนิงาน ใหเปนระบบและ

ตอเนื่อง เพื่อชวยใหลดความสญูเสียที่อาจเกิดข้ึน  

เนื่องจากความเสี่ยงตางๆ 

บริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO 

 

เปาประสงค 4. เพ่ือเสริมสรางสมรรถนะและปรับวัฒนธรรมองคกรสูการเปนองคกรแหงการเรียนรู ที่มีการจัดการ

ความรู เพ่ือใหเกิดการพัฒนาอยางย่ังยืน 

1. เพื่อพัฒนาการทํางานเปนทมี มีจิตสํานึกแหงการ

เรียนรู 

สงเสริมการทํางานเปนทีมเพื่อพฒันาองคกร โดยแตงตั้ง

คณะทํางานชุดตาง ๆ 

2. เพื่อพัฒนา KPIs ใหสอดคลองกับ ระบบการประกัน

คุณภาพของมหาวิทยาลัย 

1. มีคณะกรรมการประกันคุณภาพของกองฯ  

2. จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อพัฒนา KPIs ให

สอดคลองกับระบบการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย 

3. เพื่อสรางระบบ Knowledge Management และ

สราง/จัดเก็บ องคความรูอยางเปนระบบ เพื่อใหเกิดเปน

ขุมความรูดานกิจการนักศึกษา 

1. สงเสริมใหบุคลากรและนักศึกษาแลกเปลี่ยนถายทอด

และเผยแพรความรู  

2. สราง/ประมวลองคความรูดานกิจการนักศึกษา 

 

6.  หนาที่รับผิดชอบ 

หนาที่รับผิดชอบของงานตาง ๆ กองกิจการนักศึกษา มีดังนี้ 
 

 1.  งานกิจกรรมนักศึกษา  

            มีหนาที่ความรับผิดชอบในการจัดและสนบัสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานกัศึกษา โดยจะกํากับดูแลการจัด

กิจกรรมดานตางๆ ของกลุมกิจกรรมนักศึกษา ไดแก องคการบริหาร สภานักศึกษา ชมรมในสังกัดองคการบริหาร และ

กลุมอิสระตางๆ โดยแบงหนวยความรับผิดชอบ ดังนี้  

1.1 หนวยบําเพ็ญประโยชน มีหนาที่กํากับดูแลใหการปรึกษาชมรมดานบําเพ็ญประโยชน พิจารณากําหนด

ระเบียบ หลักเกณฑการจัดทําโครงการใหตอบสนองวัตถุประสงค กลยุทธและแผนงานพัฒนานักศึกษา พิจารณา

วิเคราะหโครงการงบประมาณ ตลอดจนประสานอํานวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมนักศึกษาดานบําเพ็ญประโยชน 

ไดแก ดานการเงิน อาคารสถานที ่ยานพาหนะ กําลังคน และติดตามประเมินผล  

1.2 หนวยวิชาการ มีหนาที่กํากับดูแลใหคําปรึกษาชมรมดานวิชาการ พิจารณากําหนดระเบียบ หลักเกณฑ

การจัดทําโครงการใหตอบสนองวัตถุประสงค กลยุทธ และแผนงานพัฒนานักศึกษา วิเคราะหโครงการ งบประมาณ 

ตลอดจนอํานวยความสะดวกดานตางๆ ในการจัดกิจกรรมนักศึกษาดานวิชาการ ไดแก ดานการเงิน สถานที่ 

ยานพาหนะ กําลังคน และติดตามประเมินผล  

1.3 หนวยศิลปวัฒนธรรม มีหนาที่กํากับดูแลใหคําปรึกษาชมรมดานศิลปวัฒนธรรม พิจารณากําหนด

ระเบียบ หลักเกณฑการจัดทําโครงการใหตอบสนองวัตถุประสงค กลยุทธ และแผนงานพัฒนานักศึกษา  วิเคราะห

โครงการ  งบประมาณ  ตลอดจนอํานวยความสะดวกดานตางๆ ในการจัดกิจกรรมนักศึกษาดานศิลปวัฒนธรรม ไดแก 

ดานการเงิน  สถานที ่ ยานพาหนะ  กําลังคน  และติดตามประเมินผล  
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1.4 หนวยกิจกรรมพิเศษ มีหนาที่กํากับดูแลใหคําปรึกษาการจัดกิจกรรมพิเศษอ่ืนๆ พิจารณาวิเคราะห

โครงการ งบประมาณ ตลอดจนอํานวยความสะดวกดานตางๆ ในการจัดกิจกรรมพิเศษที่องคกรกิจกรรมเสนอ โดยเนน

กิจกรรมที่สอดคลองกับเปาประสงคหลักการบมเพาะนักศึกษา  

1.5 หนวยกิจกรรมนานาชาต ิมีหนาที่กํากับดูแลการจัดกิจกรรมของนักศึกษาตางชาติ  การดําเนินงานและ

ประสานภารกิจของนักศึกษาตางชาต ิการดําเนินงาน และประสานภารกิจของกองฯ ที่เก่ียวของกับกิจกรรมนานาชาติ 

ไดแก การติดตอประสานงานกับมหาวิทยาลัย หนวยงานตางประเทศ ในลักษณะ        E-mail  จดหมาย  โทรสาร  

โทรศัพท  การประสานตอนรับ  บรรยายสรุป การบันทึกการประชุม และงานเอกสารตางประเทศอ่ืนๆ ที่เก่ียวของกับ

นักศึกษา และบุคลากรกองฯ  

1.6 หนวยทะเบียนกิจกรรม มีหนาที่รับผิดชอบในการจัดเก็บขอมูลนักศึกษาเขารวมกิจกรรมแตละโครงการ 

ดําเนินการเทียบคาหนวยชั่วโมง และเทียบโอนประสบการณเขารวมกิจกรรมของนักศึกษา ตรวจสอบคุณภาพพรอม

ออกใบรับรองการทํากิจกรรมของนักศึกษา  

1.7 หนวยอาคารกิจกรรมและพัสด ุมีหนาที่ควบคุมดูแลอาคารกิจกรรมนักศึกษา และจัดใหบริการดานพัสดุ

สนับสนุนการจัดกิจกรรมนักศึกษา ไดแก  พัสดุโสตฯ  โครงงาน  งานครัว และพัสดุสํานักงานตางๆ 
 

 2. งานพัฒนากีฬา  

           มีหนาที่ความรับผิดชอบในการสงเสริมการจัดกิจกรรมทางดานกีฬา  ทั้งในสวนของกิจกรรมกีฬา     กีฬาเพื่อ

ความเปนเลิศ  กีฬาเพื่อสุขภาพ  วิทยาศาสตรการกีฬา  และสิ่งอํานวยความสะดวกดานกีฬา ตลอดจนสนับสนุนใหนัก

นักศึกษาไดเรียนวิชาทหาร โดยแบงหนวยงานดังนี้  

2.1 หนวยสงเสริมและกิจกรรมกีฬา มีหนาที่กํากับดูแลใหคําปรึกษาชมรมดานกีฬาในสังกัดองคการบริหาร 

องคการนักศึกษา พิจารณากําหนดระเบียบ หลักเกณฑการจัดทําโครงการใหตอบสนองวัตถุประสงค  กลยุทธ และ

แผนงานพัฒนานักศึกษา วเิคราะหโครงการ งบประมาณ ตลอดจนอํานวยความสะดวกดานตางๆ ในการ จัดกิจกรรม

นักศึกษาดานศิลปวัฒนธรรม ไดแก ดานการเงิน สถานที่ ยานพาหนะ กําลังคน และการติดตามประเมินผล  

2.2 หนวยสงเสริมกีฬาเพ่ือสุขภาพ มีหนาที่จัดและสงเสริมกิจกรรมการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพแก

นักศึกษา บุคลากร  บุคคลภายนอก และหนวยงานชุมชนตางๆ ในพื้นที่ใกลมหาวิทยาลัย เพื่อใหสามารถไดออกกําลัง

กายและเลนกีฬาอยางนอย 3 วัน/สัปดาห มีความเขาใจหลักการออกกําลังกายที่ถูกตองเหมาะกับสภาพของรางกาย

ตนเอง และเลือกชนิดกีฬาที่ออกกําลังกายไดเหมาะสม จัดบอรดนิทรรศการเผยแพรความรูทางดานวิทยาศาสตร

สุขภาพ และรองรับการเปนมหาวิทยาลัยสุขภาพตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ไดแก อบรมแอโรบิค อบรมโยคะ 

เทวันโด  

2.3 หนวยสงเสริมและพัฒนากีฬา มีหนาที่ดําเนินการ รับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางดานกีฬาเขา

ศึกษาในมหาวิทยาลัย จัดเตรียมเอกสาร สนับสนุนสงเสริม/อํานวยความสะดวก และจัดสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน

กีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทยตั้งแตการคัดเลือกระหวางวิทยาเขต รอบคัดเลือกโซนภาคใตและรอบมหกรรม 

ดําเนินการจัดการแขงขันและจัดสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬารายการตางๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศ จัด

ประชุม สัมมนา และฝกอบรมใหกับผูจัดการทีม ผูฝกสอน ผูชวยผูฝกสอน เก่ียวกับ แนวทางการพัฒนากีฬาของ

มหาวิทยาลัยใหสูความเปนเลิศ พรอมทั้งสนับสนุนกิจกรรมในดานตางๆไดแก การเงิน สถานที่ ยานพาหนะ กําลังคน 

และการติดตามประเมินผล  
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2.4 หนวยวิทยาศาสตรการกีฬา มีหนาที่ประสานและดําเนินการสงเสริมใหความรูทางดานวิทยาศาสตรการ

กีฬาแกนักศึกษา บุคลากร  บุคคลภายนอก  ใหมีความรูที่ถูกตองในการออกกําลังกายตลอดจนการนําวิทยาศาสตร

การกีฬามาใชอยางแพรหลายในมหาวิทยาลัย  อีกทั้งเพื่อปองกันการบาดเจ็บจากการเลนกีฬา และใหความรวมมือกับ

สถาบันอุดมศึกษา และหนวยงานอ่ืนที่เก่ียวของกับวิทยาศาสตรการกีฬา ดังนี้ จัดทํามุมหนังสือ จัดบอรดนิทรรศการ   

จัดสัมมนาการกีฬา จัดทดสอบสมรรถภาพทางกายแกนักศึกษา บุคลากรและบุคคลภายนอก  

2.5 หนวยสถานที่และอุปกรณกีฬา มีหนาที่บริหารจัดการดานสถานกีฬาอุปกรณกีฬาและ             สิ่ง

อํานวยความสะดวกทางการกีฬา สนับสนุนงานในสวนตางๆ ที่เก่ียวของกับการกีฬาและกิจกรรมอ่ืนๆ ของนักศึกษา

และบุคลากรของวิทยาเขตหาดใหญ  โดยมีอาคารกีฬา  พื้นที่สนามกีฬา  ไดแก  สนามฟุตบอลพรอม ลูวิ่งยาง

สังเคราะห  1  สนาม    สนามฟุตบอล  1  สนาม , สนามซอฟทบอล  1 สนาม , สนามยิงปน 10 เมตร 17  ชองยิง 1 

สนาม  , สนามฟุตซอลกลางแจง  2  สนาม ,  สนามเปตอง  74  สนาม  ,  สนามวอลเลยบอลชายหาด  1  สนาม  ,  

สนามเทนนิส 7 คอรท  , สระวายน้ํา 25 เมตร 1 สระ , สระวายน้ํา 50 เมตร 1 สระ ,  อาคารกีฬากลางแจง  1 หลัง , 

อาคารยิมเนเซียม 1 หลัง , อาคารกีฬาและนันทนาการ  1 หลัง ลานกิจกรรม ,  อาคารกีฬาในรม 1 หลัง 

ประกอบดวย ศูนยบริหารรางกาย  หองทดสอบสมรรถภาพ  หองฝกซอมกีฬา  ศิลปะปองกันตัว   

2.6 หนวยธุรการและการเงิน  มีหนาที่ดานธุรการ ไดแก จัดทําทะเบียนพัสดุ ครุภัณฑตางๆ รับ – สง

เอกสาร จัดจําหนายคาบริการสนามกีฬา จัดหาวัสดุ รวบรวมเงินรายไดจากการใหบริการสนามกีฬาสงมหาวิทยาลัย 

และประสานและดําเนินการจัดทําบัตรสมาชิกผูมาใชสนามกีฬา และสรุปขอมูลทางดานการใหบริการเสนอผูมีสวน

เก่ียวของ  

2.7 หนวยวิชาทหาร มีหนาที่ ประสานศูนยการฝกนักศึกษาวิชาทหาร เก่ียวกับการรับสมัครนักศึกษาวิชา

ทหารใหมกับการายงานตัวนักศึกษาวิชาทหารเกาเพื่อเรียนวิชาทหารในปชั้นตอไปทุกปการศึกษา ประสาน ดานการ

เรียนการสอนและการฝกวิชาทหารรวมกับศูนยการฝกนักศึกษาวิชาทหาร ดําเนินการขอผอนผันการตรวจเลือกเขารับ

ราชการทหารใหแกนักศึกษาที่ไมเรียนวิชาทหาร ดําเนินการขอถอนการผอนผันการตรวจเลือกเขารับราชการทหารแก

นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาและนักศึกษาที่พนสภาพการเปนนักศึกษา การขอยกเวนการตรวจเลือกเขารับราชการ

ทหาร การขอผอนผันการเรียกพล และงานดานธุรการตาง ๆ 
 

 

 

 

 

 3.  งานวินัยและพัฒนานักศึกษา  

มีหนาที่ดูแลความประพฤติ ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรมและสรางเสริมวินัยนักศึกษา รวมทั้งปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมที่ไมเหมาะสมของนักศึกษา  

3.1 หนวยวินัยนักศึกษา มีหนาที่ดําเนินการสอบสวนผูถูกกลาวหาวากระทําความผิดทางวินัยนักศึกษา และ

ลงโทษนักศึกษาผูกระทําความผิด ดังนี้  

3.1.1 รับเร่ืองกลาวหารองทุกข จัดทําแฟมประวัตินักศึกษาและลงขอมูลการกระทําความผิด  

3.1.2 สอบสวน/สืบสวน โดยรวบรวมขอมูลของนักศึกษาที่ถูกกลาวหา  แตงตั้งคณะกรรมการ  

สอบสวน ดําเนินการสอบสวนเพื่อหาขอเท็จจริง และเสนอโทษหากนักศึกษากระทําความผิดจริง  

3.1.3 ลงโทษผูกระทําความผิดทางวินัยนักศึกษา เมื่อมีการสอบสวนหรือคณะกรรมการ 

ดําเนินงานวินัยนักศึกษา ฯ พิจารณารายงานผลการสอบสวน จัดทําความเห็นและจัดทําคําสั่งลงโทษนักศึกษา  
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3.2 หนวยปรับเปลี่ยนพฤติกรรม มีหนาที่ดําเนินการภายหลังมหาวิทยาลัยฯ มีคําสั่งลงโทษนักศึกษาในการ

ปรับเปลี่ยน แนวคิด พฤติกรรมของนักศึกษาซึ่งถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษา เพื่อใหนักศึกษาสามารถใชชีวิตรวมกับ

ผูอ่ืนในสังคมดวยแนวคิด ทัศนคต ิที่ไดรับการบมเพาะใหเปนบัณฑิตที่พึงประสงคตอไป ดังนี้  

3.2.1 แจงใหนักศึกษาลงนามรับทราบความผิดและโทษ ใหคําปรึกษาเบื้องตน เพื่อใหทราบ 

ถึงสาเหตุที่มาของการกระทําความผิด และผลที่นักศึกษาจะไดรับ  

3.2.2 หารูปแบบกิจกรรมเพื่อใชในการปรับเปลี่ยนพฤตกิรรม แนวคิดของนักศึกษา โดยหา 

สาเหตุ ความจําเปน และแนวคิดของนักศึกษาที่สงผลใหเกิดการกระทําความผิด เพื่อจัดกิจกรรมที่ทําใหนักศึกษารู

สํานึก หรือขัดเกลาจิตใจของนักศึกษา  

3.2.3 จัดหรือใหนักศึกษาเขารวมกิจกรรม ตามที่ไดหารูปแบบกิจกรรม และควบคุม ดูแล  

กํากับ การเขารวมกิจกรรมตาง ๆ  

3.2.4 ประเมินผล / สรุปผลการปฏิบัติงาน และประเมินผลสงนักศึกษาไดปฏิบัติงานตาม 

เงื่อนไขในคําสั่งลงโทษนักศึกษาหรือไม  

           3.3 หนวยพัฒนาวินัย ดําเนินการรณรงค ประชาสัมพันธ เพื่อสงเสริมใหนักศึกษาปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ 

ขอบังคับ ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม ใหแกนักศึกษาโดยการจัดกิจกรรม /โครงการตางๆ จัดทํา 

งบประมาณประชาสัมพันธ และติดตามประเมินผล 
 

  4.  งานแนะแนวและจัดหางาน   

มีหนาที่เตรียมความพรอมในการศึกษาและรวมสงเสริมการพัฒนาความสามารถและคุณภาพนักศึกษา ให

โอกาสทางการศึกษากับนักศึกษาทุกกลุมฐานะทางเศรษฐกิจการเตรียมนักศึกษาใหไดเรียนรูที่หลากหลาย การจัดหา

โอกาสสําหรับการมีปฏิสัมพันธในพหุวัฒนธรรม การจัดหาประสบการณเพื่อเสริมพัฒนาการสวนบุคคล สนับสนุนและ

ใหความชวยเหลือในชวงตอของการปรับตัวในกระแสการเปลี่ยนแปลง ตลอดจนจัดหาโอกาสที่จะชวยใหนักศึกษา

ประสบความสําเร็จในการหางานทํามีบุคลิกภาพที่พึงพอใจของนายจางหรือผูใชบัณฑิต 

 

4.1 หนวยทุนการศึกษา 

4.1.1 จัดสรรทุนการศึกษาแกผูดอยโอกาสใหไดเรียนจนสําเร็จอุดมศึกษาที่ มอ. เพื่อใหโอกาส 

ทางการศึกษาแกนักเรียนในเขตยากจนชนบท 14 จังหวัดภาคใต ในโครงการทุนการศึกษาตนกลาสงขลา-นครินทร  

4.1.2 จัดสรรทุนการศึกษานักศึกษา  

1) ทุนชวยเหลือผูขาดแคลนทุนทรัพยประเภททุนทั่วไป ทุนรายปและตอเนื่องจน 

สําเร็จการศึกษา  

2) ทุนเรียนดีในโครงการ “ทุนสงขลานครินทร”  

3) ทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษาพิการ 

4.1.3 จัดสรรทุนและการดูแลชวยเหลือนักศึกษาที่ประสบภาวะวิกฤตในสถานการณ  ตาง ๆ 

1) การชวยเหลือดวยการใหยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษา ทั้งการดูแลนักศึกษา 

ดานจิตใจและกิจกรรมเสริมตาง ๆ กับกลุมนักศึกษาที่ไดรับผลกระทบจากเหตุการณความไมสงบในจังหวัดชายแดน

ภาคใต  

2) ทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใตและโครงการทุนการศึกษา 
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เพื่อทองถ่ิน (โครงการ 1 อําเภอ 1 ทุน)  

4.2 หนวยบริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาและพัฒนาตน มีหนาที่ใหความชวยเหลือและการปรึกษาแกนักศึกษา

ทั่วไปทั้งในภาวะวิกฤตหรือเพื่อการพัฒนาตนเอง  

  4.2.1 ใหการปรึกษาเปนรายบุคคลในปญหาการเรียน  การปรับตัว  ปญหาทางอารมณ ฯลฯ  

ในสวนที่นักศึกษามาพบดวยตนเอง หรือโดยการสงตออาจารยที่ปรึกษา/รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา ฯลฯ  

4.2.2 การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา เชน พัฒนาทักษะชีวิต สงเสริมพัฒนาการการ 

เรียนรูที่หลากหลาย สรางภูมิคุมกันทางรางกายและจิตใจ ฯลฯ  

4.2.3 การดูแลชวยเหลือนักศึกษาเรียนออนเฉพาะกลุม (นักศึกษาทุนการศึกษาและนักศึกษา 

ที่ประสบปญหาวินัยนักศึกษา) และหรือนักศึกษาทั่วไป  

4.2.4 การดูแลพัฒนานักศึกษาภาวะวิกฤตทางจิตใจ  

                               1) ออกแบบกิจกรรมหรือโปรแกรมการดําเนินงานพัฒนานักศึกษารายบุคคลตามแต 

กรณี  

  4.2.5 การดูแลและรณรงคปองกันปญหายาเสพติดระดับสถาบันและเครือขายอุดมศึกษาภาคใต 

2) จัดกิจกรรมและประเมินผลการพัฒนานักศึกษา 

4.3 หนวยรับเร่ืองราวรองทุกข มีหนาที่เปนชองทางใหนักศึกษา ผูปกครองหรือบุคคลทั่วไปสามารถรองทุกข

มายังหนวยงานไดโดยตรง เพื่อความรวดเร็วในการรับทราบปญหาทั้งจากผูปกครอง หรือจากนักศึกษา สามารถ

ดําเนินการและติดตามในการแกปญหานักศึกษา หรือเพื่อปองกันปญหาที่อาจรุนแรงหรือลุกลามในวงกวาง ภารกิจ

ขางตน งานแนะแนวฯ ไดขยายขอบเขตความรับผิดชอบที่ไดสอดรับกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกโลกาภิวัฒน  

และการบมเพาะนักศึกษาดําเนินงานตามตัวชี้วัดในระบบประกันคุณภาพ 

บัณฑิต และการมุงพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาเพื่อใหเกิดการพัฒนารอบดานทั้งสวนที่นักศึกษายังขาดอยู 

หรือที่บกพรอง และเติมเต็มสวนที่นักศึกษาจะพัฒนาตนเองผานกระบวนการกิจกรรมพัฒนาที่บุคลากรงานงานแนะ

แนวฯไดเตรียมหรือจัดหาใหนักศึกษาไดรับประสบการณตามแตกรณี 

4.4 หนวยพัฒนาอาชีพนักศึกษา  

4.4.1 จัดหาแหลงงานพิเศษ (Part-time) และทุนชวยเหลือโดยการทํางานแลกเปลี่ยน  

4.4.2 เปนศูนยสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน TOEIC ของภาคใต  

4.4.3 จัดทําขอมูลแหลงงานและขอมูลศึกษาตอ web site “PSU job Search” เพื่อให 

สอดคลองกับภาวการณและทันสมัย  

4.4.4 จัดและสงเสริมประสบการณในธุรกิจคาปลีก การพัฒนาบุคลิกภาพ ฯลฯ   

4.4.5 จัดงานวันนัดพบแรงงาน และกิจกรรมความรูเพื่อการสมัครงาน  
 

 5. งานกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ. และ กรอ.) เปนกองทุนที่รัฐบาลจัด  ตั้งข้ึนเพื่อชวยเหลือ

นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพยไดมีโอกาสศึกษาจนสาํเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ผูมีสิทธิ์กูยืมตองมีคุณสมบัติตามที่

กองทุนฯ  และมหาวิทยาลัยกําหนดกองทุน กยศ. เปนเงินใหกูยืมคาธรรมเนียมการศึกษา และคาใชจายรายเดือน ตาม

เงื่อนไขของแตละประเภท ผูกูยืมตองชําระเงินคืนกองทุนฯใหเสร็จสิ้น ภายในระยะเวลา 15 ป โดย เร่ิมชําระหนี้หลัง

สําเร็จการศึกษาหรือเลิกการศึกษา แลว 2 ป ดอกเบี้ยรอยละ 1 ตอป 
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5.1 หนวยปฏิบัติการเงินกูยืม กยศ./กรอ. มีหนาที่ดําเนินการใหกูยืมตามเกณฑที่กองทุนกําหนด ดําเนินการ

รับสมัคร คัดเลือก ทําสัญญา รับโอน-เบิกจาย เงินกูยืม สงคืนเงิน  

5.2 หนวยสงเสริมพัฒนานักศึกษากูยืม มีหนาที่สงเสริมสนับสนุน พัฒนานักศึกษากูยืมใหมีความรูความ

เขาใจ ระเบียบกฎเกณฑ การกูยืม ปฐมนิเทศ - ปจฉิมนักศึกษากูยืม จัดกิจกรรมปลูกฝงจิตสํานึกการชําระหนี้ เยี่ยม

บานนักศึกษากูยืม แกไขปญหานักศึกษากูยืมโดยตรง และผาน web site  
 

 6. งานหอพักนักศึกษา   

           มีหนาที่บริหารจัดการหอพักตามมาตรฐานหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยฯโดยมีคณะกรรมการควบคุม

มาตรฐานหอพักและมีมาตรฐานครุภัณฑหอพักที่สอดคลองกับมาตรฐานสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อ

เตรียมความพรอมในการเรียน การปรับตัว และพัฒนานกัศึกษาโดยคํานึงผลประโยชนของผูใชบริการสูงสุด มีการแบง

งานดังนี ้ 

6.1 หนวยหอพักชาย มีหนาที่วางแผนการจัดนักศึกษารวมกับหอพักในกํากับเครือขาย Website หอพัก

กิจการนักศึกษา/หอพักในกํากับ 5 วิทยาเขต ปกครองนักศึกษา ทบทวน/กําหนด เผยแพร และควบคุมดูแลให

นักศึกษาปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอปฏิบัติขอหามสําหรับนักศึกษา มีระบบสืบสวน สอบสวน พิจารณาโทษนักศึกษา

ในกรณีที่กระทําผิดกฎ ระเบียบ ขอปฏิบัติขอหาม เก็บรวบรวมสถิติการกระทําความผิดและความประพฤติไมเหมาะสม

ของนักศึกษา ใหคําปรึกษา/เยี่ยมเยียน/ไกลเกลี่ย จัดระบบควบคุมภายในบริหารความเสี่ยงและจัดกิจกรรมพัฒนา

นักศึกษาที่เอ้ือตอการเรียนรูตามเปาประสงคของมหาวิทยาลัย เพื่อใหนักศึกษาพักในหอพักอยางมีความสุข จัดประชุม

และประสานงานคณะกรรมการนักศึกษาประจําหอพัก  อาจารยที่ปรึกษาหอพัก   ใหคําแนะนํา ปรึกษาชวยเหลือ

นักศึกษา จัดใหนักศึกษาพักอาศัยในหอพักที่สะอาด สะดวก สบาย และปลอดภัยโดยใหนักศึกษาจองหอพักผาน 

http://student.psu.ac.th/dorm จัดทําแผนและ    คําของบประมาณวัสดุครุภัณฑใน/นอกหองพัก แจงซอม 

ติดตามผล ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานเจาหนาที่หอพักและพนักงานบริษัทจางเหมาความสะอาดในหอพัก จัดระบบ

ดูแลนักศึกษาเจ็บปวยในหอพัก 24 ชั่วโมง มีระบบประกันคุณภาพภายในและประเมินผลความพึงพอใจผูใชบริการ  

6.2 หนวยหอพักหญิง ลักษณะงานเหมือน 6.1 หนวยหอพักชาย และขับเคลื่อนการประชุมรวมกับ

หนวยงานที่เก่ียวของกับหอพัก เชน กองทะเบียนฯ งานรับนักศึกษา ศูนยคอมพิวเตอร กองคลัง ฯลฯ  

6.3 หนวยพัฒนานักศึกษาในหอพัก จัดสนับสนุน สงเสริม และพัฒนานักศึกษาใหมีทักษะวิชาการ สะทอน

ภาวะผูนํา ทักษะชีวิต คุณธรรม จริยธรรม จิตสํานกึสาธารณะ สมรรถนะสากล และการอยูรวมกันไดอยางดี ทามกลาง

พหุวัฒนธรรมที่หลากหลาย มีระบบอาจารยที่ปรึกษาหอพัก กรรมการนักศึกษาประจําหอพัก หองคอมพิวเตอรหอพัก 

เครือขายกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 5 วิทยาเขต หองยาประจําหอพกั  

6.4 หนวยอาคารสถานที่และพัสดุ จัดทํางบประมาณ ประสานงานซอมแซม - บํารุงอาคาร วัสดุงานบาน

งานครัว วัสดุสํานักงาน โดยสํารวจ จัดหา ติดตามผลการจัดหา ลงบัญชี จาย เช็คสต็อก และงานครุภัณฑ ของหอพัก 

เชน สํารวจรายการ กําหนดรูปแบบ ประสานการจัดซื้อจัดจาง เบิกจาย ทําทะเบียน ควบคุม ตรวจสอบ ประสานงาน

ซอมแซม จําหนาย ประสานงานกองอาคารสถานที่เก่ียวกับการซอมแซม ขับเคลื่อนการประชุมรวมกับกองอาคาร

สถานที่ ปรับปรุงพัฒนาอาคารหอพักและบริเวณรอบหอพัก ประสานงานกําหนดรูปแบบรายการและราคากลางกับ

กองคลังเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจาง ดูแลงานรักษาความปลอดภัยบริเวณหอพักนักศึกษา 

6.5 หนวยภูมิทัศนและงานสนาม  งานพื้นที่และสนามบริเวณหอพักทั้งหมด  ตัดหญา ตกแตงสนามและภูมิ

ทัศนและ ปลูกไมดอก ไมผล 
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6.6 หนวยธุรการ รับ-สงหนังสือ เสนอ เวียน ทําสําเนา จัดเก็บ ดําเนินการเก่ียวกับบุคลากรของงาน 

ใหบริการจองและจัดที่พักสําหรับผูเขารวมกิจกรรมตาง ๆ สรุปรายงานการจัดที่พักและรายรับ – จายประจําป รับ - 

จัดแยกหนังสือพิมพ บริการรับคํารอง  

6.7 หนวยประสานงานหอพักเอกชน ประสานงานขอขอมูลหอพัก ประชุมผูประกอบการ กําหนดมาตรฐาน

หอพักเอกชน โดยจัดสงนักศึกษาเขาพัก ติดตามตรวจเยี่ยมนักศึกษา ออกใบรับรองสุดยอดหอพัก ประชาสัมพันธให

ผูปกครอง/นักศึกษาใชบริการ ประเมินความพึงพอใจผูใชบริการ 
 
 

 7.  งานบริการและสวัสดกิารนักศึกษา  

   7.1 หนวยสุขาภิบาลอาหาร จัดใหมีผูประกอบการจําหนายอาหารและเคร่ืองดื่มที่มีความหลากหลาย มี

คุณภาพ สะอาด เพียงพอในราคาที่ยุติธรรมแกนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยตามมาตรฐานการบริการของ

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและกระทรวงสาธารณสุข จัดทําสัญญาเชาสถานที่ ควบคุมคุณภาพ โดยการจัด

อบรมใหความรูผูประกอบการ ตรวจสอบสถานที่ปรุง เคร่ืองปรุง การจําหนาย การใหบริการ สุมตรวจอาหาร - 

เคร่ืองดื่ม ติดตาม / บันทึกการชําระเงินคาเชาสถานที ่คาไฟฟา คานํ้าประปา   รายเดือน บริหารจัดการใหมีพนักงานทํา

ความสะอาด / เก็บภาชนะทุกวัน ตรวจสอบ/รายงานผลการปฏิบัติงานพรอมเบิกจายเงินใหบริษัทผูรับเหมาเปนราย

เดือน ตรวจสอบหนี้สินและจัดทําเอกสารเบิกจายเงินคาประกันสัญญาเชาคืนใหผูประกอบการ รายงานรายรับ 

ประสานงานหนวยงานที่เก่ียวของ และประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการ  

   7.2 หนวยบริการสุขภาพอนามัยนักศึกษา จัดใหมีบริการสุขภาพอนามัยนักศึกษา ตามมาตรฐานบริการ

อนามัยของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีการตรวจรักษาที่มีคุณภาพ  มีความสะดวกในการเขารับบริการ  

ทั้งที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร   และที่คลินิกสุขภาพ นักศึกษา จัดกิจกรรม ประชุม อบรม เผยแพรใหความรู 

รณรงคสรางเสริมปองกันโรค สนับสนุน นักศึกษาจัดกิจกรรมเผยแพรใหความรู ประชาสัมพันธ ใหคําแนะนําสิทธิ

ประโยชนในการเขารับบริการสุขภาพจากโครงการประกันสุขภาพของมหาวิทยาลัยและบัตรประกันสุขภาพ (บัตรทอง) 

เยี่ยมนักศึกษา ประสานงานหนวยงาน ผูปกครอง เบิกจายเงินใหโรงพยาบาลและนักศึกษาที่ไดทดรองจาย ตรวจสอบ

ขอมูล แจงหนี้และติดตามผลการชําระเงินของผุมีคารักษาพยาบาลเกินสิทธิ์ ประเมินผลความพึงพอใจของผูใชบริการ  

7.3 หนวยประกันภัยอุบัติเหตุนักศึกษาและบุคลากร จัดใหมีประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคล (กลุม) นักศึกษา 

และบุคลากรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 5 วิทยาเขต ประชาสัมพันธสิทธิประโยชน รับสมัครบุคลากรเขารวม

โครงการ  ทําบันทึกขอตกลงกับบริษัทประกันภัย จัดสงรายชื่อนักศึกษาใหโรงพยาบาล    จัดสงรายชื่อพรอมเบิก

จายเงินคาเบี้ยประกันภัยนักศึกษาและบุคลากรใหบริษัทประกันภัย  เยี่ยมนักศึกษา ประสานงานที่เก่ียวของ 

ตรวจสอบรายการและเบิกจายเงินใหโรงพยาบาล / ผูเอาประกันภัยที่ทดรองจายเงินไปกอนแลว ตรวจสอบเอกสาร

ใบเคลมสงเบิกเงินกับบริษัทประกันภัย ติดตามผลการจายเงิน บันทึกขอมูลการเคลม การจายเงินของบริษัท บันทึก

หนี้สินสวนเกินสิทธิ์ / เบิกไมได ติดตามการจายเงินและเบิกจายเงินคาหนี้สินนักศึกษา วิเคราะหขอมูล รายงานผล  

7.4 หนวยสวัสดิการตาง ๆ จัดใหมีผูประกอบการรานสวัสดิการตางๆ จัดทําสัญญาเชา ควบคุมบริหาร

จัดการใหมีบริการที่มีคุณภาพในราคายุติธรรม การบริการจองเชาชุดครุย – เสื้อราชปะแตนบัณฑิต  ทําหนาที่เปน

เจาของบานและประสานงานการโอนยายทะเบียนบานนักศึกษา ประสานงานการจัดบริการขนสงในมหาวิทยาลัย 

ควบคุมคุณภาพราคาและการใหบริการ ติดตาม/บันทึกการชําระเงินคาเชา คาไฟฟา คานํ้าประปา (ถามี) ตรวจสอบ

หนี้สินและจัดทําเอกสารเบิกจายเงินคาประกันสัญญาคืนใหผูประกอบการ สรุปรายจายรายรับ 
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7.5 หนวยอาคารสถานที่และพัสดุ จัดเตรียมวัสดุ  ครุภัณฑ  สํารวจ  จัดหา  ลงบัญชี  ควบคุมการเบิกจาย 

จําหนาย แจง/ ติดตามผลการซอมบํารุงอาคาร  วัสดุ  ครุภัณฑ  ไฟฟา ประปา การกําจัดสิ่งปฏิกูล บอดักไขมัน 

ประสานและติดตามงานกับกองคลัง กองอาคารสถานที่ ตรวจสอบ/เบิกจายการใชงานโทรศัพทภายนอก การใชงาน

ระบบสัญญาณเคเบิ้ลทีวี ยูบีซี  ทําเอกสารเบิกจายเงินใหผูที่เก่ียวของ  ประชาสัมพันธพรอมรณรงคใหนักศึกษาไปใช

สิทธิ์เลือกตั้ง ประสานงานโครงการวิจัยของมหาวิทยาลัย  การลดโลกรอน       รีไซเคิลขยะ การขอใชลาน

เอนกประสงคบริเวณศูนยอาหารและหนาอาคารกิจกรรมนักศึกษา จัดทําคําของบประมาณ เปนกรรมการจัดจาง  

กรรมการตรวจรับ  กรรมการประเมินผล  

7.6 หนวยไปรษณียภัณฑ รับไปรษณียภัณฑจากที่ทําการไปรษณีย และจากบุรุษไปรษณีย แยกประเภท 

(ธรรมดาสงใหหอพักทุกอาคาร ลงทะเบียนเขียนใบแจงสงใหหอพัก) แจงใหนักศึกษา รับ – จายไปรษณียภัณฑให

นักศึกษา สวนไปรษณียภัณฑของนักศึกษาที่ไมไดพักในหอพักจัดแยกสงใหคณะที่เก่ียวของ ประเมินผลความพึงพอใจ

ผูใชบริการ 
 

 

 8.  งานธุรการ  

มีหนาที่เปนหนวยงานกลางในการดําเนินงานดานธุรการในภาพรวมของกองฯไดแก งานบริหารทั่วไป งาน

สารบรรณ งานการเงินและบัญชี งานงบประมาณ งานผลิตเอกสาร งานพัสดุและงานบุคลากร ในการใหบริการและ

สนับสนุนการดําเนินงานแกทุกงานของกองกิจการนักศึกษา นักศึกษากลุมกิจกรรมสวนกลาง เชน องคการบริหาร 

องคการนักศึกษา สภานักศึกษา ชมรมตาง ๆ และคณะกรรมการนักศึกษาประจําหอพกัตลอดจนใหบริการแกบุคลากร

ทั่วไปตามการแบงงาน ดังนี้  

8.1. หนวยบริหารงานทั่วไป มีหนาที่ดําเนินการเก่ียวกับงานประชุมตางๆ เชน ประชุมคณะกรรมการ

สงเสริมกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานกิจการนักศึกษา ประชุมทีม

ผูบริหารกองฯ  ประชุมพิจารณาเร่ืองตาง ๆ ภาพรวมของกองฯ  ประสานงานหนวยงานภายในและภายนอก งาน

ขอมูลตางๆ งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม งานประกันคุณภาพของกองฯและมหาวิทยาลัย รับรองการศึกษาดูงาน  

8.2. หนวยสารบรรณ มีหนาที่รับ - สง นําเสนอ ตรวจสอบ ติดตาม จัดทําสําเนา แจกจาย แจงเวียนหนังสือ

ตางๆ ของกองและหนวยงาน ถายเอกสาร ราง - โตตอบหนังสือ เกษียนหนังสือตาง ๆ ของกองกิจการนักศึกษา 

จัดเก็บ - คนหาเอกสาร รับ - สงไปรษณียภัณฑ  พัสดุภัณฑใหแกทุกงาน นักศึกษากลุมกิจกรรมและนักศึกษาที่พักใน

หอพัก ใหบริการการขอใชหองประชุมกองกิจการนักศึกษาดูแลความสะอาดสํานักงานกองกิจการนักศึกษาฯลฯ 

8.3 หนวยการเงินและบัญชี มีหนาที่ดําเนินการเก่ียวกับการเงินตาง ๆ ของกองกิจการนักศึกษาเชน เงินยืม

ทดรองจายในการดําเนินงานของกองฯ นักศึกษากลุมกิจกรรมสวนกลาง เชน องคการบริหาร องคการนักศึกษา สภา

นักศึกษา ชมรม และคณะกรรมการประจําหอพักนักศึกษา ควบคุม รับ - จายเงินทุนการศึกษา เงินยืมฉุกเฉิน เงินคา

บํารุงสุขภาพและประกันอุบัติเหตุ เงินคาบํารุงกิจกรรมนักศึกษา รับและควบคุมเงินรายไดคาใชบริการสนามกีฬาตางๆ 

เงินรายไดสงกองฯ รับ-จายเงินทุกประเภททั้งตัวเงินสดและสั่งจายดวยเช็ค      นําเงินฝาก ถอน ทําบัญชีและควบคุม 

ตรวจสอบ จัดเก็บรักษา เก็บหลักฐานการเงิน สํารวจและติดตามหนี้สินและรายงาน 

8.4 หนวยงบประมาณ มีหนาที่ดําเนินการเก่ียวกับงบประมาณตางฯของกองฯและกลุมกิจกรรมนักศึกษา 

เชน เงินรายไดมหาวิทยาลัย เงินงบประมาณแผนดิน เงินคาบํารุงกิจกรรมนักศึกษา เงินอุดหนุนกิจกรรมนักศึกษา เงิน

รายไดกรมการศาสนา และเงินอ่ืน ๆ จัดทําคําของบประมาณประจําป บริหารและวางแผน การใชเงินใหเปนไปตาม

                            รายงานประจําปการประเมินคุณภาพภายใน  ปการศึกษา 2555 
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แผนงาน จัดทําทะเบียนควบคุมการใชเงิน ใหคําแนะนํา/ความรูการใชเงินและหลักฐานการเบิกจาย วิเคราะห 

ตรวจสอบ จัดทํารายงานการใชเงิน พรอมขออนุมัติและเบิกจาย  

8.5 หนวยผลิตเอกสาร มีหนาที่พิมพหนังสือ/เอกสารและบันทึกขอมูลของกองกิจการนักศึกษาใหแกงาน

ตางๆ เชน ขอมูลนักศึกษาที่พักหอพัก  กิจกรรม  วิชาทหาร  คาประกัน / คาบํารุงสุขภาพนักศึกษา  วินัย    ฯลฯ  

8.6 หนวยพัสดุ มีหนาที่ดําเนินการเก่ียวกับ วัสดุสํานักงานและครุภัณฑของกองกิจการนักศึกษา

ใบเสร็จรับเงิน  และตั๋วคาใชสนามกีฬาตาง ๆ  สํารวจ  จัดหา  ติดตามผล  กําหนดรูปแบบ  ประสานทะเบียน 

ควบคุม รับ-จายวัสดุสํานักงานและใบเสร็จรับเงินใหแกเจาหนาที่ของกองกิจการนักศึกษา ประสานงานซอมแซม

ครุภัณฑ จําหนาย ควบคุมดูแลการซอมบํารุง ควบคุมและเบิกจายคาโทรศัพท/โทรสารของสํานักงานกองฯ  

8.7 หนวยบุคลากร มีหนาที่ดําเนินการเก่ียวกับงานบุคลากรกองฯ เชน ประเมินผลการปฏิบัติงาน การเลื่อน

ข้ันเงินเดือน/เพิ่มคาจาง เงินรางวัล การลา ประวัติ ขอมูลตางๆ ของบุคคลากรกองฯ เงินคาสวัสดิการตาง ๆ หนังสือ

รับรองสิทธิ์  ตําแหนงวาง  การสอบคัดเลือก  บรรจุแตงตั้ง  โอนยาย  ลาออก เกษียณอายุ         ทําสัญญาจาง และ

จัดกิจกรรมตางๆ ใหแกบุคลากรกองฯ เชน งานเลี้ยงในโอกาสตางๆ ของบุคคลากรกองฯ  
 

 9. งานสารสนเทศและนวัตกรรม  

เปนหนวยงานที่ดําเนินงานเก่ียวกับสารสนเทศ ประกันคุณภาพ การจัดการความรู บริหารความเสี่ยง งาน

แผนและพฒันา การประชาสัมพันธและชุมชนสัมพันธมีการแบงงาน ดังนี้  

9.1 หนวยสารสนเทศ มีหนาที่พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ ดูแลระบบคอมพิวเตอร เครือขายและ Server 

ของกองฯ  

9.2 หนวยประกันคุณภาพ มีหนาที่ประสานและสงเสริมใหมีการนํานโยบาย/แผนกลยุทธดานคุณภาพของ

มหาวิทยาลัยมาสูการปฏิบัติดวยการสื่อสารสรางความเขาใจ ผานกระบวนการ การมีสวนรวม เพื่อนําระบบประกัน

คุณภาพมาประยุกตใชใหเหมาะสมกับภารกิจ/กระบวนการ/กิจกรรม ของแตละหนวยงาน ภายในกองฯ  

9.3 หนวยการจัดการความรู มีหนาที่นําแนวคิดเร่ืองกระบวนการจัดการความรู (Knowledge 

Management Process) และกระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process) มา

ประยุกตใชในการจัดทําแผนการจัดการความรู (KM Action Plan) และนําไปสูการปฏิบัติใหเกิดข้ึนจริงๆ  

9.4 หนวยการบริหารความเสี่ยง มีหนาที่วิเคราะห ระบุความเสี่ยงและสาเหตุในแตละข้ันตอนและจัดทํา

แผนบริหารความเสี่ยง ครอบคลุม ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร ความเสี่ยงดานธรรมาภิบาล ความเสี่ยงดานเทคโนโลยี

สารสนเทศ ความเสี่ยงดานกระบวนงาน ติดตามตรวจสอบการดําเนินการตามแผนจัดการความเสี่ยง  

9.5 หนวยแผนและพัฒนา มีหนาที่ประสานความรวมมือ จัดทํา ติดตาม ดูแล ประเมินผล แผนตางๆ ของ

กองกิจการนักศึกษาเชน แผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการ แผนบริหารความเสี่ยง แผนการจัดการความรูแผนพัฒนา

บุคลากร เปนตน  

9.6 หนวยประชาสัมพันธและชุมชนสัมพันธ มีหนาที่ประชาสัมพันธ เพื่อเพิ่มโอกาสใหนักศึกษาเขาถึงขอมูล

ขาวสารมากข้ึน เพื่อเกิดความรู ความเขาใจ สามารถใชขอมูลขาวสารของกองฯ ในการรับบริการและสวัสดิการ

ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตและมีสวนรวมในการทํากิจกรรมกับกองฯ และมหาวิทยาลัยตลอดจนสรางความเขาใจ

และ ความรวมมือระหวางภารกิจของกองฯ กับนักศึกษา บุคลากร ประชาชนและประชาคมทั้งในและนอก

มหาวิทยาลัย  

*********************** 
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ผู้อาํนวยการกองกจิการนักศึกษา 

       7.  โครงสรางการบริหารองคกร     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานกจิกรรม

นักศึกษา (1) 

 

งานพฒันากฬีา 

  (2) 

งานวนัิยและพฒันา

นักศึกษา(3) 

 

งานแนะแนวและจัดหางาน  

( 4) 

งานกองทุนเงนิให้กู้ยมื

เพือ่การศึกษา  (5) 

 

 

งานหอพกั

นักศึกษา  (6)  

งานบริการและ

สวสัดกิารนักศึกษา  (7) 

 

งานธุรการ 

(8) 

- หน่วยกิจกรรมบาํเพญ็ 

   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 

  - หน่วยบริการนกัศึกษาพิการ 

   

 

   -  หน่วยปฏิบติัการเงินกูย้ืม  

      กยศ./กรอ. 

  - หน่วยส่งเสริมพฒันา     

     นกัศึกษากูย้ืม 

- หน่วยกองทุนเงินยืม 

    ฉุกเฉินไทยช่วยไทย 

 

 

 

 

  

 

-หน่วยหอพกัชาย 

-หน่วยหอพกัหญิง 

-หน่วยพฒันานกัศึกษา 

  ในหอพกั 

-หน่วยอาคารสถานท่ี 

 และพสัดุ 

- หน่วยภูมิทศันแ์ละ

งานสนาม 

-หน่วยธุรการ 

-หน่วยประสานงาน 

  หอพกัเอกชน 

 

-หน่วยสุขาภิบาลอาหาร 

-หน่วยบริการสุขภาพ

อนามยันกัศึกษา 

-หน่วยประกนัภยัอุบติัเหตุ  

  นกัศึกษาและบุคลากร 

-หน่วยสวสัดิการต่างๆ  

-หน่วยอาคารสถานท่ี 

   และพสัดุ 

-หน่วยไปรษณียภณัฑ ์

 

  

 

 

 

  - หน่วยบริหารงาน 

    ทัว่ไป 

 - หน่วยสารบรรณ  

- หน่วยการเงิน 

   และบญัชี  

 - หน่วยงบประมาณ 

 - หน่วยผลิตเอกสาร 

 - หน่วยพสัดุ 

 - หน่วยบุคลากร 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

-  คณะกรรมการชุดต่างๆ 

(ประกนัคุณภาพ/ความเส่ียง  การจดัการความรู้ แผนและพฒันา          

5 ส.  กิจกรรมสันทนาการสานสัมพนัธ์) 

 

งานสารสนเทศและ

นวตักรรม  (9) 

 

- หน่วยสารสนเทศ 

- หน่วยประกนัคุณภาพ 

- หน่วยการจดัการความรู้ 

   และนวตักรรม 

- หน่วยการบริหารความเส่ียง 

- หน่วยแผนและพฒันา 

- หน่วยประชาสมัพนัธ์และ 

   ชุมชนสมัพนัธ์ 

 

  

   

 

อธิการบด ี

รองอธิการบดีฝ่ายพฒันานกัศึกษา  กีฬาและวฒันธรรม 

- คณะกรรมการส่งเสริมกิจการนกัศึกษา 

- คณะกรรมการดาํเนินงานกิจการนกัศึกษา 

- คณะกรรมการจดัสรรทุนการศึกษา 

- คณะกรรมการดาํเนินงานวินยันกัศึกษา 

- คณะกรรมการท่ีปรึกษาเชิงจิตวิทยา 

- คณะกรรมการอาจารยท่ี์ปรึกษาหอพกั 

- คณะกรรมการกองทุนเงินให้กูย้มืเพื่อการศึกษา 

 
ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนกัศึกษาและกีฬา 

 

ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายบริการและสวสัดิการนกัศึกษา 

นางอมรา  ศรีสัจจัง 

ผู้อาํนวยการกองกจิการนักศึกษา 

ผู้บริหารกองกจิการนักศึกษา 
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-  วิลาสินี เพชรขาว 

   น.วิชาการ ช.พ 

-  เกตุวดี  สิทธิชยั 

   น.วิชาการ ช. 

-  สตัญา  แสงสุวรรณ 

   น.วิชาการอุดมฯ** 

- เยาวลกัษณ์  คุณาวรกุล 

  น.วิชาการอุดมฯ*** 

- ปรเมศวร์  สาขุน 

   ช่างอิเลคทรอนิคส์ * 

- สุภาภรณ์  เพง็ทอง 

  น.วิชาการศึกษา* 

- ลูกจา้งประจาํ 1 คน 

 - วรัญ�ู  ขวญัวิชา 

    น.วิชาการอุดมฯ*** 

 - พิศิษฐ ์เรืองนอ้ย 

   น.วิชาการศึกษา* 

-  ลูกจา้งประจาํ 2 คน 

- ลูกจา้งโครงการ  4  คน 

-  พนง.บ.เอกชน  2  คน 

 

 

  

    

-  ศศิวิมล    ทองแกว้ 

   น.วิชาการศึกษา* 

 

 

 

 

                                              

 

 

                                                            

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 
   
   

       - พนง.บ.เอกชน  2  คน

หัวหน้างานกจิกรรม

นักศึกษา 

สุกรี เมฆทนัต์  

น.วชิาการศึกษา ช.พ 

 (1) 

หัวหน้างานพฒันากฬีา 

วรรณโน สนธิพพิฒัน์ 

น.วชิาการศึกษา ช. 

 

(2) 

หัวหน้างานวนัิยและพฒันา

นักศึกษา 

มนา   พรหมม ี

น.วชิาการอุดม*** 

( 3) 

 

    หัวหน้างานแนะแนวและ

จัดหางาน  

 

 

 ( 4) 

หัวหน้างานกองทุนเงนิให้

กู้ยมืเพือ่การศึกษา 

จุรี  เจริญผล 

น.แนะแนวฯ ช. 

(5) 

 

 

หัวหน้างานหอพกั

นักศึกษา 

อมัพร อรุณศรี 

น.วชิาการฯ ช.พ. 

(6)  

 

หัวหน้างานบริการและ

สวสัดกิารนักศึกษา   

สุพตัรา วจิิตรโสภา 

น.วชิาการฯ ช.พ. 

(7) 

หัวหน้างานธุรการ 

อาภรณ์ อุ่นธวชันัดดา 

จ.บริหารฯ ช.พ. 

 (8) 

-  จีรนนัท ์ ยอดมณี 

   น.วิชาการอุดมฯ*** 

-  เบญจมาศ  เลิศบวร 

    น.วิชาการอุดมฯ*** 

  -  รุ่งทิพย ์ ปราโมทยพ์นัธุ ์

     น.วิชาการศึกษา 

 

 

-  อุษา   รัตนอาชาไนย 

    น.แนะแนวการศึกษาฯ* 

 

 

- นพดล  ภูมิสมบติั 

   น.วิชาการฯ ช. 

 - นนัทวนั ชนะสิทธ์ิ 

    น.วิชาการฯ ช. 

 - ธนภร ไชยทอง 

    น.วิชาการฯ ช. 

- พรผุสดี หล่อตระกลู 

   ผูป้ฏิบติังานบริหารฯ  

- นายอนุกิจ  ชาติดาํ 

   นกัวิชาการฯ* 

- อุไรวรรณ ปฏิญญา 

  น.วิชาการอุดมฯ** 

-  ลูกจา้งประจาํ 8  คน 

-  พนง.บ.เอกชน  40  คน 

 

-  นุกลู  กุลสิรวิชย ์

    น.วิชาการฯ ช. 

-  นนัทวี  ภกัดีจิตต ์

   แม่บา้น 

-  พนง.บ.เอกชน 24 คน 

-  วิรภรณ์ ถาวรสุข 

   น.วิชาการฯ ช. 

-  พรทิพย ์อรัญดร 

   น.วิชาการเงินและบช.ช. 

-  จารุณี สิงขรัตน ์

     ผูป้ฏิบติังานบริหารฯ 

- วิลยั อินทร์สุวรรณ์ 

   ผูป้ฏิบติังานบริหารฯ 

-  อนนัต ์อินคีรี 

    ผูป้ฏิบติังานบริหารฯ 

-  ละออง สุขโสภา 

    ผูป้ฏิบติังานบริหาร* 

-  ทิพวลัย ์เตชะศรี 

    ผูป้ฏิบติังานบริหาร * 

- ไตรลดา  พงษช์าตรี 

   ผูป้ฏิบติังานบริหาร * 

 

 

 

 

 

 

 

-  คณะกรรมการชุดต่างๆ 

(ประกนัคุณภาพ/ความเส่ียง  การจดัการความรู้ แผนและ

พฒันา  5 ส.  กิจกรรมสนัทนาการและสานสมัพนัธ์) 

 

  หัวหน้างานสารสนเทศ   

      และนวตักรรม 

คมกริช  ชนะศรี 

น.แนะแนวฯ ช.พ. 

(9) 

 

-  ชุลีพร  สะสม 

   น.วิชาการคอมฯ 

- นายณฐัพงษ ์ หนิมุสา 

   น.วิชาการอุดมฯ** 

    

 

   * พนกังานเงินรายได ้

  **พนกังานมหาวิทยาลยัเงินรายได ้

***พนกังานมหาวิทยาลยัเงินงบประมาณ 
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8. บุคลากร  

    ปการศึกษา  2555  กองกิจการนักศึกษา  มีบุคลากรรวมทั้งสิ้น  59  คน  จําแนกเปน ขาราชการ 20  

คน  ลูกจางประจํา  11  คน  พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ  5  คน  พนักงานงานมหาวิทยาลัยเงินรายได  

3  คน  พนักงานเงินรายได  11  คน  ลูกจางโครงการ  9  คน  นอกจากนี้มีพนักงานบริษัท (คนงาน  68  คน) 

จําแนกตามสายงาน  ดังนี ้

 

งาน ขาราชการ ลปจ. 

พนง.

ม. 

งปม 

พนง.

ม. 

งรด. 

พนง.

รด 
ลจ.

โครงการ 

รวม 
พนง.บ. 

คนงาน 

ผอ. 1     -   - 1   

กิจกรรม 3 1 1 1 2 - 8 2 

พัฒนากีฬา 1 2 1 - 1 3 8 2 

วินัยฯ - - 1 - 1 - 2 - 

แนะแนวฯ - - 2 - 1 - 3 - 

กองทุนฯ 1 - - - 1 - 2 - 

หอพัก 5 7 - 1 1 6 20 40 

บริการฯ 2 1 - - - - 3 24 

ธุรการ 6 - - - 3 - 9 - 

สารสนเทศ 1 - - 1 1 - 3 - 

รวม 20 11 5 3 11 9 59 68 
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9.  งบประมาณ 

     9.1  งบประมาณ 

 ปงบประมาณ  2555  กอง กิจการนักศึกษา  ได รับการจัดสรรงบประมาณทั้ งสิ้ น  

49,658,545.50  บาท จําแนกเปนเงินงบประมาณแผนดินจํานวน  15,553,600 บาท  (รอยละ 31.32)  

งบประมาณเงินรายได   25,942,100  บาท (รอยละ 52.24)   และงบประมาณเงินรายไดสวนกลาง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  จํานวน  5,750,000  บาท (รอยละ 11.57) เงินคาบํารุงกิจกรรมนักศึกษา  

2,412,845.50  บาท  (รอยละ 4.85)  ตามหมวดรายจาย  ดังนี้ 

 

หมวดรายจาย งบประมาณ

แผนดิน 

งบประมาณเงินรายได รวม 

วิทยาเขต

หาดใหญ 

สวนกลาง คาบํารุง

กิจกรรม นศ. 

งบบุคลากร 12,131,500.00 1,656,500.00 0.00  13,788,000 

งบดําเนนิการ 

-ตอบแทนใชสอยและ

วัสด ุ

 

1,151,300.00 

 

8,574,600.00 

 

0.00 

  

9,725,900.00 

- อุดหนุนกิจกรรม 1,906,800.00 9,961,000.00 5,750,000.00 2,412,845.50 20,030,645.50 

งบลงทุน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 

รวมทั้งสิ้น 15,553,600 20,192,100 5,750,000 2,412,845.50 43,908,545.50 
 

9.2 รับ – จายเงินประเภทตาง ๆ 

ปงบประมาณ  2555  กองกิจการนักศึกษาไดมีการรับ – จายเงินประเภทตาง ๆ ในการดาํเนินงาน 

ของกองฯ  ไดแก  หนวยงานตาง ๆ  ทั้งภายในและภายนอก  นกัศึกษากลุมกิจกรรม  เชน องคการนักศึกษาสภา  

ชมรมตาง ๆ  และคณะกรรมการประจําหอพัก  ตลอดจนผูใชบริการทั่วไป  จาํนวนเงินทัง้สิน้  10,345,549.91  

บาท  ตามประเภทของเงิน ดงันี ้

ลําดับ

ที่ 
รายการ 

จํานวนเงิน         

ที่ไดรับ 
ใชจายจริง คงเหลือ 

1. เงินคาบาํรุงกิจกรรมนักศึกษา 2,412,845.50 3,588,241.25 - 

2. เงินยืมหมุนเวียนทดรองจาย 3,468,160.44 3,429,708.44 - 

3. เงินรับฝากตาง ๆ  2,389,612.62 2,389,562.62 - 

4. เงินยืมฉุกเฉิน     44,100.00 32,100.00 - 

5. เงินคาประกันอุบัติเหตุและสุขภาพ 1,801,101.35 1,748,465.50 - 

6. เงินรายไดคาบริการสนามกีฬาและสมัคร

สมาชิก 

229,730.00 - - 

รวม 10,345,549.91 11,188,077.81 - 
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